
 

Laporan Kuliah Kerja Profesi 

 

SEBAGAI ASISTEN PRODUKSI 

PADA SATUAN KERJA BAPORA 

TELEVISI REPUBLIK INDONESIA (TVRI) NASIONAL 
 

 

Untuk memenuhi Tugas Akhir Mata Kuliah Kerja Profesi  
Program Studi Televisi dan Film 

Jurusan Seni Media Rekam 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disusun oleh : 

Dewi Karina Fitriana  
NIM. 13148133 

 
 

 

FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN  
INSTITUT SENI INDONESIA  

SURAKARTA 

2016 



 
 

2 
 

 

LEMBAR PENGESAHAN  

LAPORAN KERJA PROFESI 

 

SEBAGAI ASISTEN PRODUKSI  

PADA SATUAN KERJA BAPORA  

TELEVISI REPUBLIK INDONESIA (TVRI) NASIONAL 

 

 

 

Disusun oleh 

Dewi Karina Fitriana 

NIM: 13148133 

 

 

Telah disetujui sebagai Laporan Kerja Profesi 

Surakarta,………………..2016 

 

 

 

Menyetujui, 

Dosen Pembimbing               Pembimbing   

Kerja Profesi          Satuan Kerja Bapora 

 

 
 
 

 

 

Sapto Hudoyo, S.Sn., M.A               Erlina Asnan__ 

NIP. 197503302003121001                 Eksekutif Produser 

 

 

 

Mengetahui, 

 Ketua Program Studi 

    Televisi dan Film 

 

 

 

 

 

Titus Soepono Adji, S.Sn., M.A 

NIP. 197609152008121001 
 

 

 



 
 

3 
 

KATA PENGANTAR 

 Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan 

rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan Kuliah Kerja 

Profesi dengan tepat waktu. Laporan ini disusun sebagai kelengkapan syarat 

menyeleseikan studi Kuliah Kerja Profesi (KKP). KKP pada program studi 

Televisi dan Film Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Seni Indonesia 

Surakarta ini dilaksanakan selama satu bulan sejak 01 November 2016 hingga 30 

November 2016 pada Unit Satuan Kerja Bapora TVRI NASIONAL. 

Penyelesaian laporan KKP ini juga melibatkan dukungan dari berbagai 

pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Ibu yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis, 

baik secara materi maupun moril, dan Ayah yang selalu kurindukan dalam 

kasih Allah SWT.  

2. Cito Yasuki Rahmad, S.Sn., M.Sn., selaku Dosen Pembimbing Akademik 

yang telah membimbing penulis hingga saat ini. 

3. Titus Soepono Adji, S.Sn., M.A., selaku Kaprodi Televisi dan Film yang 

telah memberikan pembekalan sebelum pelaksanaan Kuliah Kerja Profesi. 

4. Sapto Hudoyo, S.Sn., M.A., selaku Dosen Pembimbing Kuliah Kerja 

Profesi yang telah memberikan pengarahan pada pelaksanaan KKP hingga 

pembuatan laporan KKP. 

5. Televisi Republik Indonesia (TVRI) Nasional yang telah memberikan 

kesempatan pada penulis untuk melaksanakan Kuliah Kerja Profesi.  

6. Kassubag Kelembagaan , Hukum dan Humas yang menempatkan penulis 

pada Unit Satuan Kerja Bapora, program Serambi Islami dan Buah Hatiku 

Sayang. 

7. Ibu Erlina Asnan, selaku Eksekutif Produser Unit Satuan Kerja Bapora 

yang telah menerima, membimbing, dan mengarahkan penulis selama 

menjalani KKP.  

8. Ibu Sri Handayani selaku produser Unit Satuan Kerja Bapora yang telah 

membimbing dan memberikan arahan pada penulis.  
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9. Seluruh tim Unit Satuan Kerja Bapora yang senantiasa membimbing, 

mengajari, menghibur serta memberikan semangat kepada penulis. 

10. Rekan-rekan magang di TVRI Nasional: Mpey, Delia, Sofia, Jolisnawati, 

yang selalu menghibur memberikan semangat, dan berbagi ilmu dengan 

penulis. 

11. Dany Nursugama dan Irawati Ayu Soraya, yang selalu memberikan 

dukungan, kasih sayang baik secara materi maupun moril. 

12. Tamara Geraldine, yang telah membantu memberikan semangat penulis 

selama awal proses KKP.  

13. Kakak - kakakku yang senantiasa memberikan dukungan sejak awal 

hingga akhir.  

 

Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan laporan ini masih banyak 

kekurangan serta kesalahan. Oleh karena itu, penulis bersedia menerima berbagai 

masukan serta saran dari berbagai pihak untuk menyempurnakannya. Akhir kata 

penulis meminta maaf sebesar-besarnya jika terdapat kata-kata dalam laporan ini 

yang kurang tepat.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Pelaksanaan Kuliah Kerja Profesi 

Pelaksanaan kerja profesi merupakan proses perkuliahan yang terstruktur 

dalam kurikulum Prodi Televisi dan Film, Jurusan S-1 Seni Media Rekam, 

Institut Seni Indonesia Surakarta. Merupakan mata kuliah wajib yang harus 

ditempuh oleh mahasiswa pada semester 7. Pengetahuan dan keterampilan 

mahasiswa tidak hanya didapat ketika belajar di dalam kampus saja, perlu 

adanya pembelajaran luar kampus seperti praktikum langsung ke lapangan.  

Dengan Kuliah Kerja Profesi (KKP) diharapkan mahasiswa dapat 

melakukan transfer of  knowledge selama di kampus untuk diterapkan dalam 

dunia kerja dalam hal ini stakeholder bidang pertelevisian dan sejenisnya. 

Transfer of knowledge dalam hal ini adalah penguasaan kompetensi dari hard 

skill dan soft skill mahasiswa, untuk dapat diaplikasikan ketika menghadapi 

persoalan di lapangan dan diharapkan dapat menimba ilmu dari lokasi kerja. 

Dengan harapan setelah selesai KP, mahasiswa mendapat pengetahuan yang 

luas dalam bidang pertelevisian atau industri media siaran audiovisual dan 

perkembangannya hingga kini. 

Meskipun saluran televisi Indonesia kian bertambah, namun masyarakat 

tetap mengenal Televisi Republik Indonesia (TVRI) sebagai saluran televisi 

Indonesia yang pertama. TVRI sebagai awal perkembangan dari kemajuan 

dunia televisi Indonesia. Saluran tersebut pun memiliki misi untuk 

mengangkat citra bangsa dengan menyiarkan tayangan berskala internasional 

untuk kepentingan Negara dan masyarakat. Kini, TVRI dikenal saluran “tua” 

yang kini masih bertahan diantara gesitnya persaingan saluran televisi 

lainnnya. 

Dengan keadaan sekarang, TVRI masih eksis sebagai saluran televisi 

kebanggaan Indonesia yang konsisten menyampaikan informasi-informasi 

mengenai isu dalam dan luar negeri. Menyajikan program-program baik berita 

maupun non- berita, yaitu reality show, talkshow, film dokumenter, musik, 

olahraga, dan drama untuk kebutuhan informasi masyarakat. Eksistensi TVRI 
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tidak lepas dari proses produksi yang dibuat sedemikian rupa agar setiap 

programnya tetap “hidup”. Berdasarkan uraian diatas, Mahasiswa memilih 

untuk menjadikan TVRI sebagai tempat pelaksanaan Kuliah Kerja Profesi 

selama satu bulan.  

 

B. Tujuan Pelaksanaan Kuliah Kerja Profesi 

Pelaksanaan Kuliah Kerja Profesi (KKP) Prodi Televisi dan Film, 

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

bertujuan untuk: 

1. Mahasiswa dapat belajar menerapkan ilmu pengetahuan dilingkungan 

dunia kerja. 

2. Mahasiswa belajar/mengenal/mengalami suasana kerja secara langsung di 

lingkungan industri. 

3. Mahasiswa mampu mengetahui sistem manajemen perusahaan dan sistem 

kerja bidang profesinya secara nyata. 

4. Mahasiswa belajar mengembangkan kemampuan bekerjasama 

interpersonal skill (human relation) 

5. Mengadaptasikan mahasiswa dengan perkembangan pertelevisian saat ini. 

6. Meningkatkan pengetahuan mahasiswa dalam proses-proses kerja kreatif 

penciptaan program yang bermutu. 

7. Mahasiswa dapat belajar dan mendalami ilmu lebih tentang Asisten 

Produksi dari dunia kerja di televisi nasional TVRI. 

8. Mahasiswa bisa mendalami sistem kerja pada bagian produksi acara 

talkshow. 

 

C. Manfaat Pelaksanaan Kuliah Kerja Profesi (KKP) 

Pelaksanaan kuliah Kerja Profesi mahasiswa Program Studi S-1 Televisi 

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

Surakarta ini memberikan manfaat baik bagi mahasiswa sendiri, lembaga 

pendidikan, maupun dunia industri. 
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1. Bagi Mahasiswa 

a. Sebagai orientasi/peralihan dari suasana akademik/kampus ke dunia 

kerja yang sesungguhnya, sehingga pengalaman tersebut bisa dipakai 

untuk mempersiapkan diri dari segi mental dan kompetensi 

menghadapi kebutuhan industri pertelevisian. 

b. Sebagai usaha memantapkan kesiapan profesi di bidangnya. 

c.  Dapat memperoleh ilmu-ilmu baru tentang Asisten Produksi di 

program acara televisi. 

 

2. Bagi Lembaga Pendidikan 

a. Merupakan salah satu cara evaluasi pencapaian kompetensi lulusan 

dan materi ajar. 

b. Dapat menjalin kerjasama yang bersifat saling menguntungkan dengan 

pihak industri atau perusahaan. 

c. Dapat mewakili eksistensi program studi Televisi & Film ISI 

Surakarta. 

d. Dapat memperoleh informasi dari industri /perusahaan tentang 

kompetensi dan kualifikasi SDM yang dibutuhkan. 

 

3. Bagi Industri/Perusahaan 

a. Sebagai sarana kegiatan pengabdian pada masyarakat dan Negara 

dibidang pendidikan. 

b. Memperoleh calon tenaga terdidik yang memiliki dasar ilmu tentang 

pertelevisian. 

 

D. Waktu Pelaksanaan Kuliah Kerja Profesi (KKP) 

Kuliah Kerja Profesi dilaksanakan selama satu bulan terhitung sejak 

tanggal 01 November 2016 sampai dengan 30 November 2016. Adapun hari 

dan jam kerja yang ditentukan perusahaan sesuai dengan kebutuhan program. 

Masuk setiap hari Senin hingga Jum’at, namun jika diperlukan hari Sabtu dan 

Minggu bisa masuk. Untuk jam kerja minimal 9 jam dalam satu hari.   
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E. Lokasi Pelaksanaan Kuliah Kerja Profesi (KKP) 

Penempatan kerja dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Profesi (KKP) yang 

dilaksanakan oleh mahasiswa adalah dengan keterangan sebagai berikut. 

