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Bab I 

Pendahuluan 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Magang industri merupakan salah satu mata kuliah semester ke-2 di 

Program Pendidikan Calon Pendidik Akademi Komunitas (PPCPAK). 

Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) menjalankan program 

magang industri untuk siswa PPCPAK, sebagai praktek pengalaman 

program keahlian. Dengan magang di industri siswa PPCPAK dapat 

menjadikan tempat magang sebagai sarana untuk memperoleh gambaran 

yang jelas tentang berbagai hal yang berkaitan dengan berbagai masalah, 

khususnya proses bisnis di unit kerja tempat magang. 

Secara pribadi, bagi penulis magang industri adalah salah satu program 

untuk mendapatkan pengalaman yang lebih banyak  bekerja dalam suatu 

perusahaan dan dapat belajar dari apa yang didapatkan dimata kuliah dan 

mempraktekkan ilmu tersebut. Magang industri merupakan aspek yang 

unik dalam pendidikan karena penggabungan antara perencanaan dan 

tujuan relasi kerja dengan pengalaman pekerjaan. 

Dalam melaksanakan kerja praktek ini, penulis telah memilih PT. Jawa 

Pos Media Televisi (JTV) Surabaya, alasannya, penulis melihat bahwa PT. 

Jawa Pos Media Televisi (JTV) Surabaya , adalah stasiun televisi swasta 

regional pertama di Indonesia sekaligus yang terbesar hingga saat ini. 

Jangkauan JTV meliputi hampir seluruh provinsi Jawa Timur secara 

terestrial, juga bisa diterima di seluruh Indonesia, Malaysia, Brunei 

Darussalam, Filipina dan sebagian Australia dengan parabola melalui 

satelit Telkom 1, dan fasilitas televisi berlangganan TelkomVision. 

Berdasarkan bidang yang digeluti penulis, yaitu bidang Multimedia dan 

Broadcasting, maka diharapkan PT. Jawa Pos Media Televisi (JTV) 

Surabaya dapat menempatkan penulis yang memerlukan pengetahuan 

tentang proses produksi suatu program, dengan harapan penulis akan 

banyak mendapat pengetahuan dan pengalaman yang berhubungan dengan 

dunia Multimedia dan Broadcasting. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Timur
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Malaysia
http://id.wikipedia.org/wiki/Brunei_Darussalam
http://id.wikipedia.org/wiki/Brunei_Darussalam
http://id.wikipedia.org/wiki/Brunei_Darussalam
http://id.wikipedia.org/wiki/Filipina
http://id.wikipedia.org/wiki/Australia
http://id.wikipedia.org/wiki/Telkom
http://id.wikipedia.org/wiki/TelkomVision
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1.2. Materi yang diangkat 

Materi yang diangkat penulis dalam kegiatan magang industri adalah 

bidang produksi pada program live Semanggi JTV sebagai asisten 

produser. 

 

1.3. Tujuan dan Manfaat 

Berdasarkan latar belakang, pelaksanaan kerja praktek ini bertujuan: 

1. Untuk mengetahui gambaran umum dan lingkungan perusahaan. 

2. Untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data – data yang 

diperlukan sebagai bahan laporan magang industri 

3. Untuk mengetahui dan memahami proses produksi program secara 

keseluruhan. 

4. Untuk mengetahui dan memahami Job descriptions tim penyiran 

dalam sebuah program. 

5. Membantu segala kegiatan produksi program. 

6. Dapat meningkatkan wawasan penulis tentang dunia pertelevisian 

7. Mempraktekkan ilmu komunikasi yang berkaitan dengan jurusan 

Multimedia dan Broadcasting. 

 

1.4. Ruang Lingkup Pembahasan 

Suatu produksi program televisi yang melibatkan banyak peralatan, orang 

dan dengan sendirinya biaya yang sangat besar, selain memerlukan 

organisasi yang sangat rapi juga memerlukan tahap pelaksanaan produksi 

yang jelas. Menurut Fred Wibowo dalam bukunya Teknik Produksi 

Program Televisi, tahapan produksi terdiri dari tiga bagian di televisi yang 

lazim disebut Standard Operation Procedure (SOP), seperti berikut  

(Wibowo, 2005, p.39-40) : 

A. Pra-Produksi  

B. Produksi 

C. Pasca Produksi 
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1.5. Metodologi Penulisan 

Metodologi pembahasan pada Laporan Magang Industri ini direncanakan 

seperti berikut: 

1. Mencari topic dan tema yang akan diangkat untuk program acara 

Semanggi 

2. Membuat rundown diangkat untuk program acara Semanggi 

3. Mencari bahan untuk VT dan membuat VT diangkat untuk program 

acara Semanggi 

4. Mencari nara sumber terpercaya sesuai dengan topic diangkat untuk 

program acara Semanggi 

  

1.6.  Sistematika Penulisan 

1.6.1. BAB I PENDAHULUAN 

Penulis akan menjelaskan latar belakang masalah mengapa penulis 

memilih JTV sebagai tempat penulis melakukan Magang Industri. 

