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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Seiring perkembangan jaman, banyak bermunculan stasiun televisi 

lokal. Ditengah maraknya stasiun televisi nasional dengan beragam program 

acaranya yang terus berkembang, stasiun televisi lokal bertahan dengan ciri 

khas program acaranya yang lebih dekat dengan masyarakat lokal setempat. 

Sebut saja program acara dangdut yang seperti menjadi “kewajiban” karena 

disukai hampir setiap lapisan masyarakat.  

Musik selalu menjadi hiburan yang disenangi masyarakat. Karenanya 

program acara musik pasti selalu ada. Tiap stasiun televisi baik lokal maupun 

nasional berlomba-lomba menyuguhkan sajian musik dengan variasi desain 

programnya, mulai dari yang sederhana seperti musik klip, live show, hingga 

berformat feature dan magazine. Meski format magazine tidak menyajikan 

banyak lagu, tetapi karena menyajikan secara khusus kehidupan sang bintang, 

biasanya program semacam ini menjadi sangat digemari dan dinanti oleh 

anak muda
1
.  

Meskipun saat ini musik dapat didengar dimanapun dan kapanpun, 

ada kalanya seseorang mencari lagu yang sukar ditemukan lagi. Lagu-lagu 

lawas misalnya. Tidak banyak stasiun televisi nasional yang 

mempertunjukkan tembang-tembang kenangan di program acara mereka. 

Namun bagi stasiun televisi TVKU, lagu-lagu tersebut dikemas menjadi 

                                                           
1
 Fred Wibowo,Teknik Produksi Program Televisi (Yogyakarta: Pinus Book Publisher, 2007), 61. 
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program acara Kenangan Masa dengan format live show. Siapa sangka 

dengan konsep yang sederhana, program musik Kenangan Masa menjadi 

daya tarik tersendiri bagi masyarakat Jawa Tengah. Hal itu terbukti dengan 

mengalirnya permintaan lagu melalui telepon interaktif sepanjang acara 

berlangsung. Oleh karena itu, program acara musik dengan format live show 

Kenangan Masa menarik untuk dibahas lebih jauh.  

Penempatan divisi selama proses Kerja Profesi adalah di dalam divisi 

Produksi sebagai floor director. Seorang floor director sangat diperlukan 

sepanjang kegiatan shooting berlangsung terutama pada program acara 

berformat live show.  Keberhasilan dan ketepatan sebuah tayangan live show 

adalah suatu tantangan yang harus dihadapi sebagai pengalaman kerja profesi 

di TVKU.  

 

B. Tujuan Penyelenggaraan Kerja Profesi 

Pelaksanaan kuliah Kerja Profesi Jurusan Seni Media Rekam Institut 

Seni Indonesia Surakarta ini bertujuan untuk: 

1. Mahasiswa belajar menerapkan ilmu pengetahuan khususnya bidang floor 

director di instansi pelaksanaan Kerja Profesi. 

2. Mahasiswa belajar/mengenal/mengalami suasana kerja sebagai floor 

director secara langsung di dunia industri. 

3. Mahasiswa mengetahui sistem manajemen perusahaan dan sistem kerja 

floor director secara nyata, baik pada saat pra produksi, produksi, ataupun 

pasca produksi. 
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4. Mahasiswa belajar mengembangkan kemampuan bekerjasama (human 

relation). 

 

C. Manfaat Penyelenggaraan Kerja Profesi 

Pelaksanaan kuliah Kerja Profesi dalam divisi produksi untuk 

mahasiswa Jurusan Seni Media Rekam Institut Seni Indonesia Surakarta ini 

memberi manfaat baik bagi mahasiswa, lembaga pendidikan (Prodi Televisi 

dan Film, Jurusan Seni Media Rekam Institut Seni Indonesia Surakarta), 

maupun dunia industri. 

 

1. Bagi Mahasiswa 

a. Sebagai orientasi/peralihan dari suasana belajar di kampus ke dunia 

kerja yang sesungguhnya, sehingga pengalaman menjadi floor 

director tersebut bisa dipakai untuk mempersiapkan diri dari segi 

mental dan kompetensi menghadapi kebutuhan industri pertelevisian. 

b. Sebagai usaha memantapkan kemampuan directing program acara 

maupun film dan memantapkan profesi di bidangnya. 

c. Mengetahui Standar Operasional Prosedur dalam stasiun televisi. 

 

2. Bagi Lembaga Pendidikan 

a. Merupakan salah satu cara evaluasi pencapaian kompetensi dalam 

bidang produksi program acara dan materi ajar. 

b. Mengetahui Standar Operasional Prosedur produksi program acara 

dari berbagai stasiun televisi.  
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c. Dapat memperoleh informasi dari lembaga/perusahaan tentang 

kompetensi dalam mengarahkan program acara dan kualifikasi SDM 

yang dibutuhkan. 

 

3. Bagi Masyarakat 

a. Sebagai sarana kegiatan pengabdian pada masyarakat dan negara di 

bidang pendidikan. 

b. Memperoleh calon tenaga terdidik yang diperlukan di bidangnya. 

 

D. Waktu Penyelenggaraan 

Kerja profesi dilaksanakan selama satu bulan sejak tanggal 1 Maret 

sampai dengan 31 Maret 2013. Jam kerja di sesuaikan dengan kebutuhan 

program mulai hari Senin sampai Sabtu mulai pukul 10.00 – Selesai. 

Kegiatan Kerja Profesi dapat mengambil libur pada hari Minggu, atau bila 

ada libur Nasional.  

 

E. Lokasi Penyelenggaraan Kerja Profesi 

Nama Institusi : TVKU Semarang 

Unit Kerja : Produksi 

Bidang  : Floor Director 

Alamat           : Gd. E. Lt 2 Jl. Nakula I / No 5 - 11 Semarang 50131 
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BAB II 

MATERI DAN METODE KERJA PROFESI 

 

A. Materi Kerja Profesi 

1. Materi Umum 

Media televisi adalah media yang menyajikan sebuah pertunjukan 

audio visual yang dikemas secara baik didalamnya. Hadirnya televisi 

lokal yang mengupas seluk beluk budaya lokal setempat melalui 

program-progam acaranya menjadi fenomenal. Kehadiran televisi lokal 

muncul sebagai kekuatan baru dalam perkembangan televisi nasional di 

Indonesia dengan harapan programnya mampu mengangkat potensi lokal 

dengan ciri khas masing-masing. PT. TVKU sebagai stasiun televisi lokal 

memiliki program acara yang disiarkan secara langsung maupun tidak 

langsung. Proses pengerjaan program acara di TVKU melalui 3 tahap 

yaitu pra produksi, produksi, dan paska produksi. 

Dalam pelaksanaan praktek kerja profesi awalnya ditempatkan 

dalam divisi News Department sebagai peliput berita soft news. Namun 

karena minimnya kemampuan berkomunikasi dan keinginan untuk ikut 

serta dalam kegiatan produksi maka diberi kesempatan untuk bergabung 

dalam divisi Produksi. Bagian produksi merupakan dapur sebuah stasiun 

televisi. Pada bagian inilah sebuah program acara dikemas, mulai dari 

persiapan konsep yang meliputi riset writer, creative, penulisan rundown 

acara, meeting koordinasi dengan bagian-bagian terkait dan sebagainya
2
.  

                                                           
2
 Ciptono Setyobudi. Teknologi Broadcasting TV. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2006:44 
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Posisi floor director yang diemban selama kerja profesi 

berlangsung mempunyai peranan penting dalam kesuksesan sebuah 

program acara. Dimana tugas seorang floor director adalah mengarahkan 

talent dan memberikan tanda-tanda selama berlangsungnya kegiatan 

produksi atas petunjuk program director. Sebagaimana tertulis dalam 

buku Teknik Produksi Program Televisi karangan Fred Wibowo tugas 

dari seorang floor director adalah membantu program director 

mengarahkan pemain dan crew di dalam studio rekaman gambar
3
. 

Terdapat 2 divisi program di TVKU, yaitu divisi News dan 

divisi Produksi. Bagian produksi menjadi salah satu bagian penting 

dalam pertelevisian. Alasannya, bagian ini yang bertanggung jawab atas 

program-program yang tayang di layar kaca. Selain membuat program 

acara, tim produksi juga mempunyai Production House yang menerima 

pesanan iklan komersial atau layanan masyarakat.  

Secara sederhana, proses produksi terbagi atas tiga tahap, yakni 

pra produksi, produksi dan paska produksi.  

 

a. Pra Produksi 

Sesuai sebutannya, pra produksi merupakan kegiatan 

mempersiapkan kebutuhan sebelum produksi. Sebuah program acara 

berawal dari sebuah ide atau gagasan bisa seseorang atau kelompok, 

yang diteruskan dengan proses tukar pikiran (brainstorming). Baru 

setelah itu dilakukan penyesuaian-penyesuaian atau adaptasi agar 

                                                           
3
 Fred Wibowo. 2007:38 
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didapatkan sebuah program yang terstruktur rapi dan biasanya sudah 

berupa naskah cerita (skenario) untuk drama atau rundown acara 

untuk news maupun non-drama
4
.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Diagram Pra Produksi 

Sumber: Teknologi Broadcasting TV. 2006 

 

Pada saat melaksanakan praktek Kerja Profesi di stasiun 

televisi lokal TVKU yang bertugas mengonsep acara dari awal adalah 

Tim Kreatif. Sementara produser adalah orang yang bertangung jawab 

atas keberlangsungan program acara tersebut dan menentukan tema 

tiap episodenya. Ide awal sebuah program berasal dari Tim Kreatif 

yang berjumlah 4 orang. Tim kreatif bertugas membangun dan 

mengkonsep sebuah program acara maupun iklan semenarik mungkin 

agar dapat ditayangkan. Selain itu tugas tim kreatif adalah 

memberikan inovasi setiap bulannya. Setelah konsep jadi, produser 

akan mengemasnya menjadi layak untuk tayang serta menyiapkan 

proses produksi seperti mematangkan konsep, menentukan tema tiap 

                                                           
4
 Ciptono Setyobudi. 2006:57 



8 
 

episode, mengatur jadwal pengambilan gambar, pemakaian kendaraan 

operasional untuk produksi di luar studio serta menghubungi talent.  

