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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Seiring berkembangnya dunia pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi dan 

dunia kerja, mahasiswa memiliki kesempatan yang lebih untuk menerapkan dan 

mempraktikkan langsung ilmu yang dimiliki ke dunia kerja sehingga dapat berlatih 

dan belajar bekerja secara profesional. Tentunya dalam proses kerja profesi tersebut 

juga masih dalam tahap belajar, karena belajar merupakan suatu usaha seseorang 

untuk menambah pengetahuan, kemampuan, wawasan sehingga dapat merubah 

dirinya menjadi pribadi yang berkompeten, kreatif, memiliki banyak pengalaman 

kerja, persiapan untuk dunia kerja dan menjadi lebih baik dari sebelumnya. 

Agar dapat menyelesaikan dan memecahkan permasalahan yang dihadapi 

dalam dunia kerja nantinya, tentunya mahasiswa melakukan kegiatan pelatihan di 

instansi atau lembaga secara langsung yang sesuai dengan program pendidikan 

yang dipilih. Kesiapan mental, kemampuan, passion, dan kredibilitas mahasiswa 

dapat diketahui dengan lebih jelas melalui kegiatan lapangan ini.   

Salah satu program yang dapat ditempuh untuk mewujudkan hal - hal tersebut 

yaitu melalui Kuliah Kerja Profesi (KKP). Melalui kerja profesi mahasiswa akan 

merasakan dan mendapatkan pengalaman secara langsung bagaimana suasana dan 
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standar profesional di dunia kerja sesuai dengan bidang pendidikan khususnya 

televisi dan film. 

 Mahasiswa  mengembangkan kemampuannya dengan belajar lebih dalam 

dan praktik langsung dalam proses kerja kreatif secara profesional di sebuah 

industri pertelevisian.  Maka dari itu, untuk merealisasikan hal tersebut mahasiswa 

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

Desain Institut Seni Indonesia Surakarta telah melaksanakan Kuliah Kerja Profesi 

(KKP) di TVRI JOGJA. Kegiatan ini nantinya diharapkan mampu meningkatkan 

wawasan, pengetahuan, dan pengalaman mahasiswa dalam bidang editing program 

acara serta untuk mempersiapkan diri sedini mungkin dalam menghadapi dunia 

kerja. 

B. Tujuan Pelaksanaan Kuliah Kerja Profesi 

Adapun tujuan Kerja Profesi mahasiswa Prodi Televisi dan Film, Jurusan 

Seni Media Rekam, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Instiut Seni Indonesia Surakarta : 

A. Merealisasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai visi, misi dan 

tujuan Institut Seni Indonesia Surakarta. 

B. Menerapkan ilmu yang diterima selama proses studi kedalam dunia 

kerja. 

C. Mengenal dan memahami lingkungan kerja secara langsung di TVRI 

JOGJA. 

D. Meningkatkan pemahaman mengenai prosedur kerja yang baik dan 

benar. 

E. Mengembangkan kemampuan kerja tim (teamwork). 
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C. Manfaat Pelaksanaan Kuliah Kerja Profesi 

Ada beberapa manfaat dari kegiatan Kerja Profesi Mahasiswa Televisi dan 

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

Indonesia Surakarta untuk mahasiswa, lembaga, maupun Perusahaan diantaranya:  

1. Bagi Mahasiswa 

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

dunia kerja yang sesungguhnya, sehingga pembelajaran selama di 

kampus dapat diterapkan secara langsung, yang nantinya sebagai 

acuan mempersiapkan diri dalam dunia kerja profesional. 

b. Sebagai usaha mempersiapkan profesi di bidang kreatif dan 

pengembangan konsep/ide dasar untuk membuat karya. 

c. Untuk menjalin relasi secara profesional dengan lembaga dibidang 

pertelevisian. 

d. Bertukar pikiran dan pengalaman langsung dengan tim paska 

produksi di lokasi. 

2. Bagi Lembaga Pendidikan 

a. Sebagai salah satu cara mengevaluasi pencapaian kompetensi 

lulusan dan materi ajar yang digunakan. 

b. Sebagai sarana menjalin kerja sama dengan industri yang bergerak 

di bidang pertelevisian 

c. Dapat mewakili eksistensi prodi Televisi dan Film, Jurusan Seni 

Media Rekam, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Instiut Seni Indonesia 

Surakarta 

d. Lembaga dapat memperoleh informasi dari industri tentang 

kompetensi dan kualifikasi SDM yang dibutuhkan untuk kemudian 

dapat mempersiapkan mahasiswa melalui penerapan proses studi. 
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3. Bagi Industri 

a. Menjadi tolok ukur kemampuan lulusan mahasiswa terutama 

prodi Televisi dan Film. 

        Program Kuliah Kerja Profesi merupakan salah satu cara mencari 

pandangan untuk melakukan kerjasama dengan mahasiswa yang memiliki 

keterampilan sesuai dengan kebutuhan industri. 

