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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Televisi telah menjadi bagian yang tak dapat terpisahkan dari kehidupan 

manusia. Majalah Aikon edisi Juni 1997 menyebutkan kehebatan televisi kini 

telah mampu menyamai kegiatan rutin manusia layaknya sikat gigi dan mandi, 

menonton televisi telah menjadi ritual harian yang oleh kebanyakan dari kita 

diterima sebagai nasib teknologi. Perkembangan teknologi televisi telah 

menyebabkan lebih banyak orang yang menghabiskan waktunya di depan televisi 

dibandingkan waktu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. 

 Dengan semakin tingginya kebutuhan masyarakat akan televisi, maka 

jumlah stasiun televisi pun semakin bertambah dengan beragam variasi program.  

Dari awalnya sebagai perpanjangan teknologi radio, dengan program meniru 

sandiwara atau talkshow di radio ( Day, 2004, h.16).  Kini setiap stasiun televisi 

mengemas program seunik mungkin untuk menghadapi persaingan dengan stasiun 

televisi lain.   

 Setiap program televisi, terdapat tim produksi di depan layar maupun di 

belakang layar. Orang  yang berada di depan layar itu seperti selebritas yang 

banyak digemari oleh masyarakat, tetapi sedikit diantara pemirsa yang 

mengetahui siapa orang di balik layar yang memproduksi tayangan tersebut.  Tim 

yang berada di balik layar tersebut meliputi Production Division Head ( Kepala 

Divisi Produksi ), Production Department Head ( Kepala Departemen Produksi ), 
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Executive Producer, Producer, Senior Creative, Creative, dan Production 

Assistant 

 Setiap divisi di dalam pembagian pekerjaan mereka memiliki pekerjaan 

dan memiliki tugas yang berbeda. Walaupun tugas dan tanggung jawab mereka 

berbeda, mereka memiliki tugas yang sama yaitu untuk menghibur khalayak 

dengan program yang mereka buat. Tugas yang mereka miliki itu ada yang 

memiliki tanggung jawab untuk persiapan dan proses produksi, menjelaskan dan 

mencari pola kerja, pengembangan ide dan mengawasi casting, penulis script dan 

hal lainnya. Contohnya tim kreatif, mereka terdiri dari sekumpulan orang yang 

bertugas mencari ide mengenai acara yang akan ditayangkan dimana mereka juga 

mengembangkan ide tersebut menjadi suatu konsep utuh secara mendetail.  

 Sama dengan halnya di stasiun televisi, yang bernama Trans TV. Trans 

TV merupakan perusahaan yang berada di bawah naungan CT CORP. Perusahaan 

ini ingin memberikan tayangan terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia 

bersama Trans 7, CNN Indonesia, Detik.com, dan TRANSVISION. Trans TV 

merupakan stasiun TV yang cukup ternama di Indonesia yang dimiliki oleh 

Chairul Tanjung.  

Sejak tahun 2007 Trans TV hampir setiap tahun mendapatkan 

penghargaan yang berbeda-beda. Penghargaan yang didapat oleh perusahaan ini 

merupakan penghargaan yang memang stasiun TV ini dapat dikategorikan sebagai 

stasiun TV yang terbaik, dikarenakan semua penghargaan yang didapatkan 

merupakan penghargaan yang menyatakan bahwa stasiun televisi ini merupakan 

Program yang terbaik, contohnya Trans TV mendapatkan penghargaan dari KPI 
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Bali Awards 2013 kategori Berita Televisi Nasional Program Berita Terbaik, 

KPID Bengkulu Ketegori Program Feature Terbaik, Piagam Anugrah KPI 2016 

Kategori Program Animasi Terbaik Plentis Kentus, dan penghargaan lainnya yang 

memang membuktikan bahwa program di stasiun TRANS TV memang memiliki 

kelebihan diantara stasiun TV lain di Indonesia. 

 Penghargaan yang didapatkan di perusahaan Trans TV dikarenakan orang 

yang berada di belakang layar, mampu memberikan ide yang kreatif untuk 

membuat sebuah tayangan acara yang bermanfaat dan bermutu untuk ditayangkan 

di televisi Indonesia. 

 Dalam pembuatan program acara yang bernama BROWNIS di Trans TV 

yang di bawakan oleh Ivan Gunawan, Ruben Onsu, dan Co-Host Ayu Ting-Ting. 

Merupakan acara talkshow yang meliputi tantangan, merubah penampilan dan 

memiliki kejutan-kejutan dan juga ditayangkan secara live atau disiarkan secara 

langsung tanpa adanya penundaan waktu. Dalam pembuatan program BROWNIS, 

tim kreatif mengurusi rundown, naskah acara hingga memberikan briefing bagi 

para pengisi acara. Dalam proses produksi pembuatan acara di stasiun TV, 

sangatlah dibutuhkan komunikasi yang efektif  dikarenakan posisi kerja yang 

mereka tempati tidak berada di lantai yang sama dan walaupun berada di lantai 

yang sama mereka tidak berada di posisi yang sama. Komunikasi yang dilakukan 

terkadang sulit dikarenakan posisi penempatan pekerjaan mereka tersebut. Contoh 

nya adalah tim kreatif di lantai tujuh , editing di lantai tiga, tim wardrobe dan 

property di lantai satu.  
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 Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap kegiatan komunikasi, haruslah 

disampaikan dengan baik agar selama acara tersebut ditayang semua berjalan 

dengan lancar. Baik komunikasi dengan anggota tim maupun dengan talent yang 

akan dipakai di dalam acara tersebut. Dalam sebuah tim atau organisasi mereka 

saling berketergantungan yang memerlukan koordinasi, di mana koordinasi 

tersebut mensyaratkan komunikasi ( Hanney : 1984 ). 