 

b. Produksi 

Setelah proses produksi siap semuanya, shooting baru dapat 

dilakukan. Inilah tahap produksi. Tahap ini pada prinsipnya 

memvisualisasikan konsep naskah atau rundown acara agar dapat 

dinikmati pemirsa, dimana sudah melibatkan bagian lain yang bersifat 

teknis (engineering). Karena konsep tersebut agar dapat dilihat harus 

menggunakan peralatan yang sudah pasti harus ada orang (operator) 

terhadap peralatan tersebut agar dapat beroperasi atau lebih dikenal 

dengan production services
5
. 

Disini peran penting seorang Floor Director dimulai ketika 

sebuah konsep telah siap diproduksi. Pada saat live studio 

berlangsung, Floor Director akan membantu Program Director  di 

dalam studio untuk mengarahkan seluruh pengisi acara dan tim 

produksi sesuai dengan keinginan Program Director.  Floor Director 

juga harus memperhatikan rundown agar acara tersebut tepat waktu 

dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 

Program Kenangan Masa merupakan program siaran langsung 

atau live event. Siaran langsung dapat dibedakan dalam dua kategori 

besar yaitu siaran langsung dari studio atau di area stasiun televisi itu 

sendiri dan siaran langsung yang berasal dari luar area stasiun televisi 

                                                           
5
 Ciptono Setyobudi. 2006:57 
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tersebur, baik di dalam maupun diluar kota. Sebagian besar program 

siaran langsung TVKU di produksi di dalam studio.  

Siaran langsung dari studio lebih sedikit mempunyai resiko 

untuk gagal, karena sistem jaringan yang terhubung langsung dengan 

bagian penyiaran (master control on air). Sedangkan pembagian 

waktu untuk iklan atau komersial di atur dalam ruang presentasi. 

Presentasi merupakan pengendali utama sebuah siaran berlangsung. 

Bagian ini merupakan pengatur irama waktu kapan program acara on 

air (baik berupa live atau tapping) dengan kapan waktunya iklan akan 

ditayangkan. Pembagian waktu memang sudah dibantu dengan sistem 

komputerisasi, namun tetap perlu juga dicek setiap saat, sebab sering 

terjadi saat siaran berlangsung mengalami gangguan teknis maupun 

non teknis
6
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Master Control Room 

Sumber: dok. Pribadi, Maret 2013 

 

                                                           
6
 Ciptono Setyobudi. 2006:34 
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Gambar 3. Ruang Presentasi 

Sumber: dok. Pribadi, Maret 2013 

 

c. Paska Produksi 

Sebelum ditayangkan, hasil pengambilan gambar harus melalui 

proses editing. Kegiatan memilah-milah gambar, dubbing, mixing, 

memberi ilustrasi baik musik maupun grafik merupakan tugas editor 

dalam tahap paska produksi.  Dalam acara live, editor tidak bekerja 

paska produksi tetapi bersamaan saat acara tersebut berlangsung. 

  

Selama pelaksanaan Kuliah Kerja Profesi diberikan kebebasan 

dalam mengikuti berbagai macam program acara yang terdapat di 

TVKU, seperti : Lintas Berita Siang, Klinik Sakinah, Kolam Susu, 

Kenangan Masa, Seni Menata Hati, It’s TVKU Time, High School 

Forum, SemaraXPose, Bengkel Rohani, Kueku, Bincang-Bincang Suara 

Merdeka, Bincang Sehat, Tajuk Suara Merdeka, Sang Kandidat, JCI 
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Corner, Edu News dan Gandrung Tembang Sari sehingga bisa semakin 

memahami jenis-jenis program acara dan memperkaya pengetahuan. 

Laporan Kerja Profesi ini difokuskan pada program acara Kenangan 

Masa. Program acara Kenangan Massa merupakan program acara musik 

berformat live show dan tayang setiap Rabu malam pukul 21.30-22.30. 

Alasan memilih program acara Kenangan Masa ini sebagai laporan Kerja 

Profesi karena menyukai tembang-tembang lawas yang saat ini jarang di 

dengar maupun disaksikan di televisi. Menariknya lagu-lagu tersebut 

dapat di request secara langsung oleh penonton di studio atau melalui 

line telepon. Program acara inipun telah memiliki penonton setia 

sehingga patut untuk dilaporkan dalam laporan Kerja Profesi. 

 

2. Materi Khusus 

Floor Dicrector atau Pengarah Lapangan adalah seseorang yang 

bertugas membantu Program Director (PD) mengarahkan pemain dan 

crew di dalam studio rekaman gambar (Fred Wibowo, 2007:38). Floor 

Director mendengarkan perintah Program Director melalui sistem 

komunikasi intercom dari control room. Ibarat anggota tubuh, seorang 

FD menjadi telinga, mata, dan mulut seorang PD. Tugas utama seorang 

Floor Director adalah berkomunikasi dengan talent/pengisi acara. 

Adapun tugas Floor Director di TVKU adalah selama kegiatan 

produksi berlangsung, tidak termasuk pra produksi dan paska produksi, 

antara lain: 

a. Floor Director wajib datang 1 jam sebelum produksi dimulai. 
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b. Sebelum produksi dimulai, seorang Floor Director harus memahami 

rundown terlebih dahulu. Jika ada perubahan dalam rundown, maka 

sebagai pemimpin di studio, FD harus segera 

mengkomunikasikannya dengan seluruh kru yang ada di studio.  

c. Mengecek rundown acara mengenai siapa pembawa acara dan 

narasumber acara. Jika ada segmen yang berbeda dari biasanya harus 

dikonfirmasi dengan Program Director . 

d. Komunikasi antar FD dan pengisi acara harus terjalin sejak sebelum 

produksi dan ketika produksi itu berlangsung. Misalnya ketika 

pengisi acara sudah berada di posisi yang baik, FD harus 

meyakinkan bahwa posisi clip on yang dikenakan talent sudah 

terpasang dengan baik. Atau ketika pengisi acara salah melihat 

kamera maka FD harus segera memberitahu pengisi acara tersebut 

untuk melihat ke arah kamera yang diinginkan. FD harus berperan 

aktif agar pengisi acara merasa nyaman dan akhirnya terlihat baik 

ketika berinteraksi dengan kamera. Ketika pengisi acara sudah 

berada pada blocking set, FD selalu berkomunikasi dengan kru yang 

ada di studio jika misalnya ada perubahan blocking pada pengisi 

acara. 

e. Mengkoordinasi kameramen dalam pengambilan gambar, misalkan 

gambar kamera 1 lebih gelap dari kamera lainnya maka Floor 

Director memberi aba-aba untuk menaikkan level iris pada kamera 

sesuai arahan Program Director . 



13 
 

f. Mengecek kesiapan host/narasumber dari mulai make up, wardrobe, 

check sound, dan lain-lain. 

g. Memastikan clip on host aman, begitu pula hand mic untuk 

narasumber. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Mengecek hand mic untuk peserta acara 

Sumber: dok. Pribadi Maret 2013 

 

h. Memastikan kesiapan kru lain dalam tugasnya, misalnya masalah 

pencahayaan (lighting) dan properti. 

i. Menyampaikan instruksi dari ruang kontrol ke studio. 

j. Mengatur dan merencanakan perijinan yang aman kepada penonton 

selama proses produksi, seperti mematikan suara ponsel atau tidak 

boleh memotret menggunakan flash selama kegiatan produksi 

berlangsung. 

k. Mengatur penempatan penonton maupun peserta acara jika produksi 

tersebut dihadiri oleh penonton dan peserta acara. 
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Gambar 5. Mengatur posisi peserta acara pada saat produksi Seni Menata Hati 

Sumber: dok. Pribadi Maret 2013 

 

l. Memberikan isyarat dan perhitungan waktu (countdown) kepada host 

maupun bintang tamu. 

m. Menyalurkan informasi mengenai segmen selanjutnya atau apa yang 

harus host uraikan selanjutnya kepada pemirsa. 

n. Menyampaikan kepada Program Director jika terjadi masalah di 

ruang studio melalui intercom seperti teleprompter tidak berfungsi, 

kamera berhenti bekerja, lagu yang akan diputar kurang, dll. 

o. Selalu mengecek Quotes untuk memastikan gambar terekam 

sempurna (sesekali kabel kamera tidak terhubung sempurna hingga 

gagal merekam) atau mengawasi jika ada gambar yang bocor. 
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Gambar 6. Quotes  

Sumber: dok. Pribadi Maret 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Memberi tanda dengan Cue Card 

Sumber: Teknologi Broadcasting TV. 2006 

 

p. Jika pada saat produksi belum berlangsung, FD bisa memberikan 

arahan dengan bahasa verbal, maka tidak halnya ketika produksi 

berlangsung. FD memberitahukan semua perintahnya dengan cue 

atau tanda. Memberi tanda atau  isyarat pada para pemain dan kru di 

studio harus dilakukan seefisien mungkin, sehingga pengisi acara 

dan juga kru faham betul dengan isyarat yang diberikan FD.  
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Memberi isyarat/petunjuk kepada semua pengisi acara apa yang harus 

dilakukan, kapan waktu berbicara, kapan iklan atau closing, kapan 

mengangkat line telepon dan kapan waktu akan habis. Semua isyarat 

tersebut biasanya telah tertulis pada kertas yang disebut dengan cue 

cards yang dapat ditunjukkan secara berulang kepada host.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Cue Cards yang sering digunakan 

Sumber: dok. Pribadi Maret 2013 

 

Cue Card adalah secarik kertas yang berisi info atau poin-poin penting 

sebagai panduan yang harus dilakukan atau dibawakan pembawa 

acara. Acara dengan konsep live, sering menggunakan cue card 

sebagai bantuan. Isyarat atau tanda dilakukan dengan cara mengangkat 

dan mendekatkan ke kamera. Ketika memberikan isyarat kepada 
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host/narasumber yang sedang berbicara pada kamera on, maka Floor 

Director harus berdiri di dekat kamera agar host/narasumber 

mengetahui jika ada suatu isyarat.  

