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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Profil Perusahaan 

Nama Instansi  

Alamat  

 

Telp/Fax 

Email  

Website 

: 

: 

 

: 

: 

: 

MNC Group / iNews  

Ruko Rich Palace I-17, Mayjend Sungkono 149-151 

Surabaya 

(031) 8721731 

sindotvreferensiindonesia@gmail.com 

www.i-newstv.com 

 

2.2  Sejarah Singkat iNews tv 

iNewsTV adalah jaringan televisi lokal terbesar di Indonesia. Mengawali 

perjalanan hidupnya, pertama kali diluncurkan dengan nama SUN TV pada 

tanggal 5 Maret 2008. Siaran perdana SUN TV semula hanya dapat dilihat secara 

terestrial di beberapa jaringan televisi lokal di Indonesia serta melalui Indovision, 

Oke Vision dan Top TV. Seiring berjalannya waktu perubahan demi perubahan 

dilakukan. Sejak tanggal 26 September 2011, SUN TV berubah namanya menjadi 

SINDOTV yang 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. iNewsTV merupakan televisi nasional 
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yang memiliki jaringan televisi lokal terbanyak di seluruh Indonesia. Dengan 

didukung jaringan yang luas ini, iNewsTV dipastikan akan mengangkat dan 

menonjolkan  konten lokal dari masing-masing daerah. 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 oleh 

news centre dan news gathering terbesar di Indonesia. Berikut daftar televisi 

jaringan iNews TV : 

 

1. Bali 

• iNewsTV Bali  53 UHF 

2. Bengkulu 

• SindoTV Bengkulu 53 UHF 

3. Daerah Istimewa Aceh 

• iNewsTV Aceh 40 UHF 

4. Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 

• iNewsTV Jakarta 30 UHF 

5. Gorontalo 

• iNewsTV Gorontalo 56 UHF 

6. Jambi 

• SindoTV Jambi 56 UHF 

7. Jawa Barat 

• iNewsTV Bandung 22 UHF 

• DIANTV 60 UHF 
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• TazTV 52 UHF 

8. Jawa Tengah 

• iNewsTV Semarang 45 UHF 

• iNewsTV Magelang 54 UHF 

9. Jawa Timur 

• iNewsTV Surabaya 62 UHF 

10. Kalimantan Barat 

• iNewsTV Pontianak 45 UHF 

11. Kalimantan Selatan 

• SUNTV Banjarmasin 50 UHF 

12. Kalimantan Tengah 

• SindoTV Palangkaraya 33 UHF 

13. Kalimantan Timur 

• KALTIM TV 61 UHF 

14. Kalimantan Utara 

• SindoTV Tarakan 41 UHF 

15. Kepulauan Bangka Belitung 

• iNewsTV Pangkal Pinang 47 UHF 

16. Kepulauan Riau 

• iNewsTV Batam 61 UHF 

17. Lampung 

• iNewsTV Lampung 50 UHF 

18. Maluku 

• iNewsTV Ambon 52 UHF 
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• SindoTV Maluku 58 UHF 

19. Maluku Utara 

• iNewsTV Ternate 24 UHF 

20. Nusa Tenggara Barat 

• SindoTV Mataram 38 UHF 

21. Nusa Tenggara Timur 

• iNewsTV Kupang 56 UHF 

22. Papua 

• iNewsTV Merauke 22 UHF 

• Nabire TV 22 UHF 

• Cendrawasih TV 26 UHF 

23. Papua Barat 

• SindoTV Manokwari 34 UHF 

24. Riau 

• SindoTV Pekanbaru 57 UHF 

25. Sulawesi Barat 

• iNewsTV Mamuju 34 UHF 

26. Sulawesi Selatan 

• iNewsTV Makassar  51 UHF 

27. Sulawesi Tengah 

• SindoTV Palu 45 UHF 

28. Sulawesi Tenggara 

• iNewsTV Kendari 44 UHF 

29. Sulawesi Utara 



 
17 

 

                                                                        
  

