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BAB I 

PENDAHULUAN 

 Pada bagian ini pemagang menyajikan latar belakang laporan magang, 

tujuan magang, ruang lingkup pekerjaan yang dilakukan, kemudian waktu dan 

tempat pelaksanaan magang. 

1.1 Latar Belakang 

Darwanto (2007 : 32) mengemukakan pendapat bahwa pada masa modern 

ini media massa sudah berubah dari media massa cetak menjadi media massa 

elektronik. Media massa elektronik salah satunya televisi. Televisi dinilai paling 

efektif saat ini karena banyak masyarakat yang tertarik dengan televisi. Ini 

disebabkan karena televisi dapat menyajikan gambar dan suara secara bersamaan 

yang tidak ada pada media massa yang lainnya dan penyiarannya juga hampir tidak 

memiliki batas.   

Televisi juga merupakan alat komunikasi yang memiliki fungsi yang sama 

dengan media massa yang lain seperti siaran radio dan surat kabar yaitu fungsi 

informasi, fungsi pendidikan, fungsi menghibur, dan juga fungsi mempengaruhi. 

Menurut Effendy (2004 : 54) komunikasi massa berfungsi sebagai media sarana 

informasi untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat luas. 

Masyarakat memilih informasi yang diberikan menurut kebutuhan dan 

keinginannya. Masyarakat membutuhkan informasi untuk berbagai kegiatan 

pribadi, sosial, pendidikan dan bisnis. Masyarakat sebagai mahkluk sosial yang 

berdampingan dengan orang lain, sangat membutuhkan informasi terkini sebagai 
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sarana dalam hidup bermasyarakat. Fungsi yang kedua yaitu fungsi pendidikan. 

Dikatakan sebagai fungsi pendidikan karena media massa tidak lepas dari 

kewajibannya dalam menyajikan program-program yang mendidik untuk 

masyarakat luas. Cara memberikan pendidikan kepada masyarakat dapat melalui 

banyak hal. Salah satunya dengan menyiarkan ruang diskusi terbuka mengenai 

beberapa hal yang terjadi pada masa ini dengan narasumber-narasumber yang 

kompeten dibidangnya.  

Fungsi yang ketiga yaitu fungsi menghibur. Dengan adanya program-

program yang diproduksi oleh televisi dapat memberikan hiburan tersendiri kepada 

masyarakat luas. Seperti program komedi yang dapat membuat masyarakat 

terhibur. Fungsi yang keempat yaitu fungsi mempengaruhi. Disela-sela program 

yang ditayangkan oleh televisi terdapat beberapa iklan. Iklan yang ditayangkan 

secara terus menerus dapat mempengaruhi masyarakat. Sehingga masyarakat akan 

membeli produk tersebut. Penyebaran informasi melalui media massa dapat 

membentuk pola pikir dan cara pandang masyarakat mengenai kehidupan. Dengan 

adanya fungsi pada komunikasi massa, televisi yang adalah sarana media massa 

harus menjalankan fungsi-fungsi tersebut. 

Sejalan dengan yang dikatakan Effendy (2004 : 54) untuk menjalankan 

fungsi-fungsi tersebut bukanlah pekerjaan yang mudah bagi stasiun televisi. Stasiun 

televisi harus menjalankan fungsi tersebut melalui program-program televisi. 

Untuk memproduksi program televisi membutuhkan banyak orang karena 

memproduksi sebuah program televisi adalah pekerjaan yang rumit. Sehingga 

program televisi harus membentuk tim yang solid agar dapat bekerjasama dengan 
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baik. Salah satu posisi yang terdapat pada tim produksi adalah production assistant. 

Production assistant bertugas untuk membantu proses produksi sehingga dapat 

berlangsung dengan baik. Mulai dari tahapan pra produksi sampai pasca produksi. 

Production assistant juga bertugas mengatur segala kebutuhan teknis, perizinan, 

akomodasi dan transportasi untuk di koordinir kebagian divisi tersebut.  

Pemagang melaksanakan kerja praktek di PT Televisi Transformasi 

Indonesia (Trans TV). Trans TV adalah stasiun televisi komersial yang memulai 

siaran percobaan pada tanggal 10 November 2001. Trans TV kemudian diresmikan 

oleh presiden pada tanggal 15 Desember 2001. Trans TV adalah stasiun televisi 

yang program-programnya ditujukan untuk keluarga dan pemirsa muda. Trans TV 

banyak memproduksi program-program televisi yang informatif. Memberikan 

informasi seputar keadaan di Indonesia maupun mancanegara, dan memberikan 

informasi tempat-tempat yang bagus untuk berlibur, tempat-tempat yang memiliki 

sejarah seperti museum dan sebagainya. Selain itu Trans TV juga memberikan 

informasi seputar kehidupan selebritis tanah air. Trans TV tidak hanya 

memproduksi program-program televisi yang informatif, namun juga memproduksi 

program-program televisi yang menghibur masyarakat Indonesia. Dalam hal ini 

Trans TV menjalankan fungsi informasi dan juga fungsi menghibur. 

