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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang Masalah 

Televisi merupakan alat komunikasi massa yang bertahan dan terus 

digunakan oleh masyarakat, terlepas dari perkembangan media berbasis 

online yang sedang mengalami kemajuan. Karakteristik televisi yang 

mampu memenuhi kebutuhan informasi, pengetahuan ataupun hiburan, 

merupakan hal yang sangat berdampak bagi khalayak umum.  

Menurut Hikmat (2018), televisi dianggap menjadi media 

komumikasi massa yang paling besar berpengaruh dibanding surat kabar, 

majalah, dan radio. Hal tersebut dikarenakan televisi memberi pesan 

secara audio visual tanpa mengharuskan audiens pergi dari rumah dan 

dapat bersantai bersama keluarga. 

Selain itu, terdapat opini Joseph DeVito mengenai komunikasi 

massa yang dikutip Hikmat, yaitu bahwa: 

First, mass communication is addressed to masses, to an extremely large 

audience. This does not mean that the audience includes all people or everyone 

who reads or everyone who watches television; rather means an audience that is 

large and generally rather poorly defined. Second, mass communication is 

communication medicated by audio and or visual transmitters. Mass 

communication is perhaps most easily and most logically defined by its forms: 
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television, radio, newspaper, magazine, films, books, and tapes. (Hikmat, 2018, 

h.22) 

Komunikasi massa yang sebelumnya meliputi surat kabar, majalah, 

siaran radio, dan televisi telah melakukan ekspansi ke media sosial dan 

dunia maya. Hal tersebut dapat dilihat dari perluasan wadah acara-acara 

televisi ke dunia online. Seperti pemilik TRANS TV (Chairul Tanjung) 

yang melakukan ekspansi bisnis ke berita portal online detik.com, Kompas 

TV yang memperluas medianya lewat laman online kompas.com, Metro 

TV yang berada di balik website medcom.id, dan juga liputan6.com yang 

merupakan saluran saudara online dari stasiun televisi SCTV dan Indosiar 

di bawah naungan PT. EMTEK (Elang Mahkota Teknologi). 

Eksistensi televisi yang berlangsung hingga sekarang dapat dilihat 

dari peristiwa Pemilihan Umum Indonesia 17 April 2019 lalu. Pemilu di 

Indonesia identik dengan tayangan debat antar calon presiden, calon wakil 

presiden, maupun kedua calon presiden dan calon wakil presiden dari 

kedua belah pihak yang mencalonkan diri. Acara-acara tersebut akan 

ditayangkan di beberapa stasiun televisi yang menyiarkan tayangan-

tayangan yang didominasi news atau merupakan perpaduan dari genre 

news dan entertainment. Stasiun-stasiun televisi tersebut antara lain adalah 

Metro TV, Kompas TV, Indosiar, dan tvOne. 

Perangkat penyiaran yang digunakan ialah televisi, namun hal 

tersebut tidak menutup kemajuan teknologi online yang telah ada, yaitu 

live streaming. Kekurangan televisi yang dapat ditutupi oleh live 
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streaming adalah ketika masyarakat berhalangan untuk menonton acara 

Debat Pilihan Calon Presiden di televisi, mereka masih dapat 

menontonnya di perangkat smartphone di mana saja. 

PT. Televisi Transformasi Indonesia atau yang dikenal dengan 

sebutan TRANS TV adalah salah satu stasiun televisi yang menjangkau 

wilayah nasional, berjajar dengan 14 stasiun TV nasional lainnya. TRANS 

TV memulai siaran nasionalnya pada 15 Desember 2001 dan merupakan 

saluran saudara dari TRANS 7 yang berada di bawah naungan 

TRANSMEDIA. 

TRANS TV mengedepankan dua fungsi televisi, yaitu 

mengedukasi dan menghibur. Kehadiran stasiun televisi dengan format 

entertainment ini menghadirkan tayangan-tayangan dalam bentuk 

talkshow, reality show, travel, kuliner, musik, sinetron, informasi, dan 

infotainment. Hal tersebut dilakukan guna menjadi trendsetter dan menjadi 

televisi terbaik di Indonesia dan Asia Tenggara, seperti yang tertera di 

laman resmi TRANS TV di transtv.co.id. 

Sebagai stasiun televisi yang pada Desember 2019 berumur 18 

tahun, TRANS TV memajukan namanya lewat sejumlah program yang 

namanya sudah tak asing lagi bagi masyarakat. Acara tersebut adalah 

INSERT (2003-sekarang), Ceriwis (2003-2013), Reportase (2003-2016), 

Extravaganza (2004-2013), Indonesia Mencari Bakat (2010-2014), Suami-

suami Takut Istri (2007-2010), Termehek-mehek (2008-2012), Sketsa 
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(2008-2015), Yuk Keep Smile (2013-2014), My Trip My Adventure (2013-

sekarang), Dr. OZ Indonesia (2013-sekarang). 

