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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Di zaman globalisasi ini, tingkat kebutuhan masyarakat akan informasi 

dan hiburan semakin meningkat dalam kurun waktu yang sangat cepat. 

Informasi dan hiburan menjadi sebuah kebutuhan yang sangat penting dalam 

mengisi aktivitas masyarakat setiap harinya.  

Hal ini ditandai dengan keberagaman bentuk penyajian informasi dan 

hiburan dari berbagai media massa, seperti media cetak dan media elektronik 

sebagai media yang memberikan sumber informasi dan hiburan yang 

dibutuhkan masyarakat. Salah satu media elektronik yang mengisi aktivitas 

masyarakat dalam menyajikan informasi dan hiburan dengan tampilan yang 

bersifat audiovisual adalah televisi. 

Setelah Undang-Undang Penyiaran disahkan pada tahun 2002, jumlah 

televisi baru di Indonesia diperkirakan akan terus bermunculan, khususnya di 

daerah yang terbagi dalam empat kategori yaitu televisi publik, swasta, 

berlangganan dan komunitas. Hingga kini penonton televisi di Indonesia 

benar-benar memiliki banyak pilihan channel TV dan beragam acara untuk 

menikmati berbagai program televisi (Enterprise, 2010 : 13). 

Sebuah stasiun televisi mampu menyuguhkan beragam acara yang unik, 

menarik, dan inspiratif. Pada kenyataannya, stasiun televisi di Indonesia 

tergolong cukup banyak. Berkenaan dengan hal tersebut, program acara yang 

ditampilkan tentu akan menjadi lebih bervariasi untuk menginspirasi penonton 

(Enterprise, 2010 : 13). 

Dalam buku yang berjudul “Menjadi Sutradara Televisi : Dengan Single 

dan Multi Camera”, Rukmananda (2004 : 65-66) membagi jenis program 
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televisi menjadi tiga bagian, yaitu Drama (Fiksi), Non-Drama (Non-Fiksi), 

dan Berita dan Olahraga. Dari sekian banyaknya program acara televisi, salah 

satu program televisi yang memadukan antara informasi dan hiburan diselingi 

dengan perbincangan hangat antara host (pembawa acara) dan narasumber 

adalah talkshow. 

Talkshow atau acara dialog adalah dialog atau debat atau adu argumentasi 

dimana sang pembicara bebas membantah, moderator boleh mengkritik, sang 

bintang tamu bebas berekspresi. Bicara menjadi sebuah menu primer. 

Sementara, hal teknis seperti settingan set, dekorasi, kostum, dan lain-lainnya 

menjadi menu sekunder (Rukmananda, 2004 : 147). 

Seperti yang dikutip dari artikel di perpuskita.com yang berjudul “Macam-

Macam Talkshow”, talkshow dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu talkshow 

yang bersifat ringan dan menghibur dan talkshow yang bersifat formal dan 

serius. Talkshow yang bersifat formal dan serius umumnya termasuk dalam 

kategori berita, sementara talkshow yang bersifat ringan dan menghibur 

termasuk dalam kategori informasi. 

Pengemasan suatu informasi ke dalam program talkshow yang menarik 

untuk ditayangkan, dibutuhkan beberapa tahap dalam pelaksanaan produksi. 

Dalam memproduksi suatu program di televisi dibutuhkan tiga tahapan dalam 

proses produksi sesuai dengan Standart Operational Procedure (SOP), yaitu 

pra produksi, produksi, dan paska produksi. 

Namun, kesuksesan suatu program membutuhkan kerja sama antara 

anggota dalam tim. Definisi tim adalah suatu unit dari dua atau lebih orang-

orang yang mengemban misi dan tanggung jawab kolektif ketika bekerja sama 

untuk mencapai suatu tujuan bersama (Soegoto, 2010 : 269).  

Dalam memproduksi program yang memiliki keunikan dan variasi di 

setiap episodenya dibutuhkan kerja sama tim kreatif yang dapat 

mengeksplorasi ide-ide kreatif mereka. 
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Sosa (2013) dalam laman knowledge.insead.edu dengan artikel berjudul 

“Assembling A Creative Team” menjelaskan jika kreativitas sangat dipengaruhi 

oleh cara individu dalam membentuk dirinya. Sebuah tim kreatif yang kuat 

mampu berkolaborasi, menginspirasi dan bekerja sama secara efektif untuk 

menghasilkan sesuatu yang baru dan berguna. 

Selain itu, Mitchell (2014) dalam laman cogsagency.com dengan artikel 

yang berjudul “Creative Team Job Description”, menambahkan bahwa anggota 

dalam tim kreatif juga membutuhkan rasa percaya diri yang cukup untuk 

berbagi dan menjual ide mereka, dan cukup tanggap untuk tahu kapan 

mendorong orang lain berbagi ide mereka. Anggota tim juga harus kreatif 

dalam berpikir, sehingga mereka dapat mengatur pikirannya dan 

mengembangkan rencana untuk memenuhi harapan penonton. 

