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ABSTRAK 

 

Penelitian ini berjudul Strategi Wartawan iNews TV Palembang dalam Peliputan 

Berita Kriminal pada Program Acara Borgol. Rumusan masalah dalam penelitian ini 

ada dua yaitu bagaimana metode peliputan berita kriminal oleh wartawan iNews TV 

Palembang, dan apa faktor pendukung dan penghambat wartawan dalam peliputan 

berita kriminal. Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2016 di kantor redaksi 

iNews TV Palembang. Jenis data pada penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. 

Sumber data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil 

penelitian ini didapatkan bahwa ada empat hal yang biasa dilakukan wartawan iNews 

TV Palembang dalam peliputan berita yaitu merumuskan masalah, menentukan 

tujuan, mengidentifikasi alternatif, dan evaluasi. Faktor pendukung dalam peliputan 

berita yaitu peralatan, transportasi, dan koneksi. Sementara itu faktor penghambat 

dalam peliputan berita adalah narasumber, finansial, dan deadline. 

 

Kata kunci : Berita, strategi,kriminal, wartawan  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan media mengalami kemajuan yang sangat pesat pada saat ini, di 

mana setiap orang selalu membutuhkan informasi-informasi yang penting baik dari 

lokal maupun dari belahan dunia. Media muncul untuk memenuhi kebutuhan 

informasi tersebut. Media adalah organisasi yang menyebarkan informasi yang 

berupa produk budaya atau pesan yang mempengaruhi dan mencerminkan budaya 

dan masyarakat. Media massa adalah alat yang digunakan dalam penyampaian pesan 

dari sumber kepada khalayak (penerima) dengan menggunakan alat-alat komunikasi 

mekanis seperti surat kabar, film, radio dan televisi.1 Saat ini televisi mejadi sebuah 

media yang mengena di hati masyarakat dan masih menjadi media dengan penonton 

terbanyak. 

Media televisi di Indonesia mengalami pertumbuhan pesat, hal ini yang 

menjadikan media televisi dapat memperlancar pemahaman dan memperkuat ingatan 

kerena disampaikan dengan  suara dan gambar yang mampu menimbulkan pesan 

yang mendalam kepada penonton. Media televisi juga tergolong memiliki jangkauan 

yang cukup luas hingga ke pelosok negeri. Menurut Nimno dan Combs di kutip Abrar 

(1995) terdapat empat jenis media televisi, yaitu berita sensasional, berita sebenarnya 

tentang perbuatan  kelompok elit, berita untuk konsumsi pemirsa yang bodoh, dan 

                                                
1 Hafied Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi,(Jakarta:Rajawali Pers,2010), h.126. 
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berita untuk konsumsi pemirsa yang sangat beragam.2 Secara garis besar, program di 

televisi di bagi menjadi  program berita dan program non-berita. Jenis program 

televisi dapat dibedakan berdasarkan bentuk jadi (format) teknis atau berdasarkan isi. 

Program televisi berdasarkan bentuk non-berita dapat di bedakan antara lain berupa 

program hiburan, drama, olahraga, dan agama. Sedangkan untuk program televisi 

bentuk berita secara garis besar digolongkan ke dalam warta penting (hard news) atau 

berita-berita mengenai peristiwa penting yang baru saja terjadi  dan warta ringan (soft 

news) yang mengangkat berita bersifat ringan. 

Industri pertelevisian di Indonesia saat ini semakin berkembang baik televisi lokal 

maupun cabang televisi nasional seperti yang terdapat di Sumatera Selatan. Masing-

masing televisi memiliki segmentasi pasar yag berbeda-beda, banyaknya televisi 

tersebut membuat pemirsa dapat dengan leluasa untuk menentukan tayangan sesuai 

dengan kebutuhan dan keinginanya. iNews TV Palembang merupakan sebuah stasiun 

televisi lokal swasta yang di miliki oleh Media Nusantara Citra yang jangkauan 

siarannya meliputi kota Palembang dan sekitarnya. iNews TV Palembang yang 

sebelumnya bernama Sky TV adalah stasiun televisi lokal swasta yang didirikan pada 

buan Januari 2006, dan  sejak 6 April 2015 stasiun televisi ini berganti nama menjadi 

iNews TV Palembang. iNews TV Palembang hadir sebagai media data dasar dan 

sumber informasi, pendidikan, berita, seni dan budaya untuk dapat menjadikan 

                                                
2 Ana Andhya Abar, Mengurai Permasalahan Jurnalisme, (Jakarta: PT. Cipta Prakasa Sehati, 

1995), h.41. 
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Sumatera Selatan  penuh dengan kreativitas seni budaya  masyarakat kota Palembang 

khususnya dan Sumatera Selatan pada umumnya. 

Peneliti sangat tertarik untuk meneliti media televisi lokal yang beralamat di JL 

Hang Jebat no 11 Palembang dengan masalah strategi wartawan di iNews TV 

Palembang dalam mencari berita kriminal karena iNews TV Palembang sangat 

mengedepankan tayangan-tayanga news yang terjadi di Sumatera Selatan. iNews TV 

adalah televisi yang masih sangat muda dibanding televisi lokal lainnya yang ada di 

Palembang, tetapi untuk struktur organisasi, staf pegawai dan wartawan merupakan 

senior dan pemain lama dalam bidang penyiaran televisi. Selain itu belum ada 

penelitian yang serupa untuk masalah yang terkait dengan judul penelitian ini, dengan 

tujuan untuk mengetahui apa dan bagaimana strategi wartawan iNews TV Palembang 

dalam meliput berita kriminal pada program acara borgol. 

Berita kriminal merupakan suatu informasi yang menyajikan dan membahas suatu 

kejahatan dan kekerasan dalam lingkup hukum yang ada di Indonesia, Pembuatan 

atau pencarian berita kriminal yaitu dengan memperoleh data dari tempat kejadian 

perkara dan mempunyai fakta serta aktual yang bersinggungan dengan badan hukum. 

Berita yang termasuk berita kejahatan atau kriminal adalah pembunuhan, penipuan, 

pemerkosaan, pencopetan, pencurian, perampokan, narkoba, tawuran, penganiyayaan 

dan sebagainya yang melanggar hukum. 

Laporan wartawan Tribunsumsel.com (M Ardiansyah) mengungkapkan 

bahwasanya tindak kriminalitas di Palembang sepanjang tahun 2015  mengalami 

peningkatan hingga 100 persen. Menurut jajaran Polres di Polda Sumsel, tindak 
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kriminalitas yang mengalami peningkatan hingga 100 persen ketimbang tahun lalu 

masih didominasi dengan peringkat pertama Palembang dan peringkat kedua Lubuk 

Linggau. Tindak kriminalitas seperti curanmor dan penganiayaan berat serta 

pencurian dengan kekerasan masih mendominasi.3 berdasarkan sumber di atas, 

peneliti tertarik untuk mengumpulkan data bagaimana wartawan iNews TV 

Palembang menerapkan strategi dalam mencari beria kriminal dan sejauh mana 

efektifitas penerapanya. 

Berita kriminal dikemas berbagai macam hal seperti hard news, investigasi, soft 

news, pendalaman kasus permasalahan kriminal yang akan di bahas. Berita kriminal 

juga dikemas tidak dari sisi pelaku atau korban saja, tetapi bisa di buat dari profil 

seseorang yang di dunia kriminal seperti halnya hansip, polisi, dan lain-lain. Berita 

kriminal tidak hanya menampilkan kekerasan tetapi bisa menayangkan suatu berita 

pesan dan tips tentang kriminal supaya khalayak dapat berhati-hai dalam 

menaggulangi tindak kriminal yang meresahkan masyarakat. 

Menurut Komar dalam buku kemerdekaan pers antara jaminan dan 

ancaman, pengertian pers berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-undang 

Nomor 40 Tahun 1999 adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa 

yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, 

memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam 

bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun 

dalam bentuk lainya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan 

segala jenis saluran yang tersedia.4 

 

                                                
3 http://sumsel.tribunnews.com/2015/07/17/ngeri-tindak-kriminal-di-sumsel-meningkat-100 

persen (di akses pada 26 januari 2016 jam 01:40) 
4 Firdaus Komar, Kemerdekaan Pers Antara Jaminan dan Ancaman, (Palembang: Unsri 

Press,2012), h. 36. 
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Wartawan dalam proses pencarian berita dalam peliputan dan pelaporan, 

wartawan harus menyampaikan informasi apa adanya dengan tidak melebih-lebihkan 

informasi, tidak boleh berpihak kepada siapapun kecuali kebenaran, akurasi dan 

ketepatan dalam peliputan dan pelaporan berita adalah pedoman dasar bagi wartawan 

dalam menyajikan informasi kepada khalayak umum. Akurasi ini mencakup akurasi 

peristiwa, kronologis, waktu, lokasi, pihak yang terlibat dan sebagainya. Selain itu 

profesionalisme wartawan adalah sikap yang berimbang pada semua sisi dan 

memiliki keberanian dalam menyampaikan informasinya secara jujur kepada publik 

yang berdasarkan pada kode etik jurnalistik yang menjadi amanatnya.5 

Proses pencarian berita tidak selalu berjalan dengan baik. Beberapa hambatan 

yang biasa ditemui dalam pencarian berita menurut hasil penelitian Hardianto (2008) 

yaitu kelemahan dalam mencari nara sumber, kelemahan membuat agenda pertemuan 

dengan nara sumber, dan kekurangan finansial. Hal-hal tersebut menuntut seorang 

wartawan untuk memiliki suatu strategi dalam mengatasi permasalahan yang ada, 

sehingga proses pencarian berita dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan 

tujuan. 

Mengungkap strategi dalam proses pencarian berita dalam hal ini sangatlah 

membutuhkan ketelitian dan pengetahuan yang sangat luas sekali. Dalam pencaria 

sebuah berita tentunya kita akan membutuhkan seorang wartawan dalam proses 

pencarian berita. Program acara pada televisi merupakan tayangan yang di kemas lalu 

                                                
5 Fajar Junaedi,  Jurnalisme Penyiaran dan Reportase Televisi, (Jakarta: Kencana Prenada  

Media Grup, 2013), h. 52-53. 
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di siarkan kepada pemirsa. Program acara borgol adalah program news yang 

menayangkan berita-berita kriminal seputar Sumatera Selatan. 

Bagaimana strategi yang di gunakan wartawan iNews TV Palembang dalam 

melakukan pencarian berita pada program acara borgol. Hal ini menjadi bagian yang 

menarik bagi penulis untuk melakukan kajian lebih dalam untuk bahan penelitian 

skripsi. Selain itu penulis juga belum pernah menemukan penelitian tentang strategi 

wartawan  dalam pencarian berita kriminal dalam program acara borgol pada iNews 

TV Palembang. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan  masalah sebagai 

berikut. 

1. Bagaimana metode peliputan berita kriminal oleh wartawan iNews TV 

Palembang ? 

2. Apa faktor pendukung dan penghambat wartawan dalam peliputan berita 

kriminal? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 

1. Mendeskripsikan metode peliputan wartawan iNews TV Palembang dalam 

mencari berita kriminal. 

2. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat wartawan iNew TV 

Palembang  dalam meliput berita kriminal. 
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2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoris 

Secara teoritis peneliti berharap dapat memberikan kontribusi positif bagi 

penegembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Jurnalistik. Sebagai 

sumbangan berharga menjadi informasi ilmiah terhadap ilmu komunikasi dan 

juga dapat dijadikan dasar peneliti lainya yang tertarik untuk meneliti 

permasalahan yang sama, serta bermanfaat sebagai refrensi materi perkuliahan. 

b. Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini mudah-mudahan  menjadi acuan bagi pihak-pihak terkait 

sebagai bahan informasi dan masukan yang dapat bermanfaat baik untuk 

memperbaiki kinerja yang telah dimiliki objek penelitian. Serta dijadikan bahan 

pertimbangan bagi kepentingan iNews TV Palembang dalam mengambil 

langkah  dimasa yang akan datang, agar iNews TV Palembang dapat terus 

tayang, eksistensinya meningkat dan menjadi pemicu semangat strukturisasi 

keanggotaan redaksi iNews TV Palembang untuk terus menayangkan program 

acara yang inspiring dan informatif. 

D. Tinjauan Pustaka 

Skripsi ini memiliki kedudukan dan arti penting dari penulisan dan sebagai hasil 

pengetahuan yang lebih luas, maka perlu adanya tinjauan kepustakaan, dan sebagai 

bahan pertimbangan dalam penulisan skripsi ini. Skripsi ini juga menelaah buku-buku 

serta skripsi lain yang berhubungan dengan pembahasan yang dilakukan adapun 

beberapa buku dan skripsi tersebut di antaranya. 
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Penelitian terkait dengan strategi dalam mencari berita kriminal  pernah dilakukan 

oleh Ahmad Fuad Ramadhon (01.08.034) mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi, 

Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik (STISIPOL) Candradimuka Palembang 

dengan skripsinya yang berjudul Strategi Wartawan Harian Umum Palembang Pos 

dalam Mencari Berita Kriminal  tahun 2013. Dalam penelitianya tersebut, peneliti 

mengidentifikasi masalah bahwa dalam melakukan peliputan berita wartawan sering 

kali tidak memiliki persiapan khusus sehingga proses peliputan kurang memuaskan. 

Hasil dari penelitian tersebut ialah suatu hal yang perlu dipahami setiap wartawan 

bahwa kegiatan jurnalistik tidak hanya sebatas mencari, mengumpulkan lalu 

menyampaikan informasi dalam bentuk berita. Lebih jauh wartawan harus memiliki 

keahlian dan kemampuan mengolah data dan informasi menjadi berita baik dan 

mencerahkan. Wartawan kriminal bukanlah hakim, bukan pembela, bukan juga 

penyidik. 

Penelitian terkait juga pernah dilakukan oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri 

Raden Fatah Palembang jurusan Jurnalistik Fakultas Dakwah dan Komunikasi yaitu 

Karerek (11530008) tahun 2015 dengan skripsinya yang berjudul Teknik Pencarian 

Berita dan Penulisan Berita pada Program Grebek di PAL TV. Penelitian ini 

membahas bagaimana teknik pencarian berita dan penulisan berita pada program 

grebek di PAL TV secara terperinci yaitu teknik apa yang digunakan dan  teknik 

penulisan dan bahasa apa yang digunakan dalam penulisan berita tersebut. Hasil dari 

penelitian tersebut ialah bahwa teknik pencarian berita yang di lakukan wartawan 

program Grebek adalah reportase, wawancara dan konferensi pers. Ketiga teknik 
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inilah yang dilakukan oleh wartawan PAL TV dalam meliput berita di lapangan. 

Sedangakan teknik penulisan beritanya menggunakan bahasa palembang. 

Penelitian ini memfokuskan kajian pelelitian pada strategi wartawan iNews TV 

Palembang dalam mencari berita kriminal pada program acara borgol dengan tujuan 

untuk mengetahui apakah wartawan bidang kriminal iNews TV Palembang memiliki 

strategi sebelum melakukan peliputan berita kriminal dan bagaimana efektifitas 

strategi yang digunakan oleh wartawan tersebut. Peneliti akan menganalisis strategi-

strategi yang digunakan oleh wartawan iNews TV Palembang dalam mencari berita 

kriminal. 

E. Kerangka Teori 

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Functional Perspective 

Theory. Teori ini digunakan karena sesuai dengan praktik kerja yang digunakan oleh 

wartawan iNews TV Palembang dalam pelaksanaan peliputan berita. 

