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BAB III

PENYAJIAN DATA

Penyajian data berikut ini berdasarkan dari penelitian yang dilaksanakan di

Radio Bharabas 97.5 FM Pekanbaru yang berlokasi di Jalan Kali Putih Nomor 3

Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data tentang proses produki

program siaran Buletin Aktual Sore di Radio Bharabas 97.5 FM Pekanbaru. Teknik

pengumpulan data penelitian sesuai dengan apa yang telah dikemukakan dalam

pendahuluan, yaitu dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan

dokumentasi.

Wawancara dilakukan dengan cara berkomunikasi secara langsung dengan

mengajukan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan permasalahan dalam

penelitian ini. Wawancara juga diajukan kepada Produser, Kepala Produksi dan

Penata Naskah, Reporter, Penyiar atau News Reader.

Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung terhadap proses

pelaksanaanya. Observasi juga memungkinan melihat dan mengamati sendiri prilaku

kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan yang sebenarnya.

Dokumentasi merupakan salah satu cara menyelesaikan penulisan ini yang

dapat dipergunakan dalam pengumpulan data. Data yang diperoleh melalui

dokumentasi yang dilakukan berupa tulisan dan mengambil gambar atau foto-foto,

sebagai cara peneliti untuk menjelaskan gambaran kegiatan yang berhubungan
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dengan proses produksi program siaran Buletin Aktual Sore yang menunjang dan

dapat menambah keakuratan data yang diperoleh dari wawancara dan observasi.

A. Proses Produksi Program Siaran Buletin Aktual Sore di Radio Bharabas

FM Pekanbaru

Proses produksi merupakan rangkaian kegiatan yang biasa dilakukan oleh

setiap stasiun radio sebelum menyajikan sebuah program acara siaran. Kegiatan inilah

yang menentukan bagaimana hasil yang akan disajikan oleh suatu stasiun radio

kepada pendengarnya. Dalam setiap proses produksi program acara siaran harus

melalui beberapa tahapan, begitu pula dengan proses produksi program acara Buletin

Aktual Sore yang ada pada radio Bharabas. Tahapan dalam proses produksi program

Buletin Aktual Sore dimulai dari proses pra produksi, produksi, hingga pasca

produksi. Secara rinci proses produksi Buletin Aktual Sore pada radio Bharabas FM

Pekanbaru sebagai berikut :

1. Proses Pra Produksi (Perencanaan)

Pra produksi merupakan tahapan paling awal dari keseluruhan proses

produsksi. Pada pra produksi ini semua perencanaan dalam sebuah ide dan

gagasana dibentuk dan dipersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan pada saat

proses produksi. Kegiatan dalam proses pra produksi ini menentukan dan

memutuskan apa yang harus dilakukan, kapan melakukannya, bagaimana dan

siapa yang melakukannya.
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Proses pra produksi yang biasa dilakukan di ruang produksi dan

mengambil waktu pada sore hari dihadiri oleh para reporter, dan kepala produksi

yang ikut berkecimpung dalam proses produksi program Buletin Aktual Sore.

Topik yang sering mereka bahas dilihat apa yang sedang dibicarakan pada hari itu

juga, dan direncanakan untuk diperjelas keesokan harinya dengan pemberitaan

secara merinci. Misalnya seperti APBD P tahun 2014 Kota Pekanbaru yang waktu

pengesahannya sangat molor, atau Gubernur Riau yang siap gunakan dana On

Call untuk penanggulangan bencana kabut asap di Riau. Itu berarti semua tahapan

dari rapat redaksi, menentukan narasumber, hingga membagi tugas dilakukan di

tahapan proses pra produksi.

“Kami diberi arahan dari produser, apa yang mau diliput, siapa orang yang
mau diwawancarai, terus disuruh menyiapkan semuanya yang dipakai pas
liputan”. Desy Suryani (Wawancara: Reporter, Tanggal 19 April 2014).

Maksud dari wawancara diatas, pada radio Bharabas dalam tahapan pra

pruduksi, reporter diberikan arahan oleh produser, apa yang mesti diliput, siapa

yang akan dijadikan sasaran liputan, dan reporter juga harus mempersiapkan

segala sesuatu yang dibutuhkan saat meliput.

Sebagai rincian dalam tahapan proses pra produksi ini yang dilakukan

adalah sebagai berikut :

a. Rapat Redaksi

Rapat redaksi adalah kegiatan yang dilakukan sebelum kelapangan.

Dalam acara ini para Reporter, Kepala Produksi dan Penata Naskah

dikumpulkan terlebih dahulu sebelum para reporter melakukan eksekusi
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liputan dilapangan. Rapat redaksi yang dilakukan pada sore hari tersebut,

reporter dapat mengeluarkan ide dan gagasan tentang apa yang sebaiknya

dijadikan sebuah berita. Baru selanjutnya Produser yang menentukan

apakah ide tersebut cocok untuk diangkat atau tidak dan bisa diliput

keesokan harinya. (Observasi: Ruang Produksi,Tanggal 21April 2014).

Gambar 3.1 : Produser Program, Reporter, dan Kabag Siaran dalam
Rapat Redaksi

1) Menentukan topik berita.

Penentuan topik dilakukan setelah ide dan gagasan dari

reporter menurut produser dianggap layak diangkat.

