PRAKTIKUM IV
REPORTASE
4.1

Tujuan praktikum
1. Memahami, mengerti dan menjelaskan kembali tentang menulis naskah reportase
berita
2. Memberikan keterampilan dan pengetahuan mengenai penyajian naskah reportase
berita yang disajikan secara langsung (live report) dan penyajiannya tunda (delay
report)
3. Mahasiswa dapat melakukan kegiatan reportase.

4.2

Definisi Reportase
Reportase artinya pemberitaan atau pelaporan. Dari kata “report” yang artinya

melaporkan atau memberitakan. Teknik reportase adalah cara atau metode peliputan berita.
Dalam konteks jurnalistik, reportase adalah proses pengumpulan data, untuk menyusun
berita. Reportase bisa dikatakan merupakan proses jurnalistik terpenting, karena dari proses
inilah terkumpul bahan-bahan atau informasi untuk diberitakan.
Teknik reportase meliputi tiga hal :


Observasi, yaitu wartawan langsung datang ke lokasi kejadian, mengamati, dan
mengumpulkan data atau fakta kejadian tersebut.



Wawancara, yaitu wartawan bertanya untuk menggali informasi atau keterangan
kepada nara sumber seperti pengamat, pelaku, saksi, korban, dan siapa pun yang
memiliki informasi.



Riset data/ studi literature/ riset dokumentasi , yaitu wartawan membuka arsip,
buku, atau referensi terkait dengan berita yang akan ditulisnya.
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Contoh reportase :
Wartawan datang ke lokasi seminar.Disana dia mengamati jalannya acara, jumlah hadirin,
materi pembicaraan, mengambil makalah (jika ada), mengambil gambar/foto, lalu
mewawancarai panitia, narasumber dan peserta.
Pengumpulan data untuk naskah berita meliputi 5W + 1 H : What (kejadian /acara apa),
who (siapa yang mengadakan, menghadiri, mengisi acara), when (kapan), where
(tempat/lokasi kejadian), why (tujuan acara/ latar belakang), dan How (bagaimana jalannya
acara).
Naskah Reportase
Secara umum, pengertian naskah adalah bentuk tulisan dari ebuah aplikasi ide atau gagasan
kedalam tulisan yang disusun sedemikian rupa untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
Reporatase adalah bentuk kegiatan untuk mencari informasi dan data selengkaplengkapnya. Kegiatan reportase diantaranya dilakukan dengan wawancara. Dalam
menyajikan naskah reportase, bentuk penyajiannya dapat melalui naskah yang diucap dan
naskah yang ditulis.
Pengertian berita adalah laporan tercpat mengenai fakta atau ide terbaru yang benar,
menarik dan atau pening bagi sebagian besar khalayak, melalui media berkala seperti surat
kabar, radio, televise atau media on-line internet.
Berdasarkan kutipan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa naskah Reportase Berita
adalah suatu penyjian laporan berita yang disajikan secara tertulis dan langsung atas suatu
gagasan atau pemikiran orang/kelompk yang telah di sistematiskan dan dimaksudkan untuk
memberikan informasi actual fakta atau ide terbaru yang benar, menarik dan atau penting
bagi sebagian besar khalayak.
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Contoh Bentuk penyajian penulisan live report :
Straight News atau Spot News adalah berita yang ditulis apa adanya berdasarkan fakta
yang dilihat dan didengar di tempat kejadian. Straight News selalu ditulis secara terburuburu agar cepat dimuat/disiarkan karena nilai beritanya sangat tergantung pada actor
aktualitas
Contoh berita Straight News :
Evakuasi korban tanah longsor di Perkebunan The Dewata, Desa Tenjolaya, Kecamatan
Pasirjambu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, terhambat medan berat berupa jalan
menanjak berliku-liku dan berbatu

Tugas :
Buatlah reportase dengan topik bebas, durasi 5 menit disertai naskah reportase ! Kerjakan
secara kelompok dan direkam. Hasilnya dikumpulkan dalam bentuk CD dan proposal
naskah.
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