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KATA PENGANTAR 

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan 
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sebesar-besarnya kepada : 

1. Ranang Agung S., S.Pd., M.Sn., selaku Dekan Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut 

Seni Indonesia Surakarta. 
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memberikan arahan dan bimbingan dalam proses pelaksanaan Kuliah Kerja Profesi. 

5. Pihak PT. SUN TELEVISI NETWORK (iNEWS TV) yang telah memberikan 

kesempatan dalam melaksanakan Kuliah Kerja Profesi. 

6. Almaz Ramadhani, selaku Kepala HRD INEWSTV yang telah memberikan izin kepada 

mahasiswa untuk melaksanakan Kuliah Kerja Profesi. 

7. Opung Arifilmiansyah Harahap, selaku Eksekutif Producer dalam program INEWS 

Siang, yang memberikan arahan dan mempercayai mahasiswa untuk melaksanakan 

Kuliah Kerja Profesi. 

8. Reiza Alfian, selaku Producer dalam program News INEWS SIANG,yang telah 

memberikan pedoman, arahan dan membimbing mahasiswa untuk melaksanakan 

Kuliah Kerja Profesi. 



   

9. Seluruh Kerabat Kerja dalam Program INEWS SIANG terima kasih atas dukungan dan 

bantuan secara langsung maupun tidak langsung selama pelaksanaan Kuliah Kerja 

Profesi. 

10.  Teman-teman Prodi Televis dan Film 2013, yang telah senantiasa saling memeberikan 

dukungan. 

Bilamana dalam pembuatan laporan ini terdapat banyak kesalahan mahasiswa mohon 

maaf yang sebesar-besarnya. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca, penulis, 

dan mampu menginspirasi penulis lainnya untuk menghasilkan karya tulis yang lebih baik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Pelaksanaan  

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi  manusia yang dapat 

diperoleh dengan banyak hal. Pendidikan dapat diperoleh dari pembelajaran dan pengalaman. 

Melalui proses tahapan belajar mengajar merupakan bekal yang nantinya akan dimanfaatkan 

dalam persaingan dunia kerja. Dengan bekal yang baik,  mahasiswa  diharapkan mampu 

mengaplikasikan ilmu-ilmu teoritis dalam dunia kerja secara maksimal sehingga dapat 

menghasilkan hasil yang terbaik. Pembelajaran di dalam kampus  yang menitikberatkan pada 

kemampuan teoritis dengan pengembangan wawasan keilmuan dan akademik secara spesifik 

dengan mempelajari bidang ilmu pertelevisian dan secara menyeluruh yaitu mempelajari ilmu 

pertelevisian di semua bidang didalamnya. Dengan demikian, berdasarkan pada pengkajian 

ilmu televisi secara menyeluruh mahasiswa diharapan mampu dan mahir dalam setiap bidang 

pertelevisian. 

Berbekal pada bekal  ilmu tersebut mahasiswa mempunyai dasar untuk dapat 

menciptakan karya-karya audio visual dengan menerapkan ilmu-ilmu yang diperoleh dari 

kegiatan belajar-mengajar. Disamping itu melalui tahapan penciptaan kreativitas karya atau 

yang sering disebut dengan produksi, mahasiswa dapat menemukan titik berat ilmu sebagai 

keahlian yang dapat dikembangkan sehingga dapat mencapai standar profesionalitas yang 

dibutuhkan dalam persaingan dunia kerja. Pengalaman mahasiswa dalam proses produksi 

bertujuan untuk kepentingan edukasi dengan berpedoman dengan tuntutan tugas semata, 

namun melalui pelaksanaan belajar-bekerja mahasiswa memperoleh kesempatan untuk 

berkarya dalam situasi yang sebenarnya, bukan dalam  konteks pencapaian tahapan standar 

kompetensi belajar saja, melainkan juga pemenuhan standar implementasi karya sebagaimana 

dituntut dunia kerja atau industri pertelevisian. 

Berdasarkan uraian di atas, mahasiswa Prodi Televisi dan Film, Jurusan S-1 Seni 

Media Rekam ISI Surakarta  berkewajiban mengamati sekaligus mengalami secara langsung 

penerapan kompetensi yang telah  dikembangkan selama kuliah  melalui  praktik belajar-

bekerja atau magang di dunia kerja yang sesungguhnya. Belajar-bekerja atau magang ini 

dapat diwujudkan melalui pelaksanaan  Kuliah Kerja Profesi  (KKP)  sesuai dengan waktu 

yang harus ditempuh oleh mahasiswa yang sesuai kriteria standar kelulusan.Dalam hal ini  



   

iNEWS TV  juga ikut meramaikan dunia pertelevisian dengan menyajikan tayangan-tayangan 

bertemakan edukasi  dan hiburan.  

Tayangan yang disuguhkan mempunyai kriteria-kriteria yang sama yaitu mengerucut 

dan berdasarkan pada pengembangan disegala bidang.Ideologi yang dijunjung iNEWS TV  

inilah yang menjadikannya televisi yang mempunyai tempat tersendiri di hati penikmat sajian 

televisi dan mampu bersaing dengan televisi yang lain karena mempunyai segmentasi khusus. 

Selain menghadirkan tayangan yang edukatif  dan hiburan,  iNEWS TV  juga menghadirkan 

tayangan yang informatif dan menghibur. 

Dengan demikian,  iNEWS TV menjadi salah satu stasiun televisi swasta nasional di 

Indonesia yang cukup berkembang pesat dan layak untuk di jadikan sebagai salah satu media 

proses pembelajaran akademis sekaligus penambah wawasan pengetahuan, umumnya pada 

media penyiaran dan khususnya di bidang pertelevisian.Berbekal keterangan, kami 

bermaksud memilih  iNEWS TV sebagai tempat untuk melaksanakan Kuliah Kerja Profesi. 

B. Tujuan Pelaksanaan  

Pelaksanaan Kuliah Kerja Profesi Prodi Televisi dan Film, Jurusan S-1 Seni Media 

Rekam ISI Surakarta ini bertujuan untuk: 

1. Mahasiswa belajar menerapkan ilmu pengetahuan di bidang editing selama 

Kuliah Kerja Profesi di iNEWS TV. 

2. Mahasiswa belajar/mengenal/mengalami suasana kerja secara langsung di 

lingkungan masyarakat/dunia kerja/industri. 

3. Mahasiswa belajar mengembangkan kemampuan bekerjasama interpersonal skill 

(human relation). 

4. Mengadaptasikan mahasiswa dengan perkembangan bidang di dunia 

pertelevisian saat ini. 

 

C. Manfaat Pelaksanaan  

Pelaksanaan  Kuliah Kerja Profesi untuk mahasiswa  Prodi Televisi dan Film, Jurusan 

S-1 Seni Media Rekam ISI Surakarta ini memberi manfaat baik bagi mahasiswa, lembaga 

pendidikan (Prodi Televisi dan Film, Jurusan Seni Media Rekam, ISI Surakarta), maupun 

dunia industri. 



   

1. Bagi Mahasiswa 

a. Sebagai orientasi/peralihan dari suasana akademik/kampus ke dunia kerja yang 

sesungguhnya, sehingga pengalaman tersebut bisa dipakai untuk 

mempersiapkan diri dari segi mental dan kompetensi menghadapi kebutuhan 

industri pertelevisian. 

b. Sebagai usaha memantapkan kesiapan profesi di bidangnya. 

c. Menerapkan ilmu pengetahuan  di bidang  editing  selama Kuliah Kerja Profesi 

di iNEWS TV. 

 

2. Bagi Lembaga Pendidikan  

a. Merupakan salah satu cara evaluasi pencapaian kompetensi  lulusan dan 

materi ajar. 

b. Dapat menjalin kerjasama mutualistis dengan pihak industri atau perusahaan. 

c. Dapat memperoleh informasi dari industri/perusahaan tentang kompetensi dan 

kualifikasi SDM yang dibutuhkan. 

 

D. Waktu Pelaksanaan  

Kerja Profesi dilaksanakan  pada tanggal 07Oktober  – 08 November  2016  di 

iNEWS TV. Jadwal kerja disesuaikan oleh perusahaan yaitu setiap hari Senin sampai 

Jumat.Saat melaksanakan  Kuliah Kerja Profesi  di News Production  iNEWS TV jam 

kerja yang didapatkan  pada  yaitu pada pukul 07.00 WIB  sampai pukul 15.00 WIB. 

Untuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional diliburkan kecuali ada jadwal 

lembur saat ada acara yang harus kejar tayang.  Kerja profesi dilaksanakan selama 

180 jam. 

 

 

 

 

 

 



   

E. Lokasi Pelaksanaan 

Sesuai peraturan dari jurusan Kuliah Kerja Profesi dilakukan di stasiun TV nasional, 

kali ini saya memilih  iNEWS TV sebagai  lokasi atau tempat industri stasiun televisi 

dilaksanakannya Kuliah Kerja Profesi Mahasiswa Program Studi Televisi dan Film 

Jurusan Seni Media rekam ISI Surakarta adalah : 

 

Gambar 1 Gedung iNEWS TV 

Sumber : Tamara ; 2016 )  

 

Nama Institusi  : PT. SUN TELEVISI NETWORK (iNEWS TV) 

Unit/Divisi  : News Production 

Bidang   : Ass. Produser 

Program Acara : iNEWS Siang 

Alamat   : PT. SUN TELEVISI NETWORK (iNEWS TV)  

MNC Tower Lt. 23 

  Jl. Kebon Sirih Raya 17 – 19 Jakarta Pusat 10340 

 

 



   

BAB II 

MATERI DAN METODE KERJA PROFESI 

 

A. MATERI KERJA PROFESI 

1. MATERI UMUM 

Televisi merupakan salah satu media massa elektronik yang paling dekat 

dengan  manusia dewasa ini. Hampir di semua lapisan masyarakat memiliki satu atau 

bahkan lebih perangkat elektronik tersebut. Fakta inilah yang kemudian 

menimbulkan fenomena baru yakni televisi sedikit menggeser popularitas radio dan 

surat kabar yang pernah berjaya pada masanya.1Televisi, merupakan perkembangan 

medium berikutnya setelah radio yang ditemukan dengan karakternya yang spesifik 

yaitu audio visual. Peletak dasar utama teknologi pertelevisian adalah Paul Nipkow 

dari Jerman pada tahun 1884. Ia menemukan alat yang disebut sebagai Jantra 

Nipkow atau Nipkow Sheibe.2 

Penemuannya tersebut melahirkan  electrische  teleskop atau televisi elektris.  

