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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Kuliah Kerja Lapangan (KKL) adalah praktikum 

pilihan berupa kegiatan belajar yang dilakukan oleh 

Mahasiswa untuk menambah wawasan dan 

mendapatkan pengalaman nyata dari Instansi, lembaga 

atau organisasi yang berkaitan dengan disiplin 

keilmuan dan kompetensi yang dikembangkan Fakultas 

atau Program Studi yang bersifat anjuran/pilihan.  

Tujuan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) untuk 

meningkatkan penguasaan dan keterampilan 

Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang 

meliputi Filsafat Dakwah, Jurnalistik Dakwah, 

Manajemen Dakwah, Perkembangan teknologi 

komunikasi dan seterusnya menuju terwujudnya para 

kader pendakwah dan ahli komunikasi yang memiliki 

kompetensi professional, cendekia dan berakhlaqul 

karimah yang berhaluan ahlus sunnah wal jamaah. 

KKL merupakan program akademik Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi yang harus diikuti oleh semua 

mahasiswa S1. Secara umum kegiatan ini bertujuan 

untuk memberikan pengalaman nyata dan memperluas 

cakrawala dalam pembentukan kompetensi sebagai 

calon pendakwah maupun ahli komunikasi, sehingga 
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mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara ideal, 

yang meliputi pengelolaan dakwah dan komunikasi 

secara memadai. Dengan demikian melalui KKL para 

mahasiswa mampu belajar, berkarya, dan mengabdi 

sesuai dengan bidang keilmuan, serta mampu member 

solusi alternative kepada masyarakat luas mengenai 

hal-hal yang berkaitan dengan dunia dakwah dan 

komunikasi. Selain itu mahasiswa juga bisa 

membangun komunikasi baik secara personal maupun 

social. 

Selain itu, KKL mahasiswa program studi 

Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi UNISNU Jepara memiliki 

makna yang luhur. Sebab, tujuan program studi 

Komunikasi dan Penyiaran Islam tidak semata-mata 

memberikan pengetahuan secara teoritis, tetapi juga 

keterampilan praktis. Sehingga, dengan KKL ini 

mahasiswa dapat secara langsung mengetahui, 

memahami dan mengamati tentang proses produksi 

karya jurnalistik, karya penyiaran, dan berbagai 

aktifitas komunikasi yang lain. 

 

B. Tujuan Pelaksanaan KKL 

1. Meningkatkan penguasaan dan keterampilan 

Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi 
terhadap ilmu-ilmu Dakwah dan Komunikasi yang 
meliputi Filsafat Dakwah, Jurnalistik Dakwah, 

Manajemen Dakwah, Perkembangan Teknologi 
Komunikasi dan administrasi-administrasinya 
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menuju terwujudnya ahli dakwah dan komunikasi 

yang memiliki kompetensi yang cakap dan berani 
bersaing menghadapi dunia global. 

2. Mahasiswa mampu mengaplikasikan semua materi 
yang didapatkan di bangku kuliah dalam praktek 
lapangan. 

3. Mahasiswa dapat menambah pengetahuan 
mengenai dakwah dan komunikasi dengan 

melakukan tukar wawasan dengan pengelola 
lembaga dakwah dan komunikasi. 

4. Memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk 

dapat memahami keberadaan lembaga dakwah dan 
komunikasi dengan segala permasalahannya baik 
yang berhubungan dengan proses, manajemen, 

tahapisasi, dan proses-proses yang lain. 
 

C. Target KKL 

Target yang diharapkan tercapai melalui kegiatan 

KKL ini adalah terbentuknya pribadi mahasiswa 
Fakultas Dakwah dan Komunikasi sebagai calon 
pendakwah dan ahli komunikasi yang memiliki 

komatangan pengetahuan, ketrampilan, kepribadian, 
dan sosial. Disamping keempat unsur tersebut 

mahasiswa juga mampu: 
1. Menguraikan materi dan kurikulum kedakwahan 

dan kekomunikasian, mulai dari perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, serta evaluasinya. 
2. Mengimplementasikan prinsip dan konsep Ilmu 

dakwah dan komunikasi, terutama bidang 

jurnalistik dakwah. 
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3. Mengaplikasikan prinsip dan konsep Metode 

dakwah dan komunikasi, baik melalui media lisan 
(kalam) maupun tulisan (qalam). 

4. Menerapkan media atau alat dakwah dan 
komunikasi terkini sesuai perkembangan zaman. 

5. Membuat rencana tindak lanjut bagaimana 

mengemas dakwah dan komunikasi secara ideal, 
sehingga bisa sampai dan diterima oleh mad’u atau 

komunikan. 
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BAB II 

MEKANISME KULIAH KERJA LAPANGAN 

 

 

A. Peserta KKL 

a. Peserta KKL adalah mahasiswa sekurang-kurangnya 

semester V dan telah lulus mata kuliah sekurang-
kurangnya 80 sks dan telah mendaftarkan diri 

sebagai peserta dan telah memenuhi persyaratan 
KKL. 

b. Mahasiswa peserta KKL mempunyai beberapa tugas, 

antara lain : 
1) Mengikuti Pembekalan KKL 

2) Mengikuti touring yang dijadwalkan 
3) Melaksanakan tugas-tugas KKL di lokasi KKL 
4) Mentaati semua peraturan yang berlaku. 

5) Menyusun laporan akhir kegiatan KKL 
c. Tugas Mahasiswa Peserta KKL 

1) Mentaati peraturan dan tata tertib yang 
ditetapkan oleh Fakultas dan lembaga lokasi 
KKL. 

2) Berkonsultasi dengan Dosen Pembimbing 
Lapangan dan Panitia Pelaksana KKL. 

3) Melaksanakan interview terhadap lembaga yang 

dikunjungi dalam pelaksanaan KKL. 
4) Menyusun laporan pelaksanaan Kuliah Kerja 

Lapangan sesuai dengan format yang telah 
ditentukan.  
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d. Kewajiban Mahasiswa Peserta KKL 

1) Mematuhi semua peraturan akademik yang 
ditetapkan oleh Fakultas dan lembaga lokasi 

KKL. 
2) Melaksanakan semua kegiatan sesuai dengan 

jadwal yang telah ditetapkan dengan tertib dan 

penuh kesungguhan. 
 

B. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) 

a. Dosen Pembimbing adalah para dosen Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi yang telah ditunjuk dan 
diberi tugas oleh pimpinan Fakultas sebagai 
pembimbing dan bersedia membimbing mahasiswa 

peserta KKL dengan tertib dan penuh 
tanggungjawab. 

b. Tugas dosen pembimbing KKL adalah : 

1) Mengenalkan lokasi pada saat Pembekalan KKL 
(jadwal sebagaimana terlampir); 

2) Menghadiri rapat-rapat koordinasi pelaksanaan 
KKL; 

3) Bersama panitia memberikan bimbingan kepada 

mahasiswa; 
4) Menyerahkan nilai KKL kepada Panitia 

selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah 
KKL; 

5) Dalam menjalankan tugasnya, dosen 

pembimbing bertanggung jawab kepada Dekan. 
c. Jumlah DPL sebanyak 3 (tiga) orang dan 

membimbing serta mendampingi sekitar 20 

Mahasiswa peserta KKL. Adapun 3 DPL dimaksud 
adalah : 

1) Mahfudlah Fajrie, S.Sos.I., M.S.I. 
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2) Khoirul Muslimin, S.Sos.I., M.Kom. 

3) Murniati, S.Sos.I., M.S.I. 
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BAB III 

PELAKSANAAN KKL 

 

 

A. Pembekalan KKL 

Kegiatan pembekalan Kuliah Kerja Lapangan 

(KKL) ini berlangsung selama 1 (satu) hari, yang 
dikoordinasikan oleh panitia penyelenggara KKL. 