D. Waktu Pelaksanaan Kuliah Kerja Profesi 

Sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui, maka pelaksanaan Kuliah 

Kerja Profesi di Televisi Republik Indonesia Stasiun D.I Yogyakarta (TVRI Jogja) 

ini dilakukan sebagai berikut: 

1. Lama Pelaksanaan : 1 Desember 2018 – 31 Desember 2018 

2. Jam Kerja  : Senin – Jum’at 

3. Jam Kerja  : 08.00 WIB – 17.00 WIB 

Untuk jam kerja pada TVRI Jogja khususnya divisi teknik bagian editing 

ini tidak terpaku pada jadwal. Mengingat banyaknya deadline program yang harus 

masuk tahap editing, sehingga terkadang membuat para editor menggunakan sabtu 

dan minggu sebagai hari kerja. Menurut saya , selama melaksanakan KKP di TVRI 

Jogja, jam pulang kerja bisa menjadi fleksibel. 

E.  Lokasi Pelaksanaan Kuliah Kerja Profesi 

Perkembangan dunia pertelevisian di Indonesia begitu pesat. Dari sekian 

banyak stasiun televisi tersebut masing-masing memiliki keunggulan dan karakter 
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masing-masing dalam setiap programnya, sehingga dengan ciri khasnya stasiun 

televisi tersebut memiliki penikmat tersendiri. 

Salah satunya adalah TVRI JOGJA. TVRI JOGJA merupakan salah satu 

stasiun televisi milik pemerintah yang berada di Yogyakarta, program – program 

acara dikemas secara menarik dan inovatif, sehingga dapat menjadi suatu media 

pembelajaran mahasiswa/mahasiswi ataupun masyarakat luas untuk menambah 

wawasan dan pengalaman dalam dunia kerja bidang pertelevisian. Kualitas 

program – program kegiatan yang baik dan strategi kreatif yang diterapkan dapat 

menjadi acuan bagi perkembangan pembelajaran mahasiswa/mahasiswi prodi 

Televisi dan Film Institut Seni Indonesia Surakarta. 

 

 
Gambar 1. Kantor TVRI Jogja ( Sumber : Dokumentasi Pribadi ) 

Nama Institusi : Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia 

Stasiun D.I Y (TVRI Jogja). 

Department : Asisten editor program acara non berita. 

Alamat : Jl. Magelang Km 4,5. Yogyakarta. 55284 
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BAB II 

MATERI DAN METODE KERJA PROFESI 

 

A. Materi Kuliah Kerja Profesi 

Kuliah Kerja Profesi menjadi salah satu program yang harus ditempuh oleh 

mahasiswa televisi dan film Institut Seni Indonesia Surakarta sebagai salah satu 

bentuk untuk menempuh pendidikan langsung pada industri terkait. Kuliah Kerja 

Profesi menjadi salah program yang berpengaruh besar terhadap pengembangan 

dan pendalaman ilmu diluar perkuliahan terkait dengan profesi yang dituju, 

sekaligus menjadikan suatu ajang untuk melatih diri bekerja secara profesional di 

dunia industri pertelevisian dan perfilman. 

1. Materi Umum 

Pascaproduksi dilaksanakan ketika telah melewati 2 tahap sebelumnya, 

yaitu praproduksi dan produksi. Pascaproduksi merupakan tahap dimana suatu 

program telah siap untuk disunting berdasarkan ide,  konsep cerita, maupun 

naskahnya.  

“Setiap kegiatan selalu dilakukan melalui tahapan dan proses 

pelaksanaan yang sudah ditentukan (standard operation procedure), 

sehingga pekerjaan yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar dan baik 

sesuai dengan  prosedur pengoperasiannya. Demikian juga halnya dengan 

editing program televisi”1 

 

Dalam melakukan kegiatan editing, seorang editor harus 

mengetahui dan memahami prosedur dari tahapan editing. Antara lain  ; 

                                                           
1 Fachrudin, Andi. Dasar-Dasar Produksi Televisi. (Jakarta : Prenamedia Group, 2012),395 
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a. Rushes ( Menonton Bahan ) 

Rushes merupakan tahap dimana crew pascaproduksi 

menonton kembali materi / bahan yang telah diterima dan siap untuk 

masuk ke tahap berikutnya, yaitu editing. Pengalaman saya selama 

KKP di TVRI Jogja, tahap ini dilakukan oleh editor bersama dengan 

produser program, maupun dengan pengarah acara. 

b. Logging File  

Sebelum memilih materi yang akan diedit, kita membuat  

daftar atau catatan berdasar dari catatan good or not good file ketika 

produksi, sehingga membuat materi yang akan diedit tidak 

berantakan dan  mempermudah editor untuk mencari materi yang 

diperlukan. 

c. Digitizing 

Editor mulai memindahkan materi dari hasil produksi ke 

hardisk komputer agar dapat diedit dan siap dilanjutkan ke tahap 

berikutnya. Tahap tersebut adalah assembling. 

d. Assembling 

Assembling merupakan tahap dimana editor mulai menyusun 

kembali materi -  materi editing berdasarkan naskah secara urut. 

