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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

 Dalam melakukan praktek kerja magang di Trans7, penulis ditempatkan 

pada Divisi Produksi, Departemen Produksi, Program Hitam Putih. Penulis 

bertugas di bagian kreatif untuk membantu tim kreatif yang memiliki 

kedudukan dan koordinasi dibawah produser Sisca Hormansyah. Selama 

melakukan praktek kerja magang, penulis bekerja sama dengan para anggota 

tim kreatif, yaitu Karina Swedianti (Pembimbing Lapangan), Amalia Nurrin, 

Alisa Wardoyo, Ponco Adi, Monika Astridlia, Leona Lasteria, dan Alyya Putri 

D. 

3.2 Tugas yang dilakukan 

 Awal penulis bergabung dengan tim kreatif Hitam Putih, Mardhatillah 

(Eksekutif Produser Hitam Putih yang menjabat saat itu) memperkenalkan 

penulis dengan tim kreatif Hitam Putih dan mengajak penulis untuk 

melakukan briefing bersama anggota tim kreatif lainnya.  

  Pada hari kedua setelah penulis bergabung dengan tim Hitam Putih, 

penulis berkesempatan untuk melihat proses produksi program live episode 

“Cooking and Chef” dan program taping atau rekaman episode “Sex Appeal”, 

dimana bintang tamu untuk program live episode “Cooking and Chef” adalah 

Farah Quinn (Chef) dan Afaf (Juara 1 Masterchef Junior), sedangkan bintang 

tamu untuk program taping episode “Sex Appeal” adalah Kartika Putri 

(Komedian) dan Duo Sabun Colek (Grup Vocal Dangdut Dina dan Windy).  

  Sebelum dan sesudah proses produksi berlangsung, penulis diberi 

pengarahan oleh anggota tim kreatif yang bertugas pada hari itu mengenai 
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kegiatan yang dilakukan saat tim kreatif sedang bertugas dan kegiatan yang 

bisa dilakukan penulis selama melakukan praktek kerja magang. Selain itu, 

penulis diperkenalkan dengan seluruh tim Hitam Putih yang bertugas di studio 

Hanggar yang berlokasi di Pancoran, Jakarta Selatan. 

  Selanjutnya, penulis mulai terjun langsung membantu tim kreatif, dalam 

pra-produksi seperti melakukan riset berita atau fakta terkait bintang tamu atau 

narasumber yang akan diangkat, membantu mencari ide untuk narasumber 

yang terkait orang inspiratif di Indonesia untuk tema berikutnya, antar-jemput 

narasumber sambil melakukan wawancara seputar keunikan sang narasumber 

yang akan diangkat saat tayang, menyusun lembaran untuk blocking (iklan 

sponsor), mencari dan menghubungi kontak yang dapat dihubungkan dengan 

bintang tamu atau narasumber yang hendak diundang. Dalam tahap produksi, 

penulis membantu mengantarkan kutipan program acara dari tim kreatif ke tim 

produksi, mempersiapkan atribut atau properti yang akan diperlukan, 

menampilkan teks blocking (iklan sponsor) pada bintang tamu. Sedangkan 

pada tahap paska produksi, penulis kembali melakukan riset untuk narasumber 

berikutnya atau membantu anggota tim jika diperlukan, seperti membereskan 

handy talky dan earpiece tim. 

  Program Hitam Putih melakukan shooting setiap hari Senin sampai Kamis 

di studio Hanggar yang berlokasi di Pancoran, Jakarta Selatan, baik dilakukan 

secara live maupun taping. Setiap hari Jumat, tim kreatif Hitam Putih 

melakukan meeting rutin untuk mendiskusikan materi untuk minggu 

berikutnya. 

  Berikut tabel tentang tugas-tugas yang dilakukan selama penulis 

melakukan praktek kerja magang pada program Hitam Putih Trans7 : 

 

 

 

Pelaksanaan tugas tim..., Stefanny Nadhia, FIKOM UMN, 2015



16 
 

3.1 Kegiatan Penulis 

Minggu 

ke- 

Jenis Pekerjaan yang dilakukan penulis Keterangan 

1  

a. Perkenalan crew dan lingkungan kerja 

b. Penjelasan mengenai tugas selama magang 

c. Mengikuti proses live “Cooking & Chef”, 

“Zaskia Gotik”, dan “New Life” 

d. Mengikuti proses taping “Sex Appeal” 

e. Liputan ke Ruben Onsu 

f. Riset tentang Laudya Cynthia Bella, Pipik Dian 

Irawan, Gading Martin dan Gisele, Anies 

Baswedan, dan Gerakan Indonesia Merdeka 

g. Meeting materi minggu depan 

 

Episode :  

Program Live tema Cooking & 

Chef, tayang 9 September 

2014. 

