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ABSTRAK

Nama Penyusun : Eka Novi Fitrianty B

NIM : 50500108092

Judul Skripsi : Proses Produksi Berita Celebes File di Celebes TV

Secara umum skripsi ini membahas tentang Proses Produksi Berita Celebes 
File di Celebes TV. Proses Produksi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pra 
produksi, proses produksi dan pasca produksi yang disiarkan di Celebes File. Dalam 
skripsi ini penulis mengangkat tiga rumusan masalah yakni pertama, bagaimana pra 
produksi siaran Celebes File di Celebes TV. Kedua, bagaimana proses produksi 
siaran Celebes File di Celebes TV. Ketiga, bagaimana pasca produksi siaran Celebes 
File di Celebes TV. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yang 
bersifat kualitatif deskriptif dengan menggali informasi dengan narasumber melalui 
wawancara. Wawancara dilakukan kepada seluruh kru Celebes File yang terlibat 
dalam proses produksi.

Setelah melakukan penelitian dengan seksama, dari hasil penelitian selama 
periode penelitian dari 27 Pebruari sampai 1 April 2012 disimpulkan, pertama
tahapan pra produksi berita Celebes File dalam mengupas peristiwa dan tokoh-tokoh 
yang memiliki peran penting terhadap perkembangan sosial, politik, ekonomi dan 
budaya Sulawesi Selatan memalalui riset yang kemudian dibawa ke rapat mingguan. 
Kedua, setelah data yang dibutuhkan reporter dan kameramen lengkap kameramen 
dan reporter turun kelapangan dan lalu menghimpun informasi dan data-data yang 
dibutuhkan. Ketiga, reporter yang telah menulis naskah beritanya di bawa ke ruang 
produksi untuk direkam dan mendampingi editor untuk mengedit hasil liputan. 
Setelah menjadi bahan yang siap disiarkan, manajer program dan pimpinan redaksi 
mengevaluasi kembali apakah beritanya layak untuk disiarkan atau masih ada yang 
akan ditambahkan.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi media massa yang berkembang pesat 

merupakan perwujudan kegiatan sumber daya manusia untuk mencari informasi 

serta mencapai tujuan informasi itu sendiri. Informasi adalah benda abstrak yang 

dapat dipergunakan sebagai mencapai tujuan positif dan atau sebaliknya. 

Informasi dapat mempercepat atau memperlambat pengambilan keputusan. 

Informasi juga dapat mengakibatkan manusia mengetahui segala peristiwa yang 

terjadi di sekitarnya. 

Penyampaian informasi juga telah dijelaskan dalam surah Al Hujarat ayat 

enam tentang perlunya teliti dalam menerima informasi

                   

         

Terjemahnya: 

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik 
membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak 
menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui 
keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.”1

Turunnya ayat ini untuk mengajarkan kepada kaum muslimin agar 

berhati-hati dalam menerima berita dan informasi, sebab informasi sangat 

menentukan mekanisme pengambilan keputusan, dan bahkan identitas  

keputusan itu sendiri. Keputusan yang salah akan menyebabkan semua pihak 

                                                          
1 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahannya (Jakarta: CV. Naladana, 2004)
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merasa menyesal. Pihak pembuat keputusan merasa menyesal karena 

keputusannya itu menyebabkan dirinya menzalimi orang lain. Pihak yang 

menjadi korban pun tak kalah sengsaranya mendapatkan perlakuan yang zalim. 

Jika ada informasi yang berasal dari seseorang yang integritas kepribadiannya 

diragukan, maka harus diperiksa terlebih dahulu.

Dengan demikian informasi memiliki kekuatan, baik yang membangun 

maupun merusak. Proses informasi ini telah meningkatkan ilmu pengetahuan 

yang menghasilkan perkembangan dalam sistem teknologi.

Salah satu teknologi yang telah berkembang dengan cepat dan pesat 

adalah televisi. Televisi kini menjadi salah satu sarana penyampaian informasi 

yang menjadikannya sebagai kebutuhan primer pada masyarakat modern. 

Dengan pengalaman bahwa sejarah dunia dapat dikendalikan oleh televisi, 

pemikiran-pemikiran manusia dapat dipengaruhi oleh apa yang dilihat di 

televisi, menjadikan media informasi ini menjadi sangat berpengaruh.

Berita televisi merujuk pada praktik penyebaran informasi mengenai 

peristiwa terbaru melalui media televisi. Acara berita bisa langsung dari 

beberapa detik hingga beberapa jam dengan menyajikan perkembangan terbaru 

peristiwa-peristiwa lokal/regional maupun internasional.

Divisi pemberitaan Celebes TV menjawab tantangan dengan penyajian 

berbagai program acaranya yang dikemas dan disajikan sedemikian rupa. Salah 

satunya adalah program acara Celebes File.

Program acara Celebes File dikemas dengan gaya dan content (isi) 

berbeda dari tayangan news magazine (berita mingguan/bulanan) lainnya. Dalam 
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pengemasan proses produksi berita Celebes File sama dengan produksi berita 

televisi lainnya. Proses produksi berita televisi secara umum di bagi atas tiga 

tahap, yakni pra, proses dan pasca produksi. 

Inilah menjadi salah satu tantangan bagi Celebes File untuk membuat 

sebuah laporan yang dikemas dalam sebuah kreatifitas tinggi untuk memastikan 

setiap penonton televisi memberi apresiasi terhadap semua berita yang 

ditayangkan Celebes File di Celebes TV.

Tidak hanya itu, tanggal 20 Desember 2011 yang lalu, program siaran 

berita Celebes File mendapat penghargaan dari KPID Sulawesi Selatan untuk 

kategori feature terbaik tahun 2011. 

Celebes File bisa menyandang predikat siaran berita terbaik di Sulawesi 

Selatan melalui KPID awords dengan empat kategori penilaian. Penilaian 

tersebut adalah nilai berita, teknik persentase pengemasan produksi (tahap 

editing), siaran yang disajikan sesuai dengan  Pedoman Perilaku Penyiaran dan 

Standard Program Siaran (P3SPS) dan kejurnalistikannya.

Selain itu, Celebes TV dengan program berita Celebes File-nya memiliki 

keistimewaan tersendiri daripada program news magazine lainnya. Di Celebes 

File, berita-berita yang ditayangkan dikemas dengan kepenulisan berita feature

yang mampu menginspirasi pemirsanya dan menjadikan daya tarik program 

acara ini. Gaya penyajian santai serta materi yang menarik dan up to date 

merupakan alasan banyaknya pemirsa menonton acara Celebes File. 

Keistimewaan tersebut menjadi latar belakang penulis memilih judul 

“Proses Produksi Berita Celebes File di Celebes TV)”.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan 

diatas, maka  peneliti mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pra produksi berita Celebes File di Celebes TV?

2. Bagaimana proses produksi berita Celebes File di Celebes TV?

3. Bagaimana pasca produksi berita Celebes File di Celebes TV?

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

Judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah ”Proses Produksi Berita 

Celebes File Di Celebes TV”, maka untuk menghindari kesalahpahaman dalam 

menginterpretasikan judul yang diajukan dalam penelitian ini, penulis 

menguraikan makna kata-kata kunci yang terdapat dalam judul:

1. Proses Produksi adalah seluruh aktivitas yang dilakukan oleh stasiun 

televisi saat memproduksi berita.

2. Berita adalah laporan tercepat dari suatu peristiwa atau kejadian yang 

faktual, penting dan menarik bagi sebagian khalayak, serta menyangkut 

kepentingan mereka dan disebarluaskan melalui media massa.

3. Celebes File adalah sebuah program berita yang ada di salah satu televisi 

lokal di Makassar yakni Celebes TV. Celebes File tayang setiap hari Senin 

pukul 17.30 dan Sabtu pukul 14.30 (re-run).

Dalam hal ruang lingkup penelitian, peneliti memberikan batasan dalam 

penelitian ini  untuk menghindari kesalahpahaman dan persepsi baru sehingga 

tidak keluar dari apa yang menjadi fokus penelitian. Penelitian ini hanya fokus 
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pada proses produksi Celebes File Di Celebes TV periode 27 Pebruari sampai 1 

April 2012.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

a. Untuk mengetahui pra produksi siaran Celebes File di Celebes TV.

b. Untuk mengetahui proses produksi sebuah Celebes File di Celebes TV.

c. Untuk mengetahui pasca  produksi siaran Celebes File di Celebes TV.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

1) Diharapkan dengan penelitian ini dapat menjadi bahan informasi bagi 

pembaca dan dapat dijadikan referensi bagi peneliti yang lain.

2) Penelitian ini diharapkan dapat  menambah ragam penelitian dalam 

ilmu komunikasi khususnya dalam bidang jurnalistik.

b. Kegunaan Praktis

1) Secara praktis penelitian ini diharapakan dapat berguna bagi media 

elektronik khususnya televisi dalam memberikan informasi.

2) Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi informasi 

baru bagi pembaca.

E. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian ini berlangsung selama kurang lebih 2 bulan, setelah peneliti 

melaksanakan seminar proposal dan setelah mendapatkan persetujuan dari 

pembimbing yang bersangkutan.
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2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan sesuai dengan judul yakni di kantor Celebes 

TV Menara Bosowa lantai 15, Jalan Jenderal Sudirman No. 5, Makassar.

F. Kerangka Isi Penelitian

Untuk memberikan gambaran singkat tentang isi skripsi ini, secara rinci 

penulis uraikan berdasarkan garis besar isi dan disajikan kedalam lima bab, 

yakni:

Bab pertama, berisi  pendahuluan. Dalam bab ini akan menjelaskan apa 

yang melatar belakangi timbulnya permasalahan, kemudian, rumusan masalah, 

ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, serta garis-garis besar 

isi. 

Bab kedua, merupakan bagian yang membahas tinjauan pustaka yang 

dimana tinjauan pustaka menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan pokok 

masalah yang akan berkaitan dengan proses pra produksi, pelaksanaan produksi 

berita kemudian mekanisme produksi siaran berita televisi.

Bab ketiga, penulis mendeskripsikan tentang metode penelitian yang 

digunakan, jenis penelitian, teknik pengumpulan data hingga teknik analisis 

data.

Bab keempat, merupakan bab inti yang mengemukakan tentang hasil 

penelitian mengenai proses pra produksi berita siaran Celebes File di Celebes 

TV, tahap pelaksanaan produksi sebuah berita sebelum disiarkan pada Celebes 

File di Celebes TV dan mekanisme produksi siaran Celebes File di Celebes TV.
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Bab kelima, merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan 

penelitian serta implikasi yang muncul berdasarkan penelitian tersebut. Dalam 

bab penutup ini juga memuat implikasi dari penelitian yang dilakukan dalam 

bentuk saran-saran atau rekomendasi yang dipandang perlu.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Komunikasi Massa

Pada dasarnya komunikasi massa adalah komunikasi melalui media 

massa baik melalui media cetak  maupun media elektronik. Pada awal 

perkembangannya, komunikasi massa berasal dari perkembangan kata media of 

mass communication (media komunikasi massa). Dalam hal ini, perlu 

membedakan massa dalam arti komunikasi massa lebih merujuk pada 

penerimaan pesan yang berkaitan dengan massa dalam arti komunikasi massa. 

Massa dalam arti komunikasi massa lebih menunjuk pada penerima pesan yang 

berkaitan dengan media massa.

Untuk itu perlu membedakan antara mass communications (dengan s) 

dan communication (tanpa s). Seperti dikemukakan oleh Jay Back dan Frederick 

C. Whitney dalam bukunya Introduction to Massa Communication dikatakan 

bahwa mass communications lebih merujuk pada mekanis yang digunakan 

dalam komunikasi massa yakni media massa.2

Banyak definisi tentang komunikasi massa yang telah dikemukakan oleh 

para ahli komunikasi. Definisi komunikasi massa yang paling sederhana 

dikemukan oleh Bittner yang mengatakan komunikasi massa yakni pesan yang 

                                                          
2 Jay Back dan Frederick C, Introduction to Massa Communication 2nd Edition. (Cet. II; Lowa: 

Wm. C Brown Publisher), h. 12.
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dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah orang dan  membutuhkan 

gatekeeper.3

Menurut Jhon R. Bitter gatekeeper adalah orang yang berperan penting 

dalam media massa seperti surat kabar, majalah, televisi, radio, internet, vidio

tape, compact disk dan buku.4 Mereka yang disebut sebagai gatekeeper adalah 

reporter, editor berita, bahkan editor film atau orang lain dalam media massa 

yang ikut menentukan arus informasi yang disebarkan. Selain itu, gatekeeper 

memiliki fungsi untuk menyiarkan informasi, untuk membatasi informasi 

dengan mengeditnya sebelum disebarkan, untuk memperluas kuantitas informasi 

dengan menambahkan fakta dan pandangan lain dan untuk menginterpretasikan 

informasi.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa komunikasi massa itu harus 

menggunakan media massa dan melalui proses gatekeeper. Jadi, sekalipun 

komunikasi itu disampaikan kepada khalayak yang banyak, seperti pidato 

politisi di lapangan yang luas yang dihadiri oleh ribuan orang, jika tidak 

menggunakan media massa, maka itu bukan komunikasi massa. Media yang 

termasuk media massa adalah radio, televisi, surat kabar, majalah, film, dan 

sebagainya.

Komunikasi massa merupakan suatu proses penyampaian pesan 

komunikasi, informasi melalui media massa baik cetak maupun elektronik, 

komunikasi massa adalah surat kabar, majalah, radio, televisi, dan film.

                                                          
3  Nurudin, Pengatar Komunikasi Massa (Cet. II; Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 2007), 

h. 7.
4 Ibid., h. 118-125.
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Komunikasi massa adalah komunikasi yang ditujukan kepada massa atau 

khalayak yang luar biasa banyaknya, tidak terbatas pada penduduk yang ada di 

suatu daerah melainkan semua orang di negara yang satu dengan yang lain dapat 

mengetahui secara langsung apa yang di siarkan oleh media elektronik seperti 

televisi, radio, internet (satelit), seperti halnya pengertian komunikasi massa 

yang dikemukakan oleh Jhosep A Devito :

“First, mass communication id communication addressed to the masses, 
to an extremely large audience. This does not mean that the audience 
includes all people or everyone who reads or everyone who watches 
television: rather it means an audience that is large and generally rather 
poorly defined. Second, massa communication is communication 
mediated by audio and/or visual transmitters. Mass communication is 
perhaps most easily and most logically defined by its forms: television, 
radio, newspapers, magazines, films, books, and tape.”
“Pertama, komunikasi massa adalah komunikasi yang ditujukan kepada 
massa, kepada khalayak yang luar biasa banyaknya. Ini tidak berarti 
bahwa khalayak meliputi seluruh penduduk atau semua orang yang 
membaca atau semua orang yang menonton televisi, agaknya ini berarti 
bahwa khalayak itu besar dan pada umumnya agak sukar untuk 
didefinikan. Kedua, komunikasi massa adalah komunikasi yang 
disalurkan oleh pemancar–pemancar yang audio dan atau visual. 
Komunikasi massa barangkali akan lebih mudah dan lebih logis bila 
didefinisikan menurut bentuknya: televisi, radio, surat kabar, majalah, 
film, buku dan pita. Komunikasi massa adalah komunikasi yang 
menggunakan media massa modern seperti pers, film, radio dan 
televisi.”5

Menurut Jay Black dan Frederick C Whitney, bahwa komunikasi massa 

adalah sebuah proses di mana pesan-pesan yang diproduksi secara massal tidak 

sedikit itu disebarkan kepada massa penerima pesan yang luas, anatomi dan 

heterogen.6

                                                          
5 Ibid., h. 11-12.
6 Nurudin, loc. cit.
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Sementara dalam klasifikasi teori-tori komunikasi massa terdapat 

beberapa teori, seperti:

1. Teori Hypodermic Needle Theory (Teori Jarum Suntik)

Dalam literatur komunikasi massa, ini disebut dengan istilah teori jarum 

hipodermic (Hypodermic Needle Theory) atau teori peluru (bullet theory). 

alasannya, isi senapan (dalam hal ini diibaratkan pesan) langsung mengenai 

sasaran tanpa melalui perantara, artinya, pesan yang dikirimkan akan 

langsung mengenai sasarannya yakni penerima pesan, seperti peluru yang 

langsung mengenai sasaran.

