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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Mata Kuliah Kerja Profesi merupakan mata kuliah wajib tempuh sebagai 

syarat untuk mencapai derajat S-1. Di dalam program studi Televisi dan Film, 

Kerja Profesi merupakan kegiatan untuk mempraktikkan teori dan latihan yang 

selama semester sebelumnya sudah didapatkan. Tujuan dari mata kuliah ini 

adalah untuk meningkatkan kemampuan di dalam dunia kerja dimana mahasiswa 

akan merasakan pengalaman bekerja secara profesional. Kuliah Kerja Profesi 

(KKP) ini dapat dijadikan acuan kemampuan yang paling dikuasai  dalam bidang 

televisi dan film. KKP dilaksanakan oleh mahasiswa yang sudah menempuh mata 

kuliah sebanyak 100 sks. Mata kuliah yang sudah dipelajari selama enam 

semester di Institut Seni Indonesia Surakarta diharapkan dapat diaplikasikan 

dalam dunia kerja atau industri pertelevisian dan perfilman.  

Stasiun televisi di Indonesia sudah berkembang pesat sejak awal berdirinya 

televisi pertama milik pemerintah yaitu TVRI. Banyak stasiun televisi swasta 

bermunculan dengan karakter yang berbeda. Mulai dari yang fokus pada konten 

hiburan, pendidikan atau berita. Karakter televisi dapat dijadikan pertimbangan 

bagi mahasiswa dalam pengajuan lokasi KKP (Kuliah Kerja Profesi) atau 

magang. Hal tersebut menjadi bahan acuan tiap mahasiswa dalam menemukan 

passion mereka. 

iNewsTV menjadi pilihan tempat KP karena stasiun televisi tersebut 

merupakan salah satu televisi berita terbesar di Indonesia. iNewsTV memiliki 

jangkauan luas di Indonesia. Program-program acara di iNewsTV lebih banyak 
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mengarah pada program-program berita lokal dari berbagai daerah yang cepat, 

akurat, informatit, mendidik serta menginspirasi. Mahasiswa dapat belajar banyak 

hal mengenai cara memproduksi sebuah program acara yang menarik di 

iNewsTV. Diharapkan kegiatan magang ini mampu meningkatkan wawasan dan 

pengetahuan mahasiswa dalam bidang pertelevisian, dan persiapan dalam 

menghadapi dunia kerja.  

Konsep konten program pada iNewsTV adalah mengangkat berita-berita 

lokal yang berjejaring yang berisi informasi dan inspirasi dari berbagai daerah di 

Indonesia. iNewsTV memiliki misi yaitu menyajikan informasi yang cepat, 

terpercaya dan berimbang. Meningkatkan potensi daerah dengan menyajikan 

informasi dan hiburan lokal yang lengkap dan beragam. Memberikan 

pembelajaran dan inspirasi kehidupan. Turut serta dalam menjaga dan 

melestarikan kebudayaan nasional. Menggerakkan ekonomi masyarakat melalui 

berbagai informasi yang memberikan stimulasi dan peluang berusaha. 

iNewsTV telah menayangkan berbagai program acara yang informatif, 

kreatif dan inovatif. Program berita di iNewsTV terdiri dari buletin, talkshow, 

dokumenter yang dikemas dengan kreratif, segar dan menghibur. Hal ini 

menjadikan iNewsTV sebagai salah satu staisun televisi berita pilihan utama 

penonton di Indonesia. 
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B. Tujuan 

Pelaksanaan Kuliah Kerja Profesi Prodi Televisi dan Film ISI Surakarta, 

sebagai aissten produser di program berita iNews Malam memiliki tujuan untuk: 

1. Mengaplikasikan ilmu yang telah di dapat pada prodi Televisi dan Film di 

lingkungan industri pertelevisian. 

2. Sebagai pembelajaran, pengenalan, dan  pengalaman terhadap suasana kerja 

secara langsung di industri pertelevisian. 

3. Mahasiswa belajar lebih detail mengenai sistem kerja setiap bidang profesi 

pada produksi acara berita televisi secara nyata dan mampu bekerja sama 

dengan rekan-rekan yang lain. 

4. Mahasiswa mampu berkomunikasi secara baik dengan orang lain di dalam satu 

lingkungan kerja 

C. Manfaat 

Proses magang selama dua bulan sebagai asisten produser di program acara 

iNews Malam memberikan banyak manfaat bagi mahasiswa. Pengetahuan berupa 

bagaimana proses membuat sebuah berita yang layak tayang, mennyelesaikan 

permasalahan yang muncul ketika berita sudah on air, dan belajar menjadi 

seorang produser yang baik dapat dijadikan pengalaman untuk dipraktekkan nanti 

di dunia kerja. Berikut penjelasan beberapa manfaat magang sebagai asisten 

produser produksi program berita iNews Malam: 
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1. Bagi Mahasiswa 

a. Mengetahui tugas dan cara kerja asisten produser disebuah program  

 Berita 

b. Dapat mengetahui cara menuliskan naskah berita yang baik dan benar 

c. Mengetahui cara dubbing dengan baik dan benar 

d. Mengetahui cara kerja tiap divisi dalam produksi program acara berita  

 khususnya di bagian redaksi. 

e. Belajar bertanggung jawab pada sebuah pekerjaan 

f. Sebagai usaha memantapkan kesiapan profesi di bidang jurnalistik  

 televisi. 

g. Mendapat relasi yang baik di stasiun televisi iNews TV 

2. Bagi Prodi Televisi dan Film 

a. Dapat mewakili eksistensi Prodi Televisi dan Film, Jurusan Seni Media 

Rekam, Fakultas Seni Rupa dan Desain ISI  Surakarta  

b. Dapat menjalin kerjasama dengan pihak industry atau perusahaan. 

c. Memperoleh bahan evaluasi pencapaian kompetensi calon lulusan 

Program Studi Televisi dan Film 

d. Memperoleh informasi dari stasiun televise iNews tentang kompetensi 

dan kualifikasi SDM yang dibutuhkan. 

3. BagiDuniaIndustri 

a. Sebagaisaranapemantauangenerasiberprestasi yang siap kerja 

b. Memperoleh calon tenaga terdidik yang diperlukan sesuai dengan bidang  

 pertelevisian. 

c. Memperoleh calon asisten produser yang sudah dilatih saat masa kerja  

 profesi 
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D. Waktu dan Lokasi  

 

Gambar 1.Gedung iNewsTV 

(Foto: Srirama, 2017) 

Nama Institusi : PT. Sun Televisi Network (iNews TV) 

Unit/Divisi : Divisi News Produksi 

Bidang  : Asisten produser  

Alamat  : Jl. Kebon Sirih Raya 17 – 19Jakarta Pusat 10340    MNC  

Tower 

Telepon  : Phone : (+62-21) 235 67600 

Fax   : (+62-21) 392 0032 

Email   : info@i-newstv.com 

Proses Kuliah Kerja Profesi (KKP) atau Magang berlangsung selama dua bulan 

dengan hitungan tiap minggu masuk lima hari kerja. Sesuai kesepakatan dengan HRD 

iNewsTV pembagian jam kerja dan pelaksanaan sebagai berikut:  

Waktu Pelaksanaan : 8 November sampai 31 Desember 

Hari Kerja   : Senin-Jumat (tambahan hari menyesuaikan) 

Jam Kerja   :15.30-24.00 

Total Waktu  : +/- 294 jam kerja 

mailto:info@i-newstv.com
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BAB II 

MATERI DAN METODE KERJA PROFESI 

 

A. Materi Kerja Profesi 

1. Materi umum 

Perkembangan media di Indonesia pada era kemunculan 

televisi pertama kali dimulai dengan televisi pemerintah yaitu 

TVRI. Kemudian menyusul stasiun televisi swasta dengan karakter 

televisi yang berbeda-beda. Media televisi memiliki karakter yang 

khas, sebagaimedia hiburan, jurnalisme atau campuran. Terdapat 

dua tipe orientasi penyiaran yaitu televisi publik dan televisi 

komersial. Televisi publik terdiri dari televisi pendidikan yang 

mendukung langsung proses pengajaran. Sedangkan televisi 

komersial memiliki fungsi hiburan dan jurnalisme. 

Secara umum jenis program acara dikelompokkan menjadi 

dua yaitu program informasi (berita) dan program hiburan. Program 

siaran berita merupakan program yang mengidentifikasi suatu 

stasiun TV kepada pemirsa. Program berita menjadi identitas 

khusus sebuah stasiun televisi.1Program berita diproduksi 

berdasarkan pada informasi sesuai fakta yang terjadi di kehidupan 

sehari-hari masyarakat.iNews TV merupakan salah satu stasiun 

                                                           
1Morrisan, Jurnalistik Televisi Mutakhir. Bogor: Ghalia Indonesia, 2004, hlm.2. 
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televisi yang khusus menayangkan program-program berita.Berita 

televisi adalah laporan tentang fakta peristiwa atau pendapat dalam 

tulisan/ narasi, audiovisual, gambar, foto, peta, grafis, baik direkam 

atau live yang aktual, menarik, bermanfaat dan dipublikasikan 

mealalui media massa periodik; surat kabar, majalah, radio dan 

televisi.2 

Jenis program berita berupa hard news, feature, soft news, 

current affair, magazine dan talkshow. Hard news atau berita keras 

adalah segala informasi penting dan menarik yang harus segera 

disiarkan agar khalayak dapat mengetahui sebuah peristiwa. Berita 

keras disajikan dalam suatu program khusus berdurasi 30 menit.  

