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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang 

Media televisi mampu membawakan audio-visual ke dalam rumah, tidak 

hanya membawakan gambar yang diperlihatkan namun membawakan suara yang 

dapat didengar sehingga para pemirsa menjadi lebih jelas dan mengerti apa yang 

dilihat dan didengar. Hal tersebut juga dikemukakan oleh Syarifudin Yunus 

mengenai televisi, 

Televisi, yaitu media komunikasi yang bersifat audio-visual (dengar-lihat) dengan 
penyajian berita yang berorientasi pada reproduksi dari kenyataan. Kekuatan utama dari media 
televisi adalah suara dan gambar, televisi lebih menarik daripada radio. Kelebihan televisi 
adalah sifatnya audio-visual yang dapat didengar dan dilihat secara langsung, di samping 
pemirsa mendapat sajian  informasi berita yang lebih realistik, yang sesuai dengan keadaan 
sebenarnya. Media televisi sangat dipengaruhi beberapa faktor, seperti pemirsa, alokasi waktu, 
durasi penayangan, dan cara penyajian berita. (Yunus 2010, 32) 

Pada sistem penayangan, setiap program televisi mempunyai produksinya 

sendiri. Ada program yang ditayangkan secara live ada pula program yang 

ditayangkan secara taping, bergantung pada kebijakan setiap programnya. Setiap 

penayangannya, baik ditampilkan secara live ataupun taping mempunyai 

tantangannya. Salah satu kesulitan pada produksi siaran langsung atau live ialah 

acara ini tidak dapat diulang dan tidak dapat di edit. Berbeda dengan taping, 

siaran acara yang di record terlebih dahulu dapat di edit sesuai dengan 

ketentuannya. 

 



  2

Penulis mendapat kesempatan untuk melaksanakan magang pada program 

talk show Today’s Dialogue yang disiarkan secara langsung atau live sebagai staff 

produksi dan terlibat langsung mengerjakan serangkaian proses produksi dalam 

mencari dan memilih topik yang akan dibicarakan, mencari narasumber yang 

relevan, membuat serangkaian pertanyaan yang berhubungan dengan topik, 

membuat grafis, filler dan paket pendukung lainnya, mempersiapkan virtual set, 

serta mengamati proses live broadcast. Proses produksi pada Today’s Dialogue 

terjadi seminggu sebelum acara ditayang.  

 Salah satu tantangan yang Penulis rasakan ketika menjalankan program 

yang ditayangkan secara live pada program Today’s Dialogue ialah bagaimana 

program tersebut dapat tayang dengan tepat waktu dan berakhir dengan tepat 

waktu. Hal tersebut juga diutarakan oleh Morrisan (2008, 238) 

Televisi adalah pekerjaan yang paling taat dengan prinsip ketepatan waktu pula. 

Karena pada saat program terlambat, semua akan berpengaruh ke program 

selanjutnya yang akan tayang, termasuk iklan dan secara langsung merubah 

susunan acara yang ada.  

Selain ketepatan waktu tantangan lain yang juga Penulis temukan pada 

produksi siaran langsung di Today’s Dialogue ialah gangguan teknis. Contohnya 

Character Generator yang disingkat CG. CG berguna untuk memberikan 

informasi tambahan serta pelengkap agar penonton mendapat gambaran secara 

jelas. Contoh informasi pelengkap berupa nama narasumber atau kalimat 

sederhana. Gangguan teknis terjadi ketika CG tidak dapat berfungsi karena terlalu 



  3

banyak pengguna, hasilnya pada tampilan televisi hanya kosong dan tidak ada 

keterangan. Hal tersebut dapat membuat penonton tidak mendapatkan gambaran 

secara utuh apa yang ingin disampaikan. Gangguan teknis lainnya seperti audio 

yang kurang baik dapat mempengaruhi kualitas dan jalannya program yang 

ditayangkan secara langsung, hal itu berdampak penonton tidak dapat mendengar 

pebincangan secara jelas.  

Today’s Dialogue merupakan salah satu program talk show pada stasiun 

televisi Metro TV, dalam divisi current affairs. Program talk show Today’s 

Dialogue mengangkat isu seputar politik yang hangat diperbincangkan dan faktual. 

Menurut Morrisan (2008, 27) definisi dari current affair ialah:  

Current affair adalah program yang menyajikan informasi yang terkait dengan suatu berita 

penting yang muncul sebelumnya namun dibuat secara lengkap dan mendalam. 

