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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang Permasalahan 

 Informasi merupakan hal yang mudah didapatkan dalam era globalisasi ini, 

hal ini tidak terlepas dari kemajuan teknologi yang memberi banyak pilihan cara 

dalam mengakses media massa. Kemajuan teknologi memberi dampak banyak 

dalam kehidupan, contohnya kemudahan menyimpan dan mengirim informasi, 

terutama dalam kecepatan dalam mengirim informasi.  

Informasi yang kita inginkan dapat ditampung oleh media massa dan disebarkan 

kepada khalayak yang luas. Menurut Cangara (2019, h.144), media massa 

merupakan suatu alat untuk menyampaikan informasi atau pesan dari sumber 

kepada khalayak dengan menggunakan alat-alat komunikasi seperti surat kabar, 

radio, televisi, dan film. Di Indonesia, media massa saat ini yang ikut berperan 

dalam menyajikan informasi terbesar adalah televisi.  

Dengan kemampuan menyajikan audio dan visual, televisi menjadi sebuah 

sarana hiburan utama bagi masyarakat. Menurut Ardianto, Komala, dan Karlinah 

(2014:h134) dari semua media televisi paling berpengaruh pada kehidupan 

manusia. 

Televisi adalah sebagai salah satu media elektronik, mempunyai peran yang 

sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat, sebagaimana kita ketahui 

fungsi-fungsi dari televisi sebagai media massa yaitu :  

1. Menghibur (To Entertain)  
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2. Mendidik (To Educate)  

3. Memberi informasi (To Inform)  

4. Sebagai kontrol social (Social Control)  

Dari fungsi-fungsi tersebut, televisi menyajikan berbagai program yang 

mengandung fungsi-fungsi tersebut untuk audience setiap harinya. Pada umumnya 

tujuan khalayak atau audience menonton televisi adalah untuk memperoleh hiburan 

dan informasi. (Ardianto, Komala dan Karlinah, 2014:137) 

Salah satu stasiun televisi yang menghadirkan informasi untuk masyarakat 

Indonesia adalah tvOne. Dengan Tag line mereka “MEMANG BEDA” tvOne 

menyajikan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia dengan 

penyajian yang berbeda dan belum pernah ada sebelumnya seperti Apa Kabar 

Indonesia, yang merupakan program informasi dalam bentuk diskusi ringan dengan 

topik-topik terhangat bersama para narasumber dan masyarakat, disiarkan secara 

langsung pada pagi hari dsri studio luar tvOne. Program berita hardnews tvOne 

dikemas dengan judul: Kabar Terkini, Kabar Pagi, Kabar Pasar, Kabar Petang dan  

Kabar Malam (tvonenews.tv , 2019 ) 

Informasi atau berita yang disampaikan oleh televisi tidak terlepas dari peranan 

reporter dan juru kamera dalam menyampaikan beritanya. Reporter dan juru kamera 

merupakan ujung tombak departemen berita di stasiun televisi (Fachruddin, 2017, 

h.68). 

 Pada dasarnya reporter adalah seseorang jurnalis/wartawan aktif yang bertugas 

mencari, mengumpulkan dan mengolah bahan berita dari berbagai sumber 

informasi, untuk ditulis serta melaporkannya melalui stasiun televisi tempatnya 
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bertugas (Fachruddin 2017, h.63). Sedangkan kamerawan (camera person) 

merupakan seorang yang bertanggung jawab untuk mengoperasikan kamera televisi 

selama rehearsals dan produksi program televisi. Mengoprasikan kamera dengan 

menggunakan tripod dan dolly balik jenis kamera mini atau elektronik news 

gathering (peliputan berita) yang digunakan di luar studio. (Fachruddin, 2017, 

h.64).  

