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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Pelaksanaan Kuliah Kerja Profesi (KKP) 

 

Menimba ilmu tidak hanya bisa dilakukan di dalam kelas saja namun 

juga di lapangan. Hal itu yang ditekankan pada setiap lembaga pendidikan 

tingkat perguruan tinggi sebagai capaian dalam pembelajaran selama 

perkuliahan. Kuliah Kerja Profesi (KKP) merupakan salah satu cara untuk 

mengetahui seberapa besar kemampuan kita dalam mengaplikasikan ilmu 

yang telah didapat. Penempatan mahasiswa pada pelaksanaan KKP 

menitikberatkan pada praktik kerja lapangan yang merupakan cerminan 

Penulis dalam menghadapi dunia kerja nantinya. KKP ditempuh oleh 

mahasiswa semester 7, dengan tujuan untuk pemenuhan kompetensi 

mahasiswa. 

Institut Seni Indonesia Surakarta akan memperluas ranah wawasan 

mahasiswanya untuk mengasah keahlian, pengembangan kreatifitas, serta 

mempelajari bagian standar profesionalitas dunia kerja. Melalui pelaksanaan 

KKP, mahasiswa akan berkarya sesuai kemampuannya bahkan tidak 

dipungkiri akan menemukan passionnya ketika sudah terjun dalam sebuah 

lapangan pekerjaan. Untuk itu Jurusan S.1 Seni Media Rekam Program Studi 

Televisi dan Film berkewajiban mengamati mahasiswa dalam menerapkan 

kompetensi yang telah dikembangkan dalam dunia kerja. 
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FremantleMedia Indonesia merupakan salah satu production house 

(PH) yang bergerak dalam bidang produksi program acara televisi. Sudah 

banyak program acara yang telah di produksi FremantleMedia Indonesia 

tayang dengan banyak episode dan menjadi tren. Hal inilah yang menjadikan 

FremantleMedia Indonesia sangat dipertimbangkan dalam kancah industri 

penyiaran Indonesia. Program-program yang banyak diproduksi yakni 

program gameshow dan pemilihan bakat. Selain itu Institut Seni Indonesia 

Surakarta, sudah bekerjasama dengan FremantleMedia Indonesia sejak 

November 2015. 

Setiap program televisi yang diproduksi selalu terlihat matang dalam 

perencanaan sebelumnya, tak terkecuali para kontestan yang telah mengikuti 

program acara televisi. Hal tersebut sangat dimungkinkan karena persiapan 

Producer dalam menyusun kontestan di setiap episodenya. Dalam memilih 

calon kontestan biasanya Producer dan Creative Team  membutuhkan sebuah 

team yang khusus mencari calon kontestan yang disebut Contestant Team. 

Contestant Team berperan dalam pemilihan calon kontestannya sesuai standar 

yang telah ditetapkan oleh Producer. Melihat manajemen kerja produksi yang 

tergambar dari jalannya program-program yang ada, Penulis tertarik untuk 

mengaplikasikan kompetensi pembelajaran yang telah Penulis tempuh di 

FremantleMedia Indonesia. 

Untuk merealisasikan hal tersebut, Penulis selaku mahasiswa Prodi 

Televisi dan Film, Jurusan Seni Media Rekam, Fakultas Seni Rupa dan Desain 

Institut Seni Indonesia Surakarta, bermaksud untuk melaksanakan KKP. KKP 

ini diharapkan mampu meningkatkan wawasan dan pengetahuan Penulis 
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didalam bidang pertelevisian, serta untuk mempersiapkan diri sedini mungkin 

dalam menghadapi dunia kerja di masa yang akan datang. 

 

B. Tujuan Pelaksanaan Kuliah Kerja Profesi 

 

Pelaksanaan Kuliah Kerja Profesi dalam divisi produksi di 

FremantleMedia Indonesia ini bertujuan untuk : 

1. Sebagai bagian dari syarat memenuhi mata kuliah KKP Prodi Televisi 

dan Film, Jurusan Seni Media Rekam, Fakultas Seni Rupa dan Desain ISI 

Surakarta. 

2. Mahasiswa belajar menerapkan ilmu pengetahuan yang telah di dapat 

pada perkuliahan, untuk dipraktikkan ketika menempuh KKP di bidang 

Contestant Team pada program Take Me Out Indonesia. 

3. Mengetahui secara aktual kondisi kerja dan standar professional kerja 

dalam bidang produksi pertelevisian terutama pada divisi Contestant 

Team. 

4. Mahasiswa mengetahui sistem manajemen dan sistem kerja pada bidang 

Pengarah Acara atau bidang profesi lainnya secara nyata, dan 

mengembangkan kemampuan bekerjasama (interpersonal skill) dengan 

rekan kerja di FremantleMedia Indonesia. 

5. Sebagai media promosi bagi kampus untuk bisa dikenal lebih luas lagi ke 

masyarakat. 



4 
 

6. Mahasiswa belajar untuk lebih mengetahui sistem kerja pada bidang 

profesinya secara nyata dan dituntut untuk mampu bekerjasama dengan 

siapapun. 

 

C. Manfaat Pelaksanaan Kuliah Kerja Profesi 

 

Kuliah Kerja Profesi yang wajib dilaksanakan sebagai penyempurnaan 

kompetensi perkuliahan jurusan S.1 Seni Media Rekam Program Studi 

Televisi dan Film sangat bermanfaat baik bagi mahasiswa, lembaga 

pendidikan, maupun bagi dunia industri diantaranya adalah : 

1. Bagi Mahasiswa 

a. Sebagai sarana orientasi untuk mahasiswa setelah mendapat bekal 

ilmu dari kampus kemudian menerapkan di dunia kerja yang 

sesungguhnya, sehingga pengalaman tersebut bisa digunakan sebagai 

bekal menghadapi persaingan kerja di industri pertelevisian. 

b. Sebagai bentuk untuk memantapkan kemampuan dari pembelajaran 

dan pengalaman profesi yang telah ditekuni. 

c. Dapat menjalin relasi secara professional dengan pihak 

FremantleMedia Indonesia atau peusahaan. 

2. Bagi Lembaga Pendidikan 

a. Merupakan salah satu cara evaluasi pencapaian kompetensi lulusan 

dan materi ajar dari jurusan S.1 Seni Media Rekam Program Studi 

Televisi dan Film. 

b. Dapat menjalin kerjasama mutualisme dengan pihak FremantleMedia 

Indonesia dengan ISI Surakarta. 
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c. Dapat memperoleh informasi dari FremantleMedia Indonesia tentang 

kompetensi dan kualifikasi SDM yang dibutuhkan. 

3. Bagi Dunia Industri 

a. Memperoleh calon tenaga terdidik yang diperlukan di bidangnya. 

b. Memiliki kompetensi pada bidang sutradara/pengarah acara televisi 

atau bidang profesi lainnya, untuk turut memajukan perusahaan dan 

industri pertelevisian. 

 

D. Waktu Pelaksanaan Kuliah Kerja Profesi 

 

Kuliah Kerja Profesi dilaksanakan mulai pada tanggal 14 November 

2016 dan berakhir pada tanggal 9 Januari 2017 di FremantleMedia Indonesia. 

Jadwal kerja disesuaikan oleh perusahaan yaitu setiap hari Senin sampai 

Jumat. Saat melaksanakan Kuliah Kerja Profesi di FremantleMedia Indonesia 

jam yang didapatkan pada pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB. 

Jika mendapat jadwal shooting maka jam kerja akan ditambah sampai 

shooting berakhir, biasanya sampai pukul 04.00 WIB. Untuk hari Sabtu dan 

Minggu serta hari libur nasional diliburkan, libur kerja juga bisa di hari lain 

sesuai kebijakan kantor. 