Feature merupakan berita ringan tetapi menarik, misalnya 

informasi mengenai tempat-tempat wisata, kerajinan tangan, atau 

kuliner khas suatu daerah. Feature berdurasi kurang dari lima menit. 

Jenis berita ini bisa dimasukkan dalam kategori soft news ataupun 

hardnews. Soft news adalah berita ringan yang memiliki sifat tidak 

harus segera ditayangkan. Soft News meliputi current affair, 

magazine, dan talkshow. 

 

 

                                                           
2Andi F, Dasar-Dasar Produksi Televisi. Jakarta: Kencana, 2012,hlm 48 
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Penulisditempatkan pada divisi pemberitaan selama 

pelaksanaan KKP di iNewsTV.Divisi pemberitaan sendiri memiliki 

fungsi sebagai berikut: 

a. Menentukan kebijakan dan membuat keputusan pada semua 

cakupan divisi pemberitaan dan penyajian siaran berita 

b. Bertanggung jawab atas terselenggaranya siaran berita sesuai 

waktu, durasi, dan kejadian hari itu berdasarkan editorial TV 

c. Bertanggung jawab atas tercapainya target rating dan audience 

share program berita. 

d. Mengkoordinir munculnya berita-berita yang orisinil 

e. Mengkoordinir munculnya produk program berita yang 

memenuhi standar khalayak materi dan teknik 

f. Melaksanakanan pendokumentasian dan pemeliharaan dokumen 

siaran berita. 

Di dalam divisi pemberitaan terdapat beberapa tim yang 

bekerjasama dalam memproduksi sebuah program acara. Berikut 

beberapa pengertian job desk menurut buku Dasar-Dasar Produksi 

Televisitahun 2012 oleh Andi Fachruddin: 

a. Eksekutif produser adalah seseorang yang mempunyai 

wawasan dan mengerti tentang program televisi secara 

keseluruhan dan memiliki kemampuan menuangkan ide atau 

pemikirannya dalam pembuatan program televisi, selain itu 

mampu mengelola dan melakukan kooridnasi, kontribusi, dan 
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distribusi produksi secara keseluruhan, sistematis, dan efisien. 

Eksekutif Produser bertanggung jawab terhadap penyusunan 

dan pengembangan ide untuk program siaran. 

b. Produser adalah seseorang yang bertanggung jawab terhadap 

perencanaan suatu program siaran dan harus mempunyai 

kemampuan berpikir dan menuangkan ide dalam suatu tulisan 

atau proposal untuk suatu program acara secara baik dan 

sistematis, serta mempunyai kemampuan untuk memimpin dan 

bekerja sama dengan seluruh kerabat kera dan unsur-unsur 

produksi terkait. 

c. Pengarah acara adalah seseorang yang bertanggung jawab 

secara teknis pelaksanaan produksi program televisi, pengarah 

acara bertugas di lapangan untuk mengendalikan produksi yang 

ada ditangannya. Menurut Naratama (2004) pengarah acara 

identik dengan sutradara televisi yang terlibat dalam proses 

kreatif dari pra hingga pasca produksi. Namun berdasarkan 

pengamatan selama magang di televisi berita, pengarah acara 

hanya bertanggung jawab pada saat produksi berlangsung. 

d. News Writer adalah seorang yang menulis, menyunting berita, 

menyusunnya ke dalam naskah berita, serta menyampaikan 

suatu pemikiran/ ide terhadap suatu peristiwa yang kreatif. 

Seorang news writer harus mampu menulis dengan bahasa 

yang efektif, singkat dan menarik. 
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e. Reporter adalah seseorang jurnalis/ wartawan aktif yang 

bertugas mencari, mengumpulkan, dan mengolah bahan berita 

dari berbagai sumber informasi, untuk ditulis serta 

melaporkannya melalui stasiun televisi.  

f. Camera person (juru kamera) adalah seseorang yang 

bertanggung jawab untuk pengoperasian kamera televisi selama 

produksi berlangsung. Kameramen bertugas mengoperasikan 

kamera dengan menggunakan tripod dan dolly baik jenis 

kamera mini atau electronic news gathering yang digunakan di 

luar studio. 

g. Anchor adalah seseorang yang membawakan siaran berita 

dengan membacakan lead berita, sedangkan informasi lengkap 

dibacakan oleh reporter langsung. Anchor yang memiliki 

popularitas tinggi akan meninggalkan daya tarik program berita 

yang dibawakannya. 

h. News Presenter adalah seseorang penyiar berita akan tetapi 

stasiun televisi yang bersangkutan memberikan spesialisasi 

ulasan berita tentang topik dan bahasa khusus. 

i. Editor redaktur adalah seseorang yang bertanggung jawab 

untuk memutuskan kebijaksanaan umum yang berkaitan 

dengan editorial dan memproyeksikan jangka panjang. 
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Program berita di beberapa stasiun televisi hanya ditayangkan 

pada jam-jam tertentu dengan durasi maksimal 30 menit, karena 

format program yang ditayangkan beragam.Menurut JB Wahyudi 

pada bukunya Teknologi Informasi dan Produksi Citra bergerak, 

1992, waktu penyajian berita dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu:  

a. News Bulletin (berita harian) : penyajian sangat terkait dengan 

waktu (time concern) dan penyajiannya kepada khalayak harus 

secepat mungkin. 

b. News Magazine (berita berkala) : penyajiannya tidak terkait 

waktu (timeless) dan penyajiannya kepada khalayak tidak perlu 

secepat mungkin. 

c. Informational News : penjelasan lebih lanjut dari suatu 

item/butir berita atau penerangan yang bertitik tolak dari berita. 

Pada pelaksanaan Kuliah Kerja Profesi, penulis dituntut untuk 

mengetahui dasar-dasar produksi televisi berita. Penulis yang 

ditugaskan sebagai asisten produsr program berita harus mengetahui 

bagaimana cara menulis sebuah naskah berita yang baik, tanpa 

menghabiskan banyak kata namun informasinya dapat disampaikan 

dengan jelas. Beberapa hal berikut adalah hal yang harus dipelajari 

yaitu: 
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a. Format Berita Televisi 

Televisi memiliki format berita yang berbeda-beda, 

seorang reporter atau produser berita harus mengetahui 

perbedaan tiap format sebelum menulis naskah berita.Adi 

Badjuri dalam bukunya Jurnalistik Televisi tahun 2010 

menyebutkan format televisi terbagi menjadi beberapa format 

seperti berikut: 

1) Reader (RDR) 

Reader adalah format berita singkat yang disampaikan 

presenter tanpa didukung gambar (video). Format ini 

digunakan ketika sempat mengirim gambar. Pembawa 

berita akan menyampaikan terjadi peristiwa penting dan 

mendadak dan tim liputan belum informasi di tengah 

program siaran yang sedang berlangsung dengan durasi 

maksimal 30 detik. 

2) Voice Over (VO) 

VO adalah format berita dengan video yang seluruh 

narasinya dibacakan oleh presenter. Presenter membaca 

tubuh berita mengiringi video yang diputar. VO biasanya 

diserta dengan narutal sound (natsound) untuk membangun 

suasana dari peristiwa yang diberitakan. Durasi VO singkat 

sekitar 30-60 detik. Format ini digunakan ketika waktu 

tayang dan terbatasnya data dan video. 
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3) Voice Over-Grafik (VO-Grafik) 

VO Grafik adalah format berita TV yang lead dan 

tubuh berita dibacakan oleh presenter seluruhnya. Namun 

gambar yang ditayangkan berupa grafik. Grafik berfungsi 

menggantikan gambar yang tidak diperoleh ketika liputan. 

Grafik dapat berupa gambar lokasi peristiwa, daftar nama, 

jumlah korban peristiwa dan lain sebagainya. Biasanya 

presenter memberikan penjelasan dengan menunjuk pada 

gambar untuk memudahkan pengertian para pemirsa.  

4) Sound on Tape (SOT) 

Format berita ini terdiri dari lead in dan soundbite 

narasumbner. Presenter akan menjelaskan nama 

narasumber dan informasi singkat pada lead in. Format ini 

digunakan ketikapernyataan narasumber dianggap penting 

untuk memperkuat berita yang bersangkutan. Format ini 

dapat berdiri sendiri atau dapat dijadikan pelengkap suatu 

berita. Durasi disesuaikan dengan kebutuhan maksimal satu 

menit. Di akhir berita presenter harus menutup dengan tag. 

Tag adalah tambahan berita yang melengkapi pernyataan 

sot narasumber. 