“Ya kalo topik, lihat dari apa yang diomongin saat itu, yang
masih hangat, karena untungnya kami ditempatkan dibeberapa
instansi pemerintahan, misalnya saya di kantor gubri, jadi bisa
lebih gampang milihnya, tinggal kita lihat apa yang lagi terjadi
disana”. Prima Ermad (Wawancara: Produser Program, Tanggal 21
April 2014).
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Maksud dari wawancara diatas adalah, para reporter dalam

menentukan tema atau topik mereka mellihat dari fenomena apa

yang terjadi, apa yang sedang hangat menjadi pembicaraan. Para

reporter Bharabas juga di tugaskan dibeberapa kantor

kepemerintahan seperti di kantor Walikota Pekanbaru, kantor

DPRD Kota Pekanbaru, dan kantor Pemerintahan Provinsi seperti

kantor Gubernur Riau, sehingga tidak begitu sulit bagi reporter

menentukan topik dana dalam melakukan peliputannya, reporter

hanya melihat fenomena terbaru dari lapangan.

Dalam hal ini seperti contoh mengenai pengesahan APBD

P 2014 Kota Pekanbaru yang molor pengesahannya, atau bencana

kabut asap yang melanda Provinsi Riau, produser program berhak

memilih salah satu, atau mengambil keduanya yang dikira berita

tersebut lebih menarik dari berita lainnya.

2) Narasumber yang diliput.

Setelah penentuan topik berita selesai dilakukan, dalam

rapat redaksi juga membahas tentang siapa yang akan dijadikan

narasumber. Karena para reporter dari radio Bharabas ditempatkan

dibeberapa lokasi kepemerintahan, para reporter dimudahkan

untuk menentukan siapa yang menjadi narasumber. Hal ini seperti

apa yang diungkpakan oleh Prima Ermad selaku Produser

Program:
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“Nah itu tadi, karna reporter udah ditempatin, jadi
gampanglah buat nyari siapa yang jadi narasumbernya”. Prima
Ermad (Wawancara: Produser Program, Tanggal 21 April 2014).

Maksud dari wawancara diatas adalah para reporter lebih

dimudahkan dalam memutuskan siapa yang cocok untuk dijadikan

sebagai narasumber, sesuai dengan fenomena yang sedang terjadi

dan topik berita yang telah diputuskan sebelumnya.

Jadi sebuah keputusan untuk memilih siapa yang akan

dijadikan sebagai narasumber bisa diputuskan ketika saat rapat

redaksi atau bisa disesuaikan ketika berada dilapangan.

Kalo dilapangan, narasumbernya harus dicocokan dengan
topik yang dipilih kemaren, contoh rapat APBD Kota Pekanbaru,
prioritas kami milih ketua DPRD Kota Pekanbaru untuk jadi
narasumber, nati kalo ketuanya lagi sibuk baru kami tanya ke
anggota DPRD. Joki Wiratno (Wawancara: Reporter, Tanggal21
April 2014).

Maksud dari wawancara diatas, penentuan siapa yang

dijadikan narasumber bisa ditentukan ketika sedang rapat redaksi,

atau disesuaikan dengan kondisi yang ada dilapanagan akan tetapi

tetap sesuai dengan ide yang dipilih sebelumnya. Contohnya

seperti rapat APBD Kota Pekanbaru, yang bisa menjadi sasaran

narasumber adalah ketua atau bisa juga anggota DPRD Kota

Pekanbaru. Atau misalnya seperti ide harga gas elpiji yang

melambung naik di Kota Pekanbaru, berarti yang menjadi
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narasumbernya bisa kepala atau anggota dari Disperindag Kota

Pekanbaru.

3) Pembagian tugas

Agenda terkahir dalam rapat redaksi yang dilakukan adalah

pembagian tugas kepada Reporter, Kepala Produksi, Penata

Naskah.

“Reporter diminta cari berita minimal 3 liputan ditiap
tempatnya, tapi kalo lebih ya bagus lagi, nah kalo Kepala Produksi
ya  tugasnya untuk mengoreksi berita yang nanti dibuat, sekalian
buat script beritanya untuk penyiar”. Prima Ermad (Wawancara:
Produser Program, Tanggal 21 April 2014).

Maksud dari wawancara diatas, setiap reporter diwajibkan

mencari berita minimal tiga buah berita disetiap tempat liputan.

Sedangkan kepala produksi diberi tugas untuk mengoreksi hasil

berita dalam bentuk audio yang telah dibuat oleh Reporter, kepala

produksi juga diberi tugas merangkap untuk membuat script berita

yang nantinya akan dibacakan oleh penyiar atau news reader

ketika program Buletin Aktual Sore ini disiarkan.

Dari hasil pantauan peneliti, beberepa divisi ada yang

merangkap tugas dalam tim program Buletin Aktual Sore,

misalnya seperti Produser yang merangkap sekaligus sebagai

Reporter, dan Kepala Produksi yang merangkap tugas sebagai

Penata Naskah berita yang nantinya dibacakan oleh penyiar
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sebagai narasi pengantar berita. (Observasi: Ruang Produksi,

Tanggal 21 April 2014).

“Biar bisa semuanya, gak mesti banyak-banyaklah orang
yang kerja, kalo sedikit tapi hasilnya bisa maksimal gak ada
salahnya, hemat biaya juga”. Prima Ermad (Wawancara: Produser
Program, Tanggal 21 April 2014).