 

Sebagian hasil produksi dari TVKU adalah in house production, 

yaitu memproduksi sendiri program-program acara. Kenangan Masa 

merupakan jenis program acara live show musik, yaitu program acara 

yang menghadirkan sebuah grup musik untuk kemudian memainkan 

musik-musik yang pernah menjadi hit di era-era silam. 

Program acara Kenangan Masa adalah program live show musik 

dimana shootingnya berada di studio TVKU. Sebagaimana tertulis dalam 

buku Ciptono Setyobudi, pada bukunya yang berjudul “Teknologi 

Broadcasting TV” program siaran langsung atau live mempunyai 

keunggulan tersendiri, sebab acara tersebut mempunyai realitas tinggi 

atau benar-benar sesuai dengan kenyataan saat itu. Apapun yang 

tertayang atau yang terlihat pada layar kaca merupakan gambaran nyata 

pada saat itu baik dari sisi waktu maupun lokasi. Keuntungan dari siaran 

langsung mungkin diantaranya dari sisi pengerjaan yang sangat efisien 

karena tidak melewati proses editing, mixing, transferring dan 

sebagainya, dimana hal ini merupakan runtutan kerja yang panjang dan 

melibatkan banyak orang, waktu maupun tempat.  

Sedangkan kerugiannya live event adalah resiko kegagalan jika 

ada masalah baik itu teknis maupun operasionalnya, karena acara 

tersebut langsung terlihat  hasilnya oleh penonton dan acara semacam ini 

sudah pasti mempunyai slot waktu program yang sulit diprediksi tepat 
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selesainya, sehingga seandainya acara live gagal, otomatis mengganggu 

runtutan acara berikutnya
7
. Dengan format live juga Kenangan Masa 

memiliki penonton setia karena pemirsa di rumah dapat merequest lagu 

yang sudah dipilih oleh produser dan grup musik yang mengisi acara dan 

mengirim salam kepada keluarga atau teman. 

 

 

B. Metode Kerja Profesi 

1. Pengumpulan Data Primer 

1.1 Observasi 

TVKU adalah stasiun televisi lokal yang berada di Semarang, 

Jawa Tengah yang dipilih sebagai tempat melaksanakan Kuliah Kerja 

Profesi. Berbeda dengan stasiun televisi nasional, sumber daya 

manusia (SDM) di TVKU mungkin lebih sedikit dan ada yang masih 

menempuh bangku kuliah, namun mereka mempunyai semangat dan 

loyalitas yang tinggi. Sebagian besar program acara yang disajikan 

banyak seputar edukasi, pengembangan diri dan budaya masyarakat 

Jawa Tengah khususnya Semarang. Program-program yang disajikan 

tidak kalah dengan televisi-televisi nasional dan banyak juga program 

untuk anak muda yang dikemas menarik agar generasi muda tetap 

terhibur dengan program acara yang ada di dalamnya. Berawal dari 

Universitas Dian Nuswantoro yang memiliki jurusan Broadcasting 

kemudian berani mendirikan stasiun televisi lokal merupakan 

pencapaian yang luar biasa. Dari situlah muncul ketertarikan untuk 

                                                           
7
 Ciptono Setyobudi. 2006:33 
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Kerja Profesi di TVKU dan ingin sekali mengetahui bagaimana cara 

kerja di stasiun televisi bahkan ingin terlibat di dalamnya.  

Pertama kali yang dilakukan adalah mendatangi stasiun 

televisi tersebut untuk mencari tahu apakah ada kesempatan untuk 

Kerja Profesi. Butuh waktu satu bulan untuk mendapatkan 

kesempatan tersebut karena tidak sedikit yang ingin melaksanakan 

magang maupun kerja profesi disana. Selain itu, potensi budaya lokal 

dari daerah sendiri yang sangat menarik, selalu dapat disajikan dan 

dilestarikan lewat program-program TVKU, tanpa harus jauh-jauh 

melakukan kerja profesi di tempat lain, merupakan salah satu faktor 

untuk kerja profesi di TVKU. 

Pertama kali masuk magang, tidak langsung bekerja 

melainkan melakukan pengamatan atau observasi tentang bagaimana 

kerja seorang Floor Director. Pertama kali kegiatan yang dilakukan 

adalah mengamati bagaimana seorang Floor Director mempersiapkan 

apa saja yang dibutuhkan pada saat shooting. Dari semuanya itu, 

mendapatkan banyak pengalaman menarik yang kelak dapat 

diaplikasikan di dunia kerja. 

 

1.2 Wawancara 

Kegiatan wawancara dilakukan semenjak pertama kali berada 

di TVKU. Hal-hal yang bersifat umum ditanyakan langsung kepada 

bagian Administrasi yang mengantarkan saya dan rekan-rekan sesama 

PKL. Selain melakukan pengamatan secara langsung juga mencari 
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informasi dengan cara tanya jawab atau wawancara dengan produser-

produser, floor director, teknisi, kameraman dan teman-teman yang 

sedang magang di TVKU. Kegiatan tanya jawab itu dilakukan pada 

saat istirahat agar tidak mengganggu jalannya shooting. Dari proses 

komunikasi tersebut mendapatkan banyak masukan dan saran yang 

sangat berguna untuk menambah pengetahuan dalam dunia 

pertelevisian. 

 

1.3 Partisipasi 

Masuk ke dalam dunia kerja tidaklah mudah, beberapa materi 

banyak yang belum didapatkan selama kuliah. Hal inilah yang 

menuntut untuk bertanya kepada orang-orang yang lebih mengetahui 

dan paham untuk meminta bimbingan dan arahan seperti bertanya 

kepada floor director, produser, kameramen atau bagian teknis. 

Partisipasi atau keterlibatan yang dilakukan ditunjukkan pada program 

live Kenangan Masa yang ditayangkan setiap hari Rabu pukul 21.30 

sampai 22.30 WIB. Ditempatkan sebagai floor director memberi poin 

yang lebih karena dapat menggali ilmu dari semua divisi yang terkait 

seperti produser, penata kamera, dan artistik. Terjun langsung menjadi 

floor director dalam acara live program Kenangan Masa memberikan 

banyak manfaat, karena dapat mengetahui sistem produksi live dan 

diajarkan bagaimana mengarahkan jalannya produksi di studio. 
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2. Pengumpulan Data Sekunder 

2.1 Analisis Data dan Rekaman 

Dokumen dan rekaman perusahaan merupakan data yang 

dimiliki perusahaan dalam bentuk dokumen/data soft  file baik berupa 

naskah maupun audio visual dalam bentuk kaset betacam, minidivi 

dan DVD. 

Analisis yang dilakukan yaitu dengan mengamati langsung 

cara kerja floor director untuk dapat dipraktekkan dalam kerja profesi. 

Selain itu membaca rundown untuk panduan dalam memeriksa 

kesesuaian pengambilan gambar dengan yang ada pada rundown. 

Melakukan pengamatan dan menganalisis program Kenangan Masa 

dan proses produksi program acara tersebut. 

 

2.2 Studi Pustaka 

Berbekal materi yang disampaikan dan didapatkan di 

perkuliahan, juga mendapat ilmu dari membaca beberapa buku 

tentang televisi, baik teknis maupun non teknis, dan memahami proses 

produksi program televisi selama kerja profesi berlangsung. Apa yang 

telah dibaca dapat diaplikasikan langsung di dunia kerja. Buku-buku 

yang telah dibaca antara lain, Teknologi Broadcasting TV karangan 

Ciptono Setyobudi tahun 2006 mengutip tentang sistem kerja prosuksi 

program acara dan juga live event. Sedangkan dalam buku Teknik 

Produksi Program Televisi karangan Fred Wibowo tahun 2007 

mengutip tentang peranan floor director dalam produksi televisi dan 
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pengertian pengertian program hiburan musik. Selain itu juga 

mencarai tambahan data dari browsing internet.  
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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA PROFESI   

DI PT. TVKU SEMARANG 

 

A. Tinjauan Umum Perusahaan 

1. Sejarah Perusahaan 

TVKU adalah stasiun televisi pendidikan pertama dan satu - satunya 

di Jawa Tengah yang memiliki nilai strategis dalam rangka turut serta 

mencerdaskan kehidupan bangsa, negara dan masyarakat serta 

memberikan alternatif solusi bagi banyak permasalahan seiring pesatnya 

pembangunan dan fenomena yang timbul di masyarakat melalui berbagai 

program siaran berkualitas dan tepat sasaran, mengingat sebagai institusi 

sosial, media televisi haruslah mengemban keutamaan-keutamaan publik, 

baru kemudian dipahami sebagai institusi bisnis yang profit oriented.  

Di sisi lain, belum adanya stasiun pendidikan yang berprogram 

pendidikan dengan sebenar – benarnya, maka keberadaan stasiun televisi 

pendidikan telah menjadi kebutuhan mendesak  mengingat  fungsi 

pendidikan adalah utk meningkatkan kualitas intelektualitas dan moral 

sekaligus mengembangkan kemampuan, membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat. Semarang, sebagai ibukota Jawa 

Tengah yang adalah juga kota industri, perdagangan, kelautan, 

wisata/budaya, dan pendidikan juga tak lepas dari kebutuhan ini. Berbekal 

Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 483/116/2003 tanggal 13 

September 2003 dan diperbaharui dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa 
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Tengah 483/12A/2005 tertanggal 8 Pebruari 2005 secara resmi telah 

diturunkan izin mendirikan sebuah stasiun televisi pendidikan yang 

dikelola oleh Universitas Dian Nuswantoro Semarang (UDINUS), dengan 

nama “TELEVISI KAMPUS UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO”, 

yang populer dengan singkatan TVKU.  

Pada tahun 2010 mendapat Izin dari MENKOMINFO Nomor: 

115/KEP/M.KOMINFO/03/2010 tentang IZIN PENYELENGGARAAN 

PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN SWASTA JASA PENYIARAN 

TELEVISI PT. TELEVISI KAMPUS UNIVERSITAS DIAN 

NUSWANTORO dengan jangkauan daerah penyiaran meliputi wilayah 

Propinsi Jawa Tengah. Dari segi teknologi hardware, software, dan 

brainware, UDINUS dipandang cukup mampu menyelenggarakan siaran 

secara berkala, dan siap menjadi agen pembangunan di daerah Semarang 

dan sekitarnya pada khususnya, dan Jawa Tengah pada umumnya.  