Seiring dengan semakin banyaknya masyarakat yang memiliki pesawat televisi, 

jurnalistik televisi menjadi sebuah bentuk jurnalistik yang akrab di masyarakat, 

bahkan bagi mereka yang tidak bisa baca tulis sekalipun. Berita televisi adalah media 

yang kompleks. Tidak seperti radio atau media cetak, pemirsa harus bergulat dengan 

gambar yang bergerak dengan cepat dan suara sebagai tambahan bagi informasi 

faktual yang disampaikan melaluivoiceoverreporter dan beragam sync.Karena 

itupenting bagi jurnalis televisi untuk menghindari pembebanan yang lebih berat 

melalui bahasa yang rumit atau voiceover yang terlalu banyak. 

Gambar dan kata-kata merupakan hal penting dalam jurnalisme televisi. 

Kamera menjadi mata pemirsa dalam melihat kejadian. Televisi merupakan media 

massa paling hebat dibanding semua pendahulunya. Televisi tidak mengenal batas. 

Televisi adalah fenomena yang muncul dari fenomena gelombang kemajuan abad ke-

20, di dalam penyempurnaan teknologi.  

 

 

                                                           
1Onong U. Effendy, Televisi Siaran Teori dan Praktek, Bandung : Mandar Maju. 1993, 21 
2http://id.wikipedia.org/wiki/Seputar_Indonesia 

http://id.wikipedia.org/wiki/Seputar_Indonesia


   

Televisi melipat  gandakan efek media dalam menjalankan tugas, memberikan 

informasi, pendidikan, hiburan dan bimbingan. 

iNEWS TV  merupakan perusahaan pertelevisian besar berstandar nasional. 

SOP ( StandarOperational Procedur)  produksi pada dasarnya ada tiga tahap, 

yaitupraproduksi, produksi, dan pascaproduksi. Pada pengolahan sebuah program 

hingga siap tayang di iNEWS TV juga menggunakan tahapan SOP yang sama. 

Proses produksi adalah suatu runtutan proses perubahan atau peristiwa dalam 

perkembangan sesuatu. Dalam arti lain proses merupakan rangkaian tindakan, 

perbuatan atau pengelolaan yang menghasilkan produk. 

Proses produksi yang dimaksud adalah adalah tahapan yang dilalui dalam 

memproduksi sebuah program acara pada stasiun televisi dari tahap praproduksi, 

produksi hingga pascaproduksi.Program-program yang ada pada stasiun televisi 

beraneka ragam bentuknya, program tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua 

bagian besar berdasarkan jenisnya yaitu program informasi (berita) dan program 

hiburan (entertainment).3 

Berita yang disajikan televisi secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi 

tiga : 

a. Hard News (berita berat) 

Jenis berita ini  berisi  peristiwa-peristiwa penting yang bagi masyarakat luas    

memiliki nilai lebih dari  sisi  aktualitas dan kepentingan yang harus segera diketahui 

oleh penonton. Berita ini disampaikan secara mendalam namun juga memiliki 

keterikatan waktu.Seperti politik, ekonomi, kriminal, dan pendidikan. Contoh 

program hard news yang ada iNEWS TV  yakni  iNEWS Pagi, iNEWS Siang, iNEWS 

Petang dan iNEWS Malam  memberitakan mengenai peristiwa di masyarakat ataupun 

pemerintahan yang aktual. 

 

 

 

                                                           
3http://broadcasting10.blogspot.com/2010/11/jenis-program-televisi.html 

http://broadcasting10.blogspot.com/2010/11/jenis-program-televisi.html


   

b. Soft News (berita lunak) 

Nilai beritanya (new values) di bawah Hard News. Bisa pula diartikan sebagai 

berita yang tidak menegangkan dan tidak memiliki keterikatan waktu, sehingga tidak 

harus segera diketahui oleh penontondan berita dapat ditayangkan kapanpun . 

c. Investigative News 

Berita yang dirancang  dan diolah berdasarkan penyelidikan yang mendalam, 

melalui beberapa tahapan penyelidikan sehingga proses dan penyajiannya relatif 

lama.Berita televisi bukan hanya sekedar melaporkan fakta dalam bentuk 

tulisan/narasi saja, tetapi juga visual/gambar, baik  gambar diam, seperti foto, gambar 

peta, grafis, maupun film berita, yakni rekaman peristiwa yang menjadi topik berita 

dan mampu memikat pemirsa.4 Gambar merupakan hal utama  dan penting  dari  pada 

narasi. Gambar yang terlihat mampu menceritakan kejadian dan narasi hanya untuk 

memperjelas saja. Berita Televisi seperti yang disebutkan dalam buku ini adalah 

laporan tentang peristiwa atau pendapat manusia atas  kedua-duanya yang disertai 

gambar yang aktual, menarik, berguna dan disiarkan melalui media massa Televisi 

secara periodik. Aktual berarti baru atau sedang hangat untuk diperbincangkan, 

menarik yang biasanya dikaitkan dengan peristiwa besar, berguna berarti suatu berita 

mempunyai manfaat bagi  penonton.  

Hal-hal tersebut dikategorikan ke dalam nilai berita. Nilai berita harus menjadi 

acuan dalam merancang, meliput, dan menulis berita. Karena nilai berita inilah yang 

menentukan rating dan share atau tingkat kepemirsaan program yang kemudian akan 

menentukan  incomestasiun Televisi. 

Stasiun televisi memiliki cara yang berbeda dalam mengulas sebuah berita. 

Seperti iNEWS TV dan TV One memiliki sudut pandang masing-masing dalam 

mengangkat berita. Mereka berlomba-lomba menyajikan berita yang  dikemas kepada 

masyarakat dengan tujuan memperoleh rating yang diinginkan. Hal ini bukan hanya 

berita HardNews saja, melainkan Soft News. 

Terdapat sebuah perencanaan mengenai konsep acara televisi yang 

disesuaikan dengan tujuan dan target pemirsa yang biasa disebut sebagai jenis 

                                                           
4Drs. Arifin S. Harahap, Msi, 2007 Jurnalistik Televisi, Teknik Memburu dan Menulis Berita, PT. Indeks 



   

program televisi. Hal ini dapat digolongkan menjadi dua bagian, jenis program 

berdasarkan teknis dan isi. Jenis program yang berdasarkan teknis adalah  talk show, 

dokumenter, kuis. Sedangkan jenis program isi berupa program hiburan, drama, 

olahraga dan agama. 

Keberhasilan program berita ini tidak lepas dari peranan semua crew yang 

bertugas dari produser, camera person, presenter, dan crew yang lainnya. Namun dari 

semua yang memiliki tanggung jawab yang besar dan berat dari keberhasilan acara ini 

adalah seorang produser. Seorang produser bertugas untuk mengkoordinir semua crew 

yang terlebat dalam produksi berita, menyiapkan materi siaran dan memastikan 

narasumber yang akan mengisi acara hadir.Dalam hal ini tugas yang dibebankan 

seorang produser berita tidak mudah, dibutuhkan seorang asisten untuk membantu 

meringankan tugas- tugas yang ada. Seorang assisten yang disebut dengan assisten 

produser. Dibagian inilah peserta Kuliah Kerja Profesi melakukan  kegiatan  yaitu 

membantu di bidang Ass. Produser di program berita iNEWS Siang. 

Pemilihan program untuk penempatan mahasiswa dalam melakukan kegiatan 

KKP adalah Program iNEWS Siang yang ditunjuk langsung oleh HRD  iNEWS TV. 

Program iNEWS Siang adalah salah satu program berita unggulan dari  iNEWS TV  

yang masuk dalam kategori program  News ProductionGambar 1. berikut merupakan 

Bumper Program iNEWS SIANG yang tayang setiap hari Senin - Minggu  pada pukul 

11:30 WIB 

 

 

 

Gambar 2. Bumper Program iNEWS SIANG 

Sumber : (http://www.i-newstv.com/programs/program_detail/SINDO-SIANG-SINDOTV , 2016 

 

 

http://www.i-newstv.com/programs/program_detail/SINDO-SIANG-SINDOTV


   

2. MATERI KHUSUS 

Sebuah stasiun televisi yang sudah berdiri dengan erat kaitannya dengan kru 

yang menggerakkan jalannya program. Cukup banyak jajaran kru dalam sebuah 

stasiun televisi, mulai dari pemilik stasiun televisi, pemilik saham, pemimpin redaksi 

hingga terpecah menjadi beberapa bagian pada sebuah  departement, divisi hingga kru 

kecil yang sangat berperan sebagai adanya sebuah program yang tayang. Melihat 

jumlah kru sebuah stasiun televisi yang begitu banyak, koordinasi sebagai cara 

komunikasi menjadi hal yang paling penting dalam bekerja. Komunikasi antar kru 

akan memperkuat kekompakan kerja tim dalam sebuah  stasiun televisi. 

iNEWSTV mempunyai beberapa Divisi yang menaungi seluruh program, 

yakniNews, Sport, Series dan Hiburan. Posisi atau tempat penulis melakukan Kuliah 

Kerja Profesi (KKP) adalah di bawah Divisi News, dengan departemen atau jenis 

program berupa acara News Production Selama Kuliah Kerja Profesi, Mahasiswa 

dituntut mampu melihat, mengamati, memahami proses pembuatan program berita 

yang ada di iNEWS TV. Pelaksanaan kerja pratek di iNEWS TV yang bertujuan 

untuk memberikan informasi yang belum pernah di dapatkan mahasiswa saat di 

kampus. 

iNEWS Siang merupakan salah satu bagian dari divisi News, yang tayang 

setiap hari Senin hingga Minggu secara live pukul 11:30 WIB - 12.30 WIB.iNEWS 

Siang adalah program berita yang Program berita yang menyajikan Informasi tercepat 

dan teraktual, biasanya menyajikan dengan laporan langsung di tempat kejadian 

perkara, disajikan secara live.  