1. Nama Instansi :  Lembaga Penyiaran Publik TVRI Nasional 

2. Divisi/Departement :  Produksi Program 

3. Unit Bagian :  Bapora (Program Pendidikan dan Olahraga) 

4. Bidang :  Asisten Produksi 

5. Alamat :  Jln. Gerbang Pemuda Senayan Jakarta – 10270 

 

Gambar 1. Gedung TVRI Pusat, Jakarta 

Sumber : Dewi Karina Fitriana, 2016 
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BAB II 

MATERI DAN METODE KULIAH KERJA PROFESI 

 

A. Materi Kuliah Kerja Profesi 

1. Materi Umum 

Televisi merupakan salah satu media massa elektronik yang paling 

dekat dengan manusia dewasa ini. Hampir di semua lapisan masyarakat 

memiliki satu atau bahkan lebih perangkat elektronik tersebut. Fakta inilah 

yang kemudian menimbulkan fenomena baru yakni televisi sedikit menggeser 

popularitas radio dan surat kabar yang pernah berjaya pada masanya.
1 

Televisi dapat dikatakan mendampingi hampir di keseluruhan aktivitas 

manusia, mulai dari membuka mata di pagi hari sampai menutup mata di 

malam hari. Masyarakat benar-benar dimanjakan oleh program-program 

acara yang menghibur sekaligus memberi informasi yang bermanfaat selama 

24 jam non-stop, banyak informasi dan hiburan yang diperoleh manusia 

dalam kurun waktu tersebut. 

Mahasiswa Prodi Televisi dan Film, Jurusan Seni Media Rekam, ISI 

Surakarta diwajibkan untuk menempuh mata kuliah Kerja Profesi. 

Pelaksanaan kerja profesi merupakan proses perkuliahan yang terstruktur 

dalam kurikulum Prodi Televisi dan Film, Jurusan Seni Media Rekam. 

Pelaksanaan Kuliah Kerja Profesi (KKP) berdasarkan kurikulum baru 2013 

dijadwalkan pada semester ganjil (7) dan telah menempuh seluruh mata 

kuliah baik praktik ataupun teori minimal 100 sks. 

Melalui program KKP (Kuliah Kerja Porfesi) diharapkan mahasiswa 

bisa menyalurkan penguasaan kompetensi dari hard skill dan soft skill yang 

dimiliki, selama di kampus dapat diaplikasikan dalam dunia kerja 

sesungguhnya di lokasi KKP. Mahasiswa juga diharapkan akan banyak 

mendapatkan link atau channel baru dengan insan-insan yang sudah lama 

berkecimpung di dunia pertelevisian atau perfilman dan sejenisnya dalam 

level nasional.  

                                                           
1
 Onong U. Effendy, Televisi Siaran Teori dan Praktek (Mandar Maju, Bandung, 1993), 21 
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Kuliah Kerja Profesi di TVRI Nasional, TVRI Nasional adalah 

Televisi Republik Indonesia (TVRI) sebagai saluran televisi Indonesia yang 

pertama. TVRI sebagai awal perkembangan dari kemajuan dunia televisi 

Indonesia. Saluran tersebut pun memiliki misi untuk mengangkat citra bangsa 

dengan menyiarkan tayangan berskala internasional untuk kepentingan 

Negara dan masyarakat. TVRI masih eksis sebagai saluran televisi 

kebanggaan Indonesia yang konsisten menyampaikan informasi-informasi 

mengenai isu dalam dan luar negeri. Menyajikan program-program baik 

berita maupun non- berita, yaitu reality show, talkshow, film dokumenter, 

musik, olahraga, dan drama untuk kebutuhan informasi masyarakat. 

Eksistensi TVRI tidak lepas dari proses produksi yang dibuat sedemikian 

rupa agar setiap programnya tetap “hidup”. Berikut merupakan tugas masing-

masing tim : 

TVRI Nasional memiliki 2 divisi yang bertanggung jawab dalam 

membuat program acara. Divisi tersebut adalah Divisi Program dan Berita. 

Divisi Program bertanggung jawab atas pembuatan program-program soft 

seperti program pendidikan, musik, drama, olahraga dan masih banyak lainya. 

Sedangkan divisi Berita adalah Divisi yang bertanggung jawab penuh atas 

pengumpulan berita-berita, peliputan peristiwa baik dari koordinator daerah 

maupun Jabodetabek.  

Kuliah Kerja Profesi yang dilakukan oleh salah satu mahasiswa 

Institut Seni Indonesia Surakarta kali ini memiliki kesempatan untuk 

mengenyam pengalaman di bawah naungan satuan Kerja Bapora atau biasa 

disebut dengan Program Pendidikan. Satuan Kerja Bapora bertanggung jawab 

atas pembuatan produksi program pendidikan, program-program acara yang 

dihasilkan antara lain Serambi Islami dan Buah Hatiku Sayang. Program 

talkshow ini mengedepankan tema-tema yang memberi manfaat pendidikan 

untuk masyarakat dimana Program Serambi Islami adalah program yang 

membahas tentang ilmu-ilmu Agama Islam yang tentunya dapat bermanfaat 

bagi masyarakat terutama bagi umat muslim di Indonesia. Program acara 

Buah Hatiku Sayang adalah program yang mengedepankan pendidikan dan 

budaya, program ini memiliki konten mengedukasi untuk anak-anak agar 
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lebih mencintai budaya bangsa dan memberi ruang untuk anak dapat belajar 

melalui jendela televisi. Sebuah program acara televisi sudah pasti memiliki 

tim untuk bertanggung jawab dalam beberapa tugas, khususnya pada Satuan 

Kerja Bapora ini memiliki satu tim yang job discriptionya beragam. Berikut 

ini adalah penjabaran tugas dari masing-masing anggota tim: 

 

a) Kepala Seksi Produksi Program (Division Head)  

Bertugas memimpin dan mengkoordinasi departemen-departemen 

yang ada, memastikan target perusahaan tercapai dalam rating dan share 

yang berkontribusi positif terhadap rating dan share program acara TVRI 

secara nasional.  

 

b) Produser Eksekutif (Executive Produser)   

Seorang executive producer memiliki peranan cukup penting dalam 

sebuah program acara. Produser eksekutif adalah seorang yang 

mempunyai wawasan dan mengerti tentang program televisi secara 

keseluruhan dan memiliki kemampuan menuangkan ide atau pemikiranya 

dalam pembuatan program televise, selain itu juga mampu mengelola dan 

melakukan koordinasi, kontribusi, dan distribusi produksi secara 

keeluruhan, sistematis, dan efisien.
2
 Tugas dan tanggung jawab produser 

eksekutif program di Satuan Kerja Bapora adalah mengatur manajemen 

program acara, seperti teknis, kreatif, shooting dan tata panggung, 

distribusi dan berkoordinasi dengan departemen lain didalam satu divisi. 

Selain itu Produser Eksekutif juga bertugas memikirkan suatu ciri khas 

dari program tersebut, seperti bagaimana pembukaan dan penutupnya, 

siapa presenternya, apa yang beda dari program yang lain. Produser 

Eksekutif (EP) di Satuan Kerja Bapora berjumlah satu orang. Membawahi 

program-program yang ada di Satuan Kerja Bapora. EP juga memiliki 

peran dalam mengambil keputusan akhir berita atau informasi apa yang 

harus turun. EP selalu melakukan pengawasan terhadap kinerja produser 

dan reporter, serta selalu memastikan staf produksi selalu mematuhi gaya 

                                                           
2
 Andi Fachruddin, Dasar-dasar Produksi Televisi, Jakarta Kencana Prenada Media Group, 2012, 

hlmn 60 
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yang telah di tetapkan. Produser Eksekutif harus memikirkan cara untuk 

memperbaiki mutu program dan menjaga peringkat acara (rating) agar 

tetap baik.
3
 Apabila rating mengalami penurunan EP harus mampu 

menjelaskan mengapa hal tersebut bisa terjadi dan mampu memberikan 

argumentasi tentang cara memperbaikinya.  

 

c) Produser (Producer)   

Produser adalah seorang yang bertanggung jawab penuh terhadap 

sebuah program, baik berita atau informasi. Produser berperan penting 

dalam perencanaan program siaran serta harus memiliki kemampuan 

dalam berfikir dan menuangkan ide dalam bentuk naskah atau sebuah 

tulisan maupun proposal. Seorang Produser juga harus memiliki 

kemampuan dalam memimpin dan bekerja sama dengan seluruh kerabat 

kerja dan unsur produksi lainya. 

Satuan Kerja Bapora memiliki enam produser. Setiap Produser 

bertanggung jawab pada setiap episode program acara yang akan tayang. 

Merancang dan mengemas acara yang lebih inovatif dan lebih kreatif, serta 

bertanggung jawab pada aspek produksi program dan memantau seluruh 

kinerja kru mulai dari pra produksi hingga paska produksi. 

 

d) Asisten Produksi (Production Assistant)  

Asisten Produksi (PA) adalah seorang yang bertanggung jawab atas 

segala kebutuhan program, membantu mempersiapkan kebutuhan produksi 

serta mengatur keuangan program acara.
4
 Menjalankan dan mengerjakan 

proses pra produksi, hingga pasca produksi. Baik bertanggung jawab atas 

proses teknis, maupun non teknis. 

Production Assistant (PA) dalam Satuan Kerja Bapora berjumlah 

enam orang yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab yang 

berbeda-beda disetiap Program acara yang dinaungi oleh Satuan Kerja 

Bapora. Ada yang bertanggung jawab dan mengerjakan tugas sebagai 

                                                           
3
 Morissan, Manajemen Media Penyiaran, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008, hlmn 

322 
4
  Andi Fachruddin, 2012, hlmn 61 
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admin, memastikan telah membooking studio untuk taping maupun live. 

Mengatur keuangan program dan bertugas berkoordinasi dengan 

narasumber terkait program acara tersebut, dan lain sebagainya mengurusi 

pernak-pernik keperluan program. Ada yang tugas dan tanggung jawabnya 

adalah memastikan materi masuk ke booth editing, memesan desain 

background tematik, dan sebagai operator VT acara. Ada juga bertugas 

turun di lapangan apabila diperlukan mengambil voxpop masyarakat. Serta 

ada juga yang memiliki kewajiban membantu meriset materi dan 

memesankan animasi. Sedangkan PA yang tugas dan kewajibanya 

mengatur segala kebutuhan ketika produksi acara berlangsung diserahkan 

kepada anak magang, untuk ikut belajar bagaimana tugas dan tanggung 

jawab PA ketika shooting live maupun taping berlangsung. 

 

e) Presenter (Host) 

Presenter atau pembawa acara (host) adalah seorang yang bertanggung 

jawab untuk memandu program tersebut. Banyak orang lebih memilih 

program informasi di stasiun televisi tertentu karena alasan pembawa 

acaranya. Kreadibilitas presenter dapat menjadi aset terpenting suatu 

stasiun televisi. Di negara maju, memilih penyiar berita adalah sama 

pentingnya dengan memilih acara yang diproduksi.
5
 Pembawaan seorang 

presenter akan menarik khalayak untuk tetap memilih acara tersebut, atau 

justru menggantinya dengan program lainya.  

Satuan Kerja Bapora memiliki presenter yang berbeda disetiap 

program acaranya. Seperti program acara Serambi Islami memiliki 

presenter yang berbeda pada setiap harinya karena disetiap harinya 

produser acara tersebut berbeda-beda dan membahas tema yang berbeda-

beda, agar masyarakat mendapat pengetahuan yang lebih banyak dan tidak 

membosankan. Sedangkan pada acara Buah Hatiku Sayang memiliki Host 

dan Co Host yaitu Syahnaz Haque dan Oki Oktaviani. Mereka memandu 

acara tersebut pada setiap episode nya dengan suasana yang ceria, dan 

santai yang cocok dengan suasana belajar untuk anak-anak. Sebelum 

                                                           
5
 Morissan, 2008, hlmn 325 
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taping dan live dimulai mereka selalu breafing untuk materi yang nanti 

akan ditampilkan pada saat show.  