Maksudnya, hal tersebut dilakukan oleh pihak radio

Bharabs dengan tujuan, seluruh crew yang tergabung dalam tim

Buletin Aktual Sore dapat menjadi orang yang bisa segalanya atau

multifungsi, sekaligus menghemat biaya pengeluaran dari radio

Bharabas, masalah tersebut juga bukan suatu masalah besar,

bahkan tidak hanya dalam tim berita saja, terkadang penyiar yang

ada di radio Bharabas juga merangkap bagian, misalnya seperti

kepala bagian siaran atau kabag siaran merangkap juga sebagai

penyiar dan marketing, kepala produksi yang juga merangkap

sebagai penyiar.

b. Membuat daftar pertanyaan

Sebelum melakuan liputan dilapangan dan melakukan

wawancara dengan narasumber, reporter wajib membuat draft

pertanyaan terlebih dahulu supaya lebih memudahkan pelaksanaannya.

“Pertanyaannya dibuat kalo idenya diterima produser pas rapat
redaksi, kalo udah pernah diangkat, tinggal disangkutin aja sama berita
yang kemaren”. Desy Suryani (Wawancara: Reporter, Tanggal 19 April
2014).
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Maksudnya, Dari ide atau topik yang sudah disetujui oleh

produser, barulah membuat draft pertanyan yang tujuannya untuk

memudahkan wawancara, jika masalah yang ingin diangkat sudah

pernah muncul atau pernah disiarkan sebelumnya, daftar pertanyaan

dapat dihubungkan dengan masalah yang ada sebelumnya.

Berikut penulis gambarkan bagaimana alur dari proses pra

produksi dari awal.

Gambar : 3.2 Alur tahapan pra produksi

Dari gambar 3.2 tentang alur pra produksi, bahwa proses pra

produksi dimulai dengan dilakukannya rapat redaksi yang selanjutnya

melahirkan sebuah ide atau topik yang akan diangkat, dari topik yang

diterima nantinya akan memunculkan sebuah draft pertanyaan. Tidak

hanya itu, selain melahirkan sebuah ide, dalam rapat redaksi juga

dilakukan penentuan narasumber yang disesuaikan oleh ide yang ada,

dan tahapan yang terakhir dari rapat redaksi yakni ditentukannya

pembagian tugas bagi masing-masing reporter, baru keesokannya para

repoter untuk melakukan hunting berita kelapangan.
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2. Proses Produksi

Dalam rangkaian proses produksi sebuah program acara, tahapan ini

adalah intinya dari seluruh kegiatan produksi, dalam hal ini mulai dari liputan,

membuat voice over hingga sebuah berita itu jadi dalam bentuk audio.

Tahapan pra produksi ini terjadi di dua tempat yakni dilapangan dan juga

ruang produksi pemberitaan. Proses yang biasa dilakukan pada siang hingga

sore hari ini dilakukan oleh reporter, produser program, kepala porduksi dan

seluruh staf Bharabas yang berkecimpung diprogram Buletin Aktual Sore.

a. Liputan berita dilapangan.

Setelah rapat redaksi selesai dilakukan, tim buletin aktual

membubarkan diri pulang kerumah masing - masing, dan melakukan

liputan kelokasi sasaran pada esok harinya. Para reporter yang telah

sampai dilokasi, menunggu kedatangan narasumber untuk melakukan

wawancara. Berbeda dengan media berita televisi, yang membutuhkan

2 orang crew untuk turun kelapangan dalam proses peliputan yang

bertugas sebagai kameramen dan reporter, media berita radio hanya

membutuhkan 1 reporter untuk turun kelapangan, dalam artian reporter

juga harus bisa merangkap sebagai penulis script berita, duber, dan

produksi atau mixing berita.

Ketika ditanya mengenai persiapan apa saja yang dilakukan

sebelum melakukan liputan dan wawancara dilapangan Desy

menjawab:
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“ya, nyiapin alat rekaman, kalo saya pake HP kan dah bisa buat
rekaman wawancara tu, buku kecil untuk nyatat poin-poinnya, terus
buat janji lewat telpon narasumber”. Desy Suryani (Wawancara:
Reporter, Tanggal 19 April 2014).

Maksud diatas, para reporter harus memperisapakan segala

sesauatu yang diperlukan untuk liputan, misalnya seperti menyiapkan

alat perekam tape recorder ataupun handphone yang bisa merekam

hasil wawancara, buku catatan kecil untuk mencatat poin penting dari

hasil wawancara, dan sebelumnya telah melakukan sebuah janji untuk

bertemu dengan narasumber yang dilakukan para reporter melalui

telepon.

Sebelum melakukan wawancara para reporter wajib memeriksa

kelengkapan peralatan, seperti alat perekam, jika menggunakan

handphone sebagai alat perekam, wajib memeriksa daya tampung

memory card, atau kesediana daya dari batrai handpone itu sendiri.

Dari pantauan peneliti para reporter 30 sampai 45 menit lebih awal

hadir lebih cepat dari narasumber, setelah melakukan janji pertemuan

dengan narasumber via telepon sebelumnya. (Observasi: Dilapangan,

Tanggal 22 April 2014).

Akan tetapi tidak semua reporter Radio Bharabas melakukan

perjanjian dengan narasumber sebelum wawancara dilakukan.

“Tergantung, kalo anggota DPRD kan biasanya jarang ditempat
tu, mereka lebih banyak yang kelapangan, kami nunggu dulu mereka
datang, paling kekantor mungkin cuman absen, nah kesempatan itu
dipake buat liputan, atau kadang kami pun ikut para anggota DPRD
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kelapangan langsung dan melakukan liputan disana”. Joki Wiratno
(Wawancara: Reporter, Tanggal 22 April 2014).

