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BAB IV 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

 

 

 

4.1 Profil TRANS7  

 

 

 

Gambar 4.1 Logo TRANS7 (Sumber: Google) 

Stasiun televisi swasta TRANS7 yang bergerak di bawah naungan 

Kelompok Kompas Gramedia atau KKG, pada awalnya bernama TV7. TV7 

telah berdiri dengan ijin dari Departemen Perdagangan dan Perindustrian 

Jakarta Pusat dengan Nomor 809/BH.09.05/III/2000. Keberadaan TV7 pun 

telah diumumkan dalam Berita Negara Nomor 8687 sebagai PT. Duta Visual 

Nusantara Tivi Tujuh pada tanggal 22 Maret tahun 2000 (TRANS7, 2018: 

http://demo.trans7.co.id/profil-perusahaan/) 

Seiring dengan perkembangan di dunia pertelevisian khususnya di 

Indonesia, persaingan di bidang ini semakin ketat dan jumlah kompetitor pun 

meningkat. Akibat perkembangan yang sangat pesat, Kelompok Kompas 

Gramedia atau KKG menjalin sebuah hubungan kerjasama dengan CT. Corp 

pada tanggal 4 Agustus 2006. Setelah menjalin sebuah kerjasama dengan pihak 

lain, TV7 merasa ingin lebih mendekatkan diri dengan pemirsa, tepat pada 

tanggal 15 Desember 2006 TV7 melakukan peluncuran logo baru menjadi 

TRANS7. 

http://demo.trans7.co.id/profil-perusahaan/
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TRANS7 menjadi televisi pilihan pemirsa Indonesia dengan positioning 

Smart, Entertaining & Family. Saat ini TRANS7 telah tersebar di 29 provinsi 

di Indonesia sebanyak 40 stasiun transmisi dan telah beroperasi untuk 

memperluas jangkauan siaran secara nasional, dan dioperasikan oleh sumber 

daya serempat. 

TRANS7 memiliki visi dan misi yakni, visinya ialah “Dalam jangka 

panjang, TRANS7 akan menjadi stasiun televisi terbaik di Indonesia dan di 

ASEAN” sedangkan untuk misinya ialah “TRANS7 menjadi wadah ide dan 

aspirasi guna mengedukasi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat”. 

4.2  Tayangan “Rumah Uya” TRANS7 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Bumper “Rumah Uya” (Sumber: Youtube TRANS7 Official) 

Tayangan “Rumah Uya” merupakan salah satu tayangan Reality 

Show yang tayang di stasiun televisi TRANS7 setiap hari Senin-Jumat 

jam 17.00 WIB dengan host bernama Uya Kuya dan didampingi dengan 

seorang co-host. Tayangan ini menjadi mediator bagi pihak-pihak yang 

memiliki permasalahan baik asmara, keluarga, persahabatan dan 

lainnya. Selain itu “Rumah Uya” akan mencari sebuah solusi dari 
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berbagai permasalahan, namun acara ini memiliki nilai positif yang 

menghadirkan salah satu ustadzah yang bernama Umi Yuyun dengan 

memberikan solusi yang terkesan tidak menggurui dan mudah untuk 

dipahami.  

Tayangan ini memiliki konsep yang mampu menyediakan ruang 

kepada klien dari segala usia terkait berbagai permasalahan yang ada. 

Klien remaja hingga dewasa pun dapat ikut serta dalam acara ini. 

Pembahasan permasalahan yang sangat beragam dan karakterist ik klien 

yang berbeda-beda menambah nilai hiburan bagi masyarakat yang 

menyaksikan. 

