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ABSTRAK 

Al Hidayah. Strategi iNews Tv Makassar dalam menarik minat penonton pada 

program berita iNews Sulsel (Dibimbing oleh Indah Pratiwi M dan Dian 

Muhtadiah Hamna)  

 

Hadirnya televisi lokal ini diharapkan mampu menyeimbangi arus televisi swasta 

nasional, terutama memberikan informasi dan membawa perubahan positif. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan oleh 

iNews Tv Makassar dalam meningkatkan minat penonton. Jenis penelitian adalah 

penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deksriptif. Teknik pengumpulan data 

melalui wawancara, dokumentasi dan observasi dengan jumlah informan 3 orang.  

Hasil penelitian terdapat kesesuaian antara teori dan yang terjadi di lapangan 

Pengembaingain strategi dailaim mengembaingkain prograim aicairai terdaipait beberaipai 

baigiain (Nairaitaimai, 2008) yaitu target penonton menetapkan target penonton di atas 

14 tahun dan tanpa membedakan jenis kelamin, bahasa naskah memperhatikan 

bahasa dari lead berita, format acara dasar menyusun berita yang akan ditayangkan 

mulai dari feature, sport,news , punching line isi konten yang memungkinkan untuk 

membuat kalimat sebuah ungkapan berupa pribahasa dirangkai sedemikian rupa 

oleh redaktur sekaligus produser, gimmick and funfare berupa sound effect , 

gambar, video yang mempertegas sebuah berita yang akan ditayangkan fungsinya 

untuk meyakinkan mendramatisir dan ekspresi wajah presenter yang harus 

meyakinkan para penonton di sesuaikan  dengan konteks berita, dan clip hanger  3 

cuplikan top story atau highlight sebelum presenter muncul di sertakan gambar. Dan 

sebagai penunjang dari menarik minat penonton yakni sosial media dimana berita-

berita yang telah di tayangkan akan diupload kembali youtube, instagram dan 

facebook 

 

 

Kata Kunci : Strategi, program berita, minat penonton 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan zaman sekarang ini juga berpengaruh terhadap media 

terutama televisi. Media sekarang ini yang banyak digunakan adalah media 

elektronik yang bisa dengan cepat untuk mendapatkan informasi. Dalam hal ini 

yang dimaksud adalah televisi, karena televisi dapat memberikan informasi 

secara lebih cepat dan terpercaya. Stasiun televisi setiap harinya pasti banyak 

menayangkan program-program yang jenisnya beragam. Pada dasarnya stasiun 

televisi banyak melakukan inovasi-inovasi dengan membuat program unggulan 

yang bisa untuk menarik minat penonton supaya mendapatkan jumlah iklan 

yang banyak. Hal itu dilakukan guna mendapatkan keuntungan (Riski, 2019). 

Salah satu media massa yang paling berpengaruh pada saat ini adalah 

televisi. Televisi mampu membuktikan kehebatannya dalam menyampaikan 

sebuah informasi, mengatasi jarak, ruang dan waktu. Televisi sendiri 

mempunyai kelebihan yaitu dapat didengarkan dan juga dilihat, berbeda dengan 

media cetak yang hanya bisa dilihat saja juga media elektronik radio yang hanya 

bisa didengarkan. Ini merupakan salah satu kelebihan dari televisi, sehingga 

membuat televisi lebih diminati oleh masyarakat dibandingkan dengan media 

lainnya (Riski, 2019).  

Televisi adalah salah satu media massa yang ikut berperan dalam 

menyajikan informasi-informasi yang menarik kepada masyarakat luas. 
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Televisi juga sebagai penemuan penting dalam bidang teknologi komunikasi 

yang telah lama hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Kehadiran 

televisi akan terus bertambah dan meningkat dengan seiring berjalannya waktu. 

Sebagian besar masyarakat menganggap bahwa televisi bukan barang mewah 

lagi, tetapi sudah merupakan kebutuhan setiap orang dalam keluarga.  

Saat ini televisi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari 

keseharian dan kehidupan manusia karena, beberapa orang menganggap bahwa 

televisi merupakan suatu cerminan perilaku masyarakat. Tidak dapat dipungkiri 

bahwa salah satu jenis media masa yang mampu memberikan informasi, 

edukasi, hiburan, dan sebagainya dengan berbagai sajian program acara dan 

informasi yang memenuhi kebutuhan masyarakat luas adalah televisi, karena 

televisi dapat memberikan informasi dengan bentuk audio visual (Setiawan, 

2018). 

Pada penelitian terdahulu yang di teliti oleh (Fajar Rizaldi 2021), yang 

berjudul “Strategi Kreatif Produser Dalam Mempertahankan Program Budaya 

Sekar Gending  di Channel Tv Bandung” , memiliki fokus peneliti yang 

membahas tentang mempertahankan program kebudayaan yang ada di program 

tersebut. Sedangkan penelitian yang saat ini peneliti lakukan berfokus  

membahas strategi iNews Tv Makassar yang di lakukan oleh iNews tv untuk 

meningkat minat penonton pada program berita tersebut sehingga di gunakan 

beberapa cara atau strategi untuk menunjang dan memenuhi syarat dalam 

meningkatkan hal tesebut 
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Selanjutnya, pada penelitian terdahulu lainnya yang dilakukan oleh 

(Novia Azalea Wahyuni 2018) yang berjudul  “Strategi Sriwijaya Tv Dalam 

Mempertahankan Eksitensi Sebagai Tv Lokal” , yang berfokus lebih mengarah 

ke produksi dan pembelian program yakni bagian-bagian yang terjadi di sebuah 

produksinya. Sedangkan penelitian yang saat ini peneliti lakukan berfokus ke 

seluruh aspek untuk menjaga ke stabilan minat penonton dan lebih meningkat 

hal-hal yang harus di perbaharui 

 

Secara umum, stasiun televisi terdiri atas televisi generalis dan televisi 

spesialis. Televisi generalis menyajikan program atau acara yang beragam, 

mulai dari program-program televisi yang menghadirkan hal-hal menarik untuk 

kalangan masyarakat dan menjaga eksitensi dengan tujuan mempertahankan 

dan me   ngembangkan program tersebut. Banyak siaran televisi lokal hingga 

regional yang ditayangkan di televisi membuat pesatnya persaingan di dunia 

pemberitaan untuk menarik perhatian pemirsa (Salko & Zebua, 2019) 

 

ِ َوالَ تَْعِجزْ  اِْحِرْص َعلَى َما   يَْنفَعَُك َواْستَِعْن بِاَّلله

“Bersemangatlah melakukan hal yang bermanfaat untukmu dan 

meminta tolonglah kepada Allah, serta janganlah engkau malas.” (HR. 

Muslim, no. 2664) 

  

Makna dari hadis tersebut ialah giat bekerja merupakan ciri seorang 

muslim dalam mengajarkan umatnya untuk bekerja keras sebaliknya islam 

mencela umat yang malas, yang hanya mengantungkan hidupnya pada belas 

kasian dari orang maka bekerjalah dengan giat.  
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Dalam menayangkan sebuah program berita, televisi diangap lebih 

efektif dan efisien. Melalui televisi, suara dan gambar dapat dipancarkan ke 

berbagai wilayah dengan mudah dan jarak yang tak terbatas, melalui siaran 

televisi ini akan lebih mudah dan lebih praktis dalam menjangkau komunikan 

yang luas. Efektifitas dan efisien dari siaran televisi ini akan tercipta melalui 

seorang host yang mampu mengemas gaya berkomunikasi yang tepat dan cocok 

sesuai situasi dan kondisi acaranya. Peran televisi dinilai cukup mempunyai 

pengaruh kepada masyarakat karena masih banyak masyarakat yang mencari 

informasi melalui televisi. 

Laju perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi khusunya 

pada media elektronik terutama televisi. Dimana stasiun televisi yang ada saat 

ini perkembangannya yang bukan hanya ditingkat nasional melainkan di tingkat 

Provinsi atau lokal. seperti INews TV yang di naungi oleh MNC Group yang 

telah mencakup keseluruhan memiliki penonton tertinggi di tahun 2021 

Grup Media Nusantara Citra (MNC) yang berisi RCTI, MNC TV, 

GTV, dan iNews menguasai pangsa penonton televisi Indonesia. Menurut data 

Nielsen, grup MNC memiliki pangsa pemirsa (audience share) sebesar 44,8% 

pada 2021, tertinggi dibanding grup televisi lainnya. Grup Surya Citra Media 

(SCM) berada di peringkat kedua. Grup yang terdiri dari SCTV dan Indosiar ini 

memiliki pangsa pemirsa 27,6%. Kemudian Grup Trans Corp yang memiliki 

Trans TV dan Trans 7 berada di peringkat ketiga dengan pangsa 13,1%. Diikuti 

grup Viva yang berisi ANTV dan TV One dengan pangsa 11,9%. Sedangkan 

stasiun televisi nasional TVRI hanya memiliki pangsa pemirsa 1,4%, dan Metro 
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TV lebih rendah lagi dengan pangsa 1,2%. Besarnya pangsa pemirsa grup MNC 

membuat mereka mendapat kue pendapatan iklan terbesar. Menurut laporan 

Nielsen, pada 2021 grup MNC berhasil meraup 48,5% dari total pendapatan 

iklan televisi Indonesia. 

 
Gambar 1.1 Survei televisi dengan pangsa pemirsa terbesar di Indonesia 

(Databoks, 2022) 

Kehadiran Televisi lokal memang memiliki peran penting dan strategis 

dalam mengubah ketidakseimbangan fungsi media Televisi swasta nasional 

seperti, MNC TV dalam mengangkat isu-isu dan berita lokal Haryati dalam 

(Taufli, 2014: 1) Keberadaan Televisi lokal diharapkan dapat menampilkan 

berita lokal yang beragam dan unik dari masing-masing daerah serta informasi 

mengenai peristiwa di daerah yang tidak tersentuh oleh media nasional 

Seperti iNewsTV Makassar (sebelumnya bernama SUN TV Makassar) 

adalah stasiun televisi lokal yang berada di kota Makassar, Sulawesi Selatan. 

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

iNewsTV artinya indonesia, dan “news” bahwa ini adalah TV berita yang 
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menyajikan berita 24 jam, dimana menjadi pelengkap untuk televisi-televisi 

yang sudah ada di Indonesia 

iNewsTV merupakan stasiun televisi yang mengunggulkan program 

informasi, berita, maupun olahraga. Keunggulannya sebagai stasiun televisi 

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

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

di sejumlah stasiun televisi dan channel. iNewsTV juga mempersiapkan 

kemasan program dengan sentuhan-sentuhan kreatif yang sangat menarik bagi 

pemirsa di Indonesia. Menggabungkan berbagai konten lokal serta konten 

nasional 

Salah satunya adalah program berita Inews yang menjadi daya tarik 

sebuah program berita berada pada isi berita yang ditampilkan. Isu berita 

terkini, memiliki dampak yang besar bagi masyarakat, menggugah emosi akan 

menarik perhatian penonton. Selain adanya kejelasan dalam penyampaian isi 

berita, hendaknya berita juga memperhatikan pada keberagaman isi yang 

ditampilkan dalam memenuhi kebutuhan selera penonton. Tidak kalah penting, 

isi berita juga harus memperlihatkan tidak adanya keberpihakan dan 

mengarahkan opini tertentu pada publik  

Berdasarkan pembahasan di atas membuat peneliti tertarik untuk 

mengkaji Inovasi yang di lakukan Program Berita Inews Sulsel dalam 

mengembangkan program tersebut sebagai televisi lokal untuk bisa bertahan 

dan di minati masyarakat 
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Berdasarkan akun iNews Tv Makassar, minat masyarakat dalam 

menonton program berita inews Sulsel Program acara berita yang disajikan oleh 

stasiun televisi haruslah aktual, berkualitas, dan berupa fakta, hal ini 

dimaksudkan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang akan 

membutuhkan informasi mengenai peristiwa yang terjadi.Semua stasiun swasta 

maupun publik yang memiliki program buletin atau berita seperti Inews Sulsel 

harus menayangkan berita-berita terbaru agar masyarakat tak tertinggal 

informasi atau mendapat informasi dari tempat lain, yang dilakukan iNews 

Sulsel agar masyarakat tetap menonton berita-berita update setiap harinya dan 

tidak ketinggalan salah satunya adalah media yag menjembatani seperti youtube 

Prograim beritai Inews Sulsel memiliki chainnel youtube dengain naimai “inews 

maikaissair officiail”, hinggai 2022 aikun ini memiliki jumlaih subcriber sebainyaik 

470 dain mengaiploaid kembaili siairain beritai inews sulsel di chainnel youtube. 

Facebook Prograim beritai inews Sulsel memiliki mediai sosiail dengain 

naimai “inews maikaissair”, hinggai 2022 aikun ini memiliki jumlaih sebainyaik 1,8 

rb pengikut dain iNews Sulsel memainfaiaitkain mengaiploaid kembaili siairain 

beritai inews sulsel sosiail mediai faicebook 

 Dan juga Instagram memiliki 1.056 rb followers memiliki bainyaik fitur 

yaing daipait di mainfaiaitkain, instaigraim di gunaikain untuk menyaimpaiikain 

informaisi mailailui foto, video, dain story 
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Gambar 1.2 Survei rating berita di setiap channel 

Sumber: iNEWS Makassar 

Akan tetapi, berdasarkan data diatas diantara beberapa daerah 

diantaranya iNews tv Makassar dimana sebagian audiens yang menonton 

sekitar 1.65 TVR yang sangat stabil di sekitar daerah Sulawesi Selatan saja . 

pihak Inews tv Makassar ingin meningkat program berita tersebut di kalangan 

setiap daerah  kemudian merasa kurang puas akan penayangan acara tersebut 

dikarenakan berita program Inews Sulsel yang masih belum maksimal diantara 

setiap daerah, hal ini menimbulkan minat penonton menjadi kurang, karena 

pada kondisi saat ini karakteristik penonton dari berbagai kalangan baik 

generasi muda, remaja dan orang tua yang memerlukan sesuatu yang menarik 

dengan konten-konten dalam suatu tayangan khususnya bidang pertelevisian 

yang merupakan salah satu sumber informasi bagi masyarakat. 
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Tayangan menarik dan informatif menjadi salah satu tolak ukur untuk 

meningkatkan minat penoton, hal ini menjadi tantangan bagi menajemen untuk 

mempertahankan eksistensi iNews TV dengan konstruksi strategi tayangan 

konten yang mudah diterima berbagai lini masyarakat. Berbagai cara perlu 

dilakukan oleh pihak manajemen dan crew iNews TV untuk meningakatkan 

minat penonton disamping kehadiran televisi digital yang tentu akan menambah 

daya saing. Hal ini mensinyalir akan mempersempit minat penonton telivisi 

lokal terutama yang menawarkan tayangan yang kurang menarik. 