Pada setiap segment iNEWS Siang akan menyajikan Program berita yang 

terkini, perkembangan informasi yang teraktual, jelas, dan lugas secara live. Dipandu 

oleh beberapa presenter yang menarik dan menginformasikan kembali berita 

terhangat kepada pemirsa agar tidak tertinggal informasi. 

Pada saat tertentu iNEWS Siang akan  menghadirkan  satu hingga empat orang 

narasumber.Narasumber adalah pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam 

polemik atau orang-orang yang memiliki sikap tegas terhadap sebuah isu yang 

berkembang. Narasumber tersebut akan  diberikan kesempatan untuk berbicara 

mengenai tanggapan dan analisa mereka mengenai permasalahan yang sedang 



   

diperbincangkan oleh sebagian masyarakat.Durasi  iNEWS Siang adalah 60 menit, 

terdiri dari 5 segmen,  masing-masing berlangsung dengan waktu 10 - 13 menit. 

Berikut adalah jajaran kru yang bertugas selama praproduksi, produksi dan 

pasca produksi dalam program iNEWS Siang : 

1. Penangung Jawab Program  : Khoiri Ahmadi 

2. Eksekutif Produser  : Arifilmiansyah Harahap 

3. Produser    : Reiza Alfian 

   Dedi Setiawan 

   Novietha Putri 

4. Assisten Produser     : Fandi Hasib 

    Qudsiah Firdausi 

5. Reporter      : MNC MEDIA GROUP 

6. Presenter      : Fandi Hasib 

    Qudsiah Firdausi 

    Loviana Dian 

Setiap program dipimpin oleh seorang produser, yang lebih spesifik dalam hal 

tanggung jawab terbesar pada sebuah program, didukung oleh asisten produser, team 

produksi, asisten produksi,kameramen dan editor.Dalam kesempatan ini, pilihan 

sebagai asisten produksi menjadi sebuah tanggung jawab atas keberlangsungan 

sebuah program.Persiapan tayangan program menjadi ranah kerja asisten produksi 

hingga sebuah episode tayang di televisi.Adapun tugas seorang asisten Produser 

dalam program  iNEWS Siang  mulai dari praproduksi hingga pascaproduksi, yaitu : 

a) Pra Produksi 

1. Mengikuti rapat budgeting untuk membahas ada apa saja berita di Jakarta 

dan Daerah. 

2. Berdiskusi dengan Produser, Korda, Korlip mengenai susunan berita yang 

akan disusun. 

3. Mencatat semua susunan rapat bugeting dan menulis semua rangkuman 

segmentasi di papan tulis. 

4. Mencatat nama reporter yang bertugas dan meminta nomor handphone 

reporter ke Korlip. 



   

5. Memastikan semua gambar yang di gunakan ke Korda aman tanpa adanya 

masalah. 

b) Produksi 

1. Memberikan credit title kepada CG (Character Generic) 

2. Menghitung durasi sesuai rundown yang ada, pada setiap segmennya dan 

menghitung durasi jika terjadi  overduration,  agar durasi cukup hingga 

akhir.  

3. Mengingatkan produser terus menerus akan durasi agar tidak terjadi 

overduration. 

4. Menuliskan lead setiap segment untuk Presenter. 

5. Menyiapkan rundown untuk dibawa Produser ke Master Control 

Room(MCR). 

6. Mendampingi Produser ke Master Control Room (MCR). 

 

c) PascaProduksi 

1. Memberikan  merchandise  kepada narasumber pada episode tema spesial, 

tema spesial yang dimaksud contohnya pada tema yang dibahas 

mengundang ketua MPR, ketua MK dll. 

2. Memastikan kertas – kertas rundown tidak tertinggal di ruang MCR. 

3. Mengadakan evaluasi acara dan menyusunnya lalu di kirimkan ke 

Eksekutif Produser. 

B. Metode Kerja Profesi 

1. Pengumpulan Data Primer 

Teknik pengumpulan data yang utama adalah observasi partisipasi, wawancara 

mendalam , studi dokumentasi , dan gabungan dari ketiganya atau disebut dengan 

trangulasi ( Sugiyono, 2007:147 ). Tidak hanya mengenal tekniknya saja, namun 

sangat diperlukan pula kemampuan dalam menjelaskan apa yang akan dikumpulkan 

dari masing – masing teknik itu. Teknik pengumpulan data ini sangat berfungsi 

untuk mengumpulkan informasi- informasi di lapangan. Hal ini sangat strategis 

menunjang penelitian guna mengumpulkan suatu data. 

 

 

 

 



   

a. Observasi 

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara terjun 

langsung ke lapangan. Data yang di observasi dapat berupa gambaran tentang 

sikap, kelakuan, perilaku, tindakan, serta keseluruhan interaksi antar manusia. 

Observasi juga berarti peneliti berada bersama pertisipan yang membantu peneliti  

memperoleh banyak informasi tersembunyi dan mungkin tidak terungkap selama 

wawancara.5 

Tahap ini dimulai dari pencarian referensi yang nantinya mahasiswa akan 

melakukan pengajuan proposal sebagai tempat pelaksanaan kerja profesi. Dari 

semester awal, mahasiswa mengambil mata kuliah Kerja Profesi, penulis telah 

memutuskan ingin melaksanakan KKP pada stasiun iNEWS TV  karena program 

acara yang dimiliki iNEWS TV mempunyai sudut pandang berbeda dengan 

televisi berita lainnya.  

Pada prosedur awal mahasiswa menghubungi beberapa rekan saudara yang 

berkerja di Stasiun Televisi. Atas bantuan saudara yang  sebelumnya bekerja di 

SUN TV, penulis mendapat kontak produser yang telah bekerja di iNEWS TV 

Pengamatan dilakukan hingga magang selesai. 

Pengamatan yang dilakukan meliputi alur kerja dalam sebuah program mulai 

dari ide hingga pengaplikasiannya hingga  sebuah program  siap tayang. Dalam 

pelaksanaan KKP, observasi harus dilakukan agar tidak terjadi kesalahan dalam 

mengerjakan sesuatu sehingga sesuai dengan yang diinstruksikan. Pengamatan 

yang dilakukan tidak hanya tentang alur kerja, melainkan lingkungan dan cara 

komunikasi dengan  crewiNEWS TV agar mudah beradaptasi dan berinteraksi. 

 

b. Wawancara 

Menurut Esterberg (2002) mendefinisikan wawancara merupakan pertemuan 

dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. 6  Proses wawancara yang 

dilakukan pada hari pertama, bersifat formal yang  bertempat di kantor iNEWS 

TV , pada saat itu mahasiswa bertemu dengan HRD iNEWS TV, dalam  

pertemuan tersebut mahasiswa memberikan daftar riwayat hidup dan beberapa 

                                                           
5 Dr. J.R. Raco, M.E., M.Sc. Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, karakteristik dan Keunggulannya. Grasindo. 
2010. Hal 112 
6Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta, 2012, hal 72 



   

berkas lainnya yang diamati oleh HRD, setelah itu diberikan pengarahan-

pengarahan apa saja yang nantinya akan dilakukan pada saat proses kerja profesi 

dan terjadi proses tanya jawab mengenai pengetahuan mahasiswa soal  

pengalaman dalam bidang pertelevisian, dan diberi beberapa pengarahan 

mengenai ketentuan magang di iNEWS TV  . 

Penuis langsung diperkenalkan kepada penanggung jawab program, dan 

pembimbing magang, penulisdiberikan pengarahan tentang jobdescyang nantinya 

akan dikerjakan pada program iNEWS Siang. 

Proses wawancara yang dilakukan penulis tidak hanya bersifat formal namun 

juga terjadi wawancara non formal yang lebih pada sebuah obrolan santai saat 

sebelum program iNEWS Siang dimulai.Selain menambah pengetahuan, 

observasi juga menambah keakraban dalam sebuah tim kerja. 

c. Partisipasi 

Jenis pengumpulan data partisipasi melibatkan peneliti secara langsung dalam 

kegiatan sehari-hari orang atau situasi yang diamati sebagai sumber 

data. 7 Partisipasi langsung dilakukan dalam pelaksanaan magang, baik dalam 

penjadwalan riset, proses  meeting, hingga  live dimana penulis bertugas sebagai  

time report untuk mengontrol seluruh durasi saat live berlangsung.Ketika 

mendapatkan informasi bahwa pada tanggal 7 Oktober 2016 , pelaksanaan 

Kuliah Kerja Profesi di iNEWS TV bisa dimulai, mahasiswa langsung 

dihubungkan dengan Produser Program iNEWS Siang untuk tahap pengenalan 

kru. Setelah mengenal semua Tim iNEWS Siang, mahasiswa mulai proses 

partisipasi terhitung dari tanggal 7 Oktober 2016 hingga 8 November 2016. 

 Selama kurun waktu 1 bulan, penulis mengikuti secara langsung kegiatan dan 

pekerjaan yang diberikan oleh pembimbing lapangan yaitu Produser iNEWS 

Siang. Proses pengerjaan tugas dan kewajiban tidaklah terlalu rumit, namun 

penulis mengalami kerepotan ketika banyak tim yang sedang cuti dan tiba – tiba 

mendapatkan jadwal Live Report atau Breaking News. Ketika dalam posisi 

tersebut, tim iNEWS Siang menjadi berkurang oleh sebab itu pekerjaanpun 

menjadi bertambah dan terkadang penulis kewalahan dalam mengerjakan tugas 

yang diberikan oleh Produser. Disisi lain, dalam menjalankan KKP sebagai 

Assisten Produser, penulis sangalah senang bisa di percaya untuk membantu 

                                                           
7Uma Sekaran. Metodologi Penelitian Untuk Bisnis. Salemba Empat. 2006. Hal 91 



   

tugas – tugas yang harus di kerjakan dan dibutuhkan untuk kerperluan program 

berita. 

 

2. Pengumpualn Data Sekunder 

Data sekunder merupakan sumber data yang di peroleh penulis atau peneliti 

secara tidak langsung dan dapat melalui sebuah pelantara. Data sekunder dapat berupa 

dokumen, atau bukti catatan laporan yang tersusun dalam arsip. Berikut ini adalah 

beberapa pengumpulan data sekunder yang dilakukan oleh mahasiswa. 

a. Analisis Dokumen dan Rekaman 

 Analisis dokumen dan rekaman dijadikan sumber data mahasiswa untuk 

melengkapi informasi yang di dapat pada program iNEWS Siang. Analisis dokumen 

dan rekaman yang di maksud berupa naskah, rundown, dan surat ijin, jadwal program. 

