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BAB I 

Pendahuluan 
 

1.1 Latar Belakang 

 

Televisi merupakan salah satu media massa yang paling 

berpengaruh pada kehidupan masyarakat. Keunggulan televisi yang 

tidak dimiliki oleh media massa konvensional yaitu fungsi audio dan 

visual yang digabungkan dengan kombinasi perwujudan warna yang 

realistis, membuat televisi digemari oleh penonton dari berbagai 

kalangan tanpa batasan usia, srata sosial maupun tingkat pendidikan. 

Ditambah dengan kebebasan penonton dalam memilih saluran yang 

diinginkan serta berbagai program acara yang disajikan, mulai dari 

program berita yang bersifat informasi, program hiburan, dan program 

yang bersifat mendidik, menjadikan media televisi masih sebagai 

pilihan utama masyarakat melenial saat ini dalam memperoleh 

informasi.   

Sebagai media yang digemari, televisi memiliki peran penting 

dalam menyebarkan informasi yang aktual dan faktual, hiburan serta 

pendidikan, yang semuanya haruslah sesuai dengan norma - norma 

yang ada, Karena apa yang disajikan oleh televisi sangatlah mudah 
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untuk dipahami khalayak. Bahkan tidak jarang tayangan televisi 

menjadi inspirasi dan acuan para pemirsa televisi. Menyadari akan hal 

itu, stasiun - stasiun televisi pun berlomba - lomba dalam menyajikan 

tayangan yang bermanfaat dengan berbagai macam program acara.  

Salah satu program utama yang disiarkan oleh televisi adalah 

program berita (news), dimana setiap program news memiliki cara 

yang berbeda dalam penyajian acaranya. Salah satu stasiun televisi 

yang memiliki penyajian acara berita yang baik yakni InewsTV, yang 

memiliki angle tersendiri dalam menyuguhkan program beritanya.  

InewsTV memiliki program news yang penyajian nya berbeda 

dengan yang lain, dengan Slogan “Inspiring & Informative” yang 

artinya dapat menginspirasi dan menjadikan televisi sebagai sumber 

informasi terdepan bagi khalayak. Maka dari itu InewsTV lebih 

mengedepankan program news sebagai program unggulan utama 

media informasi untuk khalayak. 

Dalam hal menyajian data informasi dalam program news , di 

InewsTV tentunya tidak lepas dari peran penyimpanan data atau 

Library dimana data-data hasil liputan yang di peroleh dari reporter 

harus dilengkapi sumber datanya oleh Library sebelum data tersebut 

diserahkan kepada Editor dan User lainya untuk diolah, sehingga data 
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tersebut menjadi sebuah berita yang layak untuk ditayangkan kepada 

Khalayak luas. Setelah ditayangkan data tersebut kembali ke Library 

untuk disimpan sebagai dokumentasi. 

 Namun menurut Arifin S. Harahap (2018:24) dalam bukunya 

“Manajemen Pemberitaan dan Jurnalistik TV” mengaitkan bidang 

library dengan bidang dokumentasi sama persis yakni ia mengatakan 

bahwa bidang dokumentasi bukan hanya sekedar tukang 

mengumpulkan visual dan data lainnya. Mereka harus professional. 

Meraka harus mampu memilah dari sekian banyak visual dan data 

yang disimpan. Visual dan data yang mereka simpan harus memiliki 

nilai penting pada masa depan. Bidang dokumentasi selayaknya juga 

mampu mengusulkan bahan yang tersedia untuk produk liputan. 

Bidang dokumentasi adalah dapur bidang redaksi. Tugas mereka tidak 

hanya sekedar menyimpan dan mengolah data. Mereka harus aktif 

mengingatkan dan menawarkan data penting kepada bidang redaksi 

untuk memperkaya khasanah berita harian  yang akan disajikan kepada 

pemirsa. (2018:25).  
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 Dari penjelasan di atas, dalam laporan KKP ini penulis tertarik 

untuk menguraikan tentang bagaimana Petugas Library dalam 

menyimpan dan melengkapi data Informasi berita untuk di tayangkan. 

Maka dari itu penulis memberi laporan ini dengan judul “ 

Profesionalisme Petugas Library dalam Melengkapi Data Liputan di 

iNEWS TV “. 

 

1.2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan 

 a. Mempraktikan teori – teori yang pernah di pelajari selama kuliah. 

 b. Mencari wawasan dan ilmu dalam dunia pekerjaan serta mengetahui 

     bagaimana bekerja di bidang jurnalistik. 

1.3 Manfaat Praktik Kerja Lapangan 

 a.  Teoritis 

 Praktik kerja lapangan ini berguna untuk pengembangan ilmu 

pengetahuan, khususnya di bidang Jurnalistik. Laporan ini juga dapat 

menjadi bahan referensi mahasiswa Jurnalistik, serta menambah 

wawasan dan pengalaman penulis saat melakukan praktik kerja 

lapangan.  
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 b. Praktis 

 Penulis dapat mengetahui cara kerja seorang Tim Redaksi dan 

bagaimana mereka bekerjasama didalam ruang kerja News. Mereka 

bekerjasama satu sama lain antar divisi untuk menghasilkan berita 

yang layak tayang, penulis belajar langsung dilapangan seperti yang 

diajarkan secara teori oleh dosen – dosen di Universitas.  

  Laporan ini juga berguna sebagai bahan evaluasi penulis dan 

berbagi ilmu yang diperoleh penulis dalam pengalaman praktik kerjanya 

kepada pembaca. Selain itu, laporan ini juga dapat dipergunakan sebagai 

panduan atau pedoman yang bermanfaat bagi mahasiswa Jurnalistik lain 

yang akan menyusun KKP. 

 

1.4 Lokasi dan Waktu Pelaksaan Praktik Kerja Lapangan 

 a. Lokasi 

 Gedung iNews TV, lantai 9. Jl. Kebon Sirih No. 17-19, Kebon Sirih,  

 Menteng, RT.15/RW.7, Kb. Sirih, Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI  

 Jakarta 10340.   

 Telepon : (021) 23567600  
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 Email   : contact.inewstv@mncgroup.com 

 b.             Waktu  

 Penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) selama 

dua setengah bulan, terhitung pada tanggal 26 Oktober 2017 – 31 

Desember 2017 di iNEWS TV. Dan waktu pelaksanaan selama 

melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dimulai setiap hari 

Senin,Selasa,Kamis,Jumat dan Sabtu dari pukul 08.00 WIB sampai 

pukul 17.00 WIB. Di bimbing oleh Bpk. Herman sebagai team Leader 

library Redaksi. 
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