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ABSTRAK 

 

Kerja praktik adalah kegiatan selama perkuliahan yang menunjang 

mahasiswa dalam pembelajaran untuk terjun ke dalam dunia kerja yang 

sebenarnya. Dengan mengikuti kerja praktik ini, mahasiswa mendapat 

pengetahuan mengenai apa saja yang terjadi dalam dunia kerja. Dalam 

kerja praktik ini, mahasiswa dapat mempelajari proses tapping pada 

program yang menyiarkan berita dan menjadi creative desain dalam 

kegiatan event off air iNews TV Surabaya. 

         iNews Biro Surabaya merupakan sebuah anak perusahan televisi ternama 

milik Hari Tanoesodibjo yang masih satu naungan dari MNC Media. Inews TV 

adalah salah satu channel televisi nasional yang memiliki jaringan televisi local 

terbanyak di Indonesia dan merupakan unit pelaksana dalam Industri Televisi 

yang bergerak di bidang berita. Berita sendiri adalah laporan mengenai 

suatu peristiwa atau kejadian yang aktual, sebuah laporan yang menarik 

perhatian dan menjadi nilai penting untuk disampaikan dalam sebuah 

berita di dalam televisi. Program berita yang disiarkan oleh iNews TV 

berada di Jl. Taman AIS Nasution No.21 Surabaya. Beberapa macam 

program berita yang disiarkan dan dihasilkan oleh iNews TV meliputi 

iBreak, iNews TV, Lintas iNews TV dan Seputar Jatim iNews TV.  

        Penulis ingin membagi pengalaman selama melakukan Kerja 

Praktik, yang meliputi proses tapping pada program yang menyiarkan 

berita dan menjadi creative desain dalam kegiatan event off air iNews TV 

Surabaya. Dari hasil pengalaman ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa 

kerja praktik ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa, terutama mahasiswa 

yang telah siap untuk memasuki dunia kerja. Berbagi ilmu pengetahuan 

dan pengalaman menarik yang telah di dapat dari Kerja Praktik ini. 

Kata Kunci: berita, televisi, iNews, iNews Biro Surabaya dan Creative Design 

event off air iNews TV 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Berita adalah laporan tercepat mengenai fakta atau ide terbaru yang 

sangat aktual, menarik atau penting bagi sebagian besar khalayak masyarakat, 

sering kali yang kita tahu untuk melihat dan mengakses berita yang telah diliput 

melalui media berkala seperti surat kabar, radio dan juga televisi, tetapi dengan 

adanya era digital seperti sekarang ini media internetlah yang sering digunakan 

masyarakat untuk menyaksikan berita. Banyak juga topik – topik  yang diliput oleh 

media berita, topik umum untuk laporan berita meliputi perang, pemerintah, politik, 

pendidikan, kesehatan, lingkungan, ekonomi, bisnis, mode, dan hiburan, serta acara 

atletik, acara unik atau yang tidak biasa. Manusia menunjukkan keinginan yang 

hampir universal untuk belajar dan berbagi berita, yang mereka puaskan dengan 

berbicara satu sama lain dan berbagi informasi. Perkembangan teknologi dan sosial, 

sering kali didorong oleh komunikasi pemerintah dan jaringan spionase, telah 

meningkatkan kecepatan penyebaran berita, serta memengaruhi isinya. Tetapi pada 

pembahasan kali ini, saya sebagai penulis akan melibatkan dan mencondongkan 

penyampaian berita melalui media televisi. 

Di Indonesia sangat banya stasiun telekomunikasi, salah satunya adalah 

stasiun iNews TV. iNews merupakan salah satu channel televisi lokal yang 

memiliki banya jaringan yang tersebar di wilayah Indonesia. Hal ini salah satu 

faktor pendukung iNews dalam menyiarkan berita atau informasi dari masing 

masing daerah, sehingga informasi yang dimuat bersifat cepat, akurat, informatis, 

mendidik serta memberikan Inspirasi untuk masyarakat. Guna memberika berita 

yang relevan iNews memiliki program News Centre dan News Gathering dimana 

cukup besar di Indonesia.  

