
 

HASIL WAWANCARA 

 

1) Latar Belakang Pendidikan Editor Berita Radar Malam  

informan Latar Belakang Pendidikan Editor Berita Radar Malam 

Informan 1 Saya nggak kuliah dek, tapi saya pinter, Jadi sebenenya saya 

cuma lulusan SMA. Saya dulu sebenernya basicnya 

cameramen, video shooting. Sebelumnya saya bekerja di PH 

(production house) jadi kameramen sekaligus editor. 

Jadi saya tau editing dari guru saya, temen saya dan mbah 

google. 

 

Informan 2 Kalo masalah pendidikan saya sendiri pendidikan bahasa arab. 

Memang kalo dunia jurnalistik ini udah dari SMA sih udah 

hobi di mading, kemudian saat kuliah dari semester 1 udah 

aktif di pers kampus. Kemudian mengikuti diklat-diklat, diklat 

junalistik baik tingkat dasar, menengah, tingkat lanjut, 

kemudian yang teakhir itu pengelola, mengenai manajemen 

dan redaktur, pimred dll nya kalo diklat pengelola. Kemudian 

waktu di televisinya, untuk menyesuaikan ke televisinya 

begitu masuk di televisi sempat ikut pelatihan jurnalitik 

televisi,  

 

Informan 3 Kalo saya ini memang dari awal suka dengan dunia 

jurnalistik. Jadi memang latar belakang pendidikan saya 

bukan dunia jurnalistik. Dan memang disini tidak membatasi 

dari jurusan apa untuk dapat bekerja di Radar TV.  

 

Informan 4 Saya ini apa yah basic pendidikannya, saya ini sebenernya 

melenceng sih.. saya dulu dulu kuliah di hukum.  

Nggak tau gimana ceritanya saya bisa keja didunia televisi 

seperti ini.  

 

 



2) Definisi Editor Berita TV 

Informan  Definisi Editor Berita TV 

Informan 1 Kalo menurut saya editor itu yah tukang potong gambar,. 

Informan 2 Cari di goole aja lah yah, kurang lebihnya intinya sama aja. Yang 

namanya editor berita tv itu yah edit naskah kalo yang editor 

naskahnya, mempebaiki ejaan dan lain sebagainya. sampai editing 

video.  

 

Informan 5 Kalo menurut saya editor itu adalah seseoang yang mengedit 

naskah (untuk editor naskah) ngedit ejaanya, penulisannya, 

memverifikasi data dan orang yang mengedit gamba, grafis dan 

mixing untuk editor gambarnya, kalo secara ilmiah saya tidak 

begitu paham apa dan bagaimananya editor itu.  

 

3) Mengikuti Pelatihan Khusus Editing 

Informan  Mengikuti Pelatihan Khusus Editing 

Informan 1  Saya dulu 2008 akhir saya dan amin di dkirim ke palembang tv 

ke PALTV, kita buat apa yah di sana, yah liat kinerja seperti apa 

di sana, semacam study banding lahh.  

 

Informan 2 begitu masuk di televisi sempat ikut pelatihan jurnalitik televisi, 

baik yang di gelar oleh televisi saya yang lama, saya kan dulu 

bekerja di palembang televisi PalTV maupun yang saya 

ditugaskan, ehhm dikirim untuk mengikuti pelatihan di surabaya, 

di jawa timur televisi atau JTV. Saya juga mengikuti diklat yang 

digelar oleh dewan pers pusat, beberapa latihan dan workshop. 

Di mahasiswa juga pernah mengikuti diklat jurnalistik radio. 

 

Infoman 3 Tentang pelatihan saya terbilang sering juga sih, misalnya ada 

pelatihan yang diadakan PWI atau atau sejenisnya saya seing 

menghadirinya.  

 

Informan 4 Saya dulu pernah mengikuti pelatihan di kampus, terus saya juga 

pernah di kirim ke PalTV bareng sama odoy dkk.  