 

 

 



 

8 
 

e. Rough Cut 

Rough Cut merupakan tahapan editor memotong materi 

secara kasar dan belum rapi berdasarkan naskah yang telah ada. Pada 

tahap ini masih memungkinkan seorang editor untuk menyusun 

kembali materi jika dirasa belum sesuai dengan plot atau urutan, yaitu 

rough cut 1, 2 maupun 3 jika diperlukan. 

f. Fine Cut & Trimming 

Fine Cut merupakan tatanan dari potongan – potongan bahan 

editing yang telah rapi berdasar naskah yang ada dan telah sesuai 

dengan porsi dan durasi yang pengarah acara maupun produser 

program  kehendaki. 

g. Picture Lock (Final Edit) 

Pada tahap ini materi yang telah diedit dan telah masuk di 

tahap final edit, istilah lainya adalah offline editing telah disepakati 

oleh produser, pengarah acara, dan editor. Sehingga, materi offline 

editing ini bisa dilanjutkan ke tahap online editing. 

h. Online Editing 

Setelah offline editing disetujui dan disepakati oleh produser, 

pengarah acara dan editor, dilanjutkan ke tahap tahap online editing. 

Online editing merupakan tahap dimana editor menjadikan materi 

offline editing lebih halus dan matang. Tahapan tersebut antara lain ; 
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a. Membuat Title 

Title merupakan suatu kata maupun kalimat yang 

digunakan sebagai identitas program, judul program, 

template, maupun credit title. Pada umumnya, title 

berfungsi sebagai penyampai suatu informasi dan pesan 

kepada penononton. 

b. Mixing  

Mixing merupakan penggabungan dari unsur visual 

dengan unsur audio, sehingga menjadi suatu materi yang 

dapat memberikan suatu pesan, kesan dan informasi kepada 

penonton. Mixing merupakan tahapan editor untuk 

memperindah materi sesuai kebutuhan. Maka dari itu, 

mixing harus sesuai antara gambar dengan dialog, narasi, 

backsound dan ilustrasi  

c. Color Grading / Color Correction 

Color Grading merupakan tahapan mengkoreksi 

warna tiap – tiap shot yang telah tersusun dan terangkai 

sehingga tiap materi yang satu dengan yang lainnya 

memiliki kesinambungan alur. Disamping itu, color 

grading juga dilakukan untuk memperbaiki warna atau 

susasana yang jumping (tidak sinkron). 
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2. Materi Khusus 

Editing merupakan kegiatan dari tahap akhir dari urutan produksi 

sebuah program. Tahap editing masuk ke dalam pascaproduksi. Maka dari itu, 

proses editing menjadi suatu hal yang penting karena sebagai penentu 

keberhasilan atau tidaknya program acara tersebut yang nantinya akan 

dinikmati oleh para khalayak.  

Editor menjadi komponen terpenting dalam tahap pascaproduksi, 

karena editor merupakan seorang yang mempunyai tugas untuk 

merekonstruksi cerita dari materi – materi yang telah diproduksi berdasarkan 

ide, konsep dan naskah suatu program acara. Dalam melakukan tugasnya, 

seorang editor dibantu oleh asisten editor. 

Waktu pelaksanaan Kuliah Kerja Profesi (KKP) di TVRI Jogja, penulis 

diberikan kepercayaan ke divisi teknik bagian editing program acara non berita 

oleh pihak yang mengurusi KKP di TVRI Jogja. Penulis menjadi asisten para 

editor program acara non berita yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk 

membantu kerja para editor ketika melakukan editing, tugas –tugas tersebut 

antara lain ; 

a. Membantu logging materi. 

b. Membantu mengoreksi skenario jika terdapat kesalahan. 

c. Transfer, upload dan kirim program. 

d. Membantu rekaman narasi. 

e. Offline editing dan Online editing. 
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          Editor memiliki tahap atau alur kerja agar materi yang diedit rapi, 

sesuai dengan timeline / time schedule dan sebagai bentuk usaha agar 

mendapatkan hasil yang maksimal. Berikut adalah tahap dan alur kerja editor 

program acara non berita TVRI Jogja ; 

1. Input Data 

Langkah pertama dalam melakukan kegiatan editing adalah 

memasukkan materi dari media penyimpanan sementara ke media 

penyimpanan dalam komputer. Pada langkah ini, semua materi 

diperiksa dan diteliti. Jika perlu, editor dapat melakukan backup file 

untuk mengantisipasi kehilangan atau kerusakan file. 

2. Manajemen File 

Manajemen file merupakan kegiatan editor memilih, 

mengelompokkan dan memasukkan file sesuai dengan formatnya. 

Manajemen file bertujuan untuk memudahkan editor mencari file 

yang diperlukan untuk kebutuhan editing. Kegiatan ini dilakukan 

sebagai bentuk upaya para editor program acara non berita di TVRI 

Jogja dalam menjalankan Standard Operation Procedure (SOP) yang 

berlaku dan dapat dengan mudah untuk mengakses file tanpa 

khawatir terjadi hal – hal yang tidak diinginkan, seperti missing file 

project ketika editing program berpindah tangan dari editor satu ke 

editor yang lainnya. 
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3. Offline Editing 

Tahap ini merupakan kegiatan editor menyambung dan 

memotong materi – materi program sesuai dengan editing script atau 

skenario dan sesuai dengan arahan pengarah program acara maupun 

produser program acara. Pada tahap ini, kegiatan memotong dan 

menyambung materi masih bisa dirubah sesuai dengan kebutuhan 

struktur alur cerita. Setelah editor melakukan preview dengan 

pengarah acara atau produser dan terjadi kesepakatan picture lock, 

maka editor bisa melanjutkan ke tahap online editing. 