 

 

E. Lokasi Pelaksanaan 

 

Sesuai peraturan dari jurusan, KKP dilakukan di stasiun TV nasional 

maupun Production House dilaksanakannya KKP Mahasiswa Program Studi 

Televisi dan Film Jurusan Seni Media Rekam ISI Surakarta adalah : 
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Gambar 1. Kantor FremantleMedia 

(Sumber : Sofiya PR, 2016) 

 

Nama Institusi  : PT. DUNIA VISITAMA PRODUKSI 

     (FREMANTLEMEDIA INDONESIA) 

Unit/Divisi  : Produksi /Production Assistant 

Bidang   : Contestant Team 

Program Acara : Take Me Out Indonesia 

Alamat   : PT. DUNIA VISITAMA PRODUKSI 

   (FremantleMedia Indonesia) 

     Jalan Barito II No.3, Kebayoran Baru 

     Jakarta Selatan – Indonesia 
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BAB II 

MATERI DAN METODE KULIAH KERJA PROFESI 

 

A. Materi Kuliah Kerja Profesi 

1. Materi Umum 

Televisi merupakan media massa yang paling utama untuk 

mendapatkan informasi dan hiburan. Hampir sebagian masyarakat 

memiliki televisi dirumahnya. Karena televisi mempunyai kelebihan pada 

pemberian informasi yang menggunakan gambar serta suara. Hal itu 

pulalah yang menjadikan stasiun televisi berlomba-lomba untuk membuat 

program acara menarik. Program acara bisa di produksi sendiri oleh 

stasiun televisi tersebut maupun membeli program dari rumah produksi. 

Mahasiswa Prodi Televisi dan Film diwajibkan untuk menempuh 

KKP yang terdiri dari 4 SKS. Pelaksanaan Kuliah Kerja Profesi (KKP) 

inipun telah terjadwal pada semester 7 dengan syarat telah menempuh 

mata kuliah dengan jumlah minimal 100 SKS. 

KKP dilaksanakan disalah satu rumah produksi penghasil program 

televisi terbesar di dunia yaitu FremantleMedia Indonesia. 

Dalam KKP Penulis berkesempatan untuk membantu divisi 

Produksi sebagai Production Assistant Contestant Team. Kontestan atau 

peserta adalah salah satu bagian yang penting dalam sebuah program acara 

televisi. Kontestan sendiri berperan penting untuk mengisi serangkaian 

program acara. 
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Rumah produksi atau Production House (PH) adalah sebuah badan 

usaha yang mempunyai organisasi dan keahlian dalam produksi program-

program audio dan audiovisual untuk disajikan kepada khalayak, sasaran 

baik secara langsung maupun melalui broadcasting house. PH juga 

mengelola informasi gerak atau statis dimana informasi yang didapat 

bersumber dari manusia ataupun peristiwa yang ada. 

Perkembangan PH atau rumah produksi sendiri juga berkembang 

dengan pesat terutama di ibu kota Jakarta. Beberapa diantaranya bergerak 

pada produksi film, sinema elektronik (sinetron) hingga program acara non 

fiksi. Program acara yang diproduksipun biasanya merupakan program 

acara dengan format non drama. Format acara televisi yang ditawarkan 

oleh PH produksi pada umumnya mengikuti selera yang sedang digemari 

di masyarakat. 

Format acara televisi adalah sebuah perencanaan dasar dari suatu 

konsep acara televisi yang akan menjadi landasan kreatifitas dan desain 

produksi yang akan terbagi dalam berbagai kriteria utama yang 

disesuaikan dengan tujuan dan target pemirsa acara, menurut Morissan 

dalam dunia televisi program acara tersebut dibagi menjadi 3, yaitu 

program informasi, program hiburan dan permainan. 

Program informasi adalah segala jenis siaran yang tujuannya 

memberikan tambahan pengetahuan (informasi) kepada khalayak. 

Program informasi tidak harus program berita dimana presenter 

membacakan berita, tapi juga termasuk di dalamnya acara talk show 
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(perbincangan). Program ini dibagi 2, yakni berita keras (hard news) dan 

berita lunak (soft news). 

Program hiburan adalah segala bentuk siaran yang bertujuan untuk 

menghibur audience dalam bentuk musik, lagu, cerita, dan permainan 

(game), musik, dan pertunjukan.
1
 

Dalam menentukan jadwalnya penayangan suatu acara ada baiknya 

ditentukan atas dasar perilaku audience yaitu rotasi kegiatan mereka dalam 

suatu hari dan juga kebiasaan menonton televisi pada jam tertentu, 

sedangkan dalam penyusunan jadwal acara harus mempertimbangkan 

berbagai faktor yang mempengaruhi kebiasaan menonton khalayak, 

pekerjaan, kebutuhan, dan ketertarikan khalayak kepada hal-hal tertentu. 

Permainan (game show) adalah bentuk program yang melibatkan 

sejumlah orang baik secara individu ataupun kelompok (tim) yang saling 

bersaing untuk mendapatkan sesuatu, menjawab pertanyaan dan 

memenangkan permainan. Dibagi menjadi 3 jenis yaitu Quiz Show, 

Ketangkasan, dan Reality Show 

Quiz Show adalah program acara permainan yang melibatkan 

peserta dari kalangan biasa atau anggota masyarakat, namun terkadang 

melibatkan orang-orang terkenal (selebritis). Ketangkasan adalah 

permainan dimana peserta harus menunjukkan kemampuan fisiknya untuk 

melewati sebuah rintangan. Reality Show adalah program ini mencoba 

menyajikan satu keadaan yang nyata dengan cara sealami mungkin tanpa 

                                                           
1
Morissan, M.A, Manajemen Media Penyiaran (Strategi Mengelola Radio & Televisi), Jakarta: 

  Kencana Penamedia Group, 2008, hal 218. 
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rekayasa, namun pada dasarnya reality show merupakan permainan 

(game). 

Salah satu program acara yang hadir di televisi adalah reality show. 

Program acara televisi reality show sendiri merupakan sebuah program 

acara televisi yang mencoba menyajikan suatu keadaan yang nyata atau 

adegan yang seakan-akan benar-benar berlangsung tanpa skenario, dengan 

pemain yang pada umumnya adalah khalayak umum biasa. Program acara 

televisi reality show umumnya menampilkan kenyataan yang telah 

dimodifikasi. Program acara televisi reality show juga melibatkan peserta 

dengan dipandu oleh seorang pembawa acara yang saling berinteraksi 

dalam berlangsungnya program acara televisi tersebut, biasanya seorang 

pembawa acara memandu pesertanya untuk mengikuti setiap segmen 

sampai program acara televisi tersebut berakhir. 

Pada saat produksi akan berlangsung, tentu dibutuhkan sebuah kru 

yang sudah disiapkan pada jobdesk masing-masing. Untuk itu ada 

beberapa kru yang bertugas dalam proses produksi/shooting yaitu 

diantaranya : 

a. Executive Producer 

Bertanggung jawab terhadap pengembangan dan pembuatan 

ide baik program yang bersifat regular atau program-program 

tertentu yang bersifat special atau khusus.Pada tahapan ini mulanya 

executive producer mendapat ide dan konsep dari creative team 

kemudian dipresentasikan pada saat rapat atau pertemuan khusus. 
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b. Producer 

Bertanggung jawab terhadap proses penciptaan dan 

pengembangan suatu program sesuai dengan tema yang ditentukan 

dan di sepakati oleh Production Manager, Executive Producer. 

Producer sendiri adalah orang yang ditunjuk mewakili Produser 

Pelaksana (Executive Producer) untuk melaksanakan apa yang 

diinginkan oleh Executive Producer. 

c. Associate Producer 

Associate producer memiliki tanggung jawab yang sama 

seperti seorang Producer tetapi dengan program yang relatif lebih 

kecil. Ia juga memiliki tanggung jawab untuk memantau program itu 

sendiri agar tetap mendapatkan rating dan share yang bagus, 

kemudian menjaga keutuhan dari tim itu sendiri sehingga dapat 

saling bekerjasama dalam mempertahankan rating dan share 

program. 

b. Production Assistant (PA) 

Bisa dikatakan mereka merupakan Production Assistant pada 

saat menyiapkan segala sesuatu mengenai teknik. Mereka yang 

bertanggung jawab membantu Producer dalam menyiapkan pra 

produksi program, proses produksi sangat penting, hingga proses 

pascaproduksi. 

c. Creative Team 

Adalah tim yang mengembangkan ide-ide kreatif dan membuat 

naskah (scrypt, storyline, dan screenplay) untuk diproduksi menjadi 
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program acara televisi tentunya dengan arahan dari Producer. 