Selain itu penulis juga memberikan tujuan dan manfaat, ruang lingkup 

pembahasan, metodologi penulisan, dan sistematika penulisan dati 

magang industry ini. 

1.6.2. BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN  

Berisi seputar sejarah perusahaan, profil perusahaan, visi dan misi 

perusahaan, struktur organisasi, serta job description divisi. 

1.6.3. BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN   

Penulis akan menganalisa peran proses produksi program Semanggi di 

JTV Surabaya dengan teori yang penulis gunakan dan dianalisa dan 

realita yang terdapat di lapangan. 

1.6.4. BAB IV PENUTUP 

Penulis akan menuliskan kesimpulan hasil dari magang yang sudah 

didapatkan selama  proses magang dilaksanakan mulai dari tanggal 24 

Juni 2013 hingga 19 Juli 2013 yang telah dijalankan. Penulis juga akan 

menulis masukkan dan saran terhadap kinerja yang sudah dilakukan 

juga di JTV terutama pada program yang dijalankan oleh penulis 
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Bab II 

Gambaran Umum Perusahaan 

 

2.1.  Sejarah Perusahaan 

JTV, huruf ”J”, dapat menjadi singkatan dari Jawa Timur. Karena televisi 

ini didedikasikan dari dan untuk Jawa Timur. Atau ”J” berarti Jawa Pos, karena 

nama perusahaan ini adalah PT. Jawa Pos Media Televisi. Kebetulan sejumlah 

pengurusnya memang kader Jawa Pos. ”J” juga dapat diartikan ”Jian...” salah satu 

kata yang biasa dilontarkan arek suroboyo untuk mengumpat, bila ternyata 

programnya memang pantas diumpat. Itulah pernyataan yang terdapat dalam 

company profile JTV, 2012 namun ”Jian..” itu bukan untuk suatu umpatan , 

melainkan sapaan bersahabatan, panggilan bangga, juga khas cara arek Suroboyo 

bertegur akrab (Company Profile JTV, 2012). 

JTV lahir dari suatu keprihatinan dari begitu banyak kelebihan, begitu luar 

biasa kekuatan di Jawa Timur namun sedikit ysng ditampilkan. JTV juga ada 

karena gemuruh rasa bahwa seni budaya, bahwa hajat rakyat dan gairahnya adalah 

pergelaran untuk pencerahan. JTV merupakan televisi lokal pertama di Indonesia. 

Tayang perdana 8 November 2011 dengan durasi tayang 10 jam sehari. Sampai 

tahun ke 6, JTV mengudara selama 22 jam sehari dengan 95 persen produksi 

sendiri (in house). Berkantor pusat di Gedung JTV, kompleks Graha Pena JL. 

A.Yani 88 Surabaya, Jawa Timur yang berkedudukan 36,3 juta (sensus penduduk 

tahun 2004). Tersebar di 38 Kabupaten dan kota. Potensi ini memerlukan media 

untuk berekspresi dan mengapresiasi potensi lokalnya. Ciri khas JTV adalah 

mengangkat dinamika Jawa Timur dengan tiga bahasa utama lokalnya. Yakni 

Suroboyoan, Bahasa Madura dan Bahasa Kulonan (Mataraman). Tahun 2007, 

JTV membentuk jaringan televisi group Jawa Pos lainnya di Indonesia (Company 

Profile JTV, 2012). 
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2.2.  Identitas Perusahaan 

Nama Perusahaan : PT Jawa Pos Media Televisi (JTV) 

Alamat   : Gedung Graha Pena Jl. A. Yani 88  

Surabaya 60231-Indonesia 

Telepon  : (031) 8202170 

Fax        : (031) 8250062 

Alamat di Jakarta : Graha Pena Building 3th Floor 

Jl. Kebayoran lama no 12 

Jakarta 12210 - Indonesia 

Telepon  : (021) 53699561 

Fax        : (021) 5340130 

Website  : www.jtv.co.id 

 

2.2.1.  Logo Perusahaan  

 

 

 

 

Gambar 2.1. Logo Perusahaan JTV 

Sumber: Company Profile JTV, 2013 

 

http://www.jtv.co.id/
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2.2.2. Deskripsi Logo perusahaan 

Logo JTV menyiratkan dan menyimpulkan nilai-nilai dari brand JTV dalam 

simbol-simbol berikut: 

a. Peta Jawa Timur 

Menggambarkan kebanggaan Jatim. Apresiasi Jatim. Spirit Jatim. 