5) Voice Over-Sound on Tape (VO-SOT) 
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Format berita ini merupakan gabungan antara 

format VO dan SOT, dimana VO mengenai peristiwa 

memiliki isu relevan yang berkaitan dengan apa yang ada di 

SOT. Narasi VO tidak boleh sama dengan SOT. Durasi 

maksimal 90 detik 

6) Paket atau Package (PKG) 

 Package atau PKG adalah format berita lengkap 

yang lead in nya dibacakan oleh presenter sedangan isi 

berita dibacakan oleh pengisi suara atau dubber. Paket 

berita berisi gambar, narasi, SOT atau grafis. Format ini 

digunakan ketika peristiwa yang terjadi dianggap penting 

dan menarik. Data dan gambar yang didapat ketika liputan 

lengkap dan variatif. Durasi paket maksimal adalah 2 menit 

30 detik 

7) Live on Tape (LOT) 

LOT adalah format berita yang direkam secara 

langsung di tempat kejadian namun siarannya ditunda. 

Hasil liputan akan ditayangkan nanti ketika program acara 

yang. Format ini digunakan ketika siaran tidak bisa 

dilakukan secaralangsung karen pertimbangan teknis atau 

biaya. Durasi format ini lebih singkat dari live on cam 

8) Live on Cam (Laporan langsung) 
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Live on cam adalah foramt berita tv yang disiarkan 

secara langsung dari lokasi kejadin oleh reporter. Presenter 

di studio hanya membacakan lead in dan langsung 

menghubungi reporter di lokasi untuk menyiarkan secara 

langsung peristiwa yang sedang terjadi pada saat itu. 

Presenter akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada 

reporter. Ketika reporter menyiarkan berita dapat disisipi 

gambar video yang relevan. Format ini dipilih ketika 

peristiwa yang sedang terjadi nilai beritanya sangat penting 

dan sedang hangat dibicarakan oleh masyarakat. Durasi 

tidak ada batasan, disesuaikan kebutuhan. 

9) Live by Phone (LBP) 

 Lbpadalah format berita TV yang disiarkan secara 

langsung dari tempat peristiwa melalui telepon. Sama 

seperti siaran langsung, presenter membacakan lead in 

kemudian menguhbungi reporter untuk menyampaikan 

laporannya. Wajah reporter dimunculkan dalam bentuk 

grafis dan ketika siaran bisa disisipkan gambar peristiwa 

sebelumnya.  

10) Phone Record 

Format brita tv yang direkam secara langsung dari 

lokasi berita namun penyiarannya ditunda. Sama dengan 
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LOT hanya saja menggunakan telepon. Format ini 

digunakan pada jika diperkirakan akan terjadi gangguan 

teknis ketika akan disiarkan secara langsung.  

11) Vox Pop 

Vox pop berarti suara rakyat, format ini berisi 

tanggapan masyarakat terhadap suatu peristiwa tertentu. 

Jumlah narasumber sekitar4-5 orang dengan segmentasi 

yang berbeda-beda. Durasi VP biasanya singkat dan 

langsung merujuk pada inti pertanyaan. 

b. Nilai berita 

Setiap berita memiliki nilai, beberapa hal yang harus 

diperhatikan sebelum menulis sebuah naskah berita adalah3: 

1) Timeliness yang berarti pertimbangan waktu yang tepat 

dalam penyajian, 

2) Proximity yaaitu kedekatan dalam arti luas 

3) Prominence yaitu menyangkut orang-orang terkemuka, 

4) Consequence akibat sebab akibat 

5) Conflict yaitu berita-berita konflik, 

6) Development yaitu berita pembangunan 

7) Dissaster and crimes yaitu bencana dan criminal 

8) Human interest kisah-kisah kemanusiaan  

                                                           
3Adi Badjuri, Jurnalistik Televisi. Jogjakarta: Graha Ilmu, 2010. 
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9) Sport  berita olah raga 

c. Cara menulis berita 

Naskah berita televisi berbeda dengan naskah berita 

untuk radio atau berita di media cetak.Naskah berita televisi 

yang baik harus jujur, jelas, singkat dan bervariasi.Menurut 

Soren H. Munof rumus penulisan berita televisi disebut five 

star approach to news writing yaitu4: 

1) Accuracy : penulisan berita harus tepat 

2) Brevity  : penulisan berita harus singkat 

3) Clarity  : penulisan berita harus jelas 

4) Simplicity : penulisan berita harus sederhana 

5) Sincerity : penulisan berita harus dapat dipercaya, 

sopan dan tidak munafik 

Naskah tidak boleh membingungkan pembaca dan 

pendengar.Penggunaan kata harus sederhana karena tidak 

semua masyarakat mengetahui istilah-istilah baru.Apabila 

terdapat istilah baru baiknya dilengkapi dengan 

keterangan.Pengulangan kata diperbolehkan dalam penulisan 

berita untuk membantu pemahaman penonton, namun tidak 

berlebihan. 

 

 

                                                           
4Soewardi, Jurnalistik Televisi. Bandung: Remadja Karya, 1987, hlm 13. 
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2. Materi Khusus 

Selama masa KKP penulis ditempatkan di news room pada 

bagian redaksi di program acara iNewsMalam sebagai asisten 

produser. Inews Malam adalah program yang menampilkan berita 

terkini, perkembangan informasi yang teraktual, jelas, dan lugas 

secara langsung. Dipandu oleh beberapa host yang menarik untuk 

menemani waktu istirahat malam masyarakat Indonesia. Program 

berita Inews Malam berdurasi 90 menit yang hadir setiap harinya 

pada jam 20:30 - 22:00. Jenis Program berita ini adalah buletin 

dengan menampilkan 80% konten berita hardnews, dan 20% berita 

softnews.5Program acara berita iNews Malam termasuk dalam News 

Bulletin, yang sifatnya harus segera ditayangkan. 

 

 

 

  

G

ambar 2.OBB  iNews Malam Lama dan Baru 

              (Screenshot: Srirama, 2017) 

 

Setelah melakukan pengamatan selama proses KKP di 

stasiun televisi berita, pekerjaan atau job desk masing-masing tim 

maupun perorangan yang disebutkan di buku sedikit berbeda pada 

                                                           
5Website iNews TV, www.i-newstv.com 

http://www.i-newstv.com/
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prakteknya. Beberapa pekerjaan dirangkap dan dikerjakan oleh satu 

tim atau orang.Tim inti produksi televisi berita di iNewsTV terdiri 

dari penanggung jawab, pemimpin redaksi, wakil pemimpin redaksi, 

asisten pemimpin redaksi, manajemen pemberitaan, eksekutif 

produser, produser dan editor redaksi. Kemudian tim liputan berita 

yang terdiri dari koordinator liputan, reporter dan kameramen. 

Dibantu tim teknis, artistik, grafis, control room dan studio yang 

berperan penting saat program acara sedang on air.  

 
 

Gambar 3. Alur kerja produksi berita berdasarkan pengamaatan 

(Foto: Srirama, 2017) 

 

Bagan di atas merupakan alur kerja produksi program berita 

di iNewsTV berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis 

selama dua bulan. Penulis sebagai asisten produser pada produksi 

program berita, bertugas membantu kelancaran proses pasca 

produksi. Mulai dari persiapan sampai program tersebut tayang 

dengan kontenmateri yang sudah ditentukan dan dapat 

menghasilkan kualitas hasil tayang yang sesuai karakter program 

berdasarkan etika jurnalistik dan pertelevisian. 
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Pada tahap pra produksi, pemimpin redaksi (pimred) 

mengadakan rapat setiap hari berupa perencanaan liputan baik di 

Jakarta, daerah maupun luar negeri. Rapat membahas mengenai 

berita apa yang akan di liput, mendata dan mencari informasi yang 

berasal dari fakta peristiwa. Setelah itu menentukan jenis berita, 

nilai berita yang akan di liput dan penugasan kepada kru liputan.  

Produksi berupa pelaksanaan shooting sesuai dengan hasil 

rapat redaksi sebelumnya.Reporter dan kameramen melakukan 

liputan di lokasi suatu peristiwa.Kameramen bertugas mengambil 

gambar suatu peristiwa, shot gambar yang direkam harus bercerita 

dan variatif untuk memudahkan editor nanti. Reporter mencatat 

keseluruhan peristiwa dengan cara mewawancarai narasumber dan 

mengamati kejadian.  

Pada pasca produksi tim liputan yaitu reporter yang bertugas 

menulis naskah berita dan kameramen menyerahkan hasil shooting 

kepada koordinator liputan yang disebut injeksi atau feeding. 

