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BAB IV 

HASIL MAGANG DAN PEMBAHASAN 

	

IV.1 Uraian Hasil Magang  

Pemagang mendapatkan kesempatan untuk melakukan masa 

internship di PT Televisi Transformasi Indonesia atau TRANS TV dari 

tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan 28 Desember 2018. Pemagang 

ditempatkan pada divisi produksi sebagai creative team intern di program 

Brownis Obrowlan Manis TRANS TV. Selama proses magang 

berlangsung, pemagang melaksanakan jam kerja staf, yaitu hari Senin 

hingga Jumat pukul 11.00 sampai dengan pukul 23.00. 

Divisi produksi di TRANS TV terdiri dari beberapa anggota di 

dalamnya, yang merupakan orang-orang di balik keberhasilan program-

program televisi yang dimilikinya. Orang-orang tersebut ialah executive 

producer, produser, associate producer, senior creative team, creative 

team, production assistant, creative team intern dan production assistant 

intern. 

Selama pemagang membantu pada divisi produksi, pemagang 

bertugas untuk mencari tema episode untuk 7 hari atau seminggu, tema 

tersebut digabung dengan usulan mengenai nama artis yang cocok untuk 

mengisi episode tersebut. Misalnya 5 Artis dengan Mobil Termewah, 

seperti contoh file tentang hasil riset di bawah ini: 
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Gambar 4.1 Contoh riset tentang sebuah tema 

Sumber: Dokumentasi pribadi 

Setelah pemagang memberitahukan ide tersebut kepada karyawan 

kreatif, list yang tertera di atas dianggapnya terlalu berangan-angan karena 

nama artis-artis yang ada di dalam kategori tersebut menurutnya sulit 

untuk didatangkan, akibat jadwalnya yang padat. Saat itu pemagang masih 

belum mengerti perkataan para anggota tim kreatif, namun pemagang tetap 

diminta untuk menghubungi contact person dari para artis tersebut agar 

nantinya creative team dan pihak talent yang membuat kesepakatan.  

Setelah mengontak manager dari Hotman Paris, Raffi Ahmad, 

Syahrini, Gading Marten, dan Denny Cagur, episode tentang mobil mewah 

tersebut tidak dapat diwujudkan. Setelah mengontak para manager barulah 

mata pemagang terbuka tentang omongan creative team yang dikatakan 

sebelumnya.  

Uraian magang terbagi menjadi dua, yaitu dalam lingkup 

administrasi dan operasional. Dalam bab ini, pemagang akan lebih 
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berfokus kepada lingkup operasional yang menjelaskan secara rinci 

tentang apa saja yang pemagang lakukan dalam divisi produksi TRANS 

TV sebagai creative team intern. 

IV.1.1 Uraian Hasil Magang Lingkup Operasional 

Dalam kegiatan magang yang telah dilewati pemagang di program 

Brownis TRANS TV, berikut ialah beberapa aktivitas dalam lingkup 

operasional yang dilakukan oleh pemagang: 

1.) Brainstorming 

Dalam setiap rapat mingguan tim Brownis di hari Kamis, 

pemagang diminta untuk menyumbang ide-ide untuk tema episode 

Brownis dan siapa list bintang tamu yang cocok untuk hadir. Dari 

tema kekeluargaan (orang tua dan anak), pasangan (suami istri atau 

pacar). artis-artis dengan binatang peliharaannya misalnya. Tema 

ini digabung dengan mereka yang sedang viral kala itu di internet, 

misalnya pernikahan perempuan asal Inggris, Polly Alexandria dan 

pria asal magelang, Nur Khamid. Pada saat itu pun sedang viral 

challenge di Instagram “Seberapa gregetnya lo?” salah satu akun 

yang menjadi terkenal ialah Bang Ijal TV di bawah username 

@BangIjal_TV. 
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2.) Contacting 

Contohnya pada 28 November 2018, tema di hari tersebut 

ialah “Lengket lengket lengkeeetttt banget. Pake lem apa sih? Unch 

unch” dengan tema pasangan, bintang tamu pada hari itu ialah 

Ernest Prakasa dan istrinya Meira Anastasia, dan Bebi Romeo 

bersama Meisya Siregar. Pada hari itu, pemagang yang mengontak 

nomor di bio Instagram Ernest untuk menghubunginya untuk 

datang bersama istrinya Meira Anastasia. 

3.) Content-creating 

Setelah seorang artis setuju untuk datang di Brownis, tim 

kreatif akan sebisa mungkin mencari bahasan yang belum pernah 

diketahui sebelumnya. Seperti ketika isu perceraian Gading Marten 

dan Gisella Anastasia mulai ramai dibicarakan, Brownis 

mengundang kakak dari Gading, yaitu Gibran Marten satu hari 

setelah isu tersebut menjadi viral, 23 November 2018. Pada hari 

yang bersamaan pun Denada sedang sering dikabarkan oleh media 

karena anaknya mengidap penyakit kanker darah. 

4.) Equipments 

Sebelum acara Brownis secara live dimulai, pemagang 

membantu tim kreatif membawa spidol dan papan kecil, serta 

laptop dan handphone untuk koneksi wi-fi saat mencari lirik lagu 

untuk dinyanyikan oleh para host. Pemagang beberapa kali 
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mengalami kesulitan di studio, karena kabel HDMI yang 

digunakan sebagai connecting device dari laptop ke layar 

teleprompter terkadang tidak ada di tempat. Lalu kejadiannya 

pemagang baru sampai di studio 12.30, karena membantu tim 

kreatif mengambil beberapa properti di lantai wardrobe dan 

menunggu hasil revisi setelah presentasi di hadapan Mbak Jes. 