4.3 Manajemen Produksi “Rumah Uya” 

Manajemen produksi “Rumah Uya” memiliki beberapa tahap, yakni pra 

produksi, produksi, dan pasca produksi.  Pada tahapan pra produksi yang 

dilakukan ialah mencari klien, bedah kasus, investigasi atau riset, dan konsep 

pemecahan masalah. Pencarian klien dilakukan melalui email yang berisi 

laporan dengan banyak kasus, dan ada pula yang langsung mendatangi 

kantor “Rumah Uya”. Kemudian jika laporan dengan banyak kasus telah 

terkumpul, kasus-kasus ini akan disimpan di dalam bank kasus sebelum 

dibedah. Bank kasus merupakan kumpulan laporan kasus-kasus yang telah 

terkumpul sebelumnya. Setelah dari bank kasus, selanjutnya akan dilakukan 

bedah kasus apakah kasus yang ada itu layak atau tidak kemudian apakah 

memungkinkan atau tidak untuk dieksekusi. Tahap bedah kasus ini 
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dilakukan karena tayangan “Rumah Uya” terbentur dengan KPI. Dalam 

tahap bedah kasus tim “Rumah Uya” akan melakukan perancangan kasus, 

seperti jika Tim “Rumah Uya” mempertemukan klien A dengan klien B 

apakah menjadi seru, atau justru marah kemudian melakukan pemukulan. 

Jika kasus yang ada telah dibedah dan lolos untuk ke tahap selanjutnya, tim 

kreatif akan mengklarifikasi kasus manakah yang layak dan dapat 

dieksekusi. Kemudian, kasus yang memungkinkan untuk dieksekusi 

selanjutnya akan melalui tahap riset. Riset yang dilakukan ialah dengan cara 

menelepon narasumber yang berkaitan dan menanyakan masalahnya seperti 

apa, bermasalah dengan apa, kemudian bermasalah dengan siapa. Setelah itu 

tim kreatif akan menghubungi orang yang bersangkutan. Tahapan riset ini 

membutuhkan waktu yang lama karena pada saat tim kreatif telah 

mengklarifikasikan suatu masalah kepada klien, namun klien yang 

bersangkutan tidak bersedia. Jika klien yang bersangkutan bersedia semua, 

kemudian tim kreatif akan mengatur klien yang akan datang pertama dan 

akan diklarifikasikan siapa. Setelah melalui proses riset, tahapan selanjutnya 

ialah investigasi. Jika ada kebohongan dari klien yang telah ditelpon 

sebelumnya, tindakan yang akan dilakukan oleh tim kreatif ialah 

menginvestigasi jawaban dari orang-orang yang terkait. Setelah tahap 

tersebut telah dilakukan, maka kasus itu dapat dieksekusi. Tetapi tidak 

menutup kemungkinan ketika semua proses telah dilakukan, namun pada 

akhirnya kasus tersebut tidak dapat dieksekusi dan dilakukan proses syuting 

karena berbagai faktor. Sebagian besar faktornya karena klien yang 
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mengundurkan diri atau tidak bersedia hadir, dan melakukan kebohongan. 

Namun untuk klien yang berbohong akan tetap ditayangkan, bahkan akan 

dikuak bahwa klien tersebut telah berbohong. Tahapan pra produksi 

dilakukan dengan cara berdiskusi, sebagai contoh jika ada sebuah kasus yang 

akan dibedah, maka salah satu tim kreatif akan berdiskusi kepada Produser 

kasusnya seperti apa, klien yang berkaitan seperti apa, dan jika 

memungkinkan kasus tersebut dieksekusi. Tim yang terlibat dalam proses 

pra produksi ialah Tim kreatif, dan out source atau orang luar yang berlaku 

sebagai informan untuk mencari tahu rumah orang yang bersangkutan 

dimana, dan kerjanya dimana. Pada proses pra produksi waktu yang 

dibutuhkan yakni selama 1-3 minggu tergantung masalah yang dihadapi. Jika 

klien bersedia hadir cepat, kemudian masalahnya jelas dan tidak rumit hal 

itu akan mempersingkat waktu investigasi. Proses pra produksi selama 1-3 

minggu ini untuk mempersiapkan konten acara yang akan ditayangkan 

“Ruman Uya” selama satu minggu. 