Sebuah analisis sangatlah penting untuk menulis penelitian, dari analisis dokumen dan 

rekaman bisa menunjang data – data primer yang sudah ada. Dokumen – dokumen 

yang telah didapat oleh mahasiswa nantinya akan dijadikan bahan lampiran sebagai 

bukti telah melaksanakan Kuliah Kerja Profesi. 

Untuk analisis data rekaman, penulis dapat memperolehnya dari hasil video 

perekaman iNEWS Siang, dimana penulis ikut serta membantu jalannya proses 

produksi. Video itu dapat diambil dari editor iNEWS Siang, atau asisten produser 

dapat mendownloadnya di internet yang sudah di upload oleh tim iNEWS TV dengan 

kebutuhan. 

Dokumen yang didapat dari arsip-arsip yang disimpan oleh reporter iNEWS 

Siang atau diperoleh dari masing-masing divisi yang berkepentingan. Berkas-berkas 

tersebut adalah surat-surat yang harus diurus untuk keperluan live iNEWS Siang, hasil 

final riset sebelumnya, naskah final untuk bahan voice over, rundown, serta IOM 

(Inter Office Memo). 

 

 

 



   

b. Studi Pustaka 

Studi pustaka merupakan cara pencarian data-data yang berbentuk tekstual 

diantaranya berupa referensi yang terkait dengan materi yang dibutuhkan dalam 

penyusunan laporan, buku panduan penyusunan laporan dari kampus dan beberapa 

referensi buku tentang televisi antara lain yang disusun oleh : Sugiyono yang 

berjudul Memahami Penelitian Kualitatif, adalah buku-buku yang dikutip untuk 

memahami teknik pengumpulan data dan metode penelitian di dalam laporan ini. 

Buku Karangan Onong U. Effendy yang berjudul  Televisi Siaran Teori 

dan Praktek,  adalah buku yang dikutip untuk menjelasan pengertian televisi 

sebagai media massa elektronik. 

Buku karangan Sugiyono yang berjudul Memahami Penelitian Kualitatif,  

adalah buku-buku yang dikutip untuk memahami teknik pengumpulan data dan 

metode penelitian dalam mahasiswaan laporan ini. 

Buku karangan Drs. Arifin S. Harahap, Msi, yang berjudul Jurnalistik 

Televisi, Teknik Memburu dan Menulis Berita adalah buku-buku yang dikutip 

untuk memahami tentang Jurnalistik Televisi dan teknik mencari dan menulis 

Berita. 

Buku karangan Dr. J.R. Raco, M.E., M.Sc yang berjudul Metode 

Penelitian Kualitatif, Jenis, karakteristik dan Keunggulannya. adalah buku-buku 

yang dikutip untuk memahami teknik pengumpulan data dan metode penelitian di 

dalam laporan ini. 

Serta beberapa sumber yang didapatkan dari artikel di internet yang 

digunakan untuk mengetahui istilah-istilah yang berkaitan dengan program acara 

televisi. 

 

 

 

 

 

 



   

BAB III 

TINJAUAN UMUM LOKASI KERJA PROFESI 

 

A. Tinjauan Umum Perusahaan 

1. Sejarah Perusahaan 

a. Umum 

iNewsTV merupakan singkatan dari Indonesia News TV, sebelumnya 

bernama SUN TV dan SINDO TV merupakan stasiun televisi nasional di Indonesia.  

iNewsTV didirikan oleh Media Nusantara Citra, dengan waktu siaran 24 jam per hari. 

INewsTV pertama kali bersiaran pada 1 Januari 2007 dengan nama SUN TV. 

Pada saat itu, siarannya belum bisa ditangkap secara terestrial dan hanya disaksikan 

melalui televisi kabel di Indovision, OkeVison, dan TopTV. Dalam 

perkembangannya, SUN TV kemudian mengudara secara terestrial sebagai televisi 

lokal setelah membangun beberapa stasiun relai di Jakarta, Depok, Tangerang, dan 

Bekasi. Salurannya di kota-kota tersebut bernamaTV3 yang awalnya hanya 

menayangkan  infomercial  di sela-sela waktu kosong. Sementara, induknya SUN TV 

tetap menayangkan acara-acara untuk pemirsa di Indovision, OkeVision, dan TopTV. 

Sun TV juga merupakan televisi lokal di Indonesia pertama yang mengudara  selama 

24 jam nonstop. Namun sayangnya, pada tahun 2010, TV3 melepaskan diri dengan 

SUN TV, serta diambil alih kepemilikannya oleh CTV Banten.8 

Sejak 26 September 2011, SUN TV berubah nama menjadi SINDOtv, yang 

merupakan bagian dari sinergi Sindo Media, bersama Sindo Trijaya dan 

SINDOnews.com. Tepat 3 tahun kemudian, tepatnya tanggal 15 Desember 2014, 

SINDOtv resmi diluncurkan sebagai televisi nasional dalam acara  Soft Launching 

Luar Biasa!Sejak 6 April 2015, SINDOtv berubah nama lagi menjadi iNewsTV . 

Setelah mengadakan penghargaan iNewsmaker Award. Selain itu juga, televisi 

lokal berganti nama menjadi iNewsTV (kecuali Taz TV dan Dian TV).iNewsTV 

merupakan televisi nasional yang memiliki jaringan televisi lokal terbanyak di seluruh 

Indonesia. Dengan didukung jaringan yang luas ini, iNewsTV  mengangkat dan 

                                                           
8CTV Banten merupakan salah satu televisi lokal swasta yang berada di Provinsi Banten. 



   

menonjolkan  konten lokal dari masing-masing daerah.  Di samping itu,  iNewsTV  

juga  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 

oleh News centre dan News gathering terbesar di Indonesia 

 

Gambar 3 Perubahan nama Televisi 

Sumber : Internet , 2016 

 

b. Sejarah Integrasi dengan MNC Media 

Semenjak 6 April 2015 iNewsTV berganti nama, sejak itu  pula iNewsTV 

menjadi anggota bagian dari Media Nusantara Citra (MNC) Group bersama dengan 

3 televisi nasional lainnya yang lebih dulu mengudara dan terkenal, yaitu Global 

TV, MNC TV, dan Rajawali Citra Televisi (RCTI) menjadi MNC Media.  

 

CEO MNC  Group Hary Tanoesoedibjo dalam acara peluncuran Inews TV 

mengatakan,  kehadiran INewsTV sekaligus melengkapi MNC Media sebagai 

perusahaan media  terbesar dan  terintegrasi di Asia Tenggara. InewsTV menjadi 

referensi  utama bagi audiens  yang memerlukan  informasi dan  berita. INewsTV 

menjadi  televisi berita yang informatif dan inspiratif. Sehingga, berbeda dengan 3 

televisi sebelumnya yang lebih dulu hadir, iNewsTV berorientasi untuk 

menyajikan informasi dan berita. 

 

iNEWS TV juga memiliki 25 mobile satellite untuk dapat menayangkan 

secara live kejadian – kejadian yang berlangsung di suatu tempat. Peralatan 

tersebut berupa : 15 buah mobil SNG ( Satelite News Gathering ), 10 buah mobil 

ENG ( Electronic News Gathering ) 



   

 

Gambar 4. Mobil SNG iNEWS TV 

Sumber : ( Tamara : 2016 ) 

 

 

2. Logo 

 

Gambar 5  Logo iNEWSTV 

Sumber : (https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/f/f5/INews_TV_logo.svg 2016 )  

Logo iNewsTV dari 6 April 2015 hingga sekarang, disertai dengan slogannya, 

yaitu Inspiring & Informative. Arti dari logo iNewsTV adalah: 

 “i” yang berarti Indonesia. Maksudnya, tayangan yang disajikan oleh iNews TV 

mengutamakan konten lokal dan daerah yang  berada di Indonesia. Televisi  ini 

diluncurkan dan ditayangkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan 

menggunakan nama Indonesia menjadi simbol bangga terhadap Negara 

Indonesia. 

 “News” yang berarti news atau berita. Televisi ini mengutamakan menyajikan 

konten berita, terutama konten-konten lokal daerah. INewsTV akan  

menonjolkan berbagai program-program  pemberitaan  yang cepat, akurat, 

informatif, mendidik, serta menginspirasi. 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/f/f5/INews_TV_logo.svg


   

3. Makna warna pada logo :  

1. Merah, mempuyai makna ketegasan. Sebagai televisi  berita,  iNewsTV harus 

mempunyai ketegasan dan keberanian. 

2. Hitam, arti dari lambang sebagai landasan teknologi dan kecanggihan atau 

update atas sesuatu yang baru. 

3. Putih, Sebagai televisi  berita iNews TV tidak memihak, tidak berada dan 

memperjuangkan kepentingan siapapun dan golongan manapun. 

Sedangkan maksud slogan Inspiring & Informative, iNews TV menjadi 

televisi yang memberikan Inspirasi dan Informasi. iNews TV merupakan televisi yang 

“Inspiring”, artinya dengan menyajikan berita yang menggabungkan  berbagai konten 

lokal serta konten nasional,  program dikemas  dengan sentuhan-sentuhan  kreatif  

yang  sangat menarik bagi audien di Indonesi. Arti dari “Informative” merupakan  

iNews TV menjadi stasiun televisi yang menonjolkan program informasi dan berita, 

sehingga diharapkan menjadi referensi utama bagi audien yang memerlukan informasi 

dan berita. 

Sebelum menjadi iNews TV, sempat beberapa kali berganti nama dan logo, 

yaitu: 

A. Pertama kali diluncurkan, dengan nama SUN TV, berlaku dari 1 Januari 2007 - 25 

September 2011. 