Berbagai macam konsep, ide, dan gagasan kreatif sebuah program 

acara televisi itu lahir dari tim ini, dimana tim tersebut terdiri dari : 

Penulis Naskah, Supervisi Naskah, Pembuat Konsep, dan Editor 

Naskah. 

d. Director 

Director adalah orang yang bertanggung jawab mengarahkan 

seluruh aspek teknik sinematografi, broadcast, dan elemen kreatif 

lainnya dari sebuah produksi program acara televisi tentunya atas 

kesepakatan Producer. 

e. Program Director 

Program Director (PD) bertugas mengkoordinasikan semua 

Floor Director (FD) yang bertugas, ia biasanya berada di ruang 

MCR (Master Control Room) sebuah ruangan yang berfungsi untuk 

mengontrol dan memonitor pergerakan kamera dan tata letak kamera 

yang ditampilkan melalui monitor-monitor kontrol. PD memberikan 

perintahnya secara langsung kepada cameraman dan FD yang berada 

di studio. PD mempunyai tanggung jawab yang besar karena ia 

mempunyai tugas dan bertanggungjawab pada sebuah program acara 

televisi agar berlangsung dengan baik. 

 

f. Technical Director 

Technical Director adalah seorang yang bertanggung jawab 

secara teknik MCR terhadap proses jalannya proses produksi 
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program acara televisi baik yang bersifat live (langsung) atau taping 

(rekaman). 

g. Unit Talent 

Bertanggung jawab mengkoordinasikan terhadap kehadiran 

para pemain (talent) yang akan tampil dalam produksi program acara 

televisi. Termasuk para penonton sebagai pelengkap kemeriahan 

acara tersebut. 

h. Floor Director (FD) 

Orang yang bertugas di belakang panggung untuk mengatur 

keluar masuknya pengisi acara dan mempersiapkan pengisi acara 

untuk tampil ke panggung. Mereka mendapat arahan langsung dari 

Program Director (PD) dalam menjalankan tugas. 

i. Cameraman 

Bertanggung jawab mengambil seluruh shot/gambar yang 

diperlukan dalam proses produksi sesuai naskah atau komando dari 

PD. Seorang cameraman yang baik adalah mampu mengeksplorasi 

gambar dari produksi program acara televisi tentunya atas 

persetujuan dari PD. 

j. Wardrobe 

Bertanggung jawab menyiapkan busana dan tata rias untuk 

talent acara dalam proses produksi program acara televisi. 
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k. Set Property 

Bertanggung jawab menyiapkan seluruh kebutuhan properti 

yang dibutuhkan dalam sebuah setting produksi program acara 

televisi. 

l. Audioman 

Bertanggung jawab terhadap audio (suara) sebuah produksi 

program acara televisi. Biasanya seorang audioman akan 

berkonsultasi kepada Producer mengenai kebutuhan audio kemudian 

memeriksa guna memastikan baik tidaknya peralatan audio tersebut. 

Selain itu mereka juga akan berkoordinasi dengan PD guna 

mendapat informasi dan menyiapkan peralatan audio yang 

diperlukan dalam proses produksi program acara televisi.
2
 

 

2. Materi Khusus 

Selama Kuliah Kerja Profesi berlangsung penulis ditempatkan di 

program Take Me Out Indonesia pada divisi Produksi sebagai Production 

Assistant pada bidang Contestant Team. Contestant Team  adalah salah 

satu bagian yang penting dalam sebuah program acara televisi. Take Me 

Out Indonesia merupakan salah satu program acara Reality Show yang 

bertemakan pencarian pasangan. Jika mendapatkan pasangan di program 

televisi tersebut maka akan mendapatkan hadiah berupa uang yang 

berjumlah 10 juta rupiah. Program acara televisi Take Me Out Indonesia 

                                                           
2
Mabruri, Anton, Manajemen Produksi Program Acara Televisi, Depok: Mind 8 Publising House, 

 2010, hal 39. 
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disiarkan secara taping ini menjadikan tontonan bersama keluarga serta 

teman yang tayang setiap hari Senin – Jumat pada pukul 22.00 WIB. 

 

Gambar 2. Logo Take Me Out Indonesia 

(Screenshot : Sofiya PR, 2017) 

 

Setelah melakukan pengamatan selama proses KKP di PH, 

masing-masing kru memiliki pekerjaan atau jobdesk masing-masing. 

Secara langsung kru yang terlibat dalam proses produksi program televisi 

antara lain Producer, Production Assistant, Creative maupun Contestant 

Team. Selama pelaksanaan KKP, Contestant Team memegang peran yang 

tak kalah penting untuk kelancaran program televisi Take Me Out 

Indonesia. Secara umum Contestant Team berperan dalam mecari, 

memilih serta mengolah calon kontestan pada setiap harinya. Secara lebih 

rinci, tugas Contestant Team dalam program acara televisi Take Me Out 

Indonesia mulai dari praproduksi, produksi, dan pascaproduksi adalah 

sebagai berikut : 
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a. Pra produksi 

Program televisi Take Me Out Indonesia selalu mencari calon-

calon kontestan baru untuk menggantikan kontestan podium,
3
 yang 

keluar pada setiap episodenya, disitulah diperlukan peran aktif 

Contestant Team. 

Untuk mendapatkan calon-calon kontestan, Contestant Team 

membentuk sebuah tim kecil yang disebut jembol atau kepanjangan 

dari jemput bola. Biasanya tim jembol keluar mencari calon kontestan 

yang sekiranya cocok dengan standar yang telah ditentukan 

sebelumnya. Tempat yang menjadi target pencarian calon kontestan 

ini biasanya dilakukan pada tempat yang biasa digunakan untuk 

berkumpul anyak orang, semisal mall, cafe, dll. Tak hanya itu, 

Contestant Team terbantu dengan adanya pendaftaran online. Dengan 

adanya sistem pendaftaran online ini juga memudahkan calon 

kontestan yang berada di luar Jakarta bisa mendaftarkan diri melalui 

website yang telah disediakan. Adapun tahapan menentukan calon 

kontestan, yaitu : 

1. Follow up 

Setelah calon kontestan sudah terkumpul beserta data yang 

dibutuhkan, biasanya contestant team selalu follow up atau 

menindaklanjuti ulang calon kontestan dengan menelpon calon 

kontestan tersebut untuk datang ke tahap selanjutnya, yaitu 

audisi. 

                                                           
3
 Kontestan podium adalah kontestan yang telah terpilih  mengikuti program acara. 

   Informasi langsung oleh Halidah Chairunnisa (Teh Lida) selaku koordinator contestant team 

   pada pada bulan November 2016. 
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2. Audisi 

Calon kontestan harus melewati tahap audisi, karena pada 

tahap ini merupakan tahap penentu untuk memilih calon 

kontestan yang berkualitas. Pada tahap audisi tentunya calon 

kontestan dapat dilihat dari segi penampilan, segi kecerdasan dan 

tentunya harus dapat menyesuaikan. Dalam tahap ini tentunya 

contestant team segera memilih calon kontestan yang memenuhi 

standar yang telah ditentukan sebelumnya. Setelah menemukan 

calon kontestan yang sekiranya memenuhi standar, biasanya 

contestant team langsung mengajak calon kontestan shooting. 

 

b. Produksi 

1. Mempersiapkan kebutuhan shooting dari release form
4
 yang 

telah bermaterai dan lembar presensi untuk kontestan baik single 

ladies maupun single man. 

2. Bertanggung jawab untuk kedatangan para kontestan atau 

peserta. 

3. Memantau jalannya persiapan sebelum shooting dimulai dari jam 

kedatangan, make up, hair do sampai pemilihan dress 

(wardrobe) yang tepat. 

4. Sebelum shooting dimulai, biasanya contestant team akan 

mengadakan briefing untuk para kontestan terutama kontestan 

yang baru untuk kelancaran pada saat shooting dimulai. 

                                                           
4
 Release form adalah semacam surat tanda bukti bahwa telah bersedia mengikuti program acara 

   terkait, yang bertanda tangan secara otomatis mengikuti peraturan yang telah disepakati. 

   Informasi langsung oleh Shinta Kirana selaku contestant team pada bulan November 2016. 
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c. Pasca produksi 

Pada tahap pasca produksi, contestant team hanya bertugas untuk 

memastikan fee (bayaran) telah dikirim oleh pihak stasiun televisi 

(ANTV). 

 

B. Metode Kuliah Kerja Profesi 

1. Pengumpulan Data Primer 

Metode pengumpulan data primer terbagi menjadi 3 macam yaitu : 

a. Observasi 

Observasi yang dilakukan mahasiswa yang pertama kali adalah 

mencari informasi tentang tentang tempat KKP melalui internet guna 

mendapatkan informasi tentang prosedur menjadi mahasiswa magang 

di FremantleMedia Indonesia. FremantleMedia Indonesia merupakan 

salah satu PH penghasil program televisi yang besar. Pada tanggal 14 

November 2016 merupakan hari pertama penulis melakukan 

observasi. 

