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BAB II 

GAMBARAN UMUM MNC KIDS CHANNEL 

 

2.1 Profil Perusahaan 

2.1.1 Sejarah Perusahaan 

PT Media Nusantara Citra Tbk, atau MNC, telah mengoperasikan 

4 dari 11 stasiun free-to-air (FTA) TV yaitu RCTI, MNCTV, GlobalTV 

dan iNewsTV. MNC juga  memiliki bisnis inti dalam memproduksi dan 

mendistribusikan konten - konten televisi. Perseroan yang didirikan pada 

tanggal 17 Juni 1997, merupakan perusahaan publik yang sahamnya telah 

tercatat dalam Bursa Efek Jakarta (BEI) sejak tanggal 22 Juni 2007, 

dengan kode saham „MNCN‟. 

Selain 4 stasiun TV FTA Perseroan, MNC memiliki 22 channel 

yang disiarkan di TV-berlangganan MNC Channel, MNC juga memiliki 

radio, media cetak, talent management dan perusahaan produksi TV, di 

mana kegiatan usaha tersebut mendukung penuh fokus inti bisnis dari 

MNC. 

MNC Media merupakan perusahaan media terbesar se-Asia 

Tenggara yang berada dalam naungan MNC Group (MNC Channels, 

2015). Salah satu unit bisnis MNC Media adalah MNC Channels. MNC 

Channels bergerak sebagai konten channel dalam industri televisi berbayar 

di Indonesia.

Tugas kerja tim..., Aprilia Josephine Sutanto, FIKOM UMN, 2016
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Gambar 2.1 Halaman Web MNC Channels 

 

 

Sumber : www.mncchannels.com 

MNC Channels secara spesifik dan beragam menayangkan 

program-program yang sangat fokus terhadap segmentasi penonton. Hal 

ini bertujuan untuk mengakomodir kepentingan pihak sponsor dalam 

memasarkan produk dan jasa sehingga lebih terarah pada target khalayak 

yang dituju. 

Dalam kurun waktu yang relatif singkat, secara umum MNC 

Channels berhasil meraih peringkat gemilang dalam kompetisi 

pertelevisian tv berlangganan Indonesia berdasarkan survei AC Nielsen 

Media Research (MNC Channels, 2015). 

Salah satu contoh channelnya adalah Kids Channel (sebelumnya 

bernama MNC Kids). Kids Channel merupakan bagian dari MNC 

Channels. Pada awalnya Kids Channel adalah bagian dari MNC Pictures 

sebelum bergabung menjadi bagian dari MNC Channels. Kids Channel 

resmi mengudara pada tanggal 3 Juli 2013, dengan menjadi program 

khusus untuk anak-anak. Siaran Kids Channel tayang 24 jam nonstop.  

 

Tugas kerja tim..., Aprilia Josephine Sutanto, FIKOM UMN, 2016

http://www.mncchannels.com/
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Gambar 2.2 Logo Awal Website Kids Channel 

 

Dengan tagline “Learn Laugh Love Life”, MNC Channels 

menghadirkan program untuk anak-anak yang berwawasan, menghibur, 

dan menginspirasi anak-anak Indonesia.  

 Kids Channel menghadirkan program-program berupa kartun dan 

program-program edukatif seperti Just For Kids, Animalia, Koki Ciko, Bib 

Bop, dan Kidipedia.  

 

2.1.2 Logo dan Visi Misi Perusahaan 

Gambar 2.3 Logo Website Kids Channel Saat Ini 

         

 

Sumber :  www.mncchannels.com 

  

 

 

 

Tugas kerja tim..., Aprilia Josephine Sutanto, FIKOM UMN, 2016



 

15 
 

Gambar 2.3 Logo Website Kids Channel Saat Ini 

  

   Sumber :  www.facebook.com/MncKids 

 

Visi 

Menjadi grup media dan multimedia yang terintegrasi, dengan fokus pada 

penyiaran televisi dan konten berkualitas yang disiarkan melalui teknologi 

yang tepat untuk memenuhi kebutuhan pasar. 

Misi  

Memberikan konsep hiburan keluarga terlengkap dan menjadi sumber 

daya berita dan informasi terpercaya di Indonesia.  

 

2.1.3 Program Acara MNC Channels 

MNC Channels memiliki total 22 channel yang hanya disiarkan 

khusus di TV berlangganan Indovision.  

 MNC News   

Merupakan channel tv berlangganan pertama di Indonesia 

yang menyajikan berita terbaru dan informasi dari dalam 

Indonesia maupun luar negeri selama 24 jam.  

 

 MNC Entertainment 

Tugas kerja tim..., Aprilia Josephine Sutanto, FIKOM UMN, 2016
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Program 24 jam nonstop yang berfokus pada hiburan 

seperti drama seri, sitkom, reality show, dan lain-lain. 

