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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1  Latar Belakang  
          MNC Channels adalah stasiun televisi berbayar di Indonesia. MNC Channels dapat 

disaksikan melalui platform MNC Vision. Dalam upaya untuk mempersembahkan tayangan 

yang universal dan terbaik, MNC Channels senantiasa mengembangkan salurannya dari 

waktu ke waktu. Secara spesifik beragam saluran dihadirkan di mana menayangkan program 

program yang sangat fokus terhadap segmentasi penonton. Hal ini juga untuk mengakomodir 

kepentingan pihak sponsor dalam memasrkan produk dan jasa sehingga lebih terarah pada 

target khalayak yang diuji. Menyuguhkan One Stop Entertainment, MNC Channels 

berkomitmen untuk menjadi pilihan utama keluarga dalam memperoleh tayangan televisi 

yang seru dan bermanfaat.  

          

          MNC Channels berkiprah  dengan menerbitkan saluran baru yang variatif dan 

berkualitas. Dalam kurun waktu yang relatif singkat, secara umum MNC Channels berhasil 

meraih peringkat gemilang dalam kompetisi pertelevisian pay TV Indonesia berdasarkan 

survei AC   Nielsen  Media  Research. 

   

          Sport today merupakan program harian yang menyediakan informasi seputar dunia 

olahraga secara lengkap mulai dari Highlight pertandingan, prediksi pertandingan, profil para 

atlet, serta hasil pertandingan, semuanya hanya ada di Sport Today di MNC Sport. Program 

acara Sport Today disiarkan dengan fomat tapping oleh MNC Channels setiap hari, pada 

pukul 20.30 WIB. Program Sport Today hanya bisa dinikmati melalui Indovision. 

 

         Dengan langkah maju dan peningkatan kualitas, MNC Channels terus berupaya secara 

konsisten mewujudkan karya yang optimal, memnuhi kebutuhan penonton secara lebih 

spesifik dan mendalam serta menjadi kebanggan bangsa Indonesia di mata dunia. 

 

1.2   Topik Laporan 
        Sebagai  Peran  Penulisan  Naskah  dalam  pertelevisian  kini  sangat  di  butuhkan  karena 

seiring  berkembangnya  zaman  dimana  banyak  masyarakat  yang  menggunakan sosial 

media karena di sosal media juga bisa  memberitahu kepada khalayak masyarakat suatu 

informasi  program  acara  berupa  artikel yang bersumber dari internet yang nantinya 

informasi  tersebut  akan  dikemas  dan ditayangkan di Televisi. Dan berdasarkan latar 
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belakang di atas, membuat penulis tertarik untuk membuat laporan kerja praktik (KKP) terkait 

“ Peran Penulis Naskah  terhadap  Program Acara Sport Today di MNC Channels”.  

 

1.3  Tujuan Kuliah Kerja Praktek 
Adapun tujuan kuliah kerja praktik yakni sebagai berikut : 

 

1.3.1 Tujuan umum 

1. Dapat  menerapkan  ilmu  yang  diperoleh  selama  masa kuliah. 

2. Dapat  mengetahui  secara  langsung  peran  naskah program acara Sport Today. 

3. Mendapat   pemahaman  terkait  bagaimana  cara  kerja. 

 

1.3.2 Tujuan  khusus  
1. Dapat  memahami  tugas  sebagai  Peran  Penulis  Naskah  di acara  Sport  Today. 

2. Untuk  mendapatkan  pengalaman  secara  langsung  terkait  sebagai  Penulis  

Naskah. 

3. Mengembangkan  minat  dan  pengetahuan  penulis.  

 

1.4  Manfaat  Kuliah Kerja Praktik 

1.4.1 Manfaat  Teoritis 

Secara teoritis, laporan ini dapat bermanfaat untuk penulis ataupun pembaca yang 

dijelaskan sebagai berikut :  
1. Bermanfaat untuk para pemula Broadcaster untuk mengetahui bagaimana cara 

memproduksi  acara  televisi  secara  efektif. 

2. Berguna untuk memahami pengembangan ilmu pengetahuan  terkait  teori 

khususnya televisi. 

3. Menambah kajian ilmu teori – teori dan praktik yang belum didapat oleh 

mahasiswa Ilmu Komunikasi. 

 

1.4.2 Manfaat  Praktis 

 Secara praktis, laporan ini bermanfaat sebagai pengalaman yang nantinya akan 

digunakan dalam dunia kerja khususnya dalam bidang penyiaran yakni sebagai berikut: 

1. Memahami   secara   langsung tugas Editor dalam membuat tayangan yang 

menarik dan  enak  untuk  dilihat. 

2. Bermanfaat untuk mahasiswa mengenai bagaimana proses produksi pada program  

acara  musik  yang  ditayangkan. 

3. Menambah pengetahuan ataupun wawasan, terutama dalam bidang pertelevisian. 

 

 

1.5  Lokasi dan Waktu Kuliah Kerja Praktik 
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Penulis   melakukan    kegiatan    Kuliah   Kerja   Praktik   (KKP)  di PT. MNC PICTURE, 

MNC Pictures  Building,  MNC Studios Complex, yang berlokasi di Komplek RCTI, Jl. Raya 

Perjuangan No. 1,   Kebon Jeruk,  Jakarta Barat 11530,  Indonesia.  Waktu  pelaksanaan  Praktek 

Kerja   Praktik   penulis  lakukan  adalah  selama  dua bulan,  yang  penulis  laksanakan   program 

sport  today  di  MNC  Channles  pada tanggal 15 Maret – 15 Juni 2019 pukul 10.00 - 17.30 WIB.  

 

 

1.6  Sistematika Penulisan 
Pada garis besarnya masalah yang akan dibahas dalam penulisan laporan Kuliah kerja 

Praktik ini dibagi menjadi lima bab. Sistematika penulisan laporan Kuliah Kerja Praktik ini yang 

dipakai sebagai berikut : 

 

1. BAB 1: PENDAHULUAN 

Pada bab ini menjelaskan secara umum latar belakang masalah, topik laporan, tujuan kuliah        

kerja praktik,dan seperti apa sistematika penulisan laporannya.  

2. BAB II:  KERANGKA TEORI  

Bab ini berisikan tentang teori yang berupa pengertian yang diambil dari kutipan buku yang 

terkait dengan penyusunan laporan kuliah kerja praktik. 

3. BAB III: GAMBARAN PERUSAHAAN TEMPAT KKP 

Bab ini berisikan tentang sejarah perusahaan. Bagaimana gambaran dan ruang lingkup 

pekerjaan perusahaan, gambaran unit kerja tempat KKP, struktur organisasi perusahaan dan 

pelaksanaan kegiatan KKP sesuai perusahaan. 

4. BAB IV: PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan tentang gambaran kegiatan apa saja yang dilakukan oleh penulis selama 

menjalankan kuliah kerja praktik dan pembahasan perbandingan pelaksanaan kegiatan 

kegiatan KKP antara teori dan praktik. 

5. BAB V :PENUTUP 

Bab ini bersikan tentang kesimpulan dan saran yang diberikan penulis dari hasil laporan kuliah 

kerja praktik.  

 