Setelah bertemu dengan HRD, penulis juga diperkenalkan dengan 

Executive Producer program acara televisi Take Me Out Indonesia 

dan melakukan perkenalan kepada semua anggota tim. Beberapa 

kegiatan sempat Penulis ikuti dari proses pra produksi hingga 

produksi berlangsung. Penulis juga berkesempatan untuk mengikuti 

rapat maupun evaluasi untuk membahas pencapaian setiap masing-

masing divisi dan pembagian tugas selanjutnya. Proses observasi 

terus dilakukan guna mengenal semua bagian divisi sehingga 
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memudahkan dalam menjalankan tugas yang diberikan. Setiap data 

diperoleh akan dicatat dalam ponsel maupun personal computer (PC). 

Awal melaksanakan kegiatan KKP mahasiswa melakukan 

pengamatan lokasi meja kerja kerabat kerja program acara Take Me 

Out Indonesia. Pada saat itu ruangan kerja terdiri dari 2 tim program 

acara yang berbeda, yakni tim INI DIA dan Take Me Out Indonesia. 

Observasi awal yang dilakukan Penulis adalah melihat bagaimana 

program acara televisi Take Me Out Indonesia ditayangkan secara 

streaming di youtube sebelum mendapat komputer sendiri. Setelah 

mendapat pengarahan dari Koordinator contestant team, Penulis bisa 

melihat bahwa semua kerabat kerja melakukan pekerjaan yang sesuai 

jobdesknya masing-masing. Contestant Team memiliki peranan 

penting mengingat tugas dan tanggungjawabnya adalah memilih 

calon peserta dengan sangat hati-hati karena contestant team sudah 

memiliki kriteria yang telah disepakati sebelumnya. Selain itu juga 

contestant team harus melakukan survey untuk mendapatkan calon 

peserta yang sesuai. 

b. Wawancara 

Penulis melakukan wawancara selama proses KKP, baik di dalam 

kantor maupun di luar kantor FremantleMedia Indonesia.Wawancara 

dilakukan secara non formal, seperti sedang berbicara santai di sela 

berbagai aktifitas seperti pada saat perjalanan ke lokasi taping, saat 

makan siang maupun aktivitas lainnya. Hal tersebut dilakukan agar 

proses wawancara bisa berjalan dengan nyaman tanpa terbatas waktu 
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dan tempat. Wawancara dilakukan oleh Penulis terhadap beberapa kru 

ANTV terutama kru program acara televisi Take Me Out Indonesia 

yang meliputi Producer, Creative Team, Contestant Team, dll. Dengan 

adanya wawancara, Penulis pun mendapat ilmu, pengalaman, bahkan 

dapat lebih mengakrabkan diri dengan kru dan tim yang lain. 

c. Partisipasi 

Partisipasi merupakan keikutsertaan atau keterlibatan secara 

langsung dalam proses produksi. Keikutsertaan Penulis dalam program 

acara televisi Take Me Out Indonesia terhitung sejak dipanggilnya 

untuk Kuliah Kerja Profesi hingga akhir (14 November 2016 sampai 

dengan 09 Januari 2017). Pekerjaan dari Pra Produksi – Produksi – 

Pasca Produksi mahasiswa ikut turut serta. Tidak hanya pekerjaan di 

bidang kontestan saja yang Penulis kerjakan. Penulis pun turut serta 

untuk mencari tahu pekerjaan yang dilakukan dibidang lain, seperti 

creative team. Pengalaman itu yang menjadi data informasi sebagai 

pembelajaran KKP. 

Penulis telah melakukan kegiatan yang dilakukan contestant team, 

seperti follow up atau menindaklanjuti data calon peserta, 

memperbarui data calon peserta, membantu memasukkan data 

breakdown
5
 peserta dan membantu menyiapkan release form untuk 

keperluan pada saat produksi. Penulis juga membantu untuk 

memeriksa kontestan yang hadir. 

 

                                                           
5
 Breakdown adalah sebuah data kontestan yang telah sampai pada tahap audisi. 

   Informasi langsung oleh Jaka Surya selaku contestant team pada bulan November 2016. 
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2. Pengumpulan Data Sekunder 

a. Analisis Dokumentasi dan Rekaman 

Dokumentasi yang berupa foto diperoleh Penulis dari proses 

pengambilan gambar sendiri di saat proses KKP berlangsung, dari 

senior contestant team yang sedang bertugas, ada juga dari screean 

capture melalui ponsel. 

Untuk analisis data rekaman berupa tayangan ketika program 

acara televisi Take Me Out Indonesia sedang berlangsung. 

b. Studi Pustaka 

Studi pustaka adalah salah satu metode pengumpulan data berupa 

pencarian melalui literature baik berupa buku ataupun artikel di 

internet. 

Sumber pustaka juga terdapat dari beberapa situs internet salah 

satunya modul.mercubuana.ac.id serta dari company profile 

FremantleMedia Indonesia. Tak lupa juga beberapa situs pendukung 

lainnya yang mahasiswa gunakan sebagai data pelengkap laporan. 
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BAB III 

PELAKSANAAN KULIAH KERJA PROFESI 

A. Tinjauan Umum Perusahaan 

1. Sejarah Perusahaan 

FremantleMedia Indonesia adalah salah satu dari produser program 

televisi terbesar  didunia, dengan produksi yang mencakup serial drama, 

entertainment, dan program fakta entertainment di sekitar 43 negara di 

dunia, termasuk Inggris, Amerika Serikat, Jerman, Australia, Perancis, 

Italia, Spanyol, Portugal, Skandinavia, Amerika Selatan, dan Asia. 

FremantleMedia Indonesia adalah salah satu pencipta, pembuat dan 

juga distributor program-program hiburan terbesar dan tersukses di dunia. 

Mulai dari reality show, program-program FremantleMedia Indonesia 

diharapkan bisa membangkitkan gairah, menantang, menghibur dan 

menginspirasi penontonnya di seluruh dunia. FremantleMedia Indonesia 

sebagai perusahaan TV global telah menciptakan acara-acara hiburan skala 

internasional terbesar di dunia. Misalnya Got Talent dan Hole in The Wall. 

Sebagai salah satu dari sedikit perusahaan produksi yang mendunia, 

FremantleMedia Indonesia berproduksi di 22 negara lebih di seluruh 

dunia dengan program yang didistribusikan ke 150 lebih pasar yang 

berbeda. Setiap tahunnya FremantleMedia Indonesia memproduksi 

hampir 10.000 ribu jam program acara drama dan hiburan lainnya, dan 

secara konsisten program FremantleMedia Indonesia selalu menjadi 

nomor 1 di lebih dari 40 negara besar. 
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Sebuah sejarah tentang kreatifitas, gairah dan kesuksesan yang luar 

biasa. FremantleMedia Indonesia terbentuk pada tahun 2001, gabungan 

dari beberapa perusahaan besar. Beberapa perusahaan telah lama 

beroperasi di bawah Pearson Television, dan lainnya telah mempunyai 

sejarah tersendiri yang panjang dan sangat terkenal, dari tahun 1917. 

Kebanyakan perusahaan-perusahaan ini masih beroperasi sampai sekarang 

dibawah nama mereka sendiri, tapi masih bagian dari keluarga besar 

FremantleMedia Indonesia. 

Perkembangan dari waktu ke waktu menggambarkan kunci tonggak 

sejarah dan bagaimana FremantleMedia Indonesia tumbuh menjadi yang 

terdepan untuk acara dan produksi televisi di dunia. Dengan produksi yang 

mempunyai cakupan luas seperti drama, entertainment dan program fakta 

entertainment, FremantleMedia Indonesia juga memiliki keahlian untuk 

menciptakan format-format baru untuk di produksi oleh televisi lokal di 

tiap negara. Pada tahun 2004, FremantleMedia Indonesia memproduksi 

lebih dari 800 jam program asli kepada stasiun televisi di seluruh dunia. 

Di Indonesia, FremantleMedia Indonesia mempunyai partner lokal 

yakni PT. Dunia Visitama Produksi. FremantleMedia Indonesia 

mempunyai rumah produksi di lebih 25 negara di seluruh dunia, 

FremantleMedia Indonesia memberikan penjualan lokal yang berupa 

membuat sebuah program acara televisi untuk stsiun televisi maupun 

bantuan produksi untuk program televisi internasional yang dimilikinya, 

seperti Indonesian Idol dan gameshow terlama di dunia The Price is Right. 
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PT. Dunia Visitama Produksi dikenal juga dengan FremantleMedia 

Indonesia yang berdiri sejak tanggal 1 November 1996. Alamat kantor 

sekarang di Jl. Barito II No.3 Kebayoran Baru – Jakarta Selatan 12130. 