Melalui stasiun transmisinya, TVKU mampu menjangkau 20 kota di 

Jawa Tengah dan menggapai lebih dari 16,8 juta potensial pemirsa. 

Dinamika ini terus mendorong TVKU untuk selalu mengembangkan 

profesionalisme sumber daya manusia agar dapat senantiasa menyajikan 

layanan terbaik bagi pemirsa dan mitra bisnisnya.                              

Selain itu, demi mengantisipasi perkembangan teknologi informasi 

yang kian mengarah pada konvergensi media TVKU juga 

mengembangkan potensi multimedianya dengan meluncurkan situs 

www.tvku.tv yang bukan hanya menyentuh namun juga memudahkan 

http://www.tvku.tv/
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khalayak memperoleh berbagai informasi melalui layanan Video 

Streamingnya. 

 

2. Jam Tayang 

Pada saat ini, jam tayang TVKU diselenggarakan pada  pukul 09:00 

hingga pukul 23:00 WIB (empat belas jam per hari). Pada tahap 

selanjutnya, jam tayang akan dimulai pukul 06.00 dan ditingkatkan hingga 

bisa memenuhi penyelenggaraan siaran yang ideal (18~24 jam per hari).  

 

3. Spesifikasi Teknis 

Secara umum, seluruh perangkat elektronik yang digunakan telah 

memenuhi standar siaran yang berlaku (FCC & CCIR). Lokasi studio 

berada di Gedung E Lantai-2 UDINUS, Jl. Nakula I No. 5-11 Semarang, 

lokasi pemancar di Bukit Sari, Gombel.  Spesifikasi sistem pemancarnya : 

Sistem warna   : PAL-B 

Frekuensi kerja  : Ch-49 (Band IV/UHF) -> 695.25 MHz 

Transmitter   : DB Elettronica, Italy (CCIR & FCC   

  standard) 

Sistem modulasi  : Gambar : AM-VSB,   Suara : FM  

Daya keluaran pemancar : 10.000 Watt 

Sistem antena   : Slot Antenna UHF. 

Polarisasi dan pola pancar : horisontal, ke segala arah 

Ketinggian Antena  : + 100 meter dari atas permukaan tanah. 

 Fasilitas studio  : 1 buah studio berukuran 80 m
2 

(Lt.2)
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 1 buah studio berukuran 90 m

2 
(Lt. 2)

 

   
 1 buah studio berukuran  1.000 m

2
 (Lt. 3) 

Microwave link                     : 7 GHz, antena parabolik diameter  1m 

 

4. Coverage Area 

Daerah cakupan (coverage area) pancaran TVKU meliputi kota-

kota: Semarang, Demak, Kudus, Pati, Rembang, Blora, Jepara, Purwodadi, 

Kab. Semarang, Salatiga, Boyolali, Klaten, Kendal, Weleri, Batang, 

Pekalongan, Pemalang, Sragen, Ngawi, Madiun, sebagian Surakarta, 

Karanganyar, Sukharjo, Temanggung, dan Wonosobo. 

 

5. Kerjasama Dengan Pihak Lain 

Sumbangan, hibah, dan kerjasama dengan pihak lain diterima 

dengan tangan terbuka sepanjang tidak bertentangan dengan visi, misi, dan 

tujuan pendirian televisi pendidikan, serta tidak ada ikatan dalam bentuk 

apapun. Kerjasama yang bisa dilakukan antara lain : 

a. Kerjasama dalam pengadaan hardware dan software penyiaran.  

b. Kerjasama dalam sponsorship penyelenggaraan kegiatan. 

c. Kerjasama dalam pelatihan casting sumber daya manusia. 

 

Beberapa contoh jenis kerjasama antara lain : 

1) Kerjasama dengan Departemen Pendidikan Nasional (dalam hal ini 

PUSTEKKOM) dalam bentuk : 
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a) Penyiaran program siaran pendidikan yang dikelola oleh Televisi 

Edukasi (TVE).  

b) Peningkatan sumber daya manusia. 

c) Produksi bersama. 

 

2) Kerjasama dengan Voice of America dalam bentuk penyiaran 

program-program pendidikan seperti Science World, Dunia Kita, Cross 

Roads Café (pelajaran Bahasa Inggris), Jurnal VOA, dlsb. 

 

3) Kerjasama dengan Pemerintah Kota/Daerah dalam bentuk program 

siaran : 

a) Berita-berita Kota/Propinsi 

b) Sosialisasi kebijakan dan program-program Pemerintah 

Kota/Propinsi 

c) Siaran interaktif tentang sistem pelayanan Pemerintah Kota/ 

Propinsi 

 

4) Kerjasama dengan lembaga pendidikan lain dari berbagai strata 

(Perguruan Tinggi, SMU-SMP-SD/sederajat, lembaga pendidikan 

ketrampilan, kursus, dan lain sebagainya), dalam bentuk : 

a) Pembuatan paket program siaran pendidikan. 

b) Siaran langsung kegiatan belajar-mengajar (intra-ekstra kurikuler). 

c) Berita-berita pendidikan. 

d) Paket hiburan yang mendidik (kuis, lomba, dlsb). 
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5) Kerjasama dengan institusi lain yang memiliki platform yang sama, 

dalam bentuk pembuatan dan pertukaran program. 

 

6) Kerjasama dengan Stasiun Televisi Swasta Pusat dalam bentuk :  

a) Siaran jaringan : meneruskan program siaran dari pusat. 

b) Pembuatan program siaran bersama. 

c) Kerjasama pemasaran produk periklanan. 

 

7) Kerjasama dengan pihak Stasiun Televisi Swasta Lokal dalam bentuk : 

a) Pembuatan program siaran bersama. 

b) Tukar-menukar berita daerah. 

c) Kerjasama pemasaran produk periklanan. 

 

8) Kerjasama dengan pihak swasta lainnya dalam bentuk : 

a) Penayangan hasil produksi (PH). 

b) Promosi produk dengan kemasan ilmiah. 

c) Sponsorship. 

 

6. Divisi Produksi 

Divisi Produksi TV-KU memberikan layanan produk berupa : 

a.  Multimedia commercial : 

1) Film  pendidikan  

2) TV commercial 
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3) Video Profile 

4) Promotion & Documentary Film 

5) Video Clips 

b. Graphic Commercial : 

1) Audio Visual Company Profile 

2) Corporate Identity 

3) Mascot & Logo 

4) Stationery 

5) Media Advertising 

6) Brochure, Catalog, Poster, Leaflet 

 

7. Perizinan 

PT. TVKU (Televisi Kampus Universitas Dian Nuswantoro) 

beroperasi atas dasar izin Gubernur Jawa Tengah yang tercantum dalam 

Surat Keputusan Nomor : 483/116/2003 tertanggal 13 September 2003 dan 

Surat Keputusan Nomor : 483/12A/2005 tertanggal 8 Pebruari 2005, serta 

ijin dari MENKOMINFO Nomor: 234/KEP/M.KOMINFO/8/2008 tentang 

IJIN PRINSIP PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA 

PENYIARAN SWASTA JASA PENYIARAN TELEVISI PT. TELEVISI 

KAMPUS UDINUS. Sertifikat Ijin Penyelenggaraan Penyiaran Untuk 

Masa Uji Coba siaran TVKU dari KPI Pusat Nomor: 042/IPP-

UCS/LPS.JATENG/KPI/08/2008 dan ISR dari Depkominfo Dirjen Postel 

No. 01333446-000SU/2020092010, serta Ijin tetap dari  MENKOMINFO 

Nomor: 115/KEP/M.KOMINFO/3/2010 tentang IJIN  
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PENYELENGGARAAN PENYIARAN (IPP) LEMBAGA PENYIARAN 

SWASTA JASA PENYIARAN TELEVISI PT. TELEVISI KAMPUS 

UDINUS (TVKU) dengan jangkauan daerah penyiaran meliputi wilayah 

Propinsi Jawa Tengah. 

 

8. Visi, Misi, Motto dan Tujuan 

Stasiun TVKU Semarang memiliki: 

a. Visi : mencerdaskan bangsa melalui media audio visual. 

b. Misi : memberikan pendidikan melalui media televisi dengan materi 

pendidikan teoritis maupun praktis serta aplikatif kepada masyarakat kota 

Semarang khususnya dan warga Jawa Tengah pada umumnya. 

c. Motto : Menumbuh-kembangkan Ilmu Pengetahuan 

d. Tujuan : meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat dengan cara 

meningkatkan pengetahuan teoritis dan ketrampilan praktis serta aplikatif 

melalui program-program siaran yang khusus dirancang untuk keperluan 

itu. 
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9. Logo TVKU 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Logo TVKU 

Sumber: Arsip TVKU 

 

 

10. Target Audience 

Pemirsa TELEVISI KAMPUS UDINUS adalah semua lapisan 

masyarakat yang bertempat tinggal di eks Karesidenan Semarang 

khususnya dan warga Jawa Tengah pada umumnya, terutama mereka 

yang berjiwa muda dan haus akan pendidikan dan pengembangan diri. 

Program-program siaran dirancang untuk semua strata pendidikan, 

terutama yang berkaitan dengan program peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. Diperkirakan, pemirsa adalah mereka yang berusia di antara 

10 s/d 60 tahun.  

Perkiraan Jumlah Pemirsa: 

a. Dari kalangan pelajar, mahasiswa, guru dan dosen 

1) Perkiraan pesimistik : 1.000.000 orang 

2) Perkiraan optimistik : 2.000.000 orang 
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b. Non pelajar dari semua usia 

1) Perkiraan pesimistik : 500.000 orang 

2) Perkiraan optimistik : 1.000.000 orang 

c. Total pemirsa 

1) Perkiraan pesimistik : 1.500.000 orang 

2) Perkiraan optimistik : 3.000.000 orang 

 

B. Pelaksanaan Kerja Profesi 

1. Rencana Kegiatan  

Awalnya posisi yang diincar selama melaksanakan kerja profesi 

adalah sebagai editor. Namun karena tidak memenuhi persyaratan yang 

diinginkan perusahaan yaitu membawa laptop dengan spesifikasi yang 

tinggi maka keinginan itu terpaksa ditinggalkan. Untuk selanjutnya dalam 

pelaksanaan praktek kerja profesi awalnya ditempatkan dalam divisi 

News Department sebagai peliput berita soft news. Minimnya 

kemampuan berkomunikasi dan keinginan untuk ikut serta dalam 

kegiatan produksi menghantarkan kesempatan untuk bergabung dalam 

divisi Produksi. 