Berdasarkan teori Functional Perspective Theory yang dikemukakan oleh 

Randy Hirokawa dan Dennis Gouran pada tahun 1983 mengklain bahwa ada 

empat fungsi bagi suatu pengambilan keputusan secara efektif yang meliputi 

menganalisis masalah, merumuskan tujuan, mengidentifikasi alternatif, dan 

mengevaluasi karakteristik positif dan negative. 6 

 

Teori ini digunakan peneliti untuk mengetahui strategi saat mencari berita di 

lapangan karena sebelum pencarian berita dilakukan oleh wartawan tentunya meraka 

akan melakukan rapat proyeksi. Dalam rapat proyeksi tersebut akan menghasilkan 

suatu rencana seperti target liputan, tempat liputan dan berhati-hati dalam 

                                                
6 Pawit M. Yusup, Ilmu Informasi, Komunikasi, dan Kepustakaan, (Jakarta, PT Bumi 

Aksara,2009), Cet. Ke-1, h. 155. 
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menghadapi resiko saat di lapangan. Hal demikian tentunya apa yang direncanakan 

tidak sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan untuk itu teori ini menjelaskan 

dalam pengambilan keputusan secara efektif harus dilakukan empat hal yaitu 

menganalisis masalah, merumuskan tujuan, mengindentifikasi alternatif, dan 

mengevaluasi karakteristik positif dan negative. 

Dalam Penelitian yang berjudul “Strategi Wartawan iNews TV Palembang dalam 

Mencari Berita Kriminal pada Program Acara Borgol” ini perlu diketahui beberapa 

hal yaitu : 

1. Strategi 

Strategi menurut kamus besar bahasa Indonesia  yaitu rencana yang cermat 

mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.7 Strategi dalam komunikasi 

berarti sesuatu yang patut dikerjakan demi kelancaran komunikasi.8 Strategi 

diperlukan dalam pencarian berita agar para wartawan mendapatkan berita yang 

sesuai dengan yang diinginkan. Tanpa adanya strategi wartawan akan sulit 

mendapatkan apa yang menjadi tujuanya yaitu berita yang menarik, aktual dan 

sebagainya. Sebagian besar sebuah tujuan dapat tercapai ditentukan dengan adanya 

strategi. Strategi yang baik akan memperoleh hasil yang baik. Oleh karena itu ada 

baiknya memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan strategi. 

Strategi pada hakekatnya adalah perencanaan (planning) dan manajemen 

(management) untuk mencapai suatu tujuan. Akan tetapi untuk mencapai tujuan 

                                                
7 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta, PT Gramedia 

Pustaka Utama, 2008) ed, Ke-4. Cet, Ke-1, h,.1340. 
8 Ibid, h. 1341. 
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tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah 

saja, melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya.9 

2. Wartawan 

Stasuin televisi membutuhkan wartawan atau reporter televisi untuk program 

beritanya. Profesi sebagai wartawan televisi tidak diperuntukkan bagi mereka 

yang berjiwa lemah. Pekerjaan ini membutuhkan stamina yang baik serta 

motivasi yang tinggi. Seorang reporter TV harus memiliki kegigihan dalam 

mengejar berita, mau bekerja keras, bersedia masuk kantor pada hari libur dan 

siap berangkat setiap saat ke lokasi liputan. Jadi, profesi ini tidak cocok bagi 

orang yang bermental pegawai kantoran dengan jadwal kerja yang teratur. 

Wartawan televisi bekerja secara cepat mengumpulkan informasi, 

menentukan lead berita, menulis berita dan melaporkannya, baik secara 

langsung (live) atau direkam dalam bentuk paket yang akan disiarkan 

kemudian. Seorang wartawan terkadang meliput berita-berita kriminal 

atau bencana dan harus mengunjungi lokasi musibah atau tempat 

terjadinya tindak kejahatan.10 

 

3. Berita Kriminal 

Berita kriminal banyak sekali jenisnya dan hampir setiap hari terjadi di sekitar kita. 

Berita-berita seperti gempa bumi, perang, kerusuhan, kejahatan, kebakaran, atau 

kecelakaan merupakan berita yang termasuk dalam tipe atau jenis berita keadaan 

darurat. Tipe berita seperti ini memperlihatkan bahaya atau petualangan dan akan 

                                                
9 Onong Uchjana Effendy, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek, (Bandung, PT Remaja 

Rosdakarya, 2006) h. 32 . 
10 Morissan, Jurnalistik Televisi Mutakhir,(Jakarta,Kencana Prenada Media Group,2008) Cet, 

Ke-2, h. 48. 
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menarik perhatian serta menimbulkan kekhawatiran pemirsa.11 Pada awalnya, 

berita televisi lokal meniru format televisi jaringan, tetapi pada 1970-an banyak 

di lakukan inovasi lokal. Staf berita lokal bertambah, dan beberapa stasiun local 

tidak lagi sekedar membacakan berita tetapi juga menyajikan laporan investigasi 

dan mendalam.12 

4. Media Massa 

Media adalah saluran (channels) dalam bidang komunikasi. Di dunia pendidikan, 

media adalah alat (tools) untuk menunjang proses belajar-mengajar. Dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Media diartikan sebagai alat (sarana) 

komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster, dan spanduk.13 

Media Massa memiliki fungsi yang cukup dominan dalam kehidupan sehari-hari. 

Menurut Alexis S. Tan bahwa media adalah sebagai pemberi informasi, 

memberikan pendidikan, mempersuasi, menghibur dan menjadi kontrol sosial.14 

Disamping itu media Massa memiliki kepentingan yaitu sebagai kemampuan 

untuk menciptakan masyrakat, menjelaskan masalah, memberikan refrensi 

umum, memindahkan perhatian dan kekuasaan.15 Dalam perkembanganya Media 

Massa dibagi beberapa Jenis, diantaranya adalah sebagai berikut: 

1) Media Cetak (Printed Media): Suratkabar, Tabloid, Majalah. 

                                                
11 Ibid, h.29 
12 John Vivian, Teori Komunikasi Massa, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008) Ed, 

Ke-8 Cet, Ke-1, h. 250. 
13 http://kbbi.web.id/media. (Diakses pada tanggal 28 April 2016 Pada Pukul 22.15 Wib). 
14 Nurudin. Pengantar Komunikasi Massa. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2014). h. 65 
15 Stephen W.Litlejohn. Karen A.Foss,Teori Komunikasi (Theories Of Human Communication), 

(Jakarta: Salemba Humanika, 2009), Hal. 359 
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2) Media Elektronik (Electronic Media): Radio, Televisi, Film/Video. 

3) Media Siber (Cyber Media): Website, Portal Berita, Blog, Media Sosial. 

F.   Metodelogi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, jenis penelitian kualitatif 

merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskritif berupa kata-

kata atau tulisan dan lisan dari perilaku fokus penelitian yang diamati.16 

2. Tempat dan waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di iNews TV yang beralamat di JL. Hang Jebat No 

11 palembang. Penelitian ini telah dilakukan pada bulan Desember 2016. 

3. Objek Penelitian 

Objek penilitian ini di fokuskan kepada wartawan iNews TV Palembang 

bagian berita kriminal. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Studi Literatur 

Peneliti akan mengkaji beberapa buku dan sumber informasi yang berkaitan 

dengan cara kerja investigasi dan peliputan berita di iNews TV 

Palembang, sebagai dasar dan modal utama bagi peneliti untuk 

memudahkan proses pembuatan skripsi ini. 

b. Pengamatan Langsung (Observasi) 

                                                
16 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif : Kualitatif dan R dan D,(Bandung: Alfabeta, 2010), 

h. 213 
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Observasi adalah pengamatan langsung kepada suatu objek yang akan diteliti. 

Sedangkan penelitian lapangan adalah usaha pengumpulan data dan informasi 

secara intensif di sertai analisa dan pengujian kembali atas semua yang telah di 

kumpulkan.17 Penulis melakukan survei lapangan ke kantor redaksi iNews TV 

Palembang, pengamatan yang dilakukan peneliti diantaranya, melihat bagaimana 

proses pencarian berita, mencatat bagaimana persiapan wartawan sebelum 

melakukan peliputan berita di lapangan dan mencari tau cara kerja investigasi 

wartawan iNews TV mulai dari pengumpulan informasi dan peliputan berita 

kriminal. 

c. Wawancara (Interview) 

Wawancara atau interview adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan 

mengajukan pertanyaan langsung kepada seorang informan atau seorang 

autoritas (seorang ahli atau yang berwenang dalam suatu masalah).18 Untuk 

melengkapi data dan isi dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan beberapa 

wawancara langsung kepada wartawan dan redaksi iNews TV Palembang 

mengenai cara kerja investigasi wartawan iNews TV Palembang pada berita 

kriminal narkoba dalam program acara borgol. 

d. Dokumentasi (Documentation) 

Kegiatan ini berguna untuk mengumpulkan data tentang berbagai kegiatan yang 

dilakukan peneliti selama melakukan penelitian, data tersebut menyangkut cara 

                                                
17 Groys Keraf, Komposisi : sebuah Pengantar Kemahiran bahasa, (Flores:Nusa Indah, 

2004),h.162. 
18 Ibid, h.161 



15 

 

 

 

kerja investigasi wartawan, persiapan wartawan sebelum melakukan investigasi, 

sarana dan prasarana serta keadaan ruang  redaksi iNews TV Palembang. 

e. Analisis Data 

Analisis data kualitatif di mula dari analisis berbagai data yang berhasil 

dikumpulkan periset di lapangan. Data tersebut terkumpul baik melalui 

observasi, wawancaran mendalam, focus group discussion maupun dokumen-

dokumen. Kemudian data tersebut diklasifikasikan ke dalam kategori-kategori 

tertentu.19 Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup 

tiga kegiatan yaitu: 

1. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian dan 

pentransformasian data kasar dari lapangan proses ini berlangsung selama penelitian 

berlangsung. Pada tahap awal misalnya melalui kerangka konseptual, permasalahan, 

pendekatan pengumpulan data yang diperoleh. Selama pengumpulan data misalnya 

membuat ringkasan, kode, mencari tema-tema, menulis memo, dan lain-lain. Reduksi 

merupakan bagian dari analisis bukan terpisah. Fungsinya untuk menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi 

sehingga interpretasi bisa ditarik. Dalam proses reduksi ini peneliti benar-benar 

mencari  data yang valid. 

2. Penyajian Data 

                                                
     19 Rachmat Kriyantono, Teknik Praktis Riset Komunikasi, (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group,2010), Cet, Ke-5, h 196. 
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Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan 

untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajianya antara 

laian berupa teks naratif, matriks, grafik, dan bagan. Proses ini peneliti dilakukan 

dengan mengelompokan hal-hal yang serupa menjadi kategori atau kelompok 

tertentu. Peneliti dalam tahap ini juga melakukan display (penyajian) data secara 

sistematik agar lebih mudah untuk dipahami interaksi antar bagian-bagiannya dalam 

konteks yang utuh. Dalam proses ini, data diklasifikasikan berdasarkan tema-tema 

konsep. 

3. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi 

Penarikan kesimpulan hanya sebagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. 

Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-

makna yang muncul dari data harus selalu diuji kebenaranya dan kesesuaianya 

sehingga validitasnya terjamin. Peneliti dalam tahap ini membuat rumusan proposisi 

yang terkait prinsip logika dan mengangkatnya sebagai penemuan peneliti, kemudian 

dilanjutkan dengan mengkaji secara berulang-ulang terhadap data yang ada. Langkah 

selanjutnya yaitu menarik kesimpulan hasil penelitian lengkap dengan temuan baru 

yang berbeda dari temuan yang sudah ada. 

5. Jenis dan Sumber data 

a. Jenis Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif , yakni data yang bersifat 

menjelaskan, mengemukakan dan memaparkan tentang masalah yang berkaitan 

dengan  rumusan masalah pada penelitian. 
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b. Sumber Data 

Sumber data penelitian ini ada dua macam, yakni data primer dan data 

sekunder. Data primer merupakan data utama yang diperoleh oleh peneliti dari 

hasil observasi dan analisis wawancara langsung terhadap wartawan  kriminal 

iNews TV Palembang, sedangkan data  sekunder  merupakan data kedua atau 

data penunjang dari data utama, berupa buku-buku referensi yang berkaitan 

dengan penelitian ini. 

G. Sistimatika Penulisan 

Hasil penelitian ini akan disajikan dalam bentuk karya tulis ilmiah yang terdiri 

dari lima bab dengan sistimatika penulisan sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II  Kajian Teoritis merupakan landasan teori mengenai pengertian strategi, 

wartawan, teknik peliputan berita, televisi, sejarah televisi Indonesia, 

pengertian berita, kriminal, dan program acara. 

BAB III pembahasan terperinci mengenai ruang lingkup iNews TV, sejarah iNews 

TV. 

BAB IV  merupakan hasil dan pembahasan. 

BAB V  Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

KAJIAN TEORITIS 

A. Pengertian Strategi 

Menurut Marrus (2002) dalam Aswin (2015) strategi didefinisikan sebagai suatu 

proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka 

panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan 

tersebut dapat dicapai.1 Definisi tersebut menjelaskan bahwa strategi merupakan 

suatu rencana yang dibuat oleh para pemimpin suatu organisasi dalam menentukan 

bagaimana suatu program kerja dalam organisasi tersebut harus dilaksanakan agar 

tujuan dari program yang telah dibuat dapat tercapai. Dirgantara menjelaskan definisi 

strategi adalah hal menetapkan manajemen (dalam arti orang) tentang sumber daya di 

dalam bisnis dan tentang bagaimana mengidentifikasikanpersaingan di dalam pasar.2 

Strategi adalah suatu hal yang penting untuk dimiliki setiap orang ataupun 

organisasi ketika akan melakukan suatu kegiatan tidak terkecuali juga wartawan. 

Wartawan haruslah memiliki sebuah strategi untuk mendapat, meliput, dan 

melaporkan berita. Secara umum strategi yang harus dimiliki wartawan dalam 

mendapatkan berita adalah harus memenuhi unsur-unsur pokok suatu berita yaitu 

5W+1H. 

                                                
11 Akbar Aswin, “Studi Tentang Strategi Pelayanan Publik Pada Kantor Uptd Dinas Pendapatan 

Daerah Provinsi Kalimantan Timur Di Samarinda”, eJournal  Magister Ilmu Administrasi Negara , 

2015, h. 3. 
2 Daryanto dan Abdullah,  Pengantar Ilmu Manajemen dan Komunikasi  (Jakarta:Prestasi  Pustaka 

Publisher, 2013), h.65.  
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Unsur berita 5W + 1H merupakan unsur-unsur penting yang harus ada dalam 

sebuah berita. Unsur-unsur ini bisa dijabarkan sebagai berikut. 

1. What (apa) 

What berarti apa yang terjadi/akan terjadi. Ini berkaitan dengan pa yang 

diberitakan. What dalam jurnalisme, menunjukkan tema apa yang bisa diangkat 

sebagai berita. 

2. Who (Siapa) 

Who berarti kepada siapa suatu peristiwa terjadi, atau siapa yang melakukan 

atau terlibat peristiwa. Who harus berkaitan dengan what sehingga mampu 

memberikan informasi cukup kepada khalayak sekaligus dapat mendekatkan 

berita dengan khalayak. 

3. Where (Di mana) 

Where menunjukkan di mana peristiwa yang diberitakan terjadi. 

4. When (Kapan) 

Unsur When memberi informasi tentang kapan peristiwa tersebut terjadi. 

5. Why (Mengapa) 

Why memberikan keterangan tentang mengapa peristiwa tersebut terjadi. 

Pembuat berita harus mampu menggali onformasi mengapa peristiwa terjadi 

dan kemudian menjadikannya berita. 