 

f) Pengarah Acara (Program Director) 

Dalam produksi sebuah program televisi yang dilakukan di dalam 

studio pasti akan membutuhkan seorang pengarah acara atau sering disebut 

dengan PD. Seorang PD berada terpisah dari staf kreatif dan teknis selama 

produksi berlangsung, karena PD selalu berada diruang master control 

atau control room. PD adalah orang yang bertanggung jawab secara teknis 

atas kelancaran suatu acara televisi.
6
 Seorang PD berkewajiban 

mengontrol sumber gambar dan suaran yang akan direkam atau disiarkan 

langsung. Seorang PD layaknya seorang sutradara yang berperan dalam 

baik buruknya penampilan atau show yang sedang berlangsung.  

Produser pada Satuan Kerja Bapora ketika berada di ruang master 

control bekerja untuk mempersiapkan rundown sedangkan PD dan orang 

lainya yang berada dalam ruangan tersebutlah yang mengerjakan apa yang 

ada dalam rundown tersebut. Hubungan seorang pengarah acara dan 

produser demi kelancaran program layaknya dokter dan seorang apoteker, 

dokter yang menuliskan resep sedangkan apoteker yang mempersiapkan 

obat berdasarkan permintaan dokter.  

Layaknya seorang produser, seorang PD juga harus memiliki jiwa 

kepemimpinan, berpengetahuan yang luas tentang teknis, memiliki jiwa 

seni, serta harus mampu mengambil keputusan secara cepat. PD wajib 

memiliki pengetahuan dasar tentang kamera video, switcher, screen 

direction, tata cahaya, editing, serta pengetahuan tentang tata artitik 

gambar. Karena pada kenyataannya ketika acara berlangsung begitu 

banyak hal-hal tidak terduga yang terjadi saat show. Selain itu karena 

begitu banyak orang yang berada dibawah koordinasi seorang pengarah 

acara.  

 

 

                                                           
6
  Morissan, 2008, hlmn 316 
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g) Pengarah lapangan (Floor Director) 

Pengarah Lapangan atau FD adalah seorang yang mewakili sutradara 

atau pengarah acara yang bertugas mengarahkan pemain atau narasumber, 

penonton serta presenter di studio sesuai arahan pengarah acara. Seorang 

floor director sangat bertanggung jawab menghubungkan dan 

menyampaikan pesan-pesan dari PD kepada seluruh kerabat kerja baik 

secara artistik maupun sesuatu yang mampu mnyentuh perasaan sesuai 

dengan tuntutan.  

 

h) Pemandu Gambar (Swictherman) 

Pemandu gambar adalah seorang yang bertugas menampilkan 

perpaduan atau pergantian gambar dari beberapa sumber gambar (kamera) 

ke dalam satu tampilan visual program televisi. Pemandu gambar selalu 

mendampingi PD atau produser, tempatnya juga selalu berada di ruang 

master control. Pemandu gambar bertugas mengoperasikan peralatan 

switcher yang memiliki fungsi untuk memindahkan satu sumber gambar 

ke sumber gambar lainya atas perintah seorang pengarah acara. Selain itu, 

seorang pemandu gambar bisa juga membantu PD dalam menentukan 

keputusan tentang pengambilan gambar dalam setiap produksi acara dan 

memberikan pertimbangan teknis apabila dibutuhkan    

Beberapa tugas switcherman selain mengoperasikan peralatan 

switcher dan tanggung jawab atas pergantian gambar adalah mengawasi 

penuh tampilan gambar sesuai dengan ketentuan, melakukan koordinasi 

dengan pengarah acara dan rekan kerja yang lain, serta memperhatikan 

kebutuhan gambar sesuai dengan rundown yang telah dibuat oleh 

produser.  

 

i) Kameraman (Camera Person) 

Penata gambar adalah seorang yang bertugas mengoperasikan kamera 

guna merekam program. Tanggung jawab seorang cameraman adalah 

mengontrol kameranya dan menyesuaikan secara cepat mengikuti gerakan 

presenter atau bintang tamu sesuai dengan arahan seorang pengarah acara. 
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Seperti mengubah posisi kamera, mengatur focus, bidang pandang, 

mengatur pengambilan gambar, dan lain sebagainya. Perintah pengarah 

acara dari ruang kontrol yang disampaikan kepada penata gambar gambar 

biasanya diberikan melalui sebuah alat yang sering disebut dengan 

beltpack yang digunakan oleh juru kamera  

Seorang penata gambar harus mampu melakukan gerakan secara 

mulus, tenang, dan efisien serta dapat menghindari dari masalah dengan 

kabel-kabel. Ketika mengambil gambar, cameraman wajib menjaga 

bingkai gambar agar tetap tenang dan mengikuti gerakan pemain. Dalam 

sebuah produksi televisi yang dilakukan didalam studio, penata gambar 

selalu lebih dari dua orang. Karena masing-masing penata gambar 

nantinya dapat secara langsung mengcover berbagai gambar yang menarik 

ketika show sedang berlangsung. 

 

j) Penata Cahaya (Lightingman) 

Penata cahaya adalah seorang yang bertugas mengatur dan 

menyesuaikan intensitas cahaya yang ada di studio atau dilokasi sesuai 

dengan keinginan seorang pengarah acara. Penata cahaya juga bertugas 

mengawasi kru lampu yang sedang mengatur lampu dan mengatur 

berbagai instrumen sumber cahaya.  

 

k) Penata Suara (Audioman) 

Penata suara bertanggung jawab terhadap seluruh aspek perekaman 

suara. Audioman juga berkewajiban menyiapkan kebutuhan clip on 

maupun microphone untuk seluruh narasumber. Masuk tidaknya suara 

tergantung pada seorang penata suara. Penata suara juga harus mengontrol 

kebutuhan volume dan berbagai sumber suara.   

 

l) Penyunting Gambar (Editor) 

Penyunting gambar adalah seorang yang bertanggung jawab 

melakukan penyuntingan gambar pada tahap paska produksi. Tugas dan 

tanggung jawab penyunting gambar pada Satuan Kerja Bapora adalah 
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menyiapkan materi yang akan digunakan untuk kebutuhan show seperti 

mengedit grafis materi, animasi biografi, filler menyambungkan VO ke 

dalam video, dan lain sebagainya sebagai bahan show.  

Editor di Satuan Kerja Bapora berjumlah empat orang, namun tidak 

menutup kemungkinan ketika dibutuhkan mendesak produser akan 

meminta tambahan editor dan booth editing untuk menyelesaikan materi. 

Sebelum materi program di edit oleh editor, terlebih dahulu produser akan 

memilah-milah dan memotong materi dari hasil rekaman. Setelah proses 

editing selesai, hasil editing dibawa ke quality control untuk dicek 

kesesuaian gambar dengan ketentuan. Setelah lolos QC gambar 

selanjutnya di print dalam kaset lalu diserahkan ke QC tanda siap untuk 

diputar.  

 

m) Departemen grafis 

Departemen grafis adalah sebuah departemen di luar tim Satuan kerja 

Bapora. Divisi tersebut Unit Satuan Kerja Bapora bisa memesan animasi, 

grafis, maupun diagram sesuai dengan tema yang dibutuhkan. Tugas divisi 

tersebut membuat desain grafis dan animasi sekreatif mungkin sesuai 

dengan data yang diberikan oleh program acara. Terutama pada program 

Buah Hatiku Sayang lebih sering membutuhkan animasi untuk tema anak-

anak yang akan menjadi bahan materi untuk show. Tim tersebut sangat 

diperlukan karena kebutuhan grafis yang banyak untuk setiap segmen yang 

akan tayang.  

 

Selain job description yang telah dijelaskan di atas, masih ada banyak 

unit lain diluar tim Satuan Kerja Bapora yang belum disebutkan. 

Tanggung jawab dan tugasnya pun beragam demi menunjang 

keterlaksanaanya sebuah program. Seperti divisi keuangan, programming 

dan iklan.   
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2. Materi Khusus  

Pelaksanaan Kuliah Kerja Profesi ini berjalan dalam kurun waktu satu 

bulan. Pelaksanaan KKP ini terbilang cukup singkat untuk memahami seluruh 

tugas-tugas dan pekerjaan yang diemban oleh seorang asisten produksi atau 

PA. Pada Satuan Kerja Bapora ini memiliki dua program acara yang sedang 

aktif diproduksi yaitu acara Serambi Islami disiarkan setiap hari pada pukul 

04.30 hingga pukul 06.00 pagi, bisa taping maupun live. Program ini 

merupakan program yang informatif dengan menghadirkan tema-tema religi 

islami, membahas mulai dari aktifitas sehari-hari hingga hukum-hukum yang 

dijelaskan di Al-Qur’an.  

Sedangkan pada acara Buah Hatiku Sayang disiarkan setiap hari 

pukul, 15.30 hingga 16.00 sore, bisa taping maupun live. Program ini 

merupakan program yang edukatif dan informatif dengan menghadirkan tema 

bermain dan belajar untuk anak. Program ini menjadi program unggulan anak 

yang memiliki rating tertinggi dibanding acara lainya, karena program ini 

sebagai media untuk anak-anak dapat belajar melalui jendela televisi. Menjadi 

seorang asisten produksi di Satuan Kerja Bapora memiliki banyak peran dan 

tanggung jawab. Tidak hanya menyiapkan kebutuhan pra produksi saja, namun 

bertanggung jawab hingga program telah disiarkan. Satuan Kerja Bapora 

memiliki enam asisten produksi yang masing-masing memiliki tugas dan 

tanggung jawab yang berbeda. Untuk asisten produksi yang dilakukan 

mahasiswa magang bertanggung jawab penuh atas proses produksi dua 

program acara tersebut. Banyak tugas yang harus dilaksanakan mulai dari pra 

produksi hingga paska produksi.  

 

a) Pra Produksi 

Ketika proses pra produksi, tugas asisten produksi pada Unit Satuan 

Kerja Bapora beragam mulai dari mempersiapkan kebutuhan rapat 

koordinasi bulanan untuk membahas program yang akan diangkat di episode 

berikutnya, mencatat berbagai hal ketika rapat berlangsung, serta menjadi 

operator materi meeting. Rapat bulanan ini selalu dilaksanakan untuk 



 
 

19 
 

membicarakan episode selanjutnya serta sebagai ruang evaluasi bagi seluruh 

tim terhadap capaianya pada episode yang telah tayang. 

Selain mempersiapkan rapat bulanan, tugas seorang asisten produksi 

ketika pra produksi adalah membagikan memo kepada seluruh kru teknis, 

artistik, properti, budgeting, transportasi, konsumsi, cleaning service, 

general affair, security, make up, dan wadrobe, dan lain sebagainya. Memo 

tersebut meliput kebutuhan ketika produksi seperti keperluan tata panggung, 

kursi audien, konsumsi narasumber dan penonton, kebutuhan audio, 

kebutuhan teknis studio, petugas kebersihan, tim make up untuk presenter 

dan narumber, ruangan untuk narasumber, alat komunikasi untuk tim (HT), 

dan lain sebagainya terkait pendukung program.  

