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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Berbicara adalah alat komunikasi yang ingin disampaikan antara pihak pertama 

dan pihak lain yang berguna untuk mendapatkan informasi yang diinginkan atau dapat 

menambah relasi dari sebuah percakapan tersebut. 

Host adalah orang pertama yang tampil membawakan suatu acara, dimana 

memiliki tugas untuk mengumumkan, memberitahu, dan juga mengatur suatu 

pelaksanaan kepada setiap tahapan acara. Oleh karena itu, kesuksesan acara biasanya 

akan bergantung pada kinerja pembawa acara tersebut. 

Salah satu hal latar belakang penulis  untuk menjadi perwakilan organisasi 

sebagai Team Social Media Admin dari Lentera Bagi Bangsa untuk membentuk citra, 

reputasi yang baik kepada masyarakat. 

Acara adalah suatu kegiatan yang dipertunjukkan, disiarkan atau 

diperlombakan, termasuk acara di radio, televisi dan juga media sosial. Biasanya pada 

acara televisi yang mendatangkan bintang tamu, pemandu acaranya disebut Host. 

(Romli., 2008) 

 Pembawa acara yang memiliki pengaruh dan kinerja yang tinggi dalam dunia 

hosting seperti Najwa Shihab. Menurut kutipan kompas.com ia merintis karir di stasiun 

televisi RCTI, di tahun 2001 Najwa Shihab memilih bergabung dengan MetroTV 

karena stasiun televisi tersebut dinilai lebih menjawab minat besarnya terhadap dunia 
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jurnalistik. Kemudian pada bulan agustus 2017,  melalui sebuah episode Catatan Tanpa 

Titik, Najwa secara resmi mengundurkan diri dari MetroTV yang telah membesarkan 

namanya tersebut. pada 10 januari 2018, Najwa Shihab melalui program Mata Najwa 

tampil kembali di Trans7 dengan menempati beberapa konsep yang sama seperti di 

MetroTV, yaitu pada hari Rabu pukul 20:00 WIB. Setelah pengalaman yang cukup 

lama menjadi jurnalis selama 9 tahun. Najwa Shihab mendirikan narasi tv yaitu sebuah 

perusahaan berita dan media yang juga menciptakan dan mengelola beberapa jenis 

konten yang bermanfaat. (Aditya, 2020) 

Andy F.Noya, ia adalah seorang wartawan dan sekaligus sebagai presenter di 

salah satu stasiun televisi yang terkenal dengan acara Kick Andy, sebuah acara yang 

tentunya memberikan edukatif dan juga inspiratif yang baik bagi banyak orang. Selama 

karir nya ia dikenal sebagai wartawan cetak, lebih dari lima belas tahun ia bergumul 

dengan dunia jurnalistik untuk media cetak.  

Memiliki pengalaman yang luas di dunia jurnalistik, beliau konsisten di dunia 

yang ia tekuni berkat kinerja yang baik selama menjadi pembawa acara yang 

mengantarkan kisah inspiratif bagi banyak orang sehingga selama perjalanan karirnya. 

Andy F.Nova membuatkan sebuah buku yaitu “Kisah Hidupku” Andy F.Nova menjadi 

salah satu pembawa acara yang sangat memiliki prestasi dan penghargaan yang 

banyak, dan beliau sudah membuat buku yang sangat inspiratif untuk diseluruh 

Indonesia. (Kompas.Id, Kisah Hidup Andy F.Noya, 2019) 

Pembawa acara juga harus memiliki teknik yang efektif dan juga bisa 

diandalkan seperti kemampuan mempengaruhi orang lain hal ini dapat membuat acara 
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berlangsung lebih baik,bahkan apabila keterampilan berbicara sangat baik dilakukan 

pada orang lain, maka mereka akan melihat pembawa acara sebagai orang yang 

memiliki kredibilitas tinggi sehingga acara semakin lebih menarik. (Dharmawan, 2008) 

 Pembawa acara harus memiliki persiapan yaitu menanamkan rasa percaya diri 

pada saat sedang berhadapan dengan penonton, perhatian harus tetap fokus kepada 

seorang pembawa acara sehingga acara dapat berjalan dengan baik. (Olii, 2010) 

Dalam kegiatan ini tentunya ada salah satu hal yang terpenting yaitu media 

sebagai promosi, selain itu pengertian promosi adalah perkenalan dalam rangka 

memajukan usaha dagang. Promosi merupakan salah satu jenis komunikasi yang sering 

dipakai oleh pemasar,sebagai salah satu elemen promosi. (Sustina, 2003) 

 Kegiatan penulis adalah menjadi Host Talk show Instagram live di dalam 

sebuah organisasi yaitu yayasan lentera membangun bangsa. Hal ini merupakan salah 

satu bagian dari Public Relations. Pemagang dituntun oleh supervisor untuk 

mengetahui tugas atau pekerjaan yang akan diberikan.  

 Pembawa acara memiliki peran yang penting karena mewakilkan organisasi 

untuk merepresentasikan gambaran organisasi lentera bagi bangsa khususnya di media 

sosial. Penulis kali ini memiliki ciri khas yang berbeda yaitu seperti memberikan 

promosi dalam berdonasi, mengajak influencer untuk berdonasi bahkan memberikan 

program beasiswa untuk Sekolah Lentera Harapan di seluruh Indonesia. 