Narasumber :  

Farah Quinn dan Afaf 

 

Episode :  

Program Taping tema Sex 

Appeal 

Narasumber :  

Kartika Putrid an Duo Sabun 

Colek 

 

Episode :  

Program Live Zaskia Gotik, 

tayang 10 September 2014. 

Narasumber :  

Zaskia Gotik, Amanda Choes, 

Alinda, Bening 

 

Episode :  

Program Live tema New Life, 

tayang 11September 2014. 

Narasumber :  

Norman Kamarun, Tarno, 
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Verrel Bramasta, Ivan Fadilla 

 

2  

a. Riset tentang Aura Kasih, Citra Scholastika, 

Rene Suhardono (motivator) 

b. Mengunduh foto Citra Scholastika 

c. Menghubungi AS Production dan Redaksi 

Tabloid Bintang untuk mencari contact person 

Sony Wakwaw (artis) 

d. Menghubungi tim Metro TV untuk meminta 

contact person Kaesang Pangarep (putra 

Jokowi) 

e. Mengantar narasumber Ugan Suganda 

(penjaga gerbang sekolah) selaku Narasumber 

untuk Live “Naik Haji” 

f. Mengikuti proses Live “Naik Haji”, 

“Jejepangan”, “Ayu Dewi dan Ujang” 

g. Meeting untuk materi minggu depan 

 

 

Episode : 

Program Live tema Naik Haji, 

tayang 16 September 2014. 

Narasumber : 

Ugan Suganda (Penjaga 

Sekolah Calon Jemaah Haji), 

Laudya Chintya Bella 

(Aktris), Abimana (Aktor), 

dan Laura Basuki (Aktris) 

 

Episode : 

Program Live tema 

Jejepangan, tayang 17 

September 2014. 

Narasumber : 

JKT48 dan Cow Cow 

(Komedian Jepang) 

 

 

Episode : 

Program Live tema Ayu Dewi 

dan Ujang, tayang 18 

September 2014. 

Narasumber : 

Ayu Dewi (Presenter), Ujang 

(Bocah Buruh Pembungkus 

Kerupuk), Ajap (Kakak 

Ujang), dan Azka Corbuzier 
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3  

a. Riset mencari ide narasumber inspiratif, ide 

narasumber kolektor batik beserta alamatnya, 

dan artikel Artika Sari Devi dan Baim 

b. Mengikuti proses Live “Noah”, Live “Anak 

Kecil Berpenghasilan dan Pencari Kerja”, Live 

“Passion”, dan Taping “Profesi yang Hanya 

Ada di Indonesia” 

c. Menjemput Narasumber Nurhayati (kenek 

wanita) untuk Taping “Profesi yang Hanya 

Ada di Indonesia” dan mengantar Bella 

(Pemilik usaha sewa kamera) dari Live “Anak 

Kecil Berpenghasilan dan Pencari Kerja” 

d. Meeting untuk materi minggu depan 

  

 

Episode : 

Program Live tema NOAH, 

tayang 23 September 2014 

Narasumber : 

Grup Band Indonesia NOAH 

 

Episode : 

Program Taping tema Profesi 

Yang Hanya Ada di Indonesia 

Narasumber : 

Adi Suseno (Tukang Ojeg), 

Wahyu (Pertamini), Suhri 

(Permak Levi’s), Ismail 

(Penjaga Toilet Umum), 

Nurhayati (Kenek Metromini) 

 

Episode : 

Program Live tema Anak 

Kecil Berpenghasilan dan 

Pencari Kerja, tayang 24 

September 2014. 

Narasumber : 

Bella Muthia (Remaja 

penyewa Kamera), Muthia 

Fadhila Khairunnisa (Penulis 

Cilik), dan Andreas Mochtar 

(Pencari Kerja dengan CV 

Tulis) 
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4  

a. Riset tentang Wahyu Saidi (pemilik gerai 

bakmie), Suharto (Atlit Sepeda), mencari ide 

narasumber inspiratif 

b. Membuat Meme Deddy Cobuzier 

menggunakan photoshop untuk Live “Upin 

Ipin VS Unyil” 

c. Menjemput narasumber Asyila Putri (dubber 

Upin Ipin) untuk Live “Upin Ipin VS Unyil” 

dan Mr Gleen (bule penjual burger) beserta 

keluarga untuk Live “Mr. Glenn dan Bu 

Fatimah” 

d. Mengikuti Live “Upin Ipin VS Unyil” dan Live 

“Mr. Glenn dan Bu Fatimah” 

e. Meeting untuk materi minggu depan 

 

Episode : 

Program Live tema Upin Ipin 

VS Unyil, tayang 29 

September 2014. 