Tidak hanya itu, asisten produksi juga membantu produser 

menyiapkan kebutuhan show. Kebutuhan terkait memesankan grafis animasi 

pada divisi grafis, mencari kelengkapan dan biodata narasumber, 

mentranskrip materi yang berkaitan dengan tema, menyiapkan filler yang 

akan diputar ketika show berlangsung. Kebutuhan tersebut setiap episode 

selalu berbeda-beda tergantung permintaan produser.  

 

b) Produksi 

Produksi bisa dilaksanakan untuk taping maupun live. Sebelum 

shooting berlangsung, seorang asisten produksi berkewajiban untuk 

mempersiapkan keperluan produksi di studio. Hal-hal yang perlu disiapkan 

adalah mengecek persiapan tim artistik untuk kebutuhan panggung, selain 

itu asisten produksi juga melakukan koordinasi dengan tim make up, 

menyiapkan naskah dan rundown untuk dibagikan kepada seluruh kru.  

Satu jam sebelum shooting dimulai asisten produksi wajib 

memastikan materi yang digunakan oleh presenter sudah siap berisi materi 

show, dan menyiapkan materi-materi yang akan tayang pada setiap segmen 

nya. Asisten produksi juga bisa membantu tugas FD untuk memandu 

penonton bertepuk tangan ataupun menata penonton ketika berada distudio. 

Usai shooting, asisten produksi bersiap untuk mengikuti rapat evaluasi. 

Dalam rapat itulah tugas asisten produksi di paska produksi bisa mulai 
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dikerjakan sesuai arahan produser dan eksekutif produser. Selain mengikuti 

rapat evaluasi, kebutuhan saat shooting wajib dibereskan oleh asisten 

produksi juga.  

c) Paska Produksi 

Proses paska produksi berlangsung satu hari setelah pengambilan 

gambar, apabila Satuan Kerja Bapora melakukan taping. Adapun tanggung 

jawab yang harus diemban oleh seorang asisten produksi adalah 

mempersiapkan kebutuhan editing, membuking booth editing, menyiapkan 

kaset, mantranskrip hasil rekaman untuk dijadikan bahan promo. 

Menyerahkan hasil editing ke quality control, dan print materi jadi untuk 

siap masuk QC.  

Selain hal-hal diatas, tugas asisten produksi ketika paska produksi 

juga memback-up rating dan share. Hasil rating dan share sangat 

berpengaruh sebagai bahan evaluasi pengambilan tema episode berikutnya. 

Peringkat program atau rating menjadi sangat penting bagi pengelola 

stasiun televisi. Rating adalah perbandingan antara jumlah penonton dibagi 

dengan jumlah masyarakat di Indonesia kemudian di persenkan. Shared 

adalah perbandingan antara jumlah penonton dibagi jumlah televisi yang 

menyala kemudian dipersenkan. Untuk lebih jelasnya berikut penjelasan 

cara menghitung rating dan share.  

 

 Jumlah pemirsa selama iklan   

Rating  

= 

 x 100% 

 Total Populasi  

 

 Jumlah Pemirsa  

Shared 

= 

 x 100% 

 Jumlah televisi nyala saat itu  

 

Gambar 2. Menghitung Rating dan Share 

Sumber : Dewi Karina Fitriana, 2016 
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Berikut ini bagan susunan kru Unit Satuan Kerja Bapora TVRI Nasional. 

 

 

Bagan 1. Struktur Kru Unit Satuan Kerja Bapora 

Sumber : Dewi Karina Fitriana, 2016 

 

 

 

  

Eksekutif Produser 

 

Erlina Asnan 

 

 

Produser 

 

Nulfi Imron 

Rita Mahmud 

Marsono 

Sri Handayani 

Kadek Citra Rosalia 

 

 

 

 

 

Asisten Produksi 

 

Yuniarti 

Resto Prakoso 

Dani Arma Putra 

Rina Widyasari 

Linda Ratna 

Amyta Hermawati 

 

 

Tim Research 

 

Karel  

Nurul amalia 

Neneng Rosmiati 

 

Editor 

 

Jamilah 

Anto Yudha  
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B. Metode Kuliah Kerja Profesi 

1. Pengumpulan Data Primer 

Teknik pengumpulan data yang utama adalah Observasi partisipasi, 

wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan gabungan antara ketiganya 

atau disebut dengan triangulasi (Sugiyono, 2007:147). Tidak hanya 

mengenal tekniknya saja, namun sangat diperlukan pula kemampuan dalam 

menjelaskan apa yang akan dikumpulkan dari masing-masing teknik itu. 

Teknik pengumpulan data ini sangat berfungsi untuk mengumpulkan 

informasi-informasi dilapangan. Hal ini sangat strategis menunjang 

penelitian guna mengumpulkan data.  

a. Observasi 

Menurut Nasution (1988) menyatakan bahwa, observasi adalah dasar 

semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan 

data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui 

observasi. Dalam observasi, mahasiswa terlibat dengan kegiatan sehari-

hari objek dan subjek yang sedang diamati atau digunakan sebagai 

sumber data peneltian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut 

melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan 

suka dukanya. Dengan observasi ini, maka data yang diperoleh akan 

lebih lengkap, tajam, dan sampai menegtahui pada tingkat makna dari 

setiap perilaku yang nampak.
7
 

Televisi Republik Indonesia (TVRI) sebagai saluran televisi Indonesia 

yang pertama. TVRI sebagai awal perkembangan dari kemajuan dunia 

televisi Indonesia. Saluran tersebut pun memiliki misi untuk mengangkat 

citra bangsa dengan menyiarkan tayangan berskala internasional untuk 

kepentingan Negara dan masyarakat. Kini, TVRI dikenal saluran “tua” 

yang kini masih bertahan diantara gesitnya persaingan saluran televisi 

lainnnya. Dengan keadaan sekarang, TVRI masih eksis sebagai saluran 

televisi kebanggaan Indonesia yang konsisten menyampaikan informasi-

informasi mengenai isu dalam dan luar negeri. Menyajikan program-

program baik berita maupun non- berita, yaitu reality show, talkshow, 

                                                           
7
 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta, 2012, 64 
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film dokumenter, musik, olahraga, dan drama untuk kebutuhan informasi 

masyarakat. Sebagai langkah awal observasi yang dilakukan mahasiswa 

adalah mencari info tentang magang di TVRI Nasional melalui saudara 

yang bekerja di TVRI Nasional, dan membuka web resmi TVRI 

Nasional. Mahasiswa juga langsung mendatangi kantor Lembaga 

Penyiaran Publik TVRI Nasional untuk meminta kejelasan tentang waktu 

pelaksanaan Kuliah Kerja Profesi dengan menemui Humas TVRI 

Nasional.
 

Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata mahasiswa melakukan bidang kerja 

sebagai seorang Asisten Produksi, mahasiswa melakukan pengamatan 

dan observasi langsung terhadap bagaimana cara kerja dan apa saja yang 

menjadi tugas dari Asisten Produksi di Unit Satuan Kerja Bapora. Hari 

pertama setelah diperkenalkan dengan seluruh anggota tim Unit Satuan 

Kerja Bapora, mahasiswa mendapatkan respon yang baik dan diberi 

kesempatan langsung untuk mengikuti proses produksi program Unit 

Bapora. Pada hari berikutnya mahasiswa sudah mulai diajari berbagai 

macam tugas. Dari mulai arahan teori hingga praktek produksi, untuk itu 

mahasiswa selalu mencatat hal-hal penting dan mengabadikan beberapa 

momen untuk bukti keikutsertaan dalam tim Unit Bapora.  

Hal-hal yang telah dilakukan oleh mahasiswa tidak pernah lepas dari 

bimbingan Produser dan asisten produksi Unit Bapora. Mereka selalu 

mengajarkan ilmu-ilmu baru dan membimbing dengan penuh kesabaran. 

Meski demikian mahasiswa tetaplah dituntut aktif dan tanggap terhadap 

segala situasi. Selain mempelajari seluk-beluk Unit bapora, mahasiswa 

secara tidak langsung juga berkesempatan mengetahui banyak 

pengetahuan dan ketrampilan dalam beberapa hal. Dengan sendirinya 

mahasiswa juga mempelajari kinerja dari berbagai karyawan dalam 

bermacam-macam program di divisi yang sama.  

 

b.  Wawancara 

Menurut Esterberg (2002) mendefinisikan wawancara adalah 

merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide 



 
 

24 
 

melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu 

topik tertentu.
8
 Wawancara dilakukan guna memperoleh data-data yang 

valid mengenai bagaimana cara kerja dan apa saja yang bisa dipelajari di 

Unit Bapora khususnya pada Progam Serambi Islami dan Buah Hatiku 

Sayang. Wawancara dilakukan secara non formal, karena hanya dengan 

perbincangan ketika melakukan kegiatan dan di sela waktu yang ada 

ketika saat break makan siang atau di waktu santai ketika tidak sedang 

mengerjakan suatu pekerjaan.  

Perbincangan terjadi dengan para tim dan para kru yang ada di Unit 

Bapora khususnya kepada Production Assistent (PA) dan Produser 

Program, karena mahasiswa memilih sebagai Asisten Produksi untuk 

pelaksanaan Kuliah Kerja Profesi ini dan mencari data tentang apa itu 

program-program yang ada di Unit Bapora dengan cara mewawancarai 

produser. Pertanyan yang dilontarkan adalah pertanyan yang sekiranya 

penting bagi mahasiswa tentang apa saja tugas dari seorang production 

assistant untuk dijadikan data sebagai mahasiswaan laporan Kuliah Kerja 

Profesi. Melalui pertanyaan tersebut banyak sekali jawaban dan 

pengetahuan baru yang didapat oleh mahasiswa. 

 

c. Partisipasi 

Setelah mendapatkan kabar pada tanggal 20 Oktober 2016, untuk 

melaksanakan KKP di TVRI Nasional mahasiswa langsung dihubungkan 

dengan Produser di Unit Bapora untuk tahap awal pengenalan kru dan 

tim di Unit Satuan Kerja Bapora. Setelah itu mulailah proses partisipasi 

dalam Unit tersebut sejak 01 November 2016 – 30 November 2016. 

Mahasiswa mengikuti kegiatan dan mengerjakan tugas-tugas yang 

diberikan oleh pembimbing lapangan yaitu Production Assistant pada 

program Serambi Islami dan Buah Hatiku Sayang.  

Dalam mejalankan KKP sebagai Asisten Produksi, mahasiswa 

sangatlah senang karena bisa dipercaya untuk membantu tugas-tugas 

                                                           
8 Sugiyono, 2012, hal 72 
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yang harus dikerjakan dan dibutuhkan untuk keperluan program. Di sisi 

lain, dalam menjalankan KKP mahasiswa merasa banyak ilmu yang 

kurang didapat karena minimnya waktu pelaksanaan KKP. Mahasiswa 

berusaha untuk mempelajari pengetahuan yang di rasa kurang, dan aktif 

bertanya kepada para kru yang sedang bertugas.  

 

2. Pengumpulan Data Sekunder 

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh mahasiswa atau 

peneliti secara tidak langsung dan dapat melalui sebuah perantara. Data 

sekunder dapat berupa dokumen, atau bukti catatan dan laporan yang 

tersusun dalam arsip. Berikut ini adalah beberapa pengumpulan data 

sekunder yang dilakukan oleh mahasiswa.  

a. Analisis Dokumen dan Rekaman 

Sebuah analisis sangatlah penting untuk menulis sebuah penelitian, 

dari analisis dokumen dan rekaman bisa menunjang data-data primer 

yang sudah ada. Analisis dokumen yang diperoleh seperti naskah, 

rundown acara, jadwal per episode, dan untuk mendapatkan itu semua 

sangatlah mudah. Dokumen yang sudah didapat, nantinya akan 

dilampirakan pada laporan Kuliah Kerja Profesi.  