 

 

 



4) Pengetahuan Dasar-Dasar Editing, Etika Penyuntingan Naskah / Gambar dan 

Teknik Penyuntingan 

Informan  Pengetahuan Dasar-Dasar Editing, Etika Penyuntingan 

Naskah / Gambar dan Teknik Penyuntingan 

Informan 1 Satu kita ada panduan yah, sudah itu kita berkreasi sih,  

Untuk pengetahuan umum kita ada panduannya, misalnya ada 

korban bedarah itu harus di blur. Semacam itu harus ada 

panduannya, otodidak juga sih  

 

Informan 2 Yah saya mengetahuinya dari pembelajaran dan pengalaman, terus 

ikut-ikut pelatihan. Selain itu juga kalo kita sering melakukan kita 

kan akan semakin memahami dengan sendirinya.  

 

Informan 3 Kalo ditanya bagaimana saya bisa memahami tentang dasar-dasar 

editing yang seiring bejalnnya waktu say bekeja disini saya lebih 

memahaminya, memang awalnya saya tidak begitu paham, tapi 

kan saya sering melihat yang lainnya, lama kelamaan saya sering 

malakukan hal; yang sama mengedit, melihat yah saya makin 

paham tentang bagaimana teknik penyuntingan naskah, kalo 

gamba saya tidak begitu paham, karena itu tidak mudah untuk 

dipelajari.  

 

Informan 4 Bagaimana saya dapat ,memahami teknik diting ini yah karena 

saya mempelajarinya, mulai dari pelatihan, terus kebiasaan, selain 

itu jiuga kita kan ada panduan khusus mengenai editing, etika 

jurnalistik atau pers. Nah, semua itu kan kita pelajari dan memang 

kita harus mempelajari dan memahaminya. Begitu...  

 

5) Tugas dan Tanggung Jawab Sebagai Editor 

Informan  Tugas dan Tanggung Jawab Sebagai Editor 

Informan 1 Kalo tugas saya sih, kalo secara keseluruhan saya ini tulang 

punggungnya, ketika wartawan masuk, dateng, stor gambar ke 

saya, saya render, terus saya nunggu narasi dari redaktur, dubber 

udah bacain narasi beritanya terus saya mulai mengolah gambar 

beritanya, mulai dai menyamakan voice antara gambar, terus 

selesai di render, udah, udah di kumpulin semua nya, tayang jam 

10 malam.  

Kalo saya tugasnya hanya untuk ngedit gambar, audio dan video.  

 

Informan 2 Kalo tugasnya yah kita melakukan editing naskah daripada repoter, 

naskah yang bagus kita jadiin lebih bagus, tapi yang masih acak-



acakan yah kita benerin, apalagi reporter baru yang perlu sekali 

dilakukan pengecekan secara teliti, karena data, akurasi berita, 

kemudian check and ballance, verifikasi, misalnya dia 

memberitakan suatu kesalahan orang, misalnya ada infomasi 

bahwa ada oknum polisi melakukan pencabulan misalnya 

katakanlah kan, atau oknum polisi melakukan korupsi. Itu kan 

harus ada verifikasi yang harus dipastikan, tidak boleh menulis 

berita tanpa ada verifikasi tehadap orang yang tetuduh, kala dia 

besifat masih awal, tapi kalau udah dipersidangan, udah dalam 

proses atau udah ditetapkan sebagai tersangka, ya kita cukup 

melakkukan verifikasi kepada orang atau aparat yang betugas itu 

sendiri, kepolisian yah Kapolres, kejaksaaan negrinya yah 

jaksanya, pengadialan yah di hakim atau humas. Tapi kalo masih 

dalam tahap di laporkan, nah itu misalnya katakanlah salah satu 

calon bupati di laporkan, nah itu tugas yang harus peran editor dari 

pada naskah ini untuk melakukan pengecekan, ketika dia dapat 

infomasi dari sepihak, itu namanya berita itu tidak ballance tidak 

berimbang. Terserah dia mau membantah atau mau melakukan 

apa, melakukan balik menuduh sengaja di buat di politis atau 

sepeti apa, yang jelas kita sudah melakukan proses konfimasi atau 

verifikasi kebenaran fakata tersebut. 