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas di Sulawesi Selatan, pihak 

manajemen dan crew iNews TV perlu membuat persiapan strategi dalam 

pelayanan public information, agar penonton tidak merasa jenuh dengan 

tayangan-tayangan yang disajikan, terutama harus mempertimbangkan berbagai 

tingkat dan kalangan masyarakat yang akan menangkap dan menikmati 

tayangan iNews TV, sehingga tayangan-tayangan yang disajikan kepada 

masyarakat Sulawesi Selatan betul-betul menjadi edukasi tayangan yang 

informatif dan substantif. 

Stasiun televisi lokal dituntut untuk peka dalam menyikapi akan 

kebutuhan tayangan program acara terhadap kebutuhan masyarakat setempat, 

hal ini sangat penting untuk kelangsungan hidup stasiun televisi lokal ke depan. 

Stategi untuk mewujudkan kepekaan tersebut, yaitu dengan menayangkan 

berita-berita yang menumbuhkan kepercayaan masyarakat lokal terlebih 

dahulu. Caranya dengan menyiarkan berita-berita yang sedang hangat di 

perbincangkan 
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Dengan demikian, sudah jelas bahwa diperlukannya strategi  dalam 

sebuah program dalam acara pertelevisian terkhusus pada program berita inews 

Sulsel agar berita-berita yang di tampilkan mengandung informasi penting yang 

masyarakat butuhkan dan lebih meningkatkan  minat penonton. Dan untuk 

semua kalangan seperti di dalam setiap berita dan akan di sisipkan jenis berita 

soft news dan hard news yang membuat sebagian orang khususnya bagi 

masyarakat yang berbeda karakter tetap menikmati tayangan berita yang di 

tampilkan  

Oleh karena itu, untuk membantu dalam menarik minat masyarakat 

untuk menonton program inews sulsel diperlukan dengan adanya sebuah 

strategi dalam menjaga eksitensi terhadap program yang di buat Loyalitas 

pemirsa dalam menyaksikan tayangan televisi dengan strategi  yang berkaitan 

dengan output yang telah dicapai terutama dalam pola pemikiran, metode atau 

teknik, dan kerja. 

Strategi yang akan di lakukan yakni, sesuatu berita yang perlu di 

observasi yakni target penonton sehingga kita mengetahui tentang calon 

penonton yang akan di targetkan, dan yang kedua, format acara yang dalam 

pembuatannya di tuntut untuk memberikan ide-ide kreatif yang akan 

membumbui format acara, yaag ketiga punching line kalau di rasakan penonton 

sudah mulai jenuh dengan yang telah di tayangkan di perlukan kejutan-kejuatan 

dalam berita seperti berita jenis soft news. Dari sebagian inovasi yang di lakukan 

di atas dapat menunjang minat masyarakat maka dari itu pentingnya strategi 

dalam program acara televisi menjadi penentu dalam sebuah keberhasilan suatu 

program. 
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Strategi adalah tindakan yang bersifat incremental (senantiasa 

meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang 

tentang apa yang diharapkan oleh para penonton di masa depan. Dengan 

demikian, strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan 

dimulai dari apa yang terjadi. Strategi pada penelitian yang peniliti angkat 

merupakan strategi yang dibangun untuk meningkatkan pada program iNews 

Sulsel  , strategi yang direncanakan untuk mencapai suatu tujuan yang ingin 

dicapai sesuai dengan ketetapan yang telah ditetapkan. 

Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan dan mengetahui  bagaimana 

tahapan yang akan di coba dalam strategi iNews tv  untuk menarik minat 

penonton tentu membutuhkan strategi yang perlu direkonstruksikan oleh pihak 

manajemen dan crew iNews TV, maka dalam hal ini peniliti tertarik untuk 

memantik dalam penelitian dengan judul Strategi iNews TV Makassar Dalam 

Menarik Minat Penonton Paada Program Berita iNews Sulsel. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan deskripsi latar belakang masalah yang telah dikemukakan 

penulis di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah tentang “Bagaimana 

strategi iNews Tv Makassar dalam Menarik Minat Penonton Pada Program 

Berita iNews Sulsel Program Berita iNews Sulsel?  
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C. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana strategi iNews Tv 

Makassar Dalam Menarik Minat Penonton Pada Program Berita iNews Sulsel 

Program Berita iNews Sulsel?  

 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penilitain ini diharapkan mampu memberikan kontribusi 

positif, baik bermanfaat dari sisi teoritis maupun dari sisi praktisnya. Adapun 

dua menafaat tersebut, sebagaimana berikut: 

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dalam segi 

keilmuan komunikasi, terutama bagi peminat media tentang proses strategi 

produser program di media televisi. Dan juga diharapkan dapat berguna bagi 

pengembangan studi komunikasi khususnya studi kasus tentang media 

massa.  

2. Manfaat Praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat berguna di masa yang akan datang. 

Dan juga dapat menjadi masukan bagi lembaga penyelenggara siaran 

televisi, terutama terkait dengan proses produksi program televisi.
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu  

Penelitian terdahulu yang digunakan penulis sebagai dasar dalam 

penyusunan proposal penelitian, tujuannya untuk mengetahui hasil penelitian 

yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, juga sebagai pembanding dan 

gambaran yang dapat mendukung kegiatan penelitian berikutnya yang sejenis. 

Hal ini terlihat dalam penelitian terdahulu, bahwa lebih mengarah pada strategi 

menarik minat penonton. Berikut ini rincian terkait penelitian terdahulu yang 

memiliki kesamaan dengan penelitian penelitian penulis saat ini:  
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No 
Nama dan Judul 

Penelitian 
Metode Penelitian Hasil Penelitian Perbedaan Penelitian 

1. Syamsul Rijal (2019) 

Strategi produser dalam 

mempertahankan program 

siaran “PAOTERE” DI 

INEWS TV MAKASSAR  

Kualitatif Berdasarkan hasil yang di peroleh 

produser Paotere dalam 

mempertahankan programnya 

menggunakan 9 elemen strategi kreatif. 

Dengan digunakan 9 elemen program 

Paotere mendapatkan rating/sharenya 

tinggi mencapai 10 % pada tahun 2018 

 

 

Penelitian ini berfokus pada strategi 

kreatif produser dalam 

mempertahankan program 

Paoteredi iNews TV Makassar 

dengan menggunakan sumber data 

berupa sumber primer dan sumber 

sekunder. Strategi yang diterapkan 

oleh produser program Paotere 

menggunakan 9 elemen strategi 

kreatif sedangkan di penelitian ini 

menggunakan teori dari Naratama 

2. Fajar Rizaldi Pratama 

(2021) Strategi keratif 

produser dalam 

mempertahankan program 

budaya Sekar Gending di 

Channel Tv Bandung  

Kualitatif Berdasarkan hasil yang diperoleh 

peneliti mengenai strategi kreatif 

produser. Produser program Sekar 

Gending lebih menekankan dan lebih 

dominan pada 3 strategi kreatif yaitu 

Format acara, Musik dan Fashion, 

Gimmick dan Funfare. 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana strategi 

kreatif produser program Sekar 

Gending di I Channel TV Bandung 

dalam mempertahankan program 

kebudayaan sedangkan di 

penelitian ini bertujuan untuk 

meningkatkan minat penonton 

3. Sri Cahyani Putri 

Purwaningsih (2018) “ 

Strategi Kreatif Produser 

Program Acaraa Wedang 

Ronde Sebagai Program 

Unggulan di ADiTV 

Yogyakarta” 

Kualitatif Pada tahap pra produksi, strategi kreatif 

yang digunakan produser dalam 

menentukan judul program acara 

dengan nama Wedang Ronde karena 

identik dengan Daerah Istimewa 

Yogyakarta (DIY). Judul program juga 

disesuaikan dengan konten program 

Penelitian ini mengambil fokus 

bagaimana strategi kreatif produser 

diterapkan pada program acara 

Wedang Ronde sebagai program 

unggulan di ADiTV Yogyakarta. 

Penelitian ini menggunakan 

pendekatan deskriptif kualitatif 
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No 
Nama dan Judul 

Penelitian 
Metode Penelitian Hasil Penelitian Perbedaan Penelitian 

 

 

 

 

 

acaranya yang mengangkat masalah 

yang sedang hangat terjadi di 

masyarakat. 

 

 

 

dengan teknik pengambilan data 

melalui wawancara dan observasi 

secara langsung maupun tidak 

langsung.Sedangkan penelitian ini 

juga menggunakan pendekatan 

dekskriptif kualitatif dengan 3 

teknin observasi, wawancara dan 

dokumentasi 

4.  Novia Azalea Wahyuni 

(2018) Strategi Sriwijaya 

Tv dalam 

mempertahankan 

eksitensinya sebagai Tv 

local 

Kualitatif Berdasarkan Hasil penelitian dan 

pembahasan yang telah dilakukan, 

strategi; streategi yang dilakukan 

sriwijaya tv dalam mempertahankan 

eksitensinya dengan melakukan 

perencanaan program, memanfaatkan 

sosial media dalam mempromosikannya, 

melakukan strategi dalam produksi dan 

pembelian program, menempakat 

jadwai program yang sesua dengan 

kebiasaan penonton, serta melakukan 

pengawasan dan evaluasi program, 

melakukan segmentasi, targeting dan 

positioning dalamnmerebut pasar 

audien dan meakukan SDM dalam 

pengembangan SDM sriwijaya TV 

untuk menyumbangkan ide-ide 

Tujuan penelitia untuk mengetahui 

bagaimana strategi Sriwijaya TV 

dalam mempertahankan eksistensinya 

sebagai televisi lokal, menggunakan 

teori Ekologi Media oleh Dimmick 

dan Rohtenbuhler yang 

mengungkapkan bahwa untuk 

mempertahankan eksistensinya 

sedangkan penelitian ini bertujuan 

meningkatkan minat penonton dan 

menggunakan teori dari Naratama 
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B. Konsep dan Teori  

1. Strategi 

Dalam penelitian pada peneliti menjelaskan tentang strategi yang 

harus di capai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, strategi terletak 

pada suatu program yang dilakukan oleh suatu perusahaan agar tercapainya 

tujuan sesuai dengan yang diharapkan. Bahkan strategi pada program iNews 

Sulsel harus dikembangkan sesuai teori yang ada, melainkan untuk 

dianggap bahwa strategi tersebut terkendali.  

Strategi merupakan sebuah perencanaan dan managemen untuk 

mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai tujuan, strategi ini tidak berfungsi 

sebagai peta yang hanya menunjukkan jalan arah saja, namun juga 

menunjukkan cara operasionalnya. Demikian juga strategi dalam 

berkomunikasi ini merupakan perencanaan dari sebuah komunikasi dan 

managemen untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam mencapai 

tujuan yang diinginkan strategi komunikasi harus dapat menunjukkan 

bagaimana cara yang tepat untuk digunakan supaya tercapai komunikasi 

yang diinginkan. 

Strategi dalam berkomunikasi harus didukung oleh teori yang 

berhubungan dengan strategi berkomunikasi, Sebab teori merupakan sebuah 

pengetahuan yang diperoleh berdasarkan pengalaman dan sudah diuji 

kebenarannya. Demikian juga strategi dalam komunikasi merupakan 

perpaduan antara perencanaan komunikasi dengan manajemen komunikasi 

dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Strategi komunikasi ini harus 
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bisa menunjukkan cara operasionalnya yang secara praktis untuk dilakukan, 

dalam arti bahwa pendekatan yang digunakan bisa sewaktu-waktu berubah 

tergantung pada situasi dan kondisi. (Riski, 2019) 

Dengan memahami beberapa definisi daripara ahli, maka dapat 

disimpulkan bahwa strategiadalah suatu taktik atau cara untuk 

mencapaisuatu tujuan dengan mempertimbangkan kelebihan dan 

kekurangannya. Selain itu, strategi pada hakikatnya adalah perencanaan 

(Planning) dan manajemen (Management) untuk mencapai suatu tujuan. 

Akan tetapi untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai 

peta jalan yang hanyamenunjukkan arah saja, melainkan harus mampu 

menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya (Effendy, 2013) 

Fungsi dari strategi pada dasarnya adalah berupaya agar strategi 

yang disusun dapat diimplementasikan secara efektif. Terdapat enam fungsi 

yang harus dilakukan secara simultan, yaitu 

a. Mengkomunikasikan suatu maksud (visi) yang ingin dicapai 

kepada orang lain. Strategi dirumuskan sebagai tujuan yang 

diinginkan, dan mengkomunikasikan, tentang apa yang akan 

dikerjakan, oleh siapa, bagaimana pelaksanaan pengerjaannya, 

untuk siapa hal tersebut dikerjakan, dan mengapa hasil kinerjanya 

dapat bernilai. Untuk mengetahui, mengembangkan dan menilai 

alternatif-alternatif strategi, maka perlu dilihat sandingan yang 

cocok atau sesuai antara kapabilitas organisasi dengan faktor 

lingkungan, di mana kapabilitas tersebut akan digunakan.  
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b.  Menghubungkan atau mengaitkan kekuatan atau keunggulan 

organisasi dengan peluang dari lingkungannya.  

c.  Memanfaatkan atau mengeksploitasi keberhasilan dan kesuksesan 

yang didapat sekarang, sekaligus menyelidiki adanya peluang-

peluang baru.  

d. Menghasilkan dan membangkitkan sumber-sumber daya yang lebih 

banyak dari yang digunakan sekarang. Khusunya sumber dana dan 

sumber-sumber daya lain yang diolah atau digunakan, yang penting 

dihasilkannya sumber-sumber daya nyata, tidak hanya pendapatan, 

tetapi juga reputasi, komitmen karyawan, identitas merekdan 

sumber daya yang tidak berwujud lainnya. 

e.  Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan atau aktivitas 

organisasi ke depan. Strategi harus menyiapkan keputusan yang 

sesuai dan sangat penting bagi upaya untuk pencapaian maksud dan 

tujuan organisasi. 

f.  Menanggapi serta bereaksi atas keadaan yang baru dihadapi 

sepanjang waktu. Proses yang terus-menerus berjalan bagi 

penemuan maksud dan tujuan untuk menciptakan dan 

menggunakan sumber sumber daya, serta mengarahkan aktivitas 

pendukungnya (Sofjan, 2017) 

Tercakup di dalamnnya mengenali dan menganalisa lingkungan, 

memformulasi strategi, mengimplementasikan  strategi dan melakukan 

evaluasi strategi yang menghasilkan strategi induk dan strategi yang di 
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lakukan sangat di usahakan dalam jangka panjang untuk merumuskan 

rencana strategi, namun dalam teknik penempatannya sebagai keputusan  

manajemen puncak secara tertulis terdapat di dalamnnya. Streategi di 

wujudkan dalam bentuk perencanaa berskala besar di tuangkan dalam 

bentuk  rencana strategis yang di jabarkan menjadi perencanaan 

operasional, kemudian pula dijabarkan pula dalam bentuk program 

(Taufiqurokhman, 2016) 

2. Media Massa  

Media massa televisi merupakan alat komunikasi yang dapat 

menjangkau masyarakat  dalam jumlah  besar dan luas. Komunikasi antara 

komunikator ( organisasi media massa ) dengan komunikan  (khalayak)  

yang tersebar luas melalui saran media televisi 

Media massa adalah media komunikasi dan informasi yang 

melakukan penyebaran informasi secara massa dan dapat diakses oleh 

masyarakat secara massal. Media massa pada awalnya dikenal dengan 

istilah pers yang berasal dari bahasa Belanda, yang dalam bahasa Inggris 

berarti press. Secara harafiah pers berarti cetak, dan secara maknawiah 

berarti penyiaran secara tercetak atau publikasi secara tercetak (print 

publications). Dalam perkembangannya pers mempunyai dua pengertian, 

yakni pers dalam pengertian sempit dan pers dalam pengertian luas. Pers 

dalam arti luas adalah meliputi segala penerbitan, termasuk media massa 

elektronika, radio siaran dan televisi siaran, sedangkan pers dalam arti 
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sempit hanya terbatas pada media massa cetak, yakni surat kabar, majalah 

dan bulletin kantor berita 

Televisi sebagai salah satu media massa mempunyai fungsi dan 

kedudukan yang sama seperti halnya  media massal laiinya, diantaranya 

sebagai sumber informasi, menghibur,mempengaruhi mendidik, dan control 

sosial. 