Sebelum produksi atau melakukan proses syuting Tim “Rumah Uya” 

akan memberitahu jika klien A bertemu dengan klien B bagaimana 

perasaannya, apakah masih memendam rasa dendam atau yang lainnya. 

Kemudian jika tim “Rumah Uya” akan membantu permasalah klien A dan 

orang yang bersangkutan bersedia maka akan dieksekusi. Namun berbeda 

jika klien A ingin bertemu dengan klien B hanya karena ingin marah, Tim 

“Rumah Uya” tidak akan memberitahu bahwa akan ada klien B yang akan 

datang. Tim “Rumah Uya” hanya akan memberitahu bahwa akan ada 
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seseorang yang akan datang sebagai saksi. Kecuali jika klien A ingin 

menghadirkan seseorang tetapi tidak ingin orang tersebut tahu, tim “Rumah 

Uya” mempunyai surat yang akan ditanda tangani yang berisi bahwa ini 

merupakan permintaan dari klien A dan tim “Rumah Uya” tidak akan 

memberitahunya. Hal ini merupakan di luar tanggungjawab “Ruma Uya” 

jika orang yang bersangkutan menuntut. Jika kasus tersebut beresiko ketika 

mendatangkan seseorang dan orang yang didatangkan tidak suka dengan 

orang tersebut, hal ini dapat membuat orang yang tidak suka melakukan 

penuntutan atau orang tersebut mengeluarkan kata-kata kotor yang 

menyinggung seseorang tersebut. 

Tahap pasca produksi hanya dilakukan untuk tayangan tapping atau tidak 

langsung. Tayangan ini akan melalui proses editing setelah proses syuting 

dilakukan. Kemudian akan ditayangkan pada waktu yang berbeda. Orang 

yang bertugas pada tahap ini yaikni Production Assisten, dan waktu yang 

dibutuhkan untuk proses pasca produksi selama satu minggu.  

4.4 Review dan Komentar Masyarakat terkait Tayangan “Rumah Uya” 

Peneliti menggunakan Google Form untuk mengetahui review dan 

komentar dari masyarakat terkait tayangan “Rumah Uya”. Google Form ini 

disebarkan secara online pada tanggal 26 Agustus 2018 kepada masyarakat 

dari berbagai kalangan. Berikut review dan komentar “Rumah Uya”: 
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A. Review 

1) Acara yang tidak bermutu dan tidak bermanfaat. 

2) Konsep seperti ini kerap kali diminati oleh sebagian besar 

masyarakat Indonesia. Bagi pihak televisi mungkin 

menguntungkan karena biaya produksi murah dan feedback 

yang dihasilkan besar. 

3) Acara settingan yang membuka aib atau privasi orang lain dan 

terlalu dibuat-buat. 

4) Acara yang tidak mendidik dan tidak pantas untuk ditayangkan 

karena program ini menayangkan beberapa orang yang 

mempunyai masalah dalam hubungan yang masih sebatas 

pacaran dan akan sangat berdampak buruk bagi anak-anak 

yang menontonnya. 

B. Komentar 

1) Acara yang kurang menarik dan tidak berfaedah. 

2) Acaranya diberhentikan saja, karena tidak mengandung sisi 

positif meskipun menampilkan sosok ustadzah. 

3) Tidak penting untuk ditonton, walaupun niatnya untuk 

menyelesaikan masalah orang lain tetapi masalah tersebut 

bukanlah untuk dikonsumsi oleh publik. 
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4) Tayangan yang tidak berkualitas, namun mendapatkan

keuntungan yang banyak.

5) Sebaiknya acara Rumah Uya memberikan informasi yang real

bukan sekedar settingan belaka. Karena acara ini tayang pada

jam prime time dan banyak anak-anak di bawah umur yang

dapat menyaksikan acara yang kurang bermutu dan akan

berdampak bagi perkembangan anak-anak.