Kemudian tim redaksi akan mengolah hasil liputan menjadi berita 

yang akan tayang, melalui proses editing, dubbing, atau grafik jika 

dibutuhkan.  
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B. Metode Kerja Profesi 

1. Pengumpulan Data Primer 

a. Observasi  

Kuliah Kerja Profesi (KKP) program studi televisi dan film 

dilaksanakan di semester tujuh. KKP mewajibkan penulis untuk 

memilih institusi bertaraf nasional. Sebelumnya penulis 

melakukan riset online untuk mengetahui stasiun televisi di 

Jakarta yang menerima penulis magang. Penulis mengajukan 

proposal ke beberapa stasiun televisi swasta di Jakarta yaitu 

MNC TV, NET TV, KOMPAS.COM, dan iNewsTV. Proposal 

dikirim pada awal bulan Oktober 2016 melalui pos maupun 

online di website masing-masing stasiun televisi. Proposal 

pertama yang diajukan adalah di NET TV, dikirim melalui email 

sesuai dengan prosedur yang dituliskan di website resmi untuk 

pengajuan magang. Kemudian mengirim proposal MNCTV 

menggunakan jasa pengiriman. Selama dua minggu lebih belum 

ada panggilan dari stasiun televisi yang diinginkan. Penulis juga 

mencoba mengirim proposal ke KOMPAS.COM dengan mengisi 

form internship di website yang telah tersedia. Setelah itu 

mengirim berkas proposal ke iNewsTV melalui pos. Pada tanggal 

26 Oktober penulis pergi ke Jakarta, mendatangi stasiun televisi 

untuk menanyakan kepastian apakah proposal yang sudah 
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diajukan diterima atau tidak.  KOMPAS.COM ternyata tidak 

menerima penulis magang pada akhir tahun kemudian penulis 

mendatangi iNewsTV dan akhirnya diterima. Pada tanggal 8 

November penulis melakukan interview dengan manager 

pemberitaan. Wawancara berupa tanya jawab, perjanjian berupa 

penempatan kerja dan masa kerja di iNewsTV. Penulis memulai 

KKP dari tanggal 9 November sampai 31 Desember.  Penulis 

ditempatkan di program acara iNews Malam sebagai asisten 

produser.  

Selanjutnya penulis melanjutkan pengamatan di tempat 

KKP. Pengamatan dilakukan pada struktur dan sistem kerja di 

divisi pemberitaan. Penulis dapat mengetahui bagaimana proses 

pengolahan berita dari awal hingga berita menjadi layak tayang. 

Selain pengamatan di dalam news room, penulis juga mengikuti 

liputan berita, membantu reporter dan kameramen dalam 

menjalani tugas. Pengamatan ini bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana cara meliput berita sesuai kode etik jurnalistik. 

b. Wawancara 

Wawancara dilakukan agar penulis mendapatkan berbagai 

pengetahuan  di tempat KKP. Wawancara dilakukan pada 

beberapa kru tim iNewsMalam yaitu produser-produser berita 

yang berpengalaman dalam dunia jurnalistik televisi. Wawancara 
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dilakukan dengan bertahap selama masa kerja secara non formal 

pada saat melaksanakan tugas atau jam istirahat. Penulis 

mendapatkan banyak pengetahuan baru dan pengalaman yang 

belum pernah di dapatkan sebelumnya. Ilmu-ilmu jurnalistik 

seperti bagaimana menjadi seorang reporter yang baik, menulis 

naskah dengan benar, cara dubbing yang baik dan banyak ilmu 

lainnya.  

c. Partisipasi 

Partisipasi adalah keikutsertaan, peran serta atau 

keterlibatan pada suatu kegiatan.Penulis melaksanakan tugas 

sebagai asisten produser di iNews Malam. Mengikuti 

keseluruhan proses produksi program acara berita. Dimulai dari 

rapat di awal jam kerja yang sering disebut budgeting berupa 

pemilihan berita-berita yang akan ditayangkan dan pembagian 

tugas. Membantu produser membuat naskah berita, character 

generic (CG), cek durasi, cek gambar, mencari berita dan lain 

sebagainya. Selain terlibat pada proses produksi, penulis juga 

ikut membantu di ruang kontrol ketika program acara sedang 

tayang.  
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2. Pengumpulan Data Sekunder 

a. Analisis dokumen atau rekaman 

 Pengumpulan data secara sekunder dilakukan dengan 

mengumpulkan data berupa dokumen atau rekaman yang 

didapat selama proses KKP berlangsung. Semua data yang 

berhubungan dengan produksi berita berupa struktur 

organisasi, profil perusahaan, dan hasil kerja berupa naskah 

berita. Data juga berupa dokumentasi foto dan video seluruh 

kegiatan selama pelaksanaan KKP yang dapat digunakan 

untuk menganalisa proses produksi program berita.  

b. Studi Pustaka 

Studi pustaka dilakukan dengan menganalisa website 

resmi iNewsTV pada www.i-newstv.com untuk mengetahui 

sejarah berdirinya iNewsTV, visi dan misi perusahaan, serta 

data berupa program-program acara yang tayang di iNewsTV. 

Selain itu penulis juga mengumpulkan data melalui 

pengamatan di media sosial pada official twitter dan youtube 

iNewsTV 

 

 

BAB III  
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PELAKSANAAN KERJA PROFESI 

 

A. Tinjauan Umum Perusahaan 

1. Sejarah iNewsTV 

 

 

 

Gambar 4: Logo iNewsTV 

(Sumber: website iNewsTV) 

 

iNewsTV merupakan bagian dari MNC Media milik MNC Group. 

Pertama kali diluncurkan dengan nama SUN TV pada tanggal 5 Maret 

2008. Awalnya siaran perdana SUN TV hanya dapat dilihat secara 

terestrial di beberapa jaringan televisi lokal Indonesia melalui pay 

television atau televisi berbayar Indovision, Oke Vision dan Top TV. 

Kemudian berbagai perubahan dilakukan dan SUN TV berubah nama 

menjadi SINDOTV pada tanggal 26 September 2011. Perubahan nama 

tersebut merupakan perwujudan dari sinergi SINDO Media, bersama 

dengan SINDO Radio (Trijaya FM), Koran SINDO serta portal 

sindonews.com.  

Pada tanggal 23 September 2014 secara resmi Menteri Komunikasi 

dan Informatika RI memberikan izin stasiun jaringan bagi SINDOTV. 

Kemudian pada tanggal 6 April 2015, SINDOTV berubah menjadi 

iNewsTV yang merupakan singkatan dari Indonesia News Televisi. 
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iNewsTV merupakan televisi nasional yang memiliki jaringan televisi 

lokal terbanyak di seluruh Indonesia. iNewsTV mengangkat dan 

menonjolkan konten lokal dari masing-masing daerah dengan didukung 

jaringan yang luas. iNewsTV akan menjadi stasiun televisi yang 

mengunggulkan program-program berita dan informasi yang cepat, 

akurat, informatif, mendidik serta menginspirasi. Untuk memperkuat 

keunggulannya sebagai televisi berita dan informasi, iNewsTV didukung 

news centre dan news gathering terbesar di Indonesia. 

 

 

Gambar 5:Logo sebelum iNewsTV 

(Sumber: Wikipedia.org, 2016) 

 

2. Visi 

Menjadi sebuah televisi nasional dengan konsep lokal berjaringan 

yang menayangkan program-program referensi, memberikan informasi 

dan inspirasi yang kaya akan ragam konten lokal, nasional maupun 

internasional.  

3. Misi 

Menyajikan informasi yang cepat, terpercaya dan berimbang; 

Meningkatkan potensi daerah dengan menyajikan informasi dan hiburan 

lokal yang lengkap dan beragam; Memberikan pembelajaran dan 

inspirasi kehidupan; Turut serta dalam menjaga dan melestarikan 
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kebudayaan nasional; Menggerakan ekonomi masyarakat melalui 

berbagai informasi yang memberikan stimulasi dan peluang berusaha.  

4. Struktur organisasi 

Gambar 6: Struktur Organisasi iNewsTV 

(sumber: dokumen HRD iNewsTV, 2016) 

 

 Gambar di atas merupakan bagan struktur organisasi secara umum 

di iNewsTV.Dimulai dari pemilik stasiun televisi kemudian terbagi 

dalam beberapa divisi, yaitu divisi program acara, keuangan, promosi, 

jaringan, teknis dan hrd. 
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5. Jaringan  

 

 

 

 

 

 

Gambar 7: Televisi Jaringan iNewsTV 

(sumber: website iNewsTV, 2016) 

 

No. Kota/ Provinsi Jaringan 

1. Sumatera Barat iNewsTV Padang 31 UHF 

iNewsTV Tanah Datar 25 

UHF 

Pass TV 36 UHF 

2. Sumatera Selatan iNewsTV Palembang 44 

UHF 

Linggau TV 53 UHF 

3. Sumatera Utara iNewsTV45 UHF 

SindoTV Pematang Siantar 

60 UHF 

4. Daerah Istimewa Aceh iNewsTV Aceh 40 UHF 

5. Bengkulu SindoTV Bengkulu 53 UHF 

6. Jambi SindoTV Jambi 56 UHF 

7. Kepulauan Bangka Belitung iNewsTV Pangkal Pinang 47 

UHF 

8. Kepulauan Riau iNewsTV Batam 61 UHF 



29 
 

9. Lampung iNewsTV Lampung 50 UHF 

10. Riau SindoTV Pekanbaru 57 UHF 

11. Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta iNewsTV Jakarta 30 UHF 