Maksud dari wawancara diatas, adalah dilihat dari kondisi

yang ada, misalnya seperti yang mendapat tugas meliput di DPRD

kota Pekanbaru, karna anggota DPRD yang sifat kerjanya berbeda

tidak seperti jam kantor biasa, dan selalu jarang berada diruangan,

reporter dipaksa menunggu datangnya narasumber, yang waktunya

tidak bisa ditentukan, atau reporter juga bisa ikut langsung

kelapangan bersama anggota DPRD dan melakukan wawancara

ditempat yang dikunjungi oleh anggota DPRD Kota Pekanbaru.

Apabila sebuah berita yang akan diliput merupakan event suatu

instansi, para reporter hadir secara langsung sebagai peserta acara,

dan memantau orang orang penting yang hadir dalam event tersebut

untuk bisa dijadikan sebagai narasumber. Selanjutnya mempersiapkan

draft pertanyaan untuk wawancara dari secara tersebut. Tidak tertutup

kemunginkan pada diri reporter munculnya sebuah topik baru lain

yang sama menariknya untuk diangkat.

“Dari satu event yang diadakan, bisa menghasilkan banyak
berita dari berbagai sisi, jadi lebuh mudah, reporter gak terlalu sulit
mencari berita, karna biasanya dalam satu event itu bisa
mewawancarai 2-4 narasumber, dan berarti berita yang kami buat jadi
banyak”. Desy Suryani (Wawancara: Reporter, Tanggal 21 April
2014).
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b. Membuat rekaman wawancara dengan narasumber.

Setelah persiapan dilakukan dan bertemu dengan narasumber

dilokasi yang cocok untuk wawancara, langkah selanjutnya membuat

rekaman hasil wawancara dengan narasumber. Sebuah rekaman dari

hasil wawancara menjadi sebuah bukti kalau hasil berita yang dibuat

tidak sebuah karya contekan atau plagiat, dan sebagai pendukung

sebuah berita audio yang akan di siarkan.

Dalam pantauan penulis, reporter yang telah janji bertemu

ketika sampai dilokasi, reporter langsung menemui narasumber. Yang

pertama reporter lakukan adalah bersalaman dan memeperkenalkan

diri dengan menunjukan itikad baik kepada narasumber, dalam

melakukan wawancara reporter mengawali dengan sedikit gurauan

agar membuat narasumber merasa senyaman mungkin, tidak langsung

to the point dengan tujuan yang dimaksud, akan tetapi wawancara

yang dilakukan walau dengan sedikit gurauan tersebut reporter tetap

menjalankan misinya dengan megajukan pertanyan demi pertanyaan

untuk sebuah rencana berita tetapi inti masalah yang dituju dalam

sebuah wawancara tersebut didapatkan. (Observasi: Dilapangan,

Tanggal 22 April 2014).

Dengan tidak melupakan rekaman hasil dari wawacara tersebut

sebagai penguat berita audio yang akan dibuat.
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“Kalo bisa orang yang mau diwawancarai nyaman sama kita,
jadi gak formal kali kita, dikasih gurauan sedikit, biar bisa membuat
narasumber nyaman mengeluarkan seluruh isi pendapatnya, jadi berita
yang mau dibuat juga lebih rinci dan jelas”. Desy Suryani dan
JokiWiratno (Wawancara: Reporter, Tanggal 22 April 2014).

Sedangkan bagi reporter yang tidak melakukan perjanjian

terhadap narasumber wajib menunggu, ketika narasumber datang,

reporter bersiap untuk menuju ruangan narasumber dan melakukan

wawancara.

“Sengaja wawancaranya di ruangan biar suara dari rekaman
lebih jelas, dan saat melakukan wawancara kami berkerja sama dengan
media elektronik seperti televisi, yang lebih mementigkan hasil
wawancara dengan suara yang jelas dan gak terlalu banyak noise,
ketimbang dengan media cetak”. JokiWiratno (Wawancara: Reporter,
Tanggal 22 April 2014).

Sedangkan mengenai sebuah teknik khusus yang dilakukan

saat melakukan wawancara tidak ada.

“Ya tetep pakai pedoman format sebuah berita yakni 5W + 1H,
What, Who, Why, When, Where, dan How udah itu aja”. Desy Suryani
(Wawancara: Reporter, Tanggal 22 April 2014).
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Gambar 3.3 : Reporter Bharabas melakukan wawancara salah seorang
anggota DPRD Kota Pekanbaru

Setelah melakukan sebuah liputan dilapangan dan

mendapatkan hasil wawancara oleh narasumber, reporter yang

ditugaskan dibeberapa lokasi, kembali kestudio berita yakni di Radio

Bharabas 97.5 FM Pekanbaru, dan melakukan pensortiran data hasil

wawancara. Yang harus diperhatikan adalah durasi wawancara, sebuah

berita audio yang memiliki durasi panjang membuat kesan jenuh bagi

pendengar.

“Kalo berita lebih dari 5 menit itu feature, sedangkan berita
kami rata-rata berbentuk straight news, karna kalo terlalu lama
pendengar bosan dan ditakutkan pendengar tidak mengerti maksud
tujuan berita kita”. JokiWiratno (Wawancara: Reporter, Tanggal 22
April 2014).