Kegiatan tersebut meliputi: 
1. Penyegaran kembali masalah-masalah kefakultasan, 

antara lain: kebijakan akademik tentang KKL, kode 

etik Perguruan Tinggi & Peserta KKL, keterampilan 
dasar dakwah dan komunikasi, dan lain-lain. 

2. Penyajian materi filsafat dakwah, Jurnalistik 
dakwah, manajemen dakwah, dan perkembangan 
teknologi komunikasi. 

3. Informasi tentang lokasi tujuan Kuliah Kerja 
Lapangan (KKL). 

4. Sistematika Penyusunan Laporan. 
 

B. Waktu dan Tempat Pelaksanaan KKL 

Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dilakukan dengan 
ketentuan sebagai berikut: 

1. Waktu Pelaksanaan 
a. Observasi (Panitia) : 26 Januari 2017  
b. Pendaftaran Peserta : 18 Jan.-10 Februari 2017  

c. Pembekalan Peserta : 13 Februari 2017  
d. Pelaksanaan KKL : 14 Februari 2017  
e. Batas Akhir Laporan Peserta : 25 Februari 2017  

f. Batas Akhir Penilaian : 27 Februari 2017  
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2. Lokasi KKL 

KKL Fakultas Dakwah dan Komunikasi 
UNISNU Jepara tahun 2017 dilaksanakan di 
Yogyakarta yang difokuskan pada lokasi sebagai 

berikut : 
a. Grhatama Pustaka Yogyakarta; 

b. Reksa Birama TV (RBTV) STIMIK-AMIKOM 
Yogyakarta; 

c. Redaksi Kedaulatan Rakyat; 

d. KPID Jogja. 
 

C. Jadwal dan Pembagian DPL 

Tiap DPL membimbing maksimal 7 (tujuh) 

mahasiswa, adapun pembagian DPL dan peserta 

berikut jadwal pelaksanaan KKL sebagaimana terlampir 

dalam panduan KKL. 
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BAB IV 

DESKRIPSI TEORI  

KULIAH KERJA LAPANGAN 

 

 

Materi pembekalan dan praktikum kuliah kerja 

lapangan (KKL) untuk mahasiswa Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi program studi komunikasi penyiaran Islam 

Universitas Islam Nadlatul Ulama Jepara adalah materi 

jurnalistik dan kepenyiaran, meliputi jurnalistik media 

cetak, televisi dan radio. Adapun fokus penekanannya 

adalah hanya dikhususkan pada media cetak dan televisi, 

materi tentang media radio akan didalami dalam Praktik 

Pengalaman Lapangan (PPL). 

A. Materi Jurnalistik Media Cetak 

1. Pengertian Jurnalistik 

Jurnalistik dari segi etimologi terdiri dari dua 
suku kata, jurnal dan istik. Kata jurnal berasal dari 

bahasa Perancis journal, yang berarti catatan 
harian. Sedangkan kata istik merujuk pada istilah 

estetika yang berarti ilmu pengetauan tentang 
keindahan. Keindahan yang dimaksud adalah 
mewujudkan berbagai produk seni dan 

keterampilan dengan menggunakan bahan-bahan 
yang diperlukannya (Suhandang, 2004: 13). 

Secara konseptual, jurnalistik dapat dipahami 
dari tiga sudut pandang: sebagai proses, teknik, dan 
ilmu. 
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a. Sebagai proses, jurnalistik adalah “aktivitas” 

mencari, mengolah, menulis, dan 
menyebarluaskan informasi kepada publik 

melalui media massa. Aktivitas ini dilakukan 
oleh wartawan (jurnalis). 

b. Sebagai teknik, jurnalistik adalah “keahlian” 

(expertise) atau “keterampilan” (skill) menulis 
karya jurnalistik (berita, artikel, feature) 

termasuk keahlian dalam pengumpulan bahan 
penulisan seperti peliputan peristiwa (reportase) 
dan wawancara. 

c. Sebagai ilmu, jurnalistik adalah “bidang kajian” 
mengenai pembuatan dan penyebarluasan 

informasi (peristiwa, opini, pemikiran, ide) 
melalui media massa. Jurnalistik termasuk ilmu 
terapan (applied science) yang dinamis dan terus 

berkembang sesuai dengan perkembangan 
teknologi informasi dan komunikasi dan 

dinamika masyarakat itu sendiri. Sebagai ilmu, 
jurnalistik termasuk dalam bidang kajian ilmu 
komunikasi, yakni ilmu yang mengkaji proses 

penyampaian pesan, gagasan, pemikiran, atau 
informasi kepada orang lain dengan maksud 
memberitahu, mempengaruhi, atau memberikan 

kejelasan. 
Secara praktis, jurnalistik adalah proses 

pembuatan informasi atau berita (news processing) 

dan penyebarluasannya melalui media massa. Dari 

pengertian kedua ini, kita dapat melihat adanya 

empat komponen dalam dunia jurnalistik: informasi, 
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penyusunan informasi, penyebarluasan informasi, 

dan media massa.  

Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa 

jurnalistik adalah seni dan keterampilan mencari, 

mengumpulkan, mengolah, menyusun dan 

menyajikan berita tentang peristiwa yang terjadi 

sehari-hari secara indah dalam rangka memenui 

segala kebutuhan hati nurani khalayaknya, 

sehingga terjadi perubahan sikap, sifat, pendapat 

dan perilaku khalayak sesuai dengan kehendak 

para jurnalisnya. 

2. Hubungan Jurnalistik dengan Pers 

Dalam kehidupan sehari-hari istilah 

jurnalistik jarang kita dengar. Kita lebih sering 
mendengar ataupun melihat istilah pers, apabila 

terkait dengan kegiatan yang ada hubungannya 
dengan jurnalistik. Karena itu orang lebih mengenal 
istilah pers ketimbang jurnalistik. Dalam kegiatan 

jurnalistik kita selalu melihat istilah pers untuk 
menunjukkan beberapa perlengkapan penyiaran.  

Adapun istilah pers berasal dari bahasa asing 

yang aslinya press berarti ‘percetakan’ atau ‘mesin 
cetak’. Mesin cetak inilah rupanya yang 

memungkinkan terbitnya surat kabar, sehingga 
orang mengatakan pers itu untuk maksud 
persuratkabaran. Dari gambaran tersebut dapat 

dipahami bahwa pers secara sempit adalah 
persuratkabaran. Sedangkan pers secara luas 

adalah suatu lembaga kemasyarakatan yang 
menjalankan kegiatan jurnalistik.    
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Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

1967 dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 
yang menetapkan bahwa pers nasional mempunyai 

fungsi kemasyarakatan, pendorong dan pemupuk 
daya pikiran kritis dan konstruktif-progresif yang 
meliputi segala perwujudan kehidupan masyarakat 

Indonesia. Jadi secara luas pers merupakan suatu 
lembaga kemasyarakatan yang kegiatannya 

melayani dan mengatur kebutuhan manusia selaku 
makhluk sosial dalam kehidupannya sehari-hari. 

Dari pernyataan di atas jelas bahwa ada 

hubungan antara pers dengan jurnalistik yang tidak 
dapat dipisahkan. Pers merupakan suatu wadah 
untuk penyajian karya jurnalistik yang berupa 

informasi, hiburan ataupun keterangan dan 
penerangan. Sedangkan jurnalistiknya merupakan 

kejuruan atau keahlian dalam mewujudkan 
informasi, hiburan, keterangan atau penerangan itu 
dalam bentuk berita, tajuk, kritik, ulasan ataupun 

artikel-artikel lainnya.  
3. Unsur-unsur Jurnalistik dan Pers 

a. Unsur-unsur Jurnalistik: 

1) Informasi adalah pesan, ide, laporan, 
keterangan, atau pemikiran. Dalam dunia 
jurnalistik, informasi dimaksud adalah news 
(berita) dan views (opini). 