Teori ini lebih didasarkan pada intuisi daripada bukti ilmiah, peneliti 

ilmu sosial yang agak kuno dan sedikit bukti empiris dampak komunikasi 

massa diakumulasi. teori ini mempunyai pengaruh yang sangat kuat juga 

mengasumsikan bahwa para pengelaola media dianggap orang yang lebih 

pintar dibanding audience sebagaimana diakatakan oleh Jason dan Anne Hill, 

media massa dalam teori jarum hipodermik mempunyai efek langsung 

”disuntikkan” ke dalam ketidaksadaran audience.

2. Cultivation Theory

Teori kultifasi atau cultivation theory pertama kali dikenalkan oleh 

Professor George Gerbener, teori kultivasi ini diawali perkembangannya lebih 

memfokuskan kajiannya pada studi televisi dan audience, khususnya 

memfokoskanpada tema-tema kekerasan di televisi. 

Menurut teori kultivasi, televisi menjadi media atau alat utama di mana 

para penonton televisi belajar tentang masyarakat dan kultur di 
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lingkungannya. Penelitian Kultivasi menekankan bahwa media massa 

merupakan agen sosialisasi dan menyelidiki  apakah penonton televisi itu 

lebih mempercayai apa yang disajikan televisi daripada apa yang mereka lihat 

sesungguhnya.

3. Media Equation Theory

Byron Reeves dan Clifford, media eduation theory atau teori persamaan 

media ini menjawab persoalan mengapa seseorang tidak sadar dan bahkan 

secara otomatis merespon apa yang dikomunikasikan media seolah-olah 

media itu manusia. 

4. Technological Determinism Theory

Marshall Mc Luhan mengemukakan technological determinism theory, 

perubahan yang terjadi pada berbagai macam cara berkomunikasi akan 

membentuk pula keberadaan manusia itu sendiri. Teknologi membentuk 

individu bagaimana cara berfikir, berprilaku dalam masyarakat dan teknologi  

tersebut akhirnya mengarahkan manusia untuk bergerak dari satu abad 

teknologi ke abad yang lain. Media adalah alat untuk memperkuat, 

memperkeras dan memperluas fungsi dan perasaan manusia.7

Dari berbagai pengertian di atas, secara umum sebenarnya komunikasi 

massa merupakan suatu proses yang melukiskan bagaimana komunikator 

secara profesional menggunakan teknologi dalam menyebarluaskan 

                                                          
7 Dedy Nur Hidayat, Pengantar Komunikasi Massa (Cet, II; Jakarta: PT: Raja Grafindo 

Persada, 2007), h. 165.
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pengalamannya yang melampaui jarak untuk mempengaruhi khalayak dalam 

jumlah yang banyak.8

Dalam melakukan kegiatan komunikasinya, komunikasi massa harus 

mempunyai karakteristik sebagai komunikasi massa adalah sebagai berikut:

1. Komunikalasi satu arah

Komunikasi massa berbeda dengan komunikasi antar persona satu arah 

(Interpersonal Communication (one–way communication) dan dua arah 

(two–way Communication),  komunikasi massa berlangsung satu arah (one

way Communication). Ini berarti bahwa, tidak ada arus balik (feedback) dari 

komunikan kepada komunikator, dalam hal ini wartawan sebagai 

komunikator tidak akan menerima tanggapan atau pesan dari berita atau 

informasi yang dipublikasikan dan di siarkannya.

2. Melembaga

Sebagai saluran komunikasi, media massa merupakan suatu lembaga atau 

institusi atau organisasi, begitu halnya dengan komunikator melembaga atau 

institusionalized communicator.

3. Pesan bersifat umum

Pesan yang disampaikan mengenai hal-hal yang umum terjadi dalam 

masyarakat, karena komunikasi massa ditujukan untuk umum. 

4. Menimbulkan keserempakan (simultaneity)

Keserempakan pada pesan yang disampaikan dan disebarluaskan kepada 

khalayak, baik isi maupun waktu dari pesan tersebut sama.

                                                          
8 Nurudin., h.165-186.



14

5. Heterogen

Sasaran yang dituju dalam proses komunikasi massa adalah khalayak atau 

masyarakat luas yang terpencar satu sama lain tidak saling mengenal, karena 

masing-masing berbeda mulai dari jenis kelamin, usia, agama, idiologi, 

pekerjaan, pendapatan, pengalaman, kebudayaan, keinginan sampai cita-cita 

dan sebagainya.

6. Mengandalkan Peralatan Teknis

Media massa sebagai alat untama dalam menyampaikan pesan kepada 

khalayak sangat membutuhkan bantuan peralatan teknis. Peralatan 

pemancara ini biasa digunakan untuk media elektronik seperti televisi, radio 

dan internet. Peralatan teknis ini digunakan tidak lai agar proses pemancaran 

atau penyebaran pesannya bisa lebih cepat dan serentak kepada khalayak. 

7. Dikontrol oleh Getekeeper

Gatekeeper atau sering disebut sebagai penapis informasi/palang 

pintu/penjaga gawang, adalah orang yang  sebagainya.9

Menurut Karlinah, secara umum komunikasi massa memiliki fungsi 

antara lain adalah:

1. Fungsi Informasi

Media massa yang berfungsi sebagai penyebar informasi yang merupakan 

suatu kebutuhan pembaca, pendengar atau pemirsa.

                                                          
9 Ibid., h. 19.
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2. Fungsi Pendidikan

Media massa merupakan sarana pendidikan bagi khalayaknya, karena media 

massa banyak menyajikan hal-hal yang sifatnya mendidik, melalui 

pengajaran nilai, etika, serta aturan yang berlaku kepada pemirsa atau 

pembacanya.

3. Fungsi Mempengaruhi

Fungsi mempengaruhi dari media massa secara implisit terdapat pada tajuk, 

features, iklan, artikel, dan sebagainya, di mana khalayak dapat terpengaruh 

oleh iklan-iklan yang ditayangkan di televisi ataupun surat kabar.

4. Fungsi Proses Pengembangan Mental

Untuk mengembangkan wawasan kita membutuhkan berkomunikasi dengan 

orang lain, karena melalui komunikasi, manusia akan bertambah 

pengetahuannya dan berkembang intelektualitasnya.

5. Fungsi Adaptasi Lingkungan

Setiap manusia berusaha untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya 

untuk dapat bertahan hidup. Proses komunikasi membantu manusia dalam 

proses penyesuain tersebut.

6. Fungsi Memanipulasi Lingkungan

Setiap orang berusaha untuk saling mempengaruhi dunia dan orang-orang 

yang ada Memanipulasi lingkungan artinya berusaha untuk mempengaruhi 

di sekitarnya. Dalam fungsi manipulasi, komunikasi digunakan sebagai alat 

kontrol utama dan pengaturan lingkungan.
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B. Tinjauan Jurnalistik

Sejarah jurnalistik dimulai ketika 3000 tahun yang lalu Firaun di Mesir, 

Amenhotep III, mengirimkan ratusan pesan kepada para perwiranya di propinsi-

provinsi untuk memberitahukan apa yang terjadi di Ibukota. Selama abad 

pertengahan Eropa, siaran berita yang ditulis tangan merupakan media informasi 

yang penting bagi para usahawan.10

Keperluan untuk mengetahui apa yang terjadi merupakan kunci lahirnya 

jurnalisme selama berabad-abad. Percetakan jurnalisme mulai digunakan di 

Eropa pada sekitar tahun 1440. Dengan mesin cetak, lembaran-lembaran berita 

dan pamphlet dapat dicetak dengan kecepatan yang lebih tinggi, dalam jumlah 

yang lebih banyak dan dengan biaya yang lebih rendah.

Jurnalisme kini telah tumbuh jauh melampaui surat kabar pada awal 

kelahirannya. Majalah mulai berkembang sekitar dua abad lalu. Pada tahun 1920 

radio komersial dan majalah-majalah berita muncul ke atas panggung. Televisi 

komersial mengalami bom setelah perang dunia II.

Jurnalistik adalah istilah yang berasal dari bahasa Belanda 

”journalistiek” atau bahasa Inggrisnya ”journalism”, yang bersumber pada 

perkataan ”journal” sebagai terjemahan dari bahasa latin ”diurnal” yang berarti 

”harian” atau ”setiap hari”.11

Menurut Adinegoro jurnalistik adalah kepandaian mengarang untuk 

memberi kabar pada masyarakat dengan selekas-lekasnya agar tersiar seluas-

                                                          
10  Hikmat Kusumaningrat, Jurnalistik Teori dan Praktik (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2009), h. 16
11Onong Uchyana Effendi, Televisi Siaran Teori dan Praktek (Badung: Mandar Jaya, 2006), 

h 151.
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luasnya. 12 Sedangkan menurut Wolesely dan Campbell, jurnalistik adalah 

tindakan diseminasi informasi, opini, dan hiburan untuk orang ramai (publik) 

yang sistematik dan dapat dipercaya kebenarannya melalui media komunikasi 

massa modern.13

Media massa (TV, Radio, Koran dan Majalah), identik dengan sarana 

penampilan dan penyebaran hasil kerja jurnalistik. Oleh karena itu dari segi 

kegiatannya jurnalistik sering disamakan dengan pers yaitu kegiatan 

kewartawanan dalam mencari, menyusun, menulis, menyunting dan menerbitkan 

(mempublikasikan) berita di media massa (baik cetak maupun elektronik).

Dilihat dari sejarahnya, jurnalistik dimulai dengan adanya acta diurna, 

yang artinya kegiatan dari hari ke hari, istilah itu lahir pada jaman Romawi; 

jaman pemerintahan Julius Caesar, saat itu di lokasi kerajaan dipasang papan 

putih yang kerap di tempelkan pengumuman-pengumuman atau berita-berita  

khususnya senat (acta senatus) dan laporan-laporan Dewan Perwakilan Rakyat 

(acta diurna). Karena adanya permintaan dari masyarakat kemudian 

pengumuman meluas dan disahkan dan disebarluaskannya melalui “kurier”, 

kurier itulah yang pada akhirnya disebut “diurna” atau  “diurnarius”.

Sedangkan kata jurnalistik sendiri pada dasarnya berasal dari bahasa 

Belanda “journalistiek” yang dalam bahasa Inggrisnya “journalism” yang 

bersumber dari perkataan “journal” terjemahan dari bahasa Latin “diurna” yang 

berarti “harian atau setiap hari”. Jurnalistik berasal dari kata journalism 

(Inggris), berasal dari journal atau de jour (Prancis), berarti catatan atau berita 
                                                          

12Askurifai Baksin, Jurnalistik Televisi Teori dan Praktek (Bandung: Simbiosa Rekatama 
Media, 2006), h. 47. 

13Ibid., h.  47.
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harian di mana segala berita pada hari itu termuat dalam lembaran (kertas) yang 

tercetak. Semua berita  tercetak di atas kertas dengan mesin cetak press maka 

istilah pers digunakan untuk kegiatan yang sama dengan jurnalistik. 

Jurnalistik berarti kegiatan mengelola berita, mulai dari peliputan 

peristiwa melalui penyusunan pesan berita sampai penyebaran berita yang sudah 

tuntas kepada khalayak. Komunikasi jurnalistik adalah komunikasi yang 

berkaitan dengan kegiatan pemberitaan melalui media massa pers, radio dan 

televisi.14

Secara gamblang jurnalistik didefinisikan sebagai keterampilan atau 

kegiatan mengulang bahan berita mulai dari peliputan sampai kepada 

penyusunan yang layak disebarluaskan kepada masyarakat. Adapun 

keterampilan itu sendiri meliputi kegiatan mencari, mengumpulkan, menyeleksi 

dan mengolah informasi yang mengandung nilai berita serta menyajikan kepada 

khalayak melalui media massa periodik baik cetak maupun elektronik.

Proses jurnalistik harus dilakukan secara sistematis mulai dari 

memperoleh dan menulis fakta, didukung pula dengan professional sebagai 

wartawan baik dalam meliput suatu peristiwa yang terjadi yang mengandung 

nilai berita, maupun idealisme sebagai wartawan untuk mencari kebenaran, serta 

ketelitian dan sikap kritis dan serba ingin tahu yang harus dipertahankan. 

Oleh karena itu, seorang jurnalis surat kabar harus memiliki skill atau 

keterampilan yang berlandaskan teoritis, pendidikan dengan mengutamakan 

kecepatan, ketepatan, kebenaran, kejujuran, keadilan, keseimbangan dan tidak 

                                                          
14 Op. cit.,, h. 195.
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berprasangka (praduga tak bersalah), sehingga informasi yang disuguhkan tidak 

akan merugikan baik untuk institusinya maupun personalnya.

C. Tinjauan Jurnalistik Televisi

1. Pengertian Jurnalistik Televisi

Perkembangan media massa elektronik mendorong pemikiran-pemikiran 

baru dibidang jurnalistik. Media massa elektronik terutama televisi memeliki 

elemen yang berbeda dengan media massa cetak. Media massa televisi adalah 

media audio visual. Terdapat elemen media audio visual yang menjadi ungkapan 

wujud informasi atau berita di dalam media televisi. Meskipun media cetak juga 

kadang-kadang menggunakan elemen visual (foto dan grafis), namun elemen 

utama yang menjadi sarana ungkap adalah tulisan: kata-kata atau kalimat. Oleh 

sebab itu, media cetak berorientasi pada kekuatan pemikiran dan ungkapan 

verbal, sedangkan media audio visual berorientasi lebih- lebih pada pemikiran 

dan ungkapan visual.

Elemen audio merupakan pelengkap dari elemen visual.

Dalam elemen audio (suara) terkandung unsur penulisan (naskah) yang 

menggunakan prinsip-prinsip pemikiran verbal, oleh karena itu meskipun dalam 

media audio visual, unsur visual yang dominan, namun unsur verbal diperlukan 

untuk penyusunan naskah audionya.

Naskah itu dapat menambah informasi atau kejelasan dari liputan visual

yang muncul, jadi di dalam jurnalistik televisi atau sebetulnya pada program 

televisi elemen audio diperlukan sebagai pelengkap informasi dari tayangan 

visual. Yang lebih penting bagaimana menyusun dan menyajikan tayangan 
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visual sehingga dengan menyaksikan visual saja penonton seolah-olah dibawa 

untuk menyaksikan peristiwa yang terjadi. 

Jurnalistik televisi bertolak dari orientasi audio visual oleh sebab itu apa 

yang dilaporkan oleh reporter adalah berita atau informasi untuk mata dan 

telinga. Berbeda sekali dengan jurnalistik media cetak. Pembaca dapat 

mengulang kalimat atau ungkapan yang tidak jelas yang dibaca dari majalah atau 

surat kabar.