4. Online Editing 

Setelah offline editing disetujui dan disepakati oleh 

produser, pengarah acara dan editor, dilanjutkan ke tahap tahap 

online editing. Online editing merupakan tahap dimana editor 

menjadikan materi offline editing lebih halus dan matang, yaitu 

dengan menambahkan berbagai materi seperti visual effect, title, 

mixing sound, ilustrasi musik, text,  dan color grading. 

5. Render dan Export 

Render dan export merupakan tahap terakhir dari 

rangakaian proses editing. Editor telah mengunci dan menghasilkan 

suatu project dari materi yang telah diedit dan siap untuk dikirim 

maupun on air. 
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B.  Metode Kuliah Kerja Profesi 

   Penulis melakukan beberapa proses agar mendapatkan informasi dan data 

yang valid ketika melakukan KKP. Proses tersebut dengan mengunakan Metode 

Kuliah Kerja Profesi. Data yang dibutuhkan penulis berupa data audiovisual, 

gambar, angka, huruf, tulisan, suasana dan keadaan. Pencarian dan pengumpulan 

data dibagi dengan dua cara yaitu dengan mencari data primer dan data sekunder. 

1. Pengumpulan Data Primer 

a. Observasi 

Observasi menjadi cara penulis dalam mendapatkan data 

dengan mengamati kegiatan dan materi – materi yang terdapat di 

bagian editing program non berita TVRI Jogja. Pengamatan dilakukan 

oleh penulis secara berkala dari mulai dari penerimaan paket editing, 

hingga pengiriman paket ke master control untuk diproses ke tahap 

selanjutnya maupun upload ke TVRI Nasional yang dipandu oleh para 

editor non berita TVRI Jogja. 

 
                                            Gambar  2. Ruangan Editing Non Berita ( Sumber : Dokumentasi Pribadi ) 
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Berdasarkan observasi yang diperoleh penulis, terdapat satu 5 

set komputer untuk editing yang dibagi menjadi 3 untuk editing 

program acara non berita, 1 untuk editing iklan dan rundown iklan 

harian, dan 1 untuk upload file ke channel youtube TVRI Jogja. Tiap 

set komputer memiliki aksesoris untuk mendukung kegiatan editing. 

Aksesoris tersebut antara lain ; speaker, harddisk eksternal, dan tiap 

set komputer diberi task chair, untuk memberi kenyamanan ketika 

melakukan editing. 

Penulis juga melakukan observasi terhadap workspace tiap 

editor program non berita TVRI Jogja. Tiap editor memiliki 

pengolahan layar tersendiri dalam Adobe Premiere, sehingga ketika 

penulis melakukan editing mendapat referensi baru dalam 

menggunakan aplikasi Adobe Premiere. Tiap editor memiliki 

komputer masing – masing, tetapi pada intinya tiap komputer bisa 

digunakan untuk bersama jika diperlukan, sehingga jika terdapat 

perpindahan tangan editing. Jadi, editor hanya perlu mengedit 

dikomputer editor yang lain, tanpa harus memindah materi.  

Penulis juga mengamati kegiatan editing program non berita 

para editor, mulai dari transfer file, offline editing, online editing, 

sound recording, hingga mengkoreksi bersama dengan pengarah acara 

dan produser program. 
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b. Wawancara 

Selama penulis melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Profesi 

(KKP) di TVRI Jogja bagian editing program acara non berita, penulis 

juga melakukan pengumpulan data primer dengan menggunakan 

wawancara kepada para editor. Kegiatan wawancara tersebut 

dilaksanakan agar mendapatkan data yang akurat dan secara langsung 

dari narasumber yang berkaitan dengan ranah kerja bagian editing non 

berita.  

Penulis melakukan wawancara kepada Pak Agus Priyambodo 

sebagai Pembimbing KKP yang memberikan informasi mengenai 

ranah teknik produksi dan penyiaran, Mas Aryo Saputro dan Mas 

Wisnu selaku editor program acara non berita yang memberikan 

informasi mengenai manajemen file, perkembangan editing, teknik 

editing, serta memberikan tips bagaimana mengatur workspace agar 

memberikan kenyamanan saat melakukan editing program acara 

televisi, Pak Muji juga selaku editor program dan rundown iklan turut 

memberikan pengetahuan tentang teknik cutting program acara 

televisi. 

c. Partisipasi 

Selama melakukan Kuliah Kerja Profesi, penulis turut serta 

dalam  melakukan rangkaian kegiatan editing program acara non berita 

di TVRI Jogja. Penulis menjadi asisten editor dalam membantu offline 
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editing maupun online editing, mengecek naskah program dan editing 

script. Selain itu, penulis juga berpartisipasi dalam kegiatan preview 

project  bersama editor, pengarah acara dan produser acara. Penulis 

juga ikut membantu dalam kegiatan editing rondown iklan harian 

TVRI Jogja, rendering project, eksport project, upload dan mengirim 

file.  

