BAB I
PENDAHULUAN

I.1

Latar Belakang Masalah
Menurut Fachruddin (2012, h.187) dalam era globalisasi, informasi

berkembang pesat dan persaingan antar stasiun televisi pun semakin ketat. Untuk
mampu bertahan, para pengelola stasiun televisi harus memiliki strategi yang
matang, serta memastikan apakah program tayangannya dapat berjalan sukses atau
tidak ketika ditayangkan.
Salah satu indikator penentu kesuksesan suatu program tayangan televisi
ialah rating. Rating sering dijadikan alat ukur untuk menentukan populer tidaknya
suatu program tayangan televisi (Kuswandi, 2008, h.117). Program tayangan
televisi yang banyak diminati penonton, pasti memiliki rating yang tinggi. Dengan
menggunakan hasil survei rating dari perusahaan A. C. Nielsen (Zettl, 2006, h.410)
stasiun televisi akan dapat mengetahui berapa jumlah penonton yang menonton
suatu program tayangan. Perusahaan A. C. Nielsen berdiri tahun 1923, dimulai
dengan memberitakan rating radio pada tahun 1936 dan televisi di tahun 1950
(Baran, 2006, h.220).
Tingginya rating sebuah program tayangan televisi, menjadi target utama
pengiklan untuk memasang produknya. Uang hasil penjualan slot iklan, digunakan
oleh stasiun televisi untuk kebutuhan operasional program tayangan agar lebih baik.
Oleh sebab itu, parameter kesuksesan sebuah stasiun televisi adalah rating
(Fachruddin, 2012, h.55 & 188-189). Waktu terbaik untuk menayangkan suatu
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program televisi, adalah saat prime time. Menurut Soenarto (2007, h.66) penonton
paling banyak berkumpul untuk menonton suatu tayangan televisi terdapat pada
saat prime time. Saat prime time inilah, pengelola stasiun televisi dapat memasang
tarif penjualan slot iklan, dengan angka yang tinggi kepada pengiklan. Di Indonesia
pukul 19.00-21.00 WIB merupakan waktu prime time.
Pada tahun 2015 silam, berdasarkan hasil survei KPI (Komisi Penyiaran
Indonesia). Ini Talk Show dinobatkan sebagai program variety show yang paling
banyak ditonton oleh masyarakat.

Gambar 1.1
Hasil survei KPI
Sumber: twitter.com/KPI_Pusat

Tetapi pada 27 Maret 2017, Ini Talk Show mendapatkan teguran tertulis oleh
KPI. Berdasarkan Undang - Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU
Penyiaran), KPI menemukan pelanggaran pada program “Ini Talk Show” dalam
pemantauan dan hasil analisis berupa kata-kata yang merendahkan pada tayangan
8 Maret 2017 pukul 20.07 WIB yakni “..ini hewan apa? (sambil menunjuk seorang
pria) dan “..ini beras karung atau..” (yang ditujukan kepada seorang wanita)”. KPI
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Pusat menilai bahwa hal tersebut tidak pantas ditayangkan dan melanggar Pedoman
Perilaku Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 14, Pasal 15 dan
Pasal 21 Ayat (1) dan Pasal 37 Ayat (4) huruf a. KPI Pusat memberikan sanksi
administratif berupa teguran tertulis berdasarkan pelanggaran tersebut.
Dengan adanya teguran tersebut, program Ini Talk Show terus berbenah diri
untuk menjadi program yang lebih baik lagi. Materi yang diproduksi program
televisi, harus menjadi suatu tontonan yang dapat diterima oleh setiap kalangan
masyarakat. Menjaga isi materi yang akan ditayangkan, agar terhindar dari hal-hal
SARA, kata-kata ataupun perilaku kasar yang disengaja maupun tidak disengaja.
Pada tahun 2018, Ini Talk Show masuk dalam ajang penghargaan Indonesia
Television Award, dalam dua kategori Program Prime Time Non Drama Terpopuler
dan Program Komedi Terpopuler. Bersama beberapa program lainnya seperti;
Hitam Putih, Karma, On The Spot, Opera Van Java, Waktu Indonesia Bercanda,
Pesbukers, Stand Up Comedy Academy 3. Pengelola stasiun televisi berkompetisi
untuk memberikan tayangan terbaik. Director programing dan production RCTI,
Dini Putri menyatakan ajang ini adalah sebagai bentuk apresiasi masyarakat
terhadap para pekerja industri kreatif televisi, beberapa tayangan terbaik tanah air
akan diperlombakan. Program Ini Talk Show, berhasil keluar sebagai pemenang
dalam dua kategori tersebut (indonesiantvawards.com, 2018).
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Gambar 1.2
Pengumuman pemenang Indonesian Television Awards
Sumber: www.instagram.com/indonesiantvawards