Media radio memang berbeda dengan televisi yang sifat

beritanya audio visual, dimana suara dan gambar sebagai pendukung
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berita yang di tayangkan dan dilihat oleh pemirsa secara bersamaan,

berbeda dengan radio yang sifat penayangannya hanya dalam sebuah

bentuk audio saja yang hanya bisa didengar tanpa dilihat, dan reporter

dituntut untuk bisa mebuat sebuah berita dengan durasi singkat, akan

tetapi pesan informasi yang disampaikan dapat mudah dimengerti oleh

pendengar. Dari pantauan peneliti durasi berita jadi yang ada di radio

Bharabas rata-rata berdurasi dari 1 hingga 2 menit. (Observasi: Ruang

Produksi, Tanggal 22 April 2014).

c. Membuat naskah berita.

Setelah selesai, tugas reporter masih terus berlanjut dengan

membuat script berita, sebelum dilakukannya take vocal atau voice

over. Sama halnya dengan pembuatan berita, dalam pembuatan script

berita  radio juga diperhatikan syarat sebuah berita 5W+1H, yaitu

What, Who, Why, When, Where, dan How. Hanya saja dalam

pembuatan berita lebih digunakan bahasa tutur, agar hasil berita yang

disampaikan lebih jelas dan mudah dimengerti oleh para pendengar.

“5W+1H selalu kita perhatikan dalam pembuatan naskah
berita, cuman berbeda dengan berita di Koran atau majalah yang lebih
panjang dan rinci, dan dalam pembuatan script berita bahasa yang
dipakai juga lebih simple tapi berita yang mau disampaikan jelas.
Prima Ermad (Wawancara: Produser Program, Tanggal 22 April 2014).
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Gambar 3.4 : Salah satu Reporter Bharabas membuat naskah berita
sebelum melakukan rekaman

Dalam pembuatan script berita gagasannya berupa deduktif,

dimana titik utama sebuah gagasan berita berada diawal berita dan

menyusul bagian pertengahan dengan sebuah uraian dari titik masalah

yang dikembangkan lebih rinci hingga selesai.

“Script berita yang diperhatikan ada beberapa titik, yakni
awalan dimana tujuan isi berita kami ungkapkan di awal, pertengahan
maksudnya pengembangan dari isi berita, dan yang terakhir
kesimpulan dari naskah yakni merangkum beberapa item berita
terpenting yang bermanfaat bagi Mitra Kota. Joki Wiratno
(Wawancara: Reporter, Tanggal 22 April 2014).

d. Membuat voice over suara reporter

Setelah pembuatan script berita selesai, tahapan selanjutnya

yang dilakukan adalah melakukan take vocal, yakni merekam suara

reporter  yang membacakan script berita yang baru saja dibuat. Dalam
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melakukan perekaman suara, reporter dituntut untuk membacakan

berita dengan lugas, dan jelas dan tidak terburu-buru. Tujuannya agar

pendengar tidak bertanya-tanya tentang berita apa yang sebenarnya

ingin disampaikan.

Sebelum melakukan take vocal reporter berkoordinasi dengan

Kepala Produksi untuk memeperhatikan dan memeriksa alat-alat yang

akan digunakan dalam melakukan proses recording. Hal ini senada

seperti yang diungkapkan Prima Ermad selaku Produser Program:

“Sebelum reporter teke vocal atau recording, Kepala Produksi
harus memeriksa kesiapan alat-alat yang dipakai untuk proses
recording, kayak microphone, speaker, mixer, perangkat PC, dan
software perekam”. Prima Ermad (Wawancara: Produser Program,
Tanggal 22 April 2014).

1) Microphone, yang digunakan untuk menangkap suara yang

digunakan oleh seorang reporter yang kemudian diubah menjadi

getaran listrik sinyal analog yang diperkuat dengan sesuai

kebutuhan menggunakan amplifier dan selanjutnya dikeluarkan

melalui speaker.

2) Speaker berfungsi untuk mendengarkan hasil rekaman yang

telah dibuat sehingga dapat mengetahui kualitas hasil yang baru

saja direkam, dan menentukan perlu dilakukan take vocal

kembali atau tidak.

3) Mixer adalah salah satu alat yang diperlukan dalam suatu media

penyiaran khususnya radio setelah microphone. Mixer
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merupakan alat yang digunakan untuk mencampurkan sinyal

audio vocal dan bisa mengolah atau mengatur suara yang

masuk, seperti membalancing atau meratakannya baik itu dalam

bentuk manual atau digital dalam perangkat PC menggunakan

software.

4) Perangkat PC atau komputer adalah ibunya alat-alat yang

digunakan dalam sebuah recording. Komputer dikoneksikan

dengan peralatan lainnya seperti mixer, dan speaker. Dengan

cara kerja tangkapan gelombang suara yang dihasilkan oleh

microphone yang selanjutnya diterima oleh mixer dan

dimasukan kembali kedalam sebuah perangkat PC

menggunakan software recording serta sebagai tempat

penyimpanan data digital audio.

5) Software perekam, adalah perangkat lunak pengolah audio yang

digunakan pada sebuh PC untuk merekam hasil tangkapan suara

dari microphone dan dapat diolah sedemikian rupa sesuai

dengan kebutuhan. Pada radio Bharabas software perekam yang

digunakan adalah cool edit pro dan adobe audition, keduanya

sama-sama berfungsi merekam dan mengedit suara yang

dihasilkan oleh penggabungan perangkat mic dengan mixer.

