
59 

BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

 

Dalam Bab IV ini akan dibahas mengenai deskripsi pekerjaan selama 

melakukan kerja praktik di Bios TV Surabaya. Pada pelaksanaan kerja praktik, 

diberikan tugas yang berhubungan dengan program studi Komputer Multimedia 

dan juga berhubungan dengan internal di Bios TV Surabaya. Dalam kesempatan 

ini diberikan kepercayaan untuk menjadi assisten produser pada program 

Cakrawala Malam. 

 

4.1 Metodologi Penelitian 

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah 

suatu pendekatan dengan cara bertatap muka dan berinteraksi dengan orang-orang 

yang berada di tempat penelitian untuk mengumpulkan data . 

Diharapkan dengan metode kualitatif penelitian ini dapat menghasilkan data 

yang sifatnya deskriptif. Metode ini diperlukan adanya kedekatan dengan orang 

yang ahli dibidangnya, sehingga mendapatkan pemahaman yang jelas. 

 

4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Guna memperoleh data dan informasi dilakukan beberapa teknik pengumpulan 

data dalam penyusunan laporan ini sebagai berikut: 

1. Observasi 

Pengumpulan data dan informasi dengan cara mempelajari sumber-sumber 

berupa buku yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. 
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2. Studi Pustaka 

Pengumpulan data dengan mencari literatur yang berkaitan dengan teori yang 

diperlukan dalam penyusunan laporan melalui internet dan buku tentang 

pertelevisian. 

3. Wawancara 

Mengetahui lingkup lingkungan kerja secara langsung dan mengetahui apa 

yang diinginkan perusahaan mengenai proses produksi program televisi 

berjudul ”Cakrawala Malam” 

 

4.3 Proses Pembuatan Berita 

Mempersiapkan tahap-tahap produksi, pra produksi, sampai dengan pasca 

produksi program acara “Cakrawala Malam” di lakukan. 

 

4.4 Posisi Dalam Instansi  

Posisi yang didapat pada saat kerja praktik adalah sebagai asisten produser, 

orang yang bertanggung jawab mempoduksi langsung dilapangan/lokasi shoting. 

mendampingi produser dan membatu berjalannya proses produksi berita mulai 

dari pra produksi, produksi, hingga pasca produksi 

 

4.5 Kegiatan Selama Kerja Praktik di Bios TV Surabaya 

Kegiatan yang dilakukan selama kerja praktik di Bios TV Surabaya yang 

akan dilaporkan dengan rincian sebagai berikut. 
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1. Praproduksi 

Pada proses praproduksi ini penulis membantu produser untuk mengerjakan 

beberapa hal, antara lain: 

a. Mendownload gambar dan video  

Download dilakukan ketika terdapat permintaan dari produser untuk 

didownloadkan video dari salah satu kontributor lokal. Sebelumnya masuk 

kepada ke email redaksi, Video yang sudah didownload di masukkan ke 

server redaksi pc dan beri tanggal agar editor dan juga produser. 

Memastikan video sudah ada voice overnya. 

 

Gambar 4.1 Peletakan file sesuai tanggal agar mempermudah editor 

(Sumber: Olahan pribadi) 

b. Membuat lead 

Setelah materi didownload, naskah berita akan di edit oleh produser. 

Setelah naskah selesai diedit asisten produser membuat lead naskah berita 

secara urut sesuai dengan rundown yang telah dibuat. 
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Gambar 4.2 Naskah yang Telah di Edit  

(Sumber: Olahan pribadi) 

 

 

Gambar 4.3 Rundown 

           (Sumber: Olahan pribadi) 
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Gambar 4.4 Lead Berita yang Disesuaikan Dengan Rundown  

(Sumber: Olahan pribadi) 

c. Mempersiapkan keperluan produksi 

Hal yang perlu disiapkan adalah clip on untuk pembawa acara dan 

narasumber, lead untuk pembawa acara, hard copy telepromter, 

membagikan rundown ke MCR, Editor, Program Director, Character 

Generator, Floor Director dan setting studio Cakrawala Malam. 

2. Produksi  

Di tahap produksi asisten produser betugas untuk mengoperasikan 

teleprompter atau menjadi floor director. Lead yang sudah dibuat disiapkan 

untuk dicek kembali apakah ada typo error dan sudah berurutan apa belum 

dengan rundown. Jika semua sudah siap teleprompter siap dioperasikan di 

ruang MCR (master control room). 
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Gambar 4.5 Lead Berita yang Telah Disetting 

(Sumber: Olahan pribadi) 

3. Pasca produksi 

Setelah berita selesai disiarkan, rekaman yang didapat dari MCR di edit dan 

di upload ke akun youtube official Bios TV Surabaya program Cakrawala 

Malam. 

 

 

 