Pemagang diharuskan membawa dua spidol yang masih penuh 

isinya, agar tidak mempengaruhi mood tim kreatif dalam membuat 

pesan di papan kecil. 

5.) Rating-reviewing + forms-creating 

Setiap pemagang diwajibkan untuk membuat rangkuman 

berisi rating atau yang biasa disebut dengan TV share dari program 

Brownis per harinya. Seluruh tim Brownis selalu mengharapkan 

agar share-nya berada di bilangan dua digit. Data ini diambil dari 

kiriman e-mail oleh Research and Development Team of  TRANS 

TV. Jika pemagang tidak berada dalam jadwal turun ke studio, 

pemagang akan segera menyelesaikan rangkuman tersebut yang 

kerap disapa dengan sebutan by minute. Setelah selesai, hasil by 

minute ini akan dicek kembali oleh tim kreatif sebelum akhirnya 

akan diulas oleh produser atau associate producer, Mas Handi atau 

Mas Dadan. 
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IV.2 Pembahasan 

Dalam IV.2.1 dan seterusnya, pemagang akan mengulas lebih 

lanjut tentang teori dan membandingkan dengan kejadian yang benar 

terjadi di perusahaan tempat pemagang bekerja. 

IV.2.1 TRANS TV sebagai Wadah Media Massa 

Dewasa ini, terdapat beberapa media massa yang digunakan oleh 

masyarakat dalam rutinitas kehidupan sehari-harinya. Beberapa di 

antaranya ialah media berbasis online seperti media sosial atau dapat juga 

berupa website yang merupakan bentuk-bentuk umum dari internet 

sebagai wadah komunikasi massa. Walaupun fakta bahwa pemakaian 

internet telah melonjak tidak dapat dipungkiri, televisi merupakan salah 

satu wadah komunikasi massa yang menjadi bahan pembahasan dari 

konten media sosial. Hal tersebut menjadi salah satu faktor di balik 

eksistensi televisi yang tak kunjung berakhir hingga sekarang. 

Di Indonesia, terdapat beberapa stasiun televisi nasional yang tetap 

menyiarkan programnya kepada penonton. TRANS TV menjadi salah 

satunya, stasiun televisi ini lebih bergerak di bidang entertainment untuk 

menjalankan salah satu fungsi televisi, yaitu menghibur masyarakat. 

Walaupun demikian, TRANS TV juga memiliki media online miliknya 

tersendiri, yaitu Youtube di bawah nama TRANS TV Official dan 

Instagram dengan username @TRANSTV_corp. 
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IV.2.2 TRANS TV sebagai Saluran Media Massa Televisi 

Sejalan dengan pendapat Ardianto, Komala, Karlinah (2014), 

media massa pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua kategori, yakni 

media massa cetak dan media elektronik. TRANS TV pada hal ini 

merupakan media massa televisi, yang pada saat bersamaan merupakan 

media elektronik juga. Hal tersebut didukung oleh fakta bahwa TRANS 

TV memiliki website, akun Youtube, dan Instagramnya sendiri, yang 

dapat menjadi sumber informasi masyarakat melalui internet. Websitenya 

berada di transtv.co.id, Youtube di bawah nama TRANS TV OFFICIAL, 

Instagram dengan username @TRANSTV_corp. 

IV.2.3 Fungsi Media Massa dari TRANS TV 

TRANS TV sebagai media massa berbentuk televisi dan internet 

menjalankan fungsi dari media massa seperti pendapat McQuail yang 

dikutip oleh Nurudin (2013), yaitu: 

1.) Media merupakan sebuah industri 

TRANS TV seiring dengan perkembangan teknologi, 

menciptakan dan memperluas lapangan kerja, barang, dan jasa. 

Namun TRANS TV sebagai industri media sifatnya diatur oleh 

masyarakat, contohnya TRANS TV sebagai televisi berjenis 

entertainment akan menayangkan hal-hal yang diminati 

masyarakat, agar kerja keras tim produksi dalam membuat suatu 
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program dapat diberikan reward berupa TV Share yang dianggap 

tinggi. 

2.) TRANS TV menjadi wadah informasi masyarakat 

Informasi yang ditawarkan TRANS TV bersifat sekunder, 

karena walaupun sudah bekerjasama dengan CNN Indonesia, 

tayangan-tayangan TRANS TV tetap didominasi oleh program 

berjenis hiburan yang tetap memberikan informasi melalui acara 

infotainment (Insert pagi, siang, dan sore), acara kuliner (Bikin 

Laper), acara yang memberikan informasi unik seperti contohnya 7 

fun facts tentang hutan terbesar di dunia misalnya, yaitu program 

yang berjudul Dunia Punya Cerita. Program-program tersebut 

dibawakan dengan cara yang menghibur. 