• iNewsTV Manado 26 UHF 

30. Sumatera Barat 

• iNewsTV Padang 31 UHF 

• iNewsTV Tanah Datar 25 UHF 

• Pass TV 36 UHF 

31. Sumatera Selatan 

• iNewsTV Palembang 44 UHF 

• Linggau TV 53 UHF 

32. Sumatera Utara 

• iNewsTV 45 UHF 

• SindoTV Pematang Siantar 60 UHF 

 

2.3  Overview Perusahaan 

Mengenal instasi yang akan ditempati untuk melaksanakan kerja praktik 

sangat diperlukan, agar mampu memperkirakan apa yang akan dilakukan selama 

masa kerja praktik berlangsung. Lokasi iNews TV Biro Surabaya terletak di 

Kompleks Ruko Rich Palace I-17, Mayjend Sungkono 149-151 Surabaya. 

 

 

 Gambar 2.1 Logo iNews TV 
(Sumber: www.i-newstv.com) 
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 Gambar 2.2 Lobby Kantor MNC Group 
(Sumber: dokumen pribadi) 

 

 Gambar 2.3 Ruang MCR 
(Sumber: dokumen pribadi) 
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2.3.1.  Struktur Organisasi iNews TV 

 

*Dari struktur organisasi tersebut, penulis ditempatkan pada bagian asisten 

produser. 
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2.3.2.  Tugas dan Kewenangan 

1. Kepala biro 

Mengkoordinasikan semua kebijakan baik dari nasional maupun regional 

Jawa Timur. Terkait dengan program news, non news, dan marketing. 

2. Admin Umum 

Mengkoordinasikan seluruh kegiatan administrasi di kantor biro, serta 

mengatur beberapa bagian dibawahnya yaitu driver, security, serta office 

cleaning. 

3. Kepala Teknik 

Mengkoordinasikan dan mengawasi secara teknis proses siaran baik live 

maupun tapping serta terkait perawatan mesin dan alat-alat. Beberapa 

bagian dibawah kepala teknik yaitu: 

a. Master : mengatur semua alat-alat yang ada di studio  

b. IT : mengatur dibagian IT  

c. Studio : - Cameramen : mengoperasikan dan mengatur kamera 

- Editor : bertugas mengedit video 

- Audioman : bertugas mengatu dan mengoperasikan 

mixer audio 

- Program director : bertugas mengawasi jalannya proses 

siaran 

- Switcher : bertugas mengoprasikan alat switcher 

- Design Grafis : bertugas menjalankan grafis saat siaran 
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4. Eksekutif Produser News 

Yang mengkoordinasi dan bertanggung jawab atas semua tugas berupa 

teknis-teknis hasil tayangan berita maupun isinya.  

a. Produser : bertanggung jawab dengan program yang dipimpin 

- Asisten Produser (magang): membantu produser untuk 

mengambil, mengedit naskah dan lain-lain  

b.  Kontributor peliputan : mereka yang memasok dan mensuplai 

berita-berita dari daerah-daerah ke kantor biro. 

c. Presenter, reporter : bertugas menyampaikan berita yang telah 

didapat dari kontobutor, baik secara laive di TKP dan studio. 

5. Koordinator Sales dan Marketing 

Mengkoordinasi di bagian penjualan dan marketing seperti iklan dan lain 

sebagainya. 

a. Account Executif : bertugas menemui klien untuk menentukan 

harga dan kontrak-kontrak lainnya. 

b. Admin Marketin : bertugas mengatur, merekab, dan mencatat 

semua kegiatan marketing di kantor biro. 