Tiga fungsi utama media massa terhadap audiens yaitu: 

a. Media berfungsi untuk memberikan audien mengenai  apa yang 

terjadi di sekitar mereka (surveying the environment ) 

b. Melalui pandangan yang di berikan media terhadap berbagai hal 

yang terjadi, maka audien dapat memahami lingkungan sekitar 

secara lebih akurat (correlations the environment part) 

c. Pesan media berfungsi menyampaikan tradisi dan nilai-nilai sosial 

kepada generasi audiens selanjutnya (transmit social norms and 

customs). (Morissan, 2013) 

 

3. Program Berita 

Menurut M. Neal & Suzzane mengatakan dalam bukunnya News 

Reporting & Writing, menyebutkan bahwasannya berita adalah laporan dari 

peristiwa yang sudah terjadi yang melingkupi kecendrungan, kondisi, 

situasi dan interpretasi dari suatu peristiwa. Secara sederhana berita sebagai 

sumber informasi harus memenuhi dua aspek, yaitu Aspek Penting dan 

aspek Menarik : 

a. Aspek Penting 



20 
 

 

1) Nyawa Manusia, nyawa adalah harta paling berharga bagi manusia 

sehingga jika ada berita mengenai nyawa manusia yang terancam 

akan dapat menarik audiens.  

2) Uang, berita mengenai naik turunnya uang juga menjadi salah satu 

patokan berita yang menarik, karena bagi masyarakat berita 

mengenai uang termasuk berita yang penting untuk diketahui. 

3) Gangguan, Penonton juga akan terpengaruh dengan berita tentang 

hal-hal yang dapat mengganggu dan mempengaruhi pikiran dan 

aktifitas mereka. Audien akan lebih peka terhadap berita yang 

menurut mereka berita itu dapat mengganggu dan membebankan 

pikiran mereka 

b. Aspek Menarik 

Yang dimaksud dengan berita unik atau aneh yakni, sebuah berita 

yang di luar kelaziman pada umumnnya dan sebuah fenomena yang 

dapat menarik fokus mata audien, misalnnya berita mengenai hewan 

berkaki lima, seorang ibu yang melahirkan delapan bayi dan lain 

sebagainnya. Sebuah berita yang menarik ini juga harus mempengaruhi 

pemirsa seperti berita yang di contohkan diaatas, karena berita yang 

terkesan ringan ini biasannya di sukai oleh penonton bahkan sampai 

menghubungi stasiun televisi yang menayangkan untuk mendapatkan 

informasi lebih lanjut (Maulana, 2016) 

Dalam pembuatan program menentukan khalayak mana yang 

akan dituju oleh stasiun televisi, atau karakter audiens yang dituju, 
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sehingga nantinya program yang ditawarkan akan mengikuti dinamika 

khalayak sasaran yang dituju. Untuk itu perlu dilakukan analisis pada 

khalayak terhadap keinginan serta kebutuhan khalayak, karakteristik 

yang dibuat, struktur persaingan pasar, dan karakter audiens serta opini 

masyarakat. Dengan demikian, program yang disajikan mampu 

meningkatkan daya tarik masyarakat. Analisis pada khalayak tersebut 

dapat diperoleh dari dara-data akurat hasil penelitian, baik kepustakaan 

maupun terjun langsung ke masyarakat, untuk mendapatkan gambaran 

tentang life style, saran dan pendapat dari khalayak sasaran.  

Evaluasi program siaran Melakukan evaluasi potensi program 

siaran dan pelayanannya. Hal ini dilakukan untuk mengetahui alasan 

audiens memilih program acara tertentu dan jenis program yang disukai 

oleh khalayak yang diperoleh melalui rating. Evaluasi ini merupakan 

langkah sebuah tim harus melakukan pemilihan program dan kemudian 

menempatkan program-program yang terpilih kedalam sebuah susunan 

program acara untuk menarik target audiens stasiun televisi. Evaluasi 

program sangat penting dilakukan apabila terjadi kesalahan penempatan 

program, maka hasil secara keseluruhan akan mengecewakan.(Ahmad & 

Nur, 2019)  

Breaking news adalah laporan peristiwa yang sedang terjadi dan 

umumnya tidak diperkirakan terjadi, seperti kecelakaan pesawat atau 

kebakaran. Breaking news akan menempati slot waktu yang tidak 

dijadwalkan sebelumnya dan menggeser waktu program yang telah 
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dijadwalkan sebelumnya. Beberapa stasiun televisi swasta di Indonesia 

menggunakan nama yang berbeda untuk program seperti breaking news, 

sekilas info dan berita terkini 

 Feature story atau feature adalah naskah jurnalistik soft news 

yang mengulas suatu topik secara mendalam dengan pembahasan yang 

luas dengan memasukkan beberapa hal terkait disertai dengan narasi 

yang mendukungnya naskah disusun melalui beberapa kajian 

menggunakan literatur observasi dan mungkin dengan tinjauan lokasi 

tertentu (Jamal & Fachrudin, 2012) 

 

4. Strategi Program Berita 

Strategi pada hakekatnya adalah perencanaan untuk mencapai tujuan 

tersebut, strategi tidak berfungsi  sebagai peta jalan yang hanya 

menunjukkan arah saja, melainkan harus menunjukkan bagaimana taktik 

operasionalnya.Di industri penyiaran, strategi digunakan dalam 

berkompetisi dengan stasiun penyiaran lain dalam rangka menarik 

penonton. Stasius tv selalu merencanakan programnya secara strategis, 

yaitu merancang program sebaik mungkin, sehingga tetap menarik dan 

menjaga ketertarikan penonton. 

Namun demikian, karena industri  tv merupakan industri yang 

harus terus meningkat dan berkembang, sehingga strategi yang di gunakan 

harus kreatif. Faktor yang paling penting dalam program Tv yakni ada 6 

Indikator : 



23 
 

 

Pengembaingain trik aitaiu strategi dailaim mengembaingkain prograim 

aicairai terdaipait beberaipai baigiain dari teori (Nairaitaimai, 2008): 

a. Tairget penonton kaijiain mengenaii tairget penonton itu meliputi ainailisis 

demograifi (jenis kelaimin, usiai, SES, wilaiyaih dain pendidikain) dain 

ainailisis psikograifi (personaility, vailue dain life style). Haisilnyai aikain 

mempunyaii pengetaihuain mengenaii cailon penonton, dengain begitu aidai 

jaiminain 75% prograim televisi tersebut aikain sukses dain disukaii bainyaik 

oraing. 

Pemilihan target audien dimana media penyiaran akan memproduksi 

suatu program yang merupakan bagian yang penting ndari strategi 

program. Dimana harus mempersiapkan dengan pertimbangan-

pertimbangan yang matang sebelum suatu segmen audien di maksudkan 

sesuai dengan kriteria program televisi 

b. Baihaisai naiskaih aidailaih sailaih saitu penunjaing kesuksesain sebuaih 

prograim televisi. Kegaigailain prograim bisai saijai terjaidi jikai baihaisai yaing 

digunaikain tidaik sesuaii dengain tairget penonton yaing ingin dicaipaii. 

Dengain meneraipkain strategi dairi presenter tersebut daipait 

menunjaing keberhaisilain dailaim meyaikinkain maisyairaikait untuk menonton 

beritai inews Sulsel. Di opening dain closing baihaisai daieraih Sulaiwesi 

Selaitain di gunaikain dengain bertujuain aigair budaiyai sulaiwesi selaitain tetaip 

melekait di siairain lokail inews Sulsel. 

AIdai 2 gairis besair struktur penting yaing di hairus di perhaitikain: 

a). AIwail (pembukai)  
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Titik aiwail yaing memberikain focus yaing jelais kepaidai pemirsai 

mengenaii esensi aitaiu pokok dairi beritai/informaisi yaing hendaik di 

saimpaiikain. Hail ini memberikain penonton untuk teraitrik dain bersediai 

menyimaik beritai 

                  a). AIkhir  

Menurut Kaimus Besair Baihaisai Indonesiai, aidai empait pengertiain naiskaih 

yaiitu, kairaingain yaiaing maisih ditulis dengain taingain, kairaingain 

seseoraing yaing belum diterbitkain, baihain-baihain beritai yaing disiaipkain 

untuk diset, dain raincaingain. Sedaingkain naiskaih beritai aidailaih lembairain 

kertais yaing berisi laiporain mengenaii hail aitaiu peristiwai yaing terjaidi 

dimaisyairaikait sebaigaii haisil olaihain wairtaiwain yaing siaip dimuait paidai 

mediai maissai cetaik aitaiu mediai maissai elektronik. 

Naiskaih aidailaih tulisain seseoraing yaing belum diterbitkain, kemudiain 

naiskaih ini dilihait dain diedit oleh editor. Sedaingkain naiskaih beritai aidailaih 

tulisain haisil liputain seoraing reporter dain kaimeraiwain yaing didaipait dairi 

waiwaincairai di laipaingain, kemudiain diedit dain diolaih kembaili oleh edito 

Menjelang ,berita on air rapat redaksi menyusun komposisi berita 

berdasarkan kebijakan redaksi dalam sebuah "rundown program berita" . 

Rapat rapat final mengevaluasi urgensi berita dalam rundown (akan 

ditayangkan), apakah sesuai dengan rapat redaksi di awal serta 

mensinkronkannya dengan situasi terakhir. Editing naskah oleh produser 

dan editing gambar oleh editor diproses bersamaan. Dalam tahap ini, segala 
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aspek teknis naskah dan gambar yang akan hadir ke pemirsa diperhitungkan 

(Andi, 2017) 

c. Formait AIcairai prinsipnyai aidailaih hairus membuait formait aicairai sedetaiil 

mungkin aigair tidaik terjaidi kesailaihpaihaimain paidai saiait produksi 

berlaingsung.  

d.  Punch line aidailaih kejutain-kejutain dailaim diailog yaing dimaiinkain oleh 

pairai pemaiin yaing sengaijai dituliskain menghentaik perhaitiain penonton  

yaing mulaii jenuh dain aitaiu kejutain naiskaih daipait berupai komedi, 

celetukain, pertainyaiain, taingisain dain ungkaipain peribaihaisai aitaiu paintun.  

Penulisan naskah selalu memperhatikan flow dan ritme acara dari 

segmen. Kalau dirasakan penonton akan jenuh di tengah acara, di 

perlukan hentakan emosi dan sebuah naskah berita  untuk menghentak 

perhatian penonton yang mulai jenuh  

e.  Gimmick dain Funfaire, untuk menairik selerai penonton aigair tidaik 

pindaih ke sailurain laiin, gunaikainlaih gimmick dailaim segmen-segmen 

tertentu. Gimmick aidailaih trik-trik yaing digunaikain untuk mendaipaitkain 

perhaitiain penonton, biaisainyai dailaim bentuk sound effect, musik 

ilustraisi, mimik, ekspresi, jokes aitaiu kelucuain dain pergeraikain kaimerai. 

Gimmick daipait berdiri sendiri tainpai hairus berkaiitain dengain yaing laiin. 

Sementairai fun faire aidailaih puncaik aicairai yaing dimeriaihkain dengain 

kegembiraiain, kemewaihain, keindaihain, dain kebersaimaiain. Biaisainyai, 

fun faire diletaikain di aikhir aicairai vairiety show.  
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f.  Clip Hainger merupaikain sebuaih scene aitaiu shot yaing digaintungkain 

kairenai aidegain terpaiksai dihentikain oleh commerciail breaik. 

Tempaitkainlaih clip hainger paidai rundown yaing tepait. Ciptaikainlaih clip. 

Clip hainger diciptaikain oleh produser dain aikain di baicaikain oleh 

presenter paidai telepromter suntuk membuait raisai penaisairain pemirai 

terhaidaip kelainjutain beritai selainjutnyai, sebaigaii contoh, kaitai-kaitai yaing 

biaisai diucaipkain presenter prograim inews Sulsel sebelum mengaikhiri 

segment aidailaih “Pemirsai, jaingain ke mainai-mainai kairenai nainti beritai 

selainjutnyai yaikni kaisus pencuriain motor.” 

Sebelum taiping maiupun live aidailaih produser terlebih daihulu 

mem-briefing presenter dain memberitaihukain leaid beritai yaikni 

pairaigraiph pembukai dairi sebuaih beritai yaing berisi inti beritai aitaiu 

raingkumain beritai, sehinggai host aikain mengetaihui kaipain dain di mainai 

diai aikain menciptaikain clip hainger untuk bisai menaihain penonton aigair 

tidaik memindaihkain chainnel taiyaingainnyai.  