Dari latar belakang yang telah tersajikan dan data yang diperoleh dari 

perusahaan besar harapan penulis yaitu mmemiliki ilmu dan pengalaman yang 

berguna sebagai bekal untuk menuju dunia kerja serta diharapkan dalam 

pembuatan laporan kerja praktek ini mampu memberikan manfaat dan informasi 

terbaru untuk pembaca serta khususnya penulis, sehingga mampu memberikan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Surat_kabar
https://id.wikipedia.org/wiki/Radio
https://id.wikipedia.org/wiki/Televisi
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inspirasi untuk pembaca dalam pengalaman saya selama melakukan Praktek 

Kerja di iNews Biro Surabaya. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam Kerja Praktik ini adalah bagaimana merancang 

desain design backdrop, design feeds Instagram dan juga sampul youtube untuk 

program maupun acara dari iNews TV. 

 

 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah yang dibahas di dalam Kerja Praktik ini adalah 

proses merancang desain design backdrop, design feeds Instagram dan juga sampul 

youtube untuk program maupun acara dari iNews TV. 

 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari Kerja Praktik ini adalah merancang desain design backdrop, 

design feeds Instagram dan juga sampul youtube untuk program maupun acara dari 

iNews TV. 

 

1.5 Manfaat  

  Manfaat dari Kerja Praktik ini sangat banyak. Manfaat yang diperoleh 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Mahasiswa 

a. Dapat memahami berbagai sistem kerja yang ada di berbagai 

instansi/perusahaan. 

b. Dapat menerapkan sekaligus mengembangkan ilmu yang dipelajari selama 

perkuliahan selama Kerja Praktik. 

c. Melatih sikap profesional. 

d. Menambah wawasan dan pengetahuan untuk mempersiapkan diri baik 

secara teoritis maupun secara praktis. 

2. Bagi Instansi/Perusahaan 

a. Mempererat hubungan antara industri dan perguruan tinggi. 
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b. Membantu industri dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari selama 

Kerja Praktik dilakukan. 

c. Instansi/perusahaan  mendapat bantuan tenaga dari mahasiswa yang 

melakukan Kerja Praktik. 

d. Memudahkan instansi/perusahaan dalam mencari tenaga kerja di bidang 

desain. 

e. Hasil Kerja Praktik Praktik dapat menjadi bahan masukan bagi pihak 

industri untuk menentukan kebijakan instansi/perusahaan di masa yang 

akan datang khususnya di bidang desainer produk. 

 

3. Bagi Akademik 

a. Perguruan tinggi memperoleh masukan dan cara untuk meningkatkan 

kualitas lulusannya melalui pengalaman Kerja Praktik. 

b. Jalinan kerjasama dengan dunia usaha, Lembaga BUMN, BUMD, 

Perusahaan Swasta, dan Instansi Pemerintahan.  

c. Kerja Praktik dapat dijadikan sebagai alat promosi keberadaan Akademik 

di tengah-tengah dunia kerja. 

d. Perguruan tinggi yang akan lebih dikenal di dunia industri. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Profil Perusahaan 

Tempat  :   MNC MEDIA SURABAYA 

Alamat        : Jl Taman AIS Nasution No 21, Surabaya, Jawa 

Timur 

Telpon & Faks : 031 99241047 

Email  : maria.elisabeth@mncgroup.com 

Website  : www.mnc.co.id 

 

2.2         Sejarah Perusahaan 

 iNewsTv adalah salah satu jaringan televisi local tersebar di Indonesia. 