2) Berita adalah laporan peristiwa yang bernilai 

jurnalistik atau memiliki nilai berita (news 
values), aktual, faktual, penting, dan 

menarik. Berita disebut juga “informasi 
terbaru”. Jenis-jenis berita yaitu berita 
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langsung (straight news), berita opini (opinion 
news), berita investigasi (investigative news). 

3) Views adalah pandangan atau pendapat 

mengenai suatu masalah atau peristiwa. 
Jenis informasi ini adalah kolom, tajuk 

rencana, artikel, surat pembaca, karikatur, 
pojok, dan esai. Ada juga tulisan yang tidak 
termasuk berita juga tidak bisa disebut 

opini, yakni feature, yang merupakan 
perpaduan antara news dan views. Jenis 

feature yang paling populer adalah feature 
tips (how to do it feature), feature biografi, 

feature catatan perjalanan/ petualangan, 
dan feature human interest. 

b. Unsur-unsur Pers 

1) Jurnalis, adalah orang yang pekerjaannya 
mencari, mengolah, mengutip berita dan 

mengumpulkan fakta dari peristiwa yang 
terjadi dengan menggunakan teknik-teknik 
komunikasi yang baik. Jurnalis sering 

disebut juga wartawan. Dalam kehidupan 
sehari-hari, berdasarkan tugas dan karyanya 

para jurnalis terbagi menjadi dua golongan, 
yaitu reporter dan editor.  

2) Reporter adalah jurnalis atau wartawan yang 

bertugas mencari dan mengumpulkan 
informasi atau bahan pemberitaan melalui 
peliputan peristiwa yan terjadi. Semua 

reporter bekerja langsung di bawah 
penguasaan redaktur tertentu (kriminal, 

kota, olahraga). Mereka tergabung dalam 
jajaran redaksi yang disebut desk. Dalam 
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timnya para reporter dikenal sebagai beat 
man dan rekannya yang lain disebut leg man. 
Dalam dunia jurnalistik kedua sebutan itu 

dibedakan oleh cara pelaporannya. Beat man 
ditandai dengan tugas rutinnya meliput 

keadaan kota, pengadilan, markas besar 
kepolisian, hotel-hotel dan sebagainya. Hari-
hari tugasnya dijalani untuk melakukan 

pencarian bahan berita, dan secara rutin 
mengadakan pendekatan kepada para 

pejabat terkait. Melalui hubungan-hubungan 
demikian dia menjadi mair dalam upayanya 
memperoleh informasi yang kadang-kadang 

bersifat rahasia dari relasinya yang ia bina 
itu. Leg man adalah reporter khusus yang 

ditugaskan meliputi peristiwa-peristiwa 
tertentu oleh desk-nya. Mungkin seharian ia 
menangani wawancara, selanjutnya 

melaporkan suatu pidato, mengadakan 
suatu penyelidikan, atau mengamati sidang-
sidang di komisi DPR.     

3) Koresponden luar kota bertugas memasok 
berita-berita tentang daerah-daerah yang 

jauh dari kantor media massanya namun 
masih berada dalam wilayah dimana surat 
kabar atau siarannya beredar.  

4) Koresponden luar negeri, adalah reporter 
yang bertugas melaporkan berita atau 

peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar 
negeri. Koresponden luar negeri harus 
mempunyai kecakapan berbahasa asing yang 

baik.  
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5) Koresponden Binagraha merupakan 

wartawan khusus yang ditugasi untuk 
meliput segala peristiwa yang terjadi di 

kantor tempat bekerjanya presiden RI. 
Binagraha merupakan pusat berita dunia 
yang terbesar. Banyak surat kabar 

mengirimkan korespondennya kesana atau 
kerjasama dengan surat kabar lain yang 

bermodalkan ribuan koresponden. Karena 
berita-berita politik dan pemerintahan 
dengan segala bidangnya sehari-hari sangat 

kompleks, maka para wartawan yang meliput 
Binagraha harus dikhususkan dalam 
tugasnya.  

6) Sukarelawan. Diantara para wartawan yang 
secara formal bertugas meliputi suatu 

peristiwa dalam rangka mengumpulkan 
bahan pemberitaannya, dalam proses 
pengadaan baan baku produk jurnalistik 

dikenal pula para sukarelawan atau lazim 
pula disebut jurnalis informal. Mereka 

melakukan kegiatan jurnalis tanpa ada 
ikatan dengan surat kabar atau media massa 
tertentu, bahkan tanpa pamrih apapun 

kecuali refleksi psikologisnya yang selalu 
ingin memberitahukan apa yang mereka 
lihat, dnegar atau alami. Mereka bisa datang 

sebagai penduduk biasa (orang awam), atau 
penulis dan pengarang.  

7) Editor. Jurnalis yang kerjanya di kantor 
surat kabar atau media massa lainnya 
adalah editor atau disebut juga redaktur. 
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Mereka bekerja dalam suatu tim yang 

disebut redaksi dan dipanggil editor karena 
tugasnya yang selalu mengedit (menyunting 

dan merivisi) naskah berita ataupun artikel 
lainnya yang datang dari para reporter, 
koresponden, para penulis dan para petugas 

public relations.  
8) Penerbit. Pada prinsipnya semua naskah 

yang ditulis jurnalis atau pengarang 
disampaikan kepada penerbit, atau 
sebaliknya penerbit menugaskan pengarang 

(jurnalis) untuk menulis sesuatu yang baik, 
menarik dan menguntungkan. Kemudian 
penerbit mengusahakan agar naskahnya 

dapat diperbanyak serta diminati banyak 
orang. Diperbanyak dalam arti disajikan 

melalui media cetak untuk disampaikan 
kepada khalayak umum, khususnya 
pembaca baik melalui buku ataupun surat 

kabar dan majalah. Dalam hal ini usaha 
penerbitan dapat bersifat non komersial, bila 

naskah pesannya disebarkan tanpa bayaran, 
misalnya untuk keperluan sosial, 
mensosialisasikan sesuatu kepada umum. 

Namun, sebagian besar penerbitan bersifat 
komersial, yaitu penyampaian pesan kepada 
umum disertai pungutan biaya melalui 

penjualan dengan maksud untuk menutup 
biaya penerbitan dan percetakannya serta 

memperoleh keuntungan. Bentuk usaha 
tersebut dapat berupa PT atau CV. 
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4. Produk-produk Jurnalistik 

Produk jurnalistik dibedakan menjadi dua 

macam yaitu jurnalistik media cetak dan media 

elektronik. Penjelasan tentang keduanya adalah 

sebagai berikut : 

a. Jurnalistik Media Cetak, meliputi : 

1) News/berita adalah: bentuk tulisan non fiksi 

berdasarkan sebuah peristiwa aktual yang 
lazim disebut Straight News atau berita 

langsung.  
2) Artikel adalah: bentuk tulisan non fiksi yang 

berdasarkan data dan fakta yang diberi 

analisis serta pendapat penulisnya, 
peristiwanya tidak harus aktual. Bentuk 

tulisan ini bisa ditulis oleh siapa saja.  
3) Feature adalah: tulisan khas dengan 

karakter yang kuat yang dimuat secara 

reguler, materinya lebih menekankan segi 
human interest. 

4) Interpretative news/tajuk rencana adalah: 
bentuk tulisan non fiksi yang diberi opini 
oleh penulisnya berdasarkan peristiwa 

faktual. Bentuk tulisan ini hanya bisa ditulis 
oleh intern wartawan atau redaktur 
penerbitan bersangkutan. 