Dari ketentuan yang ditetapkan oleh Kode Etik Jurnalistik dalam 

menyampaikan berita seorang wartawan harus menyampaikan berita tersebut 

dengan akurat. Selain dari itu berita harus lengkap (complete), adil (fair) dan 

berimbang (balanced). Dan juga tidak mencampurkan fakta dan opini sendiri 

(objektif). Oleh sebab itulah peranan seorang reporter sangat penting dalam proses 

peliputan berita untuk sutau stasiun televisi di tempatnya bertugas, khususnya untuk 

jenis-jenis stasiun televisi yang menang berfokus pada penyiaran berita, 

memberikan informasi terkini tentang kejadian-kejadian di lapangan. 

Reporter berita menjadi ujung tombak dalam proses pencapaian visi dan misi 

tvOne ini, sebab seorang reporter bertugas dalam meliput, menulis naskah, atau 

bahkan merangkap menjadi seorang penyiar berita. Berbagai proses harus 

dilaluinya untuk menyajikan program berita yang cepat, tepat, serta akurat.  

Pemagang mendapat kesempatan untuk menjalani peran sebagai reporter 

televisi di tvOne. Mengetahui berita harus lengkap, adil dan berimbang, Pemagang 

ingin memahami bagaimana peran jurnalis disebuah stasiun televisi apabila 

dihubungkan dengan kode etik jurnalistik yang sudah ada. Maka dari itu, topik yang 
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akan dibahas oleh Pemagang adalah proses tugas dan tanggung jawab seorang 

reporter pada liputan tvOne. 

 

I.2 Tujuan Magang 

 Tujuan pemagang adalah  

1. Mempelajari tanggung jawab dan tugas yang dilakukan oleh reporter pada 

peliputan berita di TV One. 

2. Mempelajari peran yang dilakukan oleh reporter pada peliputan berita di TV 

One  

 

 

I.3 Ruang Lingkup dan Batasan Magang 

I.3.1 Ruang Lingkup Magang 

 Ruang lingkup magang pemagang adalah pada bagian reporter berita dalam 

tvOne. Selama program magang berlangsung, Pemagang ditugaskan menjadi junior 

reporter dalam peliputan berita. 

 

I.3.2 Batasan Magang 

 Bedasarkan ruang lingkup di atas, Pemagang ditugaskan sebagai reporter 

yang masih berada dibawah bimbingan senior reporter atau disebut juga sebagai 

asisten reporter junior.  

 Dalam hal ini Pemagang mempelajari bagaimana tugas dan tanggung jawab 

yang dilakukan oleh seorang senior reporter dalam meliput suatu berita. Hal yang 
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dimaksud adalah mempelajari topik yang diberikan kepada senior reporter oleh 

kordinasi liputan, memberikan hasil naskah yang pemagang buat kepada senior 

repoter, melakukan door stop interview, melakukan vox pop interview, dan juga 

menghadiri konfresi pers yang sedang berlangsung bersama senior reporter.  

 Selain tugas tersebut pemagang juga membantu Campers (camera person) 

dalam menyiapkan barang-barang yang akan digunakan dalam proses peliputan. 

Selama proses peliputan berlangsung pemagang, pemagang membantu senior 

reporter dan camera person dalam menjaga barang yang akan dilakukan.  

 

I.4 Lokasi dan Waktu Magang 

 Pemagang melaksasnakan kerja magangnya di kantor PT Lativi Media 

Karya tvOne Kawasan Industri Pulogadung, Jatinegara Jalan Terate II No.2, RW.9, 

Jatinegara, Cakung, Kota Jakarta Timur, Dearah Khusus Ibukota Jakarta 13930. 

Hari kerja yang berlaku dari Sabtu hingga Rabu dengan jam kerja mulai pukul 07.00 

WIB sampai 15.00 WIB. Namun ada waktunya pemagang bekerja melewati jam 

kerja yang telah ditentukan untuk melakukan peliputan berita yang berada di luar 

kota, peliputan berita yang bersifat mendesak atau masuk di hari Jumat.  

 