Berdasarkan informasi yang di dapat iNews pertama kali di luncurkan 

padatanggal 5 maret 2008 dan di kenal dengan nama SUN TV. Pada awal 

mulanya tidak semua masyarakat dapat melihat siaran perdana dari SUN TV, 

siara perdana tersebut hanya tersedia di beberapa jaringan televisi local 

Indonesia serta saluran yang bekerja sama dengan Indovision, Okevision dan 

Top TV. Namun seiring berjalannnya waktu dan kemajuan yang ada pada 

tanggal 26 September 2011, SUN TV melakukan perubahan dari segi nama 

yaitu menjadi SINDOTV yang dimana terwujud dari sinergi SINDO Media, 

yang melakukan kolaborasi dengan SINDO Radio (Trijaya FM), koran SINDO 

serta portal sindonews.com. Pada tanggal 23 September 2014 secara resmi 

SINDOTV mendapatkan izin dengan bantuan Mentri Komunikasi dan 

Informatika RI untuk tayang di stasiun telekomunikasi. Kemudian pada tanggal 

6 April 2015, SINDOTV melakukan perubahan nama Kembali menjadi 

iNewsTV atau Indonesia New Televisi.  iNews TV merupakan saluran televisi 

nasional yang memiliki jaringan televisi local terbanya di seluruh Indonesia. 

Dengan didukung  jaringan yang luas,  iNewsTV dipercaya mampu menyajikan 

program program berita dan informasi secara cepat, akurat, informatif, 

mendidik dari masing masing daerah serta mampu memberikan inspirasi untuk 

penikmatnya.  
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2.3 Visi dan Misi iNews TV Biro Surabaya 

 

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. 

 

2.4  Logo Perusahaan 

 

 

Gambar 1. Logo iNews Biro Surabaya 

(Sumber:  Data iNews Surabaya,2021) 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

3.1 Definisi Televisi 

 Televisi (TV) adalah sebuah media telekomunikasi yang diciptakan dari 

sinar elektroda dan pertama kali ditemukan oleh John Logie Baird asal Skotlandia 

pada tahun 1926. Penggunaan kata "Televisi" sendiri juga dapat merujuk kepada 

"kotak televisi", "acara televisi", ataupun "transmisi televisi". Penemuan televisi 

disejajarkan dengan penemuan roda, karena penemuan ini mampu mengubah 

peradaban dunia. Televisi sendiri merupakan salah satu media elektronik yang 

memiliki kekuatan besar dalam memengaruhi masyarakat. Hingga saat ini, 

televisi masih dianggap sebagai pusat informasi bagi sebagian besar orang di 

dunia, termasuk di Indonesia. Menurut (Baksin, 2006) Televisi merupakan hasil 

produk teknologi tinggi (hi-tech)Yang menyampaikan isi pesan dalam bentuk audio 

visualGerak yang memiliki kekuatan sangat timggi untuk mempengaruhi Mental, 

pola piker dan tindak individu.  

Secara harfiah, kata televisi berasal dari penggabungan dua kata, 

yaitu tele dari bahasa Yunani yang berarti jauh dan visio dari bahasa Latin yang 

memiliki arti penglihatan. Fungsi dari televisi sendiri yakni adalah sebagai media 

penyebar informasi, dengan adanya televisi sendiri masyarakat jadi bisa 

mengetahui berita terkini yang telah tersalurkan lewat media televisi. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa televisi merupakan sarana dalam penyampain pesan 

dalam penyampaian pesan berupa informasi khususnya di berita, pendidikan, 

hiburan, yang kesemuanya mempunyai dampak bagi khalayak. Produksi acara 

televisi yang menekankan para aspek artistik dan estetik serta jalan cerita. Sehingga 

unsur keindahan menjadi unggulan dan daya Tarik acara semacam ini. Setiap 

harinya stasiun televisi menyajikan berbagai macam program berita yang sangat 

beragam untuk disiarkan. Beberapa diantaranya yang saya pegang adalah iNews, 

Lintas dan seputar Jawa Timur. 

iNews Biro Surabaya merupakan salah satu program yang di sajikan dalam 

televisi local, dimana tayangan yang di berikan di rancang untuk di nikmati 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kotak_televisi
https://id.wikipedia.org/wiki/Acara_televisi
https://id.wikipedia.org/wiki/Transmisi_(telekomunikasi)
https://id.wikipedia.org/wiki/Roda


      

 

7 

 

 

kalangan masyrakat. Adapun topik topik yang telah di sajikan oleh iNews salah 

satunya adalah topik berita.  