IV.2.4 Jenis Program dari Brownis sebagai Talkshow di TRANS TV 

TRANS TV merupakan salah satu stasiun televisi di Indonesia 

yang lebih mengedepankan sisi entertainment dalam tayangannya, hal ini 

relevan dengan perkataan Morissan (2015) bahwa program televisi dibagi 

menjadi program informasi dan hiburan. TRANS TV memiliki banyak 

jenis program dari tayangannya, antara lain ialah program-program yang 

bertemakan wisata, variety show, kuliner, informasi, religi, pemutaran 

drama Korea, reality show dan talkshow. Setiap jenis tayangan memiliki 

daya tarik tersendiri, terutama program talkshow-nya. 
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Program siaran televisi terbagi menjadi program entertainment dan 

program berita atau news menurut Latief (2017). Walaupun demikian, 

program seperti talkshow berdiri di dua jenis tersebut. Hal tersebut 

didukung oleh fakta di mana talkshow memiliki nilai hiburan bagi 

penonton, namun ditunjang juga oleh informasi yang diberikan di 

dalamnya. Dalam konteks ini, Brownis merupakan program entertainment 

berupa talkshow. 

Sedikit lebih mendalam dibanding dengan pengertian yang 

diberikan Rusman Latief, Andi Fachruddin (2005) menyatakan bahwa 

acara talkshow terdiri menjadi 3 jenis format, yaitu talkshow berjenis news, 

entertainment, sponsorship. News talkshow membawakan pembicaraan 

tentang hard news, entertainment talkshow lebih berfokus pada soft news, 

dan konten dari sponsorship talkshow tergantung dari pesan yang ingin 

dibawakan sponsor yang bersangkutan. 

Brownis dalam pembagian talkshow dari isi kontennya masuk 

kepada kategori entertainment talkshow. Hal tersebut bisa dikatakan 

demikian, karena Brownis sebagai program talkshow di TRANS TV yang 

merupakan televisi berjenis entertainment selalu menayangkan hal yang 

tidak berat dari segi pembahasan. Tema-tema yang diambil pun bersifat 

marketable atau dapat dijual ke hadapan penonton. Pembahasan yang 

diolah oleh Tim Brownis diharapkan selalu disukai masyarakat, agar 

efforts yang telah dilakukannya memberi hasil berupa TV share sejumlah 

dua digit. 
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Selain membahas tentang pendapat ahli mengenai pembagian 

talkshow jika dilihat dari jenis kontennya, selanjutnya pemagang akan 

membahas tentang pembagian jenis program talkshow dari jam tayangnya. 

Menurut Bernard M. Timberg, Robert J. Erler, dan Horace Newcomb 

(2002) terdapat tiga subgenre dari acara talkshow. The Late-night 

Entertainment Talkshow yang ditayangkan pada malam hari, The Daytime 

Audience-participation Show, yang ditayangkan pada siang hari secara 

live, dan juga The Early-morning News Talk Magazine Show, yang 

bertema hiburan dan ditayangkan pada pagi hari. 

Dari ketiga jenis talkshow yang disebutkan Timberg, Erler, dan 

Newcomb, Brownis masuk pada kategori yang kedua, yaitu The Daytime 

Audience-participation Show. Brownis tayang pada pukul 13.00-14.30 

WIB dan juga penayangannya dilakukan secara langsung atau live. 

IV.2.5 Proses Pra-produksi, Produksi, dan Pasca-produksi dalam Program 

Talkshow Brownis di TRANS TV 

TRANS TV merupakan stasiun televisi yang mengedepankan hasil 

program yang dihasilkan oleh produksi in-house-nya. Handi Wibowo 

selaku produser di program Brownis mengatakan bahwa Chairul Tanjung 

selaku owner dari TRANS TV menganggap bahwa produksi televisi yang 

dilaksanakan oleh divisi produksi (tanpa membeli canned product) dinilai 

lebih efektif dari segi pengeluaran. 

  Pada divisi produksi, ketiga tahapan yang harus dikerjakan ialah: 
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1.) Proses Pra-produksi 

Menurut Andi Fachruddin (2016), tahapan pra-produksi 

merupakan tahap awal sebelum proses produksi dimulai. Semakin 

baik perencanaannya, akan semakin baik juga hasil produksi 

program televisi tersebut. Di dalam tahapan ini, akan ditemukan 

pembuatan konsep program, tujuan, dan sasaran yang ingin dicapai. 

Hal tersebut akan direalisasikan ke dalam sebuah skrip. 

Hal ini benar dilakukan di TRANS TV. Skrip yang ingin 

tayang esok hari harus melewati pengamanan yang berlapis-lapis. 

Presentasi ke produser, kepala departemen, dan juga persetujuan 

para host Brownis. Acara talkshow Brownis di tahun ini selalu 

mendapat TV Share di atas dua digit salah satu faktornya ialah 

karena skripnya tidak asal dibuat. Pembuatan konsep dan 

tujuannya benar-benar diperhatikan sebelum acara tayang secara 

live. 

Selain itu, Fachruddin mengatakan bahwa skrip tidak 

menjadi patokan atau harga mati karena kebanyakan program 

televisi sifatnya fleksibel. Hal ini benar adanya di program 

Brownis. Karena chemistry yang kuat di antara para host Brownis, 

mereka sering melakukan improvisasi tiba-tiba yang berbeda dari 

skrip, namun tetap menghasilkan keadaan yang mendatangkan 

canda tawa dari masyarakat. 
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Pada sebuah episode di Brownis di tanggal 2 Oktober 2018, 

H-1 episode tersebut tayang, sang produser menyuruh pemagang 

untuk in-frame, karena tema pada hari itu ialah “Oh Tuhan kucinta 

dia, kusayang dia, rindu dia, inginkan dia. Utuhkanlah rasa cinta di 

hatiku hanya padanya, untuk dia” alias tema kebersamaan para 

bintang tamu, yaitu Jessica Iskandar dan Richard Kyle, Cassandra 

Lee dan Randy Martin. Namun posisinya pemagang dari awal 

masuk Brownis telah dianggap mirip dengan istri Ruben Onsu 

yaitu Sarwendah. Produser akhirnya meminta pemagang untuk 

gimmick menjadi Sarwendah menggunakan daster, yang pemagang 

kira awalnya hanya bercanda. 