 

Gambar 6. Logo Sun TV 

Sumber : (http://www.bestbrandlogo.com/brand-logos/Sun-TV-Logo.html 2016 )  

 

B. Kemudian berganti nama menjadi SINDOtv, mulai 26 September 2011-6 April 2015. 

 

Gambar 7  Logo Sindo TV 

Sumber : (http://dashdishdust.blogspot.co.id/2013/02/sindo-tv-streaming-live-streaming-sindo.html 

2016 ) 

http://www.bestbrandlogo.com/brand-logos/Sun-TV-Logo.html
http://dashdishdust.blogspot.co.id/2013/02/sindo-tv-streaming-live-streaming-sindo.html


   

 

C. Setelah bergabung dengan MNC Group, menjadi iNews TV dari 6 April 2015 hingga 

saat ini. 

 

Gambar 8. Logo iNEWS TV 

Sumber : (https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/f/f5/INews_TV_logo.svg 2016 ) 

 

4. Area Jangkauan iNEWS TV 

Jaringan iNews TV dibagi menjadi dua, yaitu jaringan terestrial dan jaringan 

satelit. Untuk jaringan terestrial, saat ini iNews TV memegang beberapa siaran 

televisi lokal yang ada di beberapa daerah di Indonesia, diantaranya adalah: 

1. iNews TV Bali – 53 UHF 

2. iNews TV Lampung – 50 UHF 

3. Sindo TV Bengkulu – 53 UHF 

4. iNews TV Ambon – 52 UHF 

5. Sindo TV Maluku – 58 UHF 

6. iNews TV Aceh – 40 UHF 

7. iNews TV Jakarta – 30 UHF 

8. iNews TV Ternate – 24 UHF 

9. Sindo TV Mataram – 38 UHF 

10. iNews TV Gorontalo – 56 UHF 

11. iNews TV Kupang – 56 UHF 

12. Sindo TV Jambi – 56 UHF 

13. iNews TV Merauke – 22 UHF 

14. Nabire TV – 22 UHF 

15. Cendrawasih TV – 26 UHF 

16. Sindo TV Manokwari – 34 UHF 

17. iNews TV Bandung – 22 UHF 

18. Dian TV – 60 UHF 

19. Taz TV – 52 UHF 

20. iNews TV Semarang – 45 UHF 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/f/f5/INews_TV_logo.svg


   

21. iNews TV Magelang – 54 UHF 

22. iNews TV Surabaya – 62 UHF 

23. Sindo TV Pekanbaru – 57 UHF 

24. iNews TV Pontianak – 45 UHF 

25. iNews TV Makassar – 51 UHF 

26. Sun TV Banjarmasin – 50 UHF 

27. Sindo TV Palu – 45 UHF 

28. Sindo TV Palangkaraya – 33 UHF 

29. iNews TV Kendari – 44 UHF 

30. Kaltim TV – 61 UHF 

31. Sindo TV Tarakan – 51 UHF 

32. iNews TV Manado – 26 UHF 

33. iNews TV Padang – 31 UHF 

34. iNews TV Tanah Datar – 25 UHF 

35. Pass TV – 36 UHF 

36. iNews TV Pangkal Pinang – 47 UHF 

37. iNews TV Batam – 61 UHF 

38. iNews TV Palembang – 44 UHF 

39. Linggau TV – 53 UHF 

40. iNews TV Sumatera Utara – 45 UHF 

41. Sindo TV Pematang Siantar – 60 UHF 

Selain terdapat di jaringan terestrial, iNews TV dapat dinikmati di Satelit SES 

7/Cakrawarta yang berada di: 

1. Indovision – Channel 83 

2. OkeVision – Channel 101 

3. TopTV – Channel 83 

 

 

 

 



   

5. Visi & Misi 

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. 

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 kebudayaan nasional; Menggerakan ekonomi 

masyarakat melalui berbagai informasi yang memberikan stimulasi dan peluang 

berusaha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

6. Struktur Organisasi  

iNEWS Siang, dimulai dari tingkat tertinggi yakni,  Pimpinan Redaksi sampai  

dengan jabatan penulis sebagai Asisten Produksi.Ini adalah struktur kerja kru iNEWS 

siang yang membantu program iNEWS Siang dalam mengurus IOM dan persuratan 

lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1. Struktur Organisasi Kru iNEWS SIANG 

Sumber : Eksekutif Produser iNEWS SIANG 2016 
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7. Tugas dan Fungsi crew di Program iNEWS Siang 

Berikut ini adalah tugas dari divisi News Production 

a. Pimpinan Redaksi : 

Berkewajiban bertanggung jawab terhadap mekanisme  dan aktivitas kerja  yang 

berhubungan dengan redaksi  sehari-hari, Pemimpin Redaksi bertugas menetapkan 

kebijakan dan mengawasi seluruh kegiatan redaksional, bertindak sebagai  pemimpin  

atau komandan yang  memerintah  atau kebijakannya harus dipatuhi  oleh semua kru.  

Pimpinan redaksi bertanggung jawab penuh terhadap penyiaran. Bertanggung jawab 

kepada  pihak lain,  jika  pihak lain merasa dirugikan dengan isi tayangan,  dan 

melanjutkan kepada jalur hukum. sehingga pihak lain melakukan somasi, tuntutan 

hukum, atau menggugat ke pengadilan. Sesuai aturan, tanggung jawab oleh 

Pemimpin Redaksi bila dilimpahkan kepada pihak lain  yang dianggap melakukan 

kesalahan tersebut. 

b. Wakil Pimpinan Redaksi :  

Membantu pemimpin redaksi dalam menjalankan tugas-tugasnya. 

c. Penanggung Jawab Program : 

Memiliki tugas untuk  mengatur  pada tiap  program  news magazine  yang 

berada di bawah naungannya. Mempunyai kuasa untuk  menentukan  program yang 

memiliki kelayakan untuk naik tayang atau tidak. 

d. Eksekutif Produser : 

Penanggungjawab utama program  yang  bertugas mengontrol pada  tiap 

tayangan yang dipegang olehnya. Mampu memberikan saran  yang baik bagi produser 

demi kemajuan program tayangannya.  Semua kegiatan yang dilakukan oleh tim 

produksi, dan produser, harus diketahui dan disetujui oleh eksekutif produser 

e. Produser : 

Bertugas merencanakan dan mengkoordinasi beberapa aspek dalam radio,  

televisi,  panggung atau produksi perfilman. Dalam program acara  Produser  

memberi keputusan tertinggi untuk menentukan apakah liputan atau VT layak untuk 

tayang atau tidak,setelah memasuki ruang editing. Produser bertanggung jawab atas 

semua yang terkait isi dan teknik program. Produser juga bertanggung jawab untuk 

membuat  anggaran  keuangan  besar program. 

 

 

 



   

f. Assisten Produser : 

Mempunyai peran kunci penting dalam menjaga kegiatan produksi agar 

berjalan dengan lancar dan program sesuai dengan jadwal. Asisten produksi di 

kompas TV, bertugas untuk mencari tema program, riset tema yang akan diangkat 

dan membuat script.Mencari narasumber untuk setiap tayang, serta 

menguruskebutuhan administrasi untuk kebutuhan program. 

8. Fasilitas 

1. Studio  

Studio merupakan tempat untuk memproduksi dan menyuplai program-

program stasiun televisi. Proses produksi di studio harus terkoneksi dengan MCR 

(Master Control Room) Ketika program acara diproduksi di studio, MCR (Master 

Control Room) menjadi penting untuk mengatur jalannya produksi. Video dan audio 

akan dikirim ke MCR (Master Control Room). Produksi program di studio dapat 

secara live (langsung disiarkan ke pemirsa) misalnya program musik, olahraga, dan 

berita ataupun secara recording (program acara direkam terlebih dahulu atau dikenal 

dengan taping). Di dalam studio terdapat beberapa sistem yang terintegrasi yaitu 

audio (system mixer),video (system camera), pencahayaan (system lighting) dan seni 

(art design)9 

 

Gambar 9 Studio News Digital  

Sumber : (Tamara ; 2016 ) 

 

                                                           
9https://id.wikipedia.org/wiki/Master_Control_Room_Televisi 

https://id.wikipedia.org/wiki/Master_Control_Room_Televisi


   

2. Master Control Room 

Master Control Room atau disebut juga ruang kendali siaran televisi 

merupakan ruangan yang berisikan perangkat teknis utama penyiaran dalam 

mengontrol segala proses siaran stasiun televisi. MCR (Master Control Room ) 

menjadi pusat dari segala kegiatan produksi siaran yang ada di stasiun penyiaran 

televisi. MCR (Master Control Room )  sangat penting karena semua materi siaran 

baik acara secara langsung (live) maupun rekaman di studio, atau kejadian yang 

langsung dari suatu lokasi di luar studio melalui OB Van atau mobil siaran, harus 

melalui MCR (Master Control Room )terlebih dahulu, sebelum akhirnya 

dipancarkan ke satelit. Materi siaran berupa iklan, logo stasiun televisi, program-

program acara, running text dan sebagainya, semuanya telah disiapkan di MCR 

(Master Control Room )  untuk ditayangkan10. 

 

Gambar 10 Ruangan Master Control Room iNEWS TV 

Sumber : ( Tamara ; 2016 ) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10https://id.wikipedia.org/wiki/Master_Control_Room_Televisi 
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3. Post Production Centre  

Post Production Centre adalah proses penyelesain akhir (finishing) dari 

sebuah rangkaian produksi (shoting) yangmeliputi mengeditan gambar, 

penambahan title, grafik, animasi & special effects, musik, soundeffects, audio 

dubing, & output ke media video.11 

 

Gambar 11 Post Production Centre iNEWS TV 

Sumber : ( Tamara ; 2016) 

4. Technical Outside Broadcast Equipment 

Technical Outside Broadcast Equipment adalah Peralatan yang menunjang untuk 

keperluan teknik dan sebagai alat yang memudahkan cameramen saat bertugas mengambil 

gambar atau shotlist – shotlist yang di perlukan untuk kepentingan berita. 

 

Gambar 11 Technical Outside Broadcast Equipment iNEWS TV 

Sumber : ( Tamara : 2016 ) 

                                                           
11http://zeezy-cutezt.blogspot.co.id/2009/10/pre-productionproduction-and-post.html 

http://zeezy-cutezt.blogspot.co.id/2009/10/pre-productionproduction-and-post.html


   

5. Satelit News Gathering (SNG) 

Satelit News Gathering (SNG) adalah singkatan dari satellite news gathering. 