 Music Channel 

Program 24 jam nonstop yang menyajikan musik-musik 

dari dalam maupun luar negeri. 

 MNC Channel 

Hiburan umum dan berita-berita dengan 24 jam program 

populer dan berbagai jenis program. 

 Golf Channel 

Channel yang menyediakan informasi sepenuhnya tentang 

golf. Tidak hanya menampilkan turnamen kelas atas, tetapi 

juga hiburan dan berbagai jenis informasi tentang golf 

selama 24 jam. 

 MNC Lifestyle 

Program 24 jam nonstop yang menyajikan tentang fashion, 

makanan, kecantikan serta berita selebriti yang dirancang 

untuk wanita yang mencari inspirasi dan ide-ide lifestyle.  

 MNC Muslim 

Program 24 jam nonstop yang menayangkan tentang Islam 

berupa video klip musik, drama, berita, talkshow, 

dokumenter, dan lain-lain. 

 Soccer Channel 

Program yang menayangkan pertandingan dan informasi 

tentang bola. 

 MNC Sports 

Program yang menayangkan tentang pertandingan-

pertandingan dan informasi olahraga. 

 Comedy Channel 

Program yang menayangkan komedi selama 24 jam. 

 Games Channel 

Program yang menayangkan tentang games dan kuis 

selama 24 jam. 

Tugas kerja tim..., Aprilia Josephine Sutanto, FIKOM UMN, 2016
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 Drama Channel 

Program 24 jam nonstop yang menyangkan drama seri dan 

sinetron. 

 Movie Channel 

Program yang memutarkan film-film Indonesia selama 24 

jam nonstop. 

 MNC Infotainment 

Program yang khusus menayangkan info-infto tentang 

selebriti selama 24 jam.  

 MNC Fashion 

Program 24 jam nonstop yang khusus membahas semua 

tentang  fashion. 

 Food & Travel 

Program 24 jam nonstop yang khusus membahas tentang 

makanan dan perjalanan. 

 Kids Channel 

Program khusus untuk anak-anak yang disiarkan selama 24 

jam. 

 Home & Living 

Program 24 jam nonstop khusus untuk keluarga, arsitektur, 

dan desainer. 

 Health & Beauty 

Program tentang tips-tips kecantikan dari para ahli selama 

24 jam. 

 Auto & Gadget 

Program yang menayangkan tentang teknologi khususnya 

penyuka dunia otomotif selama 24 jam. 

 

2.1.4 Struktur Perusahaan MNC Channels 

  Berikut adalah struktur perusahaan dari PT. Media Nusantara Citra 

Tbk dalam MNC Channels : 

Tugas kerja tim..., Aprilia Josephine Sutanto, FIKOM UMN, 2016
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Gambar 2.5 Struktur Keseluruhan Perusahaan 

 
Sumber : www.mnc.co.id/corporate-structure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tugas kerja tim..., Aprilia Josephine Sutanto, FIKOM UMN, 2016

http://www.mnc.co.id/corporate-structure
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Gambar 2.6 Susunan Direktur MNC Channels 

 
Sumber : www.mncchannels.com/management 

 

 

 

2.2 Ruang Lingkup Divisi Terkait 

Penulis melakukan praktek kerja lapangan di MNC Channels di 

departemen Kids Channel. Di departemen Kids Channel terdapat lima program 

acara anak-anak yang dipimpin oleh dua produser dan satu eksekutif produser. 

Program-program acara anak-anak  tersebut adalah Animalia, Just For Kids, Koki 

Ciko, Bip Bop, dan Kidipedia. Divisi tempat penulis melakukan praktek kerja 

adalah di program Animalia yang dibawahi oleh Produser Bonito R. Hindarmoko, 

yang juga membawahi program acara Just For Kids.  

Tugas kerja tim..., Aprilia Josephine Sutanto, FIKOM UMN, 2016

http://www.mncchannels.com/management
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Di program acara Animalia, penulis melakukan praktek kerja lapangan 

sebagai bagian dari tim kreatif. Tugas tim kreatif dalam program Animalia adalah 

mencari ide tentang hewan apa yang akan dibahas, mencari informasi tentang 

hewan tersebut, kemudian membuat skrip voice over host (VO) dan skrip dialog 

host, serta membuat storyboard. Saat syuting episode, penulis juga melakukan 

briefing naskah dan mengarahkan gaya host per segmen tiap epsiodenya. Penulis 

harus membuat skrip episode yang menarik dan unik untuk menarik perhatian 

penonton. Saat menulis hal lainnya yang harus diperhatikan penulis adalah grafis. 

Syuting menggunakan studio green screen, karena itu penulis harus 

memperhatikan setiap detail grafis yang digambarkan dalam naskah, apakah ide 

penulis bisa direalisasikan dalam bentuk grafisnya.  
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 Gambar 2.7 Struktur Kids Channel 
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