               

         Gambar 4.2 Pemagang in-frame, gimmick menjadi Sarwendah 

                     Sumber: Youtube Resmi TRANS TV 

 

Selain itu terdapat teori bahwa target audiens acara televisi 

harus diketahui terlebih dahulu, agar dapat mengetahui treatment 

apa yang ingin digunakan nantinya. Dalam hal ini, berdasarkan 

SES (Social Economic Status), TRANS TV membidik segmen 
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kepemirsaan kelas menengah ke atas, atau dalam istilah pemasaran 

dikenal sebagai kelompok ABC. Kelompok A adalah audience 

target yang memiliki pengeluaran rumah tangga sebesar Rp 

3.000.001 ke atas per bulannya. Kelompok B dengan pengeluaran 

Rp 1.500.001 s/d Rp 2.000.000 per bulannya, sedangkan kelompok 

C terdiri dari audience yang pengeluarannya sejumlah Rp 700.001 

s/d Rp 1.500.001 per bulan. 

Pada umumnya, tim Brownis ingin menghibur penontonnya 

agar mereka dapat melepas rasa stresnya saat meluangkan 1.5 jam 

per harinya menonton Brownis. Terlebih dewasa ini tensi politik 

bisa memanas kapan saja dan tekanan hidup yang berat membuat 

Brownis ingin menambahkan tawa positif dalam hidup 

penontonnya. Siapa pun itu, dapat berupa ibu rumah tangga, 

maupun segala lapisan masyarakat. 

Dari hal ini, jam tayang Brownis menurut pemagang masih 

kurang tepat karena pemirsa kelas atas pada jam 13.00 sedang 

bekerja dan waktu tersebut sudah melewati lunch time yang pada 

akhirnya sebagian besar penonton Brownis ialah ibu rumah tangga. 

Pemagang terkejut karena saat melewati masa magangnya di 

TRANS TV, banyak teman pemagang yang meminta untuk 

direkamkan video berisi pesan dari host Brownis yang ibunya 

sukai (Ruben Onsu dan Ivan Gunawan) serta menyebutkan nama 

ibunya. Banyak juga teman-teman pemagang yang ternyata 
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menonton Brownis di waktu luangnya, kebanyakan yang belum 

bekerja. Ada pula teman pemagang yang tinggal di luar negeri, 

namun memanfaatkan hasil unggahan tayangan Brownis dari akun 

resmi Youtube TRANS TV, TRANS TV Official. 

Seperti yang dikatakan bahwa skrip di proses pra-produksi 

hanya berbentuk draft, dan setelah direvisi berkali-kali baru 

berbentuk skrip. Hal ini benar adanya di proses pra-produksi tim 

Brownis. Contohnya seperti skrip di acara HUT Brownis yang ke-2, 

skrip yang dibuat harus disetujui dari jauh hari terlebih dahulu 

melewati proses rapat brainstorming yang diikuti semua tim 

Brownis, mulai dari produser, associate producer, tim kreatif, PA, 

creative team intern, dan PA intern. Membicarakan tentang tema, 

treatment apa yang ingin digunakan, bintang tamu, sponsor 

dekorasi dan kue yang akan diletakkan di set syuting. Desain dekor 

yang akan dijadikan tema pun harus dicek secara detail saat 

sponsor dekor datang ke panggung, hal itu membuat tim kreatif 

dipastikan akan pulang larut malam jika ada acara khusus seperti 

ulang tahun para host, libur hari raya, atau hari ulang tahun 

TRANS TV. 

2.) Proses Produksi 

Program talkshow Brownis tidak mengikuti apa yang ditulis 

di buku Manajemen Pertelevisian Modern oleh Andi Fachruddin 
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90% bahwa gladi resik dilakukan di dalam proses produksi televisi. 

Akan tetapi, ketika terdapat hari-hari seperti HUT TRANS TV dan 

HUT Brownis, terdapat koreografi khusus yang harus dihafalkan 

oleh para host, dan hal ini mengharuskan mereka untuk melakukan 

rehearsal.  

Menurut Zettl dalam bukunya Television Production 

Handbook, 12th, proses produksi ialah proses di mana kru 

mengoperasikan alat-alat yang telah dipersiapkan, membuatnya 

menjadi program yang bersegmen. Hasil programnya dapat berupa 

rekaman atau langsung ditayangkan, biasanya direkam untuk 

kegiatan pasca-produksi. 

Hal ini dilakukan di TRANS TV, di mana tim kreatif 

menuliskan pesannya di papan agar treatment yang telah ditulis 

dapat dilakukan oleh para host sebagaimana yang telah ditulis di 

skrip. Para pembawa acara biasanya hanya membaca runutan 

bintang tamu yang hadir di hari tersebut, tidak terlalu membaca 

konten yang ingin dibahas pada suatu episode. Maka dari itu, 

penulisan pesan di papan menjadi suatu hal yang krusial dalam 

talkshow Brownis. 