Namun, penonton televisi tidak mungkin meminta penyiar untuk 

mengulangi ungkapan-ungkapan dari berita yang baru saja disampaikan. Hal ini 

berarti sajian tayangan gambar atau yang lazim disebut image visual harus jelas 

(sudut pengambilan tepat, fokus gambar tajam, gambar tidak goyang), urutan 

tayangan gambar runtut (mudah dimengerti dan diikuti perkembangan rangkaian 

gambar), materi visual cukup (tidak diulang-ulang gambar yang sama untuk 

memberi illustrasi pada talking head atau penjelasan seorang otoritas), 

penjelasan narasi atau laporan verbal tidak bertele-tele, sederhana dan tepat. 

Berlaku rumus ELF: Eazy Listening Formula.15 Penulisan berita di surat kabar 

dan televisi sangat berbeda yang perlu diingat kalau seseorang membaca surat 

kabar, meskipun disekitarnya terjadi berbagai macam aktifitas, tetap saja ia 

dapat konsntrasi pada apa yang dibaca.

Karena khalayak tidak hanya menggunakan unsur pendengaran, 

sedangkan menonton berita di televisi, seseorang harus menggunakan mata dan 

telinga. Itu berarti kejadian sekitar dan suara di sekitar akan mengganggu telinga 

                                                          
15 Askurifai Baksin, op.cit., h. 71.
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dan mata dalam mengikuti siaran berita. Oleh karena itu, beberapa cara 

penulisan berita di surat kabar dan televisi tidak sama. Meskipun demikian, 

prinsip dasar penulisan dengan bahasa yang baik seperti diuraikan dalam 

jurnalistik media cetak tetap saja dapat dipergunakan. Hanya bedanya media 

televisi menggunakan bahasa tutur yang komunkatif. Penulisan berita dalam 

jurnalistik televisi harus menghindari bahasa yang rumit.

2. Karakteristik Jurnalistik Televisi

Dari perbedaan antara karya jurnalistik cetak dan elektronik (televisi) 

terdapat unsur-unsur dominan yang menjadi ciri khas dari kedua jenis media 

tersebut, yakni adanya penampilan anchor, narasumber, dan bahasa yang 

digunakan.

a. Anchor (Penyaji Berita)

Media cetak mengandalkan rentetan kalimat dan kata-kata, sesekali 

ditingkahi dengan foto dan ilustrasi berita. Kekuatan berita di media 

cetak ini tentunya pada aspek pemilihan kata (diksi), terutama untuk 

headline (judul).

Dengan penampilan audio visual, televisi mampu memberi 

alternatif tontonan yang informatif. Dalam kondisi apa pun televisi 

mampu memberi suguhan yang menyenangkan. Alhasil, ketika 

berhadapan dengan media surat kabar orang hanya membaca headline,

tetapi ketika menonton televisi khalayak begitu pasrah menerima apa saja 

yang di suguhkan. Namun demikian tetap ada kelebihan dalam membaca 

surat kabar dibandingkan dengan menonton televisi. Dengan membaca 
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surat kabar khalayak mendapatkan informasi lebih dibanding menonton 

televisi, karena untuk berita-berita tertentu media ini mampu menyajikan 

lebih detail dan terperinci.

Selain itu kedudukan seorang anchor (penyaji berita) dan reporter 

di monitor juga mempengaruhi persepsi dan penerimaan penonton. 

Anchor yang tampak memiliki integritas dan smart (cerdas) mampu 

menghipnotis penonton untuk memelototi tayangan berita. Penampilan 

anchor yang santai, bersahabat, dan komunikatif mampu mengajak 

penonton untuk lebih antusias mengikuti tayangan berita. Sebaliknya, 

jika penampilannya terlalu kaku, formal sekali, dan kurang bersahabat 

serta tidak kelihatan integritasnya maka bisa jadi penonton langsung 

memindahkan channnel televisinya.s

b. Narasumber

Jika mendengar narasumber langsung menuturkan kesaksiannya 

tentang suatu kejadian, khalayak mendapatkan kepuasan tersendiri. Itulah 

yang menjadi kelebihan televisi. Tapi jika khalayak membaca surat 

kabar, dia hanya mampu membaca nama dan identitas para narasumber. 

Namun seperti yang diungkapkan J.B. Wahyudi, dalam menyusun berita 

elektronik, reporter dituntut memiliki keterampilan dalam 

mengombinasikan fakta, uraian pendapat, dan penyajian pendapat yang 

relevan dari narasumbernya.16

                                                          
16 Askurifai Baksin, op. cit., 65.
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Berkaitan dengan penyampaian berita seorang reporter televisi 

harus mampu mengambil angle (sudut pengambilan) materi berita secara 

variatif. Kepandaian menyusun bahan inilah yang menjadi tututan 

seorang reporter televisi.

Selain itu,  news editor juga harus lihai mengikuti kemauan 

reporter. Bisa jadi reporter menginginkan angle tertentu dari berita yang 

dibuat tapi editor kurang jeli menangkapnya. Akan tetapi, karena berita 

televisi umumnya staright news atau berita langsung, maka dengan 

durasi hanya satu menit proses pembuatan dan editing gambarnya tidak 

terlalu rumit. Yang penting angle gambar dan beritanya.

Onong Uchyana Effendy memberikan istilah proses editing berita 

sebagai naskah kamera.17 Menurutnya bagi penulis naskah kamera bukan 

hanya faktor-faktor yang menyangkut what dan how yang harus 

dipahami, tetapi juga jawaban terhadap pertanyaan why (mengapa) itu 

yang harus dilakukan dan mengapa begitu yang harus dilakukannya.

c. Bahasa

Hampir setiap bangsa di dunia mempunyai bahasa sebagai bagian 

dari representasi kebudayaannya. Bahasa yang mereka gunakan terutama 

dipakai sebagai media komunikasi. Sampai akhirnya ditemukan mesin 

cetak, bahasa tetap merupakan unsur esensial dalam mendukung suatu 

kegiatan komunikasi.

                                                          
17 Askurifai Baksin, op. cit., h. 66.
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Pengertian bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

sistem lambang bunyi yang arbiter, yang dipergunakan oleh para anggota 

masyarakat untuk bekerjasama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri.18

Bahasa jurnalistik elektronik (radio dan TV) tetap menggunakan 

standar EYD (Ejaan Yang Disempurnakan). Karena jurnalistik radio 

maupun televisi mempunyai sifat intimacy (kedekatan/intim), maka ada 

perbedaan yang menyolok antara bahasa jurnalistik televisi dengan 

bahasa jurnalistik cetak. Jika media cetak menekankan pada aspek bahasa 

formal, maka media radio maupun televisi menekankan pada aspek 

bahasa informal.

1) Bahasa Formal dan Bahasa Informal

Istilah formal dimaksudkan untuk menunjukan bahwa bahasa 

yang digunakan lazim dipakai karena sudah menganut tata aturan 

bahasa Indonesia atau EYD. Tetapi masalahnya bukan sudah EYD 

atau belum, karena bisa jadi sudah memenuhi syarat EYD tapi 

ternyata masih bersifat formal.

Keformalan diukur berdasarkan kategori bahasa lisan (tutur). 

Bahasa formal artinya bahasa tulis yang kaku dan tidak menimbulkan 

intimacy, kecuali dalam penulisan khas seperti feature, sementara 

bahasa informal merupakan bahasa tutur yang memungkinkan 

terjadinya kontak antara komunikator dalam hal ini news anchor

dengan komunikan (audience).

                                                          
18 Tim Reality, Kamus Terbaru Bahasa Indonesia (Surabaya: Reality Publisher, 2008), h. 84
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Dalam kajian jurnalistik televisi sudah pasti harus ada 

komitmen eye contact (kontak mata), antara reporter dan anchor

dengan penonton. Jika diamati dengan adanya kontak mata, maka 

proses komunikasi yang terjadi saat penyiaran akan lancar dan 

berhasil.

Dalam penggunaan bahasa Indonesia, ada ketentuan yang 

mengharuskan untuk baik (sesuai dengan etika yang berlaku) dan 

benar (sesuai dengan tata bahasa baku). Bahkan dalam penggunaan 

bahasa Indonesia di bidang jurnalistik diberlakukan ketentuan 

ekonomi kata, yang meniadakan kata-kata yang mubazir. John 

Honenberg menegaskan bahwa dalam penyusunan naskah karya 

jurnalistik (berita dan penjelasan masalah hangat), pemilihan kata 

yang tepat dan penggunaan tata bahasa yang benar mutlak adanya.19

Kemasan bahasa media yang ideal bukanlah persoalan yang 

mudah. Penggunaan bahasa media seringkali menimbulkan persoalan 

dilematis. Pada satu sisi dapat digunakan untuk menyampaikan 

maksud, membeberkan informasi, atau mengungkapkan unsur-unsur 

emosi, sehingga mampu menambah wawasan pembaca. Namun, pada 

sisi lain, penggunaan bahasa media acapkali tidak mampu 

menyajikan berita secara lugas, jernih, dan jujur jika harus mengikuti 

kaidah-kaidah bahasa yang dianggap cenderung miskin daya pikat 

dan nilai jual.

                                                          
19op.cit., h, 71.
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2) Ragam Bahasa Penyiaran

Dalam dunia penyiaran, ragam bahasa yang digunakan selain 

bahasa formal, juga bahasa tutur. Ragam bahasa penyiaran lebih 

banyak bertutur kepada khalayak. Bahasa tutur harus baik, tetapi 

tidak perlu benar. Mengenai bahasa tutur ini, Julian Haris, Kelly dan 

Stanley Johson menulis sebagai berikut: “Dua teknik penulisan yang 

penting menandai perbedaan antara berita untuk radio dan televisi 

serta berita yang ditulis untuk surat kabar. Pertama adalah kontruksi 

dan kedua adalah bahasa formal yang digunakan.”20

Reporter radio dan televisi dalam menulis cenderung 

menggunakan ragam bahasa informal, dengan pemilihan kata 

sederhana. Kalimat pendek, sederhana, dan langsung pada 

permasalahan dengan tekanan pada akhir. Penggunaan kata-kata dan 

ungkapan yang sulit dihindari, karena kemungkinan dapat 

disalahpahami ketika didengar daripada ketika dibaca. Tetapi 

penulisan seharusnya informal sehingga sulit menarik perhatian 

pendengar.

Bahasa tutur lebih bersifat informal, dalam arti struktur 

kalimatnya berbeda dengan struktur bahasa formal. Biasanya, 

struktur bahasa yang digunakan oleh penyiar berita bersifat formal, 

sedangkan struktur bahasa yang dipergunakan oleh reporter penyaji 

berita bersifat informal.

                                                          
20 Ibid., h, 72-73. 
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D. Tinjauan Berita Televisi

1. Definis Berita

Kerja kreatifitas dalam memproduksi sebuah acara dikerjakan oleh 

sebuah tim, bukan individu. Dibutuhkan sumber daya manusia yang mampu 

dalam memproduksi sebuah acara. Baik dalam memproduksi berita maupun 

jenis acara hiburan lainnya. Berita merupakan sajian utama dalam media televisi, 

itu dikarenakan keinginan khalayak untuk mendapatkan informasi terhangat 

sangat tinggi.

Berita berasal dari bahasa sansekerta, Vrit yang dalam bahasa Inggris 

disebut write, yang berarti ada atau terjadi, sebagian ada yang mengartikan 

sebagai kejadian atau yang telah terjadi. Dalam kamus besar bahasa Indonesia 

menjelaskan berita adalah laporan mengenai kejadian atau peristiwa yang 

hangat.21 Adapun ayat Al-Qur’an yang membahas mengenai berita sebagaimana 

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Annisa ayat 83.

                  

                       

 

Terjemahnya:

“Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan 
ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. dan kalau mereka 
menyerahkannya kepada Rasul dan ulil Amri[322] di antara mereka, 
tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) 
mengetahuinya dari mereka (rasul dan ulil Amri)[323]. kalau tidaklah 

                                                          
21 Syaifullah Halim, Gado-gado Sang Jurnalis Rundown Wartawan Ecek-ecek (Depok: 

Gramata Publisher, 2009), h. 311.
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Karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut 
syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu).”22

Ayat ini merupakan salah satu tuntunan pokok dalam penyebaran 

informasi. Dalam konteks ini pula Rsulullah bersabda: cukuplah kebohongan 

bagi seseorang bahwa dia menyampaikan semua apa yang didengarnya. 

(HR.Muslim melalui Abu Hurairah).23

Penyampaian informasi atau berita merujuk pada ayat di atas bahwa 

apabila berita atau informasi itu tidak menimbulkan dampak negatif bagi 

masyarakat maka sebarkanlah kepada umum. Seandainya masalah yang 

diinformasikan berdampak negatif berdiam diri adalah paling sesuai.

Ini merupakan rumus yang menyangkut informasi yang benar. Adapun 

yang bohong bahkan keliru dan yang tidak diketahui, maka sejak awal telah 

dilarang.

Berita penting bagi media massa, Fisher dalam bukunya Teori-teori 

Komunikasi Massa menyatakan bahwa kata putus berita merupakan 

pengetahuan yang sakral kemampuan rahasia para wartawan, membedakannya 

dengan orng lain. Berita menyediakan komponen yang menonjolkan atau 

membedakan suatu media denan jenis media lainnya. Lembaga media mungkin 

ada tanpa berita dan berita tidak mungkin ada tanpa media massa, karena tidak 

sama halnya dengan hampir semua bentuk kepenulisan lainnya. Pembuatan 

                                                          
22 Depertemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan Per-Kata (Bandung: Syamil Al-

Qur’an, 2007).
23 M. Quraish Shihab, Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan da Keserasian Al-Qur’an (Tangerang: 

Lentera Hati, 2002), h. 529-531.
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berita bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan secara privat atau secara 

individual.24

Pendapat Aubrey Fisher di atas, selain mempertegas tentang pentingnya 

berita, juga memperlihatkan hubungan cukup erat antara media massa dengan 

berita itu sendiri.

Berita (news) merupakan sajian utama sebuah media massa di samping 

views (opini/pendapat). 25 Sebelum membahas lebih jauh tentang jenis-jenis 

berita, akan lebih baik bila kita mengetahui lebih dulu tentang pengertian berita 

itu sendiri. Dalam pengertian umum, berita berarti kabar yakni pemberitahuan 

oleh seorang kepada orang lain mengenai sesuatu hal atau kejadian. Orang pers 

mengartikan NEWS sebagai singkatan dari North, East, West, South. Ini 

diartikan sebagai laporan peristiwa dari berbagai tempat diseluruh dunia. 

Pendapat tersebut hanya berasal dari satu aspek saja.

Berikut ini merupakan pendapat para ahli tentang definisi berita yang 

mungkin antara satu dan yang lain mendekati kelengkapan dari definisi berita itu 

sendiri:26

a. Earl English dan Clarance Hach, news is difficult to define, because it 

involves many variable factor, berita sulit didefinisikan, sebab berita 

mencakup banyak variabel faktor.