Dalam SNG peralatan yang dibawa juga lebih sedikit dan sederhana. Yaitu Kamera 

broadcast yg dilengkapi wireless mic untuk reporter dan shotgun mic, encoder, 

satellite modem, hpa atau sspa dan parabola untuk pemancar dan penerima sinyal 

satelit. Encoder berfungsi untuk mengubah sinyal video menjadi sinyal digital yang 

dapat diterima modem. Bila dalam SNG mempunyai beberapa kamera atau VTR 

(video tape recorder), maka diperlukan router dan laptop untuk mengatur sinyal ke 

modem. Dari modem sinyal diperkuat melalui hpa (high power unit) atau sspa (solid 

state power unit) dan dipancarkan ke satelit. Dari satelit ini (semisal palapa atau 

telkom) kemudian dipancarkan balik ke stasiun utama dan kemudia disiarkan ke 

masyarakat luas. 

 

Gambar 12. Mobil SNG iNEWS TV 

Sumber : ( Tamara : 2016 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

9. Program Acara  

Program acara di iNews TV terdiri dari berbagai jenis, yaitu program acara  

berita atau  informasi,  hiburan,  dan olahraga, serta beberapa program unggulan. 

Adapun berikut ini program iNews Tv: 

1. Program Berita 

a. First News 

Pembuka program berita pertama di pagi hari, tayang setiap hari pada 

pukul 04.00 hingga 04.30 WIB. Menyajikan berita  hard newsteraktual dan ter-

update dari berbagai daerah di Indonesia. 

b. International News 

Program berita yan tayang setiap hari dari pukul 04.30 hingga 05.00 

WIB. Menyajikan  berita internasional terupdate dari berbagai negara di dunia. 

Program yang disajikan dengan bahasa Inggris ini dipandu dengan host yang 

intelektual. 

c. iNEWS Terkini 

Program berita yang tayang setiap jam sekali, dengan durasi 5-10 menit. 

Memberikan informasi  ter-update, baik konten lokal maupun mancanegara. 

d. iNEWS Pagi 

Program berita nasional di setiap pagi, yang tayang setiap hari, pada 

pukul 06.00 WIB. Memberikan informasi dari berbagai bidang, tayang secara  

Live, mulai dari peristiwa politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, dan olah 

raga, baik dari dalam ataupun luar negeri. Dipandu oleh  host, dengan gaya 

santai, ringan, yang bisa menemani waktu sarapan, yang bisa dijadikan sumber 

referensi informasi. 

e. iNEWS Siang 

Program berita yang tayang setiap hari pada pukul 11.30 WIB. 

Menyajikan Informasi tercepat dan teraktual, biasanya menyajikan dengan 

laporan langsung di tempat kejadian perkara, disajikan secara langsung untuk 

menemani istirahat makan siang. 

f. iNEWS Petang 

Program berita utama tayang setiap hari, pada pukul 18.03 WIB. 

Memberikan informasi secara detail  dari berbagai bidang yang disiarkan secara  

live, yaitu peristiwa politik, hukum, sosial, budaya, dan ekonomi, baik dari 



   

dalam ataupun luar negeri. Dikemas dengan menarik, santai, elegan namun 

informatif. 

g. iNEWS Malam 

Program berita malam ter-update  yang tayang setiap hari pukul 21.03 

WIB. Menyajikan berita terkini, perkembangan informasi yang terkaktual, jelas, 

dan lugas secara langsung. Dipandu oleh beberapa host yang menarik untuk 

menemani waktu istirahat malam.Menginformasikan kembali berita terhangat 

kepada pemirsa agar tidak tertinggal informasi. 

h. Intermezzo 

Program  talkshow  terbaru iNewsTV, yang bertemakan tentang hal hal 

yang unik, dari mulai komunitas, kuliner, tips-tips, bahkan public figure. 

Dikemas dengan santai dan menarik. Tayang setiap hari Senin sampai Jumat 

pada pukul 10.00- 11.00 WIB. 

i. Bongkar Perkara 

Program informasi ini tayang setiap hari Kamis, pukul 20.03 WIB.  

Program yang akan melihat dibalik sebuah fenomena dari kejadian,dan 

berbagai pendekatan dari penelusuran kasus, proses investigasi, hingga 

debat. Siap membongkar sebuah fakta bersama para narasumber. 

j. Police Line 

Program yang tayang setiap hari Senin sampai Kamis, pada pukul 

11.03 WIB.  Program ini  menghadirkan informasi seputar dunia kriminal 

yang terjadi di seluruh negeri ini, dikemas secara berbeda dan informatif. 

Dirangkai dengan informasi lalu lintas langsung dari TMC Polda Metro 

Jaya. 

k. Indonesia Today 

Program  yang  berisi tentang kejadian terbaru dan dibawakan dengan 

host yang langsung terjun ke lapangan  terjadinya peristiwa.Baik kasus-

kasus kriminalitas, kasus publik service laporan kecelakaan setiap hari, 

bekerja sama dengan TMC Polda Metro Jaya untuk menyampaikan  laporan 

langsung seputar kondisi arus lalu lintas.  Hadir setiap hari Rabu dan Kamis, 

setiap pukul  20.03  –  20.30 WIB. 

 

 

 



   

l. iNews Files 

Program investigasi suatu kasus yang dikulik sampai mendetail. 

Menguak sebuah kasus, mulai dari awal kasus muncul hingga dampak dari 

kasus yang tersebut. Hadir setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 21.30 – 

22.00 WIB. 

m. Tekno Update 

Program yang tayang pada hari Senin sampai Jumat, pukul 08.00 WIB. 

Program ini menyajikan informasi terkini seputar dunia teknologi. 

Membahas teknologi modern yang semakin maju karena perkembangan 

jaman. Dikemas secara santai namun sangat informatif. 

n. Info Biz 

Program yang menyajikan informasi terkini seputar dunia teknologi. 

Membahas teknologi modern yang semakin maju karena perkembangan 

jaman. Dikemas secara santai namun sangat informatif.Disajikan setiap hari 

Senin sampai Jumat pada pukul 08.45 WIB. 

o. Indonesia Border 

Program ini hadir setiap hari Sabtu pukul 19.00 WIB. Program 

investigasi yang membahas konflik kesenjangan dan masalah yang muncul 

di  perbatasan Indonesia. Sehingga pemirsa akan diperkaya informasi dan 

pengetahuannya terkait seluk beluk bea cukai, imigrasi, perbatasan 

internasional dan juga segala bentuk penegakan hukum. 

p. Hot News  

Program yang menyajikan informasi berdasarkan sumber dari sosial 

media seseorang, dari mulai kicauan,  headline  berita hari ini, hingga 

kutipan yang kontroversial. Biasanya mengambil tema yang saat ini sedang 

diperbincangkan masyarakat di media sosial. Program ini tayang setiap hari, 

pada pukul 18.03 WIB. 

q. Talk To Inews 

Program berita yang disajikan dengan  talkshow  yang mengangkat isu-

isu terhangat, dipandu dengan host cantik berpengalaman Tina Talisa. 

Menghadirkan sejumlah narasumber untuk memperkuat topik yang akan 

dibahas. Program ini tayang setiap hari Selasa pada pukul 19.30 WIB. 

 

 



   

 

2. Program Hiburan  

a. Assalamualaikum Ustad  

Program acara bagi agama Islam dengan menghadirkan ustad/ustadzah 

yang dapat memberikan ceramah mensyiarkan agama Islam. Berisi tentang 

informasi islam. Sangat cocok untuk menemani waktu subuh anda. Tayang 

setiap hari pukul 04.00 – 05.30 WIB. 

b. Top Files 

Program yang menyajikan berbagai video peristiwa terunik dari 

berbagai penjuru dunia, yang mungkin bisa membuat anda kagum maupun 

kaget, yang mungkin tidak semua orang bisa melakukannya. Biasanya  

mengambil bahan dari portal video, youtube.  Program ini tayang setiap hari 

pada pukul 09.30 WIB. 

c. Wajah Indonesia 

Program yang menyajikan jajanan kuliner maupun ragam budaya dari 

berbagai daerah yang ada di Indonesia. Menghadirkan keunikan dan sesuatu 

yang  khas dari suatu daerah. Memperkenalkan seluruh wajah negara tercinta 

Indonesia. Program ini tayang setiap hari, pukul 07.30 WIB. 

d. Majelis Sakinah 

Program acara yang tayang pukul 09.03  –  10.00 WIB , setiap Senin 

hingga Jumaat. Program acara ini menampilkan tentang dakwah dan 

ceramah ustad. Acara ini menghadirkan narasumber ustad dan setiap harinya 

menganggkat tema yang berbeda. Selain itu audience yang hadir berasal dari 

beberapa majelis. 

e. Unix 

Program yang tayang setiap Senin hingga Jumat pukul 16.00 WIB. 

Menghadirkan beragam hal baru yang unik, sesuai dengan namanya, bahkan 

dengan kejadian yang tak terduga. 

f. Modus 

Program acara baru tentang video video klip lucu dan menghibur untuk 

para pemirsa.  Hadir selama 30 menit setiap hari Senin hingga Jumat, pada 

pukul 22.03 WIB. 

 

 



   

 

g. OMG 

Program iNews TV yang hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 22.30 

WIB.  Program acara yang menyajikan hiburan tentang video video klip dan 

VT tentang kejadian yang mengagetkan  dan membuat pemirsa terhibur. 

h. Rasa Indonesia 

Indonesia merupakan negara yang punya beragam budaya, beragam 

bahasa, dan tentunya beragam juga jenis kulinernya. Program ini  akan 

menelusuri lebih jauh budaya suatu daerah sampai mencicipi makanan khas  

tradisionalnya. Disamping menambah pengetahuan, tentunya menambah 

rasa cinta kamu terhadap negeri ini.  Tayang pada hari Minggu, pukul 11.03 

WIB. 

i. ShowBiz Close Up 

Hiburan di siang hari yang memberikan informasi seputar selebriti 

dalam negeri maupun luar negeri, dan informasi-informasi yang sedang 

hangat dibicarakan publik, serta mengungkap fakta-fakta selebriti. 

