
BAB I 

PENDAHULUAN 

 Laporan magang ini merupakan hasil pelaksanaan dari kegiatan magang 

penulis yang telah diselesaikan penulis pada program acara talk show “Kick 

Andy” Metro TV. Pada bab ini, penulis akan menjelaskan tentang latar belakang 

dari laporan magang, tujuan magang, ruang lingkup dan batasan magang, serta 

waktu dan lokasi magang penulis.  

1.1 Latar Belakang 

Televisi adalah media massa elektronik yang menyajikan audiovisual ke 

dalam rumah. Televisi tidak hanya menyajikan suara namun juga menyajikan 

gambar, dengan begitu televisi telah menjadi salah satu media hiburan yang 

banyak digemari oleh khalayak.Di Indonesia, stasiun televisi pertama yang 

diluncurkan adalah Televisi Republik Indonesia (TVRI), yang berdiri pada bulan 

Agustus 1962. Setelah itu mulailah bermunculan televisi-televisi swasta lainnya 

yang memberikan warna berbeda dalam menyampaikan informasi, diantaranya 

adalah Metro TV, TVRI, Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI), Surya Citra 

Televisi (SCTV), Trans Corp (Trans TV & Trans 7), Global TV, Indosiar, 

Ochannel, Jak TV, dan Kompas TV. Media massa elektronik ini memiliki tiga 

fungsi utama, yaitu fungsi infomasi, fungsi pendidikan, dan juga fungsi hiburan 

(Effendy, 2006). Televisi memiliki format acara televisi yang bermacam-macam, 

Naratama (2004) menjelaskan bahwa ada tiga jenis format acara televisi, yaitu 

format acara televisi drama (fiksi), non drama (non fiksi), dan berita & olahraga.  



Program yang masuk dalam kategori format acara televisi non drama (non 

fiksi) antara lain adalah talk show. Talk show adalah salah satu tayangan yang 

banyak digemari oleh khalayak, karena dapat memberikan hiburan dan informasi 

secara bersamaan. Menurut Wahyudi (1996), talk show merupakan perpaduan 

antara seni panggung dan teknik wawancara jurnalistik. Acara talk show pertama 

kali diudarakan pada 27 September 1954 oleh jaringan televisi NBC, dengan judul 

“Tonight Show” (Aylesworth, 1987). Menurut Mulyana, (2007) tayangan talk 

show di televisi mempunyai kekuatan sendiri dalam pembentukan opini publik, 

setidaknya di mata pemerintah. Selain itu, talk show juga mempunyai kelebihan 

karena pada dasarnya jenis tayangan seperti ini relatif lebih murah diproduksi. 

Talk show memiliki beberapa bentuk, hal ini dikemukankan oleh Set (2008, 25-

26), yang mengatakan bahwa: 

Pada awalnya  program televisi terbanyak adalah program talk show (dialog) 
yang menggunakan format standar, seorang host dengan satu atau lebih narasumber. Lalu 
muncul format talk show kontroversial, seperti perdebatan politik. Kemudian muncul 
jenis talk show yang memberikn inspirasi dengan mengangkat tema humanis. Oprah 
Show adalah salh satu contohnya.Tayangan ini telah bertahun-tahun mengisi acara 
televisi di Amerika Serikat karena sering menampilkan sisi personal dan keinginan 
memperbaiki diri yang dipandu oleh host yang cerdas.Jenis talk show seperti ini sering 
menampilkan feature, semacam cuplikan cerita yang direkam sebelum talk 
show.Biasanya menampilkan sebuah kejadian yang erat kaitannya dengan sosok 
narasumber yang diwawancarai.Di Indonesia, tayangan “Kick Andy” Metro TV adalah 
contoh talk show yang menggunakan feature. 

 
Dalam hal ini, penulis mengangkat program acara “Kick Andy” yang termasuk 

dalam jenis talk show inspirasi. Hal ini diperkuat lagi oleh Koespradono (2008, 7) 

yang mengatakan bahwa:  

Berbeda dengan Today’s Dialogue yang banyak memasuki wilayah politik,”Kick 
Andy” menyajikan topik – topik sosial, kesehatan, pendidikan, budaya, dan masalah 
kemasyarakatan lainnya.Kick Andy dirancang untuk memberikan inspirasi untuk 
penonton.  

 



Metro TV telah menghasilkan tayangan-tayangan yang mampu menarik pemirsa 

namun tetap sejalan dengan idealisme Metro TV sebagai televisi berita. Di tahun 

2006, Metro TV melahirkan sebuah program acara talk show “Kick Andy” yang 

disajikan dengan durasi satu jam pada hari Jumat pukul 21.30. Kick Andy telah 

merebut hati pemirsa dengan mengangkat berbagai kisah-kisah hidup manusia 

yang terkadang sulit dipercaya, namun benar-benar terjadi disekitar kita atau 

topik-topik permasalahan hangat. Penjelasan permasalahan hangat dijelaskan oleh 

Wahyudi (1996), bahwa: 

Penjelasan permasalahan hangat adalah penjelasan dari narasumber yang relevan 
mengenai sesuatu yang tengah menjadi topik pembicaraan hangat di tengah masyarakat, 
sebagai akibat adanya isu yang belum pasti sumber dan kebenarannya.Penjelasan ini 
bertujuan untuk meniadakan atau mengurangi ketidakpastian. 