                                                          
24 Aubrey Fisher, Teori-teori Komunikasi Massa (Bandung: Remaja Rosda Karya,1986),  

h.83
25 Deddy Iskandar Muda, Jurnalistik Televisi: Menjadi Jurnalisme Profesional (Bandung: PT 

Remaja Rosda karya, 2005), h. 3.
26 Ibid., h. 21.
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b. Mitchel V. Chanley, laporan tercepat dari suatu peristiwa atau kejadian 

yang faktual, penting dan menarik bagi sebagian besar pembaca, serta 

menyangkut kepentingan mereka.

c. Nothclife, dengan menekankan berita pada unsur keanehan atau 

ketidaklaziman, sehingga peristiwa atau kejadian tersebut mampu 

menarik perhatian dan rasa ingin tahu.

Masih banyak para ahli di bidang jurnalistik lain yang memberikan 

pengertian tentang berita, namun hampir semuanya sependapat bahwa unsur-

unsur yang dikandung di dalam suatu berita meliputi cakupan dari beberapa 

pendapat di atas. Cakupan tersebut dapat dicatat bahwa kata-kata seperti; fakta, 

akurat, ide, tepat waktu, menarik, penting, opini dan sejumlah 

pembaca/pedengar/penonton merupakan hal-hal yang perlu mendapatkan 

perhatian.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berita adalah suatu fakta atau 

ide atau opini aktual yang menarik dan akurat serta dianggap penting bagi 

sejumlah besar pembaca, pendengar maupun penonton. Jadi, walaupun ada fakta 

tetapi jika tidak dinilai penting, aktual dan menarik oleh sejumlah besar orang 

maka hal tersebut masih belum bisa diangkat sebagai bahan berita.27

Tim News atau divisi pemberitaan mengutamakan aktualitas yang tinggi 

dan kecermatan. Penonton butuh berita yang aktual, faktual dan dapat dipercaya. 

Para jurnalis televisi beradu cepat dalam menghasilkan berita, bersaing satu tim 

                                                          
27  Ibid., h. 18. 
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peliputan berita stasiun televisi lain. Dalam peliputan berita dibutuhkan tim 

redaksi yang  menjungjung  tinggi  integritas  sebuah  informasi.

Askurifai Baksin menegaskan, kemajuan dan keragaman program acara 

televisi memang menjadi hal urgen di negara kita. Program acara yang sudah ada 

harus dikembangkan secara baik agar televisi yang kini hampir dimiliki oleh 

seluruh masyarakat Indonesia tidak hanya menjadi sarana hiburan, tapi juga 

sarana pendidikan dan penegakan moral. Program acara televisi hendaknya tidak 

kebablasan, tidak menimbulkan kesan menjijikan. Program acara di stasiun 

televisi seharusnya menjadi tontonan cerdas dan artistik, baik secara materi 

maupun tampilan.

Menurut Naratama, format acara televisi adalah sebuah perencanaan 

dasar dari suatu konsep acara televisi yang akan menjadi landasan kreativitas 

dan desain produksi yang akan terbagi dalam berbagai kriteria yang disesuaikan 

dengan tujuan dan target pemirsa acara tersebut. Televisi memiliki sejumlah 

format berita, yaitu:

1) Reader (RDR)

Reader atau RDR adalah jenis berita yang seluruh narasi atau storinya 

dibacakan oleh presenter. Format berita ini seolah hanya terdiri atas lead, 

tidak ada gambar peristiwa atau wawancara dalam format berita ini. RDR 

ditampilkan jika suatu peristiwa dianggap teramat penting dan harus 

disampaikan segera kepada pemirsa, meski belum atau tidak ada 

peristiwanya.
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2) Reader-Sound on Tape (RDR-SOT)

Reader – Sound on Tape (RDR-SOT) adalah berita yang leadnya dibaca 

oleh presenter, yang kemudian dilengkapi pernyataan narasumber. Berita 

jenis ini ditampilkan jika pernyataan seseorang sangat kuat, atau ketika suatu 

peristiwa penting kita peroleh informasinya lewat pernyataan seseorang atau 

pejabat. Pernyataan (suara/sound) narasumber yang kita rekam (tape/taping) 

itulah yang disebut sound on tape (SOT).

Wawancara dengan narasumber yang direkam sering juga disebut sound 

bites. Berita RDR-SOT ini sering kali juga ditayangkan sebagai pelengkap 

atau sebagai rangkaian dari berita-berita sebelumnya.

3) Reader-Grapihics (RDR-GRAP)

Reader-Grapihics (RDR-GRAP) adalah berita reader (RDR) yang 

dilengkapi dengan grafis. Grafis berfungsi menggantikan gambar yang belum 

atau tidak diperoleh. Grafis bisa berupa gambar/peta lokasi peristiwa, daftar 

nama korban, atau yang berkaitan dengan angka.

Sebagaimana berita RDR, seluruh narasi RDR-GRAP dibaca oleh 

presenter. Bedanya, jika dalam RDR, seluruh gambar yang tampak di layar 

adalah wajah presenter, dalam berita RDR-GRAP, yang tampak di layar 

adalah kombinasi antara wajah presenter dan grafis.

4) Voice Over (VO)

Voice Over atau VO adalah berita yang seluruh naskah atau narasinya 

dibaca oleh presenter. Dengan perkataan lain, presenter membacakan lead 

sekaligus tubuh dan ending. Berita VO kita tulis jika kita mendapatkan 
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gambar suatu peristiwa atau suasana. Informasi yang kita peroleh juga 

relative lebih banyak.

5) Voice Over – Sound on Tape (VO-SOT)

Merupakan gabungan antara VO dan SOT. Dengan kata lain, dari sisi 

gambar, VO-SOT adalah gabungan antara gambar suasana atau peristiwa dan 

gambar narasumber yang di wawancarai. SOT atau pernyataan narasumber 

berfungsi memperkuat VO atau peristiwa. Sesuai Standar internasional, berita 

televisi yang berakhir dengan SOT, sebaliknya dilengkapi dengan tag. 

6) Paket atau Package (PKG)

Berita paket atau package (PKG) adalah format berita televisi yang 

lengkap. Berita paket sekurang-kurangnya terdiri atas gambar suasana, narasi 

voice over (dubbing), rekaman wawancara (sound on tape/sound bites), suara 

atmosfir atau natural sound (suara-suara alami yang tertangkap mic kamera).

Berita paket yang lebih lengkap, selain gambar suasana, narasi yang 

didubbing, natural sound, juga dilengkapi dengan grafik serta reporter yang 

tampil di depan kamera (on camera). Lead dibacakan oleh presenter, dan 

tubuh berita dibacakan oleh dubber.

7) Live on Tape (LOT)

Live on tape atau LOT sesungguhnya merupakan berita dengan format 

paket atau package (PKG). Namun, dalam berita terformat LOT, reporter 

muncul dalam paket berita, untuk membuktikan bahwa sang reporter berada 

di tempat kejadian.
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Kemunculan reporter bisa di awal, tengah atau akhir paket atau tubuh 

berita. Ketika muncul di awal reporter membuka paket berita. Jika di tengah 

reporter menjembatani informasi awal dan informasi akhir paket berita. 

Sewaktu muncul di akhir, reporter merangkum paket berita atau 

menyampaikan informasi tambahan. Berita LOT sering disebut dengan half 

live report.28

2. Jenis Berita

Perencanaan dasar dari suatu konsep acara televisi yang akan menjadi 

landasan kreatifitas dan desain produksi yang akan terbagi dalam berbagai 

kriteria yang disesuaikan dengan tujuan dan target pemirsa acara tersebut . 

Perbedaan antara program acara news dan Art, JB. Wahyudi membagi menjadi 

dua bagian perbedaan mendasar antara karya artistik dan karya jurnalistik.

Menjadi karya yang artistik adalah:

1) Film.

2) Sinetron (sinema alektronik).

3) Pergelaran musik, tari, pantomime, lawak, sirkus, sulap, dan teater.

4) Acara keagamaan.

5) Variety show.

6) Kuis.

7) Ilmu pengetahuan.

8) Penerangan umum.

                                                          
28  Fauzy, Format Berita Televisi, http://fauzyalfalasany.blogspot.com/2010/ 06/format-

berita-televisi.html/ (Diakses 25 Desember 2011)
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9) Iklan (komersial dan layanan masyarakat)29

Berbeda dengan karya artistik yang menekankan pada aspek keindahan  

dan lebih memainkan imajinasi senimannya, karya jurnalistik justru sebaliknya. 

Karya jurnalistik diproduksi dengan pendekatan jurnalistik yang mengutamakan 

kecepatan penyampaian, mengusung informasi dari sumber pendapat, realita, 

dan peristiwa.

Yang menjadi sebuah karya jurnalistik dalam sebuah media massa 

seperti:

1) sumber: permasalahan hangat

2) Mengutamakan kecepatan/aktualitas

3) Isi pesan harus actual

4) Penyajiannya terikat waktu

5) Sasaran : kepercayaan dan kepuasan pemirsa

6) Memenuhi rasa ingin tahu

7) Improvisasi terbatas

8) Isi pesan terikat pada kode etik

9) Menggunakan bahasa jurnalistik (ekonomi kata dan bahasa)

10) Refleksi penyajian kuat

11) Isi pesan menyerap realitas/faktual.

Sama halnya dengan berita media cetak, jurnalistik televisi juga terdapat 

beberapa jenis berita. Onong Uchyana Effendi membagi berita televisi dalam 

beberapa jenis, yakni:

                                                          
29  Ibid.,    h. 79.
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a. Warta Berita (Straight Newscast)

Warta berita atau berita langsung adalah terjemahan dari straight 

newscast atau spot newscast atau spot news, yaitu jenis berita yang 

merupakan laporan tercepat mengenai suatu peristiwa yang terjadi di 

masyarakat. Masa siaran warta berita biasanya terdiri atas sejumlah berita 

yang di siarkan setiap jam sekali selama kira-kira 15 menit.

b. Siaran Pandangan Mata

Jika penonton tidak puas dengan tayangan jenis berita straight 

newscast maka ada pilihan lain yang kandungan informasinya lebih 

lengkap dan mendalam dibanding jenis berita yang pertama. Jenis berita 

pandangan mata inilah yang menjadi suplemen atau pelengkap dari 

tayangan berita televisi untuk memberikan kepuasan pada penonton 

terhadap berita-berita spot yang biasa ditontonnya. Jenis berita ini 

merupakan salah satu kekuatan sekaligus daya tarik televisi dalam 

menyaingi pemberitaan media cetak dewasa ini.

Onong Uchyana Effendy menyebut siaran LPM ini dengan outside 

broadcast (siaran luar studio) atau remote control broadcast (siaran dari 

jauh). Di Indonesia biasanya dinamakan siaran pandangan mata 

reportase.

c. Wawancara Udara

Dewasa ini jenis berita wawancara udara sedang digandrungi. 

Meskipun penonton televisi hanya mampu mendengarkan suara dari 

narasumbernya, beritanya lebih faktual karena langsung dari 
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narasumbernya. Pemberitaan semacam ini adalah wawancara yang 

dilakukan antara pewawancara (interview) dengan terwawancara 

(interviewee).

Program ini banyak mendapat perhatian dari masyarakat karena 

dari interviewee dapat diperoleh keterangan first hand (tangan pertama) 

dari orang yang bersangkutan. Tidak seperti wawancara oleh wartawan 

yang hasilnya kemudian dijadikan bahan straight newscast. Selain 

beritanya terlalu singkat, kemungkinan beritanya menjadi bisa juga 

terjadi karena sudah diolah dahulu oleh redaksi. Dalam penyiaran 

straight newscast hasil wawancara hanya berlangsung tidak lebih dari 

dua menit, sementara wawancara udara umumnya berlangsung rata-rata 

10 menit.

d. Commentary (Komentar)

Commentary atau komentar adalah uraian yang bersifat analisis  

dengan titik tolak suatu fakta yang telah di siarkan sebelumnya pada 

program straight newscast. Jadi komentar bersifat reporting in depth. 

Karena sifatnya analisis, komentar kadang dinamakan analisis dan orang 

yang menyampaikan disebut commentator dan analyst.

Seorang komentator tidak perlu orang dalam, dapat juga dari luar. 

Bahkan, di luar negeri, seringkali ahli mengenai suatu bidang dari 

berbagai perguruan tinggi didatngkan untuk menjadi komentator TV. 

Topik ekonomi dibahas oleh ahli ekonomi, politik oleh ahli politik, dan 
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sebagainya. Dengan demikian faktor source of credibility benar-benar 

diperhatikan.

Dengan cara demikian para pemirsa akan memperoleh informasi 

yang berimbang dalam rangka menentukan konklusinya. Komentator 

dapat menyerahkan konklusinya kepada pertimbangan pemirsa selama ia 

dapat menarik garis jelas antara recorded dan personal opinion.30

3. Nilai-Nilai

Nilai berita adalah seperangkat kriteria untuk menilai apakah sebuah 

kejadian cukup penting untuk diliput. Menurut Mencher yang di kutip oleh 

Baksin ada sejumlah faktor yang membuat sebuah kejadian memiliki nilai berita, 

yaitu:

a. Timeless adalah kesegeraan waktu. Peristiwa yang baru-baru ini terjadi atau 

aktual.

b. Impact adalah suatu kejadian yang dapat memberikan dampak terhadap orang 

banyak.

c. Prominence adalah suatu kejadian yang mengandung nilai keagungan bagi 

seseorang maupun lembaga.

d. Proximity adalah suatu peristiwa yang ada kedekatannya dengan seseorang, 

baik secara geografis maupun emosional.

e. Conflic adalah suatu peristiwa atau kejadian yang mengandung pertentangan 

antara seseorang, masyarakat, atau lembaga.

                                                          
30 Ibid., h. 83-92. 
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f. The Unusual adalah sesuatu kejadian atau peristiwa yang tidak biasanya 

terjadi dan merupakan pengecualian dari pengalaman sehari-hari. 

g. The currency adalah hal-hal yang sedang menjadi bahan pembicaraan orang 

banyak . 31

4. Pola Penyusunan Berita Televisi

Pola penyusuna naskah berita (news story) televisi hampir sama dengan 

penyusuan naskah berita surat kabar dan radio. Hal yang membedakannya 

hanya sifat-sifat televisi. Dengan demikian pola penyusunan naskah berita 

dengan model piramida terbalik yang berisi jawaban 5W+1H.

a. 5W+1H

Sebuah naskah berita bisa dikatakan lengkap jika menjawab 

pertanyaan dalam rumus 5W+1H (what, who, when, why, where dan 

how).

o What : Peristiwa apa yang terjadi?

o Who : Siapa yang terlibat dalam peristiwa itu?

o Where : Dimana terjadi peristiwa itu?

o When : Kapan terjadi peristiwa itu?

o Why : Mengapa terjadi demikian?

o How : Bagaimana terjadi?32

Penulisan berita menekankan unsur jawaban dari pertanyaan-

pertanyaan tersebut. Dalam sebuah naskah berita memang sangat penting 

                                                          
31 Ibid.,h. 159.
32 Dedi Iskandar Muda., op. cit., h.56
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dan idealnya sebuah berita jika seluruh pertanyaan 5W+1H terjawab dalam 

berita yang akan ditulis.

b. Piramida terbalik

Pola penulisan segitiga berbalik merupakan struktur berita yang 

digambarkan memang berbentuk segitiga berbalik. Pola ini sangat cocok 

untuk bagi pembaca yang tergesa-gesa, tidak mencari kedalaman berita 

(in depth news) dan yang ingin mengetahui inti berita itu saja. 