Komunikasi Jatim. Ekspresi Jatim dan Kreativitas Jatim. Jatim 

sebagai janji eksistensi JTV kepada masyarakatnya.  

b. Wajah Semar 

Sebagai tokoh khas ciptaan masyarakat Jawa memiliki sifat 

egaliter, pengayom, penasihat, dan menjaga keseimbangan 

masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan JTV yang mengayomi 

kebudayaan masyarakat Jawa Timur. 

c. Tulisan JTV 

Dengan huruf kecil namun bold menggambarkan sifat masyarakat 

Jawa Timur yang egaliter namun memiliki pandangan hidup yang 

kokoh dan tegas serta ekspresif dalam menyampaikan gagasan-

gagasannya. Huruf ‘t’ seperti panah ke atas dan angka 

1menggambarkan semangat progresif JTV untuk selalu menuju 

yang terbaik di bidangnya. 

d. Warna biru 

 Menggambarkan JTV yang profesional dan terpercaya 

e. Warna oranye 

Menggambarkan ekspresi, kreativitas, dan dinamika JTV dalam 

mengembangkan program-programmnya. (Lampiran: ) 

 

2.3.   Visi dan Misi Perusahaan 

2.3.1.   VISI 

1. Lahir dari gagasan inovatif untuk menjadikan sebagai lembaga 

penyiaran swsta Jawa Timur yang berbasis lokal. Turut serta 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Bersikap independen, objektif dan 

jujur. Berpartisipasi dalam usaha pemberdayaan masyarakat.  
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2. Membangun pertelevisian yang berkarakter dan berciri khas Jawa 

Timur serta ikut melakukan pencerahan terhadap segala potensi dan 

seni budaya Jawa Timur. (Company Profile JTV, 2012).  

 

2.3.2. MISI 

1. Ikut mencerdaskan bangsa terutama masyarakat Jawa Timur melalui 

program-program siaran dan berita. 

2. Menggali, mencerahkan dan menggairahkan kehidupan sosial budaya 

Jawa Timur 

3. Menjadi parther bagi masyarakat dan pemerintah daerah dalam 

mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, terutama daerah 

Jawa Timur. 

4. Menjaga dan meningkatkan kerukunan antar umat beragama, etnis dan 

golongan (Company Profile JTV, 2012).  
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2.4.  Struktur  Organisasi Perusahaan JTV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1. Struktur Organisasi Perusahaan 

Sumber: Company Profile JTV, 2013 
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2.5.  Deskripsi Program Semanggi 

 Semanggi merupakan salah satu bentuk program live talkshow mengenai 

hal seputar wanita. Dalam program Semanggi atau Semangat Pagi ini ditayangkan 

dari hari Senin sampai dengan Jumat pada pada pukul 07.30 sampai dengan 09.00 

berisi informasi yang bermanfaat bagi kehidupan, kesehatan, dan rumah tangga. 

Program Semanggu ini secara keseluruhan menyajikan sebuah informasi berita, 

talkshow, life style, dan interaktif.  

 

2.5.1.  Struktur Divisi/Departemen Semanggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Keterangan: 

Tanda bintang (*) merupakan Divisi penulis melaksanakan kegiatan MKN. 

 

Bagan 2.2. Struktur Departemen/Divisi Produksi 

 Sumber: Olahan Penulis, 2012 
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Bab III 

Hasil dan Pembahasan 

 

3.1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Magang Industri 

1. Waktu Kegiatan Magang Industri 

Kegiatan magang ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari aturan 

pelaksanaan kegiatan magang, jangka waktu kerja yang ditempuh adalah 

dua bulan, terhitung mulai tanggal 24 Juni 2013 sampai dengan 19 Juli 

2013. 

2. Tempat Pelaksanaan Magang Industri 

Kegiatan magang ini dilaksanakan di PT. Jawa Pos Media Televisi 

Surabaya  atau yang dikenal dengan nama JTV, stasiun televisi ini 

merupakan anggota jaringan JPMC dan dimiliki oleh Grup Jawa Pos, yang 

juga memiliki afiliasi surat kabar dan stasiun televisi di Indonesia seperti 

SBO TV (Surabaya TV), Malioboro TV (Yogyakarta), PJTV (Padjajaran 

TV) (Bandung), Semarang TV, Bogor TV, Jak TV (Jakarta) dan MKTV 

(Mahkamah Konstitusi Televisi) (Jakarta), PAL TV (Palembang), Padang 

TV (Padang), Jambi TV (Jambi), dan Jek TV (Jambi). Sedangkan biro 

JTV di Jawa Timur ada 7 yaitu Malang, Jember, Banyuwangi, Kediri, 

Madiun, Bojonegoro dan Madura. Dahlan Iskan (CEO Grup Jawa Pos) 

menargetkan JTV untuk melahirkan 20 TV lokal setiap tahunnya. 