12. Jawa Barat iNewsTV Bandung 22 UHF 

DIANTV 60 UHF 

TazTV 52 UHF 

13. Jawa Tengah iNewsTV Semarang 45 UHF 

iNewsTV Magelang 54 UHF 

14. Jawa Timur iNewsTV Surabaya 62 UHF 

15. Bali  iNewsTV Bali 53 UHF 

16. Sulawesi Barat iNewsTV Mamuju 34 UHF 

17. Sulawesi Selatan iNewsTV Makassar 51 UHF 

18. Sulawesi Tengah SindoTV Palu 45 UHF 

19. Sulawesi Tenggara iNewsTV Kendari 44 UHF 

20. Sulawesi Utara iNewsTV Manado 26 UHF 

21. Gorontalo iNewsTV Gorontalo 56 UHF 

22. Kalimantan Barat iNewsTV Pontianak 45 UHF 

23. Kalimantan Selatan SUNTV Banjarmasin 50 

UHF 

24. Kalimantan Tengah SindoTV Palangkaraya 33 

UHF 

25. Kalimantan Timur KALTIM TV 61 UHF 

26. Kalimantan Utara SindoTV Tarakan 41 UHF 

27. Maluku iNewsTV Ambon 52 UHF 

SindoTV Maluku 58 UHF 

28. Maluku Utara iNewsTV Ternate 24 UHF 

29. Nusa Tenggara Barat SindoTV Mataram 38 UHF 

30. Nusa Tenggara Timur iNewsTV Kupang 56 UHF 

31. Papua iNewsTV Merauke 22 UHF 
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Nabire TV 22 UHF 

Cendrawasih TV 26 UHF 

32. Papua Barat SindoTV Manokwari 34 

UHF 

 

6. Fasilitas  

iNewsTV memiliki beberapa fasilitas untuk menunjang setiap 

produksi program acara. Ruangan yang dimiliki berupa news room, 

control room dan studio. Berikut adalah fasilitas yang ada di iNewsTV: 

a. Ruang Redaksi 

Ruang redaksi atau news room merupakan ruangan pemberitaan 

yang terdiri dari reporter, redaktur, editor, produser dan staf lain  

yangbekerja sama dalam proses pengolahan berita yang akan 

ditayangkan.Meja kerja produser adalah tempat untuk  mengerjakan 

berita sesuai hasil budgeting di awal. Kemudian terdapat meja kerja 

editor berita yang letaknya berdekatan dengan meja produser untuk 

memudahkan komunikasi dalam pengerjaan editing video berita. 
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Gambar 8: Ruang redaksi di gedung lama 

(Foto: Sri Rahayu R, 2016) 

 

 
Gambar 9: Ruang redaksi di gedung baru 

(Foto: Sri Rahayu R, 2016) 

 

b. Ruang Rapat/ Budgeting 

Ruang rapat terletak di dalam ruang redaksi yang digunakan 

untuk budgeting di setiap awal proses pengerjaan sebuah program 

acara. Selain itu ruang ini juga sering digunakan untuk rapat tim 

redaksi seperti mendapatkan pengarahan dari manajer pemberitaan 

dan rapat penting lainnya.  
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Gambar 10: Ruang budgeting gedung lama 

(Foto: Sri Rahayu R, 2016) 

 

 
Gambar 11: Ruang budgeting gedung baru 

(Foto: Sri Rahayu R, 2016) 

 

c. Koordinator Liputan 

Meja Kerja koordinator liputan terletak di dalam ruang redaksi, 

berdekatan dengan meja produser.Koordinator liputan (korlip) 

bertanggung jawab terhadap seluruh liputan berita yang masuk berupa 

naskah dan gambar.Selain itu, korlip harus memastikan kelancaran 

ketika terdapat siaran langsung dari lokasi kejadian suatu peristiwa. 
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Gambar 12: Koordinator liputan di news room gedung baru 

(Foto: Sri Rahayu R, 2016) 

 

 

d. Control room 

Control roomatau ruang kendali siaran yang berisi perangkat 

teknis penyiaran dan berfungsi untuk mengontrol proses siaran di 

stasiun televisi. Control room merupakan pusat dari keseluruhan 

kegiatan proses produksi program acara. Selama program tayang kru 

di dalam control room adalah PD (Program Director) didampingi 

salah satu produser, switcherman, audio man, pengoperasi CG dan 

VTR. 
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Gambar 13: Control Room di gedung lama 

(Foto: Sri Rahayu R, 2016) 

 

 
Gambar 14: Control Room di gedung baru 

(Foto: Sri Rahayu R, 2016) 

 

e. Studio 

Studio merupakan sebuah ruangan dimana proses sebuah acara 

berlangsung. Proses produksi di dalam studio berhubungan dengan 

control room. Terdapat presenter yang akan membacakan berita, 

kameramen yang mengoperasikan kamera, dan lightingman. Di 

program berita biasanya FD (Floor Director) dirangkap dengan 

kameramen. 
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Gambar 15: Studio gedung lama 

(Foto: Sri Rahayu R, 2016) 

 

 
Gambar 16: Studio di gedung baru 

(Foto: Sri Rahayu R, 2016) 
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7. Program iNewsTV 

iNews TV sebagai salah satu stasiun televisi berita memiliki 

program-program unggulan dengan jenis program hard news, feature, 

soft news, current affair, magazine dan talkshow. Berikut adalah 

program-program di iNewsTV: 

a. Berita Harian 

1) iNews Pagi 

2) iNews Siang 

3) iNews Petang 

4) iNews Malam 

5) Special Report 

6) iNews Terkini 

7) Jakarta Today 

8) International News 

9) Sport News 

10)  Techno Update 

11)  Wajah Indonesia 

12)  Police Line 

b. Berita Berkala 

1) Talk to iNews 

2) iTalk 

3) Polemik on TV 

4) Intermezzo 

5) Top Files 

6) Speak After Lunch 

7) Super Sunday 

8) Good Police Story 

9) Modus 

10) Indonesia Border 
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Beberapa program acara di atas merupakan program unggulan 

iNewsTV yaitu program dengan format talkshow seperti Talk to iNews, 

iTalk, Polemik on TV dan program harian yaitu iNews Pagi, iNews 

Siang, iNews Petang, iNews Malam, Special Report dan Breaking News. 

 
Gambar 17: Program Polemik on TV 

(sumber: www.i-newstv.com, 2017) 

B. Pelaksanaan Kegiatan 

1. Rencana Kegiatan dan Realisasi Kegiatan 

Proses pelaksanaan Kuliah Kerja Profesi (KKP) / magang pada 

stasiun televisi swasta iNews TV yang merupakan unit usaha dari PT 

Media Nusantara Citra Tbk (MNC Group) berlangsung di departemen 

News Production. Mahasiswa di tempatkan pada program iNews Malam 

yang tayang pada pukul 15.30 – 23.00, yang berlokasi di MNC Plaza 

Podium 2 Jln Kebon Sirih no. 17-19 Jakarta dan gedung baru di 

INewsTV center.  

Mahasiswa melaksanakan KKP / magang di iNews Malam selama 

kurang lebih 294 jam kerja, mulai tanggal 09 November 2016 sampai pada 

tanggal 31 desember 2016. Selama dua bulan mahasiswa menjadi asisten 

produser yang bertugas untuk membantu proses produksi berita atau 

http://www.i-newstv.com/
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sering disebut sebagai tim redaksi di iNews Malam. Beberapa hal yang 

dipelajari adalah mengetahui proses produksi berita televisi secara 

langsung, pembagian tugas dalam tim, mengetahui proses kerja didalam 

Control Room, dan bagaimana cara menyelesaikan masalah ketika berita 

sedang naik tayang.  

Program acara iNews Malam terdiri dari program Special Report 

yang tayang selama 30 menit sebelum iNews Malam tayang.Special 

Report merupakan program yang menayangkan berita-berita penting dan 

paling terbaru. Kemudian setelah iNews Malam ditutup dengan program 

berita tiap satu jam yaitu iNews Terkini. iNews Terkini menayangkan 

berita terkini yang sedang terjadi, biasanya gambar video harus pada 

malam hari karena berita harus benar-benar baru. iNews Malam terdiri 

dari tujuh segmen. Segmen pertama sampai segmen ke lima berisi berita 

hardnews dan softnews, sedangkan segmen enam khusus untuk berita 

olahraga dan segmen tujuh ditutup dengan feature.  

Mahasiswa sebagai Asisten produser di iNews Malam selama 

proses KKP menjalankan sebuah program khusus untuk menjalankan 

pekerjaannya. Berikut beberapa software/programyang digunakan dalam 

pekerjaan : 
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a. Outlook Web 

Outlook Web merupakan aplikasi berbasis email yang disediakan 

oleh Microsoft Exchange Sever. Setiap kru MNCNews menggunakan 

aplikasi ini untuk berbagi informasi melalui email. Dimana dalam 

email tersebut produser mendapatkan naskah berita yang di 

distribusikan dari koordinator liputan atau pemberitahuan khusus dari 

manager pemberitaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 18: Capture Outlook Web App 

(Foto: Sri Rahayu R, 2016) 

 

 

b. iNewsTV 

Program ini khusus dimiliki oleh kru iNewsTV, program ini 

merupakan alat utama dalam produksi berita.Program digunakan 

untuk memasukkan rundown hasil rapat, menuliskan naskah, 

membuat CG (Character Generic). Selain itu program ini juga 

berhubungan dengan tim editor dan control room dalam mengolah 

gambar dan meload gambar saat berita tayang.  
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 Gambar 19: Capture iNewsTV 

(Foto: Sri Rahayu R, 2016) 

 

c. APTN 

APTN merupakan web pencari berita terkini yang terjadi di seluruh 

penjuru dunia. Segala gambar dan berita tersedia dalam APTN dan 

kita diperbolehkan untuk mengunduh dan ditayangkan berdasarkan 

naskah yang ada. 