FremantleMediaIndonesia adalah sebuah rumah produksi yang telah 

memproduksi lebih dari 32 format untuk program televisi mulai dari game 

show, reality show, drama dan program hiburan lainnya.Slogan 

FremantleMedia Indonesia adalah INSPIRING ENTERTAINMENT 

(menyuguhkan hiburan yang dapat menginspirasi penontonnya). 

 

 

Gambar 3. Data partner FremantleMedia 

(Sumber : Profil Company FremantleMedia, 2017) 
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2. Logo 

Gambar 4. Logo FremantleMedia 

(Sumber : Profil Company FremantleMedia, 2017) 

 

 

3. Struktur Kerja Program Take Me Out Indonesia 

 

 

 
 

Bagan 1. Struktur Kerja Program Take Me Out Indonesia 

(Sumber : Sofiya PR, 2017) 
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4. Struktur Kerja Perusahaan 

Jajaran Direksi FremantleMedia 

Dewan Direksi 

Direktur Produksi Asia CEO of 

FremantleMedia Asia 

Fatini Paraskakis 

Direktur Produksi  Gavin Wood 

 

Dewan Redaksi 

Presiden Direktur Indriena Basarah 

Wakil Presiden Senior Konten dan 

Produksi 

Andrew Cam 

Eksekutif Produser Konsultan 

Wakil Presiden Senior Konten dan 

Produsi 

Glenn Sims 

Manajer Umum Konten dan 

Produksi 

Victor Ariesza 

Manajer Produksi 

(Becker Entertainment Asia) 

Victor Ariesza 

Manajer Produksi Light 

Entertainment Eksekutif  Produser 

Rini Yulianti 

Penanggung Jawab Produksi 

Pimpinan Kreatif 

Susan Trinidod 

Penanggung Jawab Kreatif 

Penasihat Kreatif 

Tim Scott 

Penanggung Jawab Produksi dan 

Entertainment 

Sakti Parantean 

Tabel 1. Struktur Kerja Perusahaan 

(Sumber : Profil Company FremantleMedia, 2017) 

 

 



27 
 

5. Daftar Program FremantleMedia Indonesia 

No Judul Program Series, Episode 

(Hingga tahun 2017) 

1. Family 100 (Family Feud) 9th series - 3626 episode 

2. Family 100 Bintang-Bintang 4th series - 214 episode 

3. Komunikata (Hot Streak) 5th series - 1040 episode 

4. Komunikata Kapten Bintang 3rd series - 121 episode 

5. Komunikata Junior 3rd series - 121 episode 

6. Celoteh Anak (Small Talk) 1st series - 156 episode 

7. Krezi Gemz (Idiot Games) 2nd series - 38 episode 

8. Tebak Harga (The Price Is Rigt) 2nd series - 34 episode 

9. The Price Is Rigt 1st series - 130 episode 

10. Indonesian Idol 5th series - 421 episode 

11. Indonesian Idol Junior 5th series-421 episode 

12. Melirik Lagu (The Lyrics Board) 1st series- 40 episode 

13. Belahan Hati (Forbidden Love) 1st series- 165 episode 

14. GOGO 1st series- 40 episode 

15. Cepat Tepat Dapat 2nd series - 52 episode 

16. Touch the Truck 4th series - 20 episode 

17. Serunya Masa Balita (Little 

Battlers) 

1st series - 52 episode 

18. Sang Lelaki 1st series - 20 episode 

19. The Mission (Locally Developed) 1st series - 13 episode 

20. Asian Idol 1st series - 6 episode 

21. Super Rejeki 1 Milyar (Card 

Sharks) 

1st series - 91 episode 

22. Akhirnya Datang Juga 2nd series - 52 episode 

23. Akhirnya Datang Juga Plus-plus 1sy series – 26 episode 

24. Hole in the Wall (Hole in the Wall) 2nd series - 131 episode 

25. Hole in the Wall new1st series - 49 episode 

26. Maju Terus Pantang Mundur 1st series - 52 episode 

27. Password Jutawan 1st series - 52 episode 

28. Take Me Out Indonesia 3rd series - 1020 episode 

29. Take Him Out Indonesia 1st series - 13 episode 

30. Take Celebrity Out Indonesia 1st series - 17 episode 

31. Super Family 120 episode 

32. Master Chef Indonesia 4st series – 117 episode 

33. Junior Master Chef Indonesia 2md series – 28 episode 

34. New Family 1st series – 24 episode 

35. X Factor Indonesia 2md series – 45 episode 
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36. Super Deal 5st series – 977 episode 

37. Dapur Mama Seru 291 episode 

38. Celebrity Square 102 episode 

39. Super Family 100 397 episode 

40. Asia’s Got Talent 1st series 

41. Indonesia’s Got Talent 2md series  

42. Hell’s Kitchen Indonesia 2md series – 25 episode 

43. Go Show 1st series – 30 episode 

44. The Dance Icon Indonesia 1st series – 27 episode  

 
Tabel 2. Daftar Program FremantleMedia Indonesia 

(Sumber : Profil Company FremantleMedia, 2017) 
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B. Pelaksanaan Kuliah Kerja Profesi 

1. Rencana Pelaksanaan 

Kuliah Kerja Profesi dijadwalkan pada semester tujuh (ganjil) yaitu 

ketika Penulis telah menempuh paling sedikitnya 100 SKS. Dengan 

komposisi hasil belajar yang relatif cukup baik. Kegiatan Kuliah Kerja 

Profesi wajib mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak 

FremantleMedia Indonesia. 

 Melalui proposal KKP Penulis mengajukan sebagai Asisten Produser, 

akan tetapi pada pelaksanaan KKP penulis di tempatkan pada Divisi 

Produksi – Production Assistant, lebih tepatnya Contestant Team pada 

program televisi Take Me Out Indonesia. Pada program televisi Take Me 

Out Indonesia Penulis lebih ditugaskan untuk belajar mengenai pemilihan 

peserta kontestan yang sesuai kriteria yang telah disepakati bersama. 

Selama kegiatan KKP berlangsung Penulis dibawah bimbingan oleh 

Halida Chairunissa (koor.Contestaant) pada program terkait dan dibantu 

oleh Contestan Team yang lain. 

 

2. Realisasi Kegiatan 

Selama proses KKP berlangsung, metode belajar yang diberikan oleh 

pembimbing lapangan adalah belajar dari mengamati dengan cara 

mengikuti seluruh kegiatan yang sedang berlangsung maupun secara 

pribadi dari materi-materi dan catatan proses produksi yang telah 

diberikan oleh pembimbing lapangan. Selain itu Penulis juga mendapatkan 

kesempatan untuk praktik secara langsung sebagai Contestan Team yang 
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membantu mengumpulkan data calon kontestan sesuai permintaan dan 

kebutuhan dari tim kerja. Selain belajar dengan praktik secara langsung 

sebagai Contestant Team, pembimbing lapangan juga memberikan tugas-

tugas yang dapat mengasah kemampuan Penulis selama kegiatan KKP. 

 

a. Adaptasi Lingkungan Kerja 

Pada saat pembagian divisi, Penulis mendapatkan divisi yang 

Penulis inginkan dari awal yaitu divisi Produksi sebagai Production 

Assistant Contestant Team. Lokasi pelaksanaan KKP ditujukan ke PH 

televisi bertaraf internasional, menurut dan disetujui oleh Ketua 

Jurusan, juga Sie Pengajaran adalah FremantleMedia Indonesia, di 

divisi Produksi sebagai Production Assistant Contestant Team. Bidang 

kerja yang diambil adalah Contestant Team yang pelaksanaannya 

dimulai sejak tanggal 14 November 2016 hingga selesai pada tanggal 

09 Januari 2017. 

Pada tahap adaptasi lingkungan kerja ini diawali dari menemui 

asisten HRD dan dilanjutkan proses pengenalan dengan tim kerja, 

ruangan kerja, dan SOP (Standar Operasional Prosedur) atau cara kerja 

dari masing-masing tim. Adaptasi dengan tim kerja dilakukan secara 

bertahap selama proses pelaksanaan KKP. Adaptasi bukan hanya 

dengan tim kerja dari program yang berkaitan dengan wilayah Penulis. 