5) Esai adalah: bentuk tulisan yang 
berdasarkan analisis, interpretasi dan 

refleksi. Umumnya non teknis, non 
sistematis dengan karakter dari 
penulis/unsur subjektivitas yang menonjol. 
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6) Advertorial adalah: bentuk tulisan yang 

merupakan bagian dari sarana promosi 
suatu produk/perusahaan. 

b. Jurnalistik Media Elektronik, meliputi : 

1) Warta berita (straight newscast) adalah: jenis 
berita yang disiarkan setiap jam dengan 

durasi berkisar 10 sampai dengan 15 menit. 
Merupakan laporan tercepat mengenai 
berbagai peristiwa di seluruh dunia.  

2) Editorial udara (editorial on the air) adalah: 
opini dalam bentuk analisis mengenai suatu 

topik, yakni berita terpenting yang 
menyangkut khalayak terbanyak. Opini 
tersebut adalah dari/mewakili lembaga dari 

radio atau televisi. 
Fungsi editorial: 
a) Menjelaskan berita (explaining the news) 

b) Membubuhkan latar belakang (filling the 
background) 

c) Menampilkan ramalan (forecasting the 
future) 

d) Menyajikan pertimbangan moral (passing 
moral judment) 

e) Wawancara udara (interview on the air) 
adalah: tanya jawab yang diudarakan 

antara reporter radio dengan nara 
sumber, terbagi atas: wawancara 
informasi, wawancara opini, wawancara 

biografi.  
3) Feature udara (feature on the air)  

Roland E. Wolseley dan Lawrence R. 
Campbell dalam bukunya “Exploring 
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Journalism”: “The Feature on the air does the 
same job as the feature in print. In other ways 
entertainmental material is much the same in 
each medium. Only the method of presentation 
differs”. Tugas siaran feature radio sama saja 

dengan feature media cetak, dengan kata lain 
untuk masing-masing media bahan-bahan 
yang mengadung hiburan kebanyakan sama, 

yang beda hanya metode penyajiannya. 
Feature on the air terbagi atas:  

a) Feature minat insani (human interest 
feature)  

b) Feature berita (news feature)  

4) Berita kitar (news round-ups) adalah acara 
siaran radio yang disusun sehingga 

merupakan rangkaian berita, tetapi beritanya 
bukan dibacakan oleh seorang penyiar 

melainkan dibacakan sendiri oleh 
koresponden yang ditempatkan di kota-kota 
besar. News round-ups terbagi atas: world 

news round-ups, domestic news round-ups.  
5) Reportase adalah: siaran pandangan mata 

(on the scene reporting) yang dilakukan di 
luar studio/remote broadcast atau outside 
broadcast.  

6) Varia berita (newsreel) adalah: rangkaian 
berita terpenting yang diambil dari tiap 

massa siaran warta berita lalu didramatisir 
dengan musik dan efek suara. Tujuan 
utamanya adalah menyajikan topik-topik 

dari seluruh dunia kepada para pendengar 
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yang pada pagi, siang atau petang harinya 

tidak sempat mendengarkan warta berita. 
7) News flash (advertorial) adalah: iklan yang 

dikemas dalam bentuk berita, biasanya 
berkaitan dengan launching produk atau 

promosi perusahaan. 
 

B. Jurnalistik Penyiaran Televisi 

Jurnalis penyiaran TV tidak jauh berbeda dengan 

penyiaran radio yang bersifat auditif. Penyiaran TV 

memiliki sifat auditif sekaligus visual, karena informasi 

yang disiarkan terdiri dari informasi visual/gambar dan 

audio/suara. Gambar/visual merupakan informasi 

yang utama dan audio/suara menjadi penunjang. 

Perpaduan antara visual dan narasi suara secara 

harmonis membuat pemirsanya seakan dibawa pada 

situasi yang sebenarnya, melihat dan mendengar 

informasi dengan mata dan telinga sendiri. Hal ini akan 

membuat pemahaman pemirsa terhadap materi 

informasi akan lebih mudah karena tidak perlu 

berimajinasi lebih mendalam. 

Seperti media penyiaran radio, penyiaran TV juga 

memiliki kelemahan, karena pemirsa hanya bisa 

menyaksikan acara TV sekali dan tidak bisa diulang-

ulang seperti yang terjadi pada media cetak. Dalam 

media cetak juga sering menyampaikan pesan visual 

berupa gambar, foto dan grafik. Media penyiaran TV 

memiliki kelebihan dalam hal ini. Yang disampaikan 

adalah gambar visual yang bergerak (live) bukan 
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gambar diam seperti di media cetak. Media penyiaran 

TV mampu menyiarkan pesan multimedia yang berupa 

teks, gambar/video dan audio sekaligus. Hal ini sangat 

menarik bagi pemirsa apalagi setelah karya animasi 

komputer berkembang, program siaran TV dan film 

menjadi enak dinikmati. 

Dalam menghimpun berita juga tidak berbeda 

dengan media masa lainnya yaitu mengutamakan berita 

yang lengkap, penting, menarik, faktual, benar, yang 

luar biasa dan sebagainya. Pengolahan informasi pada 

penyiaran TV lebih sulit dibanding media lainnya 

karena harus mengolah/memproduksi informasi 

berupa tex, video, suara, animasi digabung menjadi 

satu format program yang serasi/harmonis sehingga 

menjadi tayangan yang menarik dan enak dinikmati. 

Hal ini akan membutuhkan kemampuan dan 

keterampilan tersendiri serta memerlukan waktu yang 

relatif banyak. 

Penyajian informasi melalui siaran TV secara 

langsung maupun tidak langsung saat ini tidak banyak 

kendala dengan bantuan peralatan teknologi 

komunikasi komputer dan satelit komunikasi. 

C. Teknik Penyiaran Televisi 

1. Teknik Siaran Langsung (on line) 

Siaran langsung dapat dilakukan di dalam 

studio maupun di luar studio. Siaran di dalam 

studio misalnya siaran acara/program talk show 

dan dialog. Siaran di luar studio misalnya liputan 
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acara yang sifatnya resmi misalnya acara 

kenegaraan seperti upacara 17 Agustus, sidang 

pleno DPR, pertandingan final olah raga piala 

Sudirman dan sebagainya. Program-program siaran 

langsung biasanya sangat ditentukan oleh waktu 

yang tidak dapat diubah dan pada saat itu juga 

harus disiarkan ke publik. Berarti antara 

pengambilan gambar/liputan dengan penyiarannya 

bersamaan. Jadi editingnya dilaksanakan secara 

langsung (on line) pada studio mini yang diset di 

lokasi acara berlangsung. Panduan editingnya 

menggunakan urutan acara dan EDL (editing 

dicision list) yang dibuat oleh editor. Liputan seperti 

ini biasanya berbentuk laporan pandangan mata 

oleh reporter TV. Personal yang terlibat dalam 

proses siaran dengan tugas masing-masing adalah: 

pemeran/aktor, reporter sebagai obyek shoting. 

Sebagai pelaksana produksi adalah: 

produser/asisten produser, sutradara, asisten 

sutradara/floor manager, switcherman, VTR 

operator, sound operator, lighting operator, 

kamerawan dan operator pemancar. Kegiatan siaran 

merupakan kerja tim. Oleh karena itu dituntut 

kerjasama yang baik dan serasi dalam bertugas.  

2. Teknik Siaran Tidak Langsung 

Siaran tidak langsung terjadi antara 

pengambilan gambar/liputan dengan penyiarannya 

ada tenggang waktu, sehingga ada kesempatan 
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menyiapkan program lebih baik melalui proses 

editing. Dengan demikian liputan yang dilakukan 

adalah pengambilan materi siaran yang selanjutnya 

dikirim ke editor untuk dilakukan editing program. 

