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BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

 

Dalam Bab IV ini akan dibahas mengenai deskripsi pekerjaan selama 

melakukan kerja praktik di iNews TV Biro Surabaya. Pada pelaksanaan kerja 

praktik, diberikan tugas yang berhubungan dengan program studi Komputer 

Multimedia dan juga berhubungan dengan internal di iNews TV. Dalam 

kesempatan ini diberikan kepercayaan untuk menjaadi asisten produser. 

 

4.1 Analisa Sistem  

Kerja praktik yang dilaksanakan ialah sebagai berikut: 

Nama Perusahaan  : iNews TV Surabaya 

Divisi   : News 

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

Surabaya 

Kerja praktik dilaksanakan selama dua bulan, dimulai pada 24 Juni 2016 hingga 

24 Agustus 2016, dengan alokasi waktu senin sampai jum’at pada pukul 08.30-

16.00 WIB. 

 

4.2 Spesifikasi Berita Jatim Today 

Tipe : Program Berita Harian  

Pemilik : MNC Group  

Format : Live Shot  

Durasi : 60 menit 
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Tayang : Setiap Hari (Daily) 

Penayang : iNews TV Surabaya 

Segemen : 3 Segmen News, 2 Segmen Talk Show 

Bahasa : Indonesia 

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. 

 

4.3 Posisi Dalam Instansi  

Pada saat pelaksanaan kerja praktik, posisi yang didapat ialah sebagai 

asisten produser, yang memiliki tugas mendampingi produser dan membatu 

berjalannya prosses produksi berita mulai dari pra produksi, produksi, hingga 

pasca produksi 
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Gambar 4.2 Naskah yang Telah di Edit  

 

 

Gambar 4.3 Lead Berita yang Disesuaikan Dengan Rundown  

 

c. Mengupdate Sosial Media 

Pada proses ini asisten produser bertugas sebagai admin dari sosial 

media iNews TV. Untuk program Jatim Today sosial media yang 

perlu di update adalah twitter. Login ke sosial media dilakukan 

seperti biasa. Lalu konten yang diupload diambil dari lead naskah 

yang telah di buat. 
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d. Mempersiapkan keperluan produksi 

Keperluan untuk siaran live seperti Jatim Today harus disiapkan 30 

menit sebelum siaran dimulai. Hal yang perlu disiapkan adalah 

receiver dan microphone untuk pembawa acara, hard copy 

telepromter yang dibawa oleh pembawa acara, dan setting studio 

untuk Jatim Today dan Ngobras. 

 

2. Produksi  

Di tahap produksi asisten produser betugas untuk mengoperasikan 

teleprompter. Naskah lead yang sudah dibuat sebelumnya disiapkan untuk 

pensetingan studio, dicek kembali apakah ada typo error. Jika semua sudah 

siap teleprompter siap dioperasikan di ruang MCR (master control room). 

 

Gambar 4.4 Lead Berita yang Telah Disetting 

 

3. Pasca produksi 

Setelah berita selesai disiarkan, rekaman yang didapat dari MCR di edit dan 

di upload ke akun youtube official iNews TV Surabaya. 