 

2. Realisasi Kegiatan 

Semenjak diterima dalam divisi Produksi, Mbak Nining selaku 

Instruktur Lapangan telah menunjuk salah seorang Produser bernama 

Aldo dan Floor Directornya bernama Gembenk untuk mendampingi 

selama kegiatan kerja profesi. Kemudian untuk jadwal kegiatan juga 
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mengikuti program acara yang diemban oleh mas Aldo dan mas 

Gembenk. Di minggu pertama dan kedua kegiatan yang disepakati adalah 

pengamatan (observasi) dan adaptasi, kemudian di minggu ketiga dan 

keempat diberi kebebasan untuk memilih program acara mana yang akan 

dipilih sebagai fokus pekerjaan sebagai floor director di TVKU. Namun 

pada prakteknya di lapangan banyak kemudahan yang diberikan, 

misalnya diijinkan untuk mencoba menjadi FD Seni Menata Hati di 

minggu pertama kerja profesi dan seterusnya. Begitu pula program acara 

tersebut tidak harus diampu oleh mas Aldo ataupun mas Gembenk, 

sehingga memperbanyak referensi dan kegiatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Foto bersama seusai shooting promo News di Taman KB 

Sumber: Arsip TVKU 

 

Cakupan area floor director magang hanya di studio saja, apabila 

ada kegiatan shooting di luar studio tidak diperkenankan untuk ikut serta 

atau terlibat di dalamnya kecuali apabila diijinkan oleh Mbak Nining. 
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Seperti saat diminta untuk menjadi figuran dalam iklan program News 

bersama teman-teman sesama magang. Kegiatan shooting iklan News ini 

dilaksanakan di gedung TVKU baik di luar maupun di dalam studio serta 

kawasan kota Semarang seperti di Taman KB.  

Selama pelaksanaan kerja profesi berkesempatan untuk menempati 

posisi sebagai floor director pada divisi produksi dan juga mengetahui 

proses produksinya. Pada saat kegiatan berlangsung mendapatkan 

kesempatan untuk terlibat dalam beberapa program acara yang diproduksi 

oleh TVKU yaitu Seni Menata Hati, Kenangan Masa, It’s TVKU Time, 

Kolam Susu, Bincang Sehat, High School Forum, Gandrung Tembang 

Sari, Lintas Berita Siang, Klinik Sakinah, dan SemaraXpose dan juga 

diajak untuk ikut dalam tapping program acara Kueku. Adapun rincian 

program tersebut antara lain: 

 

a. Seni Menata Hati 

Program acara talk show religi yang mengupas ilmu agama 

islam sebagai pedoman untuk menata kehidupan sehari-hari dengan 

sederhana. Durasi program acara ini 60 menit dengan 

iklan/sponsor. Seni menata hati tayang setiap Kamis, pukul 20.00 

hingga 21.00 WIB. Ini adalah program acara pertama yang 

diberikan sebagai floor director di minggu pertama.  

Terdapat lima segmen dalam setiap episode Seni Menata 

Hati. Segmen pertama adalah opening, memperkenalkan ustad 

sebagai narasumber dan jamaah yang hadir, dan menyampaikan 
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tema pada hari itu. Segmen kedua sampai kelima adalah 

penyampaian materi dan tanya jawab dengan jamaah yang hadir 

maupun melalui line telepon, kemudian ditutup dengan doa yang 

dipimpin oleh Ustad dan pembawa acara.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Program acara Seni Menata Hati 

Sumber: Dok. Pribadi Maret 2013 

 

Proses produksi biasanya berlangsung tenang dan waktu 

mengalir secara perlahan. Ada satu properti yang biasanya dicari 

oleh pembawa acara saat produksi hendak dimulai yaitu jam 

dinding. Pembawa acara Seni Menata Hati sangat mengenal 

program acara yang dibawanya sehingga kadang-kadang jika 

sebuah segmen melebihi durasi biasanya, ia akan memberi kode 

kepada floor director untuk mengkonfirmasi apa yang harus 

dilakukan selanjutnya. Pengkodean ini dilakukan saat kamera on 

tidak tertuju kepada pembawa acara.  
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b. It’s TVKU Time 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Bumper It’s TVKU Time 

Sumber: http://www.youtube.com/watch?v=DFZygpQU8Z0 

Program yang menampilkan tentang orang-orang 

ternama/komunitas di Semarang. Talkshow dikemas dengan santai, 

dipandu dua pembawa acara Atalia Citra dan Dicky Dacosta. Acara 

ini semakin seru dengan interaktif pemirsa di rumah yang ingin 

mengenal bintang tamu yang hadir setiap episodenya. Durasi acara 

selama 60 menit termasuk commercial break. Jadwal tayang 

program ini setiap hari Jumat jam 14.00.  

Program variety show yang tayang sejak tahun 2009 silam 

ini dibagi menjadi tiga segmen. Segmen pertama Teng-teng Crit, 

segmen kedua TPTC, dan segmen terakhir yaitu Hula-Hula. 

Tayangan berdurasi satu jam ini mengupas tuntas profil komunitas-

komunitas di Semarang. Tak hanya mewadahi komunitas anak 

muda saja, komunitas yang beranggotakan orang-orang yang sudah 

http://www.youtube.com/watch?v=DFZygpQU8Z0
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tak muda pun bisa diwadahi. Yang terpenting, komunitas tersebut 

memiliki visi positif yang dapat menginspirasi pemirsa.  

Teng-teng Crit yang merupakan singkatan dari Tengak-

tengok Cerita menjadi segmen pembuka It’s TVKU Time. Di 

segmen yang berbentuk talkshow ini, profil narasumber yang 

merupakan pegiat komunitas dibahas dengan ringan dan santai. 

Selain membahas profil, kegiatan dan visi misi komunitas, kegiatan 

masing-masing anggota komunitas pun dibahas. Obrolan ringan 

yang menginspirasi dipilih menjadi konsep segmen Teng-teng Crit 

ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Setting Panggung It’s TVKU Time 

Sumber: dok. Pribadi, Maret 2013 

TPTC (Tebar Pesona Tebar Cinta) yang merupakan segmen 

kedua berupa obrolan interaktif dengan pemirsa di rumah melalui 

sambungan telepon maupun jejaring sosial. Siapapun bisa 

mengirim ucapan di segmen ini, baik ucapan salam, semangat, 

http://www.youtube.com/watch?v=DFZygpQU8Z0
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sampai ungkapan kasih sayang. Pemirsa juga dapat mengirim 

ucapannya ke akun Facebook dan Twitter program TPTC. 

Jika dua segmen sebelumnya berupa talkshow dan dialog 

interaktif, maka segmen ketiga diberi nama Hula-Hula. Segmen ini 

paling menjadi favorit pemirsa setia TVKU. Segmen Hula-hula 

berupa liputan ke tempat-tempat menarik di Semarang dan 

sekitarnya. Dipandu duo kocak Kitink dan Oot, segmen ini bisa 

menjadi hiburan yang ringan dan menarik. Tempat kuliner, tempat 

nongkrong anak muda, objek wisata hingga kegiatan tukang 

sampah pun dapat diolah menjadi sajian yang sanggup 

mengundang tawa pemirsa8. 

 

c. Kenangan Masa 

Program Kenangan Masa adalah program hiburan musik 

yang tayang setiap hari Rabu pukul 21.30 hingga 22.30. 

“Kenangan masa, tak terlupakan” adalah tagline program TVKU 

Semarang yang bernama Kenangan Masa. Tayangan ini 

menyajikan hiburan berupa tembang-tembang lama yang pernah 

popular di era-era silam. Pemirsa di rumah dapat meminta lagu 

dengan beragam jenis aliran musik, seperti pop, rock, dan jazz. 

Lagu yang diminta boleh dari artis dalam negeri maupun 

mancanegara. 

                                                           
8
 http://www.suaramerdeka.com/v2/index.php/read/cetak/2011/10/09/161997/Pengingat-Setiap-Jumat 

diunduh tanggal 25 Januari 2014 

http://www.suaramerdeka.com/v2/index.php/read/cetak/2011/10/09/161997/Pengingat-Setiap-Jumat
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Tembang kenangan ini dinyanyikan oleh penyanyi dengan 

iringan grup musik. Setiap episode, tak kurang dari delapan lagu 

kenangan dinyanyikan dalam program berdurasi satu jam ini. Tiap 

episode diisi lima segmen yang dipandu oleh pembawa acaranya 

Nina Singer dan pengisi acara dari grup-grup musik di Semarang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Bumper Kenangan Masa 

Sumber: dok. Pribadi, Maret 2013 

d. Kolam Susu 

Kolam Susu ditayangkan setiap Senin pukul 21.30. 

Program ini menyajikan tembang-tembang Koes Plus dan Koes 

Bersaudara. Seperti judul program acara ini, penggalan syair lagu 

“Kolam Susu” selain sebagai lagu pembuka, lagu ini juga memiliki 

arti lain. Yakni singkatan dari “Koes Plus Malam Suka-suka”.  

Tayangan yang dipandu oleh presenter Hesty Imaniar, 

Kolam Susu menghadirkan grup musik lokal yang akan 

membawakan lagu dari grup musik legendaris yang dibentuk pada 

http://www.youtube.com/watch?v=DFZygpQU8Z0


40 
 

tahun 1969 itu. Pemirsa di rumah juga bisa meminta lagu untuk 

dinyanyikan di acara yang berdurasi satu jam ini melalui telepon 

interaktif.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Bumper Kolam Susu 

Sumber: dok. Pribadi, Maret 2013 

 

e. Bincang Sehat 

Program talkshow yang membahas tentang kesehatan 

dengan menghadirkan para pakar kesehatan sebagai 

narasumbernya. Bincang Sehat yang dibawakan oleh presenter 

Anggry Weede ini tayang setiap Kamis jam 21.30-22.30. Di sela-

sela dialog dengan narasumber dan telepon interaktif terdapat 

testimoni berupa kegiatan narasumber sebagai upayanya untuk 

hidup sehat.  