Setelah kepala produksi menyatakan bahwa alat siap pakai,

reporter memasuki sebuah ruangan kecil yang memang khusus untuk
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pengambilan suara di ruang produksi berita diradio Bharabas FM.

(Observasi: Ruang Produksi, Tanggal 22 April 2014).

Gambar 3.5 : Reporter yang sedang melakukan take vocal (TVO)

e. Editing dan Mixing.

Setelah proses pengambilan suara oleh para reporter, hasil

mentah dari rekaman reporter dipilah, untuk menghapus beberapa

noise yang terdapat dari rekaman tersebut karena dikhawatirkan

membuat kualitas berita yang disiarkan buruk. Selain mengoreksi hasil

rekaman reporter, hasil dari rekaman wawancara sebelumnya juga

kembali dikoreksi untuk mengapus noise yang mengganggu. Tidak

hanya menghapus noise, rekaman wawancara juga dipotong dan hanya

diambil pada bagian ucapan narasumber yang dimasukan kedalam

naskah berita. Setelah seluruh tahapan selesai dilakukan, selanjutnya
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dilakukan proses mixing, dan hasil dari mixing tersebut diserahkan

kepada bagian produksi.

Gambar 3.6 : Reporter melakukan editing hasil take vocal (TVO)

Selanjutnya tugas seorang Kepala Produksi adalah melakukan

koreksi dari hasil rekaman reporter yang telah di mixing dengan

rekaman wawancara dari narasumber dalam bentuk audio, dan kembali

menyortir suara-suara atau noise yang tidak diperlukan jika masih

terdapat dari rekaman tersebut.

“Tugas kepala produksi disini memeriksa dan mengkoreksi
hasil rekaman reporter seperti noise yang tidak perlu itu dihapus,
misalnya suara nafas reporter yang terlalu panjang dengan volume
besar, itu semua dihapus sehingga hasil berita yang akan disiarkan
nyaman untuk didengarkan, tapi jika hasil dari berita masih dirasa
belum pas, kepala produksi berhak melakukan kembali proses mixing,
jika perlu reporter yang membuat berita tersebut saya suruh untuk take
vocal ulang. Didi Wahyudi (Wawancara: Kepala Produksi, Tanggal 23
April 2014).
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Gambar 3.7 : Proses mixing hasil rekaman reporter yang digabungkan
dengan hasil wawancara

Mixing adalah penggabungan dari suatu audio dengan audio

lain menjadi satu, dalam hal ini suara reporter yang baru saja direkam

digabungkan dengan suara hasil dari wawancara bersama narasumber,

sebagai pelengkap sebuah berita audio.

Tenik mixing audio menggunakan software adobe audition yang

meletakan file audio pada multitrack, dengan menaruh audio reporter

diawal kemudian menambahkan pada track selanjutnya suara

narasumber setelah reporter selesai membacakan berita, dan kembali

menambahkan suara reporter yang tersisa dibagian akhirnya. Setelah

selasai, file yang telah tersusun dalam sebuah track, di diblock dan

kemudian memilih menu export audio mixdown dan selanjutnya

menyimpan audio mixing tersebut dalam bentuk MP3. Hasil sebuah
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editing dan mixing audio akan didengrakan kembali sebelum masuk

keruang studio atau di tayangkan dalam bentuk On Air. (Observasi:

Ruang Produksi, Tanggal 23 April 2014).

f. Pembuatan script penyiar

Proses terakhir dalam tahapan produksi ini adalah pembuatan

script yang akan dibacakan oleh penyiar atau newsreader ketika

program Buletin Aktual Sore disiarkan. Kepala Produksi yang

merangkap sebagai Panata Script yang melakukan tugas ini, Penata

Naskah membuat pengantar berita sebelum berita diputar dan

disiarkan. Penyusunan urutan berita yang akan disiarkan ditentukan

dari sifat jualnya dan sedang hangat dibicarakan.

“Sama ya kalo di televisi kan newsreader baca dulu pengantar
berita sebelum ditayangkan video beritanya, di Bharabas juga gitu,
cuman bedanyakan berita radio cuman bentuk audio. Sedikit
dimodivikasi bahasa pengantar berita yang dibuat reporter, yang mesti
diperhatikan pengantar berita itu pendek paling satu hingga dua
kalimat sudah cukup, urutan beritanya juga dilihat dari yang lebih
hangat terlebih dulu”. Didi Wahyudi (Wawancara: Kepala Produksi,
Tanggal 23 April 2014).

Untuk secara rinci bagaimana alur proses produksi dari

program Buletin Aktual Sore.

Gambar 3.8 : Alur tahapan proses produksi
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Dari gambar 3.8 tentang alur diatas, dapat dilihat bahwa proses

produksi Buletin Aktual Sore dimulai dari hunting berita dan

dilajutkan dengan melakukan wawancara kepada narasumber, setelah

wawancara dilakukan para Reporter kembali kekantor radio Bharabas

untuk memilah data berita dan melakukan perekaman suara untuk

disatukan atau mixing dengan hasil wawancara yang tentunya telah

melalui proses editing. Tahapan selanjutya berada dibagian kepala

Produksi, yakni mengoreksi kembali hasil berita yang telah dibuat oleh

reporter. Jika dirasa cukup dan layak untuk ditayangkan, tugas kepala

produksi dilanjutkan dengan membuat script berita untuk penyiar, dan

selanjutnya tugas diserahkan kepada penyiar untuk disiarkan.