 
Gambar 20: Capture APTN 

(Foto: Sri Rahayu R, 2016) 
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d. Newsarch 

Program ini merupakan jaringan yang digunakan untuk melihat 

hasil rekaman gambar dari tim liputan. Newsarch hanya digunakan 

untuk liputan organik atau oleh tim liputan dari dalam Jakarta. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 21: Capture Newsarch 

(Foto: Sri Rahayu R, 2016) 

 

 

e. Matery Management System 

Matery Management Systematau MMS merupakan sebuah sistem 

berupa web offline yang menyediakan video id untuk seluruh stasiun 

televisi di MNC Media. Video id berfungsi sebagai id gambar berita 

yang sudah diedit untuk ditayangkan. 
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Gambar 22: Capture MMS 

(Foto: Sri Rahayu R, 2016) 

 

 

f. Folder 230 

230 merupakan sebuah nama folder yang berisi liputan dari luar 

Jakarta atau daerah. Folder 230 berada di semua komputer kru di 

bagian redaksi. Koordinator liputan daerah bertanggungjawab 

terhadap semua file naskah dan video berita dari luar daerah. 

 
Gambar 23: Capture Folder 230 

(Foto: Sri Rahayu R, 2016) 
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a. Send video 

Send video ini merupakan sebuah aplikasi yang disediakan oleh 

Indosat untuk memudahkan tim liputan mengirim naskah dan gambar 

denganukuran besar. Koordinator liputan jakarta dan koordinator 

liputan daerah bertugas mengunduh video dan naskah yang kemudian 

didistribusikan kepada seluruh produser iNewsTV. 

 
Gambar 24: Capture Send Video 

(Foto: Sri Rahayu R, 2016) 

 

b. Interplay 

Interplay merupakan sebuah program komputer yang dibuat 

khusus untuk menyimpan hasil liputan dan video berita yang sudah 

diedit..Interplay dapat diakses oleh semua kru MNC Media 

menggunakan akun milik kru khusus seperti eksekutif produser. 

Mahasiswa biasanya bertugas mencari gambar/ video untuk dijadikan 

insert berita dan menghitung durasi video. 
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Gambar 25: Capture Interplay 

(Foto: Sri Rahayu R, 2016) 

 

Pembimbing magang di tim iNews Malam adalah eksektutif 

produser bapak Iwan Emawan Malik. Namun semua produser juga ikut 

membimbing dan memberikan pengetahuan mengenai proses produksi. 

Produser dalam iNews Malam yaitu Dewi Murtiningrum, Ridwan 

Nugroho, David Silahooij, Oliver Sibuea dan asisten produser Pratiwi, 

Pramsendjaya dan Riki. Di iNews Malam terdapat produser yang 

merangkap juga menjadi presenter berita yaitu David Silahooij, Pratiwi 

dan Pramsendjaja. 

2. Deskripsi Kegiatan 

Selama pelaksanaan KKP mahasiswa ditempatkan di divisi 

pemberitaan pada program acara iNews Malam sebagai asisten produser. 

Mahasiswa dituntut mampu mengerjakan beberapa job desk selama 

proses produksi berita sebelum jam tayang iNews Malam. Membantu 

mencari bahan berita, cek naskah dan gambar, mengedit naskah berita, 

membuat CG dan cek durasi video berita. 
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Mahasiswa tidak ditunjuk mengerjakan sesuatu secara khusus 

melainkan secara acak namun dilakukan konsisten setiap harinya.Seperti 

menulis ulang hasil rapat untuk dikirim ke eksekutif produser dan 

membantu produser menyelesaikan beberapa pekerjaan. 

a. Mengikuti rapat harian/ budgeting 

 
Gambar 26:Budgeting iNews Malam 

(Foto: Sofianasari, 2016) 

 

Program acara iNews Malam tayang pada pukul 20.30-

22.00 setiap hari.Tim iNews Malam memulai kerja dengan 

mengadakan rapat atau budgeting pada pukul 15.30.Budgeting 

dalam ruang redaksi berarti rapat untuk membuat daftar berita/ 

rundown.Koordinator liputan akan menyerahkan hasil liputan 

paling terbaru, kemudian eksekutif produser memimpin rapat 

bersama produser untuk menentukan urutan berita yang akan 

tayang pada iNews Malam. 
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Gambar27: Budgeting iNews Malam 

(Foto: Sri Rahayu R, 2016) 

 

 

iNews Malam terdiri dari tujuh segmen dengan struktur 

berita yang diterapkanberbentuk piramida terbalik, dimana 

informasi yang memilliki nilai berita penting ditempatkan di 

segmen paling atas kemudian mengerucut menjadi informasi 

tambahan. Dimulai dari hardnews kemudian softnews, sportnews 

dan diakhiri dengan feature. Disini mahasiswa bertugas untuk 

menuliskan rundown di papan kemudian ditulis ulang dan dikirim ke 

eksektutif produser yang akan meneruskan ke grup pemberitaan. Setelah 

itu mahasiswa memasukkan hasil budgeting ke software iNews yang 

disebut slug atau kolom untuk menuliskan judul berita. 

 

 
 

 

 

 



47 
 

b. Membuat CG 

Pada minggu pertama pelaksanaan KKP, mahasiswa 

dituntut mampu mengoperasikan software iNewsTV. Selain 

diajarkan cara mengisi slug rundown, mahasiswa juga belajar 

membuat CG. CG atau Character Generic adalah serangkaian kata 

atau kalimat yang muncul saat sebuah berita tayang, biasanya 

terletak di bagian paling bawah. CG bertujuan untuk memberikan 

informasi kepada penonton, berupa informasi nama tokoh, judul 

tema, nama peristiwa, lokasi kejadian, nama presenter dan ringkasan 

informasi yang dikemas dalam satu kalimat. Kalimat harus singkat 

namun jelas karena jumlah kata terbatas, biasanya tidak boleh lebih 

dari enam kata. 

 
Gambar 28: Contoh CG pada program iNews Malam 

(Screenshot: Sri Rahayu R, 2017) 

 

Sebelum membuat CG mahasiswa harus membaca naskah 

berita terlebih dahulu.Kalimat harus berupa kalimat 

aktif.Kemudian menuliskan CG di tiap paragraf naskah yang ingin 
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diberi CG. Biasanya setelah mahasiswa membuat seluruh CG 

berita, produser akan kembali mengecek agar tidak ada kesalahan 

kata. CG sangat penting untuk diperhatikan karena penonton 

pertama kali akan membaca daripada mendengarkan naskah yang 

dibacakan presenter. Berikut langkah-langkah membuat CG di 

iNews TV: 

1) Sebelum membuat CG, buka software iNewsTV kemudian 

pilih slug berita. Pada badan naskah pilih satu baris kalimat dan 

klik kanan lalu pilih titling. 

 
Gambar 29: membuat CG pada program iNews Malam 

(Screenshot: Sri Rahayu R, 2016) 

 

2) Selanjutnya akan muncul panel untuk membuat CG, terdapat 

banyak template untuk CG yang terdiri dari satu baris biasanya 

untuk judul pembuka, dua baris untuk keterangan nama 

narasumber dan jabatan atau tiga baris yang berisi judul berita, 

isi berita dan lokasi peristiwa. Template CG tiap program acara 

berbeda-beda untuk news kita pilih CG news. 
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Gambar 30: membuat CG pada program iNews Malam 

(Screenshot: Sri Rahayu R, 2016) 

 

3) Lalu menuliskan kalimat CG dan klik apply. CG otomatis akan 

tersimpan di control room yang nanti akan diputar oleh 

pemutar CG.  

 
Gambar 31: membuat CG pada program iNews Malam 

(Screenshot: Sri Rahayu R, 2016) 
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c. Membuat Naskah 

Pada minggu kedua mahasiswa mulai diberi materi tentang 

penulisan naskah berita.Salah satu produser memberi contoh dan 

tugas untuk dikerjakan kemudian di koreksi.Sebelum membuat 

naskah berita, mahasiswa harus mengetahui terlebih dahulu format 

apa yang akan di pakai. 

Alur dalam pembuatan naskah dimulai dari naskah yang 

dikirim oleh reporter setelah liputan melalui email. Mahasiswa 

diberikan nama akun dan password milik salah satu produser untuk 

dapat mengakses email dan software iNewsTV. Kemudian 

mahasiswa mengecek berita yang sudah masuk dan mencari naskah 

berita sesuai dengan hasil budgeting, lalu menyalin naskah ke tubuh 

slug di software iNews. 