Ada media tertentu yang mengandalkan pola 

pemberitaan/penulisan seperti ini. Paling banyak digunakan oleh media 

elektronik, karena keterbatasan waktu (durasi). Namun media cetak pun 

sudah banyak yang menganut pola ini.

Ledlie Rae mengatakan pola penyusunan berita dengan 

menggunakan piramida terbalik teridiri dari judul berita, lead yang berisi 

informasi penting, sekaligus menjawab pertanyaan unsur 5W+1H, 

sementara lapisan A (essensial, atau bagian yang pembaca harus ketahui) 

selama ini kita kenal sebagai bagian dalam struktur berita piramida 

terbalik  yang menunjukkan bagian yang paling inti, lapisan B (should, 

atau bagian yang pembaca sebaiknya tahu) adalah bagian yang cukup 

penting, namun tidak sepeti lapisan A. Sementara lapisan C (could, atau 

pembaca boleh tahu) ialah bagian yang boleh ditinggalkan pembaca, 
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karena merupakan ekor berita, tidak penting dan boleh dipotong kalau 

tidak cukup ruang .33

E. Produksi Berita Televisi

Produksi suatu program sesungguhnya mungkin hanya makan waktu 30 

menit, tetapi ini hanya bagian kecil dari keseluruhan proses produksi, jauh 

sebelum kita masuk ke studio dan control room, program harus direncanakan 

dan dioperasikan secara rinci. Produksi berita televisi dilakukan sesuai Standard 

Operating Procedure (SOP) produksi konten audio visual lainnya seperti film 

dan televisi. Sejumlah tahapan yang umum dalam industri audio visual harus 

dilalui untuk menghasilkan produk audio visual yang sesuai standar.

Dengan kelebihan gambar gerak dan suara, berita televisi memberi nilai 

lebih bagi sebagian orang. Walau jumlah durasi singkat, informasi dengan 

gambar dan suara yang berbeda setiap hari menjadikan berita televisi tetap 

dicari.

Kreatifitas adalah salah satu elemen penting untuk memastikan 

pemirsanya menonton setiap detik berita yang disajikan. Namun, penonton yang 

puas dengan sebuah informasi (ditambah cara pengemasan yang unik) tidak 

berarti ia masih akan puas karena melihat cara yang sama di keesokan harinya.

Untuk itu, strategi kreatif diperlukan untuk mengelola suatu program 

melalui proses produksi. Menurut Wahyudi, proses produksi suatu program 

acara terdiri atas tiga bagian utama, yaitu:34

                                                          
33 R Masri Sareb Putra, Teknik Penulisan Berita dan Feature (Indonesia: PT Indeks 

Kelompok Gramedia, 2006), h. 51.
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1. Pra Produksi

Tahap pra produksi dipahami sama baik di industri film, televisi maupun 

lainnya. Tahapan ini adalah tahapan di mana perencanaan dan detil petunjuk 

pelaksanaan produksi konten audio visual dibuat. Perencanaan untuk satu 

program mungkin bisa berhari-hari, berminggu-minggu, atau bahkan berbulan-

bulan, sebelum produksi yang sesungguhnya.

Program yang rumit, lebih lama waktunya yang dibutuhkan dalam tahap 

ini. Selama tahap ini, produser dan direktur bekerja sama dengan penulis untuk 

menyempurnakan naskah. Anggota tim produksi utama (produser, director, dan 

scienic designer) mengadakan pertemuan untuk diskusi program dan bagian 

yang akan ditangani.

Tahap pra produksi adalah kunci keberhasilan produksi. Kesulitan-

kesulitan bisa dihindari bila produksi telah dirancang dan direncanakan jauh 

sebelumnya dan secara hati-hati dan teliti. Dengan seluruh anggota tim produksi 

yang sadar akan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Sebelum memproduksi sebuah mata acara yang dilaksanakan di luar 

studio (out door) atau dalam studio (in dor), tim produksi haruslah memiliki 

tempat atau kantor sebagai base camp. Semua treatment atau skenario dan 

usulan nama program hingga proses produksi dilakukan dalam rapat di kantor 

yang terdapat di lingkungan kantor.

Semua tim produksi, usulan dalam bentuk proposal diserahkan oleh 

produser atau penggagas mata acara kepada Eksekutif Produser. Lalu proses 

                                                                                                                                                                    
34 J.B. Wahyudi, Teknologi Informasi dan Produksi Citra Bergerak (Jakarta: PT. Gramedia 

Lintas Inti Nusantara, 2001), h. 75
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presentasi dan diskusi serta fokus utama tujuan sebuah acara harus disampaikan. 

Presentasi dilaksanakan agar produksi yang di produksi mempunyai acuan dan 

Standar Operasional Prosedur (SOP).35

Dalam mengekplorasi berbagai ide kreatif yang dapat tertuang dan 

diproduksi secara apik. Menganalisis target penonton, jam tayang, posisi stasiun 

televisi, dan studi komparasi terhadap kompetitor acara di stasiun televisi lain. 

Setiap presentase mata acara, para produser selalu ditanya goal yang akan 

dicapai tentang program yang dibuat, efek apa yang akan didapatkan, setelah 

penonton menyaksikan tayangan kita buat.

Persiapan pra produksi diantaranya mempersiapkan tim di luar tim inti 

yang akan menunjang produksi. Diantaranya mempersiapkan desain produksi. 

Pengertian desain produksi adalah sebuah rancangan produksi yang dipersiapkan 

untuk memproduksi sebuah mata acara. Tidak berbeda jauh dengan film, desain

produksi siaran televisi setidaknya harus memperhatian hal-hal sebagai berkut:

a. Jenis mata acara apa yang akan di produksi.

b. Naskah ini punya siapa.

c. Menggunkan format vidio apa.

d. Bagaimana memulai shooting.

e. Seluk beluk anggaran.

f. Dari mana dananya.

g. Mempersiapkan crew.

h. Menyusun tim produksi.

                                                          
35 Dj Yusanto, Tahap Pelaksanaan Mata Acara TV, http://filmdokumenteryoki.multiply. 

com/journal/item/11 (6 Januari 2012)
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i. Mempersiapkan pemeran atau pengisi acara.

Perkembangan yang terjadi di dunia pertelevisian kian kemari adalah 

kegiatan kreativitas yang sudah tidak menentu. Orientasi laba tujuan utama 

pemilik modal secara ekonomi, regulasi pemerintah yang kunjung menuai 

polemik tetang penyiaran, serta lembaga kontrol yang memang tak berdaya. 

Harus dilawan dengan tayangan yang berkualitas. Menuntut kecerdasan sang 

kreator televisi dalam memproduksi mata acara televisi. Kini kreator televisi 

dituntut lebih dapat menggali pelbagai tayangan yang harus mencerdasarkan 

penonton. Baik hiburan maupun berita.

2. Proses Produksi

Kata kunci untuk memproduksi atau membuat program adalah ide atau 

gagasan. Ide atau gagasan inilah yang kemudian diwujudkan melalui produksi.

Proses menyiarkan berita televisi cukup rumit. Hal ini disebabkan tim yang 

terlibat cukup banyak. Reporter, juru kamera (lightingman) maupun juru suara 

(soundman) biasanya adalah kerabat kerja yang ditugaskan di lapangan untuk 

meliput berita.

Para kerabat kerja yang telah berhasil meliput suatu peristiwa berbobot 

berita di suatu tempat, belumlah selesai, mereka harus bekerja untuk 

memprosesnya lagi setelah berada di studio. Reporter adalah juga seorang 

Produser bagi produksi berita yang ia liput, ia jualah yang bertanggung jawab 

untuk memproses hasil liputan tersebut sekembalinya ia ke studio dari tempat 

liputan.
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Pada tahap awal, ada dua pendekatan yang dapat dilakukan oleh reporter 

untuk mengolah hasil liputan. Pendekatan pertama, ia dapat menyusun atau 

menulis naskah berita terlebih dahulu. Seorang reporter harus memiliki beberapa 

pertimbangan khusus:

a. Data yang ia kumpulkan di lapangan cukup memadai untuk disusun sebagai 

sebuah berita.

b. Gambar visual yang di rekam oleh juru kamera cukup banyak sehingga dapat 

memenuhi durasi untuk berita yang akan disusun oleh reporter yang 

bersangkutan. Juru kamera akan membuat shots list, reporter akan dapat 

mengetahui gambar apa yang akan memvisualisasikan komentar berita 

tersebut.36

Setelah dua pertimbangan tersebut, maka ia sudah dapat memulai untuk 

menyusun berita yang ia liput. Mengenai durasi lebih baik dibuat oleh reporter, 

ini perlu dikoordinasikan dengan editor-in-chief atau kepala redaksi, sesuai 

dengan kebutuhan secara total dari durasi bulletin berita. 

Pada saat proses produksi ada dua tahapan yang dilalui kru televisi, yaitu:

a. Produksi Lapangan

Electronic News Gathering (ENG) adalah produksi berita 

elektronik. Proses rekaman video jenis berita dengan menggunakan 

peralatan yang mudah di bawa (portable) misalnya kamera dengan vcr 

portable dan satu microphone , dengan crew seorang juru kamera disertai 

seorang sutradara yang sekaligus merangkap sebagai reporter .

                                                          
36 Ekabinafsi, Proses Produksi Berita, http://ekabinafsi.wordpress.com/2009/11/06/proses-

produksi-berita/ (2 Pebruari 2012).



46

Electronic Field Production (EFP) adalah Produksi lapangan 

elektronik. Sama dengan  ENG , hanya jenis program yang di produksi 

adalah dokumenter, sinetron, (film style).

Multi Camera Remote (MCR) adalah produksi lapangan dengan 

mempergunakan kamera lebih dari satu, dengan dibantu peralatan lain 

seperti swtcher, TV monitor, sound audio system. produksi yang direkam 

adalah sinetron, musik, olah raga , dll.

b. Produksi Studio

Berbeda dengan produksi lapangan, produksi studio dapat dibagi 

atas tiga jenis produksi siaran, yaitu:

1) Live adalah program disiarkan secara langsung, tahap produksi

merupakan tahap akhir dalam suatu proses, kebanyakan program-

program berita, olah raga, upacara kenegaraan yang disiarkan secara 

langsung.

2) Video taping adalah program yang direkam dengan video/video 

cassette, lalu disiarkan kembali.

3) Live on tape adalah produksi yang berlangsung terus tanpa berhenti 

sampai akhir program, editing hanya dalam hal-hal khusus (insert 

editing) lalu disiarkan.

3. Pasca Produksi

Pada tahapan ini, skrip yang telah diedit produser dan rough cut buatan 

campers akan diserahkan kepada editor visual. Reporter akan mendampingi 

editor untuk membantu dubbing atau membacakan narasi serta mendampinginya 
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mengedit hasil liputan.37 Pendampingan ini perlu agar laporan akurat baik secara 

narasi maupun secara audio visual. Hasil akhir akan di pratayangkan oleh 

produser sebelum akhirnya disiarkan.  Jika ada perbaikan produser berhak 

meminta editor dan reporter untuk mengedit ulang laporan itu.

Sementara untuk laporan mendalam, hasil liputan reporter diserahkan 

kepada produser. Rough cut buatan campers diserahkan ke editor dan skrip

diserahkan ke produser untuk diolah lebih lanjut menjadi tayangan yang koheren 

selama 30 menit yang sudah termasuk dengan iklan. Untuk laporan mendalam 

selama 30 menit lama proses produksi (pra, produksi dan pasca produksi) bisa 

menghabiskan waktu 2 pekan atau 14 hari.

Idealnya tahapan-tahapan di atas dijalani secara berurutan. Artinya 

tahapan pertama harus selesai sebelum bisa melanjutkan ke tahapan berikutnya. 

Namun, berbeda dengan proses produksi sinetron atau film, produksi berita 

televisi dilakukan dengan cepat. Bahkan pada situasi tertentu tahapan satu 

dengan lainnya dilakukan secara bersamaan, sehingga tidak menunggu tahapan 

satu selesai sebelum bisa memulai tahapan selanjutnya.

Perbedaan lainnya adalah materi audio visual yang diburu. Produksi 

berita televisi memanfaatkan audio visual seperti apa adanya dan tanpa 

manipulasi. Sehingga pengambilan gambarnya pun dilakukan ‘as it happen’ atau 

saat sebuah peristiwa sedang berlangsung.

                                                          
37 Bhayu Sugarda, Proses Produksi Berita Televisi, http://ajijakarta.org/news/ 2011/08/10/84/ 

proses_produksi_berita_televisi.html (5 Pebruari 2012)
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Sebagaimana layaknya suatu penelitian ilmiah, maka penelitian tersebut 

memiliki objek yang jelas untuk mendapatkan data yang otentik, teknik 

pengumpulan data dan analisis data yang akurat.  Untuk itu dalam skripsi ini 

peneliti menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif. 

Penelitian kualitatif berakar pada latar alamiah sebagai keutuhan, 

manusia serta alat penelitian yang memanfaatkan metode kualitatif, 

mengandalkan analisis dan induktif. Selain itu, penelitian jenis ini juga 

mengarahkan sasaran penelitiannya pada usaha menemukan dasar teori, bersifat 

deskriptif dengan mementingkan proses dari pada hasil, membatasi studi dengan 

fokus memiliki seperangkat kriteria untuk memeriksa keabsahan data. 

Rancangan penelitian bersifat sementara dan hasil penelitiannya disepakati 

kedua pihak, yakni penelitian dan subyek penelitian.38

B. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang dianggap relevan dengan penelitian ini adalah 

pendekatan komunikasi. Peneliti akan menggunakan metode pendekatan ini 

kepada pihak-pihak yang dianggap relevan dijadikan narasumber untuk 

memberikan keterangan terkait penelitian yang akan di lakukan.

                                                          
38 Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. 25; Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2008), h. 8-13.
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C. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan dua teknik 

pengumpulan data, yaitu:

1. Library Research (Riset Kepustakaan), yaitu dengan mengumpulkan data 

yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dengan cara mengumpulkan data-

data atau dokumen-dokumen perusahaan maupun literature-literatur yang 

terkait dengan penelitian.

2. Field Research, yaitu mengumpulkan data melalui penelitian lapangan, 

dengan menggunkan metode sebagai berikut:

a. Metode Observasi

Observasi merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara mengamati dan mencatat, menganalisa secara sistematis 

terhadap gejala/fenomena/objek yang akan diteliti.39

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Celebes 

TV.\Pengamatan ini dilakukan dengan cara observasi partisipan, dengan 

menggunakan alat bantu seperti alat tulis menulis, dan sebagainya.

b. Metode Wawancara

Wawancara adalah percakapan antar periset (seseorang yang 

berharap mendapatkan informan) dan informan (seseorang yang 

diasumsikan mempunyai informasi penting tentang suatu objek).40

                                                          
39 Abu Achmad dan Narbuko Cholid, Metode Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h.70.
40 Berger, Arthur Asa, Media and Communication Research Method (London: Sage 

Publications, 2000), h.111.
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Wawancara atau interview merupakan metode pengumpulan data 

untuk mendapatkan keterangan lisan melalui tanya jawab dan berhadapan 

langsung kepada orang yang dapat memberikan keterangan. Teknik ini 

memberikan data sekunder dan data primer yang akan mendukung 

penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara melakukan 

analisis terhadap dokumen-dokumen yang berisi data yang menunjang 

analisis dalam penelitian.

D. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan 

data, mengkoordinasikan data-data, memilih-milihnya menjadi sesuatu yang 

dapat diolah, mengintensifkannya, mencari dan memutuskan pola, menemukan 

apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yag diceritakan 

orang lain.41Teknik analisis data yang dianggap relevan dalam penelitian ini 

adalah deskriptif kualitatif. Oleh karena itu, dalam pengelolaan data yang 

diperoleh tentunya harus menggunkan metode pengolahan data yang bersifat 

kualitatif.

Data kualitatif dalam dapat berupa kata-kata, kalimat ataupun narasi-

narasi, baik yang diperoleh dari wawancara ataupun observasi. Riset kualitatif 

                                                          
41 Lexi J. Molen, op.cit., h. 248.
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adalah riset yang menggunakan cara berfikir induktif yakni cara berfikir yang 

berangkat dari hal-hal yang khusus menuju hal-hal yang umum.42

E. Instrumen Penelitian

Instumen penelitian merupakan alat bantu yang dipilih dan digunakan 

oleh peneliti dalam kegiatan meneliti yakni mengumpulkan data agar kegiatan 

tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah. Adapun wujud dari instrumen 

penelitian yang digunakan peneliti untuk menggumpulkan data-data yang ada 

berkaitan dengan objek yang akan diteliti adalah pedoman wawancara (interview 

guided) kemudian didukung dengan alat untuk merekam hasil wawancara (tape 

recorder) dan dokumen.

                                                          
42 Sustrisno Hadi, Metodologi Risearh, (Yogyakarta: Pssokologi UGM, 1993), h. 12-13.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Celebes TV

1. Sejarah Perkembangan Celebes TV

Keberadaan Kota Makassar sebagai gerbang kawasan Timur Indonesia. 

Pada dasarnya memiliki sejumlah potensi yang masih perlu untuk terus digali. 

Demikian juga sebagai Ibukota Propinsi dengan jumlah penduduk paling besar 

di Sulawesi Selatan. Makassar merupakan potensi pasar yang cukup menjanjikan 

bagi setiap pengembangan usaha.

Berpijak dari kondisi di atas, serta peran televisi sebagai media 

komunikasi massa membuat Kota Makassar memiliki potensi cukup signifikan 

dalam menggaet jumlah pemirsa yang artinya secara komersil memiliki potensi 

yang sangat menjanjikan bagi pertumbuhan dunia pertelevisian di masa yang 

akan datang.

Hal inilah yang tak kalah pentingnya, adanya rencana Pemerintah dalam 

menjalankan UU penyiaran tahun 2009, di mana dalam undang-undang tersebut 

telah diamanatkan bahwa televisi nasional diwajibkan untuk membuat 

komunitas jaringan dengan televisi-televisi lokal. Dengan peluang tersebut, 

daerah harus mulai menyiapkan infrastuktur dalam bentuk lahirnya televisi-

televisi lokal sebagai upaya menangkap peluang yang akan hadir di depan mata.

Celebes TV di bangun dan didirikan selain sebagai menangkap peluang 

tersebut, juga sebagai upaya untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat 
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Kota Makassar dan sekitarnya khususnya dalam pengembangan dan pencerahan 

kearifan budaya lokal pada masyarakat Sulawesi Selatan.

Celebes TV juga hadir dengan tujuan masyarakat Sulawesi Selatan tidak 

lagi disentrialisasi oleh televisi-televisi Jakarta. Sehingga surat perisinan Celebes 

TV yang dimasukkan sejak tahun 2009 dan tahun 2010 Celebes TV berhasil 

mengudara dengan jam siaran 5 jam, dan pada Juli 2011 hingga saat ini 

mengudara dengan 15 jam siaran.

Nama celebes diangkat dengan merujuk pada kawasan Sulawesi, dulu 

nama celebes lebih dikenal ketimbang nama Sulawesi. Secara filosofi, celebes 

mewakili masyarakat Sulawesi Selatan yang sejak ratusan tahun yang lalu 

memiliki dasar budaya dan nilai-nilai kokoh, mapan dan mengalir kuat dalam 

darah setiap warganya. Celebes juga memanifestasikan makna ketangguhan. 

Sehingga melahirkan jargon-jargon “jong celebes” atau “saya anak celebes”

yang berarti saya anak tangguh.

Celebes TV merupakan Lembaga Penyiaran Swasta di Makassar, 

Sulawesi Selatan dengan berbasis jurnalisme bermutu dan independen. Celebes 

TV sendiri dapat disingkat menjadi CTV yang dapat diartikan City TV yang 

menyiratkan bahwa Celebes TV selain sebagai stasiun televisi milik Sulawesi 

Selatan sekaligus mewakili Kota Makassar sebagai Ibukota Makassar sebagai 

ibukota yang kontemporer, dinamis dan modern.

Celebes TV hadir sebagai upaya untuk meningkatkan mutu siaran televisi 

lokal di Indonesia dengan membuat program-program alternatif yang sarat 
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informasi dengan didukung teknologi pertelevisian yang paling mutakhir dan 

news room berstandar broadcast profesional.

2. Pemilik Media

Berdirinya Celebes TV dipegang oleh beberapa orang, yakni:

a. PT Bosowa Media Utama : 75%

b. Fatma : 1.25%

c. Muannas : 1.25%

d. Muh. Taufiq Nahwi Rasul : 1.25%

e. Rudi Gunawan : 1.25%

f. Jupriadi Asmaradana : 11.25%

3. Tagline

Celebes TV mengusung tagline “Terkini dari Tradisi Sulawesi”. Tagline 

ini menegaskan bahwa Celebes TV memiliki sudut padang kondisi kekinian, 

paling aktual, informatif namun tetap tidak tercabut dari akar tradisi dan nilai-

nilai serta kearifan lokal sebagai orang Sulawesi. 

4. Visi Misi Celebes TV

Celebes TV memegang visi menjadi lembaga penyiaran televisi yang 

inovatif dan dinamis, serta mengusung potensi dan kearifan lokal masyarakat 

Sulawesi Selatan kepada masyarakat setempat maupun seluruh Indonesia.

Misi Celebes TV adalah:

a. Mengembangkan kegiatan penyiaran dengan memberdayakan potensi 

generasi muda untuk lebih mengembangkan kreatifitas dan 



55

kemampuannya di bidang penyiaran sehingga terlibat aktif memberi 

kontribusi bagi daerah maupun tingkat nasional.

b. Mendorong penguatan informasi bagi gagasan-gagasan lokal dan potensi-

potensi lokal guna memberdayakan masyarakat untuk membangun 

daerahnya serta mencapai kesejahteraannya.

c. Menjadi lembaga penyiaran unggulan dan kebanggaan semua lapisan 

masyarakat Sulawesi Selatan.

5. Wilayah/Jangkaua Siaran Celebes TV meliputi:

a. Makassar

b. Gowa

c. Takalar

d. Maros

e. Pangkep

f. Barru

6. Format dan Komposisi Siaran

Format siaran Celebes TV meliputi: 40% Live dan 60% Recorded.

Komposisi Siaran Celebes TV:

a. Konten Program

1) Lokal : 95%

2) Nasional dan Asing : 5%

b. Komposisi Program

1) News dan Talkshow : 30%

2) Sport : 15%
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3) Perempuan dan Anak : 10%

4) Entertainment/lifestyle : 25%

5) Budaya/parawisata : 15%

6) Religi : 5%

7. Program Unggulan

Program Unggulan Celebes TV adalah:

a. Celebes Petang, merupakan bulletin news yang menghimpun berbagai 

informasi aktual yang terjadi sepanjang hari, tampil fresh, tetap kritis dan 

edukatif.

b. Obrolan Karebosi, merupakan obrolan malam yang menelaah berbagai 

peristiwa terkini dan isu-isu hangat di masyarakat, disajikan secara 

berimbang, independen dan pembahasannya melibatkan pemirsa melalui 

telepon interaktif .

c. Celebes File adalah program yang menampilkan kisah hidup para tokoh 

yang telah wafat dan peristiwa di Sulawesi Selatan, sehingga bisa 

menjadi teladan dan pembelajaran bagi generasi masa kini.

d. Tokoh Inspiratif adalah program yang mengangkat kisah-kisah inspiratif 

dari berbagai tokoh yang dikenal publik. program ini dikemas 

sedemikian rupa untuk memberikan inspirasi bagi pemirsa untuk 

mencapai strata hidup yang lebih baik. Berbeda dengan Celebes Files, 

Tokoh Inspiratif membahas figur yang masih hidup, sehingga dapat 

wawancara langsung dengan yang bersangkutan.
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e. Pettapuang Masuk TV adalah program variety comedy yang 

menampilkan kelompok sandiwara Petta Puang. tidak hanya 

membawakan drama cerita realita kehidupan ataupun cerita rakyat yang 

dibawakan secara komedi namun juga mengeksplorasi pemain dalam hal 

bermusik, standing comedy dan hiburan lainnya.

8. Penghargaan

Dalam perjalanan Celebes TV, kini telah menerima beberapa 

penghargaan dari ajang KPID aword 2011, yaitu:

a. Program Celebes File meraih penghargaan kategori feature terbaik.

b. Program Tokoh Inspiratif meraih penghargaan kategori inspiring

program.

c. Program Obrolan Karebosi meraih penghargaan kategori program 

favorit.

d. Presenter Nurul Ulfah meraih penghargaan sebagai presenter favorit.  

9. Struktur Organisasi Celebes File

Pimpinan Redaksi : Muannas

Menejer Program : Kamaluddin Rachman

Produser : Abdul Chalid Bibbi P

Reporter : Okky

Kameramen : Imran dan Budi Hidayat
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B. Pra Produksi Berita Celebes File di Celebes TV

Lahirnya berita Celebes File di Celebes TV merupakan salah satu agenda 

mata siaran yang mengungkap kisah tokoh-tokoh dan peristiwa yang memiliki 

sejarah. Tokoh dan peristiwa ini memiliki pengaruh yang kuat terhadap peristiwa 

perkembangan sosial, ekonomi, budaya dan politik yang terjadi di Sulawesi 

Selatan.

Pada dewasa ini, banyak masyarakat yang telah melupakan sejarah awal 

dan tokoh-tokoh pejuang yang telah merubah Sulawesi Selatan kearah yang 

lebih baik. 

Inti dari kesuksesan dari acara tersebut adalah khas dan memiliki 

karakter yang kuat dalam mengungkap sejarah Sulawesi Selatan, sehingga tidak 

heran jika acara Celebes File di Celebes TV meraih penghargaan dari KPID 

awards tahun 20 Desember 2011 yang lalu dalam kategori fuature terbaik.

Celebes File ditayangkan  sajak Juli 2011 yang  menghiasi layar kaca dua 

kali dalam sepekan, yaitu: Senin dan Sabtu.

Menurut Menejer Program, Kamaluddin Rachman (40 tahun), Celebes 

File hadir di layar kaca pemirsa tidak menggunakan suatu strategi, hanya dengan 

melihat peluang yang tidak dilirik oleh televisi lokal. Apalagi tokoh-tokoh dan 

peristiwa ini tidak hanya dikenal di Sulawesi Selatan saja, tapi juga sampai 

tingkat nasional.43

Sampai saat ini sudah banyak peristiwa dan tokoh yang diungkap 

Celebes TV melalui program berita  Celebes File, diantaranya: Perjanjian 

                                                          
43 Kamaluddin Rachman, Hasil Wawancara, 20 Maret 2012 
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Bongaya, Perang Makassar, Benteng Somba Opu, Kerajaan Tallo, Ekspedisi 

Tris, Jalan Menuju Perjuangan, April Mei Berdarah, Karaeng Patingalloang dan 

Saudagar dari Mesjid (Hj Kalla).

Untuk efektifitas kerja redaksional Celebes TV dalam memproduksi 

berita-berita Celebes File, maka redaksional Celebes TV tersebut memiliki 

penggarisan secara umum bagi staf redaksinya. Hal tersebut dituangkan dalam 

bentuk pernyataan sebagai berikut:

a. Kewajiban bagi produser untuk memberikan jadwal re-run kepada master 

control.

b. Kewajiban bagi produser untuk memasukkan jadwal liputan selama empat 

pekan kepada maneger program.

c. Kewajiban untuk menghasilkan program edisi baru setiap bulannya.

d. Disiplin yang tinggi, hubungan kerjasama yang baik, serta saling menghargai 

harus terus dikembangkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan demi 

efektifitas pekerjaan yang dilakukan.

e. Kewajiban bagi produser untuk memberikan shootlist kepada kameramen.

f. Kewajiban bagi produser untuk turun langsung mengontrol mulai dari pra 

produksi hingga di siarkan.

Ketentuan-ketentuan yang disebutkan di atas menjadi salah satu pedoman 

dalam melaksanakan tugas produser Celebes File untuk memenuhi target kerja 

yang dilakukan. 

Celebes File merupakan program  berita yang terencana, disusun 

berdasarkan hasil rapat redaksi mingguan yang dilaksanakan setiap hari Jumat. 
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Berita-berita yang disajikan juga melalui riset, melihat apakah tokoh dan 

peristiwa yang diangkat memiliki peran penting terhadap kemajuan dan 

perkembangan sosial, politik, ekonomi dan budaya Sulawesi Selatan.

Menurut Direktur Operasinal Celebes TV, Muannas (39 tahun), pra 

produksi Celebes File lebih kepada riset. Riset ini dilakukan untuk menentukan 

tema yang akan diangkat dan tokoh siapa yang diangkat.  Setelah itu baru 

memberikan data-data yang akan dibutuhkan pada saat produksi.44

Pimpinan redaksi kadang membantu produser dalam menentukan tokoh 

dan peristiwa yang layak untuk diberitakan. Dalam menentukan narasumber 

untuk setiap tokoh dan peristiwa sejarah yang diangkat Celebes File berasal dari 

saksi-saksi mata, pakar sejarawan.

Dengan demikian Celebes TV dalam menyajikan berita Celebes File

menggali informan dari berbagai sumber yang erat kaitannya dan memiliki 

hubungan langsung dengan objek yang akan diberitakan, sehingga khalayak 

mendapatkan kepuasan tersendiri

Menurut Menejer Program, Kamaluddin Rachman (40 tahun), 

narasumber yang dibutuhkan untuk melengkapi data yang akan diberitakan, 

biasanya Celebes File mengangkat tiga narasumber yang berasal dari tiga 

golongan, yaitu: pakar sejarah, keluarga atau kerabat yang mengerti betul 

dengan objek yang akan diberitakan dan peninggalan dari tokoh atau peristiwa.45

Sebelum tim turun kelapangan untuk melakukan peliputan, produser, 

kameramen dan reporter mengadakan rapat untuk merencanakan persiapan 

                                                          
44 Muannas, Hasil Wawancara, 5 Maret 2012.
45 Kamaluddin Rachman, Hasil Wawancara, 20 Maret 2012. 
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peliputan mulai dari story board, random, stock list, biaya transportasi dan toor

(rencana pembuatan narasumber). Kegiatan ini dimaksudkan agar reporter dapat 

menggali informasi dari narasumber dengan lebih terarah, sementara kameramen 

dapat memenuhi stock shoot dari produser. 

Menurut Produser Celebes File, Abdul Chalid Bibbi P (29 tahun), pada 

tahap perencanaan akan memudahkan kameramen dalam tag gambar saat berada 

di lokasi liputan dan juga melihat kapasitas narasumber yang akan di 

wawancara, sehingga saat liputan terjalin koordinasi antara tim reporter dengan 

narasumber.46

Dari penyajian setiap episodenya, Celebes File mengangkat sisi 

kotroversial, hero dan pejuang yang ada pada masa para kemerdekaan sampai 

saat ini. Tragedi kemanusiaan yang menguat sebuah cerita fakta, pro kontra, 

elegy dan kisah cinta sengaja ditampilkan di Celebes File untuk mengangkat sisi 

humanism dari penonton.