3. Proses Pasca Produksi

a. Evaluasi

Setelah seluruh proses di bagian produksi selesai, dan sebelum

disiarkan proses selanjutnya adalah pasca produksi, dan dalam tahapan ini

dilakukan sebuah evaluasi yang dilakukan oleh Produser. Evaluasi meliputi

materi berita, kemasan audio sebelum di siarkan, evaluasi kendala, evaluasi

hasil berita lapangan dengan hasil siaran. Masih dengan orang yang sama

yang berkecimpung di program Buletin Aktual Sore, kegiatan ini dilakukan

sore hari, ketika berita-berita selesai diproduksi, biasanya dalam kegiatan ini

dilanjutkan dengan rapat redaksi.
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Evaluasi dilakukan kan tujuannya, agar berita yang telah dikemas itu
menjadi layak tayang, layak untuk disiarin, script untuk newsreader juga
dikoreksi dulu, terus kendala apa yang dialami reporter saat membuat berita
dari dilapangan atau diruang produksi juga kami bahas dan kami evaluasi.
Prima Ermad (Wawancara: Produser Program, Tanggal 22 April 2014).

Ketika ditanya mengenai kendala atau masalah apa yang sering terjadi

dan dialami saat dilapangan, Joki menjawab :

“Masalah yang paling sering kami alami dilapangan ya kalo
narasumber gak datang, atau gak ada ditempat, terpaksalah kami cari topik
lain, tapi topik yang udah ditentukan pasa rapat, dipakai pas liputan besoknya
lagi, kan mana tau narasumbernya dateng, jadi bisa diangkat lagi, tapi lihat
kondisi juga kalo udah agak basi beritanya gak jadi diangkat”. Joki Wiratno
(Wawancara: Reporter, Tanggal 22 April 2014).

Sedangkan masalah yang sering terjadi dikantor Radio Bharabas, atau

diruang produksi dari pantauan peneliti lebih kepada peralatan produksi yang

akan digunakan, seperti misalnya komputer yang tiba-tiba heng, mixer yang

tidak berfungsi, microphone yang tidak bisa digunakan, bahkan jaringan LAN

yang terkadang sering not connected yang sering mengganggu proses

produksi program Buletin Aktual Sore. Peneliti juga tidak jarang melihat

reporter yang harus bergantian menggunakan komputer ketika akan membuat

script berita dan mensortir hasil wawancara dilapangan, disaat komputer lain

atau mixer yang berada diruang produksi sedang bermasalah. Tidak hanya itu,

kurangnya sarana sebagai alat produksi seperti komputer dan mixer juga

menjadi salah satu kendala yang dialami oleh radio Bharabas. (Observasi:

Ruang Produksi, Tanggal 25 April 2014).
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b. Penyiaran hasil produksi berita diruang studio (On-Air).

Ketika waktu menunjukan pukul 16.15 WIB, produser program telah

selesai melakukan evaluasi berita yang telah dibuat, dan menentukan layak

atau tidaknya sebuah berita milik reporter untuk disiarkan. Selanjutnya adalah

proses penayangan atau penyiaran hasil produksi berita tersebut dan disinilah

puncak dari segala tahapan proses produksi Program Siaran Buletin Aktual

Sore.

Tepat pada pukul 16.30 WIB program Buletin Aktual Sore disiarkan

oleh radio Bharabas 97.5 FM diruang studio secara On Air dengan

menggunakan pemancar gelombang suara, dan pendegar dirumah dapat

menikmati rangkaian berita yang telah diproduksi tadi.

Gambar 3.9 : Penyiar yang sedang membacakan berita Buletin Aktual
Sore
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Ketika ditanya mengenai adakah teknik khusus yang dilakukan oleh

seorang penyiar atau newsreader ketika membaca berita, atau kendala apa

yang sering terjadi ketika on air, Reza (nama siaran) menjawab :

“Untuk baca beritanya gak ada teknik khusus, tapi kan penyiar dituntut
untuk bisa bawain atau bacain beritanya pake nada sama intonasi yang tegas,
jadi pendengar itu lebih mudahlah ngertinya apa yang dimaksud. Kalo
kendala, ya palingan mixer yang tiba-tiba gak fungsi, terus kalo pas mati
lampu gitu atau gak pemancar tiba-tiba mati sendiri jadinya terpaksa pakai
pemancar dengan watt nya kecil palingan Cuma jangkau seputaran kota
pekanbaru aja”. Ogtise Maghdalena (Wawancara: Penyiar, Tanggal 24 April
2014).

“Diradio Bharabas kami punya 2 pemancar, kekuatannya beda-beda,
kalo misalnya PLN gak mati ya pake pemancar yang merk nya D.B KA itu
kekuatan maksimumnya 2500 Watt tapi kalo untuk kekuatan operasional yang
seringya cuman sampe 1600-1700 Watt aja, karna ketersediaan listrik, tapi
kalo listrik mati ya Bharabas pake listrik tenaga diesel sama pemancarnya
juga kecil, merk nya R.V.R VJ kekuatan maksimumnya cuman 1000 Watt tapi
seringnya dipake cuman sampe 800 Watt tok”. Suharto (Wawancara: Kepala
Teknisi, Tanggal 25 April 2014).

Gambar 3.10 : Pemancar R.V.R VJ (kiri) dan D.B KA (kanan) yang
digunakan Radio Bharabas FM
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Sementara itu untuk antusias dari pendengar, ketika ditanya mengenai

apakah ada komentar dari pendengar, atau sebuah saran dan masukan untuk

radio Bharabas, mengeni program berita milik Bharabas khususnya program

Buletin Aktual Sore, Dardanella selaku Direktur sekaligus Penanggung jawab

acara, mengaku pihaknya sering menerima komentar serta saranyang

membangun dari mitra kota sapaan pendengar Radio Bharabas.

