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BAB V 

PENUTUP 

V.1  Kesimpulan 

Berikut beberapa simpulan yang telah dirangkum pemagang: 

1. Tim kreatif terlalu banyak diberi tanggung jawab dalam 

proses pra-produksi dan proses produksi acara Brownis. 

Tim kreatif diharuskan untuk mencari narasumber, yang 

merupakan tanggung jawab dari seorang sutradara, yang 

mana tim kreatif seharusnya berkutik di pembuatan skrip. 

Dalam program Brownis, tim kreatif membuat rundown 

juga. 

2. Hal ini tidak sejalan dengan “triangle production system” 

yang disebut Andi Fachruddin mengenai tiga kunci utama 

dari proses produksi ialah produser, sutradara, dan tim 

kreatif. Tidak ada posisi sutradara atau director untuk 

melakukan casting dan memberi arahan untuk gladi resik di 

TRANS TV. Pekerjaannya diberikan kepada produser dan 

tim kreatif. 

3. Program Brownis mengedepankan suara penontonnya. 

Setiap episode Brownis membahas tentang sebuah topik 

yang hangat dibicarakan masyarakat, didukung oleh 
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pemanggilan bintang tamu yang sedang trending pada kala 

itu. Hal ini dilakukan Brownis untuk mengikat penonton 

agar selalu kembali menonton Brownis di waktu tayang 

yang sama. Brownis selalu berupaya menghibur penonton, 

dan pada waktu yang bersamaan memberikan manfaat 

seperti membuat penontonnya lebih up to date terhadap 

current issue di dunia entertainment tanah air. Di sisi lain, 

akun Instagram Brownis pun setiap hari aktif agar 

mendapatkan engagement yang besar dari pengikutnya, dan 

dari situ tim kreatif mempertimbangkan komentar-

komentar berupa usulan nama artis atau performer yang 

sebaiknya dipanggil menjadi bintang tamu di Brownis. 

V.2  Saran 

Pemagang memiliki beberapa saran yang sekiranya dapat 

dipertimbangkan: 

1. Alangkah baiknya jika TRANS TV membuat posisi 

sutradara pada divisi produksi. Menurut pemagang, hal ini 

akan mempercepat flow kerja tim dari program tertentu dan 

tim kreatif lebih diperlakukan secara adil. Dengan adanya 

posisi ini, tim kreatif akan lebih terfokus kepada penulisan 

skrip, sesuai dengan narasumber dan tema episode yang 

telah melewati tahap brainstorming. 



	 82 

2. Tim kreatif diberikan job desk yang sesuai agar tidak 

mengalami penurunan performa akibat pekerjaan yang 

overloaded. Seperti perkataan Fachruddin yang disebutkan 

sebelumnya, tim kreatif yang harusnya hanya bertanggung 

jawab tentang konten, skenario, dan flow acara dibebankan 

dengan pencarian bintang tamu. Hal ini terkadang membuat 

tempo kerja di TRANS TV menjadi lambat, karena tim 

kreatif harus tetap berkomunikasi dengan manager artis 

yang akan diundang keesokan harinya maupun untuk 

beberapa hari ke depan. Hal itu semua dilakukan sambil 

membuat skrip dan rundown. Skrip biasanya baru selesai 

sekitar jam 23.00-00.00 WIB. 

Setelah skrip selesai dibuat, terdapat materi foto, 

artikel, dan video tape yang harus diedit lebih lanjut oleh 

production assistant. Berkaitan dengan hal itu, PA belum 

dapat mengerjakan tugas-tugasnya apabila tim kreatif 

belum mengirimnya via e-mail. Risiko yang terjadi ialah 

PA sering pulang larut malam di pukul 02.00-03.00. 

Kejadian-kejadian seperti itulah yang membuat pemagang 

menyatakan saran tersebut. 

 

 