Pemagang mengoperasikan teleprompter untuk 

menunjukkan lirik lagu dan judul Brownis yang khasnya panjang 

dan harus ekspresif. Setelah selesai menggunakan teleprompter, 
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pemagang akan diminta untuk mengunggah postingan maupun 

story di Instagram resmi Brownis @Brownis_TTV. Selain 

mengunggah cuplikan video melalui Instagram story, pemagang 

pun harus mengisi feed dari Instagram Brownis dengan menunggu 

para host bersama para guest stars berfoto bersama saat 

commercial break berlangsung.  

        

Gambar 4.3 Contoh foto tamu dan host di postingan Instagram Brownis 

Sumber: Akun Instagram Brownis 

Ketika sebuah program televisi ditayangkan secara live, 

proses produksinya secara umum berhenti saat segmen episodenya 

telah selesai. Pernyataan dari Millerson dan Owens ini sesuai 

dengan apa yang terjadi dalam proses produksi Brownis. Setelah 

keempat segmen selesai tayang, di situlah proses produksi dari 

Brownis berakhir. 
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Namun jika hasil penayangannya direkam, ada tahap 

selanjutnya yang dinamakan post-production stage. Di TRANS TV, 

setiap episode direkam dan akan diunggah ke akun resmi TRANS 

TV di Youtube. Namun yang mengerjakan tugas ini bukanlah tim 

kreatif, melainkan departemen editing yang ruangannya 

bertempatkan di lantai 2 Gedung TRANS TV. Tim kreatif hanya 

diharuskan mendata host yang hadir pada hari itu, contohnya di 

tanggal 2 Oktober 2018, Ayu Ting-ting tidak ikut syuting menjadi 

host, karena hal tersebut, pembawa acara pada 28 Desember 2018 

berisi para host yang bukan merupakan host tetap. Pembawa acara 

di hari tersebut ialah Wendi Cagur, Denny Cagur, dan Dewi Persik. 

Hal tersebut terjadi karena Ruben Onsu, Ivan Gunawan, dan Ayu 

Ting-ting telah berlibur di akhir tahun. Hal-hal yang bersifat force 

majeure seperti ini mengharuskan creative team di Brownis 

mendata host dan bintang tamunya. Data ini dicatat agar nanti 

dokumennya dapat diserahkan kepada anggota dari divisi yang 

mengurus talent. Semakin cepat datanya diberikan, honor dari 

divisi keuangan akan lebih cepat turun dan dapat diberikan kepada 

para bintang tamu yang telah tampil di Brownis. 

Pemagang selanjutnya membuat rangkuman atau yang 

biasa disebut dengan by minute berisi TV share Brownis dan 

rivalnya yang tayang pada jam yang sama dari episode kemarin 

yang telah diberikan oleh tim Research and Development TRANS 
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TV. By minute juga disertakan dengan rangkuman per segmen dari 

segmen 1 sampai dengan segmen 4. Setelah itu, hasil by minute 

yang dibuat pemagang akan diberikan ulasan atau review oleh 

produser atau associate producer. 

Hal-hal yang terjadi di tahap pasca-produksi lebih bersifat 

teknis. Tahap ini dimulai setelah program tersebut selesai dalam 

tahap pengambilan gambar atau syuting. Terdapat tahap 

pemindahan audio ke hard disc komputer, pembuatan susunan 

gambar, proses pengeditan audio, visual, dan juga final cut. Dalam 

hal ini, para anggota dari tim kreatif tidak berkutik dalam 

melakukan hal teknis ini. Hal ini menyimpulkan bahwa peran 

kreatif lebih besar di proses pra-produksi dan proses produksi 

dalam membuat konten dan menerapkannya pada momen syuting 

talkshow Brownis yang dipandu oleh keempat host. 

3.) Proses Pasca-produksi 

Dalam tahapan ini hal-hal lebih bersifat teknis. Seperti 

capturing, logging, pictures editing, sound editing, dan final cut, 

yang relevan dengan pendapat Andi Fachruddin di bukunya yang 

berjudul Manajemen Pertelevisian Modern. Tim kreatif Brownis 

tidak bertanggung jawab akan hal ini, melainkan editor yang 

bernaung di lantai 2 TRANS TV. Kendati demikian, real-time 

editing menurut Pieter Jacob Fourie yang juga disebut dengan 
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video-switching nyata dilakukan pada pengambilan gambar di 

program talkshow Brownis TRANS TV. 

IV.2.6 Kreativitas sebagai Konsep Berpikir Tim Kreatif Brownis di TRANS 

TV 

Pemikiran Ir. Hendo M.M (2011) yang berisi tentang pola pikir 

kreatif sejalan dengan cara berpikir para anggota tim kreatif di program 

talkshow Brownis di TRANS TV. Karena tim kreatif diwajibkan untuk 

terus menemukan gagasan dan inspirasi baru, contohnya ketika sedang 

ditugaskan menjadi person in charge saat acara Brownis tayang secara live, 

banyak kejadian di mana artis yang telah diberikan pertanyaan cenderung 

tidak ingin menjawab pertanyaan yang telah dilontarkan, walau 

pertanyaannya sudah ada di skrip dan diharapkan akan menjadi 

pembahasan menarik. Jika hal tersebut terjadi, tim kreatif Brownis 

biasanya mengganti pertanyaan yang sejalur, atau bisa saja host yang 

berinisiatif mengganti topik tersebut. 