 Khususnya untuk tim kreatif, mereka benar-benar harus baik dalam 

menyampaikan semua pesan atau informasi untuk anggota lainnya dan untuk 

talentnya, karena di dalam sebuah acara yang sangat berperan adalah tim kreatif, 

karena mereka yang kurang lebih mengetahui isi dan konten dari acara yang akan 

ditayangkan. 

 Begitu pentingnya komunikasi dalam proses produksi sehingga pemagang 

mengangkat topik tentang “Pola Komunikasi Tim Kreatif dalam Program 

BROWNIS di Trans TV”. 

1.2  Tujuan Magang 

Pemagang melakukan kegiatan magang selama empat bulan di TRANS TV 

memiliki tujuan, yaitu: 

1. Untuk mengetahui pola komunikasi tim kreatif BROWNIS (Obrolan 

Manis) di Trans TV 

2. Mengetahui Proses Produksi dalam program acara di Trans TV. 

3. Meningkatkan kemampuan berkomunikasi dalam pekerjaan khususnya di 

dalam suatu tim dan di bawah tekanan waktu. 



	 5	

4. Mendapatkan pengalaman kerja di bidang Broadcasting sebelum terjun 

kedalam dunia kerja sebenarnya. 

 

1.3 Ruang Lingkup dan Batasan 

 Dalam kesempatan magang di Trans TV, Pemagang bekerja pada divisi 

produksi. Pemagang di tempatkan di program TV Tanpa Batas. Pemagang di 

tempatkan sebagai tim kreatif di mana tugas pemagang selama menjalani magang 

adalah mencari sumber data melalui Youtube dan membuat script yang bersumber 

dari Youtube atau web. 

 Saat bulan Ramadhan acara Tanpa Batas tidak ditayang, pemagang 

dipindahkan ke program My Trip My Adventure Kids. Tugas pemagang kurang 

lebih sama seperti program sebelumnya yaitu tim kreatif, dalam program MTMA 

Kids pemagang membantu juga dalam meriset lokasi yang berada diseluruh 

Indonesia untuk trip atau shooting minggu berikutnya dan dievaluasi oleh 

Produser dan Executive Produser. Setiap hari Senin pemagang diwajibkan untuk 

membuat by minute untuk mengetahui rating dan share pada minggu tersebut dan 

pemagang pun membantu dalam proses casting untuk mencari host anak kecil 

untuk episode berikutnya. 

 Rendahnya rating dari program MTMA Kids dan cukup menimbulkan 

kontroversi di perusahaan PT. Transformasi Televisi Indonesia program MTMA 

Kids sementara tidak ditayangkan dahulu, atau mengalami PRE-EM. Maka posisi 

pemagang mengikuti senior kreatif untuk acara baru Trans TV yaitu “BROWNIS” 

yang dibawakan oleh Ruben Onsu dan Ivan Gunawan , dan tayang setiap pukul 
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13.00 WIB. Dalam program BROWNIS, pemagang bertanggung jawab dibagian 

wardrobe, make up dan property, setiap harinya pemagang diharuskan untuk 

membuat form wardrobe, make up dan property untuk shooting keesokan harinya. 

Pemagang juga memiliki tugas untuk mencari contact person dari bintang tamu 

yang akan dihadirkan saat acara berlangsung. 

 Pemagang ditempatkan pada beberapa program, tetapi program 

BROWNIS merupakan program yang paling lama ditempati oleh pemagang dan 

program BROWNIS yang memberikan banyak pengalaman dan pembelajaran 

kepada pemagang. 

 

1.4  Lokasi dan Waktu Magang 

 Kegiatan magang yang dilakukan oleh Pemagang di PT. Televisi 

Transformasi Indonesia ( TRANS TV) adalah selama empat bulan atau setara 

dengan 640 jam, yaitu pada bulan Mei sampai dengan bulan Agustus. Waktu 

pelaksanaan kerja praktek dilakukan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat.  

 Jam kerja magang pemagang di mulai pada pukul jam 10.00 pagi hingga 

selesai. Untuk pulang jam kantor sangat tidak menentu, terkadang jam 19.00 atau 

20.00 sudah pulang namun terkadang pemagang dapat pulang pukul 22.00 atau 

jam 23.00 malam. Semua tergantung tugas yang diberikan oleh supervisor di 

kantor dan tergantung akan kegiatan yang dilakukan besok, jika supervisor 

mengizinkan pulang, maka pemagang dapat pulang ke rumah.  

 Lokasi dari kantor PT. Televisi Transformasi Indonesia (TRANS TV)  

tempat Pemagang  melaksanakan kegiatan kerja praktek berlokasi di Jl. Kapten P. 
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Tendean Kav. 12-14 A, Mampang Prapatan, RT.2/RW.2, Jakarta Selatan, Daerah 

Khusus Ibukota Jakarta 12790, Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Logo Perusahaan 

Sumber: Google Indonesia 

PT. Televisi Transformasi Indonesia 

Jl. Kapten P. Tendean Kav. 12-14A, Mampang Prapatan, RT.2/RW.2, Jakarta 

Selatan, DKI Jakarta 12790 

Indonesia 