2. Pengumpulan Data Sekunder 

Penulis juga melakukan pngumpulan data sekunder. Pengumpulan data 

sekunder diharapkan mampu menjadi pelengkap dari pengumpulan data primer. 

Data sekunder tersebut berupa ;  

a. Dokumen dan Rekaman 

Dokumen dan rekaman digunakan sebagai pelengkap dari 

pengumpulan data primer. Dokumen – dokumen tersebut adalah naskah 

program, editing script, catatan – catatan lapangan ketika produksi, 

instruksi – instruksi tertulis dari pengarah acara maupun produser, serta 

berbagai materi yang berhubungan dengan editing program acara non 

berita TVRI Jogja. Data lainnya yang menjadi data sekunder adalah 

rekaman – rekaman program, berupa teaser program, trailer program, 

iklan program, project / file jadi program acara. 

b. Studi Pustaka 

Studi pustaka merupakan bentuk pengambilan data secara 

tekstual, yang digunakan penulis sebagai referensi dan panduan dalam 
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pembuatan laporan Kuliah Kerja Profesi. Berikut adalah daftar 

referensi yang digunakan penulis sebagai panduan untuk membuat 

laporan Kuliah Kerja Profesi ; 

1. Buku yang ditulis oleh Andi Fachrudin pada tahun 2012 yang berjudul 

Dasar – Dasar Produksi Televisi : Produksi Berita, Feature, Laporan 

Investigasi, Dokumenter, dan Teknik Editing. Buku ini menjadi acuan 

penulis untuk memahami teknik – teknik editing program acara televisi. 

2. Buku yang ditulis oleh Wahana Komputer pada tahun 2008 yang berjudul 

Video Editing dan Video Production. Buku ini menjadi acuan penulis untuk 

memahami konten editing, tahapan editing, dan pengemasan project 

editing. 

3. Laporan Kuliah Kerja Profesi (KKP) Editor di PT. Cipta Televisi 

Pendidikan Indonesia (MNC TV) yang ditulis oleh Nugraha Rangga N 

pada tahun 2015, mahasiswa program studi Televisi dan Film ISI 

Surakarta. Laporan KKP ini berisi tentang pengalaman Nugraha Rangga 

selama melaksanakan KKP di MNC TV sebagai Editor. 

4. Laporan Kuliah Kerja Profesi (KKP) Asisten Editor di Limaenam Films 

yang ditulis oleh Tommy Gustiansyah Putra pada tahun 2018, mahasiswa 

program studi Televisi dan Film ISI Surakarta 2014. Laporan KKP ini 

berisi tentang pengalaman Tommy Gustiansyah Putra selama 

melaksanakan KKP di Limaenam Films sebagai Asisten Editor. 
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BAB III 

PELAKSANAAN KULIAH KERJA PROFESI 

 

A. Tinjauan Umum Instansi 

         
     Gambar  3. Logo TVRI Jogja ( Sumber : TVRI Jogja) 

1. Sejarah TVRI Jogja 

Televisi Republik Indonesia Stasiun D.I Yogyakarta (TVRI Jogja)  

merupakan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) milik pemerintah yang 

bergerak dalam bidang pertelevisian. TVRI Jogja mengudara pertama kali 

pada tahun 1965, tepatnya pada 17 agustus 1965 . Siaran perdana TVRI 

Jogja adalah pidato peringatan HUT kemerdekaan negara Indonesia yang 

ke – 20 oleh wakil gubernur D.I Yogyakarta Sri Paduka  Paku Alam VIII. 

LPP TVRI Jogja memiliki pola siaran yang bernama pola siaran 

terpadu. Pola siaran terpadu TVRI Jogja merupakan pola siaran yang 

mengacu kepada pola siaran TVRI Pusat Jakarta. Hal tersebut 

dikarenakan TVRI Stasiun daerah di Indonesia merupakan satu 

manajemen dibawah TVRI Pusat Jakarta. 

Sebagai stasiun televisi yang mempunyai visi berbudaya, 

pendidikan, dan kerakyatan, maka dari itu TVRI Jogja membuka ruang 

luas bagi para pemirsa untuk ikut andil memberi aspirasi dan 
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mengapresiasi tiap program dan kegiatan didalamnya. Selain itu, TVRI 

Jogja juga memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memanfaatkan 

fasilitas untuk kegiatan budaya, pendidikan, dan kegiatan ekonomis.   

2. Visi dan Misi TVRI Jogja 

Visi : Terwujudnya TVRI Stasiun D.I Yogyakarta sebagai media Televisi 

Publik yang independen, profesional, terpercaya dan pilihan masyarakat 

DIY , dalam keberagaman usaha dan program yang ditujukan untuk 

melayani kepentingan masyarakat dalam upaya memajukan kesejahteraan 

umum, mencerdaskan kehidupan masyarakat, dan melestarikan nilai 

budaya yang berkembang di DIY dalam rangka memperkuat kesatuan 

nasional melalui jejaring TVRI Nasional. 

