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BAB IV 

GAMBARAN UMUM  

 

 

A. Sejarah iNews TV 

iNewsTV merupakan televisi nasional berjaringan, yang memiliki 

jaringan televisi lokal terbanyak dan terluas di Indonesia. iNewsTV mengangkat 

dan menonjolkan  konten-konten lokal daerah masing-masing yang pastinya 

akan berbeda dengan televisi-televisi nasional yang sudah ada. iNewsTV  

diharapkan menjadi refrensi utama bagi pemirsa yang memerlukan informasi 

dan berita.    

iNewsTV merupakan stasiun televisi yang mengunggulkan program 

informasi, berita, maupun olahraga. Keunggulannya sebagai stasiun televisi 

berita, iNewsTV juga didukung oleh news centre dan news gathering terbesar di 

Indonesia. Bahkan, news gathering iNewsTV akan memasok program news di 

sejumlah stasiun televisi dan channel. iNewsTV juga mempersiapkan kemasan 

program dengan sentuhan-sentuhan kreatif yang sangat menarik bagi pemirsa 

di Indonesia. Menggabungkan berbagai konten lokal serta konten nasional. 

Menurut Harry Tanoesudibyo sebagai CEO MNC Group huruf “i” dalam 

iNewsTV artinya indonesia, dan “news” bahwa ini adalah TV berita yang 

menyajikan berita 24 jam, dimana menjadi pelengkap untuk televisi-televisi 

yang sudah ada di Indonesia. Program pemberitan terdiri dari bulletin, talk 

show, magazine, documentary, yang dikemas lebih segar dan menghibur. 

Program informasi, entertaiment dan sport juga tak kalah menarik dan 

disajikan spesial bagi pemirsa iNews TV. Selain itu iNews TV juga akan 

memberika tayangan unggulan yaitu program eksklusif seperti Asian Football 

Club, Ultimate Fighting Championhip, dan Big Knockout Boxing.
52

 

iNews TV  dahulunya bernama SUNTV yang bersiaran pada tanggal 5 

Maret 2008. Pada saat itu, siarannya belum bisa ditangkap secara terestial dan 

hanya disaksikan melalui Indovision, OkeVision, dan Top TV. Dalam 
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pekerbangannya, SUN TV kemudian mengudara secara testerial sebagai 

televisi lokal setelah membangun beberapa stasiun relasi di Jakarta, Bogor, 

Depok, Tangerang dan Bekasi. Salurannya di kota-kota tersebut bersama TV3 

yang awalnya hanya menayangkan informecial di sela-sela waktu kosong. 

Sementara induknya, SUN TV tetap menayangkan acara-acara berkualitas 

untuk permisa SUN TV di Indovision, Oke Vision, dan Top TV. SUN TV juga 

merupakan televisi loka di Indonesia pertama yang mengudara selama 24 jam 

non stop. Namun sayangnya, pada tahun 2010, TV3 melepaskan diri dengan 

SUN TV serta diambilalih kepemilikannya oleh CTV Banten. 

Seiring berjalannya waktu perubahan demi perubahan dilakukan. Sejak 

tanggal 26 september 20111, SUN TV berubah nama menjadi SINDO TV 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 Mentri Komunikasi dan Informatika Republik 

Indonesia memberikan izin stasiun jaringan bagi SINDO TV. Pada tanggal 15 

Desember 2014, SINDO TV resmi diluncurkan sebagai televisi nasional dalam 

acara “Soft Launching Luar Biasa!”. 

Kemudia pada tanggal 6 April 2015, SINDO TV berubah menjadi 

iNewsTV yang merupakan singkatan dari IndonesiaNews Televisi. iNewsTV 

sebagai televisi berita dan Informasi akan menjadi stasiun televisi 

mengunggulkan prograam-program berita dan Informasi yang cepat, akurat, 

informatif, mendidik serta menginspirasi.
53

 

 

B. Visi dan Misi 

1. Visi 

Menjadi Sebuah Televisi Nasional dengan Konsep Lokal Berjaringan yang 

Menayangkan Program – Program Refrensi, Memberikan Informasi dan 

Inspirasi yang kaya akan ragam Konten Lokal, Nasional, maupun 

Internasional. 
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2. 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.
54

 

 

C. Logo Perusahaan 

 

Gambar 4.1. Logo iNews TV 

(Sumber: Dokumen HRD iNews TV,2014)  

 

Logo iNews TV dari 6 April 2015 hingga sekarang, disertai dengan slogannya, 

yaitu Inspiring & Informative. . Arti dari logo iNews TV 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 . 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 
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 “News” yang berarti news atau berita. Televisi ini mengutamakan 

menyajikan konten berita, terutama konten-konten lokal daerah. iNews 

TV akan menonjolkan berbagai program-program pemberitaan yang 

cepat, akurat, informatif, mendidik, serta menginspirasi. 