6. How (Bagaimana) menjelaskan bagaimana peristiwa yang diberitakan terjadi.1 

                                                
1 Fajar Junaedi, Op.Cit, h.11-13 
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B. Wartawan 

1. Pengertian Wartawan 

Profesi wartawan adalah prosfesi yang berbeda dari profesi lainnya terlepas dari 

aspek kesejahterahan, bekerja sebagai wartawan memiliki citra yang lebih baik hal 

ini dikarenakan profesi wartawan dianggap profesi yang di dalamnya memadukan 

kekuatan pengetahuan dan keterampilan, wartawan memiliki pengetahuan yang 

lebih banyak dibandingkan yang bukan seorang wartawan, tidak hanya hal itu 

wartawan dianggap mampu menuliskan setiap informasi yang dimiliki sehingga 

menjadi berita, ada pengetahuan dan mampu menuliskan berita, itulah seorang 

wartawan. 

Wartawan adalah orang yang melakukan tugas-tugas wartawan atau jurnalistik 

secara rutin, atau dalam definisi lain, wartawan dapat dikatakan orang  yang 

pekerjaannya mencari dan menyusun berita untuk dimuat dimedia massa, baik di 

media cetak ataupun media elektronik maupun media online.2 Watawan dapat juga 

disebut sebagai pemburu berita, jurnalis, reporter,  newsgetter, pressman, kuli 

tinta, dan nyamuk pers. 

Profesi wartawan memiliki mobilitas dan dinamika yang tinggi karena 

wartawan tidak berurusan dengan benda mati ataupun dunia khayal. Wartawan 

harus aktif melakukan ” personal contact ” atau hubungan dengan orang lain. 

Menariknya, wartawan menjalin hubungan dengan semua orang dari berbagai latar 

belakang atau status sosial. Namun seorang wartawan tetap harus menjujung tinggi 

                                                
2 Syarifudin Yunus, Jurnalistik Terapan, (Bogor :Ghalia Indonesia, 2012),h.38 
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status orang lain, khususnya narasumber, karena narasumber berita yang menjadi 

mitra wartawan adalah orang yang memiliki perasaan, punya emosi ataupun 

memiliki jabatan dan dengan nasib yang beragam. Wartawan pandai bergaul 

dengan semua lapisan masyarakat. Suku, agama, ras, dan adat/daerah seseorang 

tidak penting dimata seorang wartawan karena wartawan bekerja lebih berstandar 

rasio dari pada emosi. Wartawan pun harus dikenal netral dan berkepala dingin 

namun tetap tidak kehilangan daya kritis dan kecerdasan investigatif dalam 

menjalankan tugasnya. 

Wartawan Dalam menjalankan tugasnya harus memiliki bekal mentalis yang 

kuat. Kejujuran, tanggung jawab, dan akurat dalam setiap penyajian berita harus 

menjadi komitmen yang melekat dalam diri wartawan. Profesi wartawan tidak 

hanya memerlukan keterampilan yang bersifat teknis, tetapi harus didukung pula 

oleh mentalis yang kokoh. 

Menjadi seorang wartawan merupakan suatu proses yang panjang. Bekal 

pendidikan sangat diperlukan bagi seorang wartawan bekal persiapan dan 

keberanian mental sangat diperlukan dalam menekuni profesi wartawan sangat 

diperlukan kemampuan praktik maupun teoritik. 

2. Syarat dan Tugas Wartawan 

1. Syarat menjadi seorang wartawan 

Wartawan sepeti dirumuskan pada pasal 1 ayat (3) dan (4) Undang-undang 

pokok pers adalah karyawan yang melakukan secara kontinu pekerjaannya, 

kegiatan usaha yang sah yang berhubungan dengan pengumpulan, pengelolahan 
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dan penyiaran dalam bentuk fakta, pendapat, uraian gambar-gambar dan lain-lain 

sebagainya untuk pers, baik media cetak maupun media elektronik. Adapun syarat 

– syarat untuk menjadi wartawan yaitu : 

a. Warga Negara Indonesia 

b. Memahami sepenuhnya kedudukan, fungsi dan kewajiban pers sebagai 

tercancum dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang – undang pokok pers. 

c. Berjiwa pancasila dan tidak berkhianat terhadap perjuangan nasional. 

d. Memiliki kecakapan, pengalaman, pendidikan, ahlak tinggi, dan pertanggung 

jawaban. 

e. Sanggup menaati Kode Etik Jurnalistik. 

f. Sekurang kurangnya selama tiga (3) tahun secara aktif melakukan pekerjaan 

wartawan. 

g. Tidak tersangkut dalam G-30-S/PKI dan aksi –aksi menentang  pancasila 

lainnya. 

h. Diwajibkan menjadi anggota organisasi wartawan indonesia yang telah di 

sahkan oleh pemerintah, dalam hal ini persatuan persatuan wartawan 

indonesia.3 

2. Tugas dan Kompetinsi Wartawan 

Tugas wartawan tidaklah ringan. Disamping penuh dinamika dan tantangan, tugas 

wartawan seringkali memiliki ancaman tersendiri. Berkaitan dengan tugas wartawan 

James Godon Bennet, pendiri The New York Herald menyatakan tugas wartawan 

                                                
3Ny. M.LL Gandi, S.H. Undang undang Pokok Pers, ( Jakarta : CV Rajawali, 1985).h. 128 
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adalah separuh diplomat dan separuh detektif.4 Hal ini berati wartawan harus 

memiliki keterampilan dalam mencari berita, ada kalah nya wartawan harus 

memerlukan kemampuan negosiasi untuk mencapai suatu tujuan pemberitaan, 

disamping melakukan aktivitas penyelinapan untuk mengumpulkan bahan berita. 

Adapun beberapa tugas wartawan yang patut menjadi perhatian dalam 

menjalankan tugas jurnalistik, antara lain: 

a. Menyajikan fakta 

b. Menafsirkan fakta 

c. Mempromosikan fakta.5 

Berdasarkan tugasnya wartawan  tersebut, wartawan dianggap telah menjalankan 

tugasnya apabila telah menyanjikan berita dan peristiwa yang memenuhi tugas diatas. 

Dalam pelaksanaannya setiap wartawan memiliki tanggung jawab moral untuk 

mengemban tugas tersebut dengan sikap dasar yang objektif, akurat, proporsional, 

dan atas dasar iktikad baik. 

Sebagai ujung tombak jurnalistik, wartawan harus menjadikan peranan pers 

nasional sebagai inspirasinya dalam melaksanakan tugas. Pers nasional ataupun 

wartawan harus memenuhi aspek-aspek sebagai berikut. 

1. Berupaya memenuhi hak masyarakat untuk tau 

2. Komitmen dalam menegakan nilai-nilai demokrasi, hukum, hak asasi manusia, 

dan nilai keberagaman. 

                                                
4 Ibid ,h.39 
5 Ibid, h.50 
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3. Bersedia mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, 

akurat, dan benar. 

4. Sanggup melakukan pengawasan, kritik, koreksi,  dan saran terhadap hal-hal 

yang berkaitan dengan kepentingan umum. 

5. Konsisten dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran.6 

Berkaitan dengan konpentensi wartawan, Kitty Yancheff (2000) menyebutkan ada 

10 (sepuluh) kompetensi wartawan profesional yang harus dimiliki yaitu : 

a. Kompetensi penulisan 

b. Kompetensi berbicara 

c. Kompetensi riset dan investigatif 

d. Kompetensi pengetahuan dasar 

e. Kompetensi dasar web 

f. Kompetensi audio visual 

g. Kompetensi aplikasi komputer 

h. kompetensi etika 

i. kompetensi legal 

j. kompetensi karier.7 

C. Teknik Peliputan Berita 

Sesuai kamus besar Bahasa Indonesia, (2001: 667), meliput adalah membuat 

berita atau laporan secara terperinci tentang suatu masalah atau peristiwa. Dalam 

                                                
6 Ibid,.h.40 
7 Ibid, 
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pencarian berita, seorang wartawan atau reporter memperoleh bahan berita melalui 

liputan atau mencari tahu secara langsung ke lapangan. Menurut AS Haris Sumadiria 

(2006: 94), berita yang baik adalah hasil perencanaan yang baik, kita harus bisa 

mencari dan menciptakan berita. Berikut ini ialah bagaimana berita diduga melalui 

meeting : 

Proses pencarian dan penciptaan berita diduga melalui dari ruang redaksi 

melalui forum rapat proyeksi (rapat perencanaan berita/ rapat/ peliputan/ rapat 

rutin wartawan dibawah koordinasi koordinator liputan). Rapat biasanya 

dilaksanakan sore atau malam hari, dihadiri seorang atau beberapa redaktur. 

Setiap reporter atau wartawan mengajukan usulan liputan.8 

 

Namun, untuk berita yang sifatnya tak diduga atau tiba-tiba, AS Haris Sumadiria 

(2006 :96) menyatakan. 

Untuk berita yang sifatnya tiba-tiba atau tak terduga, reporter atau wartawan  

harus pandai-pandai berburu/hunting. Sebagai pemburu, wartawan harus 

memiliki beberapa kemampuan dasar, yaitu memiliki kepekaan berita yang 

tajam (sense of news), daya pendengaran berita yang baik (hear of news), 

mengembangkan daya cium berita yang tajam (niose of news),mempunyai 

tatapan berita yang jauh dan jelas (news seeing), piawai dalam melatih perasa 

berita (news filling), dan senantiasa diperkaya dengan berbagai pengalaman 

berita yang dipetik dan digali  langsung dari lapangan (news experience).9 

 

Dalam prinsipnya tehnik pencarian berita sangat di perlukan dan biasanya 

wartawan menerapkan  kemampuan human relatioerita dan kemampuan lobying atau 

negosiasi. Hal ini terkait dengan proses berkomunikasi dengan berbagai pihak, 

dengan berbagai macam latar belakang budaya, pendidikan,ekonomi dan lainya. 

                                                
8 Morkedhay, “Teknik Peliputan, Penulisan Dan Penyuntingan Berita „Perkotaan‟ Pada Harian 

Umum Berita Kota”, Konsentrasi Jurnalistik, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Indonusa Esa 

Unggul, 2009, h. 19 
9 Ibid, h.19   
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Mencari berita juga disebut bahan berita adalah salah satu proses penyusunan 

naskah, selain proses perencanaan berita (news processing), proses  penulisan naskah 

dan proses penyuntingan naskah (news editting). Jadi, meliput berita dilakukan 

setelah melewati proses perencanaan dalam rapat proyeksi redaksi, misalnya dalam 

rapat redaksi itu diputuskan untuk membuat kasus pembunuhan melibatkan pejabat 

negara. Maka wartawan akan melakukan wawancara dengan pejabat yang 

bersangkutan. Selama kegiatan wawancara dengan narasumber, maka kegiatan 

tersebut dinamakan mencari berita (news hunting). 

Terdapat empat teknik peliputan berita, diantaranya : 

1. Reportase 

Kegiatan jurnalistik yang meliput langsumg kelapangan atau ke TKP (tempat 

kejadian perkara). Wartawan harus mendatangi langsung tempat kejadian, lalu mulai 

proses meliput, mengumpulkan data dan fakta seputar peristiwa tersebut. Data dan 

fakta tersebut harus memenuhi unsur 5W+1H, yaitu, what, who, when, where, why, 

dan how. 

2. Wawancara 

Semua jenis peliputan berita memerlukan proses wawancara (interview) dengan 

sumber berita/narasumber. Wawancara bertujuan menggali informasi, komentar, 

opini, fakta, atau data mengenai suatu masalah / kejadian dengan mengajukan 

beberapa pertanyaan. 
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3. Riset kepustakaan 

Riset kepustakan (studi literatur) teknik pengumpulan berita dengan cara 

mengumpulkan data dengan mencari kliping koran, makalah-makalah, atau artikel 

koran, meyimak brosur-brosur, membaca buku, atau menggunakan fasilitas internet. 

4. Kantor berita 

Wartawan juga menulis berita dari hasil liputan wartawan kantor berita. Cara 

mendapat berita itu dengan membeli, misalnya, berita dapat dari kantor indonesia 

(Antara), Malaysia (Bermana), Amerika Serikat (AP). Biasanya, berita yang diterima 

berupa faks atau teleks.10 

D. Televisi 

1. Pengertian Televisi 

Televisi adalah media pandang sekaligus media dengar (audio-visual). Ia 

berbeda dengan media cetak yang lebih merupakan media pandang. Orang 

memandang gambar yang ditayangkan di televisi, sekaligus mendengar atau 

mencerna narasi atau narasi dari gambar tersebut.11 

Televisi adalah alat penangkap siaran bergambar, yang berupa audio visual dan 

penyiaran videonya secara broadcasting. Istilah ini berasal dari bahasa yunani 

yaitu tele (jauh) dan vision (melihat), jadi secara harfiah berarti “melihat jauh”, 

karena pemirsa berada jauh dari studio TV. (Ilham Z, 2010:255). 

                                                
10 Ibid, h. 22 

   11 Adi Badjuri, Jurnaslitik Televisi (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 39.   
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Sedangkan menurut Adi Badjuri (2010:39) Televisi adalah media pandang 

sekaligus media pendengar (audio-visual), yang dimana orang tidak hanya 

memandang gambar yang ditayangkan televisi, tetapi sekaligus mendengar atau 

mencerna narasi dari gambar tersebut. 

2. Karakteristik Televisi 

Elvinaro (2007:137-139) mengungkapkan terdapat tiga macam karakteristik 

televisi, yaitu: 

1. Audiovisual 

Televisi memiliki kelebihan dibandingkan dengan media penyiaran lainnya, yakni 

dapat didengar sekaligus dilihat. Jadi apabila khalayak radio siaran hanya 

mendengar kata-kata, musik dan efek suara, maka khalayak televisi dapat melihat 

gambar yang bergerak. Maka dari itu televisi disebut sebagai media massa 

elektronik audiovisual. Namun demikian, tidak berarti gambar lebih penting dari 

kata-kata, keduanya harus ada kesesuaian secara harmonis. 

2. Berpikir dalam gambar 

Ada dua tahap yang dilakukan proses berpikir dalam gambar. Pertama adalah 

visualisasi (visualization) yakni menerjemahkan kata-kata yang mengandung 

gagasan yang menjadi gambar secara individual. Kedua, penggambaran 

(picturization) yakni kegiatan merangkai gambar-gambar individual sedemikian 

rupa sehingga kontinuitasnya mengandung makna tertentu. 
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3. Pengoprasian lebih kompleks 

Pengoprasian televisi siaran jauh lebih kompleks, dan lebih banyak melibatkan orang. 

Peralatan yang digunakan pun lebih banyak dan untuk mengoprasikannya lebih rumit 

dan harus dilakukan oleh orang-orang yang terampil dan terlatih. 

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa televisi merupakan salah satu 

media massa elektronik yang dapat menyiarkan siarannya dalam bentuk gambar atau 

video serta suara yang berfungsi memberikan informasi dan hiburan kepada khalayak 

luas. 

Karakter televisi, sebagai media audio-visual, menantang para jurnalis untuk 

memadukan kekuatan audio dan visual dalam waltu bersamaan. Sebuah informasi 

atau program yang akan disajikan harus melalui proses panjang mulai dari riset, 

perencanaan, produksi hingga tahap presenting dan On-Air. Informasi yang 

ditampilkanharus memenuhi standar kualitas gambar dan narasi, sehingga content 

yang dihasilkan bukan semata saja informativ, namun juga menarik dan memiliki 

unsure entertaining. 