 

1.2 Berita 

 Berita merupakan laporan yang berisikan peritiwa yang telah terjadi dan 

perlu untuk di ketahui secara umum yang bersifat actual dan telah terjadi dalam 

lingkungan masyrakat dimana berhubungan dengan tokoh terkemuka serta 

memiliki akan memmberikan akibat yang mampu berpengaruh untuk pembaca. 

Dalam definisi berita menurut (Sumadiria, 2017) Menulis Berita dan Feature adalah 

“Berita adalah laporan tercepat mengenai fakta atau ide terbaru yang benar, menarik 

dan atau penting bagi sebagian besar khalayak, melalui media berkala seperti surat 

kabar, radio, televisi, atau media online internet.”  

 Pengertian diatas memberikan penjelasan dan dapat ditarik kesimpulan bahwa 

berita adalah rangkaian fakta yang mengandung unsur kebaruan, unik, menarik, 

penting untuk disampaikan kepada khalayak serta dalam penyajian berita, informasi 

yang disampaikan harus akurat untuk dapat menarik perhatian seta minat pembaca. 

Dalam perancangan berita diperlukan sebuah program (programme) yang di 

rancang untuk memberikan pemaksimalan dalam penyajian acara agar layak untuk 

di siarkan dan di toton oleh khalayak masyarakat.  

 

1.3 Program (Programme) 

 Keberhasilan sebuah stasiun televisi untuk dapat merebut mata dan hati 

penonton tak lepas dari suksesnya sebuah program acara televisi. Kata “program” 

berasal dari bahasa Inggris programme atau program yang berarti acara atau 

rencana., dan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, secara sederhana 

program diartikan sebagai susunan acara yang disajikan dalam bentuk siaran, 

pagelaran dan sebagainya. Sedangkan pengertian program dalam Kamus 

Komunikasi adalah sebagai rancangan penyiaran produksi siaran radio dan televisi. 

Program berasal dari bahasa inggris (programme) atau program yang berarti acara 

atau rencana. Undang undang penyiaran Indonesia tidak menggunakan kata 

program untuk acara tetapi menggunakan istilah “siaran” yang didefinisikan 

sebagai pesan atau rangkaian pesan yang disajikan dalam berbagai bentuk. Dengan 
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demikian, pengertian program adalah segala hal yang ditampilkan stasiun penyiaran 

untuk memenuhi kebutuhan audiencenya. Program atau acara yang disajikan adalah 

faktor yang membuat audience tertarik untuk mengikuti siaran yang dipancarkan 

stasiun penyiaran apakah itu radio atau televise (Morrisan, 2008:19)  

 Program atau acara yang disajikan merupakan faktor yang membuat audience 

atau penonton tertarik untuk mengikuti siaran yang dipancarkan oleh stasiun 

televisi. Dengan demikian pengertian program adalah sebagai segala hal yang 

ditampilkan stasiun penyiaran untuk memenuhi kebutuhan audiencenya. Karena 

program merupakan komoditi dari suatu bisnis penyiaran, maka program yang di 

desain dengan sedemikian rupa guna mendapatkan rating yang tinggi sebagai acuan 

bagi pengiklan untuk mengiklankan jasa atau produknya di dalam acara yang 

sedang disiarkan. Tidak hanya itu saya juga mendapatkan tugas tambahan sebagai 

designer tidak tetap, yaitu mengerjakan design backdrop, design feeds Instagram 

dan juga sampul youtube untuk program maupun acara dari iNews TV. 