Makna warna pada logo 

 Merah, bermakna ketegasan. Sebagai televisi berita, iNews TV harus 

mempunyai ketegasan dan keberanian. 

 Hitam, arti dari lambang sebagai landasan teknologi dan kecanggihan 

atau update atas sesuatu yang baru 

 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. 

 

D. Jaringan iNews TV 

Jaringan iNews TV dibagi menjadi 2 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: 

 iNews TV Bali – 53 UHF  

 iNews TV Lampung – 50 UHF  

 Sindo TV Bengkulu – 53 UHF  

 iNews TV Ambon – 52 UHF  

 Sindo TV Maluku – 58 UHF  

 iNews TV Aceh – 40 UHF  
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 iNews TV Jakarta – 30 UHF  

 iNews TV Ternate – 24 UHF  

 Sindo TV Mataram – 38 UHF  

 iNews TV Gorontalo – 56 UHF  

 iNews TV Kupang – 56 UHF  

 Sindo TV Jambi – 56 UHF  

 iNews TV Merauke – 22 UHF   

 Nabire TV – 22 UHF   

 Cendrawasih TV – 26 UHF   

 Sindo TV Manokwari – 34 UHF   

 iNews TV Bandung – 22 UHF   

 Dian TV – 60 UHF   

 Taz TV – 52 UHF   

 iNews TV Semarang – 45 UHF   

 iNews TV Magelang – 54 UHF 45   

 iNews TV Surabaya – 62 UHF   

 Sindo TV Pekanbaru – 57 UHF   

 iNews TV Pontianak – 45 UHF   

 iNews TV Makassar – 51 UHF   

 Sun TV Banjarmasin – 50 UHF   

 Sindo TV Palu – 45 UHF   

 Sindo TV Palangkaraya – 33 UHF   

 iNews TV Kendari – 44 UHF   

 Kaltim TV – 61 UHF   

 Sindo TV Tarakan – 51 UHF   

 iNews TV Manado – 26 UHF   

 iNews TV Padang – 31 UHF   

 iNews TV Tanah Datar – 25 UHF   

 Pass TV – 36 UHF   

 iNews TV Pangkal Pinang – 47 UHF   



44 
 

 iNews TV Batam – 61 UHF   

 iNews TV Palembang – 44 UHF   

 Linggau TV – 53 UHF   

 iNews TV Sumatera Utara – 45 UHF   

 Sindo TV Pematang Siantar – 60 UHF 

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

SES 7/Cakrawarta yang berada di:  

 Indovision – Channel 83 46   

 OkeVision – Channel 101   

 TopTV – Channel 83 F.
55

 

 

E. 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. iNews Pagi 

 

Gambar 4.2 OBB iNews Pagi 

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

pukul 04.30 sampai dengan 07.30 WIB. Memberikan informasi dari 

berbagai bidang, tayang secara Live, mulai dari peristiwa politik, hukum, 
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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. 

b. iNews Siang 

 

Gambar 4.3 OBB 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. 

 

c. iNews Petang 

 

Gambar 4.4 OBB 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, 
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baik dari dalam ataupun luar negeri. Dikemas dengan menarik, santai, 

elegan namun informatif. 

d. iNews Malam 

 

Gambar 4.5 OBB iNews Malam 

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

WIB. Menyajikan berita terkini, perkembangan informasi yang 48 

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. 

e. Jakarta Today 

 

Gambar 4.6 OBB Jakarta Today 

 

Program Hard News yang berdurasi 30 menit. Program yang 

tayang dari pukul 16.00 - 16.30. Berita yang ditayangkan dalam program 

ini mengenai peristiwa dan kejadian di sekitar daerah Ibu Kota Jakarta.  
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f. Special Report 

 

Gambar 4.7 OBB Special Report 

 

Program yang menayangkan berita Hard News dengan 

menyajikan satu tema berita atau berita khusus yang sedang hangat 

diperbincangkan. Program ini berdurasi 30 menit, tayang dari pukul 

16.00 -  16.30. Program yang biasannya menggantikan program Jakarta 

Today, hal tersebut sesuai dengan kepentingan berita yang ditayangkan.  