Setelah rekaman program diedit dan sudah menjadi 

kaset video program atau dalam bentuk lain, maka 

pada waktu akan disiarkan kaset tersebut disiapkan 

di studio pengendali dan diputar kembali. Keluaran 

audio dan videonya disalurkan ke pesawat 

pemancar untuk dipancarkan melalui antena. Dari 

antena dipancarkan dan diterima dan dipancarkan 

stasiun bumi ke satelit lalu dipancarkan ke bumi 

kembali dan diterima stasiun relay untuk 

dipancarkan ke rumah-rumah penduduk di 

wilayahnya. Sebagai contoh rekaman program 

sinetron, drama, sepak bola yang siarannya 

ditunda, berita, kuis, dan sebagainya.  

  

D. Format Program Siaran Televisi 

Ditinjau dari pendekatan produksinya format 

program siaran TV dapat dikategorikan menjadi dua 

yaitu karya artistik d an karya jurnalistik. Karya artistik 

adalah program TV yang diproduksi melalalui 

pendekatan artistik yang sangat mengutamakan 

keindahan. Contoh jenis program artistik adalah 

sebagai berikut : 

1. Pendidikan/agama: mimbar, monolog, dan khotbah. 

2. Hiburan: kuis, video klip, drama, komedi, sinetron. 
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3. Seni dan budaya: feature. 

4. Iklan/public service: spot komersial, spot layanan 
masyarakat. 

5. Penerangan umum: drama instruksional. 
6. IPTEK: dokumenter, kuis.  

Program jurnalistik diproduksi melalui 

pendekatan jurnalistik yang sangat mengutamakan 

kecepatan dan aktualitas informasi. Contoh jenis 

program jurnalistik adalah sebagai berikut:  

1. Berita aktual (news bulletin) merupakan program 

yang sangat terikat dengan waktu siaran (time 
concern). 

2. Berita non actual (news magazine) merupakan 
program yang tidak begitu terikat dengan waktu 

siaran (timeless). 
3. Penjelasan masalah hangat : dialog, wawancara, 

diskusi panel.  
 

E. Jenis-jenis Program Televisi 

Terdapat berbagai program tayangan TV yang 

selama ini disiarkan oleh perusahaan penyiaran televisi 

adalah sebagai berikut : 

1. Program Seni dan Budaya 

Program ini termasuk karya artistik program 

televisi. Secara garis besar program seni dan budaya 
dibedakan menjadi dua yaitu program seni 
pertunjukan dan program seni pameran. Program 

seni pertunjukan diantaranya seni musik, seni tari, 
pertunjukan boneka. Seni musik misalnya konser, 

gamelan, jazz, klasik, pergelaran musik daerah. Seni 
tari misalnya tari tradisional, tari daerah, tari 
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modern. Seni pertunjukan boneka misalnya puppet 

show, si unyil, wayang kulit, wayang golek. 
Sedangkan yang termasuk seni pameran misalnya 

adalah seni arsitektur, seni kriya, seni lukis, seni 
instalasi, seni patung, seni rupa. 

2. Program Hiburan POP 

Program ini meliputi beberapa macam program 

entertainment seperti lawak, musik pop, mode 
show, atau perpaduan ketiga-tiganya. Program ini 

dapat diseting di dalam studio maupun di luar 
studio yaitu di gedung pertunjukan atau di 
lapangan. Program hiburan lawak. Contoh program 

yang disenangi saat ini adalah parodi yaitu jenis 
lawak intelektual yang dikemas menjadi program 
republik mimpi. Dorce show, Vina panduwinata 

show, Iwan Fals show dan sebagainya juga, 
merupakan program hiburan pop yang menarik. 

Program lawak juga banyak yang dikemas dalam 
format interview. Dalam hal ini wawancara hanya 
dipakai sarana untuk memunculkan humor yang 

merangsang penonton untuk tertawa karena lucu. 
Biasanya untuk lebih memberi kemenarikan 

program ini dipadukan dengan selingan penyanyi 
untuk memberikan intermezo dengan lagu atau juga 
dialog. Program empat mata yang dipandu seorang 

Tukul Arwana yang yang menjadi pusat lawakan 
ditambah dengan program hiburan variatif dari 

pelawak lain, penyanyi dan artis-artis yang lain 
merupakan suatu contoh program hiburan yang 
menarik dan mendapatkan rating yang tinggi. 
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3. Program Talk Show 

Program ini juga dikenal program wicara. 

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

panel. Program ini banyak mengetengahkan 
pembicaraan seseorang atau lebih tentang sesuatu 

yang menarik, hangat dibicarakan masyarakat, 
tanya jawab persoalan dengan hadiah dan 
sebagainya. Program uraian pendek (the talk 

program) didahului munculnya seorang presenter 
membicarakan sesuatu yang menarik untuk 

membuka acara. Selanjutnya uraian disampaikan 
oleh seorang pembicara dengan waktu yang pendek 
misal 2-5 menit. Dalam waktu tersebut bila hanya 

wajah pembicara yang muncul, maka tayangan 
akan menjadi monoton dan menjemukan. Oleh 

karena itu ditengah pemberian uraian perlu 
ditayangkan gambar pengganti pembicara yang 
merupakan ilustrasi yang sesuai dengan apa yang 

diuraikan. Sehingga tayangan akan lebih menarik. 
Selanjutnya ditutup oleh presenter dengan  
merangkum/memberikan komentar dan sekaligus 

menyampaikan acara selanjutnya setelah tayangan 
iklan. Kadang-kadang seorang presenter juga 

menjadi pembicara sendiri. Oleh karena itu 
presenter dituntut memiliki kemampuan dan 
pengetahuan yang luas. 

4. Program Vox Pop /Suara Masyarakat 

Kata vox pop berasal dari kata vox populi yang 
berarti suara masyarakat. Yaitu program yang 

mengetengahkan pendapat umum tentang suatu 
masalah. Program ini dapat dipisahkan antara vox 
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pop sebagai program dengan vox pop sebagai 

penyelidikan. Vox pop sebagai program, 
mengetaengahkan serangkaian pendapat umum 

tentang suau masalah yang sedang dibahas dalam 
program kepada penonton dengan tujuan agar 

penonton mengetahui bermacam-macam pendapat 
dari berbagai orang atau kelompok sehingga dapat 
dikonfrontir dengan pendapatnya sendiri. Dengan 

cara ini penonton diajak untuk berpikir dan 
mempertimbngkan atau memilih pendapat mana 

yang sesuai dengan pendapatnya. Dari pendapat-
pendapat itu producer dapat menarik kesimpulan 
dan mengetahui tanggapan masyarakat yang 

sebenarnya terhadap masalah yang sedang dibahas. 
Vox pop juga untuk menunjukkan bahwa masalah 

tersebut merupakan masalah yang penuh 
kontradiksi. Dan masalah yang pelik karena 
pendapat mereka bermacam-macam, berarti sulit 

untuk dipecahkan. 
5. Program Wawancara (Interview) 

Program ini termasuk the talk show program. 

Bentuk yang lain adalah diskusi panel. Dalam 
pelaksanaannya dapat dilaksanakan di dalam 
studio maupun diluar studio. Demikian pula dapat 

dilaksanakan siaran secara langsung maupun tidak 
langsung. Agar program ini tidak membosankan 
perlu dipersiapkan dengan matang agar penonton 

juga memperoleh apa yang diharapkan. 
6. Program Diskusi Panel 

Program ini dikenal dengan talkshow diskusi. 