“Banyak juga yang berkomentar sama memberikan sebuah apresiasi
yang cukup baik untuk pihak kami, khususnya untuk program berita Buletin
Aktual Sore, tapi gak sedikit juga kami menerima komentar yang tidak
menyenangkan, misalnya permasalahan tentang isi berita, atau teknik
pembacaan berita, tapi itu semuakan untuk kebaikan program yang ada”.
Dardanella (Wawancara: Direktur, Tanggal 24 April 2014).

c. Dokumentasi

Dokumentasi perlu dilakukan agar file atau hasil produksi berita tidak

terabaikan, dan akan berguna ketika dijadikan sebuah arsip dari radio

Bharabas. Pengarsipan dari hasil program berita memang dilakukan, dan

setiap berita yang telah disarkan akan disimpan dalam sebuah folder khusus

yang memang dipersiapkan untuk menyimpan hasil suatu program. Dengan

data bank yang cukup besar mampu menyimpan file-file berita yang telah

disiarkan beberapa tahun yang lalu menjadi satu folder.

“Sebenernya gak hanya berita aja yang dimasukan arsip, script penyiar
program lain juag disimpan disitu, kapasitasnya sampai 1 Terabyte jadi
mampu untuk nyimpan semua arsip dari program lain, atau rekaman siaran,
dan lainnya. Terus gak hanya dalam bentuk digital, berkas juga dilakukan dan
disimpan dalam lemari khusus arsip dan dokumentasi”. Prima Ermad
(Wawancara: Produser Program, Tanggal 24 April 2014).
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Berikut ini penulis gambarkan, bagaimana alur dari proses pasca
produksi dalam program Buletin Aktual Sore.

Gambar3.11 : Alur tahapan pasca produksi

Dari gambar 3.11 diatas tentang tahapan pasca produksi, bahwa

sebelum disiarkan berita yang telah selesai pengerjaannya, akan kembali

dikoreksi oleh produser program, dan setelah dianggap cukup untuk

ditayangkan, tidak hanya evaluasi hasil berita, dalam hal ini seperti kendala-

kendala yang dialami reporter ketika dilapangan juga menjadi pembahasan.

Selanjutnya tahapan proses pasca produksi berada penuh ditangan penyiar,

penyiar yang akan menyiarkan berita hasil dari reporter satu persatu. Tahapan

terakhir dari proses produksi program buletin aktual sore ini adalah

dokumentasi atau pengarsipan dari data yang telah disiarkan, pengarsipan data

diradio bharabas dilakukan dalam perangkat komputer yang memang

dikhususkan untuk menyimpan semua data siaran.

Berikut ini penulis hadirkan gambaran secara keseluruhan dalam bentuk

prochart tentang proses produksi program buletin aktual sore di radio Bharabas Fm

Pekanbaru secara keseluruhan.
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Gambar 3.12 : Alur dari seluruh rangkaian proses produksi Buletin Aktual
Sore

Keterangan:

Dari gambar 3.12 tentang alur bagaimana proses produksi Buletin Aktual Sore

di radio Bharabas dari awal kegiatan dalam pra produksi hingga pasca produksi sudah

sangat terstruktur. Dimulai dari pra produksi yang didalamnya terdiri dari rapat

redaksi (RR) yang menghasilkan sebuah ide atau topik (MT) hingga pertanyaan (DP)

guna untuk wawancara, tidak hanya sebuah ide yang ditentukan dalam rapat redaksi,

yakni menentukan narasumber juga dilakukan (MNB) dan tahapan terakhir dari pra

produksi adalah pembagian tugas (PT) kepada masing-masing reporter. Dilanjutkan

dengan proses produksi yang disebut perutnya suatu program, mulai dari hunting

berita (HB), kemudian melakukan wawancara (WW), setelah kembali kekantor

Bharabas, reporter harus mengoreksi dan memilah naskah berita (NB) dan hasil

rekaman (TVO) serta dilakukaknya mixing (Mix) dengan sebelumnya melalui proses

editing (Edit), setelah berita selesai dibuat oleh Reporter kemudian diserahkan kepada

Kepala Produksi (KP) untuk mengkoreksi ulang berita yang telah diselesaikan oleh

Pra Produksi:
 Rapat Redaksi
 Menentukan Topik
 Daftar Pertanyaan
 Menentukan Narasumber
 Pembagian Tugas

Produksi:
 Liputan Berita
 Wawancara
 Naskah Berita
 Take Vocal
 Editing
 Mixing
 Kepala Produksi
 Script Penyiar
 Penyiar

Pasca Produksi:
 Evaluasi

Pra Produksi Produksi On AirPasca Produksi
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Reporter (Edit), dan tahapan terakhir dari proses produksi yang ada, tugas dari KP

adalah membuat script penyiar (SP) dan kemudian diserahkan kepada produser

program. Proses terakhir dalam kegiatan ini adalah adalah pasca produksi yakni

mengevaluasi (EV) hasil kerja, mulai dari hasil berita yang akan di tayangkan (On

Air), dan tahapan terakhir dari seluruh kegiatan adalah pendokumentasian atau arsip

(D/A) juga dilakukan oleh radio Bharabas FM.


