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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Profil Perusahaan 

2.1.1 Sejarah dan Latar Belakang Indosiar 

Gambar 2.1 Logo Indosiar 

 

     Sumber: www.indosiar.com 

Indosiar adalah salah satu stasiun televisi swasta nasional di 

Indonesia. Stasiun televisi ini beroperasi dari Daan Mogot, Jakarta Barat. 

PT. Indosiar Visual Mandiri resmi mengudara sebagai televisi nasional 

pada tanggal 11 Januari 1995. Selanjutnya Indosiar melakukan perubahan 

status Perseroan menjadi Perseroan Terbatas Terbuka pada tahun 2004, 

sehingga nama Indosiar berubah menjadi PT. Indosiar Visual Mandiri 

Tbk. Indosiar merupakan bagian dari PT. Indosiar Karya Media Tbk. 

(IDKM) yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. 

Indosiar melakukan restrukturisasi Perseroan termasuk 

penghapusan pencatatan saham (delisting) dan go private pada 30 

November 2004. Pada tahun 2013, induk perusahaan Indosiar, PT. 

Indosiar Karya Mandiri Tbk (IDKM) dan PT. Surya Citra Media Tbk 

(SCM) melakukan penggabungan perusahaan untuk meningkakan sinergi 

dan efisiensi dalam pengembangan bisnis. Stasiun televisi ini resmi 
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dikuasai oleh SCM pasca bergabung dengan IDKM dan "bersaudara" 

dengan SCTV. Dengan penggabungan tersebut, IDKM melebur ke dalam 

SCM, selanjutnya SCM menjadi induk perusahaan Indosiar terhitung sejak 

1 Mei 2013. 

Gambar 2.2 Struktur Korporasi 

        

   Sumber: www.indosiar.com 

 

2.1.2 Visi dan Misi 

Visi 

Menjadi stasiun televisi terkemuka dengan tayangan berkualitas 

yang bersumber pada in-house production, kreativitas, dan sumber daya 

manusia yang handal  

Misi 

Futuristic, bermakna “Berorientasi maju dengan terobosan baru“ 

dalam arti Indosiar selalu berorientasi ke depan dengan menggunakan 

teknologi baru. Teknologi baru ini telah menjadi dan menjadi yang 

terdepan. 
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Inovative, bermakna “Menjadi trendsetter dengan ide orisinil“ 

dalam arti Indosiar selalu mempunyai ide-ide baru dan orisinil dalam 

setiap program yang disuguhkan sehingga dapat menyajikan program-

program baru yang disukai masyarakat. 

Satisfaction, bermakna “Mengutamakan kepuasan para 

stakeholder“ dalam arti Indosiar selalu berusaha memberikan perhatian 

pada kualitas acara ditambah dengan memperluas jangkauan siarannya 

dengan fasilitas, sehingga Indosiar dapat memberikan kenyamanannya 

yang lebih baik untuk para pemirsanya di rumah. 

Humanity, yang bermakna “Peduli terhadap lingkungan sekitar“ 

dalam arti Indosiar berusaha untuk peka terhadap lingkungan sekitar. 

 

2.1.3 Spesifikasi Perusahaan 

Redaksi Indosiar bertempat di SCTV Tower - Senayan City, Jl. 

Asia Afrika Lot 19, Jakarta 10270. Dengan nomor telepon (62-21) 567-

2222, 568-8888 dan faximili (62-21) 565-5756. Indosiar memiliki 

beberapa media sosial seperti Facebook di IndosiarID.TV, lalu akun 

Twitter: @IndosiarID dan Vidio: Indosiar. 

 

2.2 Ruang Lingkup Kerja dan Divisi Terkait 

Saat melakukan praktik kerja magang, penulis ditempatkan di 

redaksi news Indosiar. Redaksi merupakan bagian yang akan mengerjakan 

proses awal, yang meliputi, menentukan tema, penentuan sumber berita, 

segmentasi berita, rubrikasi dan pembagian kerja, hingga berita tersebut 

layak untuk disiarkan. Di dalam sebuah redaksi news terdapat reporter, 

juru kamera, editor, produser serta staf-staf  produksi dalam studio control 

room. 
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2.3 Program News Indosiar 

Tabel 2.1 program news Indosiar 

Gambar Logo Keterangan 

 

 

 

Fokus: Pagi, Sore dan Malam 

Durasi: 30 menit & 60 menit 

Fokus adalah salah satu program berita 

dari stasiun televisi Indosiar. Program 

berita ini ditayangkan setiap hari mulai 

pada pukul 05:00 sampai dengan 06:00, 

15:00 sampai dengan 15:30 & 01:30 

sampai dengan 02:00 WIB. Fokus 

berisikan materi berita dari dalam & 

luar negeri yang aktual & terkini. 

 

 

 

Patroli: Siang & Malam 

Durasi: 30 menit & 60 menit 

Patroli adalah program berita kriminal 

yang disiarkan di Indosiar setiap hari 

pukul 11.00 sampai 12:00 WIB dan 

01:00 sampai 01:30 WIB. Patroli 

berisikan materi berita kriminal dari 

dalam negri yang aktual dan terkini. 
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