 

3.2. Pembahasan 

Produser pada program Semanggi ini bertugas sebagai orang yang 

bertanggung jawab terhadap jalannya suatu produksi program acara mulai 

dari pra produksi, produksi hingga pasca produksi. Produser menjadi kunci 

utama jalannya program tersebut dimana program tersebut dikomandoi 

oleh seorang produser. Produser juga berperan penting atas kelancaran 

suatu programnya ke depan. Pada saat produksi program Semanggi ini 

produser hanya mengawasi jalannya produksi saja. Dan mengontrol 

jalannya proses produksi. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Pos_Multimedia_Corporation
http://id.wikipedia.org/wiki/Grup_Jawa_Pos
http://id.wikipedia.org/wiki/Dahlan_Iskan
http://id.wikipedia.org/wiki/Grup_Jawa_Pos
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PA atau Production Assitant bertugas untuk membantu produser dalam 

menjalankan proses produksi, asisten produser juga bertindak sebagai 

salah satu tim kreatif selain produser sendiri dan dibantu oleh anak 

magang dalam mencari berita atau informasi yang akan ditayangkan pada 

program Semanggi. PA juga membantu produser dalam memeriksa segala 

kelengkapan yang dibutuhkan sebelum hingga saat pelaksanaan produksi 

dijalankan. 

FD atau Floor Director bertugas untuk mengaplikasikan susunan acara 

kedalam bentuk visual yang disesuaikan dengan rundown yang telah 

ditentukan dan dibuat oleh asisten produser bersama produser. FD juga 

bertugas untuk mengontrol jalannya rundown agar tidak meleset dari 

perencanaan acara yang sudah dibuat, FD langsung berhubungan langsung 

dengan ruang master control melalui  intercom.  

Ada juga PD atau Program Director yang bertugas diruangan sub-control 

bertugas untuk mengatur jalannya program pada saat live, program diatur 

dengan bekerjasama dengan kameramen dan switcher dalam 

mengaplikasikan gambar. 

Kameramen, pada program Semanggi bertugas untuk mengaplikasikan 

realitas yang diperoleh dari tayangan live maupun taping pada program 

Semanggi ke dalam gambar yang akan tayang. Video juga perlu didukung 

oleh Audio yang bertugas untuk mengaplikasikan suara yang ada dalam 

program. Hal ini tidak lepas dari peran editor pada saat taping, editor 

berperan untuk mengedit video yang sudah diambil sebelumnya, dalam 

program ini editor dibantu oleh asisten produser dalam mengcapture 

video, menyusun video, dan memberikan dubbing. 

Lighting bertugas untuk mengatur pencahayaan pada saat produksi 

program Semanggi, dalam program ini lighting sangat berperan penting, 

mengingat produksi live dalam program Semanggi dilaksanakan pada pagi 

hari, sehingga peran lighting disini adalah sebagai penentu utama gambar 

yang dihasilkan terang atau tidak. 

Soundman bertugas untuk mengatur suara, dalam program Semanggi suara 

yang harus diatur adalah kontrol volume dari suara presenter, lalu kontrol 
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volume dari back sound, baik suara orang tertawa, ataupun suara tepuk 

tangan yang ramai, dan juga suara musik untuk back sound opening dan 

closing program. 

Ada juga CG atau Character Generator yang berfungsi untuk menulis 

nama masing-masing presenter atau title yang akan dimunculkan pada 

layar televisi seperti informasi sambungan telpon, dan alamat twitter. 

 

Gambar 3.1. Character Graphics 

 

Art and property pada produksi program Semanggi ini berfungsi sebagai 

penentu cantiknya tampilan pada layar kaca dan juga mengurus semua 

kelengkapan warddrobe dan backdrobe seperti contohnya, kelengkapan 

property milik presenter dan artis, penyediaan kursi dan meja yang 

digunakan, penyediaan xbanner, dan kelengkapan-kelengkapan yang lain 

yang dibutuhkan pada saat program Semanggi berjalan. 
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Dan divisi yang tidak kalah pentingnya, adalah divisi costum and make-up. 

Pada divisi ini, mereka bergerak dibidang penentu penampilan para artis 

sehingga dapat kelihatan menarik dan cantik ketika muncul di layar kaca, 

dalam program Semanggi ini divisi costum and make-up biasanya 

menangani kedua presenter dan artis yang hadir. 

 

 

Gambar 3.2. Presenter dan Artis Semanggi Edisi HUT 

Bhayangkara ke 63 
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3.3. Proses Produksi Program Semanggi di JTV Surabaya 
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Bagan 3.1. Standard Operation Procedure Program Semanggi di JTV 

Sumber: Olahan Penulis, 2012 

 

3.3.1. Pra Produksi 

Dalam pra produksi program Semanggi ini produser bersama asisten 

produksi membuat susunan program Semanggi yang mengatur alur jalannya 

program dan apa saja yang akan dilakukan pada saat produksi Semanggi, itu 

semua diatur dan dikreasikan oleh produser beserta asisten produksi dan juga 

dibantu oleh anak magang. Biasanya pada tahapan pra produksi ini produser dapat 

mengkreasikan imajinasinya untuk dapat dituangkan kedalam program. 