Upaya menyampaikan informasi melalui media cetak, audio dan audiovisual, masing-

masing memiliki kelebihan tetapi kelemahan. Penyebabnya adalah sifat fisik masing-

masing jenis media seperti terlihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 1 Sifat Penyiaran Berita 

 

No. Jenis Media SIFAT 

1. Cetak  Dapat dibaca, dimana dan kapan saja 

 Dapat dibaca berulang-ulang 

 Daya rangsang rendah 
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No. Jenis Media SIFAT 

 Pengolahan bisa mekanik, bisa elektrik 

 Biaya relatif rendah 

 Daya jangkau terbatas 

2. Radio  Dapat didengar bila siaran 
 Dapat didengar kembali bila diputar kembali 

 Daya rangsang rendah 

 Elektris 
 Relatif murah 

 Daya jangkau rendah 

3. Televisi  Dapat didengar dan dilihat bila ada siaran 

 Dapat didengar dan dilihat kembali, bila siaran di ulang 
kembali 

 Daya rangsang sangat tinggi 

 Elektris 
 Sangat mahal 

 Daya jangkau besar.12 

Tabel 1 sudah menunjukan beberapa kelebihan dan kelemahan dalam penyiaran 

antara media cetak, radio, dan televisi. 

E. Sejarah Televisi Indonesia 

Penyiaran di Indonesia muncul pada awal tahun 1925 yang berawal dari 

munculnya penyiaran radio. Penyiaran televisi di Indonesia sendiri baru dimulai pada 

tahun 1962 saat TVRI (Televisi Republik Indonesia) menayangkan siaran langsung 

upacara hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-17 pada tanggal 17 Agustus 

1962. Siaran resmi TVRI sendiri baru dimulai pada tanggal 24 Agustus 1862 jam 

14.30 WIB yang menyiarkan acara langsung upacara pembukaan Asian Games ke-4 

dari stadio utama Gelora Bung Karno.13 TVRI menjadi satu-satunya saluran televisi 

yang dapat ditonton oleh masyarakat Indoesia selama 23 tahun, hingga pada tahun 

1989 barulah pemerintah memberikan izin kelompok usaha Bimantara untuk 

                                                
12 Morissan, Manajemen Media Peyiaran (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2008), h.11. 
13 Morrisan, Manajemen Media Penyiaran: Strategi Mengelola Radio dan Televisi (Jakarta: 

Kencana Prenada Media Grup, 2011) Cet ke-4, h.9. 
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membuka stasiun televisi RCTI yang kemudian disusul SCTV, Indosiar, ANTV, dan 

TPI. Menjelang tahun 2000 muncul hampir secara serentak lima televisi swasta baru 

(Metro, Trans, TV7, Lativi, dan Global) serta beberapa televisi daerah.14 

Undang-undang tentang penyiaran di Indonesia disahkan pada tahun 2002, hal ini 

diperkirakan akan menambah jumlah televisi baru di Indonesia khususnya di daerah. 

Televisi tersebut terbagi kedalan empat kategori yaitu televisi publik, swasta, 

langganan dan komunitas. Berdasarkan undang-undang No. 32 tahun 2002 jugalah 

maka TVRI ditetapkan sebagai lembaga penyiaran publik yang berbentuk badan 

hukum yang didirikan negara.15 

F. Berita 

1. Pengertian Berita 

Morrisan (2008) mengungkapkan bahwa berita adalah informasi yang penting 

dan/atau menarik bagi khalayak audien.16 Informasi yang demikian haruslah 

memiliki tolok ukur atau standar yang kurang lebih sama. Berita dapat dianggap 

sebagai informasi yang menarik bagi khalayak berita apabila memiliki sepuluh 

element berita. Rolnicki (2008) menuliskan sepuluh element yang membuat 

sebuah informasi dapat menjadi berita adalah adanya kesegaran/ketepatan waktu, 

                                                
 14 Ibid, h. 10. 

 15 Andi Alimuddin Unde, Televisi dan Masyarakat Pluralistik (Jakarta: Prenada Media Grup, 

2014)  Cet ke-1, h. 28. 
16 Morrisan,  Jurnalistik Televisi Mutakhir (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008), h.8 
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kedekatan, konsekuensi, kemenonjolan, Drama, Keanehan/keganjilan/keunikan, 

konflik, seks, emosi/naluri, dan kemajuan. 17 

2. Jenis berita 

a. Berita keras, atau hard news adalah segala informasi penting dan/ atau menarik 

yang harus segera disiarkan oleh media penyiaran karena sifatnya yang harus 

segera disiarkan agar dapat diketahui khalayak audiens secepatnya. 

b. Straight news, yang artinya berita ”langsung” (straight),maksudnya suatu berita 

yang singkat (tidak detail) dengan hanyamenyajikan informasi terpenting saja 

yang mencakup 5W + 1H (who,what, where, when, why, dan how) terhadap 

suatu peristiwa yang diberikan. 

c. Feature, adalah berita ringan ataupun menarik pengertian menarik di sini 

adalah informasi yang unik, lucu, aneh menimbulkan kekaguman, dan 

sebagainya. 

d. Berita lunak atau soft news adalah segala informasi yang penting  dan menarik 

yang disampaikan secara mendalam  (indepth) namun tidak bersifat harus 

segala ditayangkan. 

e. Magazine karena tema yang di sajikan mirip dengan topik-topik atau tema yang 

terdapat dalam suatu majalah. 

f. Dokumenter adalah program informasi yang bertujuan untuk pembelajaran dan 

pendidikan  namun disajikan dengan menarik. 

                                                
17 Torn E. Rolnicki., dkk, Pengantar Dasar Jurnalistik (Scholastic Journalism),  terjemahan Tri 

Wibowo BS. (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2008) ed. Ke- 11, h.14. 
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g. Talk show atau perbincangan adalah program yang menampilkan satu atau 

beberapa orang untuk membahas suatu topik tertentu yang dipandu oleh 

beberapa seorang pembawa acara (host).18 

Tabel 2 Perbedaan antara Hard News Dan Soft News 

No. Hard News Sort News 

1. Ada peristiwa terlebih dahulu Tidak mesti ada peristiwa terlebih dahulu 

2. Peristiwa harus aktual (baru terjadi) Tidak mesti aktual 

3. Harus segera disiarkan Tidak bersifat segera (timeless) 

4. Mengutamakan informasi terpenting saja Menekankan pada detail 

5. Tidak menekankan pada human interest Sangat menekankan bagi human interest 

6. Laporan tidak mendalam (singkat) Laporan bersifat mendalam 

7. Tehnik penulisan piramida tegak Tehnik penulisan piramida terbalik 

8. Ditayangkan dalam program berita Ditayangkan dalam program lainnya.19 

G. Jenis-jenis Berita Televisi 

a. Warta berita (straight newscast) 

Warta berita atau berita langsung adalah terjemah dari straight newscast atau 

spot newscat atau spot news, yaitu jenis berita yang merupakan laporan tercepat 

mengenai suatau peristiwa yang terjadi dimasyarakat 

b. Pandangan mata (on the spot teleecast) 

Soewardi menyebutnya sebagai siaran langsung dari tempat kejadianya 

peristiwa (on the spot teleecast). 

c. Wawancara udara (interview on the air) 

Meskipun penonton televisi hanya bisa mendengar hanya bisa mendengar suara 

dari narasumbernya, beritanya lebih faktual karena langsung dari 

                                                
18 Morisan, op.cit., h.28. 
19Ibid, h.29 
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narasumbernya, pemberitaan semacam ini adalah wawancara yang dilakukan 

antara pewawancara (interviewer) dengan terwawanvara (interviewee) 

d. Komentar (commentary) 

Commentaryatau komentar adalahuraian yang bersifat analisis dengan titik 

tolak suatu fakta yang telah disiarkan sebelumnya pada program straight 

newscast.20 

Adapun jenis –jenis berita lain nya yaitu : 

a. Kriminalitas 

Stasiun TV harus berhati-hati dalam menayangkan berita kriminalitas. Dalam hal 

ini P3SPS menentukan bahwa gambar luka-luka yang diderika korban 

kekerasan,kecelakaan (termasuk bencana alam) tidak boleh disorot secara close up 

(big slose up, medium close up, extreme close up). Gambar-gambar lain yang tidak 

boleh di close up antara lain adalah penggunaan senjata tajam dan senjata api. 

Gambar korban tingkat kekerasan berat, serta potongan organ tubuh korban dan 

genangan darah yang diakibatkan tindakan kekerasan, kecelakaan dan bencana, harus 

disamarkan serta durasi dan frekuensi penyorotan korban yang ekplisit harus dibatasi. 

Selain itu gambar saat-saat kematian adekan eksekusi hukuman mati tidak boleh 

disiarkan. 

Adegan rekontruksi kejahatan tidak boleh disiarkan secara terperinci dan harus 

memiliki izin dari korban kejahatan atau daripihak-pihak yang dapat dipandang 

sebagai wakil korban. Namun untuk adegan rekontruksin kejahatan seksual dan 

                                                
20 Morrisan., op. cit., h.92 
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pemerkosaan  tidak boleh disiarkan.selain itu, siaran rekontruksi yang melibatkan 

modus kejahatan secara rinci dilarang. Larangan juga berlaku pada adegan 

rekontruksi yang memperlihatkan cara pembuatan alat-alat kejahatan. 

b. Pengertian Program Acara 

Kata Program berasal dari bahasa Inggris Programme atau Program yang 

memiliki arti acara atau rencana. Berdasarkan Undang-Undang Penyiaran sendiri kata 

program tida digunakan untuk acara melainkan menggunakan istilah “siaran” yang 

didefinisikan sebagai pesan atau rangkaian pesan yang disajikan dalam berbagai 

bentuk. Program dalam dunia penyiaran di Indonesia merupakan segala hal yang 

ditampilkan staiun penyiaran untuk memenuhi kebutuhan audiennya.21 

Program merupakan faktor penting yang harus dimiliki stasiun televisi untuk menarik 

audiennya. Program juga dapat dianalogikan dengan produk, barang, atau pelayanan 

yang dijual kepada audien dan pemasang iklan. Dunia penyiaran merumuskan bahwa 

program yang baik akan mendapatkan penonton yang lebih besar. Pelaksanaan 

program juga haruslah memiliki strategi dalam pemasarannnya. 

Strategi program ditinjau dari aspek menejemen atau sering juga disebut 

dengan manajemen strategis (management strategic) program siaran yang 

terdiri dari perencanaan program, produksi dan pembelian program, eksekusi 

program, dan pengawasan dan evaluasi program.22 

 

  

                                                
21 Morisan, op.cit., h. 199-200 
22 Ibid, h. 232 
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BAB III 

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN 

A. Sejarah Berdirinya iNews TV Palembang 

iNews TV Sumsel ( Sumatera Selatan ) sebelumnya bernama Sky TV adalah 

sebuah stasiun televisi lokal yang didirikan pada bulan januari 2006. Sebagai televisi 

lokal yang hadir di kota Palembang. Sky TV mengedepankan penyiaran program-

program berita, informasi, dan hiburan yang sehat untuk semua kalangan masyarakat. 

Sky TV memiliki visi media televisi yang ikut berpartisipasi untuk menjadikan 

provinsi Sumatera Selatan umumnya dan kota Palembang khususnya sebagai pusat 

kebudayaan melayu di Indonesia. Hal ini sesuai dengan UU No. 32 tahun 2002 

tentang penyiaran yaitu penyiaran. Televisi adalah media komunikasi massa dengar 

pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar 

secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan 

berkesinambungan.1 

iNews TV adalah jaringan televisi lokal terbesar di Indonesia. Mengawali 

perjalanan hidupnya, pertama kali diluncurkan dengan nama SUN TV pada tanggal 5 

Maret 2008. Siaran perdana SUN TV semula hanya dapat dilihat secara terestrial di 

beberapa jaringan televisi lokal di Indonesia serta melalui Indovision, Oke Vision dan 

Top TV. Seiring berjalannya waktu perubahan demi perubahan dilakukan. Sejak 

tanggal 26 September 2011, SUN TV berubah namanya menjadi SINDO TV yang 

merupakan perwujudan dari sinergi SINDO Media, bersama dengan SINDO Radio 

                                                
1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran 
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(Trijaya FM), Koran SINDO serta portal sindonews.com. Pada tanggal 23 September 

2014 secara resmi Menteri Komunikasi dan Informatika RI memberikan izin stasiun 

jaringan bagi SINDOTV. Kemudian pada tanggal 6 April 2015, SINDOTV berubah 

menjadi iNewsTV yang merupakan singkatan dari Indonesia News Televisi. 

iNewsTV merupakan televisi nasional yang memiliki jaringan televisi lokal terbanyak 

di seluruh Indonesia. Dengan didukung jaringan yang luas ini, iNewsTV dipastikan 

akan mengangkat dan menonjolkan  konten lokal dari masing-masing daerah. 

iNewsTV akan menjadi stasiun televisi yang mengunggulkan program-program berita 

dan informasi yang cepat, akurat, informatif, mendidik serta menginspirasi. Untuk 

memperkuat keunggulannya sebagai televisi berita dan informasi, iNewsTV 

didukung oleh news centre dan news gathering terbesar di Indonesia.1 

PT Televisi Pandji Gemilang persada ( “SKYTV” ), sekarang menjadi “iNews 

TV”, lahir sebagai media data dasar dan sumber informasi, pendidikan berita, seni 

dan budaya untuk dapat menjadikan Sumsel  penuh dengan kreativitas dan aktivitas 

seni budaya dalam ruang lingkup pelestarian dan pengembangan seni budaya 

masyarakat kota Palembang pada khususnya dan Sumatera Selatan pada umumnya. 

B. Dasar Hukum Berdirinya iNews TV Palembang 

Media massa iNews TV didirikan karena adanya aspek perseroan dari pemerintah 

bahwa televisi Nasional harus memiliki televisi berjaring lokal di daerah-daerah yang 

mendapat jangkauan dari televisi Nasional. Berdirinya televisi lokal yang harus 

                                                
1 MNC Media, ”Profil”. http://www.i-newsTV.com/profile. Diakses pada 31 Agustus 2016, 

jam 14.50 Wib 
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dimiliki televisi Nasional disebabkan oleh aspek perseroan. Perseroan didirikan 

sesuai dengan maksud dan tujuan bergerak di bidang penyiaran televisi, iNews TV 

Palembang sendiri memiliki PT. Televisi Pandji Gemilang Persada (“Perseroan”) 

sebagai mana disebutkan dalam akta pendirian perseroan nomor: 9, tanggal 22 

Februari 2005 yang telah mendapat pengesahan dari Departemen Hukum dan Hak 

Asasi Manusia bernomor C-26356.HT.01.010.TH 2005, pada tanggal 23 September 

2005. 

Perseroan telah melakukan penyesuain akta sebagai mana disyaratkan dalam UU 

PT No. 40 tahun 2007, dengan melakukan perubahan dalam akta nomor : 141, 

TANGGAL 31 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan Sugito Tedjamulja, SH, notaris 

di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dengan nomor pendaftaran akta nomor : 

AHU-AH. 01.10-42799, dari Departemen Hukum Hak Asasi Manusia tanggal 3 

Desember 2012. 

Sesuai dengan  pendirian, persero melakukan kegiatan usahanya dibidang jasa 

penyiaran Televisi swasta, untuk wilayah palembang dan sekitarnya. Berikut ini akta 

persetujuan perseroan: 

IIP Prinsip 

368/KEP/m.KOMINFO/08/2011. Tertanggal 24 Agustus 2011 

IIP Perpanjangan 

883/m.Kominfo/12/2012. Tertanggal 21 Desember 2012 

IIP Tetap 

1311/KEP/m.Kominfo/12/2015. Tanggal 12 Desember 2013. 