Misi : 

1. Mengembangkan TVRI Stasiun D.I Yogyakarta menjadi media 

perekat sosial sekaligus media kontrol sosial yang dinamis. 

2. Mengembangkan TVRI Stasiun D.I Yogyakarta menjadi pusat layanan 

informasi yang utama serta menyajikan hiburan yang sehat dengan 

mengoptimalkan potensi daerah dan kebudayaan yang tumbuh dan 

berkembang di DIY. 

3. Memberdayakan TVRI Stasiun D.I Yogyakarta menjadi pusat 

pembelajaran demokratisasi dan transparansi informasi dalam rangka 

mewujudkan masyarakat madani. 
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4. Memberdayakan TVRI Stasiun D.I Yogyakarta sebagai Televisi Publik 

yang bertumpu pada keseimbangan informasi dengan tetap 

memperhatikan komunitas terabaikan. 

5. Memberdayakan TVRI Stasiun D.I Yogyakarta menjadi media untuk 

membangun citra positif DIY sebagai pusat budaya, pendidikan dan 

pariwisata ditingkat nasional, regional maupun di dunia internasional 

melalui jejaring TVRI Nasional. 

3. Rating dan Share Program TVRI Jogja 

 TVRI Jogja menjadi salah satu obyek riset TVRI Pusat dalam 

meneliti rating dan share melalui Riset Media AC Nielsen. Pada tahun 2006, 

TVRI Jogja memiliki rating dan share paling tinggi dibanding dengan TVRI 

stasiun daerah yang lainya di Indonesia, yakni unggul 4,9 point. Berikut 10 

besar urutan rating dan share program – program acara TVRI Jogja yang masih 

digunakan : 

        
      Gambar 4.Tabel Rating dan Share Program Acara ( Sumber : TVRI Jogja) 
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4. Pola Siaran TVRI Jogja 

Pola siaran yang diproduksi TVRI Jogja merupakan pola siaran harian, 

pola tersebut disusun berdasarkan pola siaran tahunan dari TVRI Pusat. Jadi, 

pola siaran program acara tahunan TVRI Jogja merupakan kombinasi dari 

program acara TVRI Pusat Jakarta. Jangkauan siar TVRI Jogja, meliputi ; 

Kabupaten Magelang, kota Magelang, Temanggung, Wonosobo,sebagian 

Klaten, Sebagian Purworejo, sebagian Karanganyar. 

                                   

Gambar 5. Tabel  Pola Siaran Reguler 2018 ( Sumber : TVRI Jogja ) 
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5. Struktur Organisasi TVRI Jogja 

 Berikut adalah struktur kelembagaan  TVRI Jogja per 1 Juli 2018. 

 
         Gambar 6. Struktur Organisasi TVRI Jogja ( Sumber : TVRI Jogja) 

B. Pelaksanaan Kegiatan  

1. Waktu dan Tempat Kuliah Kerja Profesi 

Kuliah Kerja Profesi dilaksanakan oleh penulis selama 1 bulan, dimulai 

pada periode 1 Desember 2018 – 31 Desember 2018. Pelaksanaan KKP 

bertempat di gedung utama TVRI Jogja, ruangan editing centre. Hari kerja 

TVRI Jogja dimulai pada hari senin – jumat, kemudian untuk jam kerja yang 

dijadwalkan yaitu, jam 8 pagi hingga 5 sore. Selama KKP, ketentuan jadwal 

kerja penulis menyesuaikan dengan kegiatan editing oleh editor. Pada minggu 

pertama KKP, penulis mendapat hari kerja dari senin hingga minggu, 
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dikarenakan terdapat deadline paket dari TVRI Pusat sudah dekat dan masih 

banyak editing yang belum diselesaikan, lalu pada minggu ke 2 hingga minggu 

terakhir, penulis mendapat hari kerja dari senin hingga jumat, sesuai dengan 

hari dan jam kerja TVRI Jogja. 

Berdasar pengalaman penulis melakukan KKP di TVRI Jogja bagian 

editing non berita, jam kerja seorang editor adalah fleksibel, tidak bergantung 

kepada jam kerja instansi. Jam kerja seorang editor terkadang  bisa kurang, 

atau bisa lebih dari jam kerja instansi. Hal tersebut dikarenakan proses cepat 

atau lambatnya editor menerima paket yang harus diedit, semakin cepat 

diterima, semakin cepat pula pekerjaan selesai. Sehingga, waktu yang tersisa 

bisa digunakan untuk mengerjakan paket editing yang lain. 