g. Breaking News 

  

 

Gambar 4.8 OBB Breaking News 

 

Program Breaking news merupakan program khusus yang 

ditayangkan untuk mengejar kecepatan dan faktual dalam berita yang 

sedang berlangsung maupun sudah berlangsung. Durasi pada program 

breaking news tidak tentu, tergantung pada berita yang sedang 

ditayangkan. Seperti Sidang Ahok yang akan terus disiarkan hingga 
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sidang berakhir. Dalam program ini akan dipantau kejadian atau 

peristiwa secara Live Report. 
56

 

 

F. Struktur Organisasi Perusahaan 

 

 

Bagan 4.1. Struktur Functional Management iNews TV 

(Sumber: Dokumen HRD iNews TV,2014)  

 

Struktur Functional Management pada stasiun televisi iNews TV 

meliputi beberapa jajaran dewan direksi yang menjalankan struktur 

pemerintahan. Masing - masing kepala direksi mempunyai tugas dan tanggung 

jawab yang harus dijalankan sesuai dengan bagian yang telah di jabat. Setiap 

dewan direksi menentukan kebijakan dan struktural kinerja untuk karyawan 

yang di pimpinnya. 
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G. Profil Program berita iNews Petang 

 

Gambar 4.9. OBB Program iNews Petang 

 

Program iNews Petang merupakan program berita utama yang 

menayangkan berita Hard News dengan durasi 90 menit dari pukul 16.30 – 

18.00. Program yang menyajikan berita dari berbagai bidang, seperti bidang 

ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, politik dan kriminal baik dari lokal, 

nasional dan internasional. Program ini tayang pada jam Prime Time, jadi 

sajian berita yang di tayangkan merupakan berita dengan kebaruan serta 

menyita perhatian para khalayak penonton. Dengan tambahan konsep Dialog 

dan live Report pada tengah – tengah segmen untuk melengkapi informasi 

secara aktual dan terbaru.
57

 

 

Table. 4.1 

Program acara iNews Petang di iNews TV 

 

Nama Program iNews Petang 

Format Program News 

Jenis Program News 

Jam Siar Program 16.30-18.00 

Durasi Program 90 Menit 
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Frekuensi Penayangan Senin – minggu 

(7 kali penayangan) 

Lingkup Materi Politik, ekonomi, hukum, sosial dan 

budaya, dalam dan luar negri 

Tujuan program Menyajikan informasi yang aktual dan 

ter up to date 

Moto program Memberkan informasi yang sesuai 

secara inspiring dan informative 

Sasaran Penonton Umum 

Sifat penayangan Live 

 

Tim redaksi iNews Petang memiliki Job desk atau tanggung jawab pada 

porsi pekerjaan masing – masing. Berikut adalah Struktur dalam Tim Redaksi 

iNews Petang.  

Table 4.2
58

 

Struktur Organisasi Program iNews Petang  

No  Jabatan  Nama 

1 Division Head  Arya Sinulingga 

2 Production Head  Akhmadi Khoiri 

Rizal Yussaq 

Aryo  Ardi 

3 Eksekutif Produser Salman Hasky 

Teguh HD 

4 Senior Produser Dimas Chandra 

Denni nanto 

Dzaky Hussein  

Abraham Silaban 

5 Junior Produser Elly S Yakub 

Annisa Dashuki 
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Syahreza 

Dewi murti ningrum 

Patria sembada 

6 Production Assistant Febyora Dwi Rahmayani 

Topan 

Aryanav Karim 

Eka Yudha Syaputra 

Moch Aulia 

Mille septyani 

Berman  

7 Koordinator Liputan Raditya Ayu 

8 Reporter  Wan aniska 

Retno ayu 

Syerly Petrizia 

Disa mora 

Thifal Sholesa 

Angelica deevagam 

Deriski 

Risma Puspasari 

Titobosnia  

9 Video Jurnalist Noopan 

Irfan tanjung 

Affan J Rahman 

M Faqih Satrio 

Roma doni 

Laksana bean 

Terry diba  

10 Presenter/Host M. Syahreza  

Abraham Silaban 

Anisha Dasuki 
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Yulfitri Nesha 

Zacky Oesman 

Fandi Hasib 

11 Program Director Saksana Mulya 

12 Floor Director  Abigail S 

13 Control Room Jamal jamz 

14 Audio Man Cahyo Wibowo 

15 Lighting Man Yudha Peppi 

 

  

 

 