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=DFZygpQU8Z0
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f. High School Forum 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13. Bumper High School Forum 

Sumber: dok. Pribadi, Maret 2013 

 

High School Forum adalah program talkshow interaktif 

yang menyasar kalangan pelajar. Tayangan ini membahas tentang 

bidang studi maupun ekstrakulikuler unggulan di SMU atau SMK 

se-Jawa Tengah. Program yang diproduseri Atalia Citra ini 

memfasilitasi sekolah untuk berbagi informasi pada masyarakat di 

Jateng. Tayangan ini disiarkan setiap Jumat pukul 17.00 selama 

satu jam.  

 

g. Gandrung Tembang Sari 

Sebuah program hiburan musik khusus campursari yang 

tayang tiap Jumat pukul 20.00 selama satu jam. Pembawa acara 

program ini yaitu Ulda dan Gembenk siap menyapa dan memberi 

kesempatan kepada penonton untuk berkirim-kirim salam dan juga 

merequest lagu campursari favorit penonton. Dalam Gandrung 

http://www.youtube.com/watch?v=DFZygpQU8Z0
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Tembang Sari pemirsa bisa berinteraksi melalui telepon. Meskipun 

acara ini disiarkan secara langsung, namun untuk tembang-

tembang yang dibawakan berupa rekaman atau tapping. Jadi proses 

produksi berlangsung dua kali, yaitu rekaman performance 

kelompok campursari dan yang terakhir adalah tayangan Gandrung 

Tembang Sari itu sendiri. Pilihan lagu yang ditawarkan kepada 

penonton adalah lagu-lagu yang telah direkam sebelumnya. 

“Gandrung Tembang Sari, gemes aku” adalah kalimat pembuka 

yang harus diucapkan pemirsa sebelum berinteraksi dalam acara 

ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14. Bumper Gandrung Tembang Sari 

Sumber: dok. Pribadi, Maret 2013 

 

h. Lintas Berita Siang 

Lintas Berita Siang tayang setiap hari pukul 11.00. Karena 

sifatnya harian, maka program ini menyajikan berita-berita 

terhangat di Jawa Tengah dengan mengedepankan sisi inspiratif 

http://www.youtube.com/watch?v=DFZygpQU8Z0
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dan aktualitas selama satu jam lamanya. Berita harian atau berita 

hangat (the hot news) adalah berita yang perlu segera disampaikan 

kepada masyarakat. Corak berita semacam ini sangat terikat waktu 

aktual yang singkat9. Segmentasi berita tersebut haruslah berita 

yang informatif, inspiratif dan aktual, baik berupa hard news 

maupun soft news. Hard news adalah berita yang mengandung 

konflik dan memberi sentuhan-sentuhan emosional serta 

melibatkan tokoh masyarakat atau orang termahsyur. Berita dengan 

corak soft news biasanya tidak bersangkut paut dengan peristiwa-

peristiwa yang menegangkan atau mencekam. Sering berupa berita 

ringan, menyenangkan dan human interest10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 15. Live Lintas Berita Siang 

Sumber: dok. Pribadi, Maret 2013 

                                                           
9
 Fred Wibowo. 2007:135 

10
 Fred Wibowo. 2007:136 

http://www.youtube.com/watch?v=DFZygpQU8Z0
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Di samping menyajikan berita dari reporter TVKU, tak 

jarang kru TVKU juga menghadirkan bintang tamu dari berbagai 

kalangan. Sebut saja pengusaha, wakil rakyat hingga artis ibukota 

di segmen dialog bersama presenter Lintas Berita Siang. 

Di segmen terakhir presenter menyampaikan berita dari 

surat kabar, baik itu dari cetak maupun elektronik. Sumber surat 

kabar cetak seperti Suara Merdeka, Semarang Metro, Wawasan, 

dan Semarang Politan. Sedangkan yang elektronik di dapatkan dari 

Detik Health dan Jateng Time. 

 

i. Klinik Sakinah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 16. Bumper Klinik Sakinah 

Sumber: dok. Pribadi, Maret 2013 

 

Klinik Sakinah tayang setiap dua minggu sekali pada hari 

Senin pukul 16.45 hingga 17.45. Acara ini bergantian dengan 

http://www.youtube.com/watch?v=DFZygpQU8Z0
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program religi Bengkel Rohani yang tayang di hari dan jam yang 

sama. Klinik Sakinah tayang tiap minggu pertama dan ketiga. 

Program ini di setting sebagai rumah keluarga muslim yang siap 

memberikan bimbingan dan solusi bagi segala permasalahan yang 

terjadi di kehidupan sehari-hari berdasarkan syariat islam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 17. Setting panggung Klinik Sakinah 

Sumber: dok. Pribadi, Maret 2013 

 

Ita sebagai pembawa acara selalu dapat menemukan solusi 

atas masalah yang ia hadapi. Narasumber acara ini adalah Ayah 

maupun Bunda Darosi sebagai pemilik rumah. Acara ini juga 

diselingi dengan telepon interaktif dengan pemirsa di rumah yang 

ingin bertanya tentang segala masalah yang sesuai dengan tema 

pada episode tersebut. 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=DFZygpQU8Z0


46 
 

j. SemaraXpose 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 18. Setting panggung SemaraXpose 

Sumber: dok. Pribadi, Maret 2013 

 

Program yang bersegmentasi anak muda ini adalah program 

variety show yang mengupas seluk beluk gaya hidup anak muda 

yang sedang menjadi tren. Ria Vega dan Obin Robin merupakan 

duo presenter kocak yang menghidupkan suasana SemaraXpose. 

SemaraXpose tayang tiap hari Sabtu jam 18.30. Selama satu jam 

lamanya, Ria dan Obin akan menyampaikan tema tiap episode 

berikut video klip yang sedang populer, dan liputan mengenai 

event-event yang berlangsung di Semarang maupun wawancara 

dengan artis-artis ibu kota yang mengisi event tersebut. Di antara 

info-info dan video klip tadi pemirsa juga dapat menyapa melalui 

telepon atau jejaring sosial dan merequest video klip favoritnya. 

Selain itu ada juga tips-tips yang berkaitan dengan tema tiap 

http://www.youtube.com/watch?v=DFZygpQU8Z0


47 
 

minggunya dan pemutaran cuplikan film terbaru yang akan rilis 

bulan itu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 19. Pembawa acara SemaraXpose 

Sumber: http://pbs.twimg.com/media/BLrAgfdCIAA3ntZ.jpg:large 

 

k. Kueku 

Program KueKu merupakan singkatan dari Kuise TVKU 

yang di produseri oleh Iyeng Veda. Setiap hari, KueKu akan 

tayang pukul 19.30 malam dipandu duo pembawa acara Sela 

Manuhuruk dan Bonci Simatupang. KueKu selalu menyambangi 

tempat-tempat menarik di Semarang dan sekitarnya. Kuis yang 

memiliki tagline “Kuis dariku untukmu selama hidupmu” ini 

memang di konsep menyenangkan namun edukatif.  

Tayangan Kueku di hari Senin sampai sabtu berupa 

tapping, jadi shooting sudah dilakukan di tempat-tempat yang 

asyik di Semarang dan sekitarnya. Sedangkan Kueku yang tayang 
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hari Minggu akan disiarkan langsung di studio. Bentuk kuis yang 

akan disampaikan antara lain menebak puzzle foto lokasi yang 

sedang pembawa acara Kueku kunjungi. Tentu ada petunjuk yang 

disediakan pembawa acara untuk memudahkan pemirsa menebak 

di mana lokasi shooting berlangsung. Pemenang akan diumumkan 

di akhir acara. 

Setiap hari ada tema yang dikupas oleh pembawa acara 

yang berinteraksi dengan pemirsa di lokasi shooting. Sedangkan 

kalau hari Minggu saat live interaksi dilakukan via telepon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 20. Bumper KueKu 

Sumber: http://www.youtube.com/watch?v=DFZygpQU8Z0 

 

Di minggu kedua, produser Kueku, Iyeng Veda mengajak 

untuk ikut produksi tapping Kueku edisi kuliner di Semarang. 

Tidak banyak yang dilakukan selain mendokumentasikan proses 

http://www.youtube.com/watch?v=DFZygpQU8Z0
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shooting tersebut dan mengamati jalannya produksi. Dalam sehari, 

kru Kueku harus mendapatkan materi siaran untuk satu minggu 

kedepan sehingga kunjungan dari satu tempat ke tempat 

selanjutkan dilakukan secepat dan serapi mungkin.  

Adapun tempat-tempat kuliner yang dikunjungi saat itu 

adalah Paino Leker, sebuah warung jajanan ringan yang 

menjajakan Leker. Meskipun warung ini kecil tetapi peminatnya 

sangat banyak. Begitu banyak penjual kue leker di Semarang, 

namun pemilik leker ini tak ingin kalah bersaing dengan penjual 

lain. Sehingga Pak Paino sang penjual leker menciptakan varian 

leker yang terbilang unik. Jika umumnya leker berisi pisang, coklat 

maupun keju, maka Pak Paino berinisiatif mengisi lekernya dengan 

daging, kornet, keju mozarella dan telur. Hal itu membuat 

dangangannya laris sepanjang hari.  

Tempat kedua adalah Wedang tahu yang berlokasi di 

Kranggan. Penjualnya hanya bermodal angkringan (gerobag yang 

dipanggul) yang berlokasi di depan toko tekstil. Wedang tahu 

merupakan jenis makanan yang langka di Semarang sehingga 

dipilih sebagai konten kuliner episode itu.  

Persinggahan kuliner selanjutnya adalah Mie Kopyok Pak 

Dhuwur. Di sebut Mie Kopyok Pak Dhuwur karena penjualnya 

berbadan tinggi. Liputan beralih ke pusat oleh-oleh Jalan 

Pandanaran. Di sepanjang jalan Pandanaran ini sangat terkenal 

menyediakan berbagai macam makanan khas Semarang. Mulai dari 
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penjaja oleh-oleh kaki lima hingga yang berupa toko besar. 