Inilah yang dimaksud oleh Karlina dalam bukunya komunikasi massa, 

salah satu fungsi komunikasi massa adalah pendidikan, sehingga khalayak 

mendapatkan pengetahuan tentang kisah seorang tokoh dan peristiwa pada masa 

ia hidup.

Seperti yang diungkapkan oleh Abdul Chalid Bibbi P (29 tahun), Celebes 

TV berupaya menonjolkan sisi humanism dari penonton melalui program berita 

Celebes File. Berusaha memunculkan kembali kisah-kisah yang sempat 

                                                          
46 Abdul Chalid Bibbi P, Hasil Wawancara, 14 Maret 2012.
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terlupakan. Setiap berita yang dikemas pada program ini kita ingin apa yang 

diangkat dari masa lalu jadi bahan pelajaran.47

Dalam pra produksi juga dilakukan pengecekan data-data yang 

dibutuhkan pada saat produksi, karena TV merupakan tayangan benda bergerak 

maka dibutuhkan arsip dan data-data seperti vidio dan arsip lainnya yang ada 

pada zaman tersebut.

Muannas (39 tahun) juga menjelaskan bahwa untuk kelengkapan data 

saat produksi, selain didapatkan dari narasumber yang masih memiliki hubungan 

langsung dari tokoh atau peristiwa tersebut, juga didapatkan dari balai nasional 

dan dilengkapi dengan data yang ada di google dan youtube.48

Dengan demikian melalui pengamatan yang penulis lakukan pada saat 

pra produksi berita Celebes File di Celebes TV, bahwa para kru Celebes File

dalam memilih peristiwa dan tokoh yang akan diberitakan lebih kepada riset. 

Riset ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh peristiwa dan 

peran tokoh tersebut dalam perkembangan Sulsel.

C. Proses Produksi Berita Celebes File di Celebes TV

Reporter dan juru kamera televisi merupakan ujung tombak bagi stasiun 

televisi dalam meliput berita. Reporter bertanggung jawab mengumpulkan dan 

mencatat segala informasi yang didapatkan dari narasumber. Sementara 

kameramen mengambil dan merekam gambar ketika reporter melakukan 

wawancara dan mengumpulkan data.

                                                          
47 Abdul Chalid Bibbi P, Hasil Wawancara, 14 Maret 2012.
48 Muannas, Hasil Wawancara, 5 Maret 2012



63

Pada tahap ini, kru Celebes File yang sudah melakukan konfirmasi 

dengan narasumber, membutuhkan beberapa peralatan teknis. peralatan-

peralatan tersebut memegang peranan penting saat wawancara, seperti: kamera, 

microfon, clipon dan tripot.

Pada tahap proses produksi berita Celebes File di Celebes TV, dibagi atas 

beberapa tahap:

1. Peliputan

Pada tahap awal produksi, reporter turun langsung ke lapangan 

mewawancarai narasumber yang sudah dihubungi. Wawancara ini dilakukan 

dengan tujuan untuk mendapatkan keterangan atau penjelasan dari narasumber 

tersebut.

Celebes TV memiliki dua alasan dalam memilih narasumber: pertama, 

karena dianggap menguasai permasalahan dan kedua, karena ia terlibat langsung 

atau tidak langsung (hanya menyaksikan) dengan kejadian atau peristiwa yang 

menjadi topik pembicaraan.

Pada saat wawancara, reporter Celebes File memakai konsep 5W+1H,  

karena Celebes File merupakan bentuk berita news magazine yang lebih kepada 

penulisan berita feature yang membicarakan kejadian dari peristiwa tersebut 

dengan disertai proses timbulnya kejadian itu.

Menurut Reporter Celebes File, Okky (22 tahun), untuk tahap ini, 

reporter Celebes File diberi waktu selama delapan jam mulai pukul 10.00-17.00  
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wita untuk bertemu narasumber. Target wawancara selesai satu hari, tapi jika 

narasumber tiba-tiba membatalkan kita tunda sampai besok.49

Dalam waktu wawancara,  reporter Celebes File dituntut untuk lebih 

kreatif dalam mengupas dan menggali informasi dari narasumber. untuk 

mengantisipasi kekurangan data saat wawancara, reporter telah menyiapkan 

pertanyan-pertanyaan inti yang berhubungan dengan objek liputan. Kelancaran 

peliputan, reporter selayaknya dituntut untuk memperluas jaringan, sehingga 

resiko kekurangan informasi bisa diminimalkan dengan mendapatkan informasi 

yang bernilai berita dari jaringan tersebut. oleh karena itu, setiap wartawan 

Celebes File menjaga hubungan baik dengan setiap orang.

2. Pengambilan Gambar

Juru kamera bertanggung jawab atas semua aspek teknis pengambilan 

gambar dan perekaman gambar. Seorang juru kamera harus memastikan tidak 

ada kesalahan yang dilakukan ketika ia mengambil gambar. Pada tahap ini, 

reporter dan kamereamen saling kerja sama untuk menentukan kualitas berita 

yang akan disampaikan.

Kameramen harus memastikan bahwa gambar yang diambil sudah tajam 

(focus), komposisi gambar (farming) yang sudah tepat, pengaturan level atau 

tingkat suara sudah sesuai, warna gambar yang sesuai dengan aslinya (natural) 

dan kameramen mendapatkan gambar (shoot) yang terbaik.

                                                          
49 Okky, Hasil Wawancara, 20 Maret 2012.
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Pada tahap produksi, kameramen Celebes File mengambil gambar 

dengan menggunakan dua kamera yaitu: Sony MX 1.500 dan Sony YDCM EX. 

Masing-masing kamera memiliki fungsi yang berbeda saat produksi.

Menurut Kameramen Cebelebs TV, Budi Hidayat (29 tahun), saat 

pengambilan gambar Celebes File, kamera Sony MX digunakan untuk insert 

gambar saja sementara, Sony YDCM EX digunakan untuk wawancara dengan 

narasumber.50

Kameramen tidak hanya dituntut untuk mengambil gambar dengan baik 

tapi juga kameramen harus memahami gambar apa saja yang diperlukan saat 

produksi.

Begitu pula yang dijelaskan oleh Kameramen Celebes File, Imran (33 

tahun),  dalam mengambil gambar sesuai dengan stoch shoot yang diberikan dari 

produser. Stoch shoot ini sudah ditentukan insert-insert apa saja yang akan 

diambil dan berapa banyak durasi yang diperlukan. Kalau insert gambar 

pendukung dibutuhkan durasi 2 jam untuk mengumpulkan gambar dan 

wawancara dengan narasumber kita butuhkan waktu selama 1-1.5 jam dengan 1 

narasumber 15 menit saja.51

Untuk mendapatkan hasil gambar yang baik dan berkualitas, seorang 

kameramen harus memperhatikan teknik pengambilan gambar yang digunakan. 

Kameramen yang sedang mengambil gambar suatu objek pada dasarnya akan 

mengikuti teknik pengambilan gambar tertentu, pada dasarnya ada dua prinsip 

                                                          
50 Budi Hidayat, Hasil Wawancara, 19 Maret 2012.
51 Imran, Hasil Wawancara, 19 Maret 2012.
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pengambilan gambar yang menjadi objek kameramen yaitu: bergerak atau 

dinamis dan diam atau statis.

Budi Hidayat (29 tahun) juga menjelaskan bahwa untuk pengambilan  

gambar berita Celebes File  yang digunakan adalah statis atau diam. Ketika 

pengambilan gambar, kameramen melakukan gerakan-gerakan sesuai dengan 

kebutuhan sekuen atau sesuai dengan scenario yang telah dipersiapkan. 

Terkadang reporter juga mengarahkan narasumber sebelum pengambilan gambar 

dilakukan.52

Selain statis, teknik pengambilan gambar yang digunakan kameramen 

Celebes File, juga menerapkan ukuran gambar medium shoot (gambar yang 

diambil memenuhi layar kamera dari pinggul samapai kepala), long shoot (objek 

memenuhi layar kamera mulai dari bawah kaki sampai kepala), ekstriem shoot 

(gambar yang diambil secara detail) dan mof shoot (gambar yang diambil dari 

keri kekanan atau sebaliknya).

Variasi yang digunakan saat pengambilan gambar agar tidak monoton 

dan dapat menunjukkan perpindahan gambar dari satu shoot ke shoot yang lain 

dan dapat memperkenalkan di mana suatu peristiwa terjadi.

3. Penulisan Naskah Berita

Penulisan berita merupakan tahap akhir dari proses produksi, penulisan 

rangkaian peristiwa yang didapatkan oleh reporter Celebes File dari hasil 

wawancara. Menulis berita merupakan tugas utama dari seorang reporter. Pada 

                                                          
52 Budi Hidayat, Hasil Wawancara, 19 Maret 2012.
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saat menulis berita, reporter mempertimbangkan gambar-gambar yang akan 

digunakan sebelum menulis naskah berita. 

Dalam penulisan naskah berita Celebes File menggunakan bahasa yang 

sederhana, bahasa yang sederhana akan mudah dimengerti oleh semua orang. 

Berita televisi menggunakan dua indra sekaligus, sehingga apa yang diterima 

mata dan didengar oleh telinga harus sinkron, seiring sejalan, saling isi mengisi 

dan saling menjelaskan. 

Pada umumnya berita telivisi terdisi dari tiga bagian, yaitu: segmen satu

intro, segmen dua badan narasi dan segmen tiga penutup.

Okky (22 tahun) menerangkan bahwa Penulisa berita Celebes File

menggunakan prinsip kepenulisan dasar 5W+1H, deduktif induktif, karena 

Celebes File merupakan news magazine sehingga  memberikan penekanan pada 

fakta-fakta yang dianggap mampu menggugah emosi, menghibur, memunculkan 

empati dan keharusan.53

Hal yang diperhatikan oleh reporter Celebes File ketika menulis skrip 

berita adalah gambar apa yang akan ditampilkan dari setiap paragraf, reporter 

harus menulis berita berdasarkan gambar yang sudah didapatkan kameramen.

Okky (22 tahun) juga menjelaskan bahwa ketika membuat skrip, reporter 

juga perlu melihat hasil gambar dan dan memberikan time code gambar dari 

setiap paragraf pada skrip paket berita dan nomor kaset yang akan 

mempermudah kerja editor.54

                                                          
53 Okky, Hasil Wawancara, 11 Maret 2012.
54 Okky, Hasil Wawancara, 11 Maret 2012.
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D. Pasca Produksi Berita Celebes File di Celebes TV

Reporter dan kameramen setelah kembali dari lapangan yang telah 

membawa dau hal penting, yaitu: gambar dan informasi. Keduanya merupakan 

bahan mentah yang masih perlu untuk diedit.

Setelah reporter menyelesaikan naskah berita yang ditulisnya, saatnya 

buat editing untuk memotong gambar-gambar yang panjang, menyambung 

potongan-potongan gambar sehingga menjadi rangkaian gambar yang bercerita 

dalam durasi yang ditentukan.

Menurut Produser Celebes File, Abdul Chalid Bibbi P (29 tahun), 

gambar yang telah diedit oleh editor telah ditentukan berapa banyak durasi yang 

akan digunakan dalam satu segmen, karena kita merupakan berita televisi yang 

terikat waktu. Sehingga waktu tayang Celebes File yang memakan waktu 30 

Menit memiliki durasi satu segmen tujuh menit.55

Sementara naskah berita yang sudah ditulis oleh editor langsung di bawa 

ke ruang produksi untuk direkam. Dalam proses perekaman berita Celebes File, 

digunakan beberapa peralatan teknis. Peralatan-peralatan tersebut memegang 

peran penting yang berfungsi untuk merekam modulasi vokal dari pembaca 

berita, melakukan pengulangan ketika terjadi kesalahan dalam membaca berita. 

Dalam kegiatan pasca produksi siaran berita Celebes File, kenyataannya 

pelaksanaannya lebih sulit dari pada proses produksi.

                                                          
55 Abdul Chalid Bibbi P, Hasil Wawancara, 15 Maret 2012.
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Menurut Menejer Program, Kamaluddin Rachman (40 tahun), pada tahap 

evaluasi inilah, terkadang ada gambar dan naskah tidak cocok, disinilah kita 

melihat kembali. Dan jika ada gambar yang kurang akan dilengkapi kembali.56

Tahap akhir dari pasca produksi berita Celebes File adalah penyiaran. 

Berita yang sudah dubbing dan gambar yang sudah disatukan serta layak untuk 

di siarkan siap untuk menghiasi layar kaca pemirsa. Hasil rekaman tersebut 

diputar pada saat jam siaran Celebes File. 

Semua berita yang telah disiarkan diberi kode pada naskah, seperti 

tanggal dan waktu berita yang disiarkan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah 

pertanggung jawaban dan proses administrasi jika sewaktu-waktu terdapat 

kesalahan baik yang tidak sesuai dengan kode etik. Selain itu, materi siaran yang 

didokumentasikan digunakan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan mutu 

siaran berita.

                                                          
56 Kamaluddin Rachman, Hasil Wawancara, 20 Maret 2012
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian Proses Produksi Berita Celebes File di Celebes TV

disimpulkan:

1. Pra produksi berita Celebes File, mengupas peristiwa dan tokoh-tokoh yang 

memiliki peran penting terhadap perkembangan sosial, politik, ekonomi dan 

budaya Sulawesi Selatan. Pada tahap inilah proses penentuan tema dan siapa 

yang akan dijadikan objek pemberitaan yang didapatkan melalui riset yang 

kemudian dibawa kedalam rapat mingguan. Setelah itu, baru tim 

mempersiapkan proses produksi saat berada di lapangan.

2. Dalam proses produksi berita Celebes File, kameramen dan reporten turun 

kelapangan untuk menghimpun informasi dan data-data yang dibutuhkan. 

Sementara reporter melakukan wawancara terhadap narasumber  yang 

benar-benar memiliki pengetahuan tentang objek yang akan diberitakan, 

kameramenpun menyalakan kamera untuk mengambil gambar dan merekam 

gambar. Setelah informasi di dapatkan dari narasumber terkumpul, reporter 

membuatkan sebuah narasi yang nantinya di bawa ke ruang produksi.

3. Pasca produksi merupakan tahap akhir dari proses produksi berita Celebes 

File, berdasarkan gambar yang didapatkan oleh kameramen, gambar 

tersebut diserahkan kepada editor untuk diedit. Editor memotong dan 

menyatukan gambar sehingga menjadi rangkaian gambar yang bercerita. 

Sementara itu, reporter yang telah menulis naskah beritanya di bawa ke 
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ruang produksi untuk direkam dan mendampingi editor untuk mengedit 

hasil liputan. Setelah menjadi bahan yang siap disiarkan, manajer program 

dan pimpinan redaksi mengevaluasi kembali apakah beritanya layak untuk 

disiarkan atau masih ada yang akan ditambahkan.

B. Implikasi Penelitian

Dari hasil penelitian proses produksi berita Celebes File di Celebes TV.