Tetapi juga dengan tim kerja dari beberapa program yang lain. Selain 

dengan tim kerja, proses adaptasi dan pengenalan juga dilakukan 
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dengan peserta magang lainnya, untuk mempermudah jalannya 

pelaksanaan KKP. 

Hari pertama menjalankan KKP, Penulis diberi penjelasan 

mengenai tata aturan yang berlaku di perusahaan serta program apa 

yang diberikan, setelah paham kemudian melakukan proses finger 

print untuk akses keluar-masuk kantor serta pembuatan email beserta 

id untuk akses ke komputer. Setelah dirasa cukup, Penulis diantar ke 

ruangan untuk berkenalan dengan Producer serta tim yang ada. Proses 

perkenalan dan pendekatan itu berjalan kurang lebih 2 minggu. 

 

b. Penguasaan Oleh Pembimbing Lapangan 

Penulis sebagai mahasiswi magang yang bertugas untuk 

membantu senior dalam menjalankan tugas. Penulis selalu sigap dan 

bertanya sekiranya tidak ada pekerjaan. Tugas yang diberikan kepada 

mahasiswa magang bukanlah tugas yang sulit, diantaranya meliputi 

:follow up data atau menindaklanjuti calon kontestan sembari 

menelpon calon kontestan untuk datang audisi, membantu proses 

audisi biasanya mencatat atau memberikan penilaian penampilan serta 

merekam, menyiapkan release form untuk keperluan pada saat 

produksi berlangsung, bertanggung jawab atas kedatangan kontestan. 
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c. Kegiatan Harian 

No. Tanggal Kegiatan Deskripsi Kegiatan 

1. Senin, 14 Nov 2016 Finger print Pembuatan data finger print. Finger print ini digunakan 

sebagai akses keluar masuk kantor serta absensi peserta 

magang.  

Menonton program 

TMO di youtube 

Menonton referensi program TMO untuk mengenal program 

yang akan dikerjakan selama kegiatan magang. 

2. Selasa, 15 Nov 2016 Follow up jembol Menindaklanjut dalam hal ini adalah konfirmasi ulang kepada 

calon kontestan yang masuk dalam daftar kontestan hasil 

jembol apakah bersedia atau jadi mengikuti audisi. 

3. Rabu, 16 Nov 2016 Casting  Mendeskripsikan pembawaan (camera face) dan tipologi fisik 

calon kontestan.  

Follow up jembol Menindaklanjut kembali calon kontestan yang masuk dalam 

daftar kontestan hasil jembol. 
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4. Kamis, 17 Nov 2016 Casting Mendeskripsikan pembawaan (camera face) dan tipologi fisik 

calon kontestan. 

Follow up jembol Menindaklanjut kembali calon kontestan yang masuk dalam 

daftar kontestan hasil jembol. 

5. Jumat, 18 Nov 2016 Casting  Memberi pertanyaan kepada calon kontestan menganai latar 

belakang pribadi seperti pekerjaan, alasan mengikuti audisi, 

dan sebagainya, yang telah disediakan sebelumnya untuk 

melihat pembawaan calon kontestan. 

Shooting Menyiapkan segala sesuatu untuk kebutuhan Contestant 

Team ketika produksi berlangsung, seperti absen kedatangan 

kontestan, surat kontrak, bertanggungjawab penuh untuk 

kedisiplinan para kontestan. 

6. Senin, 21 Nov 2016 Memilih form “no” ke 

“yes” 

Memilih kembali form calon kontestan yang dinyatakan tidak 

lolos casting ke dalam data yang lolos, untuk kebutuhan 
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cadangan kontestan. Sebelumnya antara f'orm peserta yang 

lolos dan yang tidak lolos dibedakan antara form “no” dan 

“yes”. 

Shooting Menyiapkan segala sesuatu untuk kebutuhan Contestant 

Team ketika produksi berlangsung, seperti absen kedatangan 

kontestan, surat kontrak, bertanggungjawab penuh untuk 

kedisiplinan para kontestan. 

7. Selasa, 22 Nov 2016 Shooting Menyiapkan segala sesuatu untuk kebutuhan Contestant 

Team ketika produksi berlangsung, seperti absen kedatangan 

kontestan, surat kontrak, bertanggungjawab penuh untuk 

kedisiplinan para kontestan. 

8. Rabu, 23 Nov 2016 Shooting Menyiapkan segala sesuatu untuk kebutuhan Contestant 

Team ketika produksi berlangsung, seperti absen kedatangan 

kontestan, surat kontrak, bertanggungjawab penuh untuk 
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kedisiplinan para kontestan. 

9. Kamis, 24 Nov 2016 Casting  Merekam dan mengambil gambar calon kontestan yang 

nantinya akan dilakukan preview oleh Producer sebagai 

bahan seleksi.  

Shooting Menyiapkan segala sesuatu untuk kebutuhan Contestant 

Team ketika produksi berlangsung, seperti absen kedatangan 

kontestan, surat kontrak, bertanggungjawab penuh untuk 

kedisiplinan para kontestan. 

10. Jumat, 25 Nov 2016 Shooting Menyiapkan segala sesuatu untuk kebutuhan Contestant 

Team ketika produksi berlangsung, seperti absen kedatangan 

kontestan, surat kontrak, bertanggungjawab penuh untuk 

kedisiplinan para kontestan. 

11. Senin, 28 Nov 2016 Shooting Menyiapkan segala sesuatu untuk kebutuhan Contestant 

Team ketika produksi berlangsung, seperti absen kedatangan 
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kontestan, surat kontrak, bertanggungjawab penuh untuk 

kedisiplinan para kontestan. 

12. Selasa, 29 Nov 2016 Shooting Menyiapkan segala sesuatu untuk kebutuhan Contestant 

Team ketika produksi berlangsung, seperti absen kedatangan 

kontestan, surat kontrak, bertanggungjawab penuh untuk 

kedisiplinan para kontestan. 

13. Rabu, 30 Nov 2016 Shooting Menyiapkan segala sesuatu untuk kebutuhan Contestant 

Team ketika produksi berlangsung, seperti absen kedatangan 

kontestan, surat kontrak, bertanggungjawab penuh untuk 

kedisiplinan para kontestan. 

14. Kamis, 1 Des 2016 Shooting Menyiapkan segala sesuatu untuk kebutuhan Contestant 

Team ketika produksi berlangsung, seperti absen kedatangan 

kontestan, surat kontrak, bertanggungjawab penuh untuk 

kedisiplinan para kontestan. 
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15. Jumat, 2 Des 2016 Shooting Menyiapkan segala sesuatu untuk kebutuhan Contestant 

Team ketika produksi berlangsung, seperti absen kedatangan 

kontestan, surat kontrak, bertanggungjawab penuh untuk 

kedisiplinan para kontestan. 

16. Senin, 5 Des 2016 Update jembol Memperbarui data calon kontestan yang baru dari tim jembol 

ke dalam daftar kontestan hasil jembol untuk segera 

ditindaklanjut.  

Follow up jembol Menindaklanjut kembali data calon kontestan yang masuk 

dalam daftar kontestan hasil jembol. 

Follow up website Menindaklanjut kembali data calon kontestan yang masuk ke 

dalam daftar kontestan dari website TMOI. 

17. Selasa, 6 Des 2016 Follow up jembol Menindaklanjut kembali data calon kontestan yang masuk 

dalam daftar kontestan hasil jembol.  

Follow up website Menindaklanjut kembali data calon kontestan yang masuk ke 
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dalam daftar kontestan dari website TMOI. 

Update database KTP Memperbarui data persyaratan calon kontestan yang telah 

melakukan casting. 

18. Rabu, 7 Des 2016 Update database KTP Memperbarui data persyaratan calon kontestan yang telah 

melakukan casting.  

Follow up jembol Menindaklanjut kembali data calon kontestan yang masuk 

dalam daftar kontestan hasil jembol. 

Follow up website Menindaklanjut kembali data calon kontestan yang masuk ke 

dalam daftar kontestan dari website TMOI 

19. Kamis, 8 Des 2016 Casting  Merekam dan mengambil gambar calon kontestan sebagai 

bahan review untuk Producer. 

Follow up jembol Menindaklanjut kembali data calon kontestan yang masuk 

dalam daftar kontestan hasil jembol. 

Follow up website Menindaklanjut kembali data calon kontestan yang masuk ke 
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dalam daftar kontestan dari website TMOI. 

Follow up final 

screening (FS) 

Menindaklanjut kembali data calon kontestan yang telah lolos 

casting. 