 

IV.2.7 Aktivitas Tim Kreatif pada Program Talkshow Brownis di TRANS 

TV 

Program televisi dikemas oleh tim kreatif televisi sesuai dengan 

kebutuhan untuk menghibur penontonnya. Brownis sebagai entertainment 

talkshow ditayangkan di siang hari setelah jam makan siang (pukul 13.00-
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14.30 WIB) sebenarnya didasari oleh keinginan untuk mendapatkan 

segmentasi pasar ibu-ibu rumah tangga. 

Talkshow seperti Brownis dibuat oleh TRANS TV agar 

penontonnya, yang notabene merupakan masyarakat Indonesia dapat lebih 

menikmati harinya dan tertawa lebih sering. Terlebih ketika tensi politik di 

Indonesia sedang meningkat pada waktu itu, karena pencalonan presiden 

dan wakil presiden sudah semakin dekat. Produser Brownis, Handi 

Wibowo mengatakan bahwa Brownis diharapkan dapat mencairkan 

suasana yang ada di masyarakat. 

M. Amikom sempat menyebutkan bahwa dalam merancang pesan 

dalam televisi membutuhkan strategi kreatif dengan melewati tahap 

pembentukan, evaluasi, seleksi, dan pelaksanaan pesan. Penyampaian 

pesan pun harus dilakukan dengan kreatif, bahkan kreativitas lebih penting 

daripada jumlah uang yang dikeluarkan. 

Sehubungan dengan pendapat M. Amikom pada tahun 2005, pesan 

yang tayang di televisi membutuhkan strategi yang melewati tahap 

pembentukan, evaluasi, seleksi dan pelaksanaan pesan dengan cara kreatif. 

Hal ini sejalan dengan pendapat produser Brownis yang mengakui bahwa 

presentasi skrip dalam program Brownis dilakukan secara berlapis. 

Presentasi pertama dilakukan ke produser, executive producer, lalu ke 

hadapan kepala departemen produksi. Hal ini dilakukan agar program 

Brownis dapat berjalan dengan lancar dan tetap dijaga performanya. 
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Menurut pemagang, tahap pembentukan, evaluasi, dan seleksi 

benar-benar adanya di acara Brownis TRANS TV. Seperti dari tahap 

pemilihan bintang tamu, produser tidak akan menyetujui jika artis tersebut 

tidak benar-benar paham atau berhubungan dengan tema yang sedang 

diadakan Brownis, atau sedang tidak viral di kalangan masyarakat. 

Hal ini menyebabkan jam kerja creative team Brownis yang setiap 

harinya melebihi jam kerja karyawan pada umumnya, yang notabene 

berakhir pada jam 17.00. Brownis ditayangkan secara live pada pukul 

13.00, hal ini membuat tim kreatif Brownis hampir setiap hari pulang 

sekitar pukul 23.00 WIB atau lebih. Terkadang skrip yang dibuat oleh 

creative team masih dianggap kurang menarik, atau misalnya artis yang 

seharusnya datang melakukan cancel secara dadakan. Solusi yang sering 

diambil adalah mengundang artis dari management pembawa acara 

Brownis, yang bersedia datang walaupun baru diberitahu satu hari atau 

beberapa jam sebelum live. 

Setelah skrip selesai dibuat, saat kreatif Brownis tiba di Gedung 

TRANS TV pada jam 11 pagi, tim Brownis harus menunggu Kepala 

Departemen Produksi TRANS TV yang bernama Yessi Yani Agus. Hal ini 

dilakukan untuk melakukan presentasi skrip terakhir kalinya di hadapan 

sang kepala departemen. Seringkali skrip yang dipresentasikan masih 

belum disetujui, maka skripnya akan diperbaharui kembali dalam waktu 

yang singkat.  
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Namun kerap kali sang kepala departemen baru tiba jam 11.30-

12.00, dan revisi harus tetap dilakukan. Padahal tim kreatif diharuskan tiba 

di Studio 15 TRANS TV pada 12.30, dari Gedung TRANS TV lantai 7 

yang memakan waktu 5-7 menit. Pemagang pernah mendapati isu datang 

di Studio 15 pada pukul 12.45, laptop yang dibawa tidak dapat terhubung 

dengan teleprompter karena kabelnya bermasalah. Hal tersebut membuat 

demand dari host Ivan Gunawan dan Ayu Ting-ting tidak dapat dilakukan, 

yaitu latihan bernyanyi sebelum Brownis dimulai. Terkadang hal seperti 

ini mempengaruhi mood dari para pembawa acara. 

Beberapa hari dalam seminggu pun terdapat iklan atau built-in 

yang ingin tayang di Brownis. Pesan sponsor tersebut biasanya 

ditempatkan di segmen 2 akhir sebelum commercial break. Hal ini 

menyebabkan tingkat keseriusan yang lebih tinggi yang harus dimiliki 

oleh tim kreatif, di sinilah pemagang mengambil andil membantu tim 

kreatif. Pemagang mencetak skrip built-in sebanyak 5 lembar, untuk 

pedoman bagi produser, associate producer, tim kreatif, floor director, 

dan production assistant. Sebelum pemagang bersama person in charge 

atau PIC (tim kreatif) turun ke studio, pemagang harus siap sedia dengan 

peralatan seperti 3 buah spidol yang telah digulungi tisu di atasnya. Hal ini 

memudahkan creative team untuk menuliskan dan menghapuskan 

pesannya di sebuah papan kepada para host. 