 
Dalam membuat sebuah acara talk show yang maksimal harus melewati 

tiga tahapan proses produksi, yaitu tahap pra produksi, produksi, dan pasca 

produksi. Seperti sebuah acara talk show modern yang banyak digemari oleh 

penonton di seluruh dunia yang berjudul “Oprah Winfrey Show”.Talk show ini 

ditayangkan di Amerika mulai tahun 1986 hingga tahun 2000-an (Naratama, 

2004). Dalam acara Oprah Winfrey Show, keberhasilah Oprah adalah berkat sang 

sutradara yang telah berhasil menemukan, mengembangkanbakat dan kemampuan 

Oprah mengolah kata-kata menjadi emas (Naratama, 2004). Dengan begitu 

penulis menyimpulkan bahwa dalam membuat sebuah acara talk show yang 

sukses, harus diawali dengan proses pra produksi yang maksimal. Hal ini juga 

diperkuat oleh kutipan dari Robert Wise, seorang produser dan sutradara film 

ternama di Amerika yang mengatakan:  



As I've always said, preproduction is so important. When you cast the actors, 
you've done much of the work. Now, you may need to guide them a little, take it up or 
down, have them go faster or slower, but the casting process is crucial. 

 
Pra produksi itu sangat penting dan segala prosesnya sangat berpengaruh. Proses 

pra produksi merupakan cikal bakal dari sebuah tayangan, hal ini juga sangat 

diterapkan oleh program acara talk show “Kick Andy”. Pada tahap inilah sebuah 

ide dan gagasan dibentuk untuk membuat sebuah tayangan yang sangat menarik. 

Program acara talk show “Kick Andy” memberikan penulis kesempatan 

untuk ikut berpartisipasi sebagai AssistantProduction (AP). Penulis tertarik 

mengangkat talk show “Kick Andy” karena dengan kemasan tayangan yang 

simple namun melekat, “Kick Andy” mampu menjadi satu-satunya tayangan yang 

menghadirkan sisi humanisme dan inspiratif di setiap tayangannya.Hal ini 

dibuktikan dengan pada tahun 2010, “Kick Andy” mendapatkan penghargaan 

MURI (Museum Rekor Dunia Indonesia) karena dinilai sebagai satu-satunya 

program televisi yang menghadirkan sisi humanisme dan inspiratif di setiap 

episodenya (www.kickandy.com).Presenter program Kick Andy, Andy F. Noya 

mengatakan, program ini dikhususkan untuk penonton yang ingin mengasah 

hatinya. Kick Andy lebih menghadirkan suatu peristiwa dari sudut pandang yang 

berbeda. Sudut pandang yang hanya dapat dipahami dan dinikmati jika dilihat 

dengan mata hati (www.kickandy.com) 

1.2 Tujuan Magang  

 Kegiatan magang ini memiliki beberapa tujuan, yaitu: 

1) Untuk mempelajari aktifitas dan peranan jurnalistik pada program talk show 

“Kick Andy”. 



2) Untuk mempelajari kegiatan pra produksi pada program talk show “Kick 

Andy”, Metro TV.  

1.3 Ruang Lingkup dan Batasan Magang 

 Ruang lingkup jurnalistik adalah bidang cakupan kerja di bidang ilmu 

jurnalistik yang berlaku untuk jurnalistik cetak maupun elektronik, termasuk 

jurnalistik penyiaran (radio & TV).Ruang lingkup jurnalistik pada laporan ini 

yaitu jurnalistik penyiaran (broadcasting journalism) pada program acara Talk 

Show “Kick Andy” di PT. Media Televisi Indonesia (Metro TV). 

 Batasan magang yang dilakukan penulis di program acara Talk Show 

“Kick Andy” adalah menjabat sebagai seorang Asisten Produksi (AP) yang 

bertugas membantu Produser dari tahap pra-produksi, produksi, dan pasca 

produksi, berikut adalah batasan magang penulis: 

1) melakukantranskrip kaset liputan (dari kaset menjadi naskah timeline) 

2) membuat naskah  

3) melakukan liputan narasumber 

4) membantu meriset data narasumber 

5) membantu mewawancara narasumber 

6) menyebarkan memo untuk keperluan produksi 

7) mengurusaudience pada saat taping 

8) membagikan buku kepada audience pada saat selesai taping 

1.4 Waktu dan Lokasi Magang 

Penulis melakukan magang di program acara “Kick Andy” mulai dari 

tanggal 1 Agustus 2011 hingga 30 November 2011.Penulis menjalankan tugas 



magang pada hari Senin hingga Jumat. Jam kerja penulis terkadang tidak 

menentu, tergantung tugas yang diberikan kepada penulis, namun jam kerja pada 

program acaranya sendiri setiap hari Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat dari jam 

10.00 hingga 17.00, pada hari Rabu (taping) dari jam 12.00 hingga 22.00.  
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