Host memang sangat diperlukan karena dapat memimpin acara kegiatan atau 

memberikan pertanyaan kepada influencer atau guest untuk mempromosikan seperti 

launching website tersebut atau juga kegiatan baru seperti promosi program beasiswa 
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LBB. 

Kegiatan Talk show di Instagram LBB memberikan sebuah segmen yaitu 

“NGOBRAS” atau ngobrol asyik bersama bintang tamu dan menceritakan tentang 

beberapa pengalaman ketika menjadi salah satu donatur dari LBB. Hal ini yang 

membuat acara ini berbeda dengan organisasi lainnya.  

 Seiring berkembangnya jaman yang semakin maju banyak masyarakat yang 

menggunakan media sosial. Maka dari itu sebuah organisasi memerlukan suatu 

platform di media sosial untuk membuat nama organisasi tersebut semakin dikenal oleh 

mata masyarakat. Oleh karena itu, hal ini menjadi salah satu bagian yang terpenting 

karena dapat membuat hubungan organisasi dengan masyarakat dapat berjalan baik. 

Yayasan Lentera Membangun Bangsa didirikan pada februari 2020 sebagai 

badan hukum yang mewadahi program beasiswa pendidikan bagi anak – anak yang 

membutuhkan dukungan finansial untuk belajar di sekolah lentera harapan di seluruh 

Indonesia. Dahulu bernama Orang Tua Asuh yang dibawahi Yayasan Pendidikan Pelita 

Harapan (YPPH) yang didirikan pada tahun 2005. (Purwanti a. , 2020)  

Acara Talk show di dalam Lentera Bagi bangsa penerapannya masih kurang 

maksimal serta strategi komunikasi yang harus lebih di kembangkan.Organisasi lentera 

membangun bangsa membuka kesempatan untuk Penulis bekerja menjadi host talk 

show dibawah pimpinan supervisor. Penulis bekerja langsung sebagai operator untuk 

menjadi host dan melakukan kolaborasi dengan para influencer muda untuk melakukan 

talkshow di media sosial Instagram sehingga dapat menarik para kaum milenials untuk 

menyaksikan pertunjukan tersebut di media sosial masing-masing. 
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Acara ini bersifat informatif untuk melakukan donasi agar kaum anak muda 

tertarik untuk memiliki hati yang berbagi kepada saudara – saudara nya yang ada di 

seluruh Indonesia. 

1.2 Tujuan Magang  

a) Untuk mempelajari peranan talkshow host Instagram live di organisasi lentera 

membangun bangsa. 

b) Untuk mempelajari strategi promosi program beasiswa Yayasan Lentera 

Membangun Bangsa lewat talkshow  

c) Memperkenalkan Organisasi Yayasan Lentera Membangun Bangsa kepada 

kalangan anak muda dengan mengundang influencer ke talkshow tersebut. 

 

1.3 Ruang Lingkup Dan Batasan 

Ruang lingkup untuk penulis  menjadi Host Talkshow Instagram Live di Divisi 

Social Media Admin Yayasan Lentera Membangun Bangsa. Hal  ini menjadi bagian 

dari Public Relations karena dapat mengenalkan sebuah nama organisasi kepada 

masyarakat secara luas. 

Yayasan Lentera Membangun Bangsa terdiri dari 10 divisi yaitu Divisi Content 

Creator,Social Media Specialist,Website Specialist,Printed Communication Specialist 

, Digital Communication Specialist, Fundraising Event Specialist,Presenter/Talk Show 

Host, Public Speaking course dan Online English Lesson, Media Relations dan 

Merchandise dan Data. 

Batasan dari kegiatan magang adalah melaksanakan tugas seperti membuat 
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konsep talk show yang menarik viewers dan tanggung jawab yang besar sebagai host 

talk show karena membawa nama organisasi lentera membangun bangsa.dan membuat 

e-flyer yang dibutuhkan,serta mempromosikan e-flyer ke media sosial seperti 

Instagram,whatsaap,facebook dan lainnya. 

1.4 Lokasi & Waktu Magang 

Kegiatan pelaksaanan program kerja magang yang harus dilaksanakan dari 

Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pelita Harapan yaitu selama 640 jam (kurang 

lebih yaitu 4 bulan). Penulis juga melaksanakan kegiatan program kerja magang  dari 

tanggal 3 agustus – 30 november 2020. Pelaksanaan jam kerja dari pukul 07.00 – 16.00 

WIB dan jam kerja dari hari senin – jumat.  

 Pada saat ini masa pandemi yang berlangsung, program kerja magang 

dilaksanakan dengan bekerja dari rumah / ( Work  From Home) kegiatan ini 

berlangsung 75% tatap muka dan 25% offline. 

Lokasi YLMB terletak di Universitas Pelita Harapan Gedung C Lantai 1. 

Jl.M.H. Thamrin Boulevard 1100, Lippo Village,Tanggerang 15811. 

 

Gambar 1.4 Logo Lentera Bagi Bangsa 

( Sumber : dokumen resmi LBB) 
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