Mengundang bintang tamu yang akan memberikan pengalaman atau 

kisahnya untuk anda.  Tampil dengan format talkshow yang disajikan setiap 

hari, pukul 13.30 WIB. 

j. Primetime Show 

Program hiburan keluarga. Program hiburan  talkshow  yang 

membahas berbagai informasi tentang toko , sesuatu yang unik dan 

sebagaianya . Talkshow ini juga diringi dengan homeband. 

k. iTalk 

Talkshow  yang membahas tentang kejadian kejadian yang sangat 

kontrovesional yang dibawakan dengan kemasan yang menarik dan dipandu 

oleh Host yang sangat menarik yakni Arya Sinulingga . Sehingga 

pembahasannya lebih mendetail . 

l. Talk and Cook 

Program hiburan yang menyajikan acara memasak di pimpin dengan 

host cantik dan ditemani oleh bintang tamu. Program ini menghadirkan suatu 

tokoh, bercerita tentang masa hidupnya yang inspiratif, kontroversi, 

menghibur, dan tidak hanya berdialog tapi juga merasakan masakan buatan 



   

langsung dari sang tokoh tersebut. Tampil setiap hari Selasa, pukul 19.30 

WIB. 

3. Program Olahraga 

a. Xsport Clip 

Program acara yang tayang setiap hari, pada pukul 03.00  –04.00 WIB. 

Program ini menampilkan cuplikan video olahraga yang terekam dengan 

adegan yang menggelitik, bersumber dari youtube. 

b. Sport News 

Program yang tayang setiap hari pada pukul 05.00 WIB, menyajikan 

seputar informasi di bidang olahraga.  Program berupa informasi terkini 

seputar dunia olahraga mulai dari  highlight  sepak bola, tennis, baskter,  

klasemen sementara, bursa transfer dan masih banyak lagi, yang akan 

membuat audien tidak ketinggalan informasi seputar dunia olahraga. 

c. iNews Sport 

Program olahraga re-run pertandingan sepak bola, yang ditayangkan 

setiap hari Senin hingga Jumat pukul 14.30 – 15.00 WIB, teruntuk bagi 

pemirsa yang ketinggalan acara pertandingan bola saat itu. 

d. Sport News Malam 

Program berita olahraga pada malam hari, cocok bagi pemirsa yang 

menggeluti dunia olahraga. Tayang setiap Senin hingga Jumat pukul 22.03 

– 22.30 WIB. 

e. Ultimate Fighting Championship 

Program olahraga yang tidak hanya memacu adrenalin, melainkan 

olahraga unik yang hanya dilakukan oleh kaum laki-laki.Semua petarung 

akan melakukan kontak bodi dengan lawan dan memainkan strategi 

bagaimana caranya bertahan dan menyerang, sehingga yang kuatlah yang 

akan menjadi pemenang.  Tayang setiap hari pada pukul 01.30 – 03.00 

WIB. 

 

 

 

 

 



   

B. Tahapan Awal Persiapan 

Pembekalan KKP merupakan tahap awal penulis yang akan melakukan  KKP. 

Pembekalan dipimpin oleh Ketua Prodi Televisi dan Film. Berkumpul di satu aula, 

dan dibekali aturan pendaftaran mahasiswa yang akan melakukan KKP.  Pembekalan 

berisi mekanisme dan birokrasi pengajuan KKP oleh tiap-tiap mahasiswa. Ketua 

Prodi, menentukan dosen pembimbing untuk tiap-tiap mahasiswa yang bertujuan 

untuk membantu mekanisme pelaksanaan KKP. Mulai dari memilih stasiun televisi 

yang akan dituju untuk pelaksanaan KKP, pengajuan proposal, dan surat rekomedasi 

kampus harus diketahui oleh dosen pembimbing masing-masing. 

Setelah melakukan pembekalan penulis harus melakukan pendaftaran kepada 

pihak kemahasiswaan jurusan untuk diproses oleh institusi. Setelah terdaftar sebagai 

peserta  KKP, penulis mulai menentukan target stasiun televisi yang akan dituju untuk 

pelaksanaan KKP.Informasi didapatkan melalui media internet atau bahkan bertanya 

langsung kepada karyawan jika sudah mempunyai koneksi dan bertanya kepada kakak 

tingkat yang telah melakukan KKP sebelumnya.Setelah menentukan kepastian stasiun 

televisi atau  production house  mana yang akan dituju, selanjutnya penulis membuat 

proposal pengajuan KKP, yang berisi berkas-berkas seperti daftar riwayat hidup, 

transkip nilai, surat pengajuan dari pihak kampus, portofolio dan alasan lokasi KKP.  

Surat keterangan pengajuan didapatkan dari Kasubag Akademik Fakultas Seni Rupa 

dan Desain dengan menyerahkan proposal magang. 

Proposal harus disetujui oleh pihak kampus, dan mengetahui dosen 

pembimbing. Tahap selanjutnya, mahasiswa mengirimkan proposal tersebut kepada 

pihak HRD iNEWS TV pada tanggal 30 September 2016.  Didalam proposal penulis 

telah mengajukan jobdesc yang dikuasai untuk pelaksanaan KKP. Proses 

pengumuman hasil proposal satu bulan setelah mengirimkannya kepada HRD. Pada 

tanggal 04 Oktober 2016, pihak HRD menghubungi penulis yang telah mengirimkan 

proposal. HRD memberikan arahan tentang aturan kerja, dan menentukan penempatan 

program beserta jobdesc. 

Pelaksanaan Kuliah Kerja Profesi yang telah disepakati dimulai tanggal 07  

Oktober  2016  hingga 08  November  2016. Untuk penentuan Pembimbing Lapangan 

oleh HRD iNEWS TV diserahkan kepada  Manager Berita  program iNEWS Siang, 

yaitu Khoiri Ahmadi. 

 

 



   

C. Pelaksanaan Kerja Profesi 

1. Waktu dan tempat penyelenggaraan Kuliah Kerja Profesi 

Kerja Profesi dilaksanakan selama 1 bulan sejak tanggal 7 Oktober sampai 8 

November 2016. dilaksanakan setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 07.00  –  

16.00 WIB. Penulis melakukan di divisi  News Production, Departemen News. Dalam 

program iNEWS Siang penulis diposisikan sebagai Asisten Produser. Pelaksanaan 

KKP dibimbing oleh Produser iNEWS Siang yaitu Reiza Alfian.  

Selama satu bulan ketentuan jadwal menyesuaikan instruktur Kerja Profesi yaitu 

masuk dari hari  senin sampai jumat. Kegiatan KP diliburkan  pada hari Sabtu dan 

minggu atau pada hari libur nasional. Terkadang ada waktu lembur jika ada program 

yang harus kejar tayang  dan diajak produksi di lapangan. 

2.  Deskripsi Pelaksanaan Kuliah Kerja Profesi  

Penulis melakukan kegiatan KKP di iNEWS TV pada program berita iNEWS 

Siang di mulai sejak tanggal 7 Oktober sampai 8 November 2016. dilaksanakan setiap 

hari Senin sampai Jumat mulai pukul 07.00  –  16.00 WIB. Penulis berada di divisi 

News Production, Departemen News. Dalam program iNEWS Siang 

penulisdiposisikan sebagai Asisten Produser. Pelaksanaan KKP dibimbing oleh 

Produser iNEWS Siang yaitu Reiza Alfian.  

Selama  pelaksanakan  KKP selama satu bulan, penulis mendapatkan banyak 

pengalaman, pembelajaran, wawasan dan informasi yang sebelumnya penuliskurang 

begitu paham terutama mengenai dunia pertelevisian khususnya dalam departemen  

News Production.  

Dalam pelaksanaan KKP ini, mahasiswa diberi tugas pada tahap pra produks 

ihingga Pasca Produksi. Penulis memperoleh pengalaman dari mulai hal umum 

mengenai dunia kerja seperti cara berkomunikasi dengan rekan kerja, kerjasama tim, 

tanggung jawab, menghadapi deadline. 

 

 

 



   

A. Praproduksi 

1. Rapat Budgeting Berita 

Rapat Budgeting ini di hadiri oleh korda, korlip, produser,asisten 

produser guna membahas berita apa saja yang terupdate hari ini, selanjutnya 

Korda dan Korlip memberikan topic – topic berita yang akan di bahas untuk 

materi iNEWS Siang dan siapa saja yang akan live TVU disana.  

 

Gambar 13.  Suasana Rapat Budgeting Berita 

Sumber : ( Tamara: 2016) 

 

Gambar 14. Segmentasi berita yang akan ditayangkan 

Sumber : ( Tamara :2016) 



   

2. Riset 

Riset merupakan  tahap awal  yang harus dilakukan untuk memperkuat topic 

atau tema, riset merupakan tugas harian penulis selama melaksanakan 

KKP.Penulis melakukan riset dengan topic yang di berikan oleh Eksekutif 

Produser atau Produser dan setelah melakukan riset secara online barulah kita 

mendapatkan berbagai referensi data guna memperkuat topic pada berita. Hasil 

riset online tadi bisa di jadikan bahan untuk Lead Presenter guna mempertegas 

dan memberikan informasi yang mendalam kepada penonton atau khalayak.  

 

Gambar 15.  Pencarian keaktualan berita 

Sumber : ( Tamara: 2016 ) 

3. Mengurus Keperluan Sebelum Live 

Rutinitas setiap hari yang dilakukan adalah: Setelah rapat Budgeting 

Berita dan menuliskan Rundown kasar ke Aplikasi iNEWS memastikan artikel 

yang di beritakan adalah berita terbaru dan memastikan gambar kepada Korda 

dan meminta nomor Reporter yang akan beritanya di tayangkan live melalui 

TVU ke Korlip dan memberikan kepada CG (character generic). Mencetak 

Rundown, script. Dan membuat Lead berita untuk Presenter.  



   

 

Gambar 16 . Menuliskan CG berita mengunakan software iNEWS 

Sumber : ( Tamara , 2016 ) 

 

Gambar 17 . Mengecek gambar ke Korlip dan Korda 

Sumber : ( Tamara : 2016 ) 

c. Produksi 

1. Menjadi Assisten Produser 

Saat  live  yang berisi  4  segment  tugas  penulis  yakni  bertanggung 

jawab untuk menjadi seorang  Asst. Program Director  untuk mengontrol 

durasi dari  Master Control Room  selama  live  berlangsung.  Penulis berbekal  

rundown  yang sudah dibuat oleh produser dan menginstruksikan hasil durasi 

kepada Program Director  melalui  countdown  saat acara sedang berlangsung.  