Untuk analisis data rekaman, mahasiswa dapat memperolehnya dari 

hasil video perekaman, dimana mahasiswa ikut serta membantu jalanya 

proses produksi. Video tersebut dapat diambil dari editor, atau asisten 

produksi dapat mendownloadnya di internet yang sudah di Upload oleh 

tim Unit Bapora sesuai dengan kebutuhan.  

b.  Studi Pustaka 

Studi Pustaka adalah proses mencari data-data melalui buku-buku, 

artikel dan website resmi, maupun sumber-sumber yang mendukungyang 

dilakukan oleh mahasiswa untuk mencari kelengkapan mahasiswaan 

utnuk mendukung penyusunan laporan Kuliah Kerja Profesi. Buku 

karangan Sugiyono yang berjudul Memahami Penelitian Kualitatif, 

adalah buku-buku yang dikutip untuk memahami teknik pengumpulan 

data dan metode penelitian dalam mahasiswaan laporan ini. 
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Buku Karangan Onong U. Effendy yang berjudul Televisi Siaran 

Teori dan Praktek, adalah buku yang dikutip untuk menjelasan 

pengertian televisi sebagai media massa elektronik. Buku tersebut 

digunakan mahasiswa sebagai bahan acuan menulis tugas dan tanggung 

jawab seorang pekerja televisi. Selain itu mahasiswa juga menggunakan 

studi internet untuk melengkapi beberapa informasi yang kurang. Salah 

satu sumber internet yang diakses oleh mahasiswa adalah website TVRI 

Nasional dan beberapa website lain juga digunakan mahasiswa untuk 

melengkapi data-data seputar TVRI Nasional.  
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BAB III 

PELAKSANAAN KULIAH KERJA PROFESI 

A. Tinjauan Umum Perusahaan 

1. Sejarah TVRI  

Televisi Republik Indonesia (TVRI) merupakan pelopor industri 

pertelevisian di Indonesia. Didirikan pada tanggal 24 Agustus 1962, 

bertugas mengangkat citra bangsa melalui penyelenggaraan penyiaran 

peristiwa berskala internasional, guna mendorong kemajuan kehidupan 

masyarakat serta perekat sosial. Lembaga penyiaran ini menyandang 

nama negara dan mengandung arti, yaitu siaran yang ditujukan untuk 

kepentingan negara.  

TVRI tercipta karena adanya kehendak rakyat dan pemerintah 

Republik Indonesia. Media penyiaran ini merupakan sejarah bagi bangsa 

Indonesia dan merupakan batu loncatan besar bagi bangsa Indonesia 

untuk mewujudkan cita-cita nasional. Lahirnya TVRI ditandai pada 

ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960, Pasal 18, dinyatakan pentingnya 

pembangunan siaran televisi untuk kepentingan pendidikan nasional. 

Siaran percobaan TVRI menggunakan pemancar berkekuatan 100 watt.  

Percobaan pertama kali atas kinerja dari P2TV (Pembetukan 

Panitia Persiapan Televisi). Siaran dilakukan pada tanggal 17 Agustus 

1962, untuk memperingati Hari Ulang Tahun XVII Proklamasi 

Kemerdekaan Republik Indonesia, yang berlokasi di halaman Istana 

Merdeka. Siaran ini dikenal dengan nama Saluran 5. Siaran percobaan 

dianggap sukses dan Indonesia tercatat sebagai negara keempat di Asia 

yang memiliki media penyiaran televisi, setelah Jepang, Filipina, dan 

Thailand.  

Keberhasilan itu menandakan usainya pekerjaan dari P2TV dan 

dialihkan kepada Biro Radio dan Televisi - Organizing Committee Asian 

Games IV pada tanggal 24 Agustus 1962. Siaran utama TVRI saat itu 

adalah menyiarkan siaran langsung (live) Asian Games IV, dari 

pembukaan hingga penutupan.  
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Pada tahun 1974, TVRI telah berubah menjadi salah satu bagian 

dari organisasi dan tata kerja Departemen Penerangan dengan status 

Direktorat pada era Demokrasi Pancasila.  

Pada era reformasi, TVRI menetapkan status menjadi Perusahaan 

Jawatan, dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 

Tahun 2000 dibawah pembinaan Departemen Keuangan. Seiring waktu 

berjalan, TVRI merubah status menjadi PT TVRI (Persero) dibawah 

Kantor Menteri Negara BUMN. Kemudian, keberadaan Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, TVRI 

menetapkan sebagai Lembaga Penyiaran Publik (LPP) yang berbentuk 

badan hukum yang didirikan negara.  

Tugas TVRI pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 13 Tahun 2005 adalah memberikan pelayanan informasi, 

pendidikan dan hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta 

melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan 

masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran televisi yang menjangkau 

seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

Kantor Televisi Republik Indonesia berpusat di Jalan Gerbang 

Pemuda Senayan Jakarta, Jakarta Pusat 10270. Tempat telah diusulkan 

sejak tanggal 29 Desember 1961 oleh P2TV. usul ditujukan kepada 

Presiden agar pemancar antena dan studio televisi dibangun di kompleks 

Senayan. Usul tersebut disetujui oleh Presiden Pertama Republik 

Indonesia, Bung Karno. 

 

2. Visi dan Misi TVRI  

Visi LPP TVRI adalah Terwujudnya TVRI sebagai media pilihan 

bangsa Indonesia dalam rangka turut mencerdaskan kehidupan bangsa 

untuk memperkuat kesatuan nasional. 

Misi LPP TVRI : 

1. Mengembangkan TVRI menjadi media perekat sosial untuk persatuan 

dan kesatuan bangsa sekaligus media kontrol sosial yang dinamis. 
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2. Mengembangkan TVRI menjadi pusat layanan informasi dan edukasi 

yang utama. 

3. Memberdayakan TVRI menjadi pusat pembelajaran bangsa serta 

menyajikan hiburan yang sehat dengan mengoptimalkan potensi dan 

kebudayaan daerah serta memperhatikan komunitas terabaikan. 

TVRI adalah lembaga penyiaran publik yang bersifat independen, 

netral, dan tidak komersial (UU no. 32 thn 2002/PP.13 thn 2005). TVRI 

mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan, 

hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan 

budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui 

penyelenggaraan penyiaran televisi yang menjangkau seluruh wilayah 

NKRI ( PP.13 thn 2005). 

 

3. Logo dan Arti TVRI 

Secara simbolis, bentuk logo ini menggambarkan “ layanan publik yang 

informatif, komunikatif, elegan dan dinamis “ dalam upaya mewujudkan 

visi dan misi TVRI sebagai TV Publik yaitu media yang memiliki fungsi 

control dan perekat ocial untuk memelihara persatuan dan kesatuan 

bangsa. 

Bentuk lengkung yang berawal pada huruf T dan berakhir pada huruf I 

dari huruf TVRI membentuk huruf ”P” yang mengandung 5 ( lima ) 

makna layanan informasi dan komunikasi menyeluruh, yaitu : 

1. P sebagai huruf awal dari kata PUBLIK yang berarti “ memberikan 

layanan informasi dan komunikasi kepada masyarakat dengan 

jangkauan nasional dalam upaya ikut mencerdaskan kehidupan 

bangsa” 

2. P sebagai huruf awal dari kata PERUBAHAN yang berarti ” 

membawa perubahan ke arah yang lebih sempurna ” 

3. P sebagai huruf awal dari kata PERINTIS yang berarti ” 

merupakan perintis atau cikal bakal pertelevisian Indonesia ” 

4. P sebagai huruf awal dari kata PEMERSATU yang berarti ” 

merupakan lembaga penyiaran publik yang mempersatukan bangsa 
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Indonesia yang tersebar di Bumi Nusantara yang sangat luas dan 

terdiri atas ribuan pulau” 

5. P sebagai huruf awal dari kata PILIHAN yang berarti ” menjadi 

pilihan alternatif tontonan masyarakat Indonesia dari berbagai 

segmen dan lapisan masyarakat” 

 

Bentuk elips dengan ekor yang runcing dan dinamis melambangkan 

komet yang bergerak cepat dan terarah serta bermakna gerakan perubahan 

yang cepat dan terencana menuju televisi publik yang lebih sempurna. 

Bentuk tipografi TVRI memberi makna elegan dan dinamis, siap 

mengantisipasi perubahan dan perkembangan jaman serta 

tuntutan masyarakat. 

Warna BIRU mempunyai makna elegan, jernih, cerdas, arif, 

informatif dan komunikatif. Perubahan warna jingga ke warna merah 

melambangkan sinar atau cahaya yang membawa pencerahan untuk ikut 

bersama mencerdaskan kehidupan bangsa serta mempunyai makna : 

Semangat dan dinamika perubahan menuju ke arah yang lebih sempurna. 

 

Gambar 3. Logo TVRI  

Sumber : (www.google.com, 2016) 
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4. Program-program TVRI 

NO. NAMA PROGRAM HARI DAN JAM TAYANG 

1.  Jalan – Jalan Islami Senin –Minggu Jam : 04.00-04.30 WIB 

2.  Serambi Islami  Senin –Minggu Jam : 04.30-06.00 WIB 

3.  Indonesia Pagi Senin –Minggu Jam : 06.03-07.30 WIB 

4.  TVRI Sport  Senin –Minggu Jam : 07.30-08.00 WIB 

5.  Semangat Pagi Indonesia  Senin –Minggu Jam : 08.00-09.00 WIB 

6.  Hallo Dokter Senin-Kamis Jam : 09.00-09.30 WIB 

7.  Rubrik Psikologi Jumat Jam : 09.00-09.30 WIB 

8.  Anak Indonesia  Sabtu-Minggu Jam : 09.00-.09.30 WIB 

9.  Negeri Indonesia Senin –Minggu Jam : 09.33-10.00 WIB 

10.  Surat dari Desa  Senin Jam : 10.03-10.30 WIB 

11.  Salam dari Desa Selasa Jam : 10.03-10.30 WIB 

12.  Kabar dari Petani Rabu Jam : 10.03-10.30 WIB 

13.  Jelajah Negeri Kamis Jam : 10.03-10.30 WIB 

14.  Kain Nusantara Jumat Jam : 10.03-10.30 WIB 

15.  Mendengar Tanpa Stetoskop Sabtu Jam : 10.03-10.30 WIB 

16.  Rambate Rata Hayo Minggu Jam : 10.03-10.30 WIB 

17.  Berantas Korupsi Senin Jam 10.33-11.00 WIB 

18.  Selidik Selasa Jam 10.33-11.00 WIB 

19.  Garis Polisi Rabu Jam 10.33-11.00 WIB 

20.  Jejak Peradapan Kamis Jam 10.33-11.00 WIB 

21.  Suku-Suku Jumat Jam 10.33-11.00 WIB 

22.  Ibuku Surgaku Sabtu Jam 10.33-11.00 WIB 

23.  Indonesia Membangun Senin-Minggu Jam : 11.03-11.30 WIB 

24.  Kuliner Indonesia Senin-Minggu Jam : 11.33-11.57 WIB 

25.  Indonesia Siang  Senin-Minggu Jam : 11.57-12.50 WIB 

26.  Warta Parlemen Senin-Kamis Jam : 12.50-13.00 WIB 

27.  Sholat Jumat Jumat Jam : 11.57-13.00 WIB 

28.  Buatan Indonesia Senin-Selasa Jam : 13.00-13.30 WIB  

29.  Tapal Batas Rabu Jam : 13.00-13.30 WIB 
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30.  Seribu Satu Bencana  Kamis Jam : 13.00-13.30 WIB 