 
Gambar 32: email berita Outlook Web App 

(Screenshot: Sri Rahayu R, 2016) 
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Naskah yang didapat dari reporter harus diolah terlebih 

dahulu sesuai struktur naskah berita iNewsTV, biasanya naskah 

ditulis dengan durasi yang panjang dan terkadang terdapat kesalahan 

kata maupun kalimat.Naskah berita televisi biasanya terdiri dari lead 

atau pembuka dan body atau tubuh berita. Lead merupakan inti berita 

yang menjadi daya tarik berita dan harus mengandung unsur what, 

who, where, when. Lead sebaiknya dituliskan dengan sudut pandang 

human interest atau unsur manusiawi yang menjadi dampak dari 

suatu peristiwa. Sedangkan tubuh berita atau body merupakan uraian 

terperinci sebuah peristiwa. Body mengandung unsur what, why dan 

how. Penguraian meliputi penjelasan peristiwa atau pendapat 

narasumber, ditulis dengan hubungan kalimat yang logis dan tidak 

diperbolehkan terjadi pengulangan kata. Naskah harus ditulis secara 

singkat namun informatif.Tanda garis miring pada naskah memiliki 

maksud tersendiri.Garis miring satu berarti koma dimana presenter 

diberi jeda dalam membaca tiap kalimat dengan intonasi yang 

disesuaikan.Garis miring dua berarti titik atau berhenti untuk 

berpindah ke kalimat berikutnya. 

Naskah berita harus ditulis dengan kalimat aktif karena 

naskah ini akan dibacakan oleh presenter dan akan didengar oleh 

penonton yang ingin mengetahui sebuah peristiwa secara jelas dan 

detail tapi tidak berbelit-belit. Mahasiswa harus melihat video liputan 

berita dan mendengarkan keseluruhan wawancara terlebih dahulu 



52 
 

untuk  memahami sebuah peristiwa yang akan ditulis. Apabila 

naskah yang ditulis reporter tidak lengkap, dapat langsung 

menghubungi reporter untuk menanyakan detail peristiwa yang 

diliputnya. Selain itu kita juga harus mencari tambahan informasi 

dari tempat lain, seperti media cetak online untuk memastikan 

kebenaran sebuah peristiwa. Biasanya terdapat kesalahan yang 

berkaitan dengan angka misalnya jumlah korban atau harga 

sembako, karena penonton membutuhkan sebuah berita yang sesuai 

fakta. 

 
 

Gambar 33: program iNews 

(foto: Sri Rahayu R, 2016) 

 

 

  Gmbar diatas merupakan capture program iNews, nomor 1 

menunjukkan tempat CG dituliskan, nomor 2 merupakan tempat ntuk 

menulis naskah, nomor 3 menunjukkan slug berita dan nomor 4 

adalah kolom video id. Setelah selesai menulis naskah berita, 

mahasiswa membuat CG berita. Sebelum naskah diberikan ke editor 
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untuk di edit, slug berita harus diberi video id dan keterangan tempat 

penyimpanan video berita agar memudahkan editor dalam 

menyunting gambar.Mahasiswa dipercaya untuk membuat naskah 

penuh setelah satu bulan.Naskah berita yang sering dikerjakan adalah 

pada saat program berita iNews Terkini yang nilai beritanya masih 

dianggap tidak terlalu sulit untuk dikerjakan.Naskah berita yang 

sering dibuat yaitu berita mengenai bencana alam, kemacetan, atau 

kasus kriminalitas. 

 
Gambar 34: Contoh Naskah di slug iNewsTV 

(Foto: Sri Rahayu R, 2016) 

 

  Permasalahan yang dihadapai ketika proses penulisan naskah 

adalah pernah terjadi kesalahan jaringan yang menyebabkan para 

produser tidak dapat mengakses email untuk mengambil naskah 

kiriman dari reporter. Mahasiswa ditugaskan untuk mendapakan 

naskah berita secara manual dari koordinator liputan dengan cara 

mencetak tiap naskah berita. Jika ada gambar video yang belum 
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masuk, mahasiswa harus segera meminta koordinator liputan untuk 

segera mengirim video. 

d. Cek durasi video 

Durasi atau runs pada software iNews Malam berfungsi untuk 

mengetahui berapa panjang sebuah berita. Mahasiswa ditugaskan 

untuk mengecek durasi dan menuliskannya pada setiap slug berita 

dengan format PKG atau SOT.Hal ini digunakan untuk mengalokasi 

durasi tiap segmen agar dapat disinkronkan antara iklan dan durasi 

tayang.Gambar di bawah ini merupakan contoh pekerjaan mahasiswa 

dalam menggunakan interplay untuk cek durasi sebuah video berita. 

 
Gambar 35: Contoh berita di Interplay 

(Foto: Sri Rahayu R, 2016) 
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e. Membantu produser di Control Room 

Setelah tugas di dalam ruang redaksi selesai dan program iNews 

Malam mulai on air,  penulis ditugaskan kembali untuk membantu 

produser di control room. Penulis mencetak rundown acara untuk 

diberikan kepada produser dan PD. Produser mendampingi PD 

(Program Director) dalam mengarahkan jalannya program. Apabila 

terdapat permasalahan dalam sebuah segmen produser bertugas 

untuk segera mengatur ulang rundown dengan cara menggeser berita 

yang bermasalah ke segmen paling bawah. Selain itu produser juga 

bertanggungjawab ketika ada siaran langsung. Penulis membantu 

produser dengan cara menghubungi reporter dan kameramen untuk 

siaran langsung. Penulis juga ditugaskan untuk memutar video hasil 

feeding liputan untuk insert saat siaran langsung atau insert berita 

SOT.  

 
Gambar 36: Siaran langsung berita Pulomas 

(Foto: Sri Rahayu R, 2016) 
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f. Liputan 

Liputan berita merupakan proses produksi dalam mendapatkan 

sebuah berita. Mahasiswa mengikuti liputan selama dua hari bersama 

tim yang berbeda tiap harinya. Tahapan yang harus dilakukan adalah 

mahasiswa harus meminta izin terlebih dahulu kepada eksektutif 

produser selaku penanggungjawab mahasiswa magang di program 

iNews Malam. Kemudian mahasiswa menemui koordinator liputan 

untuk dapat bergabung dengan tim liputan. Mahasiswa langsung 

diarahkan untuk menghubungi salah satu reporter yang bertugas pada 

hari tersebut. 

Persiapan di lakukan di gedung tempat para tim liputan MNC 

Media berkumpul, lalu mempersiapkan alat liputan berupa kamera 

dan mic boom. Setelah itu meminta carpool untuk mengantar ke 

lokasi liputan.Carpool merupakan sebutan untuk mobil yang 

bertanggungjawab sebagai alat transportasi bagi para reporter dan 

kameramen dalam melaksanakan tugas. 
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Gambar 37: Liputan wajib donor darah 

(Foto: Sri Rahayu R, 2016) 

 

  Selama dua kali liputan mahasiswa belum mendapatkan 

kesempatan untuk mengikuti liputan berita politik maupun berita-

berita hardnews lainnya. Mahasiswa hanya mengikuti liputan berita 

wajib yang akan ditayangkan dalam format feature. Diharapkan 

dengan mengikuti liputan berita mahasiswa dapat mengetahui 

bagaimana proses produksi di lapangan. Mahasiswa juga belajar 

bagaimana menjadi seorang reporter dan kameramen yang benar. 

 
Gambar 38: Liputan launching wahana baru di Ancol. 

(Foto: Sri Rahayu R, 2016) 
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 Setelah liputan reporter membuat naskah dan mendengarkan 

keseluruhan hasil wawancara untuk menuliskan timecode di naskah 

untuk memudahkan produser dan editor dalam mengolah 

naskah.Sedangkan kameramen menginjeksi atau feeding hasil liputan 

ke dalam komputer koordinator liputan. 

3. Deskripsi Karya 

Berikut adalah beberapa contoh karya yang dihasilkan mahasiswa 

selama kegiatan KKP di iNewsTV selama dua bulan. Karya lainnya dalam 

bentuk print outakan dilampirkan. 

a. Naskah Berita 

1) Program : iNews Malam 

Judul  : Banjir Bandang Bima 

Tanggal  : 22 Desember 2016 

Format berita : VO  

(((LEAD IN))) 

RIBUAN RUMAH DI KOTA BIMA/ NUSA TENGGARA 

BARAT/ TERENDAM BANJIR SEJAK RABU SIANG// 

PULUHAN RUMAH SERTA SEJUMLAH KENDARAAN 

MILIK WARGA IKUT HANYUT TERBAWA ARUS BANJIR// 
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(((ROLL VO))) 

SETELAH DIGUYUR HUJAN SEHARIAN PENUH/ RIBUAN 

RUMAH DI KOTA BIMA/ NUSA TENGGARA BARAT/ 

TERENDAM BANJIR// BANJIR BANDANG YANG 

MERUPAKAN KIRIMAN DARI WILAYAH PEGUNUNGAN 

WAWO/ KABUPATEN BIMA INI/ MELUAP KE SEJUMLAH 

SUNGAI YANG ADA DI KOTA BIMA// WARGA YANG 

PANIK LANGSUNG MENGUNGSI KE TEMPAT YANG 

LEBIH AMAN// 

RATUSAN RUMAH WARGA MENGALAMI RUSAK PARAH/ 

DENGAN KONDISI TEMBOK JEBOL// PULUHAN 

KENDARAAN SERTA TERNAK MILIK WARGA JUGA IKUT 

TERBAWA ARUS BANJIR // DERASNYA AIR BANJIR 

MENUTUP SELURUH JALAN RAYA// MENURUT 

WALIKOTA  BIMA/ HAJI QURAIS ABIDIN/ BANJIR 

BANDANG YANG MELANDA KOTA BIMA SEJAK RABU 

KEAMRIN/ MERUPAKAN BANJIR TERBESAR YANG 

PERNAH TERJADI DI KOTA BIMA// 

HAMPIR LIMA KECAMATAN YAKNI KECAMATAN 

MPUNDA/ RABA/ ASAKOTA/ RASANAE BARAT DAN 

RASANAE TIMUR/ KOTA BIMA/ MENGALAMI 
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KERUSAKAN PARAH/ AKIBAT TERENDAM BANJIR YANG 