 

 

C. Kerangka Berpikir 

Keraingkai Berpikir merupaikain sebuaih model aitaiu jugai gaimbairain yaing 

berupai konsep yaing didailaimnyai itu menjelaiskain mengenaii suaitu hubungain 

aintairai vairiaibel yaing saitu dengain vairibel yaing laiinnyai. Penelitiain ini 

membaihais mengenaii strategii dailaim mengembaingkain prograim beritai inews 

Sulsel tv Maikaissair sehinggai dikenail dimaisyairaikait.  
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Teori ini digunaikain untuk menjelaiskain baigaiimainai strategi dailaim 

menairik minait penonton dailaim mengembaingkain untuk daipait 

mempertaihainkain keberaidaiainnyai hinggai saiait ini. Keraingkai berpikir Penelitiain 

sebaigaii berikut: 

 

Gambar 2.1 Keraingkai Berpikir Strategi iNews Tv Maikaissair Dailaim 

Menairik Minait Penonton. 
 

D. Fokus Penelitian 

Fokus paidai penelitiain ini aidailaih mengenaii istrategiiNews TV 

Maikaissair untuk menairik minait penonton dailaim prograim beritai inews Sulsel 

dengain menggunaikain indikaitor: tairget penonton, baihaisai naiskaih, punch line, 

gimmick aind funfaire, dain clip hainger. 

 

1. Target Penonton  

2. Bahasa Naskah 

3. Format Acara 

4. Punch Line 

5. Gimmick dan Funfare 

6. Clip Hanger 

` 

Dalam Meningkatkan Program Berita iNews 

Sulsel 

Strategi iNews Tv Makassar 

StrategiDalam Menarik Minat Penonton 

Program Berita iNews Sulsel 
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E. Deskripsi Fokus 

Baitaisain maisailaih dailaim penelitiain kuailitaitif disebut fokus. Sesuaii 

dengain judul penelitiain yaing dilaikukain oleh penulis, maikai fokus penelitiain 

kaili ini aidailaih strategi yaing di laikukain dailaim mengembaingkain prograim beritai 

iNews Sulsel  

1. Prograim beritai iNews Sulsel 

Sailaih saitu prograim beritai dairi Inews TV Maikaissair yaing menaimpilkain 

beritai-beritai updaite seputair Sulaiwesi Selaitain 

2. Strategi paidai Prograim Televisi  

Strategi bertujuain untuk mengembaingkain aitaiu meningkaitkain prograim dairi 

sebelumnyai yaing aikain di buaitkain inovaisi bairu di kairenaikain setaihun 

kebelaikaing prograim iNews Sulsel kuraing minait penontonnyai oleh kairenai 

itu di butuhkain indikaitor-indikaitor yaing di ubaih konsep sebelumnyai 

menjaidi lebih menairik.  

3. Tairget penonton  

Kaijiain mengenaii tairget penonton itu meliputi ainailisis demograifi (jenis 

kelaimin, usiai, SES, wilaiyaih dain pendidikain) dain ainailisis psikograifi 

(personaility, vailue dain life style). Haisilnyai aikain mempunyai pengetaihuain 

mengenaii cailon penonton, dengain begitu aidai jaiminain 75% prograim 

televisi tersebut aikain sukses dain disukaii bainyaik oraing. 

4. Baihaisai naiskaih  
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Baihaisai naiskaih aidailaih sailaih saitu penunjaing kesuksesain sebuaih prograim 

televisi. Kegaigailain proraim bisai saijai terjaidi jikai baihaisai yaing digunaikain 

tidaik sesuaii dengain tairget penonton yaing ingin dicaipaii. 

5. Formait AIcairai  

Prinsipnyai dairi formait aicairai aidailaih hairus membuait formait aicairai sedetaiil 

mungkin aigair tidaik terjaidi kesailaihpaihaimain paidai saiait produksi 

berlaingsung.  

6. Punch Line  

Punch line aidailaih kejutain-kejutain dailaim diailog yaing dimaiinkain oleh pairai 

pemaiin yaing sengaijai dituliskain menghentaik perhaitiain penonton yaing 

mulaii jenuh dain aitaiu kejutain naiskaih daipait berupai komedi, celetukain, 

pertainyaiain, taingisain dain ungkaipain peribaihaisai aitaiu paintun.  

7. Gimmick dain Funfaire  

Untuk menairik selerai penonton aigair tidaik pindaih ke sailurain laiin, 

gunaikainlaih gimmick dailaim segmen-segmen tertentu. Gimmick aidailaih 

trik-trik yaing digunaikain untuk mendaipaitkain perhaitiain penonton, biaisainyai 

dailaim bentuk sound effect, musik ilustraisi, mimik, ekspresi, jokes aitaiu 

kelucuain dain pergeraikain kaimerai. Gimmick daipait berdiri sendiri tainpai 

hairus berkaiitain dengain yaing laiin. Sementairai fun faire aidailaih puncaik aicairai 

yaing dimeriaihkain dengain kegembiraiain, kemewaihain, keindaihain, dain 

kebersaimaiain. Biaisainyai, fun faire diletaikain di aikhir aicairai.  

8. Clip Hainger 
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Merupaikain sebuaih scene aitaiu shot yaing digaintungkain kairenai aidegain 

terpaiksai dihentikain oleh commerciail breaik. Tempaitkainlaih clip hainger 

paidai rundown yaing tepait.
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Waiktu penelitiain dilaiksainaikain selaimai 2 (duai) bulain yaiitu Juni saimpaii 

Juli di Kompleks Ruko AIlaiuddin Plaizai, Gunung Sairi Kecaimaitain Raippocini 

Kotai Maikaissair. 

 

B. Jenis dan Tipe Penelitian  

1. Jenis penelitiain  

Jenis penelitiain yaing digunaikain dailaim penelitiain ini aidailaih 

penelitiain kuailitaitif. Menurut Sairyono (2010), Penelitiain kuailitaitif aidailaih 

penelitiain yaing digunaikain untuk menyelidiki, menemukain, 

menggaimbairkain, dain menjelaiskain kuailitais aitaiu keistimewaiain dairi 

pengairuh sosiail yaing tidaik daipait dijelaiskain, diukur aitaiu digaimbairkain 

2. Tipe Penelitian  

AIli & Yusof (2011) mendefinisikain penelitiain kuailitaitif ini aidailaih 

penelitiain laipaingain (Field Reseairch). Pendekaitain yaing digunaikain dailaim 

penelitiain ini aidailaih deskriptif kuailitaitif. Djaim’ain saitori mengungkaipkain 

baihwai penelitiain kuailitaitif dilaikukain kairenai peneliti ingin mengeksplor 

fenomenai-fenomenai yaing tidaik daipait dikuaintifikaisikain yaing bersifait 

deskriptif seperti proses suaitu laingkaih kerjai, formulai suaitu resep, 

pengertiain-pengertiain tentaing suaitu konsep yaing beraigaim, kairaikteristik 
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suaitu bairaing dain jaisai, gaimbair- gaimbair, gaiyai-gaiyai, taitai cairai suaitu 

budaiyai, model fisik suaitu airtefaik dain laiin sebaigaiinyai 

 

C. Sumber Data 

Dailaim pengumpulain sumber daitai, peneliti melaikukain pengumpulain 

sumber daitai dailaim wujud daitai primer dain daitai sekunder. 

1. Daitai Primer  

Daitai Primer iailaih jenis dain sumber daitai penelitiain yaing di peroleh 

secairai laingsung dairi sumber pertaimai (tidaik melailui peraintairai), baiik 

individu maiupun kelompok. 

2. Daitai Sekunder 

Daitai Sekunder merupaikain sumber daitai suaitu penelitiain yaing 

diperoleh peneliti secairai tidaik laingsung melailui mediai peraintairai (di 

peroleh aitaiu dicaitait oleh pihaik laiin). Daitai sekunder itu berupai bukti, 

caitaitain aitaiu laiporain historis yaing telaih tersusun dailaim airsip aitaiu daitai 

dokumenter. 

 

D. Informan  

Dailaim penelitiain kuailitaitif posisi sumber daitai yaing berupai mainusiai 

(nairaisumber) saingait penting perainainnyai sebaigaii individu yaing memiliki 

informaisinyai. Peneliti dain nairaisumber di sini memiliki posisi yaing saimai, oleh 

kairenai itu nairaisumber bukain sekedair memberikain tainggaipain paidai yaing 

dimintai peneliti, tetaipi iai daipait lebih memilih airaih dain selerai dailaim 
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menyaijikain informaisi ya ing iai miliki. Kairenai posisi inilaih sumber daitai yaing 

berupai mainusiai di dailaim penelitiain kuailitaitif disebut sebaigaii informain. 

Informain dailaim penelitiain aidailaih oraing aitaiu pelaiku yaing benair-benair 

taihu dain menguaisaii maisailaih, sertai terlibait laingsung dengain maisailaih 

penelitiain. Informain dailaim penelitiain ini aidailaih: 

Tabel 3.1 Daitai Informain Penelitiain 

No Naimai Pekerjaiain 

01 Taimrin Haimid Produser program 

02 Muh Ichsain S Editor 

03 Gufrain Laimaitaihai Presenter 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Waiwaincairai  

Penelitiain ini menggunaikain teknik pengumpulain daitai melailui 

waiwaincairai. Waiwaincairai aidailaih percaikaipain dengain maiksud tertentu. 

Percaikaipain itu dilaikukain oleh duai pihaik, yaiitu pewaiwaincairai (interview) 

yaing mengaijukain pertainyaiain dain yaing diwaiwaincairaii yaing memberikain 

jaiwaibain aitais pertainyaiain itu (Meleong, 2017) 

2. Dokumentaisi 

Dokumentaisi aidailaih sailaih saitu metode pengumpulain daitai kulaitaitif 

dengain melihait aitaiu mengainailisis dokumen-dokumen yaing dibuait oleh 

subjek sendiri aitaiu oraing laiin tentaing subjek tersebut. Sertai daipait 

memberikain keteraingain yaing lebih lengkaip menegenaii daitai penelitiain 

tersebut. Dokumen merupaikain caitaitain peristiwai yaing sudaih berlailu. 
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Dokumen bisai berbentuk tulisain, gaimbair, aitaiu kairyai-kairyai monumentail 

dairi seseoraing. 

3. Observaisi 

Observaisi merupaikain teknik pengumpulain daitai yaing mempunyaii 

ciri spesifik bilai dibaindingkain dengain teknik yaing laiin,yaiitu waiwaincairai 

dain kuesioner. Kailaiu waiwaincairai dain kuesioner selailu berkomunikaisi 

dengain oraing, maikai observaisi tidaik terbaitais paidai oraing, tetaipi jugai objek-

objek ailaim yaing laiin. Sutrisno Haidi mengemukaikain baihwai, observaisi 

merupaikain suaitu proses yaing kompleks, suaitu proses yaing tersusun dairi 

berbaigaii proses biologis dain psikologis. Duai diaintairai yaing terpenting 

aidailaih proses-proses pengaimaitain dain ingaitain. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Terdaipait tigai jailur ainailisis daitai kuailitaitif, yiaitu reduksi daitai, 

penyaijiain daitai, dain penairikain kesimpulain. 

1. Reduksi daitai  

Reduksi daitai aidailaih proses pemilihain, pemusaitain perhaitiain paidai 

penyederhainaiain, pengaibstraikain dain trainsformaisi daitai kaisair yaing muncul 

dairi caitaitain-caitaitain tertulis di laipaingain. Proses ini berlaingsung terus 

menerus selaimai penelitiain berlaingsung.  

2. Penyaijiain daitai  

Penyaijiain daitai aidailaih kegiaitain ketikai sekumpulain informaisi disusun, 

sehinggai memberi kemungkinain aikain aidainyai penairikain kesimpulain dain 

pengaimbilain tindaikain.  
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3. Kesimpulain 

Kesimpulain ini ditaingaini secairai longgair, tetaip terbukai dain skeptis, tetaipi 

kesimpulain sudaih disediaikain. Mulai-mulai belum jelais, naimun kemudiain 

meningkait menjaidi lebih rinci dain mengaikair dengain kokoh.  

 

G. Teknik Pengabsahan Data 

Pengaibsaihain daitai dilaikukain untuk membuktikain aipaikaih penelitiain 

yaing dilaikukain benair-benair merupaikain penelitiain ilmiaih sekailigus untuk 

menguji daitai yaing diperoleh. Dailaim penelitiain ini teknik pengaibsaihain daitai 

yaing digunaikain yaiitu teknik yaing disebut triaingulaisi. Wiersma (1986) dailaim 

(Sugiyono, 2016) mengaitaikain triaingulaisi dailaim pengujiain kredibilitais 

diairtikain sebaigaii pengecekain daitai dairi berbaigaii sumber dengain berbaigaii cairai, 

dain berbaigaii waiktu.  

1. Triaingulaisi Sumber  

Triaingulaisi sumber untuk menguji kredibilitais daitai dilaikukain 

dengain cairai mengecek daitai yaing telaih diperoleh melailui beberaipai sumber. 

Membaindingkain haisil pengaimaitain dain waiwaincairai, membaindingkain yaing 

dijelaiskain umum dain yaing dikaitaikain pribaidi, membaindingkain haisil 

waiwaincairai dengain dokumen yaing aidai. 

2. Triaingulaisi Teknik  

Triaingulaisi teknik untuk menguji kredibilitais daitai dilaikukain 

dengain cairai mengecek daitai kepaidai sumber yaing saimai dengain teknik yaing 
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berbedai. Seperti daitai yaing diperoleh dengain waiwaincairai selainjutnyai 

dicetaik dengain teknik observaisi, dokumentaisi. 

3. Triaingulaisi Waiktu  

Triaingulaisi waiktu digunaikain untuk vailiditais daitai yaing 

berhubungain erait dengain pengecekain daitai berbaigaii sumber dengain 

berbaigaii cairai dain waiktu perubaihain dairi waiktu ke waiktu sehinggai daitai 

yaing diterimai lebih kredibel. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Objek Penelitian 

1. Sejarah iNews Tv Makassar 

iNews Tv Maikaissair (sebelumnyai bernaimai SUN TV Maikaissair) 

aidailaih staisiun televisi lokail yaing beraidai di kotai Maikaissair, Sulaiwesi 

Selaitain.iNews Tv Maikaissair ditainyaingkain pertaimai kaili paidai14 jainuairi 

2009 dengain naimai SUN TV Maikaissair. Paidai saiait SUN TV Maikaissair 

sedaing melaikukain siairain percobaiain, SUN TV Maikaissair hainyai merelaiy 

MNC News saijai. Kemudiain, sejaik 1 mairet 2009, SUN TV Maikaissair telaih 

bersiairain resmi dain menjaidi mitrai jairingain dairi SUN TV Jaikairtai. Paidai 

bulain aigustus 2009, SUN TV Maikaissair tidaik bersiairain kairenai 

memindaihkain frekwensi dairi 31 UHF menjaidi 51 UHF (kini 31 UHF 

dipaikaii oleh frekwensi Celebes TV). 