Program ini tentunya tidak akan menarik bila 
pengemasannya tidak baik. Akan menjadi program 
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yang membosankan penonton karena variasi 

gambarnya tidak banyak ya tokoh itu saja dengan 
posisi yang sama duduk dan berbicara. Hal ini 

bertentangan dengan prinsip program audio visual 
yang memerluakan kreatifitas dan variasi gambar 
sehingga tayangan menjadi hidup dinamis dan 

menarik. Oleh karena itu perlu dipersiapkan format 
yang luwes dan terpadu. Mungkin dapat dibuat 

interaktif sehingga dapat ikut dalam acara diskusi 
tersebut. Mendatangkan tokoh pro dan kontra 
sehingga dapat menghidupkan suasana dan 

sebagainya. Presenter akan bertindak sebagai 
moderator untuk mengatur pembicaraan agar adil 
dan merata tidak didominasi seseorang pembicara 

saja. Oleh karena itu presenter merupakan faktor 
penting sehingga harus bisa memanage acara 

sehingga acara berjalan lancar dan tuntas. Untuk 
itu dibutuhkan presenter yang berpengalaman serta 
memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang 

masalah yang sedang dibahas. 
7. Program Berita (News) 

Merupakan program sajian berupa fakta dan 

kejadian/peristiwa yang memiliki nilai berita yaitu 
yang unusual, factual dan esensial dan disiarkan 
melalui media secara periodik. Penyajian berita 

harus obyektif, liputan gambar yang disajikan agar 
tidak membuat shock tetapi obyektivitasnya harus 
dipertahankan. Namun demikian subyektivitas 

dapat terjadi karena peliput, karena penyusunan 
kalimat/bahasa yang digunakan dan kebijakan 

stasiun penyiarnya yang memiliki kebijakan 
pemberitaan (editorial policy). Kebijakan rekdaksi 
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dapat menentukan komposisi berita (newscast). 
Berdasarkan lingkup kawasan menjadi berita 
nasional,internasional maupun regional. 

Berdasarkan aspek kehidupan dapat menjadi berita 
ekonomi, sosial, politik dan kebudayaan. 

Berdasarkan bidang khusus menjadi berita olah 
raga, berita kewanitaan, dan pariwisata. 

8. Program Dokumenter 

Dalam program documenter terkandung unsur 

nilai dan faktual. Faktual berarti nyata, ada dan 
pernah terjadi. Nilai adalah esensial dan bermakna. 
Suatu dokumen dapat berwujud kertas dengan 

tulisan atau berkas-berkas seperti ijazah, 
catatan,surat penting dan juga berwujud gambar, 

foto, film, video dari suatu peristiwa atau kejadian di 
masa lampau. Yang disebut memiliki dokumenter 
adalah dokumen yang memiliki makna bagi suatu 

lingkungan/daerah, sehingga yang dapat 
mengetahui apakah dokumen itu memiliki nilai 
dokumenter adalah lingkungan itu sendiri. Program 

dokumenter TV mengandung dua unsur pokok yaitu 
gambar dan suara. 

 

F. Jurnalistik Penyiaran Radio 

Pada dasarnya jurnalistik adalah kegiatan 

komunikasi yang menggunakan pengetahuan praktis 

untuk menghimpun informasi dari peristiwa/kejadian 

yang menarik, aktual dan faktual untuk diolah dan 

disajikan kepada khalayak melalui media masa cetak 

maupun disiarkan melalui pemancar radio, televisi dan 

film, dengan waktu yang secepat-cepatnya. Dengan 
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demikian, yang dimaksud dengan jurnalistik penyiaran 

radio adalah jurnalistik yang bergerak dalam bidang 

penyiaran radio (Radio Broadcast). 

Penyiaran radio memiliki karakteristik yang 

berbeda dengan media masa lainnya seperti media 

cetak maupun media penyiaran televisi dan film. Oleh 

karena itu sebelum lebih jauh membicarakan 

jurnalistik perlu diketahui tentang karakteristik 

penyiaran radio sebagai berikut. Informasi yang 

disiarkan melalui pemancar radio adalah informasi 

auditif yaitu bentuk sinyal elektrik yang bersumber dari 

suara/audio. Sumber informasi pada siaran radio 

terdiri dari suara yang berasal dari suara penyiar, 

musik, atau merupakan gabungan dari suara penyiar 

dan musik. Oleh karena itu hasil siaran radio hanya 

bisa didengarkan. Dengan demikian siaran radio 

memiliki fungsi menyiarkan informasi suara melalui 

pemancar radio kepada khalayak pendengarnya. 

Meskipun demikian dalam memberikan informasi 

seorang penyiar harus bisa memberikan gambaran 

imajinatif para pendengarnya agar informasi tersebut 

mudah dipahami. Oleh karena itu segala informasi 

bentuk apapun yang diperoleh seorang jurnalis radio 

harus diolah lebih lanjut menjadi bentuk audio untuk 

dapat disiarkan kepada pendengarnya melalui pesawat 

pemancar. 

Jenis informasi pada siaran radio disesuaikan 

dengan program-program radio yang telah 
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direncanakan seperti request, talk show, warta berita, 

profil, pendidikan, budaya, dan sebagainya. Karena 

siaran radio berfungsi sebagai media hiburan dan 

intertainment, maka program-program yang dibuat 

selalu menyertakan musik sebagai penghibur 

pendengar. Oleh karena itu dalam mencari informasi 

akan disesuaikan untuk program apa informasi itu 

dicari. Setelah dimiliki, informasi tersebut diolah, 

biasanya menjadi bentuk naskah (script) untuk 

dibacakan penyiar secara langsung atau direkam 

terlebih dahulu sebelum disiarkan pada waktu yang 

telah direncanakan sesuai dengan jadwal siarannya. 

G. Teknik Kepenyiaran Radio 

1. Siaran Langsung 

Siaran langsung atau Live adalah siaran yang 

proses produksi sampai dengan pemancaran 

dilakukan pada saat itu juga (real time). Contoh: 

upacara peringatan kemerdekaan RI pada tanggal 

17 Agustus, siaran pandangan mata pertandingan 

sepakbola Indonesia vs Arab Saudi, siaran langsung 

panggung musik dari Ancol dengan bintang Noah, 

dan sebagainya. Siaran langsung dapat 

diselenggarakan di dalam studio atau di luar studio, 

tergantung dari acara yang akan disiarkan secara 

langsung tersebut berada di mana. Misalnya acara 

tersebut adalah upacara pengibaran bendera 

tanggal 17 Agustus yang diadakan di halaman 

istana negara, maka crew radio akan memasang 
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studio mini disana. Artinya peralatan audio yang 

dibutuhkan dibawa di istana negara termasuk 

pesawat pemancar untuk mengirim sinyal acara ke 

stasiun induk untuk disebarluaskan ke seluruh 

wilayah jangkauan pemancar. 

Pada siaran langsung peralatan yang dibawa 

minimal adalah mic, mixer audio, amplifier, alat 

perekam tape recorder/kaset recorder, kaset player 

dan pesawat pemancar lengkap dengan antenenya. 

Peralatan pendukung seperti kabel power kabel 

audio dan genset. Crew secara minimal harus ada 

reporter yang melaporkan pandangan matanya satu 

atau dua orang, operator dan tenaga teknik. 

Reporter melaporkan apa yang dilihat dan jalannya 

upacara di depan mic yang dihubungkan ke mixer 

pada mixer dicampur dengan suara musik 

(perjuangan). Output mixer disalurkan ke amplifier 

untuk diperkuat dan disalurkan ke tape recorder 

untuk direkam dan ke pemancar untuk 

dipancarkan ke studio pusat melalui antene 

directional dan langsung diterima antene stasiun 

pusat dan diteruskan ke pemancar pusat untuk 

disiarkan secara luas. 

2. Siaran Tidak Langsung 

Siaran tidak langsung adalah siaran yang 

proses produksi dilakukan dahulu baru kemudian 

pada waktu berikutnya disiarkan. Jadi proses 

produksinya dilakukan di studio rekaman sehingga 
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dihasilkan produk penyimpan audio, dapat berupa 

kaset atau MP3 atau naskah yang harus dibacakan 

oleh penyiar. Untuk siaran yang tidak langsung, 

peralatan yang tidak dibawa hanya pesawat 

pemancarnya karena akan disiarkan lain waktu. 