 

1.4 Desain 

Menurut Supriyono (2010 : 136), Desain merupakan art direction, yaitu 

penampilan visual secara menyeluruh dari iklan. Hasil kerja sama antara art 

direction dan copywriter (berupa konsep verbal dan visual) dipadukan secara 

sinergis ke dalam desain melalui proses standar, yaitu membuat sketsa-sketsa kasar, 

menentukan alternatif desain, hingga final artwork (FAW). Menurut Wibowo 

(2013 : 10), Desain adalah metode penyampaian pesan visual berbentuk teks dan 

gambar dari komunikator kepada komunikan. 

Berdasarkan beberapa pendapat yang dikemukakan di atas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa desain adalah perencanaan dalam pembuatan sebuah objek, 

sistem, komponen atau struktur.Dalam artian yang lebih luas, desain merupakan 

seni terapan dan rekayasa yang berintegrasi dengan teknologi. 

Fungsi-Fungsi Desain 

Menurut Sunarya (2011 : 07), Fungsi-fungsi desain adalah sebagai berikut : 

a. Fungsi Informasi 

Desain selalu menyampaikan informasi dan pengirim pesan secara visual. 

b. Fungsi Identifikasi 
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Desain selalu menyiratkan atau menyuratkan identitas pengirim pesannya 

lewat karakter visual. 

c. Fungsi Persuasi 

Desain mampu mengekspresikan isi dari pesan dan menghadirkan resonansi 

atau getaran emosi lewat bahasa visualnya (seperti emosi dalam bahasa musikal) 

sehingga dapat menimbulkan persuasi. 

d. Fungsi Rekreasi 

Lingkungan yang bertujuan menciptakan suasana tertentu dalam 

mendukung ilustrasi dalam sebuah media. 

Berdasarkan pengertian diatas dapat di simpulkan desain adalah suatu 

perencanaan atau perancangan yang dilakukan sebelum pembuatan suatu objek, 

sistem, komponen, atau struktuk yang di kerap kali di gunakan di kehidupan sehari 

hari, salah satunya dalam media promosi. Dalam media promosi sendiri memiliki 

wadah salah satunya berada di Youtube, Instargram serta Backdrop. 
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BAB IV 

PROSES KERJA 

 

 

4.1 Materi Kerja Praktik 

Kerja praktik dilakukan di iNews Biro Surabaya yang berlokasi di Gedung  

Bursa Efek Indonesia/MNC  Tower Surabaya Lt.12, Jl. Tais Nasution No. 21 

Surabaya, Jawa Timur. Kegiatan yang dilakukan pada Kerja Praktik adalah 

perancangan desain Sampul Sosial Media. 

 

4.2 Sistem Pelaksanaan Kerja Praktik 

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kerja Praktik. 

Tempat                                     : iNews Biro Surabaya 

Alamat  : iNews Biro Surabaya, Gedung  Bursa Efek 

Indonesia/MNC  Tower Surabaya Lt.12, Jl. 

Tais Nasution No. 21 Surabaya, Jawa Timur. 

Tanggal Pelaksanaan             : 01 Maret – 31 Agustus 2022 

Lama Pelaksanaan             : 6 Bulan 

Hari Kerja              : Senin – Jumat  

Jam Kerja                          : Shift Pagi (07.00 – 13.00) 

Shift Siang (10.00 – 16.00) 

 

2. Uraian Pelaksanaan Kerja Praktik 

Setelah melakukan pengumpulan data Kerja Praktik, maka dapat 

dijelaskan bagaimana proses pembuatan desain backdrop dan desain sampul 

sosial media : 

 

a. Brief permasalahan 

Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi, penyelia memberikan 

brief permasalahan berisi informasi program siaran yang sedang 

berlangsung.  
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b. Konsep 

 Proses penyusunan konsep dilakukan setelah brief permasalahan di 

berikan oleh penyelia yang kemudian akan lanjutkan ke tahap desain. 