Salah satu program acara Trans TV yaitu “Follow Artis” merupakan 

program televisi dalam bentuk variety show. Pada program ini,  pembawa acara 

mengikuti artis dan public figure dalam kesehariannya. Tidak hanya itu, pembawa 

acara juga melakukan wawancara dengan para artis dan juga public figure seputar 
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karir dan kehidupan pribadi mereka. Dengan dialog-dialog humor dan gimmick 

komedi yang akan menghibur pemirsa.   

Peran production assistant dalam program “Follow Artis” yaitu membantu 

agar proses produksi program berjalan dengan baik. Baik itu saat proses pra 

produksi, produksi hingga pasca produksi. Seorang production assistant bertugas 

untuk memastikan alat-alat shooting sudah sesuai, memperhatikan agar crew yang 

bertugas bekerja sesuai timeline, membuat salinan skrip, sampai memastikan proses 

editing berjalan lancar hingga selesai. Dengan pertimbangan beberapa hal tersebut 

penulis memilih melaksanakan kegiatan kerja praktek di PT Televisi Transformasi 

Indonesia dengan judul “Peran Production Assistant Program “Follow Artis” di PT 

Televisi Transformasi Indonesia (TRANS TV)”. 

 

1.2 Tujuan Magang 

 Berdasarkan latar belakang, pelaksanaan kerja praktek ini bertujuan: 

1. Untuk mempelajari proses produksi program variety show secara 

keseluruhan.  

2. Untuk mempelajari peran production assistant pada produksi program 

televisi. 
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1.3 Ruang Lingkup 

 Pemagang melaksanakan kegiatan magang di PT Televisi Transformasi 

Indonesia (TRANS TV) pada tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan 17 Maret 

2020. Pemagang ditempatkan di divisi produksi, bergabung bersama tim produksi 

program “Follow Artis” dan membantu tim production assistant. Production 

assistant melanjutkan apa yang sudah direncanakan oleh produser dan tim kreatif. 

Secara keseluruhan production assistant melakukan hal-hal teknis. Sebelum 

melakukan shooting, production assistant harus memesan kru. Biasanya kru itu 

sendiri terdiri dari cameraman dan audioman. Lalu production assistant juga harus 

memesan alat-alat yang akan dipakai untuk keperluan shooting,  memesan 

wardrobe untuk dipakai oleh pembawa acara juga artis atau public figure yang akan 

diundang ke acara Follow Artis. 

 Pada saat shooting, production assistant bertugas sebagai perantara dari 

produser kepada kru. Apabila ada pengambilan gambar atau sisi pengambilan 

gambar yang salah menurut produser, production assistant yang menyampaikan 

kepada kru. Production assistant memantau selama shooting berlangsung dan 

membantu tim kreatif. Setelah selesai shooting, production assistant harus 

memasukan video hasil shooting ke komputer untuk dilakukan rough cut. Setelah 

video hasil shooting di rough cut oleh production assistant, mereka juga harus 

membawa hasil rough cut tersebut ke ruang editing untuk dilakukan online editing 

oleh editor. Sepanjang waktu mengedit, production assistant harus memantau 

proses editing dari awal hingga akhir. Lalu ketika semua proses editing selesai, 

dibawa ke produser dan supervisor untuk dilihat. Jika ada revisi dari produser dan 
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supervisor, production assistant lah yang menyampaikan ke editor. Lalu setelah 

semuanya selesai, video dibawa ke library Trans TV.  

 

1.4 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Magang 

1. Waktu Kegiatan Magang 

Kegiatan magang dilakukan sesuai waktu yang ditentukan oleh 

Universitas Pelita Harapan yaitu 640 jam kerja atau setara dengan 3 bulan. 

Terhitung dari 31 Desember 2019 sampai dengan 31 April 2020.  

 2. Tempat Pelaksanaan Magang 

  Kegiatan magang ini dilakukan di PT Televisi Transformasi 

Indonesia atau biasa dikenal dengan sebutan Trans Tv. Perusahaan yang 

dimiliki oleh Transmedia Group yang diantaranya tokoh penting yaitu 

Chairul Tanjung. Trans TV menyiarkan siaran percobaan pada tanggal 10 

November 2001. Trans TV kemudian beroperasi dan diresmikan oleh 

presiden pada tanggal 15 Desember 2001.  

 

  