Harganya pun bervariasi sesuai dengan kualitas bahan racikan 

oleh-oleh tersebut.  

Di dekat jalan Pandanaran terdapat warung Mie Ayam Pak 

Min. Di sanalah persinggahan selanjutnya. Hujan cukup deras saat 

itu. Namun tidak menciutkan semangat kru TVKU. Lokasi 

terakhirjuga berada di dekat Jalan Pandanaran, yaitu Wedang 

Rempah. Terdapat bermacam menu wedang rempah di warung 

kecil ini. Kenikmatan racikan rempah-rempah di tempat ini selalu 

bisa menarik pengunjung.  

 

Dari sekian banyak program acara yang telah diikuti, penulisan 

laporan ini difokuskan pada program acara Kenangan Masa. Mengingat 

tidak banyak lagi stasiun televisi nasional yang menayangkan lagu-lagu 

kenangan dan banyaknya penikmat lagu tersebut mulai dari orang tua 

hingga remaja membuat program ini menjadi menarik untuk diulas kebih 

jauh. 

Di dalam menjalankan tugas sebagai floor director pada program 

acara Kenangan Masa begitu banyak bantuan yang diberikan oleh floor 

director, produser, program director dan juga kameramen. Sebelum 

melaksanakan shooting, tugas floor director adalah mengecek kebutuhan 

yang diperlukan saat produksi seperti meminta script dan rundown, 

memastikan kesiapan pembawa acara untuk segera stand by di studio dan 

clip on telah terpasang dengan aman. Pada saat produksi membantu 
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Program Director mengarahkan pemain dan kru di dalam studio rekaman 

gambar sesuai dengan rundown acara.  

 

C. Desain Program Acara Kenangan Masa 

Program acara “Kenangan Masa” Episode 170 merupakan sebuah 

program live musik yang ditayangkan pada hari Rabu pukul 21.30 WIB 

sampai dengan 22.30 WIB. Program acara ini menyajikan hiburan berupa 

lagu-lagu lama yang pernah menjadi hit di era-era silam. Beragam jenis aliran 

musik bisa dinyanyikan. Mulai dari lagu pop, rock, jazz, dari artis dalam 

negeri maupun luar negeri.  

Awalnya, program Kenangan Masa bekerja sama dengan komunitas 

kota lama Semarang, yaitu kumpulan grup musik yang membawakan lagu-

lagu lama dengan beragam genre seperti pop, jazz, dan slow rock. Diantara 

kelompok musik tersebut, produser meminta langsung beberapa grup musik, 

sehingga sekarang tidak perlu lagi melalui komunitas tersebut. Beberapa grup 

musik yang sering bekerja sama untuk program acara Kenangan Masa dapat 

diklasifikasikan genre dan tahun produksi lagunya. Keadaaan tersebut 

memudahkan produser untuk membuat jadwal tampil tiap minggunya. 

Misalkan saja di minggu pertama grup Rockstar yang membawakan genre 

slowrock dari grup musik-grup musik tribute tahun 80-90an, grup Megapuspa 

mengusung genre pop Indonesia klasik. Beragam grup musik tersebut di mix 

sehingga dapat dinikmati pemirsa yang sekarang berusia 30-an di minggu 

pertama, 45-50an tahun di minggu kedua, dan seterusnya. Begitulan cara 
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produser merolling grup musik tersebut di setiap episodenya supaya pemirsa 

tidak bosan dengan grup yang itu-itu saja.  

Kisaran lagu yang dinyanyikan antara tahun 1970 sampai tahun 1990. 

Jika pemirsa setia TVKU meminta melalui line telepon, apapun genre-nya 

tidak masalah, akan dipenuhi oleh penyanyi (sesuai list lagu yang tertera di 

layar kaca). Di setiap episode, ada lebih kurang 8 tembang lawas yang akan 

dinyanyikan dalam durasi waktu satu jam. Sembari mendengarkan penyanyi 

melantunkan tembang-tembang kenangan, diharapkan penonton akan dibawa 

pada momentum berharga di masa lampau. Tak jarang, program yang tayang 

sejak tahun 2009 ini mengundang para petinggi instansi maupun tokoh 

penting untuk turut menyumbang suara dan bernostalgia bersama. 

Program acara “Kenangan Masa” episode 170 ini dipandu oleh 

pembawa acara Nina Singer dan menghadirkan Moderato Band sebagai 

pengisi acara. Moderato Band mengusung lagu beraliran jazz sehingga dalam 

episode 170 ini lagu yang dinyanyikan semuanya bernuansa jazz. Tidak 

hanya lagu dalam negeri seperti Bersatu Dalam Damai, Di Dadamu, dan 

Nona Lisa, ada juga lagu dari manca negara seperti Looking Through The 

Eyes Of Love, Misty, dan juga In This Life. Setiap penelpon yang berinteraksi 

dapat berkirim pesan kepada teman maupun keluarganya dan meminta lagu 

untuk dinyanyikan dengan mengucap kalimat “kenangan masa, tak 

terlupakan” sebagai password untuk acara ini. Dalam setiap episode terdapat 

tujuh hingga sepuluh daftar lagu yang dapat dinyanyikan dalam durasi waktu 

satu jam.  

 



53 
 

1. Kategori Program 

Program ini merupakan program entertainment atau hiburan karena 

hanya menyajikan lagu-lagu dan kelompok musik sebagai pengisi acara.  

 

2. Format Program 

Format program acara ini berupa live show karena dalam program 

ini disiarkan secara langsung dan juga terdapat telepon interaktif untuk 

pemirsa dalam berkirim salam maupun meminta lagu untuk dinyanyikan. 

 

3. Judul Acara 

Acara ini berjudul Kenangan Masa. Judul tersebut sesuai dengan 

materi lagu yang disajikan yaitu lagu-lagu yang pernah populer dahulu 

kala. Sembari mendengarkan penyanyi melantunkan lagu-lagu kenangan, 

penonton diharapkan akan terbawa pada momentum berharga di masa 

lampau. 

 

4. Bentuk Penyajian 

Program acara Kenangan Masa disisarkan langsung oleh Televisi 

kampus Udinus (TVKU) Semarang pada hari Rabu pukul 21.30-22.30 

WIB. Acara ini terbagi menjadi lima segmen di setiap episodenya.  

 

Segmen 1 

Opening program 

Lagu pembuka oleh Moderato Band 
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Nina Singer sebagai pembawa acara membuka acara “Kenangan Masa”, 

kemudian memperkenalkan grup musik pengisi acara yaitu Moderato 

Band kemudian pembawa acara mengantarkan commercial break.  

Bumper Out 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 21. Opening Presenter Kenangan Masa 

Sumber: Video Kenangan Masa TVKU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 22. Pengisi acara Kenangan Masa 

Sumber: Video Kenangan Masa TVKU 
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Gambar 23. Pilihan lagu Kenangan Masa episode 170 

Sumber: Video Kenangan Masa TVKU 

Segmen 2 

Bumper In 

Pengisi acara memainkan satu lagu kemudian pembawa acara inframe untuk 

membuka line telepon 3569777 bagi pemirsa yang ingin berinteraksi dengan 

password “kenangan masa, tak terlupakan”. Pembawa acara memberikan 

daftar lagu untuk dipilih penelepon kemudian mengantarkan pengisi acara 

memenuhi permintaan lagu pilihan penelepon. 

Bumper Out 
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Segmen 3 

Bumper In 

Pembawa acara membuka segmen ketiga, membuka line telepon, dan 

memberikan daftar lagu yang tersisa. Kemudian pembawa acara 

mengantarkan pengisi acara memenuhi permintaan lagu pilihan penelepon. 

Selanjutnya pembawa acara membuka kembali line telepon, memberikan 

daftar lagu yang tersisa dan menawarkan untuk berkirim-kirim salam. 

Pembawa acara mengantarkan commercial break. 

Bumper Out 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 24. Presenter Kenangan Masa saat membuka telepon interaktif 

Sumber: Video Kenangan Masa TVKU 

Segmen 4 

Bumper In 

Pengisi acara memainkan satu lagu kemudian pembawa acara inframe untuk 

membuka line telepon. Pembawa acara improvisasi dengan pengisi acara dan 
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mengangkat satu telepon. Selanjutnya pembawa acara mengantarkan pengisi 

acara memenuhi permintaan lagu pilihan penelepon. 

Bumper Out 

 

Segmen 5 

Bumper In 

Pengisi acara memainkan satu lagu. Setelah lagu selesai, pembawa acara 

menutup acara. 

Credit Title 

 

5. Setting Acara 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 25. Setting panggung program acara Kenangan Masa 

Sumber: dok. Pribadi Maret 2013 

 

Pada program live show Kenangan Masa ini, studio utama TVKU 

disulap menjadi panggung musik dengan latar belakang Kota Lama 

Semarang agar kesan masa lampau tercipta. Selain peralatan untuk 
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bermain musik dibutuhkan background Kenangan Masa yang terbuat dari 

MMT. Untuk para pemirsa yang ingin menyaksikan secara langsung, 

disediakan sofa dan kursi di depan panggung untuk menyaksikan proses 

produksi acara ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 27. Setting tempat duduk pemirsa  

Sumber: dok. Pribadi Maret 2013 

 

6. Maksud dan Tujuan 

Acara ini bertujuan untuk memberikan hiburan kepada pemirsa 

dengan sajian musik-musik kenangan. Dengan mendengarkan tembang-

tembang kenangan ini, hati pemirsa akan terhibur dan mengusir segala 

penat setelah seharian beraktivitas.  

 

7. Sasaran Penonton 

Sasaran pemirsa acara Kenangan Masa yaitu semua kalangan. 