Hitam Putih merupakan salah satu program talkshow yang diproduksi 

Trans7. Hitam Putih ditayangkan setiap hari Senin-Jumat pukul 19.00 WIB 

dengan pembawa acara Deddy Cobuzier yang selama ini dikenal sebagai 

seorang mentalis asal Indonesia. Tema yang diangkat program talkshow Hitam 

Putih pada umumnya seputar isu terkini, gosip, dan masalah sosial yang ramai 

dibicarakan media terkait orang terkemuka dan orang inspiratif. Talkshow, 

humor, sulap, dan kata mutiara yang dilontarkan Deddy terkait tema episode 

setiap penayangannya menjadi paket hiburan lengkap yang disuguhkan 

program Hitam Putih untuk masyarakat. 

Maka dari itu, penulis yang masih menjadi Mahasiswa Universitas 

Multimedia Nusantara Fakultas Ilmu Komunikasi Jurusan Jurnalistik, 

berminat untuk mengajukan praktek kerja magang di stasiun televisi nasional 

Trans7. Penulis tertarik untuk mempelajari proses produksi dari sebuah 

program acara, kerja sama tim yang solid untuk menciptakan suatu program, 

dan mengemas informasi atau isu terhangat menjadi sebuah program acara 

yang menarik bagi masyarakat. 
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Selama periode 8 September 2014 sampai 31 Oktober 2014, penulis 

berkesempatan menjadi salah satu bagian dari tim kreatif program talkshow 

Hitam Putih. Hal ini menjadi sebuah kesempatan bagi penulis untuk dapat 

terjun langsung di bidang broadcasting dengan bimbingan para senior yang 

telah lama berkecimpung di dunia broadcasting dan mempraktekan ilmu 

jurnalistik yang diperoleh saat kuliah dalam industri pertelevisian. 

 

1.2 Tujuan Kerja Magang 

Tujuan penulis melakukan praktik kerja magang di Trans7, sebagai berikut : 

1) Mempraktekan ilmu jurnalistik yang diperoleh saat kuliah dan 

mendapatkan bimbingan langsung dari para senior yang telah sudah lama 

berkecimpung di dunia broadcasting. 

2) Mencari pengalaman kerja nyata di industri media sesungguhnya, 

khususnya broadcasting. 

3) Mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja di industri media. 

4) Menambah relasi baru di dunia kerja. 

 

1.3 Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang 

1.3.1 Waktu Pelaksanaan Kerja Magang 

Penulis melakukan praktek kerja magang di Trans7 dari tanggal 8 

September 2014 hingga 31 Oktober 2014 sebagai tim kreatif dari 

program talkshow Hitam Putih. Hari kerja penulis pada hari Senin 

sampai Kamis dan jam kerja umunya dilakukan pada pukul 12.00 – 

21.00 WIB. Sedangkan pada hari Jumat, jam kerja umumnya dilakukan 

pada pukul 13.00 – 19.00 WIB. Perubahan jam kerja dapat berubah 

disesuaikan dengan kebutuhan kerja. Dikarenakan penulis masih 

mengikuti beberapa mata kuliah, waktu masuk kerja penulis pada hari 

Senin dan Rabu disesuaikan dengan hasil diskusi antara pembimbing 

lapangan dan penulis. 
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1.3.2 Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang 

Kerja magang di PT. Duta Visual Visual Tivi Tujuh atau yang 

lebih dikenal dengan Trans7, dilakukan selama dua bulan dari tanggal 8 

September 2014 hingga 31 Oktober 2014. 

Pada awalnya, penulis mencari beberapa lowongan praktek kerja 

magang di beberapa jejaring sosial dan meminta bantuan untuk 

menghubungi pihak media yang penulis minati pada Career 

Development Centre (CDC). 

Selain mengandalkan CDC, penulis juga mencoba untuk 

mengirimkan ketentuan yang diperlukan atas pemberitahuan kerabat 

mengenai kesempatan untuk magang di Trans7.  

Penulis mengurus form KM-01 dan KM-02 yang ditandatangani 

oleh Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Dr. Bertha Sri Eko M., 

M.Si.. Kemudian, penulis mengirimkan Curriculum Vitae (CV), surat 

pengantar kerja magang dari kampus (form KM-02), dan permohonan 

magang ke TRANS7. Namun, karena adanya benturan libur Idul Adha, 

penulis harus menunggu HRD kembali pada tanggal 11 Agustus 2014. 

Pada tanggal yang telah dijanjikan, penulis kembali mencoba 

mengirimkan perlengkapan sesuai permintaan perusahaan ke HRD. 

Setelah sebulan menunggu, HRD menghubungi penulis via SMS untuk 

melakukan briefing dengan Mardhatillah (yang pada saat itu masih 

menjabat sebagai Eksekutif Produser Hitam Putih) dan pengisian form 

keterangan kerja magang Trans7 pada tanggal 8 September 2014. 

Pada tanggal 9 September 2014, penulis kembali mendatangi 

HRD untuk menerima surat penerimaan kerja magang yang 

ditandatangani HR Development Departement Head Zahara T. Rony 

dan ID Card yang digunakan penulis selama melakukan praktek kerja 

magang di Trans7. 
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Keesokan harinya, penulis segera menyerahkan surat penerimaan 

kerja magang yang bercap basah stampel perusahaan pada Administrasi 

Ilmu Komunikasi dan lembar fotocopy surat penerimaan kerja magang 

pada bagian BAAK untuk menerima form KM-03 sampai KM-07. 
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