KEPMEN KOMINFO Nomor : 821 tahun 2014 

Tentang : PERSTUJIAN SISTEM STASIUN BERJARINGAN 

Tertanggal 23 September 2014. 

KEPMEN KOMINFO Nomor : 

Tentang : perubahan nama Callsian dari SKYTV menjadi Sindo TV 
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Kepmen KOMINFO Nomor : 

Tentang : perubahan nama callsian dari Sindo TV menjadi i News TV.2 

 

C. Visi dan Misi iNews TV Palembang 

Sebuah Media massa pastilah memiliki visi dan misi, visi dan misi digunakan 

sebagai tolak ukur keberhasilan suatu media. Untuk mengetahui tingkat kesuksesan 

sebuah media dalam menjaring aspirasi masyarakat terkhusus di Palembang apakah 

telah mampu untuk memenuhi minat ingin tahu masyarakat iNews TV Palembang 

sendiri memiliki visi dan misi sebagai berikut:3 

1. Visi: 

iNews TV hadir dengan visi menjadikan provinsi Sumatra Selatan khususnya 

kota palembang dan sekitarnya sebagai pusat perekonomian dan pengembangan 

kebudayaan melayu dalam masyarakat yang agamais di Indonesia. 

2. Misi: 

a. Membuat dan menayangkan program-program siaran sebagai berometer 

tercepat dan teraktual. 

b. Membuat dan menayangkan program-program siaran yang mampu 

meningkatkan ketahanan budaya melayu dan era globalisasi. 

c. Membuat dan menayangkan program-program siaran mempersatu budaya-

budaya di palembang dan sekitarnya dalam rangka memperkuat budaya 

nasional dalam NKRI. 

                                                
2 MNC, “iNews TV Palembang”, http.www.mncgroup.com. Diakses pada 01 Spetember 2016, 

Jam 14.45 Wib 
3 MNC, “iNews TV Palembang”, http.www.mncgroup.com. Diakses pada 01 Spetember 2016, 

Pukul, jam 15.00 Wib. 
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d. Membuat dan menayangkan program-program siaran yang mempu 

memperkuat pelaksanaan otonomi daerah dan masyarakat madani di 

palembang dan sekitarnya. 

e. Mengembangkan dan menayangkan program-program siaran sebagai 

media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat dan mempunyai kontrol 

sosial di masyarakat.4 

D. Profil iNews TV Palembang 

Profil sebuah media merupakan hal penting yang berisi mengenai gambaran umum 

media tersebut begitupula dengan iNews TV sebagai salah satu stasiun televisi di 

Indonesia. iNews TV Palembang memiliki profil sebagai berikut: 

1. Pemilik  : MNC Group 

2. Pendiri   : PT Televisi Pandji Gemilang Persada 

3. Izin Siaran  : C-26356.HT.01.010.TH 2015 

4. Dikeluarkan Pada : 22 Februari 2005 

5. Dikeluarkan Oleh : Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia 

6. Bulan Berdiri  : Januari 2007 

7. Channel  : 44 UHF 

8. Alamat iNews TV : Jl. Hang Jebat No. 11, kel. Ilir Barat 1 Palembang 

9. Jaringan  : iNews TV 

10. Slogan   : Inspiring and Informative 

11. Wilayah Siaran : Kota Palembang dan Sekitarnya 

12. Situs Web  : www.i-newsTV.com5 

E. Susunan Direksi iNews TV Palembang 

Kepemimpinan merupakan faktor penting yang menunjang kemajuan dan 

perkembangan suatu organisasi atau institusi. iNews TV merupakan salah satu 

                                                
4MNC, “iNews TV Palembang”, http.www.mncgroup.com. Diakses pada 01 Spetember 2016,  

Jam 15.11 Wib. 
5 MNC, “iNews TV Palembang”, http.www.mncgroup.com. Diakses pada 01 Spetember 2016, 

jam 15.20 Wib 
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institusi berbasis media massa, sehingga dalam berjalannya suatu program di stasiun 

televisi tersebut diperlukan pula sosok pemimpin. Pemimpin-pemimpin iNews TV 

disebut juga direksi. Tugas direksi adalah untuk membagi tugas para jurnalis, baik 

jurnalis kantor dan jurnalis di lapangan untuk menjalankan media massa sebagai 

bisnis yang idealis dan komersialis yang sesuai dengan cita-cita dari sebuah media 

massa tersebut. Berikut susunan direksi iNews TV: 

CEO Sindo Media    : Hary Tanoesoedibjo 

Direksi     : Ridwan Tumenggung 

Kepala Biro Palembang   : Musnadi Tabroni 

Direktur Pemberitaan   : Harry Dwi Pemana 

Direktur Pemasaran dan Penjualan : Musnadi Tabroni 

Direktur Administrasi dan keuangan : Nurmiyati 

Direktur Teknik    : Firdaus Aritonang 

Pimpinan Redaksi    : Hadi Prayogo6 

 

F. Logo dan Arti Warna Logo iNews TV Palembang 

Organisasi atau Institusi dapat dikenal melalui sebuah logo. Logo akan melekat 

dengan latar belakang perusahaan, identitas perusahaan. Logo iNews TV merupakan 

singkatan dari Indonesia News TV, logo iNews TV sudah beberapa kali berubah logo 

karena berpindahnya kepemilikan. Sebelum berubah menjadi iNews TV logo 

pertamanya yaitu SUN TV dan SINDO TV adalah stasiun televisi swasta terestrial 

nasional di Indonesia, berubah-ubah menjadi iNews TV. 

 

 

 

                                                
6 Heri Rahmat, Susunan Direksi iNews TV Palembang, Wawancara, Palembang: Selasa 30 

Agustus 2016 jam 14:30 Wib. 
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Gambar 1 Logo iNews TV Palembang 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dokumentasi iNews TV, 11 Agustus 20167 

 

Merah :  ketegasan; sebagai TV berita iNews TV harus mempunyai ketegasan 

keberanian dan juga semangat 

Hitam :  arti dari lambang sebagai landasan teknologi dan kecanggihan atau 

update atas sesuatu yang baru 

Putih  : sebagai TV berita iNews TV tidak memihak, tidak berada dan 

memperjuangkan kepentingan siapapun dan golongan manapun 

G. Program iNews TV Palembang 

Program-program iNews TV Palembang sangat khas akan budaya dan tradisi 

Palembang. Menurut penulis  hal ini sangat menarik karena menyegarkan informasi 

yang setiap hari sering di tunjukan masalah Nasional sedangkan informasi dan 

budaya sendiri sampai tergerus oleh informasi Nasional yang sangat rebut dengan 

Politiknya. Program-program iNews TV Palembang sebagai berikut: 

 

                                                
7Wikia, ”Logopedia iNews TV”. http://logos.wikia.com/wiki/INews_TV. diakses pada 01 

September 2016, jam 15:37 Wib. 
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1. Program Borgol 

Merupakan salah satu program unggulan iNewsTV yang menayangkan berita 

seputar hukum dan kriminal yang terjadi di Sumatra Selatan 

2. Program Cek Lemak Sanjo 

merupakan program feature inspiratif tentang berbagai usaha masyarakat. Dalam 

bidang kuliner, lounching produk, dan kerajinan masyarakat. 

3. Program Inside SUMSEL 

Program news realiti yang mengungkap dan mengkritik segala sesuatu yang terjadi 

di masyarakat dalam bentuk investigasi. 

4. Program Lentera Qolbu 

Program religi dengan konsep mengunjungi pengajian atau ceramah berlokasi 

dimasjid, musholah, dan majelis taqlim. 

5. Program New Tembang Musi 

Salah satu program unggulan iNewsTV mengangkat lagu daerah Sumatra Selatan. 

Disajikan dengan pola request dan kirim salam. 

6. Program Obrolan Kito 

Diolog interagtif dengan mengundang narasumber ke studio. Membahas berbagai 

macam persoalan polotik, agama, bisnis, budaya, sosial, hukum, dan lain 

sebagainya. 

7. Program iNews Sumsel Akhir Pekan 

Merupakankan kumpulan berita akhir pekan yang mencakup aspek sosial, hukum, 

ekonomi, budaya, dan politik. 



44 

 

 

   

 

8. Program iNews Sumsel 

Salah satu program News unggulan iNewsTV Sumsel. Berdurasi 30 menit 

menghadirkan berita-berita terhangat dan updated mencakup ekonomi, sosial 

budaya, hukum dan politik di seputar wilayah Sumatra Selatan. 

9. Program sport 

Selain membahas klup sepek bola SRIWIJAYA FC, program ini menyajikan 

informasi dari berbagai cabang olaraga atau event – event olaraga yang ada di 

sumatra selatan. 

10. Program Sumsel Kucindo 

Merupakan program magazine reality yang mengenalkan objek wisata Sumatra 

Selatan kepada masyarakatnya. Mulai dari wisata alam , wisata sejarah, wisata 

makanan, sampai ke wisata industri. 

11. Program Ujung Lapang 

Salah satu program stand up comedi unggulan iNewsTV Palembang, dibawakan 

dalam bentuk banyolan. Berdurasi 30 menit dengan pokok bahan berita – berita 

terhangat dan update mencakup ekonomi, sosial budaya, dan politik di seputar 

wilayah Sumatra Selatan.8 

INews TV Palembang menampilkan beragam program unggulan. Dari program 

berita dan informasi lokal palembang yang merupakan pilihan lengkap bagi pemirsa, 

disertai program talk show yang akan membahas topik-topik dan isu terkini serta 

                                                
8 Heri Rahmat, Program  iNews TV Palembang, Wawancara, Palembang: Selasa 30 Agustus 

2016 jam 15:30 Wib. 
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fenomena menarik disekitar kita dan berbagi program feature dan entertainment yang 

mendidik yang penuh referensi. Hadir dengan dialog interaktif yang mengundang 

narasumber kompeten dengan semua topik hari ini. Dibawakan dengan nuansa santai, 

tapi membahas secara mendalam hal-hal yang menjadi topiknya,revisi membahas 

tajam dan sedalam-dalamnya isu sosial, mulai dari kasus kriminal, penyalagunaan 

anggaran, kasus korupsi, bencana alam, dan mencari penyebab permasalahan, serta 

solusinya. 

Jaringan iNewsTV juga telah banyak tersebar di berbagai daerah di Indonesia 

yaitu Aceh, Ambon, Bali, Bandung , Bandar Lampung, Batam, Bengkulu, Gorontalo, 

Manokwari, Mataram, Medan, Marauke, Pangkal Pinang, Pematang Siaran, Padang, 

Palangkaraya, Palembang, Palu, Pontianak, Semarang, Surabaya, Tanah Datar, Tasik 

Malaya dan Ternate. 

Kanal Operasional 

Kanal 44 UHF 

Channel limits  : 654 – 662 MHz 

Picture carrier : 655 – 250 MHz 

Sound Carrier  : 460 – 750 MHz 

Tabel 3 Frekuensi 

Pita Frekuensi Batas frekuensi (MHz) Bandwitdth saluran 

(MHz) 

Nomor saluran Jumlah saluran 

Band V 654-662 8 44 1 
Sumber: Berdasarkan KM. 76 tahun 2003 tanggal 31 Desember 20039 

                                                
9 Heri Rahmat, Kanal Oprasional iNews TV Palembang, Wawancara, Palembang: Rabu 31 

Agustus 2016 jam 11.00 Wib. 



46 

 

 

   

 

H. Struktur Organisasi iNews TV Palembang 

Gambar 2 Susunan Organisasi iNews TV Palembang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sumber: Dokumentasi iNews TV, 11 Agustus 201610 

 

I. Nama dan Tempat Tugas Wartawan iNews TV 

Tabel 4 Daftar Nama dan Tempat Tugas Wartawan iNews TV Palembang 

No. Nama Tempat Tugas 

1. Muhammad 
David 

Wartawan iNewsTV yang di tugaskan di bagian pemberitaan 
kriminal bertempat di Polresta Palembang 

2. Guntur Wartawan iNewsTV yang di tugaskan pada pemberitaan kriminal 

yang mana kawasannya masih dalam cangkupan Polresta 
Palembang 

3. Firdaus Wartawan iNewsTV yang di tugaskan pada pemberitaan kriminal di 
wilayah Polda Sumatra Selatan dan di sekitar wilayah 

cangkupan Polda Sumatra Selatan11 

                                                
10 Heri Rahmat, Struktur Organisasi iNews TV Palembang, Wawancara, Palembang: Selasa 

30 Agustus 2016 jam 14:30 Wib. 
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J. Sarana dan Prasarana di iNews TV Palembang 

Sarana iNews TV adalah segala macam peralatan yang digunakan stasiun televisi 

untuk memudahkan penyampaian pesan kepada pemirsa. Jika dilihat dari sudut 

jurnalis sarana media massa adalah segala macam peralatan yang digunakan media 

untuk memudahkan pekerjaan sebuah lembaga media massa iNews TV dalam 

menjalankan kegiatan kejurnalistikan, sarana prasaranaya adalah sebagai berikut: 

1. Peralatan Produksi 

a. Camera System merupakan alat pertama untuk menangkap gambar bergerak 

dan suara. 

b. Frame Synch merupakan pengatur suara dan pemotong waktu tayang dan 

iklan. 

c. Video Tape Player/Rec merupakan alat untuk menyimpan hasil tayang bisa 

juga untuk Live Relay yaitu untuk tayangan ulang. 

d. Play Out Server merupakan Komputer satu lagi untuk mengontrol. 

e. Video Swicher inilah program yang sangat penting dari peralatan produksi 

yang sangat penting karena dari sinilah video, suara dan waktu tampil iklan 

                                                                                                                                      
11 Heri Rahmat, Nama dan Tempat Tugas Wartawan iNews TV Palembang, Wawancara, 

Palembang: Rabu 31 Agustus 2016 jam 11:20 Wib. 
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di proses menjadi seimbang sesuai schedule yang ditetapkan barulah nanti di 

tunjukan pada MCR.12 

Gambar 3 Peralatan Produksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dokumentasi iNews TV, 11 Agustus 2016 

2. Pasca Produksi 

a. Grafis sarana yang digunakan hanya menggunakan satu komputer saja karena 

di sini hanya mengedit atau menambahkan logo media di video yang telah jadi. 

b. Editing disinilah media massa banyak memakai sumber daya manusia dan 

sumber daya elektronik yang ada, karena disini media dituntut untuk real time 

dalam memberikan informasi sedangkan berita yang datang dari wartawan 

hanya data mentah belum bisa ditayangkan karena banyak kesalahan disinilah 

tugas dari redaksi untuk mengedit berita yang layak tayang sehingga 

memuaskan pemirsa. 

                                                
12MNC, “iNews TV Palembang”, http.www.mncgroup.com. Diakses pada 01 Spetember 

2016, Jam 15.55 Wib. 
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c. Hub/Swich yaitu media penghubung semua perangkat komputer ke studio 

siaran.13 

Gambar 4 Peralatan Pasca Produksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dokumentasi iNews TV, 11 Agustus 2016 

3. Kendali Siar 

a. Swicher prog out 1 yaitu digunakan untuk menyambungkan ke komputer dan di 

proses untuk menuju siaran. 

b. Swicher prog out 2 yaitu sarana yang digunakan untuk menuju video selector 

yaitu menyeleksi video sebelum siaran. 

c. Video Selector disini memproses dari camera satu, kamera dua, TVR atau 

gambar yang sudah jadi, Play Out Server atau memulai siaran keluar dari server 

dan Frame synch yaitu mengatur besar kecil layar supaya pas dengan ukutan 

TV masyarakat yang beragam. 