Gambar 1.3
Pengumuman pemenang Indonesian Television Awards
Sumber: www.instagram.com/indonesiantvawards
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KPI juga menggelar ajang perlombaan program acara televisi pada tahun
2018. Menetapkan 78 nominasi dengan 63 program acara televisi, terdiri dari 19
kategori pada saat jumpa pers di Kantor KPI Pusat. Dihadiri Hardly Stefano
selaku Komisioner KPI Pusat, Nuning Rodiyah, Dewi Setyarini, dan perwakilan
Juri Anugerah KPI 2018. Anugerah KPI 2018 disiarkan secara langsung di Studio
RCTI pada 4 November 2018 pukul 13.00 WIB. Program Ini Talk Show masuk
sebagai nominasi dalam kategori program talk show, bersama dengan DR. OZ
Indonesia Trans TV, Inspirasi Jalanan TV One, Michael Tjandra Luar Biasa RTV,
Q&A Metro TV. "Walaupun program Ini Talk Show belum keluar sebagai
pemenang, semua program acara yang masuk dalam nominasi Anugerah KPI 2018
pada dasarnya telah menjadi pemenang, karena menjadi contoh program siaran
yang diharapkan KPI", terang Hardly Stefano (RG, 2018).
Menurut Fachrudin (2012, h.2) untuk membuat suatu program tayangan
televisi yang menarik dan bernilai jual tinggi, bukan pekerjaan mudah. Sebuah
produksi televisi bukanlah pekerjaan seorang saja melainkan pekerjaan tim. Untuk
dapat membuat suatu program televisi yang baik, setiap individu dalam tim harus
memiliki

kualitas, komitmen tinggi, dapat memahami segala sesuatu yang

dikerjakan dan memiliki profesionalitas selama menjalankan proses produksi
hingga merealisasikan suatu program tayangan (Collie, 2007, h.159). Dalam
produksi televisi, sebuah tim dibagi menjadi beberapa bagian, di antaranya;
produser, associate producer, kreatif, juga termasuk production assistant (PA)
(Wibowo, 2007, h.36).
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Peran PA, bertanggung jawab dalam mempersiapkan segala kebutuhan teknis
produksi dan berkoordinasi kepada seluruh tim yang bersangkutan, dari saat praproduksi, produksi, hingga paska-produksi (Latief & Utud, 2015, h.127-128).
Tugas penting PA adalah memastikan dan menjaga kelancaran jalannya proses
produksi suatu program acara televisi serta membantu produser dalam membuat
suatu tayangan dari sebuah konten yang masih berbentuk tulisan, menjadi sebuah
tayangan audio-visual. PA juga bertugas menghubungi kru untuk melakukan
syuting program tayangan live dan tapping. Hal-hal yang harus dikerjakan PA
meliputi; mempersiapkan dan mengecek segala kebutuhan teknis, menjadi juru
bicara seluruh kru baik dari tim services yaitu floor director yang merupakan
perpanjangan tangan program director, hingga tim produksi yang merupakan
perpanjangan tangan produser seperti tim PA dan tim kreatif. Dalam paskaproduksi tayangan Ini Talk Show, PA memiliki tanggung jawab penuh dalam
melakukan realisasi ide dan konsep, melalui proses editing.
Keragaman dalam tugas kerja PA inilah, yang membuat pemagang tertarik
untuk dapat terlibat dan terjun secara langsung ke dalam proses produksi acara Ini
Talk Show NET. TV, bersama para profesional industri televisi tanah air sebagai
PA dalam divisi produksi.
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I.2

Tujuan Magang
Berdasarkan latar belakang, pelaksanaan magang ini bertujuan untuk
mempelajari peran production assistant (PA) pada proses produksi program
acara Ini Talk Show di NET Mediatama Televisi (NET. TV).

I.3

Ruang Lingkup dan Batasan
Ruang lingkup pemagang selama melaksanakan magang di program acara Ini

Talk Show NET TV adalah sebagai tim production assistant (PA), bagian divisi
produksi. Pemagang bekerja di bawah pengawasan produser yang berfokus pada
keseluruhan acara. Berikut ini adalah batasan magang yang dikerjakan oleh
pemagang pada program acara TV Ini Talk Show, yaitu:
1) Peminjaman, distribusi, dan pengembalian alat.
2) Dristribusi arsip cetak yaitu rundown syuting.
3) Ikut dalam proses brainstorming bersama tim kreatif.
4) Membuat template designs foto dan video promosi program terbaru
5) Produksi konten tayangan kebutuhan syuting, biasanya berupa OBB
(opening bumper break), VT (video tape).
6) Membuat konten materi game fusion.
7) Berkoordinasi dan merekam VO (voice over).
8) Set up kebutuhan peralatan teknis studio.
9) Melakukan proses skin tone.
10) Melakukan briefing dan reading rundown.
11) Rehearsal bersama pengisi acara.
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12) Melaksanakan syuting live dan tapping.
13) Retrive data tayangan untuk kebutuhan konten.
14) Mengamankan program tayangan, mulai dari pemotongan kasar (rough
cut editing) dalam proses offline editing, penyempurnaan tayangan
bersama editor (online editing), hingga quality control
15) Rapat evaluasi mingguan bersama produser

I.4

Lokasi dan Waktu Magang
Pemagang melaksanakan magang di PT NET Mediatama Televisi (NET.

TV) yang berada di bawah naungan INDIKA GROUP. Kantor pusat NET. TV
berlokasi di The East Tower Lt. 27-30, Jl. Lingkar Mega Kuningan Blok E3.2 Kav.
1 dan Studio Ini Talk Show yang terletak di Stage A. Mitra Graha Jl. Jend Gatot
Subroto Kav. 21, Kuningan Timur, Setiabudi-Jakarta Selatan, Indonesia 12950,
dengan nomor telepon (021) 57938543.
Proses pelaksanaan magang berlangsung selama tiga bulan, dimulai dari
tanggal 7 Januari sampai dengan 12 April 2019. Hari kerja yang berlaku adalah hari
Senin sampai dengan Jumat, dengan jam kerja yang biasanya dimulai pukul 12.00
sampai dengan 23.00 WIB. Tetapi di waktu-waktu tertentu, pemagang bisa bekerja
sebelum atau melebihi jam kerja di atas.
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