Sedangkan anak magang yang membantu biasanya hanya diperintahkan untuk 

mencari berita yang bersifat hard news, dan juga ditugaskan untuk mencari tips-

tips yang menarik, dalam melakukan kegiatan ini produser beserta asisten 

produksi atau PA juga ikut turut campur tangan untuk mengawasi dan membantu 

anak magang yang ditugaskan. 

Tidak hanya itu, dalam pra produksi ini selain berita, rundown program 

(Lampiran: 35), dan tips yang disiapkan, namun ada juga video taping yang perlu 

disiapkan untuk mendukung program Semanggi. Video Taping atau VT ini 

terdapat disalah satu segmen pada saat Live program Semanggi.  
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Gambar 3.3. Para kameramen sedang mengambil gambar live 

 

Dalam mempersiapkan VT ini produser ataupun PA bekerjasama dengan 

reporter VT dan kameramen yang bertugas untuk dapat menghasilkan VT yang 

baik, setelah itu PA menyerahkan VT pada editor untuk dicapture dan diedit oleh 

editor, yaitu dengan memilih gambar yang baik dan diberi efek-efek dan setelah 

jadi maka VT tersebut diletakkan atau ditayangkan pada salah satu segmen pada 

saat live program Semanggi. 
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Gambar 3.4. Asisten Produser Magang mencari Video Taping (VT) 

 

Setelah semua siap maka langkah sebelum produksi yang sangat penting 

adalah menyiapkan warddrobe dan backdrobe yang akan digunakan, dalam hal ini 

produser bekerjasama dengan divisi art and property, karena penentuan 

kelengkapan ini sangat menentukan apiknya tampilan pada layar kaca sehingga 

sebuah tayangan dapat terlihat menarik. 

Tahap selanjutnya dari semua yang sudah disiapkan sebelumnya adalah 

make-up and costum. Divisi ini berfungsi untuk mempercantik dan membuat 

menarik penampilan dari para artis yang akan beraksi dan menjadi pusat perhatian 

pada saat program berjalan sehingga penontonpun dapat tertarik untuk melihat 

program Semanggi ini. 

Dan tahap yang terakhir adalah secara teknis sebelum produksi, yaitu 

dimana divisi kameramen dan lighting saling bekerjasama untuk mengatur gambar 

yang baik, yang juga diatur melalui ruangan Sub control yang dibantu oleh 

switcher. Bersamaan dengan itu juga divisi sound atau soundman juga ikut 
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berparisipasi untuk menentukan suara backsound dan memasangkan clip-on pada 

setiap artisnya, dalam hal ini soundman dibantu oleh PA. 

 

3.3.2. Produksi 

Pada saat produksi inilah sebuah tayangan program menjadi sangat 

penting karena dari produksi program ini maka, perhatian penonton semua tertuju 

pada layar kaca dan setiap divisi produksi, masing-masing akan menjalankan dan 

memperhatikan tugasnya masing-masing dengan baik, mengingat program ini 

ditayangkan secara live jadi dengan kata lain tidak dapat di cut. Dalam produksi 

program Semanggi ini terdapat dua ruangan control yang pertama adalah ruangan 

master control dan yang kedua adalah ruangan sub-control. 

 

Gambar 3.5. Produser Semanggi berada pada ruangan Sub-Control saat 

acara live 

 

Pada ruangan sub-control terdapat switcher yang mengatur gambar yang 

dikendalikan oleh kameramen dan juga switcher disini ikut mengontrol lighting 

yang dikendalikan oleh lightingman sehingga kualitas gambar secara keseluruhan 

dikontrol dari ruangan sub-control, sedangkan soundman juga berada di ruangan 

yang sub-control yang bertanggung jawab untuk mengatur suara yang berasal dari 

clip-on yang digunakan oleh para artist dan juga back sound yang juga diputar 
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ketika program berlangsung. Biasanya produser juga ikut mengawasi melalui 

ruangan sub-control. 

 

 

Gambar 3.6. Audio Control pada ruangan Sub-Control 

 

Pada ruangan master control hanya berfungsi untuk mengontrol jalannya 

tayangan secara keseluruhan di JTV,  jadi di dalam ruangan ini, seluruh slot waktu 

iklan dan slot waktu tayangan program berjalan dikontrol, sehingga program 

Semanggi dapat dilaksanakan secara tepat waktu dengan menjalankan semua   
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Gambar 3.7. Switcher pada ruangan Sub-Control 

 

 Jadi pada saat produksi bagian master control menginformasikan slot 

waktu yang ada pada sub-control¸ lalu dari sub-contol melalui intercom 

disampaikan pada Floor Director lalu langsung disampaikan pada artistnya 

melalui kode-kode. 