Untuk melakukan konfimasi atau verifikasi tesebut, kita cek dari 

reporter yang membuat berita tersebut 
Selain itu ada akurasi data, akurasi data itu nama narasumber, 

jumlah angka, terus lokasi, penyebab suatu peristiwa 
Nah itu akurasi data yang pelu diperhatikan. Judul berita juga 

masuk dalam kategori akurasi data 

 

Inforrman 3 Tugas saya sebagai editor naskah itu ya sebatas ejaan kalimat, 

mempebaiki judul yang kurang menarik, mengenai akurasi data, 

verifikasi kebenaan berita, check and ballance ...  samakan saja lah 

sama jawaban jefri,sama kok tugas saya sama dia.  

 

Informan 4 Kalo tugas saya yang pertama gantiin odoy, karena saya bekerja di 

Radar Malam Cuma sehari dalam seminggu. Tugas saya yah 

mixing antara gambar dengan audio. Disesuaikan dengan naskah 

berita. Terus menambahkan grafis animasi, kan kalo berita tv kan 

judulnya ada tampilannya sendiri, itu kita yang buat, kalo misalnya 

ada gambar yang kurang itu kita buat tambahan grafis.  

Terus kita lihat juga kalo misalnya gambarnya  terus kalo kurang 

jelas yah kita tanya juga sama wartawannya atau penulis 

naskahnya. Udah kelar semua ya kelar tugas saya, saya kirim ke 

server MCR, selesai tugas saya.  

 



6) Peran Editor dalam Menyajikan Bahan Berita TV  

Informan  Peran Editor dalam Menyajikan Bahan Berita TV 

Informan 1 Itu maksudnya bukan saya seorang gitu perannya disini, karena 

kita harus tim. 

Ketika wartawan ngambil gambarnya bagus, mungkin editnya 

bakal bagus, tapi ketika wartawan ngambil gambarnya kurang,  

nah kita juga yang agak susah, cara menarasikan gambarnya itu 

seperti apa, jadi perannya haus tim, gak bisa seorang.  

Perannya itu fatal  yah kalo menurut saya. Karena ketika saya 

salah pasti bakal salkah semua, dari wartawannya, dari ininya, 

yang dicari kan pasti saya dulu yang disalahkan, karena saya 

finishing terakhir. Kalo peannya yah didukumng lah sama temen-

temen, karena bener-benarr gak bisa sendiri. 

 

Informan 2 Peran kita selain ngedit yah melakukan verifikasi bagaimana 

sebuah berita tidak telihat asal, beritanya jelas, sumbenya jelas, 

jadi ketika sebuah berita ditayangkan itu tidak membuat 

permasalahan, jika dikatakan peran kita kan disini sistem, jadi 

peran kita kan tidak sendiri. Jadi, sebagai editor kita harus menjaga 

komunikasi dengan wartawan, menjadikan berita itu bagus, layak 

tayang, dan beita itu memang harus akurat dan beimbang. Yah 

peran kita memang sangat diperlukan disini, jangan sampe ada 

yang eror disini. 

 

Informan 3 Peran kita yah menyajikan naskah berita sebelum di dubbing. 

Paling-paling kita melakukan verifikasi kebenaran berita, kalo 

misalnya sumber beritanya tidak kuat. Kita tanya langsung ke 

pihak yang dijadikan tersangka, apalagi tersangka tersebut seorang 

public figur. Jadi hampir setiap berita itu harus diverifikasi 

kebenaannya, atau datanya kurang jelas, misalnya data korban 

rusuh kalianda kemaren, data yang dibuat sama watawan bebeda 

sama data koban yang ada di abdul moeloek, yah kita verifikasi 

lagi. Selebihnya pean kita yah ngedit. 