Narasumber : 

Asyiela Putri (Dubber Upin 

Ipin), Hanni (Dubber Unyil), 

dan Chikita Fawzi (Animator) 

 

Episode : 

Program Live, tayang 30 

September 2014. 

Narasumber : 

Glenn (Penjual Burger Asal 

Amerika/Suami Prawita), 

Prawita (Istri Glenn/Penderita 

Kanker Serviks), Nenek 

Fatimah (Korban Sengketa), 

dan Amas (Anak Fatimah) 

 

5  

a. Menjemput Pak Anis (pemilik salon kambing) 

untuk Live “Idul Adha” dan Usep (anak difabel 

berbakat) untuk Live “Anak Berbakat” 

b. Mengikuti Live “Idul Adha”, Live, dan Live 

“Anak Berbakat” 

c. Riset tentang Usep dan mencari gambar Usep 

bersama M. Nuh 

d. Meeting untuk materi minggu depan 

 

Episode : 

Program Live tema Idul Adha, 

tayang 6 Oktober 2014. 

Narasumber : 

Pipik Dian Irawati (Istri Alm. 

Ustadz Jeffry), H. Anis 

(Pemilik Salon Kambing), 

Fuad Khoirul (Anak SMP 

yang berkurban dari hasil jual 
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Yogurt) 

 

Episode : 

Program Live, tayang 7 

Oktober 2014. 

Narasumber : 

Andri (Anak Inspiratif 

Pengajar Ngaji) 

 

Episode : 

Program Live tema Anak 

Berbakat, tayang 9 Oktober 

2014. 

Narasumber : 

Fatih Unru (Comic Cilik), 

Usep Rohmat (Anak Petani 

Difabel yang Kuliah di 

Unpad), Fanny Fabriana 

(Pemain Sinetron) 

6  

a. Mengikuti Live “Keluarga Doraemon dan 

Donal Bebek”, Live “Never Give Up”, Live 

“Ceu Popong, Antonius, Fajar” 

b. Mencari ide untuk narasumber inspiratif 

c. Menjemput Fajar (anak penjual kopi keliling), 

Antonius (pencetus kampong cyber), dan Ceu 

Popong (ketua DPR sementara) untuk Live 

“Ceu Popong, Antonius, Fajar” 

d. Riset tentang Misyatun (PRT yang menjadi 

sutradara film pendek) 

e. Meeting untuk materi minggu depan 

 

Episode : 

Program Live tema Keluarga 

Doraemon dan Donal Bebek, 

tayang 13 Oktober 2014. 

Narasumber : 

Nurhasanah (Dubber 

Doraemon), Dewi (Dubber 

Nobita), Santoso Amin 

(Dubber Suneo), Jessy 

(Dubber Shizuka), Bima 

(Dubber Giant),Rizki Amron 
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(Dubber Donal Bebek). 

 

Episode : 

Program Live tema Never 

Give Up, tayang 14 Oktober 

2014. 

Narasumber : 

Samuel Franklyn 

(Programmer), Solena 

(Transgender) 

 

Episode : 

Program Live tema Ceu 

Popong, Antonius, dan Fajar, 

tayang 16 Oktober 2014. 

Narasumber : 

Popong Otje Djundjunan 

(Ketua Sementara Anggota 

DPR), Fajar Timur 

(Mahasiswa Penjual Kopi 

Keliling), dan Antonius 

Sasongko (Pencetus Kampung 

Cyber). 

 

7  

a. Membantu persiapan Live dan Taping 

(Fotocopy rundown, trivia dan template, 

menyusun lembaran rundown, blocking dan 

mengunduh video tape dari tiga daerah untuk 

Live) 

b. Mengikuti proses Taping “Korban Tsunami” 

 

Episode : 

Program Taping tema Korban 

Tsunami 

Narasumber : 

Keluarga Korban Tsunami 

yang bisa berkumpul kembali. 
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c. Menjemput narasumber Abdul (tukang cukur 

keluarga Jokowi di Solo) dan Pak Nurwindu 

(teman sekolah Jokowi) untuk Live seputar 

orang yang dekat dengan Jokowi, Ustad 

Wijayanto untuk Taping “Korban Tsunami” 

d. Riset pelukis mikro asal Indonesia, Artika Sari 

Devi- Baim, dan Nassar KDI  

e. Meeting untuk materi minggu depan 

       8  

a. Mencari bahan artikel Nassar KDI 

b. Mencari ide untuk orang inspiratif 

c. Mengikuti Live “Sumpah Pemuda”, Taping 

d. Membantu menyusun dokumen peminjaman 

peralatan produksi dari bulan April sampai 

Oktober 2014 dan memfotocopy dokumen 

peminjaman barang 

e. Meeting untuk materi minggu depan 

 

Episode : 

Program Live tema Sumpah 

Pemuda, tayang 28 Oktober 

2014. 