2.3.3.  Overview Program Jatim Today iNews TV 

  Nama program : Jatim Today 

  Tayang program : Senin – Jumat 

  Jam Tayang  : 15.30 – 16.25 WIB 

Sejak 5 Maret 2008 iNews TV Biro Surabaya yang sebelumnya bernama 

SUN TV sudah berjaringan lokal yang dikhususkan untuk menayangkan program 

berita lokal untuk wilayah Surabaya dan sebagian wilayah Jawa Timur. 
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Program “jatim Today sudah ada sejak awal stasiun TV ini dibentuk. Tetapi 

dengan nama program yang berbeda yaitu Jatim Hari Ini dan masih dikontrol oleh 

MHTV Surabaya. Baru berubah pada rapat redaksi bulan November 2015 menjadi 

Jatim Today. Program ini ditayangkan secara reguler setiap hari Senin sampai 

Jumat pukul 15.30 – 16.25 WIB. “Jatim Today” khusus ditujukan bagi warga 

Jawa Timur, sebagai dedikasi redaksi iNews TV untuk selalu dekat dengan 

pemirsanya. Program berdurasi lebih kurang 60 menit ini ditayangkan secara live 

dari studio iNews TV Surabaya. Apabila kondidi tidak memungkinkan untuk live 

maka proses produksi akan berlangsung secara tapping. “Jatim Today” memiliki 3 

produser, yaitu Solihin Bahari; Tri Ambarwatie; dan Iwan Manaf. Program ini 

dikawal oleh Aries Putra dan Lintang Violetta sebagai presenter.  

Program berita “Jatim Today” memiliki 5 segmen berita, yang terdiri dari 3 

segmen news dan 2 segmen talkshow dengan nama program “Ngobras”. Sebelum 

disiarkan bersamaan dengan “Jatim Today” program talkshow “Ngobras” 

disiarkan pada jam yang berdampingan dengan “Jatim Hari ini”. Namun sejak 

rapat redaksi 2015 yang merubah nama program “Jatim Hari ini” menjadi  “Jatim 

Today”, program “Ngobras” diputuskan untuk tayang bersamaan di dalam 

program “Jatim Today”. “Ngobras” diproduseri oleh Iwan Manaf, dan Aprilia 

Putri dengan seorang presenter yaitu Dista Nugraha. Berdasarkan Litbang iNews 

periode 7 Februari 2016 – 5 maret 2016 target segmen Program Jtim Today ialah 

kaum perempuan atau ibu-ibu. 

Program talkshow “Ngobras” adalah singkatan dari ngobrol santai. Disini 

topik-topik yang diangkat menjadi bahasan adalah topik hangat yang sedang 

ramai dibicarakan oleh masyarakat khususnya Jawa Timur, dengan mendatangkan 
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narasumber yang terkait dengan topik yang sedang diangkat. Proses produksinya 

biasa disiarkan secara live atau tapping. Saat memungkinkan akan disiarkan 

bersamaan secara live dengan “Jatim Today”. Namun jika ada kendala dan 

halangan maka dilaksanakan secara tapping dan diputar saat “Jatim Today” mulai 

ditayangkan. 

 

 

 Gambar 2.4 Setting Studio Jatim Today 
(Sumber: dokumen pribadi) 
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 Gambar 2.5 Ruang MCR 
(Sumber: dokumen pribadi) 

 

 

 Gambar 2.6 Proses Produksi 
(Sumber: dokumen pribadi) 
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2.4  Visi dan Misi iNews TV 

iNewsTV merupakan televisi nasional yang memiliki jaringan televisi lokal 

terbanyak di seluruh Indonesia. Dengan didukung jaringan yang luas ini, 

iNewsTV dipastikan akan mengangkat dan menonjolkan  konten lokal dari 

masing-masing daerah. 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 oleh news centre dan 

news gathering terbesar di Indonesia. 

a. 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. 

b. 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. 
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2.5 Tujuan Pokok iNews TV Surabaya 

Tujuan pokok yang hendak dicapai oleh iNews TV adalah sebagai 

berikut : 

a. Memproduksi program-program berita dan informasi yang cepat, akurat, 

informatif, mendidik serta menginspirasi. 

b. Menginformasikan suatu berita dengan cepat dan berimbang. 

c. Meningkatkan potensi daerah dengan menyajikan informasi secara beragam. 

d. Menggerakkan ekonomi masyarakat melalui berbagai informasi. 

 