 

Gambar 3.8. Floor Director (FD) mempelajari rundown sebelum live 

 

3.3.3. Pasca Produksi 

Pada tahapan yang terakhir ini, evaluasi program Semanggi dilaksanakan, 

evaluasi ini menyangkut baik atau buruknya program ini berjalan, sehingga 

evaluasi ini dapat menjadi sebuah pembelajaran dan pembenahan untuk produksi 

selanjutnya. Dalam evaluasi ini biasanya dihadiri oleh eksekutif produser, dan 
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produser selaku penanggung jawab program dan juga seluruh kepala divisi yang 

turut serta bertanggungjawab terhadap kelancaran jalannya program Semanggi. 

Dalam evaluasi ini biasanya setiap divisi, dan semua yang terkait akan 

dimintai pendapat tentang program Semanggi yang telah berjalan sebelumnya dan 

apa saja kendala dan saran dari setiap divisi guna mengembangkan program 

Semanggi ini. Dan dari hasil evaluasi inilah maka produser dapat memutuskan apa 

langkah selanjutnya guna mengembangkan programnya tersebut. 

 

3.4. Analisis Teori dan Praktik di Lapangan  

3.4.1. Televisi 

Sesuai dengan fungsi televisi yang disampaikan oleh Reudi Hoffman, 

dalam program Semanggi Semangat Pagi di JTV, program ini juga 

untuk memberikan sebuah informasi yang menarik untuk masyarakat 

melalui bentuk talkshow, yang dikemas sedemikian rupa sehingga 

menjadi sebuah tayangan yang dapat menghibur masyarakat namun 

juga tanpa mengurangi norma-norma nilai berita dan juga nilai 

kebudayaan terutama di daerah Jawa Timur khususnya Surabaya.  

Program Semanggi ini merupakan bagian dari sebuah siaran lokal 

karena berada didalam TV lokal, sehingga hal inilah yang juga telah 

ditonjolkan dalam program Semanggi ini mengingat kebudayaan yang 

lebih ditonjolkan adalah kebudayaan daerah lokal fungsi televisi 

lainnya yang diungkapkan oleh Reudi Hoffman yang terkait bahwa 

televisi dapat menghubungkan antara satu dengan lainnya juga 

tercermin pada program ini, yaitu ketika adanya layanan telepon 

interaktif yang terdapat disalah satu segmen. Dalam segmen ini orang-

orang dari luar daerah surabaya dapat menyampaikan salam kepada 

keluarga di wilayah lain melalui program ini. Dan terkait dengan 

fungsi televisi sebagai pengawas situasi masyarakat, maka dapat dilihat 

dari segmen dimana para artis-artis Semanggi menyampaikan berita-

berita teraktual dan terbaru dari berbagai tempat yang dikemas dan 

dibawakan, dan dari sinilah orang lain dapat mengetahui bagaimana 

kondisi masyarakat di daerah lain sehingga hal ini juga dapat 
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dimanfaatkan untuk menjalankan fungsi televisi sebagai pengawas 

situasi masyarakat. 
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3.4.2. Jenis Program Televisi 

Dalam program Semanggi atau Semangat Pagi ini jenis programnya 

adalah sebuah program live yang membahas tentang informasi yang 

ada di sekitar wanita. Secara keseluruhan program, Semanggi 

tergolong kedalam jenis program talkshow, hal ini disebabkan karena 

pada setiap bagian segmennya program Semanggi selalu berusaha 

untuk dapat memberi manfaat penting dengan menghadirkan nara 

sumber terpercaya kepada penonton. Namun Semanggi juga tergolong 

kedalam program Informasi, karena setiap berita yang dibawakannya 

adalah berita-berita terkini yang cenderung hard news, namun 

dikemas sehingga dapat dijadikan sebuah informasi yang berkualitas. 

 

3.4.3. Proses Produksi 

Dari serangkaian teori proses produksi diatas, proses produksi 

program Semanggi memang tidaklah serumit teori diatas, namun hal 

ini lebih mengarah kepada jenis program yang akan diproduksi, pada 

program Semanggi ini yang dilakukan ditahapan pra produksi adalah 

dimana adanya persiapan materi, perencanaan materi dan penyaluran 

juga penemuan ide-ide, hal ini semua tertuang dalam bentuk rundown 

yang ada namun dalam program Semanggi, perubahan rencana atau 

rundown dapat juga dilakukan tiba-tiba, biasanya hal ini terjadi 

apabila waktu yang ditentukan terjadi kesalahan, namun justru dari hal 

inilah sebuah kreativitas dan ide yang menarik sangat dituntut agar 

ketika program Semanggi berlangsung, masyarakat yang menonton 

masih dapat terhibur tertarik. 

