
Selatan Talk Show 

 

1. Nama : Bincang-Bincang/Bahasan/Cerita/Suara Selatan atau 

Selatan Berbincang/Bercengkrama/Bersuara/Berkisah/Bercerita 

atau Rayuan Tanah Selatan atau Kisah dari Selatan Jakarta atau 

Kongkow atau Ngupi atau Ronggeng Jakarta Selatan atau Lenggang 

Selatan 

2. Kegiatan : Talk Show 

3. Tema  : Karya Cipta Jakarta Selatan 

4. Tempat : Variatif 

5. RAB  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Deskripsi Kegiatan 

Selatan Talk Show merupakan acara talk show dari Abang None Jakarta 

Selatan yang memiliki fokus pembicaraan antara lain; Pariwisata, Isu Sosial Politik 

Ekonomi, dan juga hal-hal Produktivitas dan Inspiratif lainnya. Bincang-Bincang 

Selatan akan mengunggah sebuah video talk show berdurasi 30 s.d. 50 menit setiap 

minggu dengan narasumber-narasumber yang berkualitas dan variatif (diutamakan 

dari keluarga besar Ikatan Abang None Jakarta Selatan). Dinamika dari talk show ini 

adalah santai namun berbobot, yang dimana diskusi akan dirancang agar bermutu 

namun pembawaan acara akan dibuat santai dengan sedikit canda gurau. Talk show 

ini diadakan dengan harapan akan membangun citra Abang None Jakarta Selatan 

sebagai insan-insan yang tidak hanya bersuara diatas panggung namun juga bisa 

bersuara akan isu-isu kini dan menunjukkan kepekaan dan kekritisannya. Diharapkan 

dengan adanya Selatan Talk Show dapat memberikan wadah yang baik bagi Abang 

None Jakarta Selatan dan juga dapat memberikan inspirasi bagi para masyarakat 

umum dan para Abang None Jakarta Selatan masa depan. 

 

II. Tema Kegiatan 

Selatan Talk Show memiliki tema besar yakni Karya Cipta Jakarta 

Selatan yang akan menyorot utamanya spesialisasi, prestasi, dan pencapaian dari 

para Abang None Jakarta Selatan yang dapat mencakup diskusi-diskusi antara lain; 

a. Current Affairs yang dapat membicarakan isu-isu terkini; 

b. Sosial Ekonomi yang dapat membicarakan permasalahan-

permasalahan sosio-ekonomi baik yang dari dulu hingga kini masih 

ada dan juga yang baru muncul; 

c. Entrepreneurship yang dapat membicarakan membangun usaha 

yang baik dan inovatif; 



d. Produktivitas yang dapat membicarakan tentang kegiatan inspiratif 

atau sehari-hari yang dapat mendorong produktivitas individual. 

 

III. Tujuan Kegiatan 

Tujuan dari Selatan Talk Show adalah antara lain; 

a. Memberikan konten tontonan yang inspiratif dan penuh wawasan 

untuk para khalayak; 

b. Mengadakan suatu hal yang berbeda dari pageantry dan agen 

pemerintah pada umumnya; 

c. Menunjukkan bahwa Abang None Jakarta Selatan tidak hanya 

sekedar beauty pageant saja namun juga kritis dan memiliki 

kemampuan lebih dalam menggapai prestasi; 

d. Membangun relasi dengan elemen-elemen yang diundang dalam 

kegiatan; 

e. Mempromosikan Abang None Jakarta Selatan lebih lanjut dan luas 

agar lebih ternama. 

 

IV. Bentuk Kegiatan 

Selatan Talk Show akan memiliki alur struktur pembicaraan antara lain; 

a. Pembukaan dan Perkenalan; 

b. Penjabaran Suatu Hal; 

c. Diskusi Pertukaran Pikiran; 

d. Tanya Jawab; 

e. Konklusi dan Penutup. 

 

V. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 



Selatan Talk Show akan dilaksanakan dengan ketentuan: 

a. Waktu : Satu Kali Tiap Minggu 

b. Tempat : Tentatif 

 

VI. Platform 

Selatan Talk Show akan menggunakan platform-platform sebagai berikut: 

a. Youtube (Video Utuh) 

b. Instagram (Trailer) 

 

VII. Target Penonton 

Selatan Talk Show memiliki target penonton utama yakni masyarakat 

Jakarta berumur 17 s.d. 40 tahun. 