KETINGGIANNYA MENCAPAI DUA METER// 

HINGGA SAAT INI/ SEBAGIAN RUMAH WARGA MASIH 

TERENDAM// PEMERINTAH KOTA BIMA SUDAH 

MENETAPKAN SELAMA TIGA HARI TANGGAP DARURAT 

BANJIR// BELUM DIKETAHUI PASTI BERAPA KERUGIAN 

WARGA AKIBAT BANJIR KALI INI/// 

(((END))) 

DARI BIMA/ NUSA TENGGARA BARAT/ EDI IRAWAN/ 

MNC MEDIA/MELAPORKAN 

2) Program : iNews Malam 

Judul  : Vox Pop Warga tentang Penganiayaan Polisi 

Tanggal : 14 Desember 2016 

Format berita : PKG 

 

  (((LEAD IN))) 

PEMIRSA/ SAAT INI/ BEREDAR VIDEO VIRAL YANG 

BERISI ADEGAN PENGANIAYAAN DAN PENCAKARAN/ 

YANG DILAKUKAN OLEH SEORANG WANITA 

BERJILBAB/ YANG DIKETAHUI BERNAMA DORA 

NATALIA/ TERHADAP SALAH SATU ANGGOTA 
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KEPOLISIAN LALU LINTASS YANG TERJADI DI 

KAWASAN JATINEGARA/ JAKARATA TIMUR// 

 

 (((PKG))) 

SETELAH BEREDARNYA VIDEO VIRAL PENGANIAYAAN 

YANG DILAKUKAN OLEH SEORANG WANITA 

BERJILBAB/ TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN/ 

MASYARAKAT LANGSUNG MENANGGAPI DENGAN 

NEGATIF DI BERBAGAI SOSIAL MEDIA// MEREKA 

MENILAI SOSOK DORA TIAK BISA MENAHAN EMOSINYA 

PADA SAAT KEJADIAN// SALAH SATU WARGA 

MENGAKU MERASA MALU SEBAGAI SESAMA WANITA 

KARENA SIKAP DORA TERHADAP PETUGAS KEPOLISIAN 

 

SOT WARGA/ NINA 

(Iya saya sebagai wanita merasa malu ya dengan kejadian tersebut 

seharusnya harus bisa sabar ya) 

 

SEORANG WARGA BERNAMA TITI/ MENGATAKAN 

BAHWA DORA TERLALU BERLEBIHAN DAN 

SEHARUSNYA SEBAGAI PELANGGAR LALU LINTAS BISA 

SABAR MENJALANI PROSES// 
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SOT WARGA/TITI 

(Seharusnya sebagai pelanggar harus mengikuti proses hukum 

yang ada) 

DIKETAHUI LEBIH LANJUT/ SOSOK DORA JUGA 

MERUPAKAN SALAH SATU PEGAWAI MAHKAMAH 

AGUNG YANG MANA SAAT INI/ INSTITUSI TERSEBUT 

SEDANG MELAKUKAN PROSES PEMERIKSAAN 

TERHADAP DORA// 

 (((END))) 

DARI JAKARTA/ TITO BOSNIA/ RAMDHAN MULIA/ MNC 

MEDIA/ MELAPORKAN//  

b. CG (Character Generic) 

1) Program : Special Report 

Judul  : Jelang Aksi Damai 

Tanggal : 28 November 2016 

 
Gambar 39: Character Generic (CG) Special Report 

(Foto: Sri Rahayu R, 2016) 
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 Foto di atas merupakan program special report yang tayang 

sebagai pembuka iNews Malam. CG di foto tersebut bertuliskan 

KESEPAKATAN 212 dengan format 1 line, format ini digunakan 

di awal berita pada saat presenter membacakan lead berita. 

2) Program : iNews Malam 

Judul  : Buni Yani Diperiksa di Polda 

Tanggal : 23 November 2016 

 
Gambar 40: Character Generic (CG) iNews Malam 

(Foto: Sri Rahayu R, 2016) 

 

Foto di atas merupakan program special report yang tayang 

sebagai pembuka iNews Malam. CG di foto tersebut bertuliskan 

BUNI YANI DIPERIKSA DI POLDA dengan format 1 line, 

format ini digunakan di awal berita pada saat presenter 

membacakan lead berita. 
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3) Program : iNews Malam 

Judul  : Penggerebekan  Terduga Teroris 

Tanggal : 25 Desember 2016 

 

 
Gambar 41: Character Generic (CG) iNews Malam 

(Foto: Sri Rahayu R, 2016) 

 

Gambar di atas merupakan foto yang diambil penulis ketika 

program iNews Malam sedang tayang. Foto tersebut untuk 

menunjukkan CG yang sudah dibuat oleh penulis yaitu TIM 

DENSUS TEMUKAN BUKU ISIS DI RUMAH ABU FARIS 

dalam format 3 line. Format ini digunakan untuk menjelaskan 

naskah yang dibacakan oleh presenter berupa naskah VO maupun 

PKG oleh dubber. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. kesimpulan 

Mengikuti proses produksi berita sebagai asisten produser di 

iNewsMalam selama dua bulan, memberikan banyak ilmu pengetahuan 

dan pengalaman yang beragam. Pengetahuan mengenai proses produksi 

berita mulai dari pra hingga pasca membuat penulis semakin mengerti 

setiap detail pekerjaan tiap kru. Berikut poin-poinnya: 

c. Mengenalkan pada dunia kerja yang akan ditekuni nantinya dan dapat 

mempraktekkan ilmu yang sudah didapat. 

d. Mengetahui tugas sebagai asisten produser pada divisi produksi 

program acara berita. 

e. Mengetahui tugas tiap tim yang berbeda bekerjasama untuk 

menghasilkan suatu berita.  

f. Belajar bertanggungjawab atas sebuah pekerjaan 

g. Mendapatkan relasi yang banyak di InewsTV 

Selama menjalankan magang, tim InewsMalam sangat membantu 

dalam mengarahkan dan memberikan ilmu mengenai sistem kerja pada 

televisi berita yang seimbang dan siap memberikan informasi yang 

akurat untuk masyarakat. Pengalaman magang selama dua bulan di 

InewsMalam sangat bermanfaat dan menyenangkan dengan tim yang 

menyambut baik penulis magang dan mau berbagi ilmu.  
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B. kritik dan saran 

1. Untuk Prodi Televisi dan Film  

Setelah melaksanakan kegiatan KKP ini penulis berharap pihak 

Institut Seni Indonesia khsusnya Prodi Televisi dan Film dapat 

menambah perhatian berupa sosialisasi KKP yang lebih intens pada 

mata Kuliah Kerja Profesi ini, agar lebih memudahkan penulis dalam 

mendapatkan tempat KKP. Pihak institusi diharapkan dapat menjalin 

kerjasama dengan berbagai stasiun televisi swasta untuk kepentingan 

KKP. 

2. Untuk iNewsTV 

Penulis sebagai penulis dari Institut seni Indonesia Surakarta  

mengharapkan kepada instansi PT. Sun Televisi Network ( iNews 

TV) untuk menjalin kerjasama yang baik dengan kampus swasta atau 

perguruan tinggi negeri di Indonesia yang khususnya mempunyai 

jurusan dibidang pertelevisian. Agar memudahkan untuk para 

penulis yang kuliah dibidang pertelevisian tidak sia-sia kedepannya 

dan mendapat pekerjaan sesuai bidangnya. Semoga iNews TV terus 

dapat menyiarkan berita informatif dan inspiratif yang berimbang 

dengan managemen yang baik.  

 

3. Untuk Mahasiswa Prodi Televisi dan Film 

a. Penulis melakukan pengamatan terhadap perusahaan yang akan 

dituju sebagai lokasi KKP, bagaimana proses produksi program 
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berita, sistem kerja di dalam ruang redaksi dan memahami 

karakteristik stasiun televisi tersebut. 

b. Penulis sebaiknya lebih aktif dalam beradaptasi dan bersosialisai 

dengan kru di stasiun televisi yang digunakan sebagai tempat 

KKP, sehingga dapat menjalin kerja sama dengan baik dan 

penulis akan lebih mudah mendapatkan banyak ilmu
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1. Kegiatan di ruang redaksi iNewsTV  

 
 

 
 

 
 

 

 



 

2. Hasil Rapat/ Budgeting iNews Malam 
 

  
  

 
  
 
 
 
 
 

 

 



 

 
3. Membuat CG, Naskah, dan mencari berita 

 

 
 

 
 
 
 
 



 

4. Kegiatan di Control Roomdi gedunglama dan baru 
 

 
 

 
 

 



 

5. Kegiatan studio (on air dan simulasi) 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

6. Hasil CG (Character Generic) berita 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 
 
 



 

7. Tim iNews Malam (Eksektutif Produser, produser dan Editor) 
 

 
 

 
 

 



 

 