Ditambahkan oleh Darwanto, pada tahapan selanjutnya menurut 

Darwanto sebelum memasuki tahapan proses produksi terdapat 

tahapan Set up and Reherseal, Set up merupakan persiapan – 

persiapan yang bersifat teknis dan dilakukan tim inti bersama anggota 

kerabat kerja dan reherseal merupakan sebuah pelatihan. Tahapan ini 

masih tergolong tahapan pra produksi, namun pada program 
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Semanggi tahapan ini tidak terlalu menonjol. Persiapan teknis 

memang terlihat pada pra produksi dalam program Semanggi ini 

seperti pengaturan white balence untuk unit kamera dan pengaturan 

pencahayaan pada lighting, namun untuk hal-hal teknis lainnya, para 

crew yang bertugas sudah menjalankan jobdescnya masing-masing 

dengan professional. 

Pada tahapan produksi masing-masing divisi dalam program ini 

bekerja sesuai dengan jobdescnya masing-masing seperti kameramen 

yang bertugas untuk mengambil gambar, produser yang bertugas 

untuk bertanggung jawab dan mengawasi, begitu juga dengan divisi-

divisi lain yang bertugas sesuai tanggung jawabnya masing-masing. 

Dan pada tahapan pasca produksi,  dalam program Semanggi ini, 

produser berserta eksekutif produser dan dihadiri oleh unit-unit dari 

divisi yang lain yang juga turut andil pada saat produksi program 

Semanggi ini mengadakan sebuah evaluasi yang membahas tentang 

apa yang kurang dari program Semanggi ini, sehingga nantinya hal ini 

dapat dijadikan bahan untuk mengembangkan dan memperbaiki 

kinerja dari setiap episode program Semanggi.  

 

3.5. Membangun Stasiun TV 

Untuk dapat membangun sebuah stasiun televisi seperti JTV, hal pertama 

yang dibutuhkan adalah jaringan. Ada 2 macam jaringan yang dapat 

digunakan, analog dan digital. JTV sendiri menggunakan jaringan analog 

pada kanal UHF yang dibeli. Jumlah kanal analog terbatas, sehingga tidak 

semua stasiun TV dapat membelinya. Beberapa bisa menyewa jaringan 

yang disediakan oleh stasiun TV nasional. Selanjutnya adalah pemancar, 

dalam hal ini JTV memakai jasa biro, yaitu  pemancar milik TV nasional 

yang tersebar  di wilayah-wilayah tertentu sepreti Blitar, Malang, Jogja, 

dan lain-lain, sehingga JTV ini dapat disiarkan di daerah tersebut. Ada 

cara yang lebih murah, yaitu dengan akses online, hanya saja 

kekurangannya membutuhkan bandwidth yang besar. Peralatan seperti 

kamera, microphone, subcontrol dan lighting juga tidak kalah penting. 
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Lalu sumber daya manusia (SDM) sebagai kru, dipilih melalui rekrutmen 

yang disebarkan melalu TV dan surat kabar, terbuka untuk umum, kecuali 

untuk kru teknis seperti cameramen dan audio, SDM harus mengerti cara 

mengoperasikan peralatan karena pada tahap rekrutmen terdapat tes 

praktiknya. Konsep dari stasiun TV yang akan dibangun tidak kalah 

penting, apakah program dari TV ini untuk umum ataukah segmented. JTV 

sendiri memiliki konsep umu karena terdapat banyak program seperti 

berita, hiburan, talkshow, dan lain-lain.  

Agar SDM terjaga kualitasnya, perlu diadakan pelatihan khusu yang rutin. 

Selain mendapat ilmu, juga dapat mengasah kemampuan SDM serta 

meningkatkan kualitas stasiun TV karena SDM yang professional. Jam 

kerja pada stasiun TV tidak seperti di kantor pada umumnya. Mereka 

bekerja sesuai dengan program acara yang dinaungi, kecuali bagian back 

office seperti HRD. Sistem penggajian setiap bulan sekali dengan rincian 

uang makan dan tunjangan prestasi. 

Jadi, untuk membangun sebuah stasiun TV tidak selalu membutuhkan 

gedung, karena bisa saja konsep dari stasiun TV tersebut segmented 

berupa berita aktual sehingga siaran yang dilakukan selalu live dan 

outdoor. 
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Bab IV 

Penutup 

 

4.1. Kesimpulan 

Setelah penulis menjalani Magang Industri pada tanggal 24 Juni 2013 

sampai dengan 19 Juli 2013 penulis telah banyak melihat dan mengamati 

juga turut bekerja bersama dalam menjalankan sebuah proses produksi 

program Semanggi di JTV. Penulis merasakan bahwa mulai dari pra 

produksi hingga pasca produksi, tidak ada bagian yang tidak penting. 