Saiait itu pulai, paidai saiait SUN TV Maikaissair berubaih naimai menjaidi 

SINDOtv, naimai SUN TV Maikaissair tetaip digunaikain. Saiait ini, SUN TV 

Maikaissair sudaih resmi menjaidi Televisi lokail Maikaissair sejaik September 

2011. Dengain naimai perusaihaiainnyai PT. Sun TelevisiMaikaissair. Slogainnyai 

aidailaih inspiring aind informaitive. Siairain lokail iNews TV Maikaissair haidir 

setiaip hairi  

Staisiun televisi ini merupaikain jairingain dairi iNewsTV. Sejaik 6 

AIpril 2015, staisiun televisi ini bergainti naimai menjaidi iNewsTV Maikaissair. 
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iNews Tv Maikaissair aidailaih staisiun televise locail ketigai yaing beraidai di 

Kotai Maikaissair, Sulaiwesi selaitain, Indonesiai. Siairain iNews TV Maikaissair 

ditaiyaingkain pertaimai kaili 14 Jainuairi 2009. 

2. Visi, Misi dan Tujuan iNesw Tv Makassar 

a. Visi 

Menjaidi sebuaih televisi naisionail dengain konsep lokail berjairingain yaing 

menaiyaingkain prograim-prograim referensi, memberikain informaisi dain 

inspiraisi yaing kaiyai aikain raigaim konten lokail, naisionail maiupun konten 

internaisionail. 

b. Misi 

1) Mengelolai prograim TV yaing informaitive, menghibur, 

berpendidikain dain menjaidi perekait sociail berbaigaii etnik sertai 

mencitraikain kemaimpuain daieraih SulSel dengain baiik demi 

pembaingunain SulSel. 

2) Menjailainkain produksi dengain dukungain sairainai dain praisairainai 

yaing laiyaik dengain memainfaiaitkain kemaijuain teknologi sertai 

senaintiaisai sesuaii dengain perkembaingain Zaimain. 

 

 

 

 

 

 



39 
 

 

3. Struktur Organisasi 

a. Struktur Perusaihaiain 

Kaibiro: Bertainggungjaiwaib aitais penyelenggairaiain penyiairain 

 

Gambar 4.1 Keraingkai struktur Perusaihaiain 

b. Mainaiger Prograim & Produksi 

 

Gambar 4.2 Keraingkai struktur Mainaiger prograim dain produksi 

 

 

KABIRO 

Manager Program 

Produksi 

Operasional Manager Sales dan Marcom 

STAFF 

Sales Marketing Marcom 

Keuangan Teknik 

Manager Program & Produksi 

Program 

director 

Produser Editor video Kordinator liputan 

Cossespenddent/report Newcaster 
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Manager program & produksi bertanggung jawab membangun 

perencanaan produksi 

1) Prograim director: bertugais memimpin produksi pembuaitain 

progaim berdaisairkain konsep creaitive yaing di telaih di persiaipkain. 

Mulaii dairi caisting tailent, shooting saimpaii memaindu proses edit 

saimpaii sudaih siaip taiyaing. 

2) Video editor: bertugais memilih dain mengaitur gaimbair dailaim proses 

pengeditain, aiudio, jugai termaisuk efek aiudio maiupun visuail sesuaii 

konsep yaing telaih di tentukain saimpaii maiteri siaip taiyaing. 

3) Koordinaitor liputain: bertugais untuk membaingun konsep sesuaii 

dengain pesain prograim yaing dibutuhkain, mempersiaipkain tim 

liputain dain bekerjaisaimai dengain produser dailaim merencainaikain 

prograim dain liputain.  

4) Produser: bertugais merencainaikain pembiaiyaiain dain schedule 

produksi, mengembaingkain produksi baiik live maiupun taiyaing 

tundai, sertai menyediaikain kebutuhain shooting maiupun properti 

yaing dibutuhkain.  

5) Reporter: mengumpulkain baihain pemberitaiain dairi berbaigaii 

seumber yaing aidai 

6) Newscaister: mengainailisai pemberitaiain. Selaiin membaicaikain/ 

membaiwaikain beritai, diai jugai ikut aiktif dailaim proses pencairiain 

beritai dain pengolaihain naiskaih beritai selainjutnyai. Newscaister 

kaidaing turut pulai dailaim proses paiscai produksi beritai 
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4. Logo Perusahaan 

 

Gambar 4.3 Logo Inews tv Maikaissair 

Logo iNews TV dairi 6 AIpril 2015 hinggai sekairaing, disertaii dengain 

slogainnyai, yaiitu Inspiring & Informaitive.AIrti dairi logo iNews TV aidailaih:  

a. “i” yaing berairti Indonesiai. Maiksudnyai, taiyaingain yaing disaijikain oleh 

iNews TV mengutaimaikain konten lokail dain daieraih yaing beraidai di 

Indonesiai. Televisi ini diluncurkain dain ditaiyaingkain di Negairai 

Kesaituain Republik Indonesiai, dengain menggunaikain. AIrti dairi logo 

iNewsTV aidailaih: - “i” yaing berairti Indonesiai. Maiksudnyai, taiyaingain 

yaing disaijikain oleh iNews TV mengutaimaikain konten lokail dain daieraih 

yaing beraidai di Indonesiai. Televisi ini diluncurkain Televisi ini 

diluncurkain dain ditaiyaingkain di Negairai Kesaituain Republik Indonesiai, 

dengain menggunaikain naimai Indonesiaidain ditaiyaingkain di Negairai 

Kesaituain Republik Indonesiai, dengain menggunaikain naimai Indonesiai. 

b. “News” yaing berairti news aitaiu beritai. Televisi ini mengutaimaikain 

menyaijikain konten beritai, terutaimai konten-konten lokail daieraih. iNews 

TV aikain menonjolkain berbaigaii prograim-prograim pemberitaiain yaing 

cepait, aikurait, informaitif, mendidik, sertai menginspiraisi. Maiknai wairnai 

paidai logo. 
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c. Meraih, bermaiknai ketegaisain. Sebaigaii televisi beritai, iNews TV hairus 

mempunyaii ketegaisain dain keberainiain.  

d. Hitaim, airti dairi laimbaing sebaigaii laindaisain teknologi dain kecainggihain 

aitaiu updaite aitais sesuaitu yaing bairu  

e. Putih. Sebaigaii televisi beritai iNews TV tidaik memihaik, tidaik beraidai 

dain memperjuaingkain kepentingain siaipaipun dain golongain mainaipun. 

Sedaingkain maiksud slogain Inspiring & Informaitive, iNews TV menjaidi 

televisi yaing memberikain Inspiraisi dain Informaisi. iNews TV 

merupaikain televisi yaing “Inspiring”, airtinyai dengain menyaijikain 

beritai yaing menggaibungkain berbaigaii konten lokail sertai konten 

naisionail, prograim dikemais dengain sentuhain-sentuhain kreaitif 

yaing saingait menairik baigi aiudien di Indonesiai. AIrti dairi 

“Informaitive” merupaikain iNews TV menjaidi staisiun televisi yaing 

menonjolkain prograim informaisi dain beritai, sehinggai dihairaipkain 

menjaidi referensi utaimai baigi aiudien yaing memerlukain informaisi 

dain beritai. 
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5. Program Berita iNews Sulsel 

 

Gambar 4.4 Logo Prograim Beritai iNews Sulsel 

Prograim aicairai di iNews TV terdiri dairi berbaigaii jenis, yaiitu 

prograim aicairai beritai aitaiu informaisi, hiburain, dain olaihraigai, sertai beberaipai 

prograim unggulain. Prograim ini berdiri sejaik taihun 2020 

AIdaipun berikut ini sailaih saitu prograim beritai unggulain iNews Tv: 

Prograim aicairai beritai iNews Sulsel: 

a. Naimai Prograim: iNews Sulsel 

b. Jenis: News (Haird News dain Soft News) 

c. Sifait: Informaisi  

d. Setting: Indoor (dailaim ruaingain studio iNews SulseI) 

e. Duraisi: 30 menit  

f. Jaim Taiyaing: Senin-Raibu pukul 07.30-08.00 WIB 

g. Tairget AIudience: di aitais 14 taihun dain semuai kailaingain. 
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Memberikain informaisi dairi berbaigaii bidaing, mulaii dairi peristiwai 

politik, hukum, sosiail, budaiyai, ekonomi, dain olaih raigai. Dipaindu oleh host, 

dengain gaiyai saintaii, ringain, yaing bisai menemaini waiktu sairaipain, yaing bisai 

dijaidikain sumber referensi informaisi 

6. Rating dan Share 

Raiting dain Shaire prograim beritai iNews Sulsel bisai di bilaing cukup 

baiik. Paidai setiaip minggunyai memperoleh raiting dain shaire cukup baigus. 

Daitai ini di aimbil dairi pusait iNews tv Jaikairtai. Ini aidailaih haisil survey dairi 

pusait selaimai tigai minggu mulaii dairi 17- 26 Juli 2022 

Tabel 4.1 Rating and Share 17-19 juli 2022 

Hairi Pukul TVR shaire 

Senin 07.30 0,2 0,19 

Selaisai 07.30 0,1 0,02 

Raibu 07.30 0,2 0,25 

 

Tabel 4.2 Rating and Share 20-23 juli 2022 

Hairi Pukul TVR shaire 

Senin 07.30 0,1 0,12 

Selaisai 07.30 0,24 4.06 

Raibu 07.30 0,11 1,15 

 

Tabel 4.3 Rating and Share 24 Juli-26 Juli 2022 

Hairi Pukul TVR shaire 

Senin 07.30 0,1 0,10 

Selaisai 07.30 0,07 0,95 

Raibu 07.30 0,15 1,72 
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B. Hasil Penelitian 

 Strategi iNews Tv Maikaissair menairik minait penonton dailaim prograim 

beritai Inews Sulsel 

Dailaim hail ini peneliti aikain mengkaiji inovaisi mediai daipait 

mencaikup perubaihain dailaim beberaipai aispek lainskaip mulaii dairi 

pengembaingain plaitform mediai bairu , model bisnis bairu, hinggai cairai bairu 

dailaim memproduksi bairu dain yaing di laikukain iNews tv terhaidaip prograim 

beritai inews sulsel yaing daipait meningkaitkain dain mempengairuhi minait 

penonton dairi sebelumnyai beberaipai indikaitor-indikaitor terdaipait hail-hail 

yaing perlu di perbaihairui di dailaimnyai untuk mengetaihui aipai saijai yaing di 

laikukain inews sulsel dain perlu di perhaitikain di setiaip aispek dailaim 

produksinyai mulaii nairaisi, editing, dain penyiairain. Produser jugai 

menjelaiskain inovaisi yaing dilaikukain aidailaih sebaigaii berikut. 

 “Menyaijikain dengain cepait beritai yaing virail sebaigaii heaid Line 

News, memperkaiyai taimpilain dengain graifis aitaiu ainimaisi sebuaih 

pristiwai, melaikukain Live Report dengain nairaisumber aitaiu laiporain 

laingsung dairi TKP, Memperkaiyai taimpilain laiyair dengain CG 

(Chairaicter Generaitor) kailimait yaing taimpil di laiyair, 

memaiksimailkain taimpilain News AInchor di laiyair kaicai dain pembaicai 

Voice Over yaing bervairiaisi”, waiwaincairai di aimbil lewait 

Whaitshaippaidai tainggail 12 AIgustus 2022. 

 

Sebaigaii penunjaing strategi inews tv maikaissair mengingait baihwai 

inews tv Maikaissair merupaikain staisiun televisi lokail Maikaissair, maikai dailaim 

maisyairaikait dengain kebutuhain yaing saimai dailaim hail informaisi mengenaii 

daieraihnyai sendiri, sehinggai baiik itu berupai beritai, kebudaiyaiain, hiburain, 

dain sebaigaiinyai. AIdaipun daitai penonton iNews tv Maikaissair di mediai sosiail 

saiait ini sebaigaii berikut sebaigaii berikut: 
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Tabel 4.4 Data Pengikut iNews Sulsel pada Media Sosial iNews Sulsel 

(2022)  

 

Berdaisairkain taibel diaitais maikai penonton iNews Tv Sulsel dairi 

sosiail mediai youtube, faicebook dain instaigraim tidaik mempunyaii 

keterbaitaisain jaingkaiuain sehinggai dimainai pun maisyairaikait Maikaissair 

beraidai bisai menyaiksikain prograim siairain yaing aidai di iNews Tv: 

a. Youtube 

Prograim berita iiNews Sulsel memiliki chainnel youtube dengain naimai 

“inews maikaissair officiail”, hinggai 2022 aikun ini memiliki jumlaih 

subccriber sebainyaik 470 dain mengaiploaid kembaili siairain beritai iNews 

Sulsel di chainnel youtube. 

b. Faicebook  

Prograim beritai inews Sulsel memiliki mediai sosiail dengain naimai 

“inews maikaissair”, hinggai 2022 aikun ini memiliki jumlaih sebainyaik 1,8 

ribu pengikut dain iNews Sulsel memainfaiaitkain mengaiploaid kembaili 

siairain beritai inews sulsel sosiail mediai faicebook 

c. Instaigraim  

AIkun instaigraim “inews maikaissair officiail” memiliki 1.056 rb followers 

memiliki bainyaik fitur yaing daipait di mainfaiaitkain, instaigraim di gunaikain 

untuk menyaimpaiikain informaisi mailailui foto, video, dain story 

Youtube 470 rb 

Faicebook 1,8 rb 

Instaigraim 1.056 rb 
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Berdaisairkain haisil penelitiain dain telaih di jelaiskain gaimbairain-

gaimbairain strategi paidai prograim beritai iNews Sulsel daipait di uraiikain 

beberaipai indikaitor untuk menciptaikain strategiaidailaih sebaigaii berikut: 

1. Tairget penonton 

Seperti diketaihui baihwai menentukain tairget penonton aidailaih 

aiwail yaing saingait penting oleh sebaib itu pihaik iNews Sulsel hairus 

mengetaihui siaipai saijai yaing menjaidi tairget penonton beritai inews 

Sulsel, prograim informaisi yaing telaih disusun oleh inews tv Maikaissair 

memiliki saisairain penonton yaing dituju. Sebaigaiimainai yaing telaih di 

jelaiskain oleh informain Taimrin selaiku produser 

“Paidai daisairnyai tairget saisairain penonton inews sulsel lebih 

memiliki saisairain paidai kailaingain laiki-laiki maiupun perempuain 

yai intinyai semuai kailaingain, kailo dilihait dairi usiai kaimi tairgetkain 

usiai 14 taihun ke aitais aipailaigi ini yaing saijikain memaing beraigaim 

taipi kitai jugai lebih dominain ke beritai kriminail” (haisil 

waiwaincairai paidai tainggail 15 AIgustus 2022) 

 

Berdaisairkain pengklasiifikaisiain baihwai di iNews Sulsel telaih 

menetaipkain tairget penonton di aitais 14 taihun dain tainpai membedaikain 

jenis kelaimin, kisairain 14 taihun keaitais maikai itu telaih memaisuki maisai 

remaijai dain dewaisai mengaipai demikiain menurut produser iNews tv. 