                                                
13MNC, “iNews TV Palembang”, http.www.mncgroup.com. Diakses pada 01 Spetember 2016 

Jam 16.00 Wib. 
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d. Video Selector Out 1 yaitu sarana menuju untuk memonitoring tayangan dari 

komputer. 

e. Video Selector Out 2 yaitu sarana menuju antena sebagai pemancar siaran atau 

SLTPLAN.14 

Gambar 5 Kendali Siar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dokumentasi iNews TV, 11 Agustus 2016 
 

4. Peralatan Transmisi sama halnya dengan Kendali Siar 

a. Swicher prog out 1 yaitu di gunakan untuk menyambungkan ke komputer dan 

di proses untuk menuju siaran. 

b. Swicher prog out 2 yaitu sarana yang di gunakan untuk menuju video selector 

yaitu menyeleksi video sebelum siaran. 

c. Video Selector disini memproses dari camera satu, kamera dua, TVR atau 

gambar yang sudah jadi, Play Out Server atau memulai siaran keluar dari server 

dan Frame synch yaitu mengatur besar kecil layar supaya pas dengan ukutan 

TV masyarakat yang beragam. 

                                                
14MNC, “iNews TV Palembang”, http.www.mncgroup.com. Diakses pada 01 Spetember 

2016, Jam 16:02 Wib. 
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d. Video Selector Out 1 yaitu sarana menuju untuk memonitoring tayangan dari 

komputer. 

e. Video Selector Out 2 yaitu sarana menuju antena sebagai pemancar siaran atau 

SLTPLAN.15 

Gambar 6 Peralatan Transmisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dokumentasi iNews TV, 11 Agustus 2016 

 

5. Aspek Teknik 

Aspek teknik di sini yaitu sebuah pemancar atau tower yang menangkap gambar 

dari studio dan menampilkan gambar ke televisi. Gambar yang ditampilkan sudah 

diproses di studio gambar yang di tayangkan di televisi yaitu gambar yang telah jadi 

layak tampil. 

Gambar 7 Tower Pemancar 

                                                
15MNC, “iNews TV Palembang”, http.www.mncgroup.com. Diakses pada 01 Spetember 

2016, Jam 16: 05 Wib 
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Sumber: Dokumentasi iNews TV, 11 Agustus 201616 

K. Jangkauan Frekuensi Siaran 

Tabel 5 Jangkauan Frekuensi Siaran 
Jangkauan Siaran iNews TV Sumsel 

No. Kota/Kabupaten No. Kota/Kabupaten 

1 Palembang 8 Muara Talang 

2 Ogan Ilir 9 Teluk Pengalung 

3 Ogan Kombring Ilir 10 Peledeas 

4 Muara Padang 11 Penukai Abab 

5 Air Sugian 12 Prabumulih 

6 Rinding 13 Muara Kuang 

7 Makarti Jaya   

 

L. Keunggulan iNews TV Palembang 

Media massa memiliki keunggulan yang berbeda-beda, begitupun media massa 

iNews TV yang lebih mengedepankan berita-berita ketimbang acara film dan drama. 

Keunggulan media massa iNews TV Palembang yaitu sebagai berikut: 

1. Mendapat dukungan News Centre 

2. Mendapatkan dukungan News Gathering terbesar di wilayah Indonesia. 

                                                
16 MNC, “iNews TV Palembang”, http.www.mncgroup.com. Diakses pada 01 Spetember 

2016, jam 16:10 Wib. 
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3. Tidak hanya dukungan News Gathering juga akan memasok iNews TV 

diprogram-program news di beberapa televisi dan chanel. 

4. iNews TV menggabungkan bermacam-macam konten lokal yang dipadukan 

dengan konten-konten nasional. 

5. Sentuhan kreatif dan tentunya menarik untuk ditonton oleh pemirsa Indonesia. 

6. iNews TV menjadi referensi utama dalam mencari berita. 

7. Televisi berita yang kulitas beritanya informatif dan inspiratif. 

8. Asian Football Club atau AFC, Ultimate Fighting Championship atau UFC 

dan juga Knockout Boxing yang mana katiganya akan menjadi program 

unggulan dari iNews TV.17 

M. Target Audience iNews TV Palembang 

iNews TV memiliki target pemirsa yang bisa dikatakan haus akan informasi, karena 

mayoritas siaran yang ditayangkan adalah masalah berita dan informasi terbaru. 

Adapun olahraga menurut penulis ini sangat informatif dan sportif. Pemirsa yang 

ditargetkan iNews TV adalah sebagai berikut: 

Target audience : 17.5% (ABC,5+) / 17,8% (All Demography) dan 100% 

(Segmentasi) 

Keterangan 

17.5%   : Jumlah yang di dapat dari 100% pemirsa. 

ABC, 5+   : Umur di atas 5 tahun ke atas. 

                                                
17Heri Rahmat, Keunggulan iNews TV Palembang, Wawancara, Palembang: Selasa 30 

Agustus 2016 jam 15:20 Wib. 
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17.8%   : Jumlah yang di dapat dari 100% 

All Demography : Semua umur dan wilayah 

Segmentasi  : yaitu acara yang dibuat untuk dipilih dari pemirsa yang 

dipilah-pilah berdasarkan berbagai kategori seperti jenis kelamin, umur, domisili.18 

N. Target iNews TV Palembang 

Media massa iNews TV sebagai media yang baru berkembang, menurut penulis 

memiliki target sangat jelas sebab target juga menjadi tolak ukur akan sukses dan 

tidaknya media massa. Target media massa iNews TV sebagai berikut: 

1. Menjadi salah satu alternatif media pilihan masyarakat yang membawa 

perubahan baik dalam hal budaya. 

2. Menjadi stasiun TV berita pertama yang terpercaya dalam penyampaian berita 

di indonesia dan menjadi saluran yang dapat mengembalikan nama baik negara 

Indonesia dimata luar. 

3. Menjadi salah satu alternatif media pilihan masyarakat yang membawa 

perubahan baik dalam hal politik. 

4. iNews TV dapat menambah Variatifnya suguhan kepada masyarakat akan 

kebutuhan informasi yang bermutu dan mendidik. 

5. Memudahkan masyarakat dalam mengedepankan informasi, khususnya tentang 

sarana transportasi yang aman dan nyaman.19 

                                                
18Heri Rahmat, Target Audience iNews TV Palembang, Wawancara, Palembang: Selasa 30 

Agustus 2016 jam 15:30 Wib. 
19Heri Rahmat, Target Audience iNews TV Palembang, Wawancara, Palembang: Selasa 30 

Agustus 2016. jam 15.53 Wib. 



55 

 

 

   

 

O. Pembagian Waktu iNews TV Palembang dan Nasional 

iNews TV Palembang merupakan televisi swasta lokal yang bersiaran di wilayah 

Palembang dan sekitarnya. iNews TV Palembang akan menjadi stasium televisi yang 

menggunakan program-program berita dan informasi yang cepat, akurat, informatif, 

mendidik serta menginspirasi. Dengan kandungan muatan lokal dalam program-

programnya, iNews TV Palembang optimis dapat bersaing tidak hanya dengan 

televisi lokal lainya di wilayah Palembang, namun juga dengan televisi nasional yang 

bersiaran di wilayah Palembang dan sekitarnya. 

iNews TV Palembang menghadirkan beragam program unggulan. Dari program 

berita dan informasi lokal Palembang yang merupakan pilihan lengkap bagi pemirsa, 

disertai program talkshow yang akan membahas topik-topik dan isu terkini serta 

fenomena menarik di sekitar kita dan berbagai program Feature dan Entertainment 

yang mendidik yang penuh referensi. iNews TV Palembang dimiliki oleh MNCTV 

Group yang jangkauan siaranya meliputi Kota Palembang dan sekitarnya. iNews TV 

Palembang berada di Channel 44 UHF. Jam siaran iNews TV Palembang dimulai 

pukul 15.00 sampai 17.00 WIB dengan menayangkan sejumlah program acara yang 

di rancang dengan muatan lokal atau khusus tentang daerah Sumatera Selatan.20 

 

 

                                                
20 Heri Rahmat, Pembagian Waktu  iNews TV Palembang dan Nasional, Wawancara, 

Palembang: Selasa 30 Agustus 2016 jam 15:20 Wib. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini adalah hasil analisis data hasil penelitian sekaligus pembahasan dan jawaban 

dari rumusan masalah yang telah dibuat. Subjek penelitian ini adalah salah satu media 

elektronik televisi yaitu iNews TV Palembang sebagai data primer. Data sekunder 

berupa hasil analisis dari beberapa literatur yaitu buku, jurnal, skripsi, undang-

undang, dan internet. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui strategi wartawan 

iNews TV Palembang dalam meliput berita kriminal pada program berita Borgol 

melalui observasi ke kantor redaksi dan wawancara dengan narasumber terkait. 

Berdasarkan hasil observasi langsung ke kantor redaksi dan wawancara dengan 

pihak-pihak terkait pada bulan Desember 2016. Maka diperoleh hasil bahwa dalam 

proses peliputan berita mulai dari sebelum sampai sesudah peliputan berita 

dibutuhkan metode tertentu dalam pelaksanaannya. Selain itu selama proses peliputan 

berita terdapat kondisi dan kemungkinan yang tidak diinginkan, sehingga terdapat 

faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam proses peliputan berita. 

Berikut hasil observasi dan wawancara yang telah dihasilkan. 

A. Metode Peliputan Berita Kriminal 

Berita merupakan sebuah sumber informasi yang banyak didapatkan oleh para 

pemburu berita yaitu wartawan. Berita dapat dibedakan menjadi beberapa macam 

salah satunya adalah berita kriminal. Berita kriminal termasuk dalam berita straight 

news yang harus disampaikan secara singkat, jelas, dan padat serta memenuhi unsur-
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unsur berita yaitu 5W (Who, What, When, Where, Why) dan 1H (How). Sebelum 

berita disampaikan tentunya terdapat serangkaian proses untuk mendapatkan suatu 

berita atau yang dikenal dengan proses peliputan berita. Proses peliputan berita secara 

umum harus memenuhi standar jurnalistik dalam segi teknik peliputan berita. Teknik 

tersebut diantaranya diperlukan reportase/laporan langsung dari tempat kejadian 

perkara (TKP), wawancara, riset kepustakaan, dan menulis laporan di kantor berita. 

Berita jenis straight news sendiri dalam peliputannya dapat dilakukan dengan 

strategi. Strategi peliputan straight news bila dilihat dari segi substansi dan peristiwa 

terdapat dua cara pencarian berita yaitu beat system yakni meliput peristiwa dengan 

mendatangai secara teratur tempat-tempat yang memungkinkan adanya sebuah 

peristiwa terjadi. Tempat-tempat yang biasanya memungkinkan terjadi sebuah 

peristiwa kriminal diantaranya seperti di pasar, jalan raya, club malam, bahkan bisa 

juga di sekolah atau di instasi-instasi tertentu. 

Cara kedua yang dapat dilakukan adalah dengan follow up system yaitu dengan 

menindaklanjuti berita yang telah muncul. Munculnya berita biasanya berasal dari 

sumber utama berita itu sendiri. Beberapa sumber utama yang biasanya ada yaitu 

rekan sesama wartawan ketika berada di lapangan, kontak langsung dengan 

sumber informasi seperti aparat kepolisian, staf rumah sakit, satpam, petugas 

bandara,bahkan preman terminal.1 

 

Berdasarkan penjelasan tersebut sangat jelas bahwa dalam peliputan berita 

sangatlah dibutuhkan strategi atau teknik dalam proses peliputannya. Teknik 

peliputan berita tersebut selanjutnya dijadikan acuan untuk dikembangkan oleh para 

                                                
1 Mardika Ria Diani, “Strategi Peliputan Reporter RRI Programa Dua Yogyakarta (Studi 

Tentang Warta Pagi di RRI Programa Dua Yogyakarta)”, Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, 

Fakultas Dakwah, UIN Sunan Kalijaga, 2008, h. 23. 
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wartawan dalam mendapatkan berbagai macam berita termasuk berita kriminal. 

Setiap media baik media cetak maupun elektronik pastinya memiliki suatu metode 

tersendiri dalam proses peliputan berita. Media elektronik yang juga memiliki metode 

salah satunya yaitu iNews TV Palembang. iNews TV Palembang memiliki sebuah 

program berita kriminal yaitu Borgol. Wartawan berita kriminal borgol memiliki 

beberapa metode untuk mendapatkan berita. Metode adalah sebuah strategi atau 

perencanaan yang meliputi langkah-langkah yang harus dilakukan dalam peliputan 

berita mulai dari sebelum peliputan sampai berita disampaikan. 

Berdasarkan hasil observasi langsung ke kantor redaksi iNews TV Palembang dan 

wawancara dengan kepala wartawan kriminal Brogol Suhanto Didi Asnawi, dan 

produser pelaksana produksi Heri Rahmat diperoleh beberapa metode yang 

digunakan oleh para wartawan berita kriminal Borgol dalam peliputan berita mulai 

dari sebelum peliputan sampai berita disampaikan. Menurutt Asnawi (2016) terdapat 

metode yang digunakan dalam peliputan berita kriminal yaitu sebelum peliputan 

berita, peliputan berita, setelah peliputan berita.2 

1. Sebelum Peliputan Berita 

Berita yang dapat dinikmati oleh para pemirsa tentunya tidak begitu saja dapat 

ditayangkan oleh pihak televisi. Sebelum berita ditayangkan maka perlu dilakukan 

persiapan. Persiapan yang biasa dilakukan oleh para wartawan berita kriminal 

Borgol iNews TV Palembang seperti menyiapkan peralatan yang diperlukan yaitu 

                                                
2 Suhanto Didi Asnawi, Metode Peliputan Wartawan Berita Kriminal Borgol, Wawancara, 

Palembang: 14 November 2016, jam 14.40 Wib. 
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kamera, video kamera, tripod, monopod, dan flash. Peralatan tersebut sangat 

berperan penting untuk mendokumentasikan hasil liputan baik berupa suara, 

gambar, maupun video sehingga diperoleh hasil yang berkualitas untuk 

disampaikan kepada para pemirsa. Selain persiapan peralatan, menurut Asnawi 

(2016) metode yang digunakan untuk mendapatkan berita yang diinginkan adalah 

dengan membuat perencanaan mengenai target berita yang akan dicari pada satu 

hari. Hal tersebut karena dalam penyampaian satu segmen berita yang 

disampaikan tidak hanya satu berita, melainkan dua sampai tiga berita atau lebih 

pada masing-masing segmennya. Penjelasan Asnawi juga diperkuat dengan yang 

dijelaskan Diani (2008 

Dalam melakukan pencarian berita terdapat beberapa hal yang harus 

diperhatikan oleh wartawan yaitu sebelum melakukan peliputan berita 

wartawan harus memiliki bekal tentang apa saja yang harus dilakukan 

maka dari itu sangat diperlukan untuk membuat kerangka acuan atau TOR 

(term of reference) dan wartawan harus menguasai topik pembicaraan 

seputar kasus yang sedang diliputnya, topik tersebut nantinya akan 

ditanyaikan kepada narasumber saat melakukan wawancara.3 

 

Topik pembicaraan dari kasus yang diliput sendiri biasanya wartawan kriminal 

iNews TV Palembang meliput sesuai dengan target berita yang telah ditentukan 

dalam rapat direksi dengan tim direksi. Target berita yang akan dicari disusun oleh 

tim redaksi berita kriminal Borgol yang terdiri dari kepala wartawan, wartawan, 

kameramen, dan anggota lainnya. Setelah target berita tersebut ditentukan maka 

langkah selanjutnya adalah mencari informasi dari beberapa pihak terkait yaitu 

mengenai target berita yang telah direncanakan yang terjadi di wilayah cakupan 

                                                
3 Mahardika Ria Diani, op. cit, h. 26. 
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peliputan berita. Oleh karena itu, dalam hal ini metode lain yang diperlukan adalah 

berkomunikasi dengan banyak pihak seperti masyarakat sekitar dan kepolisian 

untuk memperluas jaringan guna mempermudah didapatkannya berita yang 

tentunya juga terbaru dan terpercaya. 