Beberapa acara telah dihentikan penyiarannya, namun TRANS TV 

terus menyiarkan acara-acara yang dapat menghibur masyarakat. Hal 

tersebut dilakukan untuk menjalankan peran dan fungsinya sebagai stasiun 

televisi di Indonesia. Contoh dari program-program terfavorit TRANS TV 

sekarang ini, seperti yang dikutip dari laman resminya ialah My Trip My 

Adventure, Bioskop TRANS TV, Brownis Obrowlan Manis, dan Ngopi 

Dara. 

Brownis merupakan acara yang menyediakan obrolan yang 

dikemas dengan candaan, tantangan, cosplay, dan juga berbagai kejutan. 

Acara Brownis dipandu oleh empat host yang di antaranya adalah Ruben 

Onsu, Ivan Gunawan, Wendi Cagur, dan Ayu Ting-ting. Setiap episode 

Brownis dibuka dengan penampilan lagu dari keempat host dan 

pembacaan judul yang panjang dan unik, yang merupakan ciri khas dari 

Brownis.  

Brownis yang tayang setiap hari Senin sampai dengan Jumat kerap 

membahas tentang hot issues di kalangan masyarakat. Brownis memanggil 

narasumber yang sejalan dengan judul inovatif yang ada setiap harinya. 

Gaya pembawaan program talkshow Brownis pun dikemas dengan 

candaan yang diharapkan membawa tawa dari penonton di rumah. Hal ini 
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dilakukan guna meninggalkan kesan manis pada para penonton setianya di 

rumah yang akrab dipanggil dengan sebutan “manis”. 

Jenis program talkshow seperti Brownis terdapat di saluran televisi 

lain, yang tayang pada jam yang sama. Hal tersebut membuat Brownis 

membutuhkan orang-orang di balik layar yang nilai kreativitasnya tinggi. 

Menurut Hendro (2011), pola pikir kreatif berarti menemukan gagasan, 

peluang, dan inspirasi baru. Berpikir kreatif juga berarti mengganti 

kesulitan menjadi sebuah pemikiran cemerlang, dan menemukan suatu hal 

yang baru agar menjadi sebuah penemuan. 

Penerapan tim kreatif yang maksimal dibutuhkan dalam sebuah 

program televisi, agar konten yang dibagikan program talkshow tersebut 

diminati oleh masyarakat. Tim kreatif seperti namanya harus bertindak 

inovatif dan melihat tren yang sedang diperbincangkan masyarakat. 

Penerapan tim kreatif yang baik akan menghasilkan program yang 

menarik, hal ini dibutuhkan talkshow Brownis agar rating-nya dapat 

mengungguli program sejenis yang tayang di jam yang sama.  

Seperti yang dikatakan oleh Andi Fachruddin (2012), tim kreatif 

merupakan perancang dari target audiens dan target market sebuah acara 

televisi. Hal tersebut telah disatukan dengan visi misi program tersebut. 

Dalam hal ini, lawan acara dari Brownis di TRANS TV antara lain adalah 

The OK Show di RCTI, dan juga jenis program lain seperti Sinema 

Indosiar di Indosiar, dan Upin Ipin di MNC TV.  
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Pada kesempatan magang yang telah dilewati pada Agustus sampai 

Desember 2018, pemagang bermagang di departemen Production di lantai 

7 Gedung TRANS TV. Pemagang ditempatkan menjadi creative team 

intern di program talkshow yang bersifat live, yaitu acara Brownis. 

Pemagang membantu dan memahami proses produksi program televisi 

mulai dari pra-produksi, produksi, hingga pasca produksi. 

I.2 Tujuan Magang  

Pemagang melakukan kegiatan magangnya pada Agustus sampai 

dengan Desember 2018 untuk mempelajari aktivitas tim kreatif dalam 

proses produksi program talkshow Brownis Obrowlan Manis. 

I.3  Ruang Lingkup dan Batasan  

Ruang lingkup pemagang berada pada divisi produksi TRANS TV 

di program talkshow Brownis. Pemagang menjabat sebagai creative team 

intern dalam program Brownis dan bekerja di bawah pengawasan produser, 

associate producer, creative team, production assistants pada program 

tersebut.  