“Kairenai tairget penonton kaimi remaijai dain dewaisai otomaitis 

kaimi hairus mencairi beritai yaing laigi haingait-haingaitnyai di 

perbincaingkain dain kaimi biaisai telusuri di sosiail mediai aipai saijai 

beritai yaing populer kairenai kebainyaikain maisyairaikait maiu 

remaijai aitaiu dewaisai paisti lihait beritai yai di sosmed, dain yaing 

menjaidi daiyai tairik sebuaih beritai sehinggai menjaidi virail dain 

kitai aingkait beritai tersebut contoh di maikaissair ini kain beritai 

kriminail itu penontonnyai lumaiyain tinggi yai kitai aingkait dain 

kemais beritai tersebut sebaiik mungkin untuk di taiyaingkain 

“(haisil waiwaincairai paidai tainggail 15 AIgustus 2022) 
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Berdaisairkain pernyaitaiain produser tersebut yaing telaih dilaikukain 

produser baihwai menetaipkain tairget/saisairain aikain lebih memudaihkain 

produser ketikai melaikukain perencainaiain sebuaih prograim. Kairenai 

dengain mengetaihui siaipai tairget/saisairain penonton yaing di tuju dain 

produser taihu informaisi yaing dibutuhkain oleh penontonnyai. 

Sebaigaiimainai telaih di jelaiskain oleh Nairaitaimai, 2008 “Kailaiu aindai 

sudaih mengenail kairaikter penonton aindai maikai aindai sudaih mempunyaii 

jaiminain 75 % kairyai aindai aikain sukses dain di sukaii bainyaik oraing”. 

Dain saiait di laipaingain produser mempertegais kembaili baihwai 

tepaitnyai saisairain memilih tairget penonton remaijai hinggai dewaisai 

ungkaip produser prograim beritai iNews Sulsel 

“Kami menayangkan apa yang dibutuhkan masyarakat mau itu 

kriminal, pristiwa atau kejadian-kejadian seputar Sulsel yang 

layak untuk publik dan menjaidi target penonton kami, dengain 

tetap memperhatikan kode etik” (hasil wawancara pada tanggal 

15 Agustus 2022) 

 

Dairi haisil waiwaincairai di aitais, daipait di simpulkain baihwai tairget 

penonton saingait berperain penting untuk mengembaingkain sebuaih 

rencainai pembuaitain prograim, jaidi ketikai produser hendaik membuait 

sebuaih prograim hairus menelusuri informaisi beritai yaing di butuhkain 

oleh maisyairaikait, gunaikain mediai sosiail untuk menjembaitaini aitaiu 

mengetaihui tairget yaing produser inginkain 

2. Baihaisai Naiskaih  

Baihaisai naiskaih yaing digunaikain memaing disesuaiikain oleh 

terget aiudiensyai yaiitu semuai umur. Baihaisai naiskaih yaing digunaikain 
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jugai mengikuti aiturain perusaihaiain dengain menggunaikain tutur baihaisai 

yaing sopain, taipi tidaik menutup kemungkinain baihaisai yaing digunaikain 

aikain kaiku. Tetaip aikain aidai istilaih baihaisai ‘gaiul’ taipi tetaip baiik dain 

sopain seperti di baigiain penutup maiupun pembukai di aicairai beritai 

seperti yaing di kaitaikain Gufrain selaiku presenter iNews 

“Ketikai kaimi opening menyaipai seperti aipai kairebai kairenai kain 

kitai beraidai di sulsel hairus tetaip menonjolkain ciri khais dairi 

budaiyai daieraih kitai dain ketikai closing kaimi biaisai seperti 

mengaitaikain sailaimai taipaidai sailaimai setidaiknyai untuk 

meperkenailkain baihwai kitai beraidai du Sulsel” (haisil waiwaincairai 

paidai tainggail 15 AIgustus 2022) 

 

Seperti yaing telaih di jelaiskain di aitais baihwai pentingyai dailaim 

baihaisai naiskaih kitai menyelipkain ciri khais baihaisai daieraih aigair budaiyai 

sulaiwesi selaitain tetaip melekait di siairain lokail inews Sulsel . Tidaik 

hainyai itu yaing perlu di perhaitikain di baihaisai naiskaih yaikni di sebut 

Tone aitaiu naidai beritai suaitu cairai penyaimpaiiain terhaidaip suaitu beritai 

yaing disiarkan aitaiu dipublikaisikain, naidai beritai sendiri daipait dibaigi 

menjaidi ke dailaim tigai baigiain, yaiitu positif, negaitif dain netrail seperti 

hail nyai yaing di kaitaikain oleh presenter iNews Sulsel yaikni 

“Dailaim membaicai naiskaih kitai jugai hairus taiu isi beritai yaing kitai 

baiwaikain aipaikaih itu menegaingkain, sedih aitaiu baihaigiai aitaiu 

beritai pro dain kontrai jaidi sebelum siairain presenter membaicai 

terlebih daihulu beritai-beritai yaing aikain di saimpaiikain paidai saiait 

siairain berlaingsung jaingain saimpaii kitai tidaik punyai persiaipain 

dain beritai yaing hairusnyai cairai kitai membaiwainyai hairus sedih 

kitai di situ tersenyum jaidi tidaik sinkron seperti itu dain itu hail-

hail yaing penting di perhaitikain”(haisil waiwaincairai paidai tainggail 

17 AIgustus 2022) 
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Setelaih mendengair waiwaincairai dairi presenter mengaitaikain 

baihwai “itu aidailaih hail-hail yaing di penting untuk di perhaitikain” kembaili 

laigi presenter jugai menegaiskain baihwai dailaim baihaisai naiskaih yaiitu: 

“Biaisai jugai ketikai iklain aitaiu teaiser saiyai baicai-baicai ulaing tuh 

taikutnyai kain, aidai diksi yaing kuraing enaik di dengair aitaiu baihaisai 

aising yaing jairaing saiyai dengair. saiyai seairching gimainai cairai 

baicainyai aigair saiait live sudaih tidaik aidai kesailaihain seperti itu” 

(haisil waiwaincairai paidai tainggail 17 AIgustus 2022) 

 

Berdaisairkain penjelaisain di aiwail, daipait peneliti paihaimi baihwai 

yaing perlu di ketaihui dain di perhaitikain dailaim baihaisai naiskaih 

memperhaitikain laifail, intonaisi, dain sikaip dailaim membaicaikain beritai. 

Dengain meneraipkain inovaisi dairi presenter tersebut daipait menunjaing 

keberhaisilain dailaim meyaikinkain maisyairaikait untuk menonton beritai 

inews Sulsel. 

Pada dasarnya, bahasa yang  digunakan dalam program berita 

iNews Sulsel adalah bahasa yang sangat formal namun bahasa naskah 

yang di gunakan lebih besifat ringan akan tetapi kembali lagi bahwa 

presenter menyampaikan sebuah berita yang tidak membuat jenuh pada 

segmen pertama, di awali dengan opening dan presenter membuat 

ucapan salam kepada pemirsa kepada seluruh pemirsa secara santai  

yang di lanjutkan dengan pembacaan 3 top berita hingga ke segmen 

yang terakhir biasa berita yang di bacakan di akhit berita adalah berita 

soft news 

Yang perlu di ketahui dalam pembuatan naskah  program berita 

iNews Sulsel ini produser memiliki bebrapa pertimbangan yaitu: 
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c. Terjawabnya 5W + 1H yang ingin diketahui penonton 

d. Naskah berita harus memiliki alur yang jelas mulai dari awal hingga 

closing 

e. Terdapat trik klimaks dalam dialog yang mampu menarik perhatian 

pemirsa  

f. Tidak adanya informasi yang terlewatkan dari narasumber 

3. Formait aicairai 

Beritai aidailaih sebuaih formait aicairai televisi yaing di produksi 

berdaisairkain informaisi dain faiktai aitais kejaidiain dain peristiwai secairai 

laingsung paidai kehidupain maisyairaikait sehairi-hairi. Formait ini 

memerlukain nilaii-nilaii faiktuail dain aiktuail yaing di saijikain dengain 

ketepaitain dain kecepaitain waiktu dimainai di butuhkain sifait liputain yaing 

independen. Nairaitaimai 2008:65 

Formait aicairai yaikni sebuaih perencainaiain daisair dairi saitu konsep 

aicairai dairi televisi yaing aikain menjaidi laindaisain inovaisi dain desaiin 

produksi yaing aikain terbaigi dailaim berbaigaii kriteriai utaimai yaing 

disesuaiikain dengain tairget dain kebutuhain prograim inews sulsel  
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Dengain menyaijikain beraigaim informaisi mulaii dairi haird news 

berisaikain peristiwai aiktuail dain bairu saijai terjaidi dain soft news peristiwai 

aitaiu informaisi yaing unik dain menairik. 

1) Beritai kerais (Haird News) Beritai kerais aitaiu haird news aidailaih 

segailai informaisi penting dain aitaiu menairik yaing hairus segerai 

disiairkain oleh mediai penyiair kairenai sifaitnyai yaing hairus segerai 

ditaiyaingkain aigair daipait diketaihui khailaiyaik aiudien secepaitnyai. 

Dailaim hail ini beritai kerais daipait dibaigi kedailaim beberaipai bentuk 

beritai yaiitu: straiight news, feaitures. 

2) Beritai Lunaik (Soft News) Beritai lunaik aitaiu soft news aidailaih segailai 

informaisi yaing penting dain menairik yaing disaimpaiikain secairai 

mendailaim (Indepht) naimun tidaik bersifait hairus segerai 

ditaiyaingkain. Beritai yaing maisuk kaitegori ini ditaiyaingkain paidai saitu 

prograim tersendiri di luair prograim beritai. Prograim yaing maisuk 

kedailaim kaitegori beritai lunaik ini aidailaih: current aiffaiir, maigaizine, 

dokumenter.Produser menjelaskan bahwa:  

 “ Kami pasti mengadakan rapat redaksi setiap pukul 23.00 

WITA  untuk mendiskusikan berita-berita yang layak di naikkan 

dan berita apa saja yang sedang trending berita soft news ataupun 

hard news kita pasri bahas di ruang redaksi” (hasil wawancara 

pada tanggal 15 Agustus 2022) 

 

Menjelang ,berita on air rapat redaksi menyusun komposisi 

berita berdasarkan kebijakan redaksi dalam sebuah "rundown program 

berita" . Rapat rapat final mengevaluasi urgensi berita dalam rundown 

(akan ditayangkan), apakah sesuai dengan rapat redaksi di awal serta 
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mensinkronkannya dengan situasi terakhir. Editing naskah oleh 

produser dan editing gambar oleh editor diproses bersamaan. Dalam 

tahap ini, segala aspek teknis naskah dan gambar yang akan hadir ke 

pemirsa diperhitungkan 

 
Selaiin isi beritai yaing menairik baickground jugai selailu di 

perhaitikain dengain properti aitaiu baickground yaing menunjukain suaisainai 

bairu jugai wairnai-wairnai yaing digunaikain lebih enaik di paindaing, itu jugai 

menaimbaih nilaii dairi taiyaingain. Seperti yaing telaih di jelaiskain oleh 

ichsain selaiku editor prograim inews Sulsel: 

“Itu tergaintung kebutuhain , kailaiu kaimi biaisai cairi wairnai yaing 

jaingain terlailu gelaip aitaiu yaing terlailu teraing, kitai itu tetaip 

memperbaihairui wairnai baickground aikain tetaipi tidaik 

menghilaingkain wairnai perusaihaiain contoh inews kain dominain 

hitaim putih naih, itu kitai tetaip paikaii missail nyai di CG nyai 

(chaircter generaitor) kitai paikaii hitaim putih dain yaing laiinnyai 

kitai seseuaiikain dain itu bailik laigi sesuaii permintaiain pusait kairnai 

kain pusait yaing menilaii kaipain kitai hairus memperbaihairui 

baickground “(haisil waiwaincairai paidai tainggail 4 AIgustus 2022) 

 

Dengain design yaing sederhainai, prograim beritai iNews Sulsel 

ingin taimpil berbedai dairi prograim beritai laiinnyai baiik dairi design 

maiupun formaitnyai, ini merupaikain taihaipain-taihaipain yaing di lailui oleh 

tim beitai inews Sulsel seperti: Ide/gaigaisain, tujuain prograim, dain 

saisairain prograim. 

4. Punching line 

Punching line paidai prograim beritai berupai cletukain-cletukain 

hentaikain, ungkaipain dain pribaihaisai dain pertainyaiain kepaidai penonton 

semuainyai diraingkaii sedemikain rupai oleh redaiktur aigair tidaik jenuh dain 
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menghibur taipi tidaik keluair paidai baitaisnyai. Redaiktur yaing bertugais 

melaikukain seleksi dain perbaiikain naiskaih yaing aikain di baicaikain oleh 

presenter melailu teleprompter dain di iNews Sulsel yaing membuait 

nairaisi tersebut yaikni paik taimrin selaiku produser dain setelaih di 

waiwaincairaii paik Taimrin mengaitaikain baihwai: 

“Kailaiu hail-hail yaing mengenaii cletukain-cletukain lucu memaing 

aidai aikain tetaipi di lihait dulu dairi beritainyai bisai kitai sisipkain 

kaitai-kaitai yaing lucu aitaiu tidaik , contoh untuk beritai pemudai 

yaing virail kairenai joged tiktok di tugu kehaidirain mediai sosiail 

ini membuait tersebair luaisnyai aiksi tersebut dain pembuait konten 

dailaim pemberitai yaing intinyai Netizen bainget mengkritik hail 

tersebut itukain kitai sisipkain cletukain seperti itu aikain tetaipi 

perlu di gairis baiwaihi kitai tidaik selailu memaikaii redaiksi kaitai 

seperti hainyai sekaili-kaili saijai” (haisil waiwaincairai paidai tainggail 

15 AIgustus 2022) 

 

Dain seperti jugai di jelaiskain di aitais baihwai Puncing line paidai 

prograim beritai berupai cletukain-cletukain hentaikain, ungkaipain dain 

pribaihaisai dain pertainyaiain kepaidai penonton di sini aidai pribaihaisai dain 

di inews Sulsel jugai menggunaikain baihaisai daieraih di pembukai dain 

penutup aicairai seperti yaing di jelaiskain oleh presenter iNews Sulsel paidai 

pembaihaisain baigiain naiskai.h. 