 

Informan 4 Peran saya ngedit video, menyatukan antara gambar, video dan 

audio.  

 

Informan 5 Kalo menurut saya peran editor itu sngat penting ya, terutama 

dalam program berita itu tidak mungkin sebuah berita langsung 

ditayangkan begitu saja dari hasil reporter. Tentu saja melalui 

seorang editor dulu.  Kalo yang saya lihat kalo editor naskah itu 

dia mengedit naskah yang yang sudah d setor oleh reporter, 

diperbaiki ejaanya, judulnya, pokoknya masalah redaksional 

setelah selesai semuanya, itu dikirim ke saya untuk saya bacakan 



sebagai voice overnya. Setelah itu kan saya kirim ke komputer 

odoy sebagai  editor gambar. Jadi peran odoy ini menyatukan 

antara suara, gambar video dengan data pendukung lainnya. Jadi 

secaa garis besar editor gamba itu tugasnya mixing semuanya, kalo 

ada kesalahan dengan apa yang saya bacakan dia akan bilang sama 

saya atau bang jef sebagai editor naskah.  

 

 

7) Penghambat dalam Melaksanakan Tugas Editor 

Informan  Penghambat dalam Melaksanakan Tugas Editor 

Infoman 1 
 

Kalo hambatan sih banyak yah, kalo watawannya  kurang stok 

shoot itu gak jadi gambarnya, atau wartawannya Cuma bawa 

statemen  doang itu susah, itu paling disitu aja hambatanhya.  

Karena kita gak bisa kerja kalo gak ada gambar. 

 

Informan 2 

 

Iya, kalo berita tidak layak tayang itu kan haus kita cancel, atau 

naskah nggak jelas, tiba tiba reporternya udah nggak jelas juga 

udah kemana. Nah itu susah kalo udah begitu, kita cancel 

beritanya.  

 

Informan 3 Apa ya hambatannya,  

Informan 4 Sejauh ini nggak ada masalah yang dapat menhambat tugas saya 

dek, Cuma kadang yang bikin lama kerjaan yah hasil gambarnya 

kuang bagus jadi kita susah ngakalinnya, selain itu juga kalo stock 

shootnya kurang itu kan kita harus cari gambar yang bisa 

melengkapinya.  

 

 

8) Melalui Hambatan agar Berita Tetap Bekualitas dan Dapat Dipahami 

Informan  Melalui Hambatan agar Berita Tetap Bekualitas dan Dapat 

Dipahami 

Infoman 1  Mungkin kalo berita itu berupa grafis animasi atau data yah bisa 

di akalin bagaimana menyajikannya pake grafis animasinya, secara 

sistem sih nggak ada hambatannya.  

 



Informan 2 Kita mengatasinya kalo sudah begini yah berita terpaksa tidak kita 

tayangkan, besok kan dia ke kantor lagi, besok dapet tegoran..  

 

Informan 3  

Informan 4 Yah caranya ya kita buat grafis, animasi kalo gambanya kurang 

atau rusak, kalo nggak ya kita ambil gamba yang sudah di 

tayangkan sebelumnya jika topik beritanya masih sama.  

 

 

9) Kebebasan dalam Melakukan Editing dan Batasan Khusus 

Informan  Kebebasan dalam Melakukan Editing dan Batasan Khusus 

Informan 1 Selama kita mampu berkreasi sih kita gak ada batasan, kecuali yah 

itu tadi yang menyangkut etika yah, etika jurnalis harus mengikuti 

panduan, gak ada kebesan. Kayak darah harus di blur, korban 

pencabulan haus di blur.  

 

Informan 2 Kebebasan disini memang ada, tapi kebebasannya harus mengikuti 

etika junalistik, mengikuti standar yang sudah kita tentukan.  