Hal ini sejalan dengan perkataan Freddy Yusanto yang berkata 

bahwa tim kreatif akan bertugas untuk membuat pointer saat syuting di 
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lapangan. Pada sistem produksi dengan menggunakan multicamera, tim 

kreatif membuat cue card sebagai panduan untuk para pembawa acara 

dalam memimpin laju acara tersebut di hadapan para penyaksi program 

televisi tersebut. 

Namun dapat dilihat dari sumber dokumentasi internal, dapat 

dilihat bahwa hasil rating Brownis selalu berada di angka 2 digit. Usaha 

yang dilakukan oleh tim Brownis membuahkan hasil yang sesuai dengan 

kerja keras pulang malam, dan merevisi skripnya berkali-kali. 

M. Amikom (2005) pernah mengatakan bahwa peran terpenting 

dari tim kreatif dapat dilihat dari hasil programnya yang dilakukan pada 

tahap pra-produksi dan tahap produksi. Jika disukai, maka rating dari 

acara tersebut akan menjadi tinggi. Menanggapi kalimat tersebut, 

pemagang menganggap hal tersebut benar adanya di dalam TRANS TV. 

Karena di tahap pra-produksi, tim kreatif Brownis TRANS TV di mana 

pemagang ditempatkan, harus mencari contact person artis yang ingin 

diundang melalui akun Instagramnya jika para anggota tim kreatif belum 

memiliki nomornya. Tim Brownis memiliki grup di Whatsapp, di mana 

contact person artis yang pernah diundang sebelumnya biasa di-share oleh 

karyawan kreatif. 

Selain itu, konten yang harus tayang di episode keesokan harinya 

pun dibuat oleh creative team. Menjadi seorang kreatif seakan-akan 

diharuskan untuk tahan banting terhadap revisi yang dihendaki oleh atasan, 
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sampai skripnya menjadi sempurna dan dianggap layak untuk tampil di 

hadapan penonton. Ketika ada sponsor yang ingin melakukan built-in di 

Brownis pun tim kreatif harus langsung berhubungan dengan sponsor 

tersebut dan membuat skrip built-in yang sesuai dengan kemauannya. 

Selanjutnya pada proses produksi, tim kreatif tetap mengatur 

jalannya acara walaupun berada di balik panggung dan tidak in-frame. Hal 

tersebut dilakukan dengan memberikan pesan melalui papan kecil yang 

diperlihatkan kepada pembawa acara. Para kreatif Brownis pun pada saat 

yang bersamaan memakai walkie talkie agar tetap terhubung dengan 

produser. Hal ini dilakukan agar jika ada perubahan last minute yang 

diinginkan oleh kepala departemen produksi atau sang produser sendiri, 

kreatif bisa tetap mengatur jalannya acara dengan memberitahukan 

perubahan yang diinginkan kepada para host. 

Lain halnya ketika proses pra-produksi dan proses produksi telah 

berakhir, tim kreatif hanya membuat laporan atau rincian yang berisi hasil 

rating atau yang biasa disebut dengan TV Share di dunia pertelevisian. 

Selain itu, tim kreatif di Brownis juga diharuskan untuk membuat 

rangkuman episode di hari kemarinnya setiap segmen. Menurut pemagang, 

hal tersebut mendukung statement dari M. Amikom di atas. 

Utterback pada tahun 2013 mengatakan bahwa komponen terakhir 

dari proses produksi merupakan skrip, rundown, dan mekanisme video 

klip untuk staf produksi. Pernyataan dari Utterback tersebut nyata adanya, 
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karena berbicara melalui pengalaman pemagang, semua materi yang harus 

didapatkan oleh pemagang berupa foto, artikel, dan cuplikan video yang 

disebut dengan video tape. VT yang telah diberikan kepada production 

assistant akan dibuat menjadi sebuah kesatuan yang akan ditayangkan 

sesuai rundown saat acara Brownis tayang secara langsung. 

Freddy Yusanto (2017) menyebutkan bahwa menurutnya, tim 

kreatif setara dengan scriptwriter pada program drama yang bertugas 

menuangkan pikiran dan perasaannya dalam bentuk tulisan. Sedangkan 

untuk program-program non-drama, posisi tersebut dikenal dengan istilah 

research writer (RW). Saat proses syuting dimulai, tim kreatif bertugas 

untuk menjadi interviewer mendampingi performer atau pengisi acara, 

mengawasi materi yang disampaikan host/master of ceremony (MC). 

Selain teori-teori yang telah disebutkan pada bab 2 tersebut, 

Cathrine Kellison menyebutkan hal yang benar terjadi di pengalaman 

pemagang menjadi creative team intern di TRANS TV. Menurutnya, 

produser televisi bergantung pada tim yang terdiri dari setiap anggota yang 

memiliki gaya kerja atau sifat yang berbeda-beda. Hal itu terjadi pada tim 

Brownis. 

Contohnya dari ketiga tim kreatif yang sering menjadi person in 

charge yaitu Ifad, Intan, dan Fredy. Intan memiliki etos kerja yang 

mengikuti skrip 90%, sedangkan Ifad sering mendapat nama-nama yang 

kurang menyambung di segi bintang tamu. Akan tetapi, atas kreativitasnya 
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ia dapat membuat seluruh bintang tamu cocok untuk berada dalam satu 

episode tersebut. Etos kerja seperti ini kadang membuat produser bingung, 

tetapi pada saat yang bersamaan dianggap baik dan menuai pujian oleh 

produser Brownis, Handi Wibowo. Di samping itu, Fredy berada di tengah 

kedua gaya bekerja karyawan kreatif tersebut. 