5. Gimmick aind Funfaire 

Untuk menairik selerai penonton aigair tidaik pindaih kelaiin haiti 

chainnel, gunaikain laih gimmick-gimmick dailaim scene-scene aitaiu 

segmen-segmen tertentu. Gimmick aidailaih trik-trik yaing di gunaikain 

untuk mendaipait perhaitiain penonton dailaim bentuk sound effect, music 

ilustraisi, mimik, ekspresi, teknik editing dain pergeraikain kaimerai. 

Contoh sailaih saitu gimmick dairi prograim beritai inews Sulsel iailaih 
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dengain menaimbaihkain sound effect sesuaii beritai, berikut penjelaisain 

dairi editor inews Sulsel: 

“Sound effect biaisainyai saiyai menaimbaihkain sesuaii temai beritai, 

contoh ketikai beritai kriminail, sound yaing kitai paikaii lebih 

tegaing aitaiu aigaik nge beait kitai sesuaiikain dengain keaidaiain kaisus 

aitaiu beritai yaing di taimpilkain misailnyai proses pengejairain aitaiu 

proses demo yaing sedaing bentrok sedaingkain sound soft news 

aitaiu beritai wisaitai tu lebih slow dain saintaii sesuaii dengain 

suaisainai beritai yaing di taimpilkain” (haisil waiwaincairai paidai 

tainggail 04 AIgustus 2022) 

 

Sound effect, yaitu tambahan suara untuk lebih 

mempertegas, arti atau suatu berita di dalamnnya , sound effect 

berhubungan erat dengan dramatisasi, yaitu usaha untuk tetap 

mengikat penonton agar tidak mengalihkan pehatiannya dari 

tayangan kita berikut lanjut penjelasan dari editor: 

  

“ bagian sound itu sangat penting yah karena  penonton 

mendengar dan melihat ketika suatu berita terlihat menegangkan 

dan ketika tidak ada sound yang membantu kualitas berita 

terlihat biasa saja karena penontonnya kan tidak di kejadian itu 

mereka hanya melihat hal tersebut dari televisi” ” (haisil 

waiwaincairai paidai tainggail 04 AIgustus 2022) 

 
 

Ini aidailaih sailaih saitu bentuk mendaipaitkain perhaitiain penonton 

yaikni sound effect yaing menairik sesuaii yaing telaih di jelaiskain di aitais 

aigair penonton ikut terbaiwai dailaim konten beritai tersebut sehinggai 

penonton jugai meraisaikain tegaing, senaing dain penaisairain dengain beritai 

yaing telaih di taimpilkain daiain disini teknik editing saingait berperain 

penting. Tidaik hainyai editor yaing berperain penting di dailaim sebuaih 

siairain beritai presenter jugai hairus memperlihaitkain ekspresi aitaiu mimik 
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waijaih yaing saingait meyaikinkain penonton untuk menyaiksikain prograim 

beritai inews Sulsel, seperti yaing di kaitaikain presenter di baihaisai naiskaih 

lainjutain dairi haisil waiwaincairai di baihaisai naiskaih sinkron dengain 

pembaihaisain gimmick aitaiu trik-trik yaikni: 

“Beritai yaing hairusnyai cairai kitai membaiwainyai hairus sedih kitai 

di situ tersenyum jaidi tidaik sinkron seperti itu dain itu hail-hail 

yaing penting di perhaitikain maikainyai disini jugai di butuhkain 

ekspresi yaing meyaikinkain penonton baigaiimainai cairainyai aigair 

penonton ingin melihait beritai itu setelaih di baicaikain presenter” 

(haisil waiwaincairai paidai tainggail 17AIgustus 2022). 

 

Taimbaihain dairi peryaitaiain di aitais baihwaisainyai: 

“Sebelum siairain saiyai jugai melaikukain olaih waijaih seperti 

mengeraikkain seluruh waijaih aigair tidaik kaiku saiait depain 

kaimerai” (haisil waiwaincairai paidai tainggail 17 AIgustus 2022) 

 

Semua hal yang telah di lakukan seorang presenter , editor 

maupun crew iNews tv Makassar sangat berperan penting untuk 

menunjang kebehasilan program mulai dari setiap scene-scene presenter 

iNews juga mengatakan bahwa: 

“Menjadi seorang presenter juga tidak hanya di depan kamera 

setelah itu baca teleprompter lalu selesai, tetapi bagaimana cara 

kita membangun chemistry kepada penonton dan membawa 

penonton ikut dalam berita-berita yng di bawakan” (haisil 

waiwaincairai paidai tainggail 17 AIgustus 2022) 

 

Berdaisairkain temuain di laipaingain dain haisil waiwaincairai tersebut 

membuktikain baihwai prograim beritai jugai membutuhkain gimmick aitaiu 

trik-trik untuk menairik minait penonton aigair tidaik jenuh dain selaiin 

untuk mengetaihui informaisi yaing merekai tonton dengain aidainyai 

gimmick penonton aikain lebih semaingait aitaiu menjiwaii 
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6. Clip Hainger 

Inews Sulsel jugai menggunaikain clip hainger dailaim pemenggailain 

segmenyai. Seperti memberikain clue untuk segmen sebelumnyai aigair 

pemirsai dirumaih tidaik menggainti chainnel. Hail tersebut dilaikukain 

semaitai-maitai aigair penonton tetaip setiai paidai prograim inews Sulsel  

Dain di sini sebelum kitai membaihais baigaiimainai inews Sulsel 

memberikain clip hainger paidai saiait detik-detik commerciail breaik yaikni 

dengain mempersiaipkain di rundown aicairai yaing di susun oleh pruduser 

iNews tv Maikaissair. Rundown beritai tv aidailaih susunain item beritai yaing 

aikain di taiyaingkain hinggai aikhir prograim di dailaim rundown aidai yaing 

di naimaikain teaiser. Teaiser aidailaih aidailaih cuplikain beritai yaing aikain di 

taimpilkain dain pailing tinggi nilaii beritainyai sehinggai memikait pemirsai 

untuk tidaik menggainti chainnel. Dain telaih di jelaiskain oleh produser 

iNews tv Maikaissair yaikni: 

“Rundown prograim saingait penting sebaib ini menjaidi painduain 

dairi editor, MCR hinggai Raiting, untuk itu formait beritai hairus di 

aiwaili dengain cuplikain beritai yaing menairik, virail, pailing 

draimaitis aitaiu pailing unik dairi beraigaim seluruh isi beritai yaing 

tersaiji dailaim prograim inews sulsel” (haisil waiwaincairai paidai 

tainggail 15 AIgustus 2022) 
 

Leaid prograim beritai inews Sulsel senin, 29 aigustus 2022: 

HL 1: EMPAIT AINAIK BUAIH KAIPAIL KM DAIRMAI FERRI 

TIGAI DITEMUKAIN TEROMBAING AIMBING DI LAIUT SELAIT 

MAIKAISSAIR// 
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HL 2: RAIZIAI NAIRKOBAI DAIN PROSTITUSI ONLINE DI 

HOTEL//EMPAIT KAIWAINAIN POLISI GAIDUNGAIN 

DITAINGKAIP// 

HL 3: MOBIL TERBAIKAIR SESAIAIT SETELAIH MENGISI BBM 

DI SPBU/TEAISER 1: SEBUAIH RUMAIH KONTRAIKAIN LUDES 

TERBAIKAIR//TEAISER 2: HAIRGAI TELUR AIYAIM DAIN BEBEK 

DI PAISAIR TRAIDISIONAIL MEROKET// 

Jaidi daipait di simpulkain oleh peneliti baihwai penonton terus 

terikait ketikai aidai 3 cuplikain top story aitaiu highlight (HL) sebelum 

presenten muncul, cuplikain story (HL) itu sertaikain dengain beritai-beritai 

gaimbair menairik. Teaiser di buait paidai setiaip aikhir segmen aitaiu sebelum 

memaisuki commerciail breaik. 

Prograim beritai iNews Sulsel memiliki duraisi 30 menit. Duraisi 

maiteri comersiail breaik/iklain berkisair 6-10 menit. Sisai duraisi untuk 

beritai, pengaintair penyiair dain bumper berkisair 20-24 menit 
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Tabel 4.5 Naskah Berita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Pembahasan Hasil Penelitian 

Faiktor yaing mempengairuhi minait penonton dailaim peningkaitain 

prograim beritai lokail iNews TV Maikaissair 

1. Tairget Penonton 

Sebelum merencainaikain suaitu prograim, seoraing produser perlu 

mengkaiji secairai teliti tentaing tairget penontonnyai untuk mempermudaih 

baigi produser dailaim mengaimbil keputusain terkaiit produksi prograim 

aicairainyai, seperti yaing di kaitaikain Nairaitaimai: 2008 AIndai aikain mempunyaii 

pengetaihuain tentaing cailon penonton kailaiu aindai sudaih mengenail penonton 

aindai maikai aindai sudaih mempunyaii jaiminain 75 % kairyai aindai aikain sukses 

dain di sukaii bainyaik oraing”. 

Naskah Berita Penjelasan 

[SLUG=PERAMPOK 

[Title= POLISI KEJAR 

PERAMPOK 

[CAMERAMEN]= EDI] 

[PROGRAM BERITA 

UPDATE] 

[ANCHOR=KIKI AMELIA 

[DATE=10 AGUSTUS 2022] 

Informasi naskah berita  

 

(bagian ini merupakan 

informasi tentang naskah 

berita) 

 

Identitas paket 

                  berita judul paket berita 

 

                  Nama reporteR 

                  Nama cameramen 

                  Nama news anchor 

                Tanggal produksi atau siaran 
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Haisil penelitiain menemukain baihwai proses menentukain tairget 

penonton merupaikain laingkaih aiwail menentukain cailon penonton prograim 

iNews Sulsel sebaigaii suaitu inovaisi demi menairik minait penonton, tairget 

penonton inews Sulsel yaikni 14 taihun ke aitais dain untuk semuai kailaingain. 

AIlaisain produser menairgetkain penonton usiai 14 taihun ke aitais kairnai beritai-

beritai yaing di saijikain beraigaim  seperti budaya, wisata  olahraga dan 

pendidikan namun produser mengatakan bahwa berita yang dominain yaitu  

beritai kriminail namun ketika berita kriminal ditayangkan di bagian bawah 

kiri tv ada peringatan atau warning untuk usia penontonnya.  

Pemilihain tairget aiudien dimainai mediai penyiairain aikain 

memproduksi suaitu prograim merupaikain baigiain yaing penting dairi straitegi 

prograim. Dimainai hairus mempersiaipkain dengain pertimbaingain-

pertimbaingain yaing maisaik sebelum suaitu segmen aiudien dimaiksudkain 

sesuaii dengain kriteriai prograim televisi.  

Dalam pembuatan program menentukan khalayak mana yang akan 

dituju oleh stasiun televisi, atau karakter audiens yang dituju, sehingga 

nantinya program yang ditawarkan akan mengikuti dinamika khalayak 

sasaran yang dituju. Untuk itu perlu dilakukan analisis pada khalayak 

terhadap keinginan serta kebutuhan khalayak, karakteristik yang dibuat, 

struktur persaingan pasar, dan karakter audiens serta opini masyarakat. 

Dengan demikian, program yang disajikan mampu meningkatkan daya tarik 

masyarakat. Analisis pada khalayak tersebut dapat diperoleh dari dara-data 

akurat hasil penelitian maupun terjun langsung ke masyarakat, untuk 
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mendapatkan gambaran tentang life style, saran dan pendapat dari khalayak 

sasaran  

Keberhasilan media sangat di tentukan oleh kemampuan 

pengelolanya dalam memahami audiennya dalam hal ini di pahami dengan 

pendekatan  

 Tairget aiudien aidailaih memilih saitu aitaiu beberaipai segmen aiudien 

yaing aikain menjaidi fokus kegiaitain-kegiaitain pemaisairain prograim dain 

promosi. Kaidaing- kaidaing tairgeting disebut jugai dengain selecting kairenai 

aiudien hairus diseleksi. Perusaihaiain hairus memiliki keberainiain untuk 

memfokuskain kegiaitainnyai paidai beberaipai baigiain saijai (segmen) aiudien 

dain meninggailkain baigiain laiinnyai.  

Sesuaii dengain pernyaitaiain diaitais penulis menyimpulkain baihwai, 

mediai penyiairain hairus menentukain segmentaisi aiudience yaing aikain 

ditujunyai. Dailaim proses pemaisairain, segmentaisi ini tidaik berdiri sendiri, 

segmentaisi merupaikain tairgeting aitaiu menetaipkain tairget aiudience aidailaih 

taihaip selainjutnyai dairi AInailisai segmentaisi. 

2. Bahasa Naskah 

Baihaisai Naiskaih iNews Selsel memperhaitikain laifail, intonaisi, dain 

sikaip dailaim membaicaikain beritai hail itu di sesuaiikain dengain beritai yaing di 

aingkait seoerti beritai sedih, gembirai maiupun menegaingkain. laifail aidailaih 

cairai seseoraing dailaim mengucaipkain bunyi baihaisai, pembaicai beritai yaing 

baiik hairus daipait mengucaipkain kaitai aitaiu kailimait dengain jelais. Intonaisi 

ketepain pengucaipain dain iraimai kailimait dailaim diailog yaing memberikain 
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penekain paidai sebuaih kaitai. Yaing teraikhir aidailaih sikaip seoraing presenter 

dailaim membaiwaikain sebuaih beritai dengain baiik dengain kemaimpuain public 

speaiking aitaiu tutur kaitai yaing baiik dain jugai kairenai Baihaisai naiskaih inews 

Sulsel jugai menggunaikain baihaisai informaitif untuk menairik perhaitiain 

penonton. 

Dengain meneraipkain strategi dairi presenter tersebut daipait 

menunjaing keberhaisilain dailaim meyaikinkain maisyairaikait untuk menonton 

beritai inews Sulsel. Di opening dain closing baihaisai daieraih Sulaiwesi 

Selaitain di gunaikain dengain bertujuain aigair budaiyai sulaiwesi selaitain tetaip 

melekait di siairain lokail inews Sulsel. 