Penulis melihat bahwa pada dasarnya dalam memproduksi suatu program 

televisi dalam hal ini Semanggi ini telah mengikuti SOP yang benar. 

Penulis melihat bahwa setiap persiapan untuk proses jalannya produksi 

diharuskan dan diwajibkan untuk selalu baik dan sesuai dengan 

perencanaan yang sudah dibuat, karena pada tahap pra produksi ini baik 

tidaknya atau lancar tidaknya jalannya produksi sangat ditentukan. Ide-ide 

yang dituangkan pun seperti dalam mengatur rundown dan materi menjadi 

sebuah penentu apakah acara Semanggi dapat terlihat menarik atau tidak, 

jadi pada tahapan ini seluruh perencanaan program dan gambaran untuk 

produksi haruslah lengkap dan sudah tergambar, sehingga ketika produksi 

berlangsung, semuanya dapat teraplikasikan sesuai rencana. 

Dalam proses produksi, penulis merasakan bahwa bekerja secara cepat 

agar rundown yang dibuat tidak meleset memang sangat dituntut, apalagi 

ketika ada masalah yang mendadak misalnya saja ketika artis terlambat 

datang, dalam hal ini penulis juga harus dapat membantu produser dalam 

memikirkan jalan keluar atau rencana selanjutnya, sehingga jalannya tetap 

dapat terlihat menarik dan tidak keluar dari jalur rundown yang ada 

mengingat bahwa program Semanggi ini ditayangkan secara live, jadi 

sedikit kesalahan saja maka akan terlihat pada layar kaca dan tidak dapat 

di take ulang. 

Penulis melihat bahwa setiap bagian dari orang yang bekerja dibalik 

jobdescnya masing-masing dituntut untuk dapat menampilkan hasil 
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kerjanya dengan baik, mengingat program Semanggi ini ditayangkan 

secara live sehingga, sedikit kesalahan maka akan terlihat pada layar kaca. 

Dalam tahapan produksi ini setiap crew sudah dengan baik menjalankan 

masing-masing tugasnya sesuai SOP, misalnya, bagian kameraman 

bertugas untuk mengambil gambar dengan didukung oleh arahan dari 

seorang switcher yang bertugas di ruangan sub-control, yang juga dibantu 

oleh pencahayaan yang tepat dari seorang lightingman, dan divisi art and 

property yang juga menentukan penempatan barang-barang  property 

sehingga tayangan dapat terlihat apik di layar kaca. Selain itu peran dari 

master control juga berfungsi untuk menentukan jadwal program agar 

setiap segmentnya tidak terlepas dari rundown Semanggi ataupun jadwal 

program tayang dan iklan di JTV. 

Pada tahapan, pasca produksi dalam program Semanggi ini, langkah yang 

benar untuk mengembangkan sebuah program sudah dilakukan dengan 

baik, hal ini terlihat dari adanya sebuah evaluasi dari hasil kerja yang 

sudah dijalankan. Evaluasi ini biasanya diadakan satu minggu satu kali 

dan diikuti oleh eksekutif produser penonton, produser dan beberapa 

perwakilan dari setiap departement atau divisi yang bertugas, hal ini 

diadakan guna melihat bagian mana pada program Semanggi yang kurang, 

dan mana yang harus ditambahkan agar pada pelaksanaan proses produksi 

berikutnya tidak terjadi kesalahan dan diharapkan akan adanya 

pembenahan program agar program Semanggi ini dapat tetap diminati oleh 

dan dapat tetap menghibur penonton. 

4.2. Saran 

Dalam jalannya proses produksi Semanggi ini terdapat beberapa kendala 

yang sering dijumpai oleh penulis, baik yang dialami oleh penulis sendiri 

ataupun yang diamati oleh penulis, penulis pada saat menjalankan proses 

produksi program yang sering dijumpai penulis pada program Semanggi 

ini adalah permintaan materi dari produser kepada asisten produksi 

ataupun kameraman yang mendadak-atau tiba-tiba, menurut penulis 

seharusnya hal ini tidak perlu terjadi, karena menurut penulis sesuatu yang 

dikerjakan secara dadakan apalagi setiap produksi Semanggi rata-rata 
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wajib menggunakan kreatifitas, maka tidak akan dapat dikerjakan secara 

maksimal. 

Dan saran saya yang terakhir adalah bagi semua crew yang bertugas pada 

saat proses produksi baik dalam program Semanggi ataupun program 

lainnya adalah saya berharap agar setiap crew dapat selalu bertanggung 

jawab dengan tugasnya masing-masing dan dapat menikmati dan mengerti 

benar alur-alur yang perlu dijalankan dalam sebuah program. 

 