20. Jumat, 9 Des 2016 Casting  Merekam dan mengambil gambar calon kontestan sebagai 

bahan review untuk Producer. 

Follow up jembol Menindaklanjut kembali data calon kontestan yang masuk 

dalam daftar kontestan hasil jembol. 

Follow up website Menindaklanjut kembali data calon kontestan yang masuk ke 

dalam daftar kontestan dari website TMOI. 

Follow up final 

screening (FS) 

Menindaklanjut kembali atau mengkonfirmasi kembali 

kepada calon kontestan yang telah lolos casting/ audisi. 

21. Minggu, 11 Des 2016 Shooting Menyiapkan segala sesuatu untuk kebutuhan Contestant 

Team ketika produksi berlangsung, seperti absen kedatangan 

kontestan, surat kontrak, bertanggungjawab penuh untuk 
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kedisiplinan para kontestan. 

22. Senin, 12 Des 2016 Update jembol Memperbarui data calon kontestan yang baru dari tim jembol 

ke dalam daftar kontestan hasil jembol untuk segera ditindak 

lanjut. 

Follow up jembol Menindaklanjut kembali data calon kontestan yang masuk 

dalam daftar kontestan hasil jembol. 

Follow up website Menindaklanjut kembali data calon kontestan yang masuk ke 

dalam daftar kontestan dari website TMOI. 

23. Selasa, 13 Des 2016 Update jembol Memperbarui data calon kontestan yang baru dari tim jembol 

ke dalam daftar kontestan hasil jembol untuk segera ditindak 

lanjut.   

Follow up jembol Menindaklanjut kembali data calon kontestan yang masuk 

dalam daftar kontestan hasil jembol. 

Follow up website Menindaklanjut kembali data calon kontestan yang masuk ke 
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dalam daftar kontestan dari website TMOI. 

24. Kamis, 15 Des 2016 Casting Mendeskripsikan tipologi atau kriteria calon kontestan untuk 

penilaian. 

Follow up jembol Menindaklanjut kembali data calon kontestan yang masuk 

dalam daftar kontestan hasil jembol. 

Follow up website Menindaklanjut kembali data calon kontestan yang masuk ke 

dalam daftar kontestan dari website TMOI. 

25. Jumat, 16 Des 2016 Casting Mendeskripsikan tipologi atau kriteria calon kontestan untuk 

penilaian. 

Follow up jembol Menindaklanjut kembali data calon kontestan yang masuk 

dalam daftar kontestan hasil jembol. 

26. Sabtu, 17 Des 2016 Casting Mendeskripsikan tipologi atau kriteria calon kontestan untuk 

penilaian. 

Follow up jembol Menindaklanjut kembali data calon kontestan yang masuk 
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dalam daftar kontestan hasil jembol. 

27. Senin, 19 Des 2016 Update jembol Memperbarui data calon kontestan yang baru dari tim jembol 

ke dalam daftar kontestan hasil jembol untuk segera ditindak 

lanjut. 

Update website Memperbarui data calon kontestan yang masuk ke melalui 

website TMOI ke dalam daftar kontestan hasil website untuk 

segera ditindaklanjut. 

Follow up jembol Menindaklanjut kembali data calon kontestan yang masuk 

dalam daftar kontestan hasil jembol. 

Follow up websit Menindaklanjut kembali data calon kontestan yang masuk ke 

dalam daftar kontestan dari website TMOI. 

Update breakdown Memperbarui data kontestan yang telah mengikuti audisi 

sebagai database. 

28. Selasa, 20 Des 2016 Update jembol  Memperbarui data calon kontestan yang baru dari tim jembol 
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ke dalam daftar kontestan hasil jembol untuk segera 

ditindaklanjut.  

Follow up jembol Menindaklanjut kembali data calon kontestan yang masuk 

dalam daftar kontestan hasil jembol. 

Update breakdown 

“no” 

Memperbarui data calon kontestan yang telah gagal audisi. 

29. Rabu, 21 Des 2016 Update jembol Memperbarui data calon kontestan yang baru dari tim jembol 

ke dalam daftar kontestan hasil jembol untuk segera 

ditindaklanjut. 

  Follow up jembol Menindaklanjut kembali data calon kontestan yang masuk 

dalam daftar kontestan hasil jembol. 

30. Kamis, 22 Des 2016 Casting  Mendeskripsikan tipologi atau kriteria calon kontestan untuk 

penilaian. 

Update jembol Memperbarui data calon kontestan yang baru dari tim jembol 
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ke dalam daftar kontestan hasil jembol untuk segera 

ditindaklanjut. 

Follow up jembol Menindaklanjut kembali data calon kontestan yang masuk 

dalam daftar kontestan hasil jembol. 

31. Jumat, 23 Des 2016 Shooting Menyiapkan segala sesuatu untuk kebutuhan Contestant 

Team ketika produksi berlangsung, seperti absen kedatangan 

kontestan, surat kontrak, bertanggungjawab penuh untuk 

kedisiplinan para kontestan. 

32. Sabtu, 24 Des 2016 Casting.  Mendeskripsikan tipologi atau kriteria calon kontestan untuk 

penilaian. 

Follow up jembol Menindak lanjut kembali data calon kontestan yang masuk 

dalam daftar kontestan hasil jembol. 

33. Rabu, 28 Des 2016 Update breakdown Memperbarui data calon kontestan yang telah melakukan 

audisi. 
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Update jembol Memperbarui data calon kontestan yang baru dari tim jembol 

ke dalam daftar kontestan hasil jembol untuk segera 

ditindaklanjut. 

Update website Memperbarui data calon kontestan yang masuk ke melalui 

website TMOI ke dalam daftar kontestan hasil website untuk 

segera ditindaklanjut. 

Follow up jembol Menindaklanjut kembali data calon kontestan yang masuk 

dalam daftar kontestan hasil jembol. 

Follow up website Menindaklanjut kembali data calon kontestan yang masuk ke 

dalam daftar kontestan dari website TMOI. 

34. Kamis, 29 Des 2016 Casting Mendeskripsikan tipologi atau kriteria calon kontestan untuk 

penilaian. 

Meeting bulanan Evaluasi kegiatan oleh Contestant Team. 

35. Jumat, 30 Des 2016 Update jembol Memperbarui data calon kontestan yang baru dari tim jembol 
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ke dalam daftar kontestan hasil jembol untuk segera 

ditindaklanjut.  

Follow up jembol Menindaklanjut kembali data calon kontestan yang masuk 

dalam daftar kontestan hasil jembol. 

Update breakdown Memperbarui data kontestan yang telah melakukan audisi. 

36. Selasa, 3 Jan 2017 Registrasi casting Mencatat atau memastikan calon kontestan hadir ketika 

audisi. 

Workshop single 

ladies (SL) 

Memberi arahan kepada single ladies/ peserta kontestan 

ketika shooting berlangsung, agar kelakuanya terjaga ketika 

On Air. 

Follow up jembol Menindaklanjut kembali data calon kontestan yang masuk 

dalam daftar kontestan hasil jembol. 

37. Rabu, 4 Jan 2017 Update jembol 

 

Memperbarui data calon kontestan yang baru dari tim jembol 

ke dalam daftar kontestan hasil jembol untuk segera 
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ditindaklanjut.  

Follow up jembol Menindaklanjut kembali data calon kontestan yang masuk 

dalam daftar kontestan hasil jembol. 

Update breakdown 

“no” 

Memperbarui data calon kontestan yang telah gagal audisi. 

Casting Mendeskripsikan tipologi atau kriteria calon kontestan untuk 

penilaian. 

38. Kamis, 5 Jan 2017 Update jembol  Memperbarui data calon kontestan yang baru dari tim jembol 

ke dalam daftar kontestan. 

Follow up jembol Menindaklanjut kembali data calon kontestan yang masuk 

dalam daftar kontestan hasil jembol. 

Casting Mendeskripsikan tipologi atau kriteria calon kontestan untuk 

penilaian. 

39. Jumat, 6 Jan 2017 Casting Mendeskripsikan tipologi atau kriteria calon kontestan untuk 
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penilaian. 

Update jembol Memperbarui data calon kontestan yang baru dari tim jembol 

ke dalam daftar kontestan hasil jembol untuk segera 

ditindaklanjut. 

Shooting Menyiapkan segala sesuatu untuk kebutuhan Contestant 

Team ketika produksi berlangsung, seperti absen kedatangan 

kontestan, surat kontrak. 