Setelah didapat dan dikumpulkan dari beberapa sumber informasi terkait maka 

selanjutnya adalah proses peliputan berita ke TKP oleh para wartawan dan tim. 

Berdasarkan hasil observasi, ada beberapa cara yang biasa dilakukan oleh 

wartawan kriminal iNews TV Palembang dalam proses peliputan untuk 

mendapatkan sebuah berita. Cara-cara tersebut meliputi wawancara, observasi baik 

langsung ataupun tidak langsung, pencarian melalui dokumen-dokumen publik, 

dan berpartisipasi langsung dalam sebuah peristiwa. Penelitian lain yang dilakukan 

Hanafi (2009) juga menjelaskan bahwa untuk mendapatkan informasi dan data 

yang lebih jelas dalam mencari berita wartawan melakukan beberapa hal yaitu 

wawancara, observasi langsung dan tidak langsung, pencarian atau penelitian 

bahan-bahan melalui dokumen publik, dan partisipasi dalam peristiwa.4 Wartawan 

biasanya meliput berita sesuai denga topik yang telah ditentukan sebagai target 

berita, namun target yang telah dibuat dapat sewaktu-waktu berubah apabila pada 

hari dilakukannya peliputan berita terdapat satu kasus kriminal besar yang 

melibatkan pihak-pihak yang terkemuka. Apabila demikian maka para wartawan 

akan diperintakan oleh kepala wartawan untuk meliput berita tersebut. Hal tersebut 

                                                
4 Ivan Hanafi, ”Strategi Pencarian Berita Wartawan SKH Radar Jogja (Studi Pada Rubrik 

Sportivo), Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah, UIN Sunan Kalijaga, 2009, h. 32. 
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dilakukan karena sesuai dengan fungsi berita yaitu menyampaikan informasi 

terbaru yang terjadi dalam hal ini yaitu informasi kasus kriminal yang masih baru 

dan sedang hangat diperbincangkan oleh masyarakat dari berbagai lapisan.5 

Sebelum peliputan berita maka perlu dilakukan sejumlah persiapan agar berita 

yang diliput baik dan berkualitas. Persiapan yang biasa dilakukan adalah rapat 

direksi. Rapat direksi adalah awal dari proses pembuatan berita dan merupakan 

jantung operasional media pemberitaan.6 Rapat direksi dilakukan untuk membuat 

metode yang berupa strategi atau perencanaan dalam proses peliputan berita. Hal 

ini agar terjadi koordinasi antar semua anggota tim antara yang berada di lapangan 

dengan tim yang berada di kantor direksi dan juga meminimalisir kesalahan, 

keterbatasan sarana, atau juga keamanan dalam peliputan. 

2. Peliputan Berita 

Peliputan berita haruslah sesuai dengan kode etik jurnalistik yang diatur oleh 

lembaga yang berwenang. Oleh karena itu agar lebih terstruktur dan memudahkan 

wartawan dalam mendapatkan berita yang berkualitas maka diperlukan juga sebuah 

teori yang digunakan sebagai acuan dalam pelipitan berita. Pada penelitian ini 

digunakan teori Functional Perspective Theory  yang dikemukaan oleh Randy 

Hirokawa dan Dennis Gouran pada tahun 1983 yang mengklaim bahwa terdapat 

empat poin penting yang perlu dilakukan wartwan dalam peliputan berita yaitu. 

                                                
5 Suhanto Didi Asnawi, Metode Peliputan Wartawan Berita Kriminal Borgol, Wawancara, 

Palembang: 14 November 2016, jam 15.00 Wib. 
6 Maya Hardianingsih, “Proses Dan Teknik Peliputan Berita Kriminal Oleh Reporter Pada 

Program “Spekrim” Di RTV Pekanbaru”, Jurusan Komukasi, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, 

UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2012, hal. 78. 
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a. Analisis Masalah 

Strategi adalah sebuah perencanaan yang dilakukan untuk tercapainya suatu 

tujuan. Peliputan berita juga memerlukan strategi, salah satu strategi yang dilakukan 

oleh wartawan kriminal Borgol iNews TV Palembang dalam peliputan berita 

diperlukan sebuah analisis terhadap sebuah permasalahan yang menjadi topik target 

yang akan diliput oleh para wartawan. Hal ini agar wartawan lebih fokus dan 

mempelajari lebih dalam masalah yang akan diliputnya.7 Cara-cara yang biasa 

dilakukan oleh wartawan untuk lebih memahami masalah yang akan diliputnya  

adalah dengan melakukan kajian pustaka mengenai hal-hal yang terkait dengan 

masalah yang akan diliputnya seperti berita-berita sebelumnya yang serupa, dan 

pasal-pasal hukum terkait berita. Kajian pustaka tersebut dapat diperoleh melalui 

beberapa sumber seperti buku, internet, maupun pihak-pihak penegak hukum. Cara 

lain yang juga dapat dilakukan oleh wartawan adalah menghimpun data awal melalui 

internet dan telepon, datang langsung ke lapangan menyiapkan buku catatan, dan juga 

menyiapkan daftar pertanyaan untuk bahan wawancara. 

Menurut Asnawi sebelum proses peliputan berita dilakukan, biasanya tim redaksi 

telah menyiapkan topik berita yang akan menjadi target pencarian berita. Hal ini 

dilakukan untuk lebih memudahkan wartawan fokus dalam peliputan berita.8 Salah 

satu jenis peliputan adalah peliputan terencana. Peliputan terencana merupakan 

                                                
7 Suhanto Didi Asnawi, Strategi Peliputan Berita: Analisis Masalah, Wawancara, Palembang: 

14 November 2016, jam 15.30 Wib. 
8 Suhanto Didi Asnawi, Topik Peliputan Berita, Wawancara, Palembang: 14 November 2016, 

jam 15.40 Wib. 
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tantangan fakta, peristiwa yang datanya dapat diperoleh dengan lengkap dan akurat.9 

Peliputan jenis ini adalah peliputan yang topiknya telah direncanakan sebelumnya 

oleh tim redaksi, maka dari itu semua teknis yang berhubungan dengan proses 

peliputan berita telah direncanakan dengan terperinci yang melibatkan analisis 

wartawan serta latar belakang dibalik peristiwa. Beberapa topik yang biasa ada pada 

berita kriminal menurut Asnawi yaitu. 

Topik utama pada berita kriminal dapat dibagi menjadi beberapa garis besar 

yaitu kasus narkoba, curanmor, curas, pembuhunan, perampokan/jambret, 

pelecehan/kekerasan seksual, pencurian, dan penipuan. Berdasarkan beberapa 

kasus tersebut kasus narkoba merupakan topik yang besar mencuri perhatian, 

hal ini karena kasus-kasus narkoba tidak jarang melibat pihak-pihak ternama 

negara seperti petinggi-petinggi negara, institusi, dan publik figur yang dikenal 

masyarakat luas.10 

 

Setelah diperoleh topik maka langkah selanjutnya menentukan tujuan. Tujuan 

berguna untuk mempermudah wartawan dalam melakukan peliputan berita. 

b. Menentukan Tujuan 

Tujuan adalah hal terpenting pada setiap kegiatan yang dilakukan, karena dengan 

tujuan sebuah kegiatan akan lebih terarah dan berkualitas. Tujuan juga penting dalam 

pemenuhan unsur-unsur yang harus ada dalam berita tepat sasaran, dan agar suatu 

berita yang diperoleh berkualitas dan memiliki perbedaan dengan berita-berita 

lainnya yang serupa. Sehingga diperoleh faktor yang dapat menarik perhatian pemirsa 

untuk menyaksikannya. 

                                                
9 Maya Hardianingsih, op. cit, hal. 80. 
10 Suhanto Didi Asnawi, Topik Utama Berita Kriminal, Wawancara, Palembang: 14 November 

2016, jam 15.50 Wib. 
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Tujuan yang diinginkan dalam sebuah berita akan dapat dengan mudah tercapai 

dengan sebuah strategi. Strategi yang biasa dilakukan wartawan kriminal Borgol 

iNews TV palembang yaitu dengan melakukan pendekatan dengan berbagai pihak 

terkait seperti saksi-saksi kejadian, masyarakat sekitar TKP, dan pihak berwenang 

dalam hal ini kepolisian yang menangani kasus.11 

c. Mengidentifikasi Alternatif 

Peliputan berita tidaklah selalu sesuai dengan rencana awal yang telah dibuat, oleh 

karena itu sangat perlu dibuat sebuah alternatif. Alternatif ini dibuat untuk 

mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan lain yang terjadi. Peliputan berita 

tidaklah selalu berjalan lancar, terkadang terdapat kendala-kendala yang ditemui. 

Kendala yang ditemui tidak jarang berhubungan penting atau merupakan unsur utama 

yang harus ada dalam sebuah berita seperti narasumber, tersangka, dan lokasi 

kejadian. Hal tersebut merupakan unsur-unsur penting dalam sebuah berita, namun 

biasanya hal-hal tersebut berada dalam pengawasan pihak kepolisian yang tidak boleh 

diliput oleh media. 

Oleh karena itu untuk mengatasi kendala tersebut wartawan kriminal Borgol 

biasanya berkoordinasi dengan pihak kepolisian yaitu melakukan wawancara dengan 

kepolisian yang menangani kasus tersebut. Selain itu, alternatif lain yang dilakukan 

yaitu mengambil gambar mengenai keadaan dan suasana yang berada disekitar 

tempat kejadian, dan hal yang paling penting adalah membuktikan keberadaan 

                                                
11 Suhanto Didi Asnawi, Strategi Peliputan Berita: Menentukan Tujuan, Wawancara, 

Palembang: 14 November 2016, jam 16.00 Wib. 
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wartawan bahwa wartawan tersebut berapa di TKP saat peliputan berita dilakukan. 

Hal tersebut agar berita yang diperoleh dapat dipercaya kebenarannya. 

Berdasarkan kendala-kendala yang biasa ditemui di lapangan wartawan tetap harus 

tetap mampu menggali, mencari, dan mendapatkan informasi dari narasumber terkait. 

Menurut Asnawi ketika proses peliputan berita, kendala apapun yang terjadi 

wartawan harus mampu mengatasinya. Kendala yang ada menuntut wartawan untuk 

memiliki inisiatif untuk tetap memperoleh berita yang telah menjadi target. 

Kemampuan untuk melakukan pendekatan kepada narasumber pada saat peliputan 

berita.12 Para redaktur akan memberi penugasan kepada wartawan untuk menggali, 

mencari, dan mendapatkan informasi dari narasumber. Salah satu bekal yang harus 

dimiliki wartawan ketika meliput berita adalah kemampuan lobby pendekatan kepada 

narasumber.13 

d. Evaluasi 

Poin terakhir yang harus ada dalam peliputan berita adalah dilakukannya evaluasi 

terhadap hasil berita yang diliput sebelum berita tersebut ditayangkan. Proses 

peliputan biasa di TKP biasanya merekam semua keadaan yang suasana yang ada, 

sehingga diperlukan adanya evaluasi. Evaluasi ini dapat disebut juga proses finishing. 

Sebuah berita yang didapat tidak semua boleh ditayangkan dengan jelas atau perlu 

disensor. 

                                                
12 Suhanto Didi Asnawi, Inisiatif Wartawan dalam Mencari berita, Wawancara, Palembang: 14 

November 2016, jam 16.10 Wib. 
13 Morkedhay, “Teknik Peliputan, Penulisan Dan Penyuntingan Berita „Perkotaan‟ Pada Harian 

Umum Berita Kota”, Konsentrasi Jurnalistik, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Indonusa Esa 

Unggul, 2009, hal. 33. 
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Berdasarkan peraturan KPI tentang standar program siaran (SPS) tahun 2012 

terdapat beberapa konten yang dilarang untuk ditayangkan yaitu pada bab XII  

pelarangan dan pembatasan seksual pasal 18-22 seperti dilarangkan menampilkan 

gambar/adegan yang vulgar.14 Selain itu pada bab XIII tentang pelarangan dan 

pembatasan kekerasan pasal 23-25 seperti larangan menampilkan darah, bekas luka, 

dan senjata tajam.15 Serta bab XIV tentang pelarangan dan pembatasan materi siaran 

rokok, Napza, dan minuman beralkohol pasal 26-27 seperti larangan menampilkan 

botol minuman atau narkotika secara terang-terangan.16 

3. Sesudah Peliputan Berita 

Berita yang telah didapat kemudian dipersiapkan untuk ditayangkan kepada 

pemirsa. Berita yang ditayangan haruslah sudah memenuhi standar program 

penyiaran yang dibuat KPI. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan dapat dijelaskan 

bahwa dalam melakukan sebuah peliputan berita sangat diperlukan sebuah strategi 

atau perencaan yang tepat agar berita yang didapatkan berkualitas dan berbeda dari 

yang lain. Strategi yang dibuat biasanya dibuat oleh segenap tim redaksi dalam hal ini 

redaksi berita kriminal pada program Borgol. Strategi yang dibuat dapat lebih dari 

                                                
14 Komisi Penyiaran Indonesia. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran: 

Bab XII Pasal18-22 Pelarangan dan Pembatasan Seksual. (Jakarta: 2012) h. 52 
15 Komisi Penyiaran Indonesia. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran: 

Bab XIII Pasal 23-25 tentang Pelarangan dan Pembatasan Kekerasan. (Jakarta: 2012) h. 55 
16 Komisi Penyiaran Indonesia. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran: 

Bab XIV Pasal 26-27 tentang Pelarangan dan Pembatasan Materi Siaran Rokok, Napza, dan 

Minuman Beralkohol (Jakarta: 2012) h. 56 
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satu strategi. Hal ini dilakukan karena dalam pelaksanaan dilapangan kondisi dapat 

berubah sewaktu-waktu. 

Keadaan di lapangan tidaklah selalu sesuai dengan rencana utama yang dibuat oleh 

tim redaksi, sehingga strategi lain perlu dibuat untuk menghadapi berbagai 

kemungkinan yang terjadi berita harus tetap didapat. Wartawan harus tetap 

mendapatkan berita dengan berbagai kemungkinan dan kendala apapun yang terjadi 

dilapangan. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan Asnawi yaitu rencana utama yang 

dibuat oleh tim redaksi dapat sewaktu-waktu berubah sesuai dengan kondisi di 

lapangan, jadi apapun yang terjadi wartawan haruslah mendapatkan berita. Oleh 

karena itu, diperlukan strategi lain untuk menghadapi berbagai kendala yang ada di 

lapangan.17 

Pentingnya strategi dalam peliputan berita diperkuat dengan yang dijelaskan 

bahwa strategi peliputan adalah siatat atau taktik yang harus dijalankan seorang 

wartawan dalam tahap mencari berita untuk dijadikan bahan siaran.18 

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Wartawan dalam Peliputan Berita 

Tayangan-tayangan yang kita nikmati sebagai pemirsa televisi adalah sebuah hasil 

karya para tim redaksi dari sebuah acara, salah satunya program berita Borgol yang 

ditayangkan di iNwes TV Palembang. Namun, sebelum program tersebut dapat kita 

nikmati terdapat serangkaian proses yang dilakukan oleh tim redaksi. Proses 

                                                
17 Suhanto Didi Asnawi, Strategi Peliputan Berita: Rencana Alternatif, Wawancara, Palembang: 

14 November 2016, jam 16.30 Wib. 
18 Firmansyah Haridanto, “Strategi Wartawan dalam Pencarian Berita pada Majalah Kultum”, 

Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah, UIN Sunan Kalijaga, 2008, h.12. 
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peliputan berita tidaklah selalu berjalan lancar sesuai dengan strategi utama yang 

telah dibuat, kondisi yang tidak terduga dilapangan tentunya dipengaruhi oleh 

beberapa faktor. Oleh karena itu, terdapat beberapa faktor yang membantu dalam 

mempermudah dan juga terdapat pula faktor yang menghambat wartawan meliput 

berita saat dilapangan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, dari pengalaman 

yang telah didapatkan di lapangan terdapat beberapa faktor pendukung dan 

penghambat dalam peliputan berita. 