Produksi pada program Today’s Dialogue ditayangkan secara live yang berdurasi 

selama 60 menit, setiap hari Selasa pada jam 21.30-22.30 WIB, Metro TV.  

Program talk show umumnya berbentuk dialog, debat atau adu argumentasi 

membahas masalah yang sedang hangat diperbincangkan oleh masyarakat atau 

membahas suatu masalah yang ada dan menghadirkan beberapa narasumber yang 

tentunya terkait dengan masalah yang tersebut. Menurut Naratama (2004, 147), 

Umumnya isi perbincangan talk show lebih mendalam dan memaparkan beberapa fakta dan 

solusi dalam perbincangannya, yang menjadi menu primer dalam talk show ialah bicara 

Format talk show yang dihadirkan pada Today’s Dialogue bersifat hard talk 

karena pembahasan yang dibawa dalam setiap temanya seputar politik yang 



  4

hangat diperbincangkan di masyarakat. Seperti pada umumnya program talk show, 

Today’s Dialogue menghadirkan para pakar yang kredibel dan mahir dalam 

bidangnya sebagai narasumber. Acara Today’s Dialogue dipandu oleh host yang 

bertugas untuk memandu jalannya acara supaya alur pembicaraan tidak keluar 

dari jalurnya atau konteks acara.  

Dalam hal ini yang menjadi fokus Penulis dalam laporan magang ialah 

bagaimana produksi talk show live Today’s Dialogue di Metro TV, karena 

sebelum pada akhirnya acara tersebut ditampilkan ke masyarakat, persiapan 

produksi siaran langsung program Today’s Dialogue mengalami suatu proses 

yang panjang. Bagaimana sebuah acara yang ditayangkan secara live dapat 

disiarkan secara baik melalui beberapa proses yang harus dilaksanakan supaya 

menghasilkan output yang baik.  

I.2 Tujuan Magang 

Selama Penulis melaksanakan magang, Penulis ingin mempelajari produksi 

pada acara talk show di Today’s Dialogue, Metro TV yang ditayangkan secara  

langsung atau live. 

I.3 Ruang Lingkup dan Batasan Magang 

I.3.1 Ruang Lingkup Magang 

Ruang lingkup magang Penulis pada bagian produksi Current Affair Metro 

TV. Penulis menjabat sebagai staff produksi untuk program talk show Today’s 

Dialogue. Penulis bekerja di bawah pengawasan asisten produser serta produser 

pada program tersebut. 
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I.3.2 Batasan Magang 

Berdasarkan ruang lingkup di atas, Penulis ditugaskan untuk menjadi 

perpanjangan tangan produser dalam memproduksi program acara. Berikut ini 

batasan magang Penulis pada program acara talk show Today’s Dialogue, yakni : 

1) mengikuti rapat tim produksi bersama dengan eksekutif produser guna 

membahas mengenai topik atau tema apa yang akan diangkat dalam talk show. 

2) menghubungi narasumber  

3) membantu produser dalam membuat rundown script dan menyusun daftar 

pertanyaan yang akan diajukan. 

4) menyusun dan membagikan rundown teknis. 

5) mencari stock video yang nantinya dipakai untuk mengedit paket dan filler 

yang akan di tayangkan pada acara. 

6) menyambut para narasumber yang baru datang untuk ditempatkan di green 

room (ruang tunggu narasumber), mengatur pendistribusian transpotasi dan 

pembagian memo untuk peminjaman studio dan kelengkapannya serta uang 

penggantian transport kepada narasumber. 

7) mengikuti dan mengamati jalannya acara program Today’s Dialogue yang 

tayang setiap seminggu sekali jatuh pada hari selasa, pukul 21.30 hingga 

22.30 WIB. 
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I.4 Lokasi dan Waktu Magang 

Penulis melaksanakan kerja magangnya di Metro TV di bawah naungan 

MEDIA GROUP yang berlokasi di Jl Pilar Mas Raya Kav A-D, Kedoya, Kebon 

Jeruk, Jakarta, 11520, Indonesia. Dengan nomor telepon (021) 583-000-77. 

Penulis memulai bekerja pada tanggal 12 Desember 2011 hingga 13 April 2012. 

Hari kerja yang berlaku dari Senin hingga Jum’at, dengan jam kerja mulai pukul 

13.00 sampai 22.00 WIB. Namun ada kalanya Penulis bekerja hingga melewati 

jam kerja yang telah ditentukan berkisar jam 23.00 WIB karena pekerjaan yang 

belum selesai, atau masuk dihari minggu untuk melakukan rapat pembahasan 

tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