Berdasarkan ruang lingkup di atas, pemagang telah 

mempraktekkan beberapa batasan saat menjadi bagian dari program 

talkshow Brownis di TRANS TV, yakni: 
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1.) Brainstorming 

Selama menjalankan masa magangnya, pemagang 

mengikuti rapat mingguan Tim Brownis dan berkontribusi dengan 

memberi ide harian Brownis per sebulannya, beserta jajaran artis 

atau narasumber yang cocok untuk tema dan konsep di episode 

tersebut. Pemagang menyalurkan gagasannya saat kegiatan rapat 

brainstorming diadakan bersama tim Brownis setiap Kamis malam. 

2.) Contacting 

Pemagang menghubungi contact person dari calon bintang 

tamu melalui aplikasi Whatsapp ataupun menghubunginya dengan 

menggunakan telepon kantor. Pemagang mempelajari bahwa tim 

kreatif harus selalu aktif di perangkat handphone-nya untuk 

menunggu balasan sang manager dari artis terkait. Setelah 

mendapatkan respon, pemagang akan diberi tugas untuk 

melakukan sistem keep untuk artis yang kemungkinan besar akan 

dipanggil menjadi bintang tamu, atau lock, yang berarti artis 

tersebut sudah pasti dipanggil sebagai bintang tamu pada hari yang 

telah disetujui kedua belah pihak (tim kreatif dan sang manager). 

3.) Content creating 

Setelah episode ditetapkan dan bintang tamunya sudah 

melewati approval produser, pemagang mencari hal yang dapat 

dibahas tentang calon bintang tamu tersebut. Misalnya kejadian 
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mistis yang pernah ia lewati, atau seberapa ketat persiapan yang 

harus dilakukan pada saat mengikuti Asian Games. Poin-poin 

bahasan tersebut akan disampaikan ke tim kreatif. Setelah 

gagasannya disetujui, pemagang mencari materi foto, video, dan 

artikel yang nantinya akan ditayangkan di LCD Brownis saat 

acaranya tayang. 

4.) Scripts printing 

Pemagang mencetak dan memfotokopi skrip, rundown, dan 

skrip built-in sebelum acara Brownis dimulai. Skrip ini akan 

dibagikan kepada produser, associate produser, floor director, PA, 

dan kedua anggota tim kreatif yang bertugas. 

5.) Teleprompter operator 

Dalam masa magangnya, pemagang mengikuti acara live 

Brownis ke Studio 15 TRANS TV dua kali seminggu, dikarenakan 

ada tiga pemagang di acara Brownis. Saat berada di studio, 

pemagang menjadi operator dari teleprompter yang digunakan 

untuk memperlihatkan lirik lagu kepada para pembawa acara. 

Teleprompter pun digunakan saat ada pesan mendadak yang perlu 

diberitahukan kepada host, dan papan yang digunakan tim kreatif 

untuk melakukan tindakan lead dianggap terlalu kecil untuk 

mencakup semua pesan. 
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6.) Rating reviewing + forms creating 

Setelah acara Brownis selesai, pemagang membuat data 

rangkuman yang disebut By Minute berupa TV Share dan 

rangkuman rating episode kemarin. Rangkuman ini berisi rating 

Brownis dan juga rating tiga program rival yang memiliki jam 

tayang yang sama dengan Brownis. Pemagang membuat By Minute 

hari kemarin setelah acara Brownis selesai, karena Tim Research 

and Development mengirimkan datanya satu hari setelah episode 

tersebut tayang di televisi. Selain perincian rating, pemagang 

membuat beberapa form yang berisi list host dan list bintang tamu 

yang mencatat host dan bintang tamu yang hadir pada hari tersebut. 

I.4 Lokasi dan Waktu Magang 

Pemagang melaksanakan praktek magangnya di PT. Televisi 

Transformasi Indonesia atau yang lebih dikenal dengan nama TRANS TV 

di bawah naungan TRANSMEDIA. Gedung TRANS TV berlokasi Jl. 

Kapten P. Tendean kav. 12-14A. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, 

12790. Pemagang memulai hari pertamanya bekerja pada Kamis, 30 

Agustus 2018 sampai dengan Jumat, 28 Desember 2018. Hari kerja yang 

berlaku ialah Senin hingga Jumat, dengan jam kerja mulai pukul 11.00 

sampai 23.00 WIB. Namun ada kalanya di mana pemagang bekerja 

melewati jam tersebut, karena skrip yang belum terselesaikan atau belum 

disetujui produser dan production head, setiap hari Kamis pun diadakan 
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sebuah meeting untuk brainstorming ide tema episode Brownis yang 

membuat pemagang pulang jam 23.00-01.00 WIB.  

 

              

                Gambar 1.1: Logo TRANS TV sejak 15 Desember 2013-sekarang 

                   Sumber: Situs resmi TRANS TV 

                

                 Gambar 1.2: Gedung TRANS TV di Kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 

                 Sumber: Dokumentasi pribadi 

 

 

 

 

 

 