Laki-laki maupun perempuan, usia 20 tahun ke atas atau dewasa. 
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8. Durasi 

Kenangan Masa yang ditayangkan setiap hari Rabu pukul 21.30-

22.30 WIB berdurasi 60 menit beserta iklan/sponsor. 

 

9. Kerabat Kerja 

Penanggung Jawab : Ir. Lilik Eko Nuryanto, M.Kom 

Program & Produksi  

Executive Produser : Nining Sekar, Ery Setyo 

Produser  : Arif Hermanto 

Pengarah Studio : Anggry Wedee, Geera Manda 

Kameraman  : Dwie (SPV), Siswo, Panji, Oyib, Dito, Ical, Gama 

Tim Kreatif  : Kitink, Pdy, Ecie, Lutfi 

Penata Artistik : Ahmas (SPV), Budi and friends 

Master Control : Bastom, Fajar, Dedi, Adianta, Aufi 

Switcher  : Hamenk, Sakti 

Audioman  : Budiman, Anton 

Technical Support : Iwan Tyo (SPV), Eko, Satrio, Kaisar, Dimas, Tri 

Editor   : Trias, Oerip, Fauzi, Aries, Aris 

Traffic  : Roesli 

 

Berikut adalah jadwal pelaksanaan tugas kerja profesi di TVKU 

sebagai floor director mulai tanggal 1 Maret sampai dengan 31 Maret 

2013.   
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Jadwal Pelaksanaan Tugas Kerja Profesi Di TVKU 

No. Tanggal Waktu Kegiatan 

1. 1 Maret 2013 08.30-10.20  Penempatan unit kerja  

2. 2 Maret 2013 - Libur  

3. 3 Maret 2013 - Libur 

4. 4 Maret 2013 12.00-22.30 

Penempatan bidang kerja sebagai 

Floor Director oleh Manager 

Produksi. 

Pengenalan ruangan-ruangan di 

TVKU oleh Manager Produksi. 

Mengamati live program acara 

Klinik Sakinah “Komunitas 

Remaja Muslim Baik Bagi 

Lingkungan Anak”. 

Mengamati live program acara 

Kolam Susu. 

5. 5 Maret 2013 10.00-14.00 

Mengamati live news Lintas Berita 

Siang dengan narasumber Wisnu 

Norwegian Idol. 

6. 6 Maret 2013 19.00-22.30 

Mengamati live musik Kenangan 

Masa. 

7. 7 Maret 2013 17.30-21.00 

Membantu bersih-bersih ruang 

produksi. 

Mengamati live news Lintas Berita 
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Mengamati dan mencoba menjadi 

FD live program acara Seni 

Menata Hati. 

8. 8 Maret 2013 10.00-20.00 

Mengamati live news Lintas Berita 

Siang. Membantu menjadi FD live 

program It’s TVKU Time. 

Mengamati live program acara 

High School Forum. 

9. 9 Maret 2013 10.00-19.30 

Mengamati live news Lintas Berita 

Siang dan SemaraXPose. 

10. 

10 Maret 

2013 

- 

Libur 

11. 

11 Maret 

2013 

10.00-22.30 

Mengikuti live news Lintas Berita 

Siang. Mengikuti live program 

acara Bengkel Rohani “Bagaimana 

Menyikapi Kaum Banci dalam 

Pandangan Islam”. 

Membantu menghias telur paskah 

untuk promo paskah. 

Membantu menjadi FD live musik 

Kolam Susu. 

12. 

12 Maret 

2013 

10.00-12.00 

Mengikuti live news Lintas Berita 

Siang 

13. 13 Maret 10.00-19.00 Mengikuti produksi KUEKU edisi 



62 
 

2013 Kuliner Semarang di Paino Leker, 

Wedang Tahu, Mie Kopyok Pak 

Dhuwur, Pusat Oleh-Oleh Jl. 

Pandanaran, Mie Ayam Pak Min 

dan Wedang Jahe. 

14. 

14 Maret 

2013 

18.00-22.30 

Mengikuti live program acara 

Bincang-Bincang Suara Merdeka. 

Membantu menjadi FD Seni 

Menata Hati 

“Khalwat/Nyepi/Semedi” dan 

Bincang Sehat “Tubuh Anda 

Adalah Dokter Terbaik”. 

15. 

15 Maret 

2013 

13.00-21.00 

Mengikuti live program acara It’s 

TVKU Time. 

Membantu menjadi FD High 

School Forum “Teater Kapling: 

Bloody Sunrise” dan Gandrung 

Tembang Sari. 

16. 

16 Maret 

2013 

10.00-19.30 

FD live news Lintas Berita Siang 

dengan narasumber Pemancingan 

Andeng-Andeng. 

Mengikuti live program acara 

SemaraXPose. 

17. 17 Maret - Libur 



63 
 

2013 

18. 

18 Maret 

2013 

14.30-22.30 

FD live program acara Klinik 

Sakinah “Perceraian di Mata 

Agama” dan live musik Kolam 

Susu. 

19. 

19 Maret 

2013 

07.00-14.30 

Figuran Promo News di Taman 

KB. 

Mengikuti produksi promo news. 

20. 

20 Maret 

2013 

10.00-22.30 

Mengikuti live news Lintas Berita 

Siang dan live musik Kenangan 

Masa. 

21. 

21 Maret 

2013 

10.00-21.00 

Mengikuti live news Lintas Berita 

Siang dan Tajuk Suara Merdeka 

“Kerumitan Revitalisasi Pasar 

Johar”. 

FD live program acara Seni 

Menata Hati “Bermusuhan dengan 

Syetan” 

22. 

22 Maret 

2013 

13.00-17.45 

Mengikuti live program acara It’s 

TVKU Time, High School Forum 

“E-Gamelan” dan Sang Kandidat. 

23. 

23 Maret 

2013 

10.00-19.30 

Mengikuti live news Lintas Berita 

Siang.  

Mengikuti live news Edu News. 
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FD live program acara 

SemaraXPose “Menurunkan Berat 

Badan”. 

24. 

24 Maret 

2013 

- 

Libur 

25. 

25 Maret 

2013 

10.00-22.30 

Mengikuti live news Lintas Berita 

Siang. Mengikuti live program 

acara Bengkel Rohani. 

Mengikuti live news Edu News. 

FD live musik Kolam Susu. 

26. 

26 Maret 

2013 

17.30-19.30 

Mengikuti live news Edu News. 

Mengikuti live program acara JCI 

Corner. 

27. 

27 Maret 

2013 

17.30-22.45 

Mengikuti live news Edu News. 

FD live musik Kenangan Masa. 

28. 

28 Maret 

2013 

10.00-21.00 

Mengikuti live news Lintas Berita 

Siang. Mengikuti live news Edu 

News, Wawasan, dan live program 

Seni Menata Hati. 

29. 

29 Maret 

2013 

- 

Libur  

30. 

30 Maret 

2013 

10.30-19.30 

Membantu FD live news Lintas 

Berita Siang. 

FD live program acara 
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SemaraXPose. 

31. 

31 Maret 

2013 

- 

Libur 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Kegiatan kerja profesi (KP) yang berlangsung selama bulan Maret 

banyak memberikan manfaat. Pada saat kerja profesi dapat memperdalam ilmu, 

mempraktekan dan mengaplikasikan materi yang diperoleh selama kuliah, juga 

mendapatkan hal-hal baru yang berhubungan dengan dunia industri 

pertelevisian. Salah satu tujuan melaksanakan praktek kerja profesi adalah 

karena sangat penting bagi mahasiswa yang telah menempuh pendidikan di 

dunia pertelevisian mengimplementasikan kemampuannya secara langsung di 

dunia kerja dan mengetahui secara menyeluruh proses produksi sebuah 

program acara televisi.  

Menjadi seorang floor director merupakan pengalaman baru. Berbeda 

dengan saat praktek selama kuliah Pengarah Acara, menjadi floor director di 

sebuah stasiun televisi dituntut untuk bekerja profesional. Tidak ada istilah 

gagal atau re-take seperti saat di menjalani perkuliahan. Di dunia kerja, apabila 

proses shooting tidak sesuai dengan rundown atau ada masalah dengan pengisi 

acara saat di studio, maka floor director-lah yang disalahkan. Selama Kuliah 

Kerja Profesi diharuskan untuk menghadapi berbagai macam karakter orang, 

belajar berkomunikasi dan beradaptasi dengan lingkungan baru. Kombinasi 

seluruh divisi dan tim kerja yang baik akan membuat sebuah program menjadi 

lebih bernilai dan bermakna. Kemampuan tim kerja yang solid, pemahaman 
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materi yang baik, juga kreatifitas yang unggul menjadi pelajaran penting dan 

berharga yang didapat untuk diaplikasikan di dunia kerja ke depannya. 

 

B. Saran 

1. Untuk TVKU 

a. Untuk kru yang sedang bertugas, sebaiknya lebih bertanggung jawab 

dengan berada pada posisinya masing-masing saat produksi 

berlangsung sehingga jika sewaktu-waktu dibutuhkan tidak perlu 

mencari-cari keluar studio.  

b. Untuk pemasangan background MMT sebaiknya menempel secara  

rata, sehingga terlihat labih rapi. 

 

2. Untuk Prodi TV 

a. Sebaiknya Prodi TV lebih giat dalam menjalin kerjasama dengan 

institusi-institusi lain seperti stasiun televisi lokal maupun nasional 

atau rumah produksi agar nantinya dapat membangun ISI TV lebih 

maju dan berkembang.  

b. Sebaiknya saat praktek tugas akhir kuliah Pengarah Acara atau mata 

kuliah lainnya dibuat senyata dan semirip mungkin dengan kondisi di 

dunia kerja, sehingga mahasiswa sudah terlatih dan siap saat Kuliah 

Kerja Profesi nanti.  
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3. Untuk Mahasiswa Yang Akan Kerja Profesi (KP) 

a. Kerja profesi yang mengambil konsentrasi sebagai floor director 

banyak hal baru yang dapat dipelajari dan dikerjakan dari mulai pra 

produksi dingga produksi. 

b. Dalam melaksanakan kerja profesi, disarankan menikmati profesi atau 

kerjaan yang telah diajukan atau didapatkan, selalu bertanya 

mengenai segala sesuatu yang belum atau tidak dimengerti, 

hendaknya selalu berkomunikasi dengan senior agar mengerti dan 

bisa menambah pengetahuan untuk bekal di masa depan. 

c. Sebaiknya melakukan observasi ataupun wawancara kepada orang 

yang berkompeten dibidangnya, ataupun orang yang pernah menjadi 

pelaku dalam konsentrasi unit yang sama, hal tersebut sangat 

membantu untuk tahu paling tidak garis besar pekerjaan dari 

konsentrasi yang akan ditempuh. 
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