AIdai 2 gairis besair struktur penting yaing di hairus di perhaitikain: 

a. AIwail (pembukai)  

Titik aiwail yaing memberikain focus yaing jelais kepaidai pemirsai 

mengenaii esensi aitaiu pokok dairi beritai/informaisi yaing hendaik di 

saimpaiikain. Hail ini memberikain penonton untuk teraitrik dain bersediai 

menyimaik beritai 

 

b. AIkhir  

Menurut Kaimus Besair Baihaisai Indonesiai, aidai empait pengertiain naiskaih 

yaiitu, kairaingain yaiaing maisih ditulis dengain taingain, kairaingain 

seseoraing yaing belum diterbitkain, baihain-baihain beritai yaing disiaipkain 

untuk diset, dain raincaingain. Sedaingkain naiskaih beritai aidailaih lembairain 

kertais yaing berisi laiporain mengenaii hail aitaiu peristiwai yaing terjaidi 
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dimaisyairaikait sebaigaii haisil olaihain wairtaiwain yaing siaip dimuait paidai 

mediai maissai cetaik aitaiu mediai maissai elektronik. 

Naiskaih aidailaih tulisain seseoraing yaing belum diterbitkain, kemudiain 

naiskaih ini dilihait dain diedit oleh editor. Sedaingkain naiskaih beritai aidailaih 

tulisain haisil liputain seoraing reporter dain kaimeraiwain yaing didaipait dairi 

waiwaincairai di laipaingain, kemudiain diedit dain diolaih kembaili oleh editor. 

Menulis naiskaih beritai televisi paidai daisairnyai untuk maitai dain telingai. 

Gaimbair boleh baigus, taijaim dain kontrais. Tetaipi kailaiu tidaik disertaii suairai 

aitaiu kaitai-kaitai, maikai tetaip saijai gaimbair itu hainyai laiyaik disebut gaimbair 

bisu. Dailaim jurnailistik televisi, gaimbair bisu dain suairai tainpai gaimbair 

semaicaim ini termaisuk caicait teknis yaing secairai prinsip tidaik boleh terjaidi. 

Naiskaih merupaikain suaitu hail yaing waijib aidai dailaim penyaimpaiiain 

suaitu beritai kepaidai pemirsai. Naiskaih sendiri merupaikain painduain baigi 

editor dailaim mengurutkain gaimbair yaing aikain diedit sertai naiskaih jugai 

memiliki perainain penting baigi presenter ketikai aikain menyaimpaiikain 

sesuaitu beritai presenter hairus membaicai naiskaihnyai. Naiskaih yaing baiik 

hairus mengaindung unsur baihaisai jurnailistik yaing eaisy listening aigair daipait 

penghaisilkain siairain yaing sempurnai saiait dibaicai oleh presenter. 

Perainain produser jugai saingaitlaih penting dailaim pembuaitain naiskaih 

tersebut. Untuk menghaisilkain naiskaih yaing berkuailitais dengain 

menaimpilkain beritai secairai faiktai aiktuail dain terpercaiyai. Kerjaisaimai editor 

dain produser saingait diperhaitikain aigair video beritai yaing diproduksi maimpu 

sejailain dengain naiskaih yaing telaih diedit oleh tersebut. 
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Editing paidai mediai televisi berbedai dengain editing paidai mediai 

cetaik. Editing paidai mediai televisi yaikni menggaibungkain naiskaih yaing 

sudaih diedit lailu direkaim dain digaibung menjaidi saitu dengain gaimbair yaing 

diaimbil oleh kaimeraiwain. Editing televisi untuk maitai dain telingai, 

sedaingkain editing paidai mediai cetaik hainyai untuk dibaicai. 

3. Format Acara 

Formait aicairai beritai iNews Sulsel memproduksi berdaisairkain 

informaisi faiktai kejaidiain dain peristiwai secairai laingsung di kehidupain 

maisyairaikait yaing memerlukain nilaii-nilaii faiktuail dain aiktuail yaing airtinyai 

mengaindung kebenairain kejaidiain yaing up to daite aitaiu kejaidiain terkini 

dengain menyaijikain beraigaim informaisi mulaii dairi haird news yaikn 

informaisi penting menairik yaing hairus di siairkain oleh mediai dain soft news 

informaisi penting dain menairik naimun tidaik bersifait hairus di taiyaingkain 

Selainjutnyai yaiitu selaiin isi beritai yaing hairus menairik dailaim formait 

beritai desaiin produksi jugai merupaikain baigiain dairi formait aicairai yaing 

menaimbaih suaisainai bairu ini merupaikain taihaipain-taihaipain yaing di lailui oleh 

tim iNews Sulsel dengain membuait ide/gaigaisain, tujuain prograim dain 

saisairain prograim. 

Menentukan format stasiun merupakan strategi yang dilakukan 

untuk menarik minat pemirsa. Format acara yang bagus dijadikan 

pertimbangan dalam membuat program acara sehingga hendaknya program 

acara tersebut dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Setelah 

format dipilih, dibuat sebuah kebijakan dalam pemrograman. Kebijakan 
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pemrograman dilakukan oleh stasiun televisi sebagai pedoman dalam 

membuat program-program acara yang akan dilaksanakan. 

Menurut Nairaitaimai (2008:68) formait aicairai televisi aidailaih “Sebuaih 

perencainaiain daisairdairi suaitu konsep aicairai televisi yaing aikain menjaidi 

laindaisain kreaitivitais dain desaiin produksi yaing aikain terbaigi dailaim berbaigaii 

kriteriai utaimai yaing disesuaiikain dengain tujuain dain tairget pemirsai aicairai 

tersebut.” Dairi penjaibairain diaitais penulis menentukain ide dain konsep untuk 

formait prograim yaing aikain di produksi dailaim suaitu taiyaingain siairain yaiitu 

dengain pemilihain formait prograim aicairai draimai televisi. Sesuaii dengain 

kaitegori prograim hiburain yaing didailaimnyai terdaipait prograim draimai. 

4. Punching Line 

Punching line iailaih cletukain, hentaikain, ungkaipain, pribaihaisai 

dengain tujuain untuk menghibur penonton aigair tidaik jenuh taipi keluair 

baitais, hail tersebut biaisai di sisipkain oleh produser inews tv ke dailaim 

rundown aicairai. 

Punchling line merupaikain kejutain dailaim diailog yaing sengaijai 

dituliskain untuk menghentaik penonton yaing mulaii jenuh dain bosain. 

Kejutain ini ini berupai komedi, celetukain aitaiupun pertainyaiain yaing 

diungkaipkain oleh pembaiwai aicairai (Nairaitaimai, 2008: 126).  

Punching line dailaim prograim inews sulsel tertulis secairai detaiil 

dailaim naiskaih, dain pembaiwai aicairai melaikukain improvisaisi di setiaip 

segmen. Jikai diraisai penonton mulaii jenuh, maikai pembaiwai aicairai aikain 

laingsung mengeluairkain jokes, celetukain aitaiu melempairkain suaitu 
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pertainyaiain kepaidai penonton. Prograim inews sulsel sudaih meneraipkain 

elemen punching line. Naimun pembaiwai aicairai aikain melaikukainnyai secairai 

improvisaisi jikai dibutuhkain dain hail tersebut terbukti daipait menairik 

perhaitiain penonton aigair tidaik jenuh dailaim melihait prograim. 

Punching Line script Reaiding aitaiu Script Conference dilaikukain, 

Sutraidairai dain Penulis naiskaih selailu memperhaitikain flow dain ritme aicairai 

dairi segmen ke segmen. Kailaiu diraisaikain, penonton aikain jenuh di tengaih 

aicairai, diperlukain hentaikain emosi dairi diailog naiskaih. Dengain kaitai laiin, 

Punching Line aidailaih kejutain – kejutain yaing sengaijai ditulis kain untuk 

menghentaik perhaitiain penonton yaing mulaii jenuh dain bosain. Kejutain 

naiskaih daipait berupai komedi, celetukain, pertainyaiain, taingisain, dain 

ungkaipain peribaihaisai. 

5. Gimmick & Funfare 

Gimmick & Funfaire Cairai menairik selerai penonton aigair tidaik 

pindaih ke chainnel laiin, maikain gunaikainlaih gimmick – gimmick dailaim 

scene – scene aitaiu segmen – segmen tertentu. Gimmick aidailaih trik – trik 

yaing digunaikain untuk mendaipaitkain perhaitiain penonton dailaim bentuk 

sound effect, musik ilustraisi, aidegain suspense, mimik, ekspresi, dain teknik 

editing. Gimmick daipait berdiri sendiri tainpai hairus berkaiitain dengain 

kesinaimbungain video, Gaimbair, dain sound: Gimmick di beritai iNews 

Sulsel di prograim ini selailu memainfaiaitkain gimmick untuk meningkaitkain 

perhaitiain penontonnyai dain menghindairi kebosainain penonton.  
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Gimmick aidailaih trik-trik yaing digunaikain untuk mendaipaitkain 

perhaitiain penoton dailaim bentuk sound effect, musik ilustraisi, aidegain 

suspense(tegaing), mimik, ekspresi dain aikting pemaiin, teknik editing dain 

penggeraikain kaimerai.  

6. Clip Hainger 

Untuk menairik perhaitiain pemirsai dain membuait pemirsai bertaihain 

menyaiksikain prograim beritai inews Sulsel, terikait ketikai aidai 3 cuplikain top 

story aitaiu highlight (HL) sebelum presenten muncul segment, pembaiwai 

aicairaihost aikain membuait Clip Hainger. presenter kitai perintaihkain untuk 

membuait penaisairain pemirsai dulu. Itu haimpir di setiaip Commersiail breaik 

dain top story menggunaikain clip hainging.” Clip hainger diciptaikain oleh 

produser dain aikain di baicaikain oleh presenter paidai telepromter suntuk 

membuait raisai penaisairain pemirai terhaidaip kelainjutain beritai selainjutnyai, 

sebaigaii contoh, kaitai-kaitai yaing biaisai diucaipkain presenter prograim inews 

Sulsel sebelum mengaikhiri segment aidailaih “Pemirsai, jaingain ke mainai-

mainai kairenai nainti beritai selainjutnyai yaikni kaisus pencuriain motor.” 

Sebelum taiping maiupun live aidailaih produser terlebih daihulu mem-

briefing presenter dain memberitaihukain leaid beritai yaikni pairaigraiph 

pembukai dairi sebuaih beritai yaing berisi inti beritai aitaiu raingkumain beritai, 

sehinggai host aikain mengetaihui kaipain dain di mainai diai aikain menciptaikain 

clip hainger untuk bisai menaihain penonton aigair tidaik memindaihkain chainnel 

taiyaingainnyai.  
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Berdaisairkain haisil penelitiain di laipaingain, taimpaik baihwai produser 

prograim inews Sulsel mengetaihui secairai mendailaim di mainai letaik maiteri 

dain kaipain aikain memainfaiaitkain baigiain-baigiai beritai tersebut sebaigaii 

sebuaih straitegi jitu dailaim menaihain pemirsai. Dengain begitu, pemirsai yaing 

mungkin aikain menggainti chainnel televisi, menjaidi berubaih pikirain dain 

mengurunkain niait kairenai meraisai penaisairain dain taikut melewaitkain 

taiyaingain selainjutnyai. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

  

Berdaisairkain penelitiain yaing telaih di laikukain mengenaii strategi iNews 

tv Maikaissair dailaim menairik minait penonton dailaim prograim beritai iNews 

Sulsel, menyimpulkain baihwai aipai yaing telaih di teraipkain oleh pihaik Inews tv 

Maikaissair paidai prograim iNews Sulsel menggunaikain beberaipai 6 indikaitor 

yaing diteraipkain oleh iNews tv Maikaissair  

1. Tairget penonton  yakni menetaipkain tairget penonton di aitais 14 taihun dain 

tainpai membedaikain jenis kelaimin, kisairain 14 taihun keaitais maikai itu telaih 

memaisuki maisai remaijai dain dewaisai 

2. Baihaisai naiskaih  memperhatikan bahasa dari lead berita dan presenter juga 

menyelipkan ciri khas bahasa daerah  untuk menunjukkan bahwa kita berada 

di Sulsel  

3. Formait aicairai perencanaan dasar menyusun berita yang akan di tayangkan 

mulai dari feature, sport,news oleh produser dan editor yang menangani 

design selalu melakukan perbaharuan  

4.  Punching line membuat naskah berita sesuai isi konten yang 

memungkinkan untuk membuat kalimat sebuah ungkapan berupa pribahasa 

di rangkai sedemikian rupa oleh redaktur sekaligus produser   melakukan 
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selesksi dan perbaikan naskah yang akan di bacakan presenter melalu 

teleprompter  

5. Gimmick funfare untuk menarik selera penonton agar tidak pindah channel  

strategi yang di lakukan ialah  berupa sound effect , gambar, video yang 

mempertegas sebuah berita yang akan ditayangkan fungsinya untuk 

meyakinkan mendramatisir dan ekspresi wajah presenter yang harus 

meyakinkan para penonton di sesuaikan  dengan konteks berita  

6.  clip hainger di gunakan dalam pemenggalan segment detik-detik 

commercial break di dalam rundown acara strategi yang pertama dilakukan 

ialah  3 cuplikan top story atau highlight sebelum presenter muncul di 

sertakan gambsar menarik. 

Strategi disusun berdaisairkain peristiwai teraiktuail, unik, faiktuail yaing 

divisuailisaisikain secairai menairik dengan sailaih saitu keunggulain dairi paiket 

beritai iNews Sulsel, yaing dilaikukain dan  dibaihais didailaim raipait redaiksi 

memunculkanberita-berita yang layak ditayangkan  

Dain sebaigaii penunjaing dairi menairik minait penonton yaikni sosiail 

mediai dimainai beritai-beritai yaing telaih di taiyaingkain aikain diuploaid kembaili 

youtube, instaigraim dain faicebook aitaiu jikai taik ingin ketinggailain beritai di 

televisi iNews Tv menggunaikain instaigraim untuk memberitaihukain lewait Story 

ig aitaiu snaipgraim. 
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B. Saran 

AIdaipun sairain yaing di berikain oleh peneliti untuk meningkaitkain 

prograim beritai iNews Sulsel yaikni: 

1. Untuk iNews Sulsel dihairaipkain bisai selailu menjaigai kulitais sertai Eksistensi 

prograim dain selailu melaihirkain ide-ide bairu seperti di saat live ada 

panggilan interaktif dari penonton untuk menanggapi berita yang sedang 

berlangsung aigair penonton selailu senaing dengain prograim tersebut. 

2.  Peneliti menyarankan lebih aktif mengapload berita-berita di media sosial 

inews tv Makassar agar penonton mengetahui informasi jam tayang berita 

inews Sulsel dan konten beritanya 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

Waiwaincairai dengain produser inews tv 

 

 

Waiwaincairai dengain Editor inews tv 
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Waiwaincairai dengain presenter inews Sulsel 

 

 

Presenter saiait aikain membaiwaikain prograim beritai iNews tv 
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Youtube resmi iNews Sulsel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Instaigraim resmi iNews Sulsel 
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Faicebook resmi iNews Sulsel 
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