2. Realisasi Kegiatan Kuliah Kerja Profesi 

Di awal pelaksanaan kegiatan KKP, penulis melakukan adaptasi 

dengan rekan kerja, lingkungan kerja, ruang kerja, aturan di tempat kerja dan 

jadwal pekerjaan. Penulis mencoba untuk membiasakan diri dengan pola kerja 

yang ada di TVRI Jogja , sehingga membuat penulis lebih nyaman dalam 

melaksanakan KKP. Berikut adalah kegiatan – kegiatan yang telah dilakukan 

penulis selama melaksanakan KKP sebagai asisten editor di TVRI Jogja ;  
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1. Editing Program Acara Pesona Indonesia 

 
                                    Gambar 7. Bumper In Pesona Indonesia ( Sumber : TVRI Jogja) 

 
            Gambar  8. Opening Episode ( Sumber : TVRI Jogja) 

1. Judul  : Pesanggrahan Ambarrukmo. 

2. Karya  : Dokumenter TV. 

3. Durasi  : 25 - 30 Menit. 

4. Produksi : 2018. 

5. Keterangan : Penulis sebagai offline dan online editor. 

Pesona Indonesia merupakan program acara dokumeter TV 

yang menyajikan keindahan alam dan budaya yang ada di 

Indonesia. Ketika melaksanakan KKP di TVRI Jogja, penulis diberi 

tanggung jawab penuh dalam editing program Pesona Indonesia 

episode “Pesanggrahan Ambarrukmo” yang ada di Kraton 

Jogjakarta mulai dari offline editing hingga online editing.  
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Editing dilakukan selama 5 hari, terhitung dari senin hingga 

jumat. Ketika melakukan editing, penulis diberi saran oleh Mas 

Aryo selaku penanggung jawab editing paket Pesona Indonesia. 

Penulis juga diberi kesempatan untuk memberikan saran agar 

mencapai hasil yang maskimal kepada editor.  

Pada intinya, hubungan antara editor dengan asisten editor 

saling memberikan saran dan masukan. Penulis juga tidak lupa 

untuk selalu inisiatif dengan paket yang sedang dikerjakan, lewat 

penerapan teknik- teknik pemotongan video maupun color grading 

yang penulis kuasai sebelumnya di perkuliahan. 

2. Editing Program Acara Semangat Pagi Indonesia 

 
                              Gambar 9.  Bumper in SPI ( Sumber : TVRI Jogja) 

 
                   Gambar  10. Opening Program ( Sumber : TVRI Jogja) 

 



 

26 
 

1. Judul  : Sekolah Sehat SD Sungapan Bantul. 

2. Karya  : Feature. 

3. Durasi  : 7 menit. 

4. Produksi : 2018. 

5. Keterangan : Penulis sebagai offline dan online editor. 

Selain Pesona Indonesia, penulis juga berpartisipasi dalam 

editing program acara Semangat Pagi Indonesia (SPI). Program 

acara ini merupakan program acara feature yang berdurasi 5 – 7 

menit. Berbeda dengan Pesona Indonesia, SPI lebih membahas 

tentang dunia pendidikan yang ada di Indonesia. 

 Penulis mendapatkan paket editing SPI epidode Sekolah 

Sehat. Episode kali ini membahas dengan lengkap dan singkat 

bagaimana SD Sangapan Bantul  menginspirasi sebagai sekolah 

sehat. Penulis melakukan editing dengan produser SPI bernama Bu 

Wiwik yang langsung memonitor jalannya editing.  

3. Editing Program Acara Kuis Chantas 

 
                  Gambar  11. Bumper in Kuis Canthas  ( Sumber : TVRI Jogja) 
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                               Gambar  12. Editing Program ( Sumber : Dokumentasi Pribadi) 

1. Judul  : Kuis Canthas. 

2. Karya  : Program Kuis (Variety Show). 

3. Durasi  : 40 - 50 menit. 

4. Produksi : 2018. 

5. Keterangan : Penulis sebagai offline editor. 

Penulis juga diberi kesempatan dalam editing program yang 

diproduksi di studio, yaitu Kuis Canthas. Progra acara variety show 

berdurasi 40 – 50 menit ini menampilkan para wanita yang 

berpengalaman dibidangnya, seperti judul program yang memiliki 

kepanjangan dari canthas yaitu cantik dan cerdas. 

 Program acara tidak hanya berisi tentang kuis, namun juga 

berisi dengan game, menanyi dan menari. Seusai tema, paket 

editing yang saya kerjakan ini bertema kesehatan. Jadi, yang 

menjadi pesertanya adalah wanita – wanita yang berprofesi sebagai 

dokter dan bidan. 
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4. Editing Program Acara Saba Desa 

 
Gambar  13. Bumper In Saba Desa  ( Sumber : TVRI Jogja) 

 

 
                              Gambar  14. Editing Program ( Sumeber : Dokumentasi Pribadi) 

1. Judul  : Saba Desa. 

2. Karya  : Feature. 

3. Durasi  : 30 Menit. 

4. Produksi : 2018. 

5. Keterangan : Penulis sebagai offline dan online editor. 

Saba Desa merupakan program acara feature yang mengulik 

tentang suatu desa di Daerah Istimewa Yogyakarta. Saba Desa 

memiliki alur yang diselipi dengan cerita cerita / drama 

didalamnya, selain itu Saba Desa disajikan dengan gaya Host yang 
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lucu. Sehingga membuat penonton terhibur tetapi tidak lupa dengan 

informasi yang disampaikan. 