Narasumber : 

Nassar (Penyanyi Dangdut), 

Andri Rizki Putra (Anak 

Berprestasi), dan Jennifer 

Arnelita (Presenter). 

 

Episode : 

Program Taping 

Narasumber : 

Ganteng Maritza Aldi dan 

Bagus Athallah (Anak 

Komeng), Serda (Pemilik Es 

Turki), dan Fenita Arie 

(Presenter). 
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3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

3.3.1 Proses Pelaksanaan 

 Di setiap program stasiun televisi memiliki tim kreatif untuk menjadikan 

program acara lebih bervariasi di setiap penayangannya. Menurut Lawton et.al 

dalam buku Communicating in Groups and Teams : Sharing Leadership, Fifth 

Edition yang ditulis Lumsden dan Wiethoff (2010 : 8) menjelaskan bahwa tim 

kreatif merupakan orang-orang yang memiliki bakat khusus untuk bekerja sama 

dalam melakukan penelitian, merumuskan ide, dan melaksanakan projek kreatif 

tersebut secara keseluruhan.  

Tresnawati (2007) dalam laman suaramerdeka.com dengan artikel yang 

berjudul “Kisah Melambung Bersama “Empat Mata” (1)”, menjelaskan bahwa 

Mardhatillah yang saat itu bertugas sebagai tim kreatif di salah satu program 

talkshow produksi Trans7, mengungkapkan bahwa tugas yang dijalaninya sebagai 

tim kreatif adalah menentukan konsep atau tema, rundown (susunan acara) dan 

talent (pengisi acara). Selama syuting berlangsung, tim kreatif juga mengontrol 

jalannya acara agar sesuai dengan rundown dan script (naskah) yang telah dibuat. 

Selain itu, tim kreatif juga bertugas membantu pembawa acara dalam mengajukan 

pertanyaan. 

 Tugas yang dilakukan tim kreatif selama penulis melakukan praktek kerja 

magang meliputi tiga tahap pelaksaan produksi, yaitu 

3.3.1.1 Tahap Pra Produksi 

 Sebuah program acara berawal dari sebuah ide atau gagasan baik 

perseorangan atau kelompok (teamwork), yang diteruskan dengan 

proses tukar pikiran (brainstorming). Baru setelah itu dilakukan 

penyesuaian-penyesuaian atau adaptasi agar didapatkan sebuah program 

yang terstruktur dan rapi dan biasanya sudah berupa naskah cerita 

(skenario) untuk drama atau rundown acara news maupun non-drama 

(Setyobudi, 2006 : 57). 
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 Dalam tahap pra produksi, tim kreatif program Hitam Putih 

memiliki tugas, seperti mencari narasumber atau bintang tamu 

Indonesia yang memiliki kisah menarik untuk diangkat, menyusun 

rundown (naskah program), mencari nomor telepon dan menghubungi 

narasumber atau bintang tamu yang akan diundang untuk menjelaskan 

beberapa hal terkait diundangnya narasumber atau bintang tamu, 

melakukan riset dengan terjun langsung mencari alamat atau lokasi 

narasumber yang dituju, menjemput dan mengantar narasumber sambil 

melakukan wawancara untuk materi yang menjadi informasi tambahan 

untuk dibacakan host saat tahap produksi berlangsung, menyusun 

percakapan yang berisi informasi seputar produk untuk blocking (iklan 

sponsor), mempersiapkan video tape untuk menunjang grafis pada 

tayangan, melakukan briefing kru demi kelancaran dan meminimalisir 

kesalahan dalam tahap produksi, dan meeting rutin yang dilakukan 

setiap hari jumat untuk mempersiapkan narasumber dan bintang tamu 

yang akan diundang untuk tema berikutnya. 