Faktor pendukung adalah hal-hal yang membantu memudahkan wartawan selama 

proses peliputan berita. Faktor-faktor tersebut mulai dari segi peralatan hingga hal-hal 

teknis. Beberapa faktor pendukung tersebut menurut produser pelaksana produksi 

iNews TV Palembang Heri Rahmat yaitu sebagai berikut. 

1. Peralatan 

Peralatan adalah faktor yang sangat penting dalam setiap kegiatan 

termasuk dalam proses peliputan berita. Proses peliputan berita memerlukan 

beberapa peralatan yang mendukung dalam proses dokumentasi baik dalam 

bentuk audio, visual, dan audiovisual. Penggunaan teknologi yang terbaru 

dan mengikut perkembangan zaman. Beberapa peralatan seperti telepon 

genggam, recorder, kamera, dan kamera video. Telepon genggam berfungsi 

sebagai alat komunikasi antar sesama wartawan dan tim redaksi yang berada 

dilapangan dengan tim lain yang berada di kantor redaksi. Selain itu dengan 

telepon genggam dapat memudahkan tim lapangan untuk memperoleh 
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informasi dari berbagai sumber baik dari sesama wartawan maupun dari 

internet. 

Peralatan lain selain alat komunikasi yang juga penting adalah peralatan 

dokumentasi yaitu recorder, kamera, dan kamera video. Recorder 

memudahkann wartawan dalam proses perekaman suara dari berbagai 

narasumber dan saksi kejadian. Bentuknya yang kecil sangat mudah 

digenggam dan dibawa kemana-mana. Kamera merupakan alat yang penting 

dalam hal pengambilan gambar seperti gambar narasumber, tersangkan, saksi 

kejadian, barang bukti, serta lokasi kejadian. Kualitas gambar yang 

didapatkan sangat dipengaruhi oleh jenis kamera dan cara penggunaan yang 

tepat. Kamera video sangat penting untuk mengetahui kondisi terbaru 

mengenai perkembangan dari kasus yang diliput, baik kondisi lingkungan 

sekitar maupun orang-orang di sekitar lokasi kejadian. 

2. Transportasi 

Lokasi peliputan berita tidaklah selalu mudah untuk ditempuh, sehingga 

untuk menuju ke lokasi peliputan berita sangatlah dibutuhkan alat 

transportasi yang sesuai. Alat transportasi atau kendaraan yang dibutuhkan 

oleh wartawan dalam peliputan berita disesuaikan dengan kondisi lokasi 

kejadian. Kendaraan yang digunakan biasanya dapat berupa kendaraan 

pribadi baik motor ataupun mobil, maupun kendaraan umum yang ada di 

daerah TKP. 

3. Koneksi 
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Koneksi atau jaringan adalah faktor yang sangat penting dalam 

memudahkan wartawan untuk memperoleh informasi terpercaya terkait kasus 

yang terjadi. Semakin banyak koneksi yang dikenal oleh wartawan terbut 

maka akan semakin mudah informasi didapatkan, sehingga informasi yang 

didapat adalah informasi terbaru dan berkualitas. Koneksi tersebut baik 

aparat penegak hukum, maupun rekan-rekan satu profesi, dan masyarakat 

sekitar.19 

Faktor-faktor pendukung tersebut sangat berhubungan antara satu sama lain. 

Apabila semua faktor tersebut dapat terpenuhi maka informasi yang berkaitan dengan 

kasus target akan dengan mudah didapat. Namun, tidak jarang kendala terjadi saat 

proses peliputan. Kendala tersebut membuat wartawan kesulitan dalam memperoleh 

informasi yang terpercaya dan berkualitas. Heri  mengungkapkan terdapat beberapa 

faktor yang biasanya menjadi kendala dalam proses peliputan berita yaitu diantaranya 

yaitu narasumber, finansial, dan deadline.20 

1. Narasumber 

Narasumber adalah orang yang sangat berperan penting dari sebuah kasus 

yang terjadi. Namun, narasumber tidaklah selalu mudah ditemui dan bersedia 

untuk diwawancara. Ketidakbersediaan narasumber untuk ditemui dan 

diwawancara merupakan kendala bagi wartawan untuk memperoleh informasi. 

                                                
19 Heri Rahmat, Faktor Pendukung dalam Peliputan Berita, Wawancara, Palembang: 15 

November 2016, jam 15.00 Wib. 
20 Heri Rahmat, Faktor Penghambat dalam Peliputan Berita, Wawancara, Palembang: 15 

November 2016, jam 15.30 Wib. 
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Oleh karena itu, sebagai wartawan haruslah selalu aktif dan kreatif dalam 

mensiasati keadaan yang demikian. Wartawan haruslah mampu untuk melobi 

narasumber agar bersedia untuk diwawancarai dengan berbagai cara tetapi 

masih dalam batas kode etik jurnalistik. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan 

pada Kode Etik Jurnalistik BAB III pasal 10 tentang Sumber Berita yaitu 

Wartawan Indonesia menempuh cara yang sopan dan terhormat untuk 

memperoleh bahan  berita, gambar, atau tulisan dan selalu menyatakan 

identitasnya kepada sumber berita.21 

Wartawan juga harus mampu mengatur waktu agar dapat bertemu dengan 

narasumber dari kasus yang terjadi, apabila narasumber tidak juga bisa ditemui 

sementara berita harus tetap diperoleh wartawan maka wartawan kriminal 

iNews TV Palembang biasanya mencari narasumber alternatif yang juga dapat 

dipercaya seperti polisi, saksi, atau masyarakat sekitar. Kondisi lingkungan 

sekitar juga dapat dijadikan bukti bahwa wartawan sedang benar-benar berada 

di lokasi kejadian. 

2. Finansial 

Faktor ini sangatlah penting bagi terlaksananya proses peliputan berita. 

Wartawan kriminal iNews TV Palembang tidak jarang mengeluarkan uang 

atau kocek sendiri saat proses peliputan berita untuk menuju ke TKP untuk 

                                                
21 Persatuan Wartawan Indonesia, Kode Etik Jurnalistik, Bab III Pasal 10. 
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membeli bensin atau naik angkutan umum.22 Masalah finansial lain yang 

muncul saat proses peliputan berita adalah apabila adanya pihak-pihak tertentu 

yang ingin mencari keuntungan dari berita yang sedang diliput. 

Pihak-pihak tersebut melakukan berbagai cara untuk melobi wartawan 

agar bersedia menayangkan berita sesuai dengan yang mereka inginkan. Cara 

yang biasa digunakan adalah dengan memberi amplop atau hadiah gratisan 

kepada wartawan. Oleh karena itu, sebagai wartawan harus mampu 

menghadapi hal-hal demikian dengan bijak dan profesional. Faktor 

penghambat ini juga senada dengan yang jelaskan Wardani terdapat beberapa 

faktor penghambat dalam proses peliputan berita, seperti adanya amplop atau 

hadiah gratis, dan deadline.23 

3. Deadline 

Deadline atau batas waktu terakhir adalah kendala lain yang juga biasa 

dihadapi oleh para wartwan kriminal iNews TV Palembang. Berbagai kesulitan 

dan kendala yang ditemui ketika meliput berita di lapangan membuat wartawan 

semakin diburu waktu. Sementara itu wartawan harus tetap mendapatkan berita 

yang telah dijadikan target pencarian. Berita terget tersebut harus segera 

dilaporkan kepad tim yng berada di kantor redaksi. Berita kriminal cenderung 

lebih menantang dan memiliki kendala tersendiri dalam proses peliputannya 

                                                
22 Heri Rahmat, Faktor Penghambat dalam Peliputan Berita, Wawancara, Palembang: 15 

November 2016, jam 15.30 Wib. 
23 Sily Putri Kusuma Wardani, “Opini Wartawan Terhadap Faktor Penghambat Dalam 

Peliputan Berita (Studi Kasus Wartawan Radar Malang)”, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, UMM, 

2010.  
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sehingga menuntut wartawan untuk memiliki ide yang lebih bervariasi untuk. 

Hal ini karena pada setiap proses peliputan beritapun memiliki batas waktu 

untuk segera dilaporkan, karena berita tersebut harus segera ditayangkan sesuai 

dengan jadwal dari program acara yang telah ditentukan. 

Suatu contoh dalam hal ini adalah semisal pada satu hari telah ditentukan 

bahwa target berita hari ini adalah fokus pada curanmor. Maka wartawan 

kriminal iNews TV Palembang harus mampu mendapatkan minimal dua sampai 

tiga berita mengenai curanmor. Wartawan harus mendapatkan berita dan 

melaporkan hasil peliputannya kepada tim yang berada di kantor, karena berita 

tersebut harus segera ditayangkan pada satu segmen dari episode Borgol pada 

hari itu yang ditayangkan di iNews TV Palembang pukul 13.00 WIB.24 

  

                                                
24 Suhanto Didi Asnawi, Target Berita, Wawancara, Palembang: 14- Nov- 2016, jam 17.45 Wib. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada bulan Desember 2016 

dengan metode observasi dan wawancara maka diperoleh bahwa wartawan kriminal 

iNews TV Palembang dalam melakukan peliputan berita menggunakan strategi 

tertentu. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa. 

1. Strategi yang digunakan wartawan iNews TV Palembang sesuai dengan teori 

yang dikemukakan Randy Hirokawa dan Dennis Gouran pada tahun 1983 yaitu 

dengan menggunakan empat tahapan diantaranya langkah pertama adalah 

menganalisis masalah, kemudian menentukan tujuan, mengidentifikasi alternatif, 

dan melakukan evaluasi. Namun, dalam proses peliputan berita tetap ada 

beberapa hal yang dapat menghambat den menjadi pendukung proses peliputan 

itu sendiri. 

2. Beberapa faktor pendukung dalam proses peliputan berita diantaranya yaitu 

peralatan, transportasi, dan koneksi. Faktor tersebut adalah hal-hal yang 

memudahkan wartawan dalam proses peliputan berita, namun meski demikian 

proses peliputan berita bukannya tanpa kendala. Beberapa kendala dalam proses 

peliputan berita yang ditemui wartawan menjadi faktor penghambat terlaksananya 

peliputan berita dengan lancar. Beberapa faktor penghambat tersebut yaitu 

narasumber, finansial, dan deadline. Adanya faktor penghambat tersebut membuat 

wartawan harus memiliki strategi untuk menghadapinya, maka dari itu telah 
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disebutkan sebelumnya bahwa diperlukan untuk mengidentifikasi alternatif 

sebelum dilaksanakannya peliputan berita. 

B. Saran 

Penulis memberikan saran pada penelitian ini baik bagi lembaga maupun bagi 

peneliti selanjutnya yaitu. 

1. Bagi Lembaga atau iNews TV Palembang agar meningkatkan sarana dan 

prasarana agar penerapan srategi wartawan saat peliiputan berita dapat 

maksimal. 

2. Bagi peneliti selanjutnya dapat meneliti tentang berita yang lebih spesifik 

seperti berita kriminal jenis tertentu seperti investigasi dan laporan mendalam
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Instrumen Penelitian Pengambilan Data Wawancara 

Daftar Pertanyaan Wawancara “Strategi Wartawan iNews TV Palembang dalam Mencari Berita Kriminal pada Program 

Acara Borgol” 

Hari/Tanggal  : Senin/ 14 November 2016 

Peneliti  : Heri Hermawan 

Narasumber  : Suhanto Didi Asnawi dan Heri Rahmat 

No Rumusan Masalah Indikator Pertanyaan Jawaban 

1. Bagaimana metode 

peliputan berita 

kriminal oleh 

wartawan iNews TV 

Palembang 

 1. Apakah dalam peliputan berita 

diperlukan sebuah strategi? 

 

 

2. Mengapa strategi itu 

diperlukan/tidak diperlukan? 

 

 

3. Apakah makna dari strategi itu 

sendiri? 

 

 

4. Bila strategi sangat perlukan, 

adakah indikator tertentu yang 

Anda gunakan untuk menentukan 

strategi tersebut? 

 

 

 

 

5. Bila tidak menggunakan strategi, 

bagaimana langkah anda dalam 

meliput berita? 
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6. Apakah terdapat perbedaan strategi 

dalam peliputan jenis berita yang 

berbeda? 

 

7. Jika terdapat perbedaan strategi, 

strategi apa yang Anda gunakan 

dalam peliputan berita kriminal? 

 

 

 

8. Apakah dengan menggunakan 

strategi sangat membantu Anda 

dalam peliputan berita kriminal? 

 

 

 

9. Apakah yang membedakan berita 

kriminal dengan berita lainnya? 

 

 

 

10. Apakah dalam menjalankan 

strategi dalam peliputan berita 

terdapat metode/langkah-langkah 

dalam pelaksanaannya? 

 

 

 

 

11. Apakah terdapat metode khusus 

dalam peliputan berita kriminal? 
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12. Metode apa yang menjadi pembeda 

antara wartawan iNews TV dengan 

wartawan pada umumnya dalam 

peliputan berita kriminal? 

 

13. Apakah metode-metode dalam 

menjalan strategi dalam peliputan 

berita tersebut yang Anda gunakan 

efektif? 

 

2. Apa faktor pendukung 

dan penghambat 

wartawan dalam 

peliputan berita 

kriminal? 

 1. Sebagai seorang wartawan, 

apakah menurut Anda meliput 

berita kriminal mempunyai 

tantangan tersendiri atau sama 

dengan berita jenis lainnya? 

 

 

 

 

 

2. Jika meliput berita kriminal 

memiliki tantangan tersendiri, 

tantangan apa yang menarik 

minat Anda untuk meliput berita 

tersebut? 
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3. Apakah tantangan tersebut selalu 

sama pada semua berita yang 

pernah Anda liput atau sangat 

bervariasi? 

 

 

 

 

4. Jika sangat bervariasi, secara 

umum biasanya tantangan apa 

saja dan darimana yang sering 

Anda temui dalam meliput berita 

kriminal? 

 

 

 

 

5. Selama Anda meliput berita 

kriminal, apakah selalu berjalan 

lancar sesuai perkiraan dan 

rencana Anda? 

 

 

6. Jika selalu berjalan lancar, kapan 

Anda menggunakan strategi 

dalam meliput berita kriminal 

tersebut? 
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7. Jika tidak selalu berjalan lancar, 

apakah strategi yang Anda buat 

dapat Anda terapkan? 

 

 

 

8. Apakah ketika Anda meliput 

berita kriminal terdapat kendala 

yang menghambat proses 

peliputan berita tersebut? 

 

 

 

9. Jika terdapat hambatan, biasanya 

hambatan apasaja yang pernah 

Anda temui? 

 

 

10. Bagaimana Anda mengatasi 

hambatan-hambatan tersebut? 

 

11. Selain hambatan yang 

menyulitkan, apakah terdapat hal-

hal yang justru memudahkan 

Anda dalam proses peliputan 

berita tersebut? 
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12. Hal-hal apakah yang 

memudahkan Anda dalam proses 

peliputan berita? 
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