Seperti proses siaran langsung tetapi hanya direkam 

pada tape recorder. Hasil rekamannya dibawa ke 

studio untuk disempurnakan dan penyiarannya 

dengan cara memutar kembali tape hasil rekaman 

dan output tape recordernya disalurkan ke 

pemancar untuk dipancarkan secara luas. Program 

ini disebut siaran ulang/tunda. 

3. Mengunakan Sistem Peralatan Audio 

Kualitas audio yang tinggi merupakan tujuan 

dan harapan dari sistem peralatan audio, sehingga 

penggunaan yang baik dari sistem peralatan audio 

dituntut untuk menghasilkan kualitas audio yang 

baik. Audio yang berkualitas baik adalah audio yang 

memiliki power yang cukup, warna suara yang baik, 

keharmonisan antara nada bass dan treble, 

dinamis, intonasi dan artikulasi jelas, tidak 

mengandung derau (noise) dan sebagainya. Oleh 

karena itu perlu digunakan peralatan yang 

berkualitas baik juga, disamping penggunaan 

peralatan yang memiliki impedansi matching. 

Misalnya antara mic dengan amplifier harus match 

impedansinya, sehingga dapat menghasilkan produk 

audio yang maksimun tanpa hambatan, antara 
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amplifier dengan speaker juga demikian agar 

kualitas suara baik. Ketidak cocokan impedansi 

akan menyebabkan pembebanan pada peralatan 

sehingga peralatan bekerja di luar karakteristiknya, 

sehingga akan menghasilkan produk audio yang 

kurang berkualitas. Informasi besarnya impedansi 

dapat diamati pada nameplate setiap peralatan. 

Disamping peralatan kadang-kadang kesalahan 

timbul dari pengguna yaitu operator dan 

obyek/penyiar. Menggunakan mic misalnya, harus 

mengetahui karaktristik setiap jenis mic yang 

digunakan. Jarak antara mic dengan mulut, arah 

mic terhadap mulut akan sangat berarti dalam 

pengaturan sinyal audio yang dapat ditangkap oleh 

mic. Sinyal audio ini menjadi masukan amplifier, 

selanjutnya diolah nada tinggi, medium dan 

bassnyaa melalui equaliser dan diperkuat sehingga 

memiliki power yang cukup untuk menggerakkan 

speaker. 

Kesalahan pada umumnya yang terjadi oleh 

operator adalah karena pengaturan yang tidak 

tepat, selalu mengubah-ubah pengaturan baik 

sinyal masukan maupun nadanya sehingga kadang-

kadang menimbulkan suara dengung, derau 

sehingga produk audionya menjadi tidak 

berkualitas. Pada hal dengan pengolahan yang 

cermat dan tepat, suara masukan yang kurang 

baikpun bisa menghasilkan produk yang baik. Hasil 
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audio dari amplifier disalurkan ke speaker dan atau 

ke tape recorder untuk direkam pada pita tape. Pada 

studio menggunakan pitatape paling tidak terdiri 

dari 8 -16 track/jalur. Pada perekaman musik track-

track tersebut digunakan oleh setiap alat music 

satu jalur dan satu jalur untuk penyanyi /vocal. Hal 

ini akan sangat menguntungkan, karena kesalahan 

pada satu alat musik tidak harus rekaman ulangan 

semua; tetapi hanya alat yang salah itu saja. 

Biasanya pada rekaman music, music direkam 

terlebih dahulu. Setelah rekaman musicnya benar 

baru penyanyi vokalnya direkam bersamaan 

mendengarkan playback musik yang telah direkam 

lebih dulu. Kadang-kadang rekaman vokal ini 

dilakukan berulang-ulang karena kesalahan 

penyanyi. Untuk menggabungkan materi rekaman 

audio pada setiap track dengan kerangka/frame 

perlu dilakukan secara cermat. Yang harus 

diperhatikan adalah patokan waktu. Counter dari 

recarder akan membantu dengan menggunakan 

resett to zero pada saat record mulai on dan dalam 

hitungan ke 5 musik on. Hal ini akan memudahkan 

operator untuk memindahkan rincian soundtrack ke 

dalam referensi frame. Memadukan hasil rekaman 

dari beberapa track menjadi satu. Setelah benar-

benar padu baru di-record kembali menjadi stereo 

atau mono. Dalam hal memadukan ini harus 

cermat, karena adanya suara ulangan. Suara 
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ulangan ini harus dapat digabungkan dengan tepat 

ditempatnya. Caranya adalah dengan menpaskan 

start awal recordnya sambil mendengarkan playback 

hasil record masternya. Dengan cara ini suara 

ulangan tinggal menyesuaikan temponya. Hal ini 

kalau terdapat kesalahan seluruhnya, bila 

kesalahannya hanya sebagian maka pengulangan 

hanya pada bagian yang salah saja dengan cara 

menandai bagian awal dan akhir dengan counter 

tape. Dalam berbagai hal lain kadang-kadang suara 

ulangan ini diperlukan oleh karena itu materi suara 

ulangan ini perlu disimpan, sewaktu-waktu bisa 

dikompilasi/ diambil yang diperlukan untuk 

dimanfaatkan. Agar supaya kulitas produksi audio 

bisa dijaga, maka sistem peralatannya harus 

dirawat dengan baik. Dijaga dari debu, suhu tinggi, 

kelembabam udara. Hal ini berarti peralatan harus 

selalu bersih bebas dari debu, diletakkan pada 

ruang ber AC, dan setiap hari dihidupkan agar 

komponen elektronisnya tidak lembab. Disamping 

itu perawatan bateray, membersihkan head, roller 

pada tape recorder harus menjadi kegiatan sehari-

hari. 
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BAB V 

PENYUSUNAN LAPORAN 

 

 

A. Penulisan Laporan 

Penulisan laporan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) ini 

dilakukan oleh mahasiswa secara kolektif dan bersifat 
wajib. Laporan ini terdiri dari lima bab, yaitu: 1) 

Pendahuluan, 2) Deskripsi Teori, 3) Kajian Objek KKL, 
4) Pembahasan, dan 5) Penutup. 

Isi laporan KKL menekankan pada refleksi kegiatan 

mahasiswa, baik kegiatan edukatif, administrasi 
maupun pelayanan dalam hal proses komunikasi dan 

penyiaran melalui media cetak maupun elektronik. 
Laporan disahkan oleh Dosen Pembimbing Lapangan 
(DPL) dan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

UNISNU Jepara. 
Laporan KKL diketik dengan huruf standar 

menggunakan font times new roman pada kertas 

ukuran A4 70 grm dengan jarak 1,5 spasi, batas margin 
kiri dan atas 4 cm, kanan dan bawah 3 cm. 

Laporan digandakan rangkap 4 (empat) eksemplar, 
masing-masing untuk: 1) Dosen Pembimbing, 2) 
Fakultas (diserahkan ke bagian Tata Usaha Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi), 3) Perpustakaan UNISNU 
Jepara, dan 4) Arsip mahasiswa. Laporan diserahkan 
selambat-lambatnya pada tanggal 25 Februari 2017. 