Berkenaan dengan perkataan Kellison (2008) tentang kesuksesan 

tim kreatif, di mana menurutnya tim kreatif seringnya mempunyai sejarah 

bekerja bersama. Produser membuat timnya sedari awal, termasuk juga 

intern yang masih berstatus pelajar. Tim yang dibuat akan mengalami 

kesuksesan jika dapat menyatu dari sisi kepercayaan, respect, juga selera 

humor yang sama. Perbedaan dari hal-hal yang sifatnya kreatif dan teknis 

bukan merupakan masalah. 

Menanggapi pernyataan di atas, dalam rapat mingguan Brownis, 

produser, associate producer, tim kreatif, production assistant, creative 

team intern, dan PA intern semua berpartisipasi dalam memberi ide. 

Produser akan me-respect ide siapapun dan memberikan feedback jikalau 

ide tersebut sesuai dengan tema atau tidak. Walaupun yang terbiasa 

melakukan riset tentang bintang tamu dan tema episode Brownis ialah tim 

kreatif, namun semua boleh memberi ide terkait kedua hal itu, yang 

nantinya akan dieksekusi oleh creative dan dibantu oleh creative team 

intern yang ada. 



	 76 

Hal yang membuat pemagang merindukan masa-masa internship 

ialah setiap rapat atau brainstorming dilaksanakan, rapatnya tidak mirip 

seperti rapat yang sangat formal. Setiap ide yang dilayangkan akan 

ditanggapi dengan serius (dilakukan pencatatan pada sebuah papan besar), 

tetapi dibaluri dengan candaan yang meluapkan tawa di antara setiap 

anggota dari tim Brownis. Ini selaras dengan genre dari talkshow Brownis 

yang diharapkan disukai oleh masyarakat karena kejenakaannya. Rapat ini 

pun ditemani oleh  beberapa jenis makanan dengan porsi besar yang 

ditunggu-tunggu oleh tim Brownis. 

Beberapa fakta tersebut menunjukkan bahwa 6 poin yang 

dinyatakan oleh Kellison telah dilakukan di TRANS TV. Poin-poin 

tersebut antara lain ialah: 

1. Menjelaskan ide dan visi yang ada dalam proyek tersebut. 

2. Menyetujui visi dan arah yang sedang diambil. 

3. Sering berkomunikasi secara intens dengan para anggota 

tim. 

4. Mendengar ide dan saran dari tim. 

5. Kerap memelihara tim dengan pujian, makanan, dan 

antusiasme. 

6. Saling menghormati satu sama lain. 
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Membicarakan tentang peran tim kreatif dalam proses produksi di 

televisi bersumber dari banyak penulis. Dalam bukunya Manajemen 

Pertelevisian Modern, Andi Fachruddin menyebutkan bahwa sebutan 

“triangle production system” merupakan tiga profesi yang berperan paling 

penting dalam proses produksi televisi. Ketiga posisi tersebut ialah 

produser, sutradara, dan tim kreatif. Produser bertanggung jawab dalam 

membuat proposal sebagai strategi penjualan, sutradara menentukan talent 

dan jadwal tayang, dan creative team diberi kepercayaan untuk menulis 

skrip. 

Dalam hal ini, pemagang melihat bahwa tim kreatif di program 

Brownis TRANS TV berhubungan langsung dengan produser, bekerja 

sama menciptakan program yang menarik bagi masyarakat. Namun 

tanggung jawab dari sutradara merupakan beberapa job desks dari tim 

kreatif di TRANS TV, yaitu dalam menentukan nama talent beserta jadwal 

tayangnya di program Brownis.  

Posisi sutradara belum ada di TRANS TV, hal ini menunjukkan 

bahwa praktik kerja di divisi produksi TRANS TV tidak sejalan dengan 

teori di dalam buku Manajemen Pertelevisian Modern. Hal ini merupakan 

salah satu hal yang harus dipertimbangkan lagi oleh kepala departemen 

atau department head TRANS TV agar tingkat stres kerja dari kreatif 

dapat diturunkan sedikit dengan membuat posisi baru terkait penentuan 

nama talent, yang bertugas menghubungi talent tersebut juga. 
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Namun terlepas dari beberapa hal yang seharusnya ada namun 

belum ada di TRANS TV, pemagang salut dengan etos kerja Tim Brownis 

yang telah menghadirkan dua kali kemenangan dalam Panasonic Gobel 

Awards 2018. Brownis memenangkan kategori Program Entertainment 

Variety & Talkshow Terfavorit, dan salah satu pembawa acara Brownis, 

Ruben Onsu, memenangkan kategori Presenter Program Variety 

Entertainment Talkshow Terfavorit. 

       

       Gambar 4.4 Piala Panasonic Gobel Awards 2018 untuk Brownis 

     Sumber: Dokumentasi pribadi 

                                

         Gambar 4.5 Piala Panasonic Gobel Awards 2018 untuk Brownis dan Ruben Onsu 

                Sumber: Youtube resmi TRANS TV 
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Selanjutnya pada Desember 2019, Ruben Onsu kembali 

memenangkan Panasonic Gobel Awards dalam kategori yang sama, yaitu 

Presenter Program Variety Entertainment Talkshow Terfavorit. 

 

          

  Gambar 4.6 Piala Panasonic Gobel Awards 2019 untuk Ruben Onsu 

            Sumber: Youtube resmi TRANS TV  

	

	

	

	

	

	

	

	

	