 

VIII. Pengisi Acara 

Selatan Talk Show akan menggunakan 1 (satu) pasang Abang None Jakarta 

Selatan angkatan aktif sebagai pembawa acara. Abang None Jakarta Selatan yang akan 

diberdayakan akan dipasang-pasangkan dengan merujuk kepada kesesuaian 

spesialisasinya masing-masing dengan topik yang akan dibahas demi mempermudah 

dialog agar lebih natural dan kemudian di rolling setiap episode. Kemudian acara ini 

akan memilih narasumber-narasumbernya dari keluarga besar Ikatan Abang None 

Jakarta Selatan yang sesuai dengan tema dan topik-topik kegiatan yang dapat 

menunjang minat target penonton untuk menonton Selatan Talk Show. 

 

IX. Panduan Singkat 

Selatan Talk Show hendaknya mengikuti panduan antara lain sebagai 

berikut: 



• Melakukan peliputan sekiranya pada tiap akhir minggu (antara hari 

Jumat/Sabtu/Minggu); 

• Melakukan proses edit sekiranya selama 3 (tiga) hari setelah hari 

peliputan; 

• Melakukan penyerahan video kepada pihak Suku Dinas Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif Walikota Jakarta Selatan paling lambat 1 (satu) hari 

sebelum hari pengunggahan video; 

• Melakukan pengunggahan video utuh di Youtube pada tiap hari Kamis 

di minggu setelah minggu peliputan; 

• Melakukan pengunggahan video trailer di Instagram pada tiap hari 

Rabu di minggu setelah minggu peliputan; 

• Menghubungi narasumber yang akan diliput setidaknya 1 (satu) minggu 

sebelum hari peliputan; 

• Menyelesaikan rancangan diskusi setidaknya 5 (lima) hari kerja sebelum 

hari menghubungi narasumber yang akan diliput; 

• Mengajukan rancangan episode kepada pihak Suku Dinas Pariwisata 

dan Ekonomi Kreatif Walikota Jakarta Selatan setidaknya 3 (tiga) hari 

kerja sebelum hari menghubungi narasumber yang akan diliput untuk 

mendapatkan ulasan balik dan kemudian untuk mendapatkan surat 

tugas/surat jalan; 

• Abang None Jakarta Selatan yang akan menjadi host akan bertanggung-

jawab penuh atas episode yang ditugaskannya masing-masing dari 

perancangan hingga penyerahan video; 

• Abang None Jakarta Selatan yang akan dijadikan host akan diupayakan 

agar disesuaikan antara episode dengan spesialisasinya masing-masing; 



• Busana yang digunakan utamanya adalah Sadariah dan Encim namun 

dapat menyesuaikan sesuai dengan kegiatan yang akan dilakukan dalam 

episode, namun harus tetap sopan; 

• Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa 

Betawi, namun tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan 

Bahasa Asing apabila dibutuhkan; 

• Pemilihan kata dalam berucap hendaknya sopan dan beradab; 

• Pembahasan diskusi agar menghindari hal-hal yang dapat menyinggung 

atau menyudutkan sebuah pihak dan/atau golongan tertentu; 

• Hal-hal yang belum diatur dalam panduan singkat ini dapat diadakan 

sewaktu-waktu melihat kebutuhan dan perkembangan yang ada. 

 

X. Rancangan Anggaran Biaya 

TBD. 

 

XI. Penutup 

Demikian proposal ini dibuat sebagai usulan kegiatan dan juga acuan 

pelaksanaan kegiatan. Besar harapan kami agar usulan ini dapat dipertimbangkan. 

Proposal ini masih bersifat fleksibel, segala hal dan ketentuan yang belum ada dan 

tercakup dalam proposal ini dan apabila didapati adanya kesalahan agar didiskusikan 

dan kemudian dipandu perbaikannya demi kebaikan bersama. Mohon maaf apabila 

ada kesalahan, terima kasih banyak atas perhatiannya. 

 

Abang None Jakarta Selatan 2020 

Proud to be South 