Laporan merupakan salah satu bahan yang digunakan 
untuk pelaksanaan yudisium KKL. 
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B. Sistematika Laporan 

Sistematika laporan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) UNISNU 
Jepara, meliputi: 

 
Halaman Judul 
Halaman Pengesahan 

Kata Pengantar 
Daftar Isi 

Bab I : Pendahuluan 
a. Dasar Pemikiran 
b. Rumusan Kuliah Kerja Lapangan 

c. Tujuan dan Target Kuliah Kerja Lapangan 
d. Manfaat Kuliah Kerja Lapangan 
e. Sistematika Laporan 

BAB II : Deskripsi Teori 
a. Materi Dasar Jurnalistik 

b. Materi Dasar Produksi Siaran Televisi 
BAB III : Kajian Objek KKL 

a. Data Umum 

1. Letak Geografis 
2. Visi Misi 

3. Sejarah/Historis 
4. Struktur Program 
5. Pimpinan dan Karyawan 

6. Kondisi Sarana Prasarana 
7. Stake Holders dan Kerjasama 

b. Data Khusus 
1. Penerapan Teori Jurnalistik dalam 

Proses Kerja Jurnalistik 
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2. Implementasi Teori Komunikasi dan 

Penyiaran dalam Proses Kerja dan 
Produksi Penyiaran 

3. Media dan Alat yang digunakan dalam 
Proses Kerja Jurnalistik dan Penyiaran 

BAB IV : Pembahasan 

a. Faktor Pendukung 
b. Faktor Penghambat 

c. Upaya Mengatasi Hambatan 
BAB V : Penutup 

a. Kesimpulan 

b. Rekomendasi 
c. Penutup 
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BAB VI 

PENILAIAN KULIAH KERJA LAPANGAN 

 

 

A. Tujuan Penilaian 

Penilaian terhadap kegiatan KKL dilakukan untuk 

mendapatkan informasi secara akurat tentang tingkat 
pencapaian kompetensi mahasiswa peserta KKL dalam 

menjalankan tugas kuliah kerja di instansi Lokasi KKL. 
 

B. Prinsip Penilaian 

Penilaian terhadap kegiatan KKL ini menggunakan 
prinsip: 

1. Terpadu, maksudnya penilaian dilakukan terhadap 
aspek yang meliputi pengetahuan, sikap dan 

keterampilan. 
2. Berkesinambungan, maksudnya penilaian dilakukan 

terhadap seluruh rangkaian kegiatan KKL mulai dari 

awal hingga akhir pelaksanaan KKL. 
3. Edukatif, maksudnya penilaian dilakukan dengan 

maksud mendidik dan membimbing mahasiswa 
peserta KKL dalam rangka menuju perbaikan. 

4. Objektif, maksudnya penilaian dilakukan menurut 

keadaan yang sebenarnya, jujur dan terbuka sesuai 
dengan apa yang ditampilkan atau dikerjakan oleh 

mahasiswa peserta KKL. 
 

C. Aspek Penilaian 

1. Aspek penilaian KKL merupakan gabungan antara: 
(1) nilai pembekalan (oleh panitia), (2) nilai 
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Pelaksanaan KKL (oleh DPL). (3) nilai laporan KKL 

(oleh DPL). 
2. Rumus penilaian KKL adalah :  

 

    

 

NA = 

250N1 + 500N2+ 250 N3   

 10 

 

 

 

Keterangan : 
a) NA :   Nilai akhir KKL 
b) N1  : Nilai pembekalan KKL, bobot 25% 

c) N2 : Nilai pelaksanaan KKL, bobot 50% 
d) N3 : Nilai laporan KKL, bobot 25% 
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BAB VII 

PENUTUP 

 

 

Kegiatan KKL merupakan program akademik 
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UNISNU Jepara bagi 

upaya menyiapkan kader pendakwah dan ahli komunikasi 
Islam sunni yang memiliki penguasaan kompetensi 

intelektual, professional, kepribadian dan sosial.  Program 
ini tidak dapat terlaksana tanpa adanya kerjasama dari 
lembaga-lembaga komunikasi dan penyiaran yang menjadi 

mitra Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Oleh karena itu 
dalam pelaksanaannya diperlukan adanya pedoman umum 
yang mengatur seluruh aktifitas yang berkaitan dengan 

kegiatan KKL. 
Semoga dengan diterbitkannya buku pedoman umum 

KKL ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan 
terutama kepada lembaga tujuan lokasi KKL, mahasiswa 
dan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL). Dengan teriring 

doa buku ini dapat menjadi amal baik yang diridloi Allah 
SWT. Amin 
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Lampiran 1 
 

TENTATIF ACARA 

KULIAH KERJA LAPANGAN (KKL) 
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI 

UNISNU JEPARA TAHUN AKADEMIK 2016/2017 

 
A. Pembekalan (Senin, 13 Februari 2017 Pukul 19.30 WIB) 

 

No 
Hari/tan

ggal 
Waktu Materi Petugas 

1 
Senin, 13 
Februari 

2017 
 

19.30-20.00 
Registrasi 
Peserta 

Panitia 

2 20.00-20.30 
Opening 
Ceremony 

Dekan FDK 

3 20.30-21.00 
Kode Etik 
Peserta KKL 

Wadek FDK 

4 21.00-21.30 Administrasi 
Penyusunan 
Laporan, 
Teknis 
Pemberangka
tan, dan 
Gambaran 
Singkat 
Lokasi KKL 
(Hasil 
Observasi 
Panitia) 

Ketua 
Panitia  
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B. Pelaksanaan (Selasa, 14 Februari 2017) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

No Hari/tanggal Waktu Materi Petugas 

1 
Selasa, 14 
Februari 

2017 
 

02.00-02.15 
Persiapan/Kumpul 
di Kampus 

Panitia 

2 02.15-08.00 Perjalanan ke Jogja Panitia 

3 08.00-09.30 
Kunjungan Awal ke 
Grhatama Pustaka 

Panitia 

4 09.30-10.00 
Perjalanan ke 
Lokasi KKL 1 

Panitia 

5 10.00-12.00 
KKL di Kedaulatan 
Rakyat Yogyakarta 

Panitia 

7 12.00-13.00 
ISHOMA dan 
Menuju ke STIMIK-
AMIKOM 

Panitia 

8 13.00-14.30 
KKL di RBTV 
Yogyakarta 
(STIMIK-AMIKOM) 

Panitia 

9 14.30-15.00 
Perjalanan ke KPID 
Yogya  

Panitia 

10  15.00-16.00 
KKL di KPID 
Yogyakarta 

Panitia 

11  
16.00-
selesai 

Wisata & Perjalanan 
pulang ke Jepara 

All 
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Lampiran 2 

PEMBAGIAN PESERTA DAN DPL 

KULIAH KERJA LAPANGAN (KKL) TAHUN 2017 

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  

 

A. DPL : Murniati, S.Sos.I., M.S.I. 

1. M. Zanuar Rahman Alwi 

2. Durrotul Maghfiroh 

3. Zaenal Arifin 

4. Arfiani Noer Lathifah 

5. Pangestuti Arofah 

6. Nur Rohim 

B. DPL : Mahfudlah Fajrie, S.Sos.I., M.S.I. 

1. Ahmad Khotep 

2. Ana Fitriya Citasari 

3. Anwar 

4. Faisal Dedi Sabara 

5. Ahmad Suhendrik Mudhofar 

6. Khoirul Umam 

C. DPL : Khoirul Muslimin, S.Sos.I., M.I.Kom. 

1. Muqoddim 

2. M. Aiwan Handoko 

3. Syaiful Husen 

4. Muhammad Ulin Nuha 

5. I’anatunniswah 

6. Abdul Rosyid 

7. Anniswatin Rizkyya Nisa 
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IDENTITAS PEMILIK BUKU PEDOMAN 

KKL FDK UNISNU JEPARA 

TAHUN 2017 

 

Nama Lengkap : ......................................................... 

Tempat/Tgl. 

Lahir 

: ......................................................... 

  ......................................................... 

Alamat : ......................................................... 

  ......................................................... 

  ......................................................... 

  ......................................................... 

Fakultas/Prodi : Dakwah dan Komunikasi/ Komunikasi dan 

Penyiaran Islam 

e-Mail : ......................................................... 

No. HP. : ......................................................... 

Motto Hidup : ......................................................... 

  ......................................................... 

  ......................................................... 
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