Maka dengan berdasarkan hasil penelitian penulis, penulis menyarankan 

beberapa saran, yakni:

1. Pada tahap pra produksi sebaiknya pimpinan redaksi dan tim produksi 

Celebes File untuk memenuhi data objek yang akan di beritakan 

dipersiapkan satu bulan sebelum jadwal produksi agar meminimalkan 

kekurangan data saat turun ke lapangan.

2. Pada Tahap Proses produksi, penulis menawarkan saran kepada Celebs TV

melakukan penambahan kru Celebes File untuk memperlancar proses 

liputan sehingga dapat meminimalkan rangkap jabatan.

3. Pasca produksi merupakan tahap akhir dari proses produksi Celebe, penulis 

menyarankan sebelum turun kelapangan kru Celebes File untuk  melengkapi 

data baik gambar maupun informasi dari narasumber sehingga ketika 

melalui proses evaluasi dari pimpinan redaksi tidak terjadi kekurangan data.

4. Sementara rekomendasi untuk penelitian mendatang diharapkan agar para 

peneliti lain melakukan penelitian mendalam terhadap konten media 

sehingga di masa mendatang, kualitas isi media bisa menjadi lebih baik dan 

menghasilkan banyak yang lebih berkualitas.
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Interview Guide

A. Pimpinan Redaksi

1. Apa yang melatar belakangi kehadiran Celebes TV di Makassar, Sulawesi 

Selatan?

2. Bagaimana Sejarah perkembangan Celebes TV?

3. Bagamana keterlibatan pimpret dalam pra, proses dan pasca produksi 

Celebes File di Celebes TV?

4. Strategi apa yang diterapkan oleh Celebes TV dalam mempertahankan pasar 

di Makassar?

B. Menejer  Program

1. Apa yang melatar belakangi Celebes TV menayangkan program berita 

Celebes File?

2. Bagaimana cara paemilihan topik berita Celebes File yang akan di muat di 

Celebes TV?

3. Apakah Celebes File hanya memberitakan sejarah dan tokoh masayakat 

Sulawesi Selatan saja?

4. Bagaimana keterlibatan direktur program dalam tahap pra, proses dan pasca 

produksi Celebes File?

C. Produser dan Wartawan

1. Bagaimana konsep berita Celebes File?

2. Apa yang diperlukan dalam meliput berita?

3. Bagaimana cara penyajian/penulisan berita Celebes File?

4. Bagaimana pra, proses dan pasca produksi Celebes File di Celebes TV?



Foto Dokumenter Celebes File di Celebes TV

A. Perang Makassar disiarkan 3 Maret 2012

Foto ilustrasi Perang Makassar ketika kapal-kapal Belanda
datang ke perairan Makassar

Foto ilustrasi Perang Makassar yang memakan korban

Foto ilustrasi terjadinya Perang Makassar 



B. April Mei Berdarah (Amarah) disiarkan 5 Mei 2012

Foto penyerbuan TNI masuk kedalam kampus UMI

Korban yang jatuh ketika terjadinya Amarah

Foto aksi mahasiswa dari berbagai kalangan dalam 
memperingati Amarah



C. Foto Proses Liputan Celebes File

Proses pengambilan gambar buku dokumentasi
terkait terjadinya Amarah

Proses wawancara dengan mantan aktifis Amarah, Fakhridwan

Belajar teknik pengambilan gambar saat liputan



Proses wawancara dengan penulis buku Amarah, 
Rasmi Ridjang Sikati

Proses wawancara dengan mantan aktifis Amarah, Fakhridwan



92

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis skripsi yang berjudul, “Proses Produksi Berita 

Celebes File di Celebes TV,” bernama lengkap Eka Novi 

Fitianty B, NIM: 50500108092, putri sulung dari dua bersaudara 

pasangan Baharuddin JS dan Darmawati Kohar (almarhumah). Penulis lahir pada 

tanggal 22 Nopember 1989 di Kabupaten Bantaeng Propinsi Sulawesi Selatan.

Penulis mengawali jenjang pendidikan formal di Sekolah Dasar Inpres 

Lembang Cina 1 Bantaeng pada tahun 1996 sampai 2002, pada tahun 2002 sampai 

2005 penulis menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 

Bantaeng, di tahun 2005 sampai 2007 penulis melanjutkan pendidikannya di Sekolah 

Menengah Atas Negeri 1 Bantaeng dan tahun 2007 sampai 2008 penulis 

menyelesaikan studi di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Wonomulyo. Hingga pada 

tahun 2008, penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Universitas Islam 

Negeri (UIN) Alauddin Makassar di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan 

Jurnalistik hingga tahun 2012.

Selama menyandang status mahasiswa di Jurusan Jurnalistik Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi, penulis juga aktif di beberapa organisasi seperi Himpunan 

Mahasiswa Jurusan (HMJ) Jurnalistik, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi dan Forum Lingkar Pena (FLP) Ranting Unhas. Tidak 

hanya itu, untuk mengaplikasikan teori yang didapat selama duduk di bangku kuliah 

pada Jurusan Jurnalistik, penulis aktif di berbagai media. Dalam wilayah kampus 

penulis aktif di lembaga UKM Lima Washilah sejak tahun 2008, penulis bersama-

sama dengan mahasiswa Jurusan Jurnalistik angkatan 2008 mendirikan media Falsh 



92

Community dan bulletin Inspirasi. Di bulletin Inspirasi penulis dipercayakan untuk 

memegang jabatan sebagai editor.

Selain itu, penulis juga telah bekerja di media online Universitas Islam Negeri 

(UIN) Alauddin Makassar selama setahun lebih. Penulis menjabat sebagai reporter 

website UIN Alauddin Makassar dan beberapa karya jurnalistik penulis juga telah di 

muat beberapa media lokal di Makassar. 







PROSES PRODUKSI BERITA CELEBES FILE

DI CELEBES TV









Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar

Sarjana Sosial Jurusan Jurnalistik 

Pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Alauddin Makassar







Oleh

Eka Novi Fitrianty B

50500108092











FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

2012



PERNYATAAN HASIL KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat orang lain secara keseluruhan atau sebahagian, maka skripsi dan gelar diperolehnya batal demi hukum. 

Makassar, 26 Juni 2012

Penyusun,





Eka Novi Fitrianty B

NIM: 50500108092






PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi Saudari Eka Novi Fitrianty B, NIM: 50500108092, mahasiswa Jurusan Jurnalistik Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, “Proses Produksi Berita Celebes File Celebes TV,” memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.





	Makassar, 26 Juni 2012

Pembimbing IS	Pembimbing II





H. Abd. Rasyid Masri, S.Ag, M.Pd, M.Si.	Muliadi Mau, S.Sos, M.Si.

NIP.19690827 199603 1 004 	NIP. 19701231 199802 1 002




PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Proses Produksi Berita Celebes File di Celebes TV,” yang disusun oleh Eka Novi Fitrianty B, NIM: 50500108092, mahasiswa Jurusan Jurnalistik Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 5 Juli 2012 M, bertepatan dengan 5 Sya’ban 1433  H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Jurusan Jurnalistik (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 5 Juli        2012 M

	         5 Sya’ban 1433  H





DEWAN PENGUJI

Ketua			: Dr. Hj. Muliaty Amin, M.Ag.		   (……………..)

Sekertaris		: Dr. Nurhidayat Muh. Said, M.Ag.		   (……………..)

Munaqisy I		: Dra. Irwanti Said, M.Pd.			   (……………..)

Munaqisy II		: Haidir Fitra Siagian, S.Sos., M.Si.		   (……………..)

Pembimbing I		: H. Abd. Rasyid Masri, S.Ag, M.Pd., M.Si.  (……………...)

Pembimbing II	: Muliadi Mau, S.Sos., M.Si.			   (……………..)



	Diketahui Oleh

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

	UIN Alauddin Makassar









	Dr. Hj. Muliaty Amin, M.Ag.

	NIP: 19540915 198703 2 001

KATA PENGANTAR



Tiada kata yang patut penulis ucapkan saat ini selain puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Proses Produksi Berita Celebes File di Celebes TV” dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan akademik guna memperoleh gelar sarjana sosial pada Jurusan Jurnalistik Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar.

Tidak lupa pula penulis kirimkan salam dan shalawat buat junjungan Nabiullah Muhammad SAW, sebagai Nabi panutan Islam sepanjang zaman.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada Ibu dan Bapak tercinta, Baharuddin JS dan Darmawati Kohar (alamarhumah) atas perhatian, pengorbanan, dukungan dan kasih sayang yang begitu melimpah  serta doa yang tak henti-hentinya mengiri dan membimbing jalan anaknya sehingga menjadi seseorang yang lebih dewasa dan bijaksana dalam menjalani hidup selama ini. 

Penulis sadar bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dari berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada kepada:

1. Prof. Dr. H.A Qadir Gassing, HT.MS. Selaku Rektor UIN Alauddin Makassar.

2. Dr. Hj. Muliaty Amin, M.A. Selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar beserta jajarannya dan Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag. Selaku mantan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

3. Dr. Nurhidayat M. Said, M.Ag (Ketua Jurusan Jurnalistik) dan Dr. Firdaus Muhammad, M.A. (Sekertaris Jurusan Jurnalistik), yang selama ini telah memberikan bimbingan dan nasehat kepada penulis.

4. H. Abd. Rasyid Masri, S.Ag, M.Pd, M.Si (Pembimbing I) dan Muliadi Mau, S.Sos, M.Si (Pembimbing II) yang selama ini memberikan bimbingan, arahan dan semangat kepada peneliti sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.

5. Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, khususnya doses jurnalistik yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu namanya, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis.

6. Om dan Tante tercinta Sudarsono Kohar, SP, Narmur MT. Kohar, S.Pd, Kamaruddin Kohar, Drs. Hj. Sukmawati Kohar, Sumiati Kohar, Nasri Safitri Sodeng, Kartini Gani S.Pd, Nur Haedah dan Sri Wulandari Kohar, S.Pt  serta seluruh keluarga besar penulis yang selalu memotofasi dan memberikan semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Saudara-saudaraku Didin Hendra Dwijaya. B, Muh. Aldi Dzulkifli. B, Suriani Saad, Suriana Saad, Rahmawati Saad, Nurwasah, Sasan, Aidan, Herman dan Jusmawati.

8. Kakanda Lukman Hakim, Abd. Samad Fath, Hardiansyah, Imhe, Hasria Alang dan Patimasang yang senantiasa membimbing dan memotivasi penulis dalam menyusun skripsi ini.

9. Sahabat-sahabatku yang sudah seperti saudara sendiri, Jumriani, Satriani, Arni Halik, Islamuddin, Imi Jamilatussalamah,  Wiwin, Nurhamsah, Musdalifah, Lasmini, Muchtar dan seluruh mahasiswa Jurusan Jurnalistik khususnya angkatan 2008 terima kasih atas bantuan morilnya dan masukkan positif serta kesolidannya selama ini kepada penulis.

10. Teman-teman di Flash, Fatul, Lina, Satriana Ningsih, Rifka, Mifta, Ernis, Fitriani, Fatur, Deri, Uniqa, Dhita, Syam, Agung, Sunarsih dan teman-teman semuanya yang tidak disebutkan satu persatu

11.  Seluruh teman-teman di UIN Online, Redaktur UIN Online Muh. Rapi, Editor UIN Online Arifuddin dan teman-teman seperjuangan Widyawati, Suriani Musi dan Ahmad Alwi terima kasih doa dan dukungannya.

12. Teman-teman Celebes TV khususnya kru Celebes File yang telah banyak membantu peneliti dalam proses pengumpulan data selama berada di lapangan.

13. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar serta semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis.

Untuk itu, kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya, tiada yang dapat penulis balaskan selain doa, semoga amal perbuatan yang telah diberikan kepada penulis bernilai di sisi Allah SWT. Amin.

Akhir kata, tentunya dengan harapan semoga kehadiran karya tulis ini memberikan manfaat kepada kita semua utamanya dalam hal proses produksi berita di media elektronik.

Wassalam

Makassar, 26 Juni 2012

Penulis





Eka Novi Fitrianty B

NIM.50500108092

DAFTAR ISI

  Halaman

HALAMAN JUDUL		i

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	            ii

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	            iii

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	           iv

KATA PENGANTAR	            v

DAFTAR ISI 	        viii

ABSTRAK	          x

BAB I 	PENDAHULUAN 	        1-7

A. Latar Belakang  ........................................................................            1

B. Rumusan Masalah		  4

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian	         	  4

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	           5

E. Waktu dan Tempat Penelitian 	         	  5

F. Kerangka Isi Penelitian		  6

BAB II 	TINJAUAN PUSTAKA	      8-47

A. Tinjauan Komunikasi Massa 	           8

B. Tinjauan Jurnalistik	         16

C. Tinjauan Jurnalistik Televisi	         19

D. Tinjauan Berita Televisi 	         27

E. Produksi Berita Televisi	         41

BAB III 	METODOLOGI PENELITIAN 	    48-51

A. Jenis Penelitian	         48

B. Metode Penelitian	         48

C. Metode Pengumpulan Data	         49

D. Metode Pengolahan Data dan Analisis  Data	         50

E. Instrumen Penelitian	         51

BAB IV 	HASIL PENELITIAN 	    52-69

A. Gambaran Umum Celebes TV	         52

B. Pra Produksi Berita Celebes File di Celebes TV	         58

C. Proses Produksi Berita Celebes File di Celebes TV	         62

D. Pasca Produksi Berita Celebes File di Celebes TV 	         68



BAB V 	PENUTUP	    70-71

A. Kesimpulan 	         70

B. Implikasi Penelitian 	         71

DAFTAR PUSTAKA	         72

LAMPIRAN-LAMPIRAN 	         76

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 	         92




ABSTRAK

Nama Penyusun	: Eka Novi Fitrianty B

NIM			: 50500108092

Judul Skripsi		: Proses Produksi Berita Celebes File di Celebes TV



Secara umum skripsi ini membahas tentang Proses Produksi Berita Celebes File di Celebes TV. Proses Produksi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pra produksi, proses produksi dan pasca produksi yang disiarkan di Celebes File. Dalam skripsi ini penulis mengangkat tiga rumusan masalah yakni pertama, bagaimana pra produksi siaran Celebes File di Celebes TV. Kedua, bagaimana proses produksi siaran Celebes File di Celebes TV. Ketiga, bagaimana pasca produksi siaran Celebes File di Celebes TV. 



Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif dengan menggali informasi dengan narasumber melalui wawancara. Wawancara dilakukan kepada seluruh kru Celebes File yang terlibat dalam proses produksi.



Setelah melakukan penelitian dengan seksama, dari hasil penelitian selama periode penelitian dari 27 Pebruari sampai 1 April 2012 disimpulkan, pertama tahapan pra  produksi berita Celebes File dalam mengupas peristiwa dan tokoh-tokoh yang memiliki peran penting terhadap perkembangan sosial, politik, ekonomi dan budaya Sulawesi Selatan memalalui riset yang kemudian dibawa ke rapat mingguan. Kedua, setelah data yang dibutuhkan reporter dan kameramen lengkap kameramen dan reporter turun kelapangan dan lalu menghimpun informasi dan data-data yang dibutuhkan.  Ketiga, reporter yang telah menulis naskah beritanya di bawa ke ruang produksi untuk direkam dan mendampingi editor untuk mengedit hasil liputan. Setelah menjadi bahan yang siap disiarkan, manajer program dan pimpinan redaksi mengevaluasi kembali apakah beritanya layak untuk disiarkan atau masih ada yang akan ditambahkan.
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