31.  Citizen Journalisn   Sabtu Jam : 13.00-13.30 WIB 

32.  Indonesia Harmoni  Minggu Jam : 13.00-14.00 WIB 

33.  Poin Senin Jam : 13.33-14.00 WIB 

34.  Kick Off  Selasa Jam : 13.33-14.00 WIB 

35.  Oto Sport Rabu Jam : 13.33-14.00 WIB 

36.  Netting  Kamis Jam :  13.33-14.00 WIB 

37.  Arena 123 Sabtu Jam : 13.33-14.00 WIB 

38.  Dialog Indonesia Hari Ini  Senin Jam : 14.03-15.00 WIB 

39.  Cerdas Cermat MPR RI  Selasa & Kamis Jam : 14.03-15.00 WIB 

40.  LKBN Antara  Rabu & Jumat Jam : 14.03-15.00 WIB 

41.  Teras Parlemen Sabtu Jam : 14.03-15.00 WIB 

42.  Spirit CAF Minggu Jam : 14.03-15.00 WIB 

43.  Variety Show KPDT  Rabu & Jumat Jam : 14.33-15.00 WIB 

44.   Binar  Sabtu Jam : 14.33-15.00 WIB 

45.  Buah Hatiku Sayang Senin-Minggu Jam : 15.03-16.00 WIB 

46.  Indonesia Hari Ini Senin-Minggu Jam : 16.00-17.00 WIB 

47.  English News Service  Senin-Minggu Jam : 17.00-17.30 WIB 

48.  Ayo Bernyanyi Senin & Selasa Jam : 17.33-18.30 WIB 

49.  Fatwa  Kamis & Jumat Jam :  17.33-18.00 WIB 

50.  Jendela Dunia Sabtu & Minggu Jam :  17.33-18.00 WIB 

51.  Asyik Menggambar  Rabu & Kamis Jam : 18.03-18.30 WIB  

52.  Gita Remaja ( Kuis) Jumat-Minggu Jam : 18.03 – 19.00 WIB 

53.  A TO Z (Kuis)  Senin-Kamis Jam : 18.33-19.00 WIB  

54.  Indonesia Malam Senin-Minggu Jam : 19.03-19.30 WIB 

55.  Generasi Emas  Senin Jam : 20.00-21.00 WIB 

56.  Cantik Selasa, Sabtu & Minggu Jam : 20.00-

21.00 WIB 

57.  Ini Baru Indonesia  Rabu Jam : 20.00-21.00 WIB 

58.  Kangenan Kamis Jam : 20.00-21.00 WIB 

59.  Ini Reog  Jumat Jam : 20.00-21.00 WIB 
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60.  Realitas Politik  Senin Jam : 21.03-22.00 WIB 

61.  Berani Bersih  Selasa Jam : 21.03-22.00 WIB 

62.  Sudut Istana Rabu Jam : 21.03-22.00 WIB 

63.  Dialog Ekonomi Minggu Ini  Kamis Jam : 21.03-22.00 WIB 

64.  Titik Temu Jumat Jam : 21.03-22.00 WIB 

65.  Kamera Ria  Sabtu Jam : 21.03-22.30 WIB 

66.  Jazz Minggu Jam : 21.03-22.30 WIB 

67.  Taman Buaya Beat Club Senin-Kamis Jam : 22.00-23.00 WIB 

68.  Music On Location  Jumat Jam : 22.00-23.00 WIB 

69.  3 Nurul  Sabtu Jam : 22.00-23.00 WIB 

70.  Topik Sepekan  Minggu Jam : 22.00-23.00 WIB 

71.  Review Internasional  Minggu Jam : 23.00-23.30 WIB 

72.  Dunia Dalam Berita Senin-Jumat Jam : 23.00-23.30 WIB  

73.  Negeri Indonesia Senin-Minggu Jam : 23.30-00.00 WIB 

74.  Indonesia Membangun Senin-Minggu Jam : 00.00-00.30 WIB 

75.  Indonesia Malam Senin-Minggu Jam : 00.30-01.30 WIB 

 

Tabel 2. Program-program TVRI Nasional, Jakarta 

Sumber : Company Profile TVRI, 2016 
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5. Struktur Organisasi TVRI 

 

Bagan 2. Gambar Struktur Organisasi Dewan Pengawas LPP TVRI 

Sumber : Company Profile TVRI, 2016 
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Bagan 3. Gambar Struktur Organisasi Dewan Direksi LPP TVRI 

Sumber : Company Profile TVRI, 2016 

 

 

Berikut penjelasan tanggung jawab sebagian jabatan pada bagan diatas : 

1. Dewan Pengawas 

Bertanggung jawab menyeleksi dan mengawasi kinerja dari kelima direktur 

dibawah direktur umum, yaitu direktur program dan berita, direktur keuangan, 

direktur tehnik, direktur umum dan direktur pengembangan dan usaha. 

2. Direktur Utama 

Bertanggung jawab sebagai koordinator dari kelima direktur dibawahnya. 

Selain itu, pengambil keputusan merupakan wewenang dari direktur umum. 

3. Direktorat Program dan Berita 

Bertanggung jawab atas kinerja sub direktorat program dan berita. 
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4. Direktorat Keuangan 

Bertanggung jawab terhadap seluruh bidang administrasi keuangan dan 

pengelolaan anggaran sesuai dengan rencana kerja yang dijalankan oleh 

perusahaan. 

5. Direktorat Teknik 

Bertanggung jawab atas segala kebutuhan teknik peliputan maupun produksi. 

6. Direktorat Umum 

Bertanggung jawab dalam segala jenis usaha yang ada di LPP TVRI. 

7. Direktorat Pengembangan  dan Usaha 

Bertanggung jawab dalam perencanaan, penetapan strategi dalam usaha-usaha 

pemasaran dan meningkatkan target pendapatan dan penyusunan program 

perusahaan, sesuai dengan rencana kerja, anggaran dan pengembangannya. 

 

Bagan 4. Gambar Struktur Organisasi Direktorat Program dan Berita 

Sumber : Company Profile TVRI, 2016 
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Berikut penjelasan tanggung jawab sebagian jabatan pada bagan diatas : 

1. General Manager Program 

Bertanggung jawab terhadap semua operasional bagian program. Ia 

merupakan orang yang paling berhak untuk memutuskan semua pilihan 

program khususnya yang akan disiarkan. Pengawasan, koordinasi dan evaluasi 

terhadap penampilan para staff di bagian program merupakan bagian tanggung 

jawab seorang general manager. 

2. Manager Programing 

Bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan 

program untuk siaran. 

3. Manager Operasional Siaran 

Bertanggung jawab atas keseluruhan perangkat operasional perusahaan dan 

berkewajiban memonitor kelayakan perangkat operasional serta berkala. 

4. Manager Akuisisi 

Bertanggung jawab terhadap kegiatan akuisisi di dalam LPP TVRI. 

5. Manager Produksi Program 

Bertanggung jawab terhadap evaluasi seluruh pelaksanaan di bidang produksi 

program, apakah sudah sesuai dengan pendidikan, hiburan, dan 

pengembangan kreativitas dan pelaksanaan Standard Operation Process/ SOP 

produksi. 

 

B. Pelaksanaan Kuliah Kerja Profesi 

1. Rencana Kegiatan 

Kegiatan Kuliah Kerja Profesi dimulai ketika mendapatkan 

panggilan resmi dari pihak TVRI Nasional. Pada awal perjanjian melalui 

saluran telepon, pihak Humas TVRI Nasional telah menempatkan pada 

Unit Satuan Kerja Bapora atau Program Pendidikan. Proses Kuliah Kerja 

Profesi dapat terlaksana dengan mengikuti prosedur yang disampaikan 

oleh pihak Humas TVRI Nasional. 

Posisi Magang yang di ajukan oleh mahasiswa pada Humas TVRI 

Nasional adalah sebagai Asisten Produksi di Unit Bapora. TVRI sebagai 

lokasi pelaksanaan Kuliah Kerja Profesi sangat memberi pengaruh positif 
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bagi mahasiswa. Terutama untuk meningkatkan daya berfikir profesional 

serta lebih kritis dan tanggap pada dunia kerja. Dengan melakukan Kuliah 

Kerja Profesi di stasiun televisi, mahasiswa dapat secara langsung 

mengetahui berbagai dampak dunia elektronik bagi masyarakat, khususnya 

dalam pemberitaan.  

 

2. Waktu Pelaksanaan 

TVRI Nasional adalah Televisi Republik Indonesia sebagai saluran 

televisi Indonesia yang pertama. TVRI sebagai awal perkembangan dari 

kemajuan dunia televisi Indonesia. Saluran tersebut pun memiliki misi 

untuk mengangkat citra bangsa dengan menyiarkan tayangan berskala 

internasional untuk kepentingan Negara dan masyarakat.  

TVRI masih eksis sebagai saluran televisi kebanggaan Indonesia 

yang konsisten menyampaikan informasi-informasi mengenai isu dalam 

dan luar negeri. Menyajikan program-program baik berita maupun non- 

berita, yaitu reality show, talkshow, film dokumenter, musik, olahraga, 

dan drama untuk kebutuhan informasi masyarakat. Eksistensi TVRI tidak 

lepas dari proses produksi yang dibuat sedemikian rupa agar setiap 

programnya tetap “hidup”.  

Adapun waktu penyelenggaran KKP Mahasiswa Institut Seni 

Indonesia Surakarta di TVRI adalah :  

Lama KP : 1 (Satu) Bulan 

Waktu  : 01 November 2016 – 30 November 2016  

 

3. Lokasi 

a. Nama Instansi : Lembaga Penyiaran Publik TVRI Nasional 

b. Divisi/Departement : Produksi Program 

c. Unit Bagian  : Bapora (Program Pendidikan dan Olahraga) 

d. Bidang  : Asisten Produksi (PA)  

e. Alamat  : Jln. Gerbang Pemuda Senayan Jakarta – 10270 
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Gambar 4. Gedung Pusat Produksi Siaran (GPPS) TVRI Nasional 

Sumber : Dewi Karina Fitriana, 2016 

 

4. Realisasi Kegiatan 

Kuliah Kerja Profesi di TVRI Nasional, TVRI Nasional adalah 

Televisi Republik Indonesia (TVRI) sebagai saluran televisi Indonesia 

yang pertama. TVRI sebagai awal perkembangan dari kemajuan dunia 

televisi Indonesia. Saluran tersebut pun memiliki misi untuk mengangkat 

citra bangsa dengan menyiarkan tayangan berskala internasional untuk 

kepentingan Negara dan masyarakat. TVRI masih eksis sebagai saluran 

televisi kebanggaan Indonesia yang konsisten menyampaikan informasi-

informasi mengenai isu dalam dan luar negeri. Menyajikan program-

program baik berita maupun non- berita, yaitu reality show, talkshow, 

film dokumenter, musik, olahraga, dan drama untuk kebutuhan informasi 

masyarakat. Eksistensi TVRI tidak lepas dari proses produksi yang dibuat 

sedemikian rupa agar setiap programnya tetap “hidup”.  