 

Informan 3 Kebebasan dalam mengedit itu pasti ada, tapi harus sesuai dengan 

aturan-aturan yang ada, kita nggak bisa semau-mau kita. Kan kita 

ada panduan yang disebut SOP, selain itu juga ada etika 

jurnalistik. Itu semua kita pakai.  Tapi kita juga dituntut untuk 

bebas berkreatif itu tidak ada laanggannya, yang penting kita 

dalam satu garis saja cukup.  

 

Informan 4 Kalo meneurut saya biasa aja sih, nggak ada batasan khusus selain 

harus mengikuti aturan yang ada dalam editing.  

 

 

10) Koordinasi dengan Editor Lainnya Serta Crew Lainya 

Informan  Koordinasi dengan Editor Lainnya Serta Crew Lainya 

Informan 1 Kalo kita secarra koordinasi yah  kita komunikasi aja yah yang 

pastinya, saya nggak tau ini yang mana narasumbernya yang mana, 

kita haus tanya mana narasumbenya, kalo nggak dikasih 

penjelasannya di ketikannya itu.  

Kalo koordinasi sistem kerjanya itu wartawan datang ke kantor, 

mereka ngetik berita  berita, terus capture gambar, capture gambar 



itu transfer gambar yang diambil hunting itu ke komputer saya 

terus saya pilih-pilih. Nah meeka kan ngedit berita, ntar kan ada 

redaktunya lagi, terus voicer yang bacain berita baru tansfer semua 

ke komputer saya, baru saya edit, udah selesai dari saya, saya 

tranfer ke master control.  

 

Infoman 2 Idealnya pemimpin redaksi itu hanyalah pengawasan, Cuma saya 

kan disini berpean ganda sebagai pemimpin redakasi, produser dan 

editor naskah. Jadi kalo ada kesalahan pada hasil gambar yang 

dihasilkjan reporter, gambar itu misalnya tidak layak tayang, over 

atau jumping, nantikan editorr gambar nya bilang sama saya kok 

gambarnya tanpa gambar pendukung Cuma ada statement saja, 

nanti saya tegor repoter nya kenpa ini kok gambarnya kurang... 

Jadi kita ini, editor naskah, gambar sama reporter itu tidak bisa 

putus hubungan saat proses pengeditannya.  

 

Informan 3 

 

Kita kan disini bisa dikatan team saat dalam pekerjaan kita. Kalo 

menurut saya koordinasi kami baik. 

Informan 4 Kordinasi saya dengan crew lainnya iya kalo sebatas komunikasi 

baik banget, kan kadang kita bekeja sambil becandaan, ketawa-

ketawa gitu. Kalo koordinasi saya secara sistem yah saya kan 

bekeja setelah naskah selesai dibuat, di dubbing, baru saya 

kejakan. Ya begitu lah setiap harinya saya bekerja. Jadi saya 

memang sering berhubungan dengan editor naskah dan pengisi 

suara.  

 

Informan 5 

 

Koordinasi antara saya dengan editor itu simple aja, naskah selesai 

dai editor naskas, saya dubing kan, kalo misalkan ada yang salah 

atau janggal saya konfirmasikan ke editor yang membuatnya. 

Udah selesai langsung saya kirim ke komputer editor gambar. 

Kalo editor gambar bilang kuang yaa saya ekam ulang, kalo nggak 

sebagian saja yang kurang bagus. Secara keseluruhan koordinasi 

kami baik secara komunikasinya.  

 

Informan 6 Koordinasi saya dengan redaktur bagaimana saat saya 

menyerahkan hasil berita saya saja, setor berita ke meja redaktur. 

Kalo seandainya da beita yang kurang jelas mereka hubungi saya 

lagi, atau misalkan ada yang perlu dikonfimasikan, pasti mereka 

cari saya.  

 

 

 