 

c. Desain 

 Setelah mendapatkan arahan dari penyelia terkait konsep maka 

desain sampul dibuat menggunakan software photoshop dan adobe 

illustrator. 

 

d. Asistensi dan Revisi 

 Desain sampul yang sudah dibuat diserahkan ke penyelia untuk 

proses asistensi. Kemudian dikoreksi kekurangan dari desain sampul 

untuk selanjutnya direvisi. 

 

4.3  Proses Pembuatan Logo dan Kemasan 

1. Brief permasalahan 

a. Sebelum Kerja Praktik dimulai, mahasiswa diminta datang ke 

tempat Kerja Praktik untuk diberi pengarahan dan melihat situasi 

perusahaan. 

b. Di tempat Kerja Praktik, mahasiswa diberi informasi apa saja 

masalah yang berkaitan dengan sejarah perusahaan maupun 

informasi yang nantinya bisa akan digunakan sebagai judul laporan 

Kerja Praktik. 

 

2. Konsep 

a.   Memikirkan konsep yang sesuai dengan program acara yang akan 

berlangsung.  

b. Membuat beberapa desain alternatif untuk asistensi ke pembimbing 

yang ada di perusahaan untuk dipilih desain yang paling sesuai. 
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Gambar 4. Konsep Desain Sampul 

(Sumber: Data Pribadi, 2022)
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3. Desain  

a. Dengan memberi beberapa contoh desain dan palet warna. Opsi 

yang dipilih dijadikan acuan untuk mendesain grafis.  

b. Desain sampul dibuat menggunakan software Adobe Illustrator. 

Dalam konsep acara yang berfokuskan di bidang berita. 

c. Mempresentasikan hasil desain ke producer. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Desain Sampul acara iBreak 

(Sumber: Data Pribadi, 2022)

 

Gambar 6. Desain Backdrop 

(Sumber: Data Pribadi, 2022) 
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Gambar 7. Desain Backdrop 

(Sumber: Data Pribadi, 2022) 

 

4. Asistensi dan Revisi 

a. Hasil desain yang sudah ada dipresentasikan sebagai hasil sementara 

kepada producer, untuk diberikan ulasan bagian yang kurang lebih 

pada desain yang akan di sesuai untuk direvisi kembali. 

b. Hasil desain yang sudah sesuai akan di publikasikan kedalam acara. 
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Gambar 8. Dokumentasi siaran iBreak 

(Sumber : Data Pribadi, 2022) 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan pengalaman selama melaksanakan Kerja Praktik di iNews Biro 

Surabaya, maka dapat disimpulkan beberapa hal yaitu: 

1. Mengetahui tentang sistematis jalannya pembuatan program acara di iNews 

Biro Surabaya.  

2. Mengetahui permasalahan di bidang Media Digital. 

3. Memahami macam-macam karakteristik desain. 

4. Mengeskplorasi unsur desain untuk pembuatan sampul. 

 

5.2 Saran 

 Adapun saran yang dapat disampaikan berkaitan dengan penulisan laporan 

Kerja Praktik ini sebagai berikut:  

1. Bagi perusahaan 

- Perusahaan dapat memberikan jobdesk secara spesifik pada mahasiswa 

Kerja Praktik agar lebih fokus agar pekerjaan bisa dilakukan dengan 

optimal. 

- Perusahaan dapat memberikan target sebagai bentuk latihan kerja di 

lapangan kelak.  

2. Bagi mahasiswa yang melakukan Kerja Praktik 

- Mahasiswa bisa lebih aktif bertanya terkait tugas 

- Mahasiswa bisa lebih interaksi dengan pegawai lain agar terjalin 

hubungan/relasi yang baik.
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