Penulis mengingatkan durasi pada setiap menitnya. Dalam penghitungan 



   

durasi ini, penulis harus teliti dalam menjumlahkan durasi, jika pada setiap 

program durasi mengalami overduration atau underduration.Penulis juga 

harus mengecek tulisan pada CG (character generic) bila ada tulisan yang 

Typo ( Salah ketik ) dan  Penulis harus mengkalkulasikan sehingga program 

dapat selesai dengan durasi yang telah ditentukan. Seringkali produser lupa 

akan durasi karena terlalu asik dalam pembahasan. Jika mengalami 

overduration, program selanjutnya akan mengalami dampaknya. 

 

Gambar 18 . Pengecekan tulisan CG sebelum berita naik 

Sumber : ( Tamara ; 2016 ) 

Tugas seorang Asisten Produser News memang tidak terlalu rumit dan 

menyusahakan , namun di perlukan ketelitian dan kecekatan dalam mengerjakan 

semua tugas dan menghandle tugas Produser. Seperti hari Senin ini , penulis langsung 

di berikan pekerjaan membuat CG ( Caracter Generic )  Breaking News dan Spesial 

Report secara bersamaan. Awalnya mahasiswa merasa takut untuk memberikan 

tulisan yang tepat untuk CG Berita Breaking News Sidang Jesica dan akhirnya 

Produser saya memberikan kepercayaan membuat CG Breaking News Sidang Jesica 

dari segment 1 hingga segment 15. 



   

 

Gambar 19 Membuat CG Breaking News Sidang Jesica Kopi Maut 

Sumber : ( Tamara : 2016 ) 

 

 

 Gambar 20, Ruang Kerja Kru iNEWS Siang 

Sumber : ( Tamara : 2016 ) 

Sebagai seorang asisten produser news tugas dan kewajiban yang harus 

dijalankan sangat beragam sesuai dengan perintah dari produser, meski telah diberi 

tugas pokok untuk mengelola akun inews menggunakan id produser dan mengecek 

gambar di korda dan korlip mengunakan akun produser sebelum berita iNEWS Siang 

naik. Tugas mahasiswa selain itu tadi menyiapkan pra produksi hingga pasca 

produksi. Berikut ini merupakan rincian tugas seorang asisten produser yanga akan di 

jabarkan setiap minggu. 

 

 



   

1. Minggu ke-1, 

Minggu pertama adalah tahap perkenalan dan adaptasi dengan kru iNEWS 

Siang dan Sewaktu awal datang keruangan penulisdi sambut baik dengan Eksekutif 

Produser yaitu Opung Arif dia mengenalkan penulis dengan Produser, Asisten 

Produser, Editor, Grafis, Korda dan Korlip. Dan Eksekutif Produser menyerahkan 

penulis ke Koordinator penanggung jawab penulis selama di iNEWS Siang yaitu 

Produser yang bernama Reiza Alfian, disinilah mas Reiza Alfian mengajarkan dan 

memberikan Id iNEWS ke penulislalu penulis di berikan arahan cara mengerjakan CG 

( Caracter Generic ) dan memberikan judul yang singkat tapi mencangkup berita. 

Kebetulah pada minggu ini mahasiswa langsung di beri tugas langsung membuat CG 

Breaking News dan itu sepenuhnya tugas di percayakan oleh mahasiswa. 

2. Minggu ke-2, 

Minggu kedua adalah tahap mengikuti segala kegiatan pra produksi, produksi 

hingga pasca produksi, penulis terlibat langsung cara budgeting berita, dan 

mendengarkan Korda dan Korlip memberikan laporan kerjannya dan produser 

memberikan rundown untuk berita yang akan tayang. Mahasiswa terlibat untuk 

menuliskan segmentasi dan menuliskan rundown kasar ke rundown ke aplikasi 

iNews. 

 



   

 

Gambar 21 Rundown kasar yang dituliskan di papan tulis 

Sumber : ( Tamara : 2016 ) 

 

Gambar 22. Penulisan awal stories diubah menjadi Rundown berita yag akan di tayangkan 

Sumber : ( Tamara : 2016 )  

Setelah rundown jadi penulis diberikan akses outlook produser dan di berikan 

wewenang untuk menuliskan lead yang sudah diemailkan ke outlook produser untuk 

dimasukan ke lead berita guna dibaca oleh presenter berita nantinya dan setelah 

menuliskan lead mahasiswa harus menuliskan CG berita untuk di tayangkan di 

televise. Setelah menulisakan CG dari segmen 1 hingga segment 5 sebelum jam 11:30 

penulis diberikan waktu untuk mengecek semua tulisan sehingga tidak terjadinya 



   

typo( kesalahan penulisan ) dan mencetak rundown untuk dibawa mahasiswa ke ruang 

MCR ( Master Control Room ) guna mempermudah produser mengetahui isi berita 

yang akan ditampilkan. 

Dan setelah berita naik penulis membereskan kertas- kertas rundown tadi supaya tidak 

berceceran di MCR (Master Control Room ) dan mempermudahkan program lainnya supaya 

kertas rundownnya tidak tertukar dengan acara sebelumnya. 

3. Minggu Ke-3, 

Penulis mengupdate berita menggunakan berita di Line Todaysupaya bisa di jelaskan 

di Budgeting berita nantinya dan di minggu ini dimana mahasiswa di suguhkan kembali 

berita tentang sidang keputusan Jesica Kumala Wongo dan mahasiswa tidak mengikuti rapat 

Budgeting dikarenakan mahasiswa di percaya untuk menberikan CG tentang menunggu vonis 

jesica kumala wongso. Kebetulan dimana itu siding di roll jam 8 hingga malam jadi chanel 

iNEWS memberikan siaran live awal hingga keputusan siding Jesica Kumala Wongso. 

4. Minggu Ke-4 

Di minggu terakhir ini penulis mendapakan suguhan yang menarik selama seminggu ini 

penulis diberikan tugas untuk menghandle iNEWS Siang, Spesial Report, Breaking News dan 

Police Linekarna Produser Pembimbing saya sedang cuti jadi mas Reiza memberikan 

kerpecayaannya lagi untuk mengahandle tugas mas Reiza saat cuti. Dan terlebih lagi 

Produser Police Line sedang sakit jadi saya berserta mahasiswa magang di program police 

line membuat CG dan lead berita dengan di bantu oleh Eksekutif produser iNEWS Siang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Selama melaksanakan proses kuliah kerja profesi sebagai  Assisten 

Produser  yang telah dilaksanakan selama satu bulan pada tanggal 07 Januari 

sampai 08 Februari 2016 di PT. SUN TELEVISI NETWORK ( iNewsTV ) 

 (News Production Departement) merupakan salah satu pengalaman yang 

memberikan banyak manfaat bagi kelancaran proses belajar. 

 Pengalaman yang didapatkan mampu mengaplikasikan materi yang 

diperoleh selama kuliahvdalam melaksanakan kerja profesi, juga mendapatkan 

hal-hal baru yang berhubungan dengan dunia industri  pertelevisian selama    

melaksanakan kerja profesi. Kuliah Kerja Profesi juga merupakan salah satu 

prasyarat untuk menempuh Tugas Akhir (TA), selain itu juga ingin 

mengetahui dunia jurnalis (News Production). 

Pengalaman  Kuliah kerja profesi di PT. SUN TELEVISI NETWORK 

( iNewsTV )sebagai  Assisten Produser  memberi banyak pengalam praktik 

yang selama ini di dalam banyak produksi kampus lebih banyak  dibagian 

praproduksi hingga Produksi. Selama 31 hari mempraktekkan dan mengamati 

bagaimana cara kerja dan kerjasama  crew  bertanggung jawab setiap profesi 

yang dituntut.. Sebagai  Assisten Produser  yang tanggung jawabnya lebih 

besar dengan memastikan semua pekerjakan seorang produser terbackup,  

ternyata masih banyak ilmu dan praktek lapangan yang harus dilakukan dan di 

pelajari lebih mendalam. 

Teori  –  teori yang didapatkan lebih baik langsung diaplikasikan agar 

lebih mudah dimengerti. Berdasarkan apa yang telah di dapatkan selama 

melaksanakan kegiatan Kerja Profesi di PT. SUN TELEVISI NETWORK 

(News Production Departement), dapat diambil kesimpulan bahwa 

terlaksananya Kerja Profesi sangat bermanfaat. di PT. PT. SUN TELEVISI 

NETWORK (News Production Departement) layak dijadikan sebagai lokasi 

pelaksanaan Kerja Profesi, karena sangat diperlukan generasi muda yang 

kreatif dalam proses produksi program news. 

 

 

 



   

B. Saran 

Setelah melakukan kegiatan KKP, mahasiswa  memberikan saran, baik  

bagi lembaga/perusahaan, bagi mahasiswa maupun bagi universitas agar 

menjadi masukan dan pembelajaran untuk kegiatan KKP yang berikutnya, 

saran dari diantaranya. 

1. Instansi atau perusahaan memberikan kesempatan lebih besar dan terbuka 

terhadap mahasiswa yang ingin melaksanakan Kuliah Kerja Profesi di 

perusahaan yang bersangkutan dan memberi evaluasi-evaluasi dan saran yang 

membangun dan bermanfaat untuk mahasiswa kedepannya. 

2. Mahasiswa dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab dan profesionalitas dalam 

dunia kerja serta melaksanakan segala pekerjaan dengan sebaik-baiknya agar 

memberikan kepuasan bagi perusahaan.  

3. Mahasiswa menjaga nama baik universitas dengan mentaati etika dan peraturan 

yang diterapkan dalam perusahaan. Mahasiswa harus bisa beradaptasi dan 

berkomunikasi yang baik dengan rekan kerja maupun dengan atasan di tempat 

dilaksanakannnya KKP.  

4. Pihak kampus dapat menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai perusahaan 

atau instansi lebih luas lagi, yang dapat mempermudah mahasiswa mengajukan 

permohonan KKP di lembaga tersebut. 
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