 Selama praktek kerja magang yang dilakukan sebagai tim kreatif, 

penulis melakukan beberapa kegiatan pada tahap pra produksi, yaitu 

menjemput dan mengantar narasumber sambil melakukan wawancara 

seputar kehidupannya, mencari ide tentang orang inspiratif di Indonesia 

yang memiliki nilai-nilai hidup dan mampu menarik simpati orang 

banyak dalam kisahnya, membantu mencari gambar untuk menunjang 

grafis pada tayangan, mengikuti rapat mingguan, mencari dan 

menghubungi narasumber atau bintang tamu yang akan diundang, 

melakukan riset berita atau fakta terkait bintang tamu atau narasumber 

yang akan diundang, mencari nomor telepon narasumber yang dapat 

dihubungi, menyusun lembaran untuk blocking (iklan sponsor), dan 

membantu persiapan (fotocopy rundown dan trivia dan template). 
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3.3.1.2 Tahap Produksi 

Memvisualisasikan konsep naskah atau rundown acara agar dapat 

dinikmati pemirsa, dimana sudah melibatkan bagian lain yang bersifat 

teknis (engineering) karena konsep tersebut agar dapat dilihat harus 

menggunakan peralatan (equipment) yang sudah pasti harus ada orang ( 

operator) terhadap peralatan tersebut agar dapat beroperasi atau lebih 

dikenal dengan production service (Setyobudi, 2006 : 57). 

Dalam tahap produksi, tim kreatif yang bertugas dalam produksi baik 

secara live ataupun taping memiliki kesamaan dalam melaksanakan 

tugas, yaitu mengarahkan pertanyaan dan memberikan informasi isu-isu 

terhangat dan informasi tambahan tentang narasumber atau bintang tamu 

pada host baik saat shooting maupun jeda iklan, mempersiapkan atribut 

atau properti yang digunakan di set panggung saat jeda iklan, 

mempersiapkan teks blocking (iklan sponsor) yang telah disusun, dan 

melakukan briefing kembali pada narasumber atau bintang tamu saat 

jeda iklan jika diperlukan. 

Dalam tahap produksi, penulis membantu mengantarkan kutipan 

program acara dari tim kreatif ke tim produksi, mempersiapkan atribut 

atau properti yang diperlukan, dan menampilkan teks blocking untuk 

dibaca bintang tamu ataupun host. 

3.3.1.3 Tahap Pasca Produksi 

Dalam buku “Dasar-Dasar Jurnalistik Radio dan Televisi”, 

Wahyudi (1996, 30) menjelaskan bahwa pasca produksi merupakan 

langkah terakhir di tahapan produksi yang berupa evaluasi program yang 

telah disiarkan.  

Dalam tahap terakhir, tim kreatif melakukan evaluasi bersama untuk 

membahas teknis acara. Sedangkan, penulis kembali melakukan riset 
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orang inspiratif di Indonesia untuk diajukan dan membantu 

mengumpulkan dan menghitung jumlah earpiece dan handy talky tim. 

  

3.3.2 Kendala yang Ditemukan 

 Selama menjalani praktek kerja magang sebagai tim kreatif, penulis 

mengalami beberapa kendala, seperti 

a. Ketika mencari ide tentang narasumber inspiratif, narasumber yang penulis 

ajukan umumnya sudah pernah diundang dalam episode sebelumnya. 

Selain itu, dalam meeting bersama dijelaskan bahwa narasumber yang 

diundang harus memiliki kisah yang menginspirasi banyak orang dan 

mampu membuat penonton tersentuh, sehingga penulis agak kesulitan 

mencari narasumber yang kisahnya dianggap benar-benar menginspirasi 

dan mampu menarik simpati penonton. 

b. Penulis kesulitan dalam mencari nomor telepon narasumber yang hendak  

diundang karena  minimnya informasi yang didapatkan penulis dari 

internet.  

c. Penulis juga mengalami kesulitan pada saat menghubungi bintang tamu 

karena pihak managemen yang mengoper penulis pada bagian lain. 

d. Harus membagi waktu antara kegiatan magang dan kuliah. Sehingga, 

penulis datang terlambat masuk kantor. 

3.3.3 Solusi atas Kendala yang Ditemukan 

 Untuk menyelesaikan kendala yang dihadapi selama melakukan praktek 

kerja magang, penulis melakukan : 

a. Penulis mengajukan tiga atau lebih narasumber inspiratif yang dapat  

 dijadikan bahan pertimbangan tim kreatif. 
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b. Penulis tetap mencari nomor telepon narasumber yang hendak diundang 

diberbagai    website termasuk jejaring sosial. 

 

c. Penulis mencoba menghubungi kembali managemen setiap satu jam dengan 

bimbingan anggota tim. 

d. Penulis mengabari pembimbing lapangan tentang keterlambatan penulis 

karena harus mengikuti kuliah terlebih dahulu. 
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