TVRI Nasional memiliki 2 divisi yang bertanggung jawab dalam 

membuat program acara. Divisi tersebut adalah Divisi Program dan 

Berita. Divisi Program bertanggung jawab atas pembuatan program-

program soft seperti program pendidikan, musik, drama, olahraga dan 

masih banyak lainya. Sedangkan divisi Berita adalah Divisi yang 
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bertanggung jawab penuh atas pengumpulan berita-berita, peliputan 

peristiwa baik dari koordinator daerah maupun Jabodetabek.  

Kuliah Kerja Profesi yang dilakukan oleh salah satu mahasiswa 

Institut Seni Indonesia Surakarta kali ini memiliki kesempatan untuk 

mengenyam pengalaman di bawah naungan satuan Kerja Bapora atau 

biasa disebut dengan Program Pendidikan. Satuan Kerja Bapora 

bertanggung jawab atas pembuatan produksi program pendidikan, 

program-program acara yang dihasilkan antara lain Serambi Islami dan 

Buah Hatiku Sayang. Program talkshow ini mengedepankan tema-tema 

yang memberi manfaat pendidikan untuk masyarakat.  

 

Gambar 5. Program Serambi Islami TVRI Nasional 

Sumber : Company Profile TVRI, 2016 

 

Program Serambi Islami adalah program yang membahas tentang 

ilmu-ilmu Agama Islam yang tentunya dapat bermanfaat bagi masyarakat 

terutama bagi umat muslim di Indonesia. Program acara Buah Hatiku 

Sayang adalah program yang mengedepankan pendidikan dan budaya, 

program ini memiliki konten mengedukasi untuk anak-anak agar lebih 

mencintai budaya bangsa dan memberi ruang untuk anak dapat belajar 

melalui jendela televisi. 
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Gambar 6. Program Buah Hatiku Sayang TVRI Nasional 

Sumber : Company Profile TVRI, 2016 

 

C. Deskripsi Pelaksanaan Kuliah Kerja Profesi 

Selama satu bulan masa magang, yaitu dari tanggal 01 November 

2016 – 30 November 2016, Mahasiswa ditempatkan di Satuan Kerja Bapora 

atau Program Pendidikan, LPP TVRI Nasional. Kurang lebih 4 minggu 

magang di LPP TVRI Nasional, Mahasiswa mendapatkan banyak 

pengalaman dan ilmu yang tidak didapatkan pada bangku kuliah. Di tempat 

magang, Mahasiswa sangat merasakan bahwa praktek langsung di lapangan 

tidak sesulit yang dibayangkan, tergantung pada diri kita sendiri, apakah 

sudah siap mengaplikasikan teori-teori dan ilmu-ilmu yang didapatkan pada 

bangku kuliah atau tidak.  

Mahasiswa mengangkat judul SEBAGAI ASISTEN PRODUKSI 

PADA SATUAN KERJA BAPORA TELEVISI REPUBLIK INDONESIA 

(TVRI) NASIONAL, dengan mempertimbangkan dari proses magang 

Mahasiswa yang telah dilaksanakan. Produksi acara program lebih banyak 

variannya dibanding dengan produksi acara berita, maka dari itu Mahasiswa 

lebih mengangkat proses magang di divisi program produksi. 

 

Adapun kegiatan Mahasiswa saat magang di Unit Satuan Kerja 

Bapora LPP TVRI Nasional ialah : 

1. Minggu Pertama 
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Pada hari pertama KKP, tepatnya pukul 09.00 WIB, Mahasiswa 

menemui Humas TVRI untuk mengurus surat jawaban magang, Id Card 

dan di serahkan ke Unit Satuan Kerja Bapora. Lalu Mahasiswa diarahkan 

oleh bagian humas agar menemui Bapak Barno selaku manajer program 

produksi, Mahasiswa ditempatkan di divisi produksi program pendidikan 

yang kemudian oleh Bapak Barno diarahkan kepada Ibu Erlina Asnan 

selaku Eksekutif Produser. Mahasiswa mendapatkan sedikit pengarahan 

dari beliau tentang divisi program produksi.  

 

Gambar 7. Id Card  

Sumber : Dewi Karina Fitriana, 2016 

 

Pada hari kedua, pukul 09.00 WIB Mahasiswa ke ruangan Ibu Sri 

Handayani. Oleh beliau, Mahasiswa diberikan pengarahan tentang 

bagaimana produksi program pendidikan di LPP TVRI Nasional. Beliau 

menjabat sebagai salah satu produser di divisi produksi program 

pendidikan. Di hari ketiga, seperti biasa, pukul 09.00 WIB Mahasiswa ke 

ruangan Bapora, Mahasiswa menemui Ibu Sri handayani, selama kurang 

lebih empat jam Mahasiswa mendapatkan pengarahan dan wejangan-

wejangan dari beliau, yang berupa pengetahuan tentang seorang produser 
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sebuah program acara, sebagai dasar Mahasiswa sebelum ke studio dan 

lain-lain. Dalam membuat sebuah acara, terdapat beberapa tahap menurut 

paparan beliau. Pemunculan sebuah ide, baik dari produser itu sendiri atau 

dari orang lain, ditindak lanjuti menjadi sebuah naskah oleh seorang script 

writer.  

Produser membentuk sebuah tim kreatif yang beranggotakan PD, 

cameramen, set dekorasi dan crew-crew pendukung lainnya. Diadakan 

sebuah PPM (Pra production Meeting), Produser dan jajarannya 

melakukan pembedahan script. Apabila masih terdapat beberapa ketidak 

cocokan, maka script diedit ulang oleh script writer. Setelah dirasa script 

telah final, barulah produser menentukan tugas masing-masing crew, 

dalam hal ini, misalnya produser menghendaki set dekorasi yang 

bagaimana, dan lain-lain. Kemudian bila semua telah dibicarakan, barulah 

mencari narasumber / artis untuk acara tersebut.  

Sudah dua hari Mahasiswa di handle oleh seorang produser, kali ini, 

di hari keempat, Bapak Masuro (Program Director/PD) berganti 

memberikan Mahasiswa pengetahuan-pengetahuan dan dasar-dasar 

seorang PD. Seorang PD haruslah mempunyai respon dan kepekaan yang 

bagus, karena otak dari sebuah produksi ditangan PD. Semua instruksi saat 

dilakukan proses produksi dari PD. Maka dari itu dibutuhkan jam terbang 

yang cukup untuk menjadi seorang PD.  

Hari  kelima  magang  Mahasiswa di Unit Bapora, Mahasiswa 

diberikan pengarahan oleh Ibu Neneng Rosmiati oleh (Program 

Director/PD), tidak jauh beda dari penjelasan-penjelasan dari Bapak 

Masuro (sehari sebelumnya), Ibu Neneng juga menerangkan bagaimana 

proses produksi program pendidikan secara umum. Selain itu sejarah dan 

titik balik TVRI juga beliau paparkan. 

2. Minggu Kedua 

Hari pertama di minggu kedua, oleh Ibu Sri Handayani, Mahasiswa 

diajak ke ruang studio, tepatnya di studio 8, biasa program pendidikan 

melakukan produksi acara. Disana Mahasiswa diberikan gambaran 

bagaimana proses produksi di studio. Walaupun hanya sekedar untuk 
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melihat-lihat saja, tetapi itu justru dapat dijadikan pedoman sebelum 

Mahasiswa benar-benar mengikuti sebuah produksi program acara. Di 

dalam sebuah studio, umumnya peralatan yang digunakan hampir sama, 

terdapat beberapa set panggung, lighting, kamera beserta pedestalnya, 

crane, dan peralatan pendukung lainnya.  

 

Gambar 8. Produksi Acara Unit Bapora Program Serambi Islami 

Sumber : Dewi Karina Fitriana, 2016 

 

Setelah kemarin mahasiswa diajak ke studio 8, kali ini Ibu Sri 

Handayani mengajak mahasiswa ke ruang sub control di studio 8. Seperti 

hari sebelumnya, Ibu Sri Handayani menjelaskan tentang bagaimana 

proses produksi di ruang sub control. Di dalam sub control terdapat 6 

console di depan 10 monitor. 6 console yang dimaksud adalah PD console, 

SW console, CCU, VTR, Line telepon, dan audio room. Adapun PD 

console adalah dimana PD berada, mengarahkan para crew, baik yang 

berada di dalam studio ataupun di dalam ruangan sub control. SW console 

merupakan tempat dimana switcher melakukan tugasnya, yaitu melakukan 

pergantian shot (jika menggunakan multi kamera) dengan efek dissolve 

atau yang lainnya, setelah mendengar instruksi seorang PD. CCU adalah 

kependekan dari Camera Control Unit. CCU bertanggung jawab mengatur 

kamera di dalam studio, baik itu iris, white balance dan settingan kamera 
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lainnya secara otomatis telah diatur melalui CCU agar gambar yang 

dihasilkan layak siar. VTR merupakan sebuah alat yang digunakan untuk 

menyisipkan sebuah video, yang biasanya kiriman dari TVRI daerah, 

ataupun profil dari suatu lembaga tertentu untuk sebuah acara yang 

disponsorinya. Line telepon digunakan bila terdapat acara yang 

menggunakan format interaktif dengan pemirsa di rumah.  

 

 

Gambar 9. Ruangan Sub Control Studio 8 TVRI Pusat, Jakarta 

Sumber : Dewi Karina Fitriana, 2016 

 



 
 

46 
 

 

Gambar 10. VTR di Ruangan Sub Control Studio 8 TVRI Pusat, Jakarta 

Sumber : Dewi Karina Fitriana, 2016 

 

Terdapat seorang crew yang stand by di depan 2 buah line telepon. 

Para penelepon tidak secara langsung disambungkan ke output siaran, 

melainkan di filter terlebih dahulu, yang kemudian oleh instruksi PD 

disambungkan ke studio bila dirasa telah waktunya. Audio room 

merupakan pusat control audio sebuah studio. Di dalam audio room, 

semua peralatan studio maupun sub control yang bersifat audio diatur 

disana. Mic yang digunakan MC atau artis di dalam studio misalnya, oleh 

audioman disiapkan terlebih dahulu sebelum proses produksi 

dilaksanakan. Pengaturan / mixing suara dibutuhkan kepekaan dan 

konsentrasi. Karena bila terdapat kesalahan, fatal akibatnya bila tidak 

segera diperbaiki. Maka perlu sebuah hubungan yang baik seorang 

audioman dengan PD maupun dengan Floor director agar dapat 

meminimalisir kesalahan. Masih diajak jalan-jalan oleh Ibu Sri Handayani, 

kali ini Mahasiswa memasuki Master Control Room.  
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Gambar 11. Ruangan Master Control TVRI Pusat, Jakarta 

Sumber : Dewi Karina Fitriana, 2016 

 

Hari ketiga di MC Room Mahasiswa diarahkan kepada Ibu Jamilah 

selaku Koordinator TD (Technical Director). Oleh Ibu Jamilah Mahasiswa 

diberikan penjelasan tentang bagaimana alur sebuah produksi acara live, 

dimana MC Room sebagai pengontrol utama alur siaran produksi live. 

Walaupun tidak secara mendetail, gambaran umum proses filter gambar 

dari output studio menjadi gambar yang layak siar diberikan pada 

Mahasiswa. Sebuah proses produksi live mempunyai tahapan yang 

panjang.  