40. Senin, 9 Jan 2017 Update jembol Memperbarui data calon kontestan yang baru dari tim jembol 

ke dalam daftar kontestan hasil jembol. 

Follow up jembol Menindaklanjut kembali data calon kontestan yang masuk 

dalam daftar kontestan hasil jembol. 

Follow up website Menindaklanjut kembali data calon kontestan yang masuk ke 

dalam daftar kontestan dari website TMOI. 

 
Tabel 3. Deskripsi Kegiatan Penulis 
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Selama pelaksanaan KKP, Penulis sebagai peserta magang 

berusaha mengikuti dan menyelesaikan tugas yang telah diberikan oleh 

Koordinator Contestant selaku pembimbing lapangan, maupun tugas 

yang diberikan oleh tim lainnya. Secara garis besar, pelaksanaan KKP 

dibagi menjadi dua tahapan, yaitu proses adaptasi dan praktik kerja 

lapangan atau partisipasi secara langsung dalam suatu proses kerja. 

Ada saja kendala dalam bertugas, seperti komputer yang 

mendadak lambat saat digunakan, jaringan internet yang seharusnya 

bisa digunakan sebagaimana mestinya mendadak mati dan 

menghambat kerja dalam setiap divisi. Karena jaringan internet juga 

sangat dibutuhkan guna membantu proses bekerja  untuk mencari 

materi yang dibutuhkan.  

 

d. Capaian Kegiatan 

Penulis selama melaksanakan tugas menjadi mahasiswa 

magang di divisi Produksi sebagai Production Assistant Contestant 

Team, selalu menyelesaikan tugas dengan baik dan benar. Banyak ilmu 

yang didapat selama bertugas di contestant team, karena Penulis rajin 

dalam bertugas, tidak sedikit contestant team yang lain mengajak 

Penulis untuk bertugas dengannya dengan alasan akan lebih banyak 

mendapatkan pengalaman. Penulis tidak hanya bertugas di kantor, 

Penulis juga ditugaskan di studio. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dua bulan menjalankan Kuliah Kerja Profesi di sebuah rumah produksi 

televisi FremantleMedia Indonesia, Penulis memperoleh banyak pengalaman 

dan pelajaran yang sangat bermanfaat. Tugas Penulis sebagai Contestant Team 

membuat Penulis mengerti bagaimana bekerja di sebuah rumah produksi 

televisi. Penulis tidak hanya belajar untuk mempraktekkan teori-teori yang 

didapatkan dalam bangku perkuliahan, namun Penulis dapat lebih mengerti 

dan menghadapi dunia kerja yang lebih membutuhkan kerja tim. 

Kuliah Kerja Profesi yang dilakukan pada tanggal 14 November 2016 

sampai dengan 09 Januari 2017, Penulis diberikan ilmu dan pengetahuan baru 

yang belum pernah didapatkan sebelumnya. Sebagai Contestant Team tidak 

hanya bekerja didalam kantor, Penulis juga membantu dalam proses produksi 

berlangsung. 

Sebagai Contestant Team dalam proses pra produksi pada program Take 

Me Out Indonesia di stasiun ANTV tidak hanya melakukan pengolahan data 

calon kontestan, tetapi Penulis diberi kesempatan untuk melaksanakan audisi 

secara langsung dan memberi penilaian terhadap calon kontestan. Pada tahap 

produksi berlangsung, Penulis diberi tanggungjawab penuh untuk kehadiran 

kontestan yang telah lulus audisi, dan pada tahap pascaproduksi Penulis wajib 

memastikan bahwa kontestan yang telah menerima fee (bayaran). 
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Demikianlah kegiatan dan pengalaman yang diperoleh Penulis selama dua 

bulan melakukan Kuliah Kerja Profesi di FremantleMedia Indonesia pada 

divisi Produksi – Production Assistant di bidang contestant. Pengalaman yang 

diperoleh sangat bermanfaat bagi Penulis, terutama saat sudah dinyatakan 

lulus dari Institut Seni Indonesia Surakarta. 

 

B. Saran 

1. Program Studi Televisi dan Film ISI Surakarta 

a. Pihak ISI Surakarta terutama untuk Prodi Televisi dan Film melakukan 

sosialisasi lebih awal tentang pelaksanaan Kerja Profesi. 

b. Pihak ISI Surakarta terutama untuk Prodi Televisi dan Film 

memberikan pengarahan berupa pembekalan yang berisi materi apa 

saja yang akan dihadapi ketika profesi pada tiap-tiap jobdesk yang ada 

2. Perusahaan FremantleMedia 

a. Penambahan tenaga kerja di bidang contestant team agar lebih mudah 

dan membantu dalam pembagian jadwal setiap minggunya. 

b. Menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dalam hal Kuliah Kerja 

Profesi dan pekerjaan terutama dengan perguruan tinggi yang telah 

berpartisipasi dalam kegiatan Kuliah Kerja Profesi. 

3. Peserta Kuliah Kerja Profesi 

a. Peserta magang aktif untuk bertanya sehingga bisa lebih awal mencari 

informasi tentang rumah produksi televisi dan bisa lebih cepat untuk 

menjalankan Kuliah Kerja Profesi. 
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b. Peserta magang harus mempersiapkan berkas yang digunakan sebagai 

syarat magang lebih awal agar tidak terjadi masalah karena tergesa-

gesa. 

c. Menjaga nama baik almamater saat dilingkungan Kuliah Kerja Profesi. 
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GLOSARIUM 

 

Contestant team    : Sebuah tim khusus mencari dan memilih calon kontestan 

                                   atau peserta yang sesuai standar yang telah disepakati. 

Data breakdown     : Data calon kontestan atau peserta yang telah masuk pada 

                                   tahap audisi dan akan disimpan untuk keperluan 

                                   selanjutnya. 

Fee           : Uang pembayaran. 

Follow Up          : Menindaklanjut dalam hal ini adalah konfirmasi ulang 

            kepada calon kontestan. 

Jembol           : Kepanjangan dari Jemput Bola, jembol sendiri    

                          merupakan tim kecil dari Contestant Team. Tugas dari   

                          jembol adalah mencari calon kontestan  

Release Form          : Semacam surat tanda bukti telah bersedia mengikuti 

             program acara terkait, kontestan atau peserta yang 

             bertanda tangan secara otomatis mengikuti peraturan  

             yang telah disepakati. 

Single Ladies           : Sebutan untuk kontestan atau peserta wanita. 

Single Man           :  Sebutan untuk kontestan atau peserta pria. 

Kontestan podium : kontestan atau peserta yang telah terpilih mengikuti 

                                     program acara. 
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Gambar 5. Proses audisi interaktif oleh Contestant Team.. 

(Sumber: Alvio, 2017) 
 

 

 

     

Gambar 6. Proses penilaian audisi oleh 

Contestan Team 

(Sumber: Alvio, 2017) 

 

Gambar 7. Proses penilaian audisi oleh Contestan 

Team 

(Sumber: Alvio, 2017) 
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Gambar 8. Pengolahan data 

(Sumber: Alvio, 2017) 

 

 

 

 
Gambar 9. Proses produksi berlangsung di studio Palem 

(Sumber: Alvio, 2017) 
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Gambar 10. Evaluasi rutin bulanan bersama Contestant Team 

(Sumber: Nanda, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 11. Suasana kantor 

(Sumber: Alvio, 2017) 
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Gambar 12. Membuat daftar kontestan wanita 

hasil  jembol. 

(Sumber: Sofya PR, 2016) 

Gambar 13. Membuat daftar kontestan pria 

hasil  jembol. 

(Sumber: Sofiya PR, 2016) 
 

 

 

 

           Gambar 14. Data audisi calon kontestan 

                    (Sumber: Sofiya PR, 2016) 

                     Gambar 15. Data calon kontestan 

                               (Sumber: Duffy, 2016) 
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Gambar 16. Data pelengkap persyaratan KTP 

(Sumber: Shinta, 2016) 

Gambar 17. Data pelengkap persyaratan NPWP 

(Sumber: Shinta, 2016) 

  

 

Gambar 18. Data pelengkap persyaratan buku tabungan 

(Sumber: Jumbuh, 2017) 
 



68 
 

 



69 
 

 

 

 

Keterangan warna : 

     Calon kontestan yang sudah tidak ingin melanjutkan ke tahap audisi. 

 Calon kontestan yang kemungkinan akan dating ke tahap audisi. 

 Calon kontestan yang sudah melaksanakan tahap audisi. 
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