Gambar dari studio-studio maupun dari daerah, masuk ke MC room 

untuk diatur kelayakan gambar untuk standar siaran. Adapun standar 

siaran adalah video harus mencapai angka 0,7 VPP dan Sync mencapai 0,3 

VPP. Gambar dari studio kemungkinan belum mencapai standar tersebut, 

maka di MC room lah gambar kemudian diatur ulang. Gambar dari proses 

filter di MC room tersebut kemudian di filter lagi di ruangan PC room 

(Program Continuity). Hampir sama dengan tahapan yang ada di MC 

room, hanya saja gambar di PC room bila telah dirasa standar layak siar, 

dapat langsung disimpan langsung di server. Setelah gambar tersebut 

masuk ke PC room, dikembalikan lagi ke MC room untuk kemudian 



 
 

48 
 

diteruskan ke tranmsisi. Dari transmisi, sebuah gambar di pancarkan ke 

satelit untuk bisa diterima oleh pemirsa di rumah melalui antena-antena 

dan parabola. 

 

Gambar 12. PC Room di Ruangan Master Control TVRI Pusat, Jakarta 

Sumber : Dewi Karina Fitriana, 2016 

 

Hari keempat di minggu  ini, Mahasiswa diajak ke ruangan PC 

(Program Continuity). Disini Mahasiswa dibimbing oleh Ibu Jamilah 

(Telecine). Oleh beliau, Mahasiswa diberikan gambaran umum proses 

yang dilakukan di PC Room. Di dalam PC room terdapat beberapa layar 

untuk memantau siaran yang dilakukan di studi-studio ataupun live dari 

outdoor. Selain itu PC room juga dilengkapi dengan sebuah Character 

Generator untuk melakukan penambahan Title maupun sub title, serta 

running text bila sebuah studio belum dilengkapi dengan sebuah Character 

Generator. Komputer programming juga terdapat di PC room. Rundown 

program acara siaran, baik live maupun recording di susun di dalam 

computer programming. 

 

3. Minggu Ketiga 

Hari pertama, Mahasiswa diajak oleh Bapak Dany selaku Asisten 

Produksi di Unit Bapora. Untuk melihat produksi acara Serambi Islami 
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dan Buah Hatiku Sayang di studio 8, Program Serambi Islami adalah 

program yang membahas tentang ilmu-ilmu Agama Islam yang tentunya 

dapat bermanfaat bagi masyarakat terutama bagi umat muslim di 

Indonesia. Program acara Buah Hatiku Sayang adalah program yang 

mengedepankan pendidikan dan budaya, program ini memiliki konten 

mengedukasi untuk anak-anak agar lebih mencintai budaya bangsa dan 

memberi ruang untuk anak dapat belajar melalui jendela televisi. 

 

Gambar 13. Produksi Program Serambi Islami Studio 8 TVRI Pusat, Jakarta 

Sumber : Dewi Karina Fitriana, 2016 

 

Hari kedua, pagi-pagi sekali (jam 03.00.WIB) Mahasiswa ikut dalam 

produksi acara live Serambi Islami. Dimana Ibu Sri Handayani menjabat 

sebagai produser acara tersebut. Hari ketiga, masih dengan jadwal pagi, 

dan di program yang sama pada pukul 03.00 WIB. Hari keempat di 

minggu ketiga, pukul 09.00 WIB Mahasiswa telah standbye di LPP TVRI 

untuk persiapan nanti ikut dalam acara Buah Hatiku Sayang pukul 10.00 

WIB. Mahasiswa mengikuti proses produksi menjadi seorang Asisten 

Produksi (PA) di acara Buah Hatiku Sayang disini Mahasiswa dibimbing 

langsung untuk handling acara tersebut. Mulai dari mempersiapkan bahan 

materi untuk show, mengurus talent dan narasumber, mempersiapkan 
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segala properti dan kebutuhan program, dan lain sebagainya. Selama dua 

minggu berjalan Mahasiswa mengikuti proses produksi acara tersebut.  

 

Gambar 14. Produksi Acara Buah Hatiku Sayang Studio 8 TVRI Pusat, Jakarta 

Sumber : Dewi Karina Fitriana, 2016 

 

4. Minggu Keempat 

Hari pertama di minggu keempat, seperti biasa Mahasiswa mengikuti 

proses produksi acara Serambi Islami dan Buah Hatiku Sayang. Dimana 

Mahasiswa terlibat langsung dan menjadi Asisten Produksi serta 

membantu FD. Selanjutnya Hari pertama, bapak Syaiful mengajarkan 

Mahasiswa bagaimana teknik penggunaan kamera di studio. Selain 

kamera, pedestal dan crane juga diajarkan oleh beliau. Di LPP TVRI 

Pusat, kamera dan alat - alat yang digunakan di LPP TVRI pusat 

merupakan bantuan dari pemerintah Jepang, jadi tidak heran jika belum 

tentu stasiun televisi lain memiliki alat-alat tersebut. Semisal kamera 

SONY BETACAM DNW-7P, produk tersebut tidak terdapat di pasaran 

Indonesia.  
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Gambar 15. Belajar Kamera di Pedestal Studio 8 TVRI Pusat, Jakarta 

Sumber : Dewi Karina Fitriana, 2016 

 

Dengan segala hormat, Mahasiswa sangat beruntung dapat 

mengetahui dan mengoperasikan walaupun tidak saat produksi live. Di 

dalam studio LPP TVRI Pusat, rata-rata menggunakan 4 kamera, 3 kamera 

stay dan 1 kamera dengan menggunakan crane. Kamera yang digunakan 

kesemuanya adalah SONY BVP-900P, POWERHAD 1000 dilengkapi 

dengan lensa CANON SUPER 20 PJ20x7.5B IE 7.5-150 mm 1:15. Untuk 

crane sendiri menggunakan Vinten Merlin. Pedestal kamera menggunakan 

Vinten Vector 70 Osprey Elite.  

Seorang kameramen studio pada dasarnya lebih mudah jika 

dibandingkan dengan kameramen liputan di lapangan, karena semua 

instruksi dikoordinir oleh seorang PD. Begitu pula settingannya, semua 

juga sudah diatur melalui CCU yang berada di sub control. Namun 

demikian, perlu juga berlatih penggunaanya, karena tidak seperti kamera 

liputan lapangan pada umumnya. Mempunyai fisik yang besar 

mengharuskan seorang kameramen studio berpostur badan kuat. Ada 

kemungkinan dimana kamera harus track in ataupun track out y ang 

notabene kamera yang digunakan juga tidak ringan. Untuk kamera yang 

terintegrasi dengan crane, penggunaannya lebih kompleks. Bird eye, tilt 

up, tilt down, pan, focus, zoom in. zoom out, semuanya dioperasikan 
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menggunakan dua buah stick pan saja. Dibutuhkan konsentrasi lebih untuk 

menggunakan crane, selain juga jam terbang yang tinggi. 

 

Gambar 16. Ruang IT atau Editing Studio 8 TVRI Pusat, Jakarta 

Sumber : Dewi Karina Fitriana, 2016 

 

 Hari berikutnya di minggu terakhir. Mahasiswa diarahkan ke ruang 

editing Mahasiswa diberi penjelasan oleh Ibu Yuniarti. Oleh beliau 

Mahasiswa diajak ke empat jenis ruangan editing di LPP TVRI. Lebih 

banyak referensi editing yang Mahasiswa dapatkan. Terdapat editing 

manual / analog, ruang editing khusus adobe premier, ruang editing khusus 

Final cut pro, dan ruang editing khusus pinnacle. Secara umum ketiga 

ruangan editing yang ada hampir sama penggunaannya, hanya saja 

berbeda software yang digunakan. Gambar untuk acara recording saja 

yang diedit di ruangan editing, untuk kemudian nantinya di insert melalui 

VTR di dalam studio. Untuk ruang editing manual / analog, digunakan 

beberapa computer grafis secara tahap demi tahap . Tetapi di era sekarang 

sudah tidak digunakan, karena sudah ada software pendukung untuk 

melakukan editing dengan instan.  
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Kegiatan magang bertujuan untuk memberikan mahasiswa 

pengalaman serta wawasan dalam dunia kerja yang sesungguhnya, 

khususnya yang sesuai dengan ilmu yang didapat. Mahasiswa diharapkan 

agar dapat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh di dalam kelas 

perkuliahan pada saat melakukan kegiatan magang di Divisi Produksi 

Program LPP TVRI PUSAT. Selama melakukan magang, Mahasiswa 

telah mengalami berbagai proses perkembangan. Apa yang telah diperoleh 

Mahasiswa selama perkuliahan sangat bermanfaat dan dapat diterapkan 

selama kegiatan magang ini. 

Di dalam proses produksi, terdapat sebuah kesinambungan peranan 

antar semua crew yang ada. Dimana semua itu dapat terlihat dari hasil 

produksi sebuah acara apakah dapat dikategorikan sebagai acara yang 

layak siar atau tidak. Program Pendidikan atau Unit Bapora LPP TVRI 

berisi berbagai acara yang bersifat mendidik seputar masalah agama, 

politik, sosial, hukum, dan budaya.  

Secara umum, rangkaian acara dalam program pendidikan LPP TVRI 

mengacu pada pendidikan yang baik. Selain mengutamakan siaran yang 

bersifat pendidikan, juga mengikuti perkembangan situasi dan kondisi di 

Indonesia yang sedang terjadi. Selama melakukan kegiatan magang, 

Mahasiswa juga mendapat pelajaran bahwa membuat sebuah produksi 

acara televisi bukanlah hal yang mudah, karena membutuhkan jam terbang 

yang tinggi untuk dapat mengkoordinir sebuah acara. 
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Berawal dari sebuah ide yang matang, kemudian dituangkan ke dalam 

lembaran naskah yang selanjutnya melewati proses produksi hingga 

berbentuk sebuah acara yang siap ditayangkan. Team Work sangat 

dibutuhkan didalam proses produksi, karena dapat mempengaruhi hasil 

dari program acara yang akan dibuat. Semakin tinggi jam terbang di 

masing-masing posisi, semakin mudah pula mengkoordinir sebuah team 

produksi. 

Pada akhirnya, Mahasiswa menyimpulkan bahwa proses produksi 

yang baik adalah dimana semua crew inti yang mempunyai andil dalam 

suatu produksi dapat melakukan tugasnya dengan mengikuti kaidah-kaidah 

produksi yang berlaku, sehingga dapat menghasilkan sebuah program yang 

berkualitas dan dapat dipertanggung jawabkan di depan khalayak umum. 

 

B. Saran 

1. Bagi Prodi Televisi 

a) Materi perkuliahan bidang berita, jurnalis dan program talkshow 

seharusnya diberikan lebih dalam pada prodi televisi agar 

mahasiswa memiliki banyak bekal ketika diterjunkan dalam 

program acara.  

b) Selama proses Kuliah Kerja Profesi pihak institusi (kampus) 

sebaiknya dapat menanyakan progrsess pada mahasiswa sehingga 

terjadi komunikasi untuk mengontrol perkembangan  

2. Bagi Mahasiswa 

a) Pelaksanaan Kuliah Kerja Profesi sebaiknya dimanfaatkan sebaik-

baiknya sehingga ketika terjun ke dunia kerja pertelevisian 

komersial tidak lagi bertanya-tanya. 

b) Lebih aktif dan tanggap terhadap situasi Kuliah Kerja Profesi 

sehingga hasil yang didapatkan dapat maksimal. 

c) Setiap kegiatan yang dilakukan selama Kuliah Kerja Profesi jangan 

lupa untuk di dokumentasikan sehingga dapat di pertanggung 

jawabkan pada lembar laporan KKP.  
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