Menggunakan sentuhan drama membuat penonton juga ikut 

penasaran dengan kelanjutan setelah jeda pariwara. Program acara 

dikemas secara menarik dan informatif, serta memiliki nilai budaya 

jawa khususnya budaya kota Jogja didalamnya.  

5. Editing FTV “Cemara” 

                             
            Gambar  15. Bumeper In FTV Cemara ( Sumber : TVRI Joga ) 

                           
                            Gambar  16. Preview Editing Program ( Sumber : Dokumentasi Pribadi ) 

1. Judul  : FTV “ Cemara”. 

2. Karya  : Film Televisi (FTV). 

3. Durasi  : 60 menit. 

4. Produksi : 2018. 

5. Keterangan : Penulis sebagai online editor. 
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Penulis juga berpartisipasi pada editing paket tahunan untuk 

dikirim ke TVRI Pusat, yaitu film televisi berjudul Cemara. FTV 

ini tayang pada tanggal 25 Desember 2018 pukul 20.00 WIB.  

Penulis diberi tanggung jawab oleh editor untuk melakukan 

color grading / color correction, yaitu kegiatan memberi warna dan 

mengoreksi warna pada tiap scene. Editor menggunakan lumetri 

color di Adobe Premiere untuk memberi dan mengoreksi warna. 

Editing dilakukan asisten editor setelah menerima offline editing 

dari editor. Jadi, proses editing FTV Cemara ini dilakukan dengan 

cara estafet.  

6. Editing Program Acara Ranah Publik 

 
                              Gambar  1. Bumper In Ranah Publik ( Sumber : TVRI Jogja) 

1. Judul  : Ranah Publik. 

2. Karya  : Talk Show. 

3. Durasi  : 60 Menit. 

4. Produksi : 2018. 

5. Keterangan : Penulis sebagai offline editor. 
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Ranah Publik merupakan program acara talk show yang 

membahas tentang ekonomi, sosial dan isu lingkungan sekitar. 

Penulis diberi tanggung jawab untuk editing memotong dan 

menyambung materi, memberikan pembuka dan penutup program 

acara , serta membuat credit title dan backsound credit title. 

7. Editing Rundown Iklan Harian 

                         
                                    Gambar 18. Preview Rundown Iklan ( Sumber : Dokumentasi Pribadi) 

Rundown iklan harian merupakan urutan dari daftar iklan 

yang tayang diwaktu jeda pariwara tiap program acara TVRI Jogja. 

Editing dilakukan ketika divisi penyiaran telah menyerahkan script 

rundown iklan kepada editor.  

Editing rundown iklan dilakukan setiap hari, dimulai dari 

hari senin untuk jadwal iklan hari senin, selasa untuk selasa, dan 

seterusnya terkecuali hari jumat, karena hari jumat adalah hari kerja 

terakhir, maka paket editing rundown iklan untuk hari sabtu dan 

minggu juga diberikan pada saat hari jumat. 
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8. Rekaman Narasi 

Materi narasi merupakan sebuah konten audio yang berisi 

informasi yang mendukung konten visual yang sedang tayang. 

Selama KKP di TVRI Jogja, penulis juga ikut berpartisipasi dalam 

rekaman narasi oleh pengisi suara menggunakan aplikasi Adobe 

Audition. 

3. Kendala dan Solusi Realisasi Kuliah Kerja Profesi 

Selama melakukan kegiatan KKP, penulis juga mengalami kendala. 

Kendala tersebut merupakan sesuatu hal yang menghambat berlangsungnya 

pekerjaan editing. Kendala tersebut merupakan penggunaan aplikasi Edius Pro 

dalam editing rundown iklan, yang sebelumnya tidak terbiasa menggunakan 

aplikasi tersebut. Maka dari itu, penulis melakukan adaptasi dan  seiring 

dengan berjalannya waktu, penulis juga berusaha untuk belajar dan bertanya 

kepada para editor yang ada di TVRI Jogja dan mencari tutorial -  tutorial di 

youtube.com tentang penggunaan button dan tools yang ada di aplikasi Edius 

Pro ketika terdapat waktu senggang disela – sela pekerjaan. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Kuliah Kerja Profesi merupakan mata kuliah wajib tempuh mahasiswa 

pada semester 7. KKP dilaksanakan penulis di TVRI Stasiun Daerah Istimewa 

Yogyakarta (TVRI Jogja) selama 1 bulan. Pelaksanaan KKP ini sangat 

bermanfaat bagi penulis, karena telah menjadi media bagi para mahasiswa 

khususnya prodi Televisi dan Film Institut Seni Indonesia Surakarta untuk 

mengasah kemampuan bersosial, berkomunikasi, berkomunikasi sesama 

rekan kerja, mental, kreatifitas, dan bidang keahlian. Disamping itu, penulis 

juga mendapatkan pengalaman terjun di dunia perindustrian televisi secara 

langsung, menghadapi  berbagai permasalahan di dalamnya, dan tentunya 

pengetahuan baru di dunia kerja yang nantinya dijadikan bekal oleh penulis 

dimasa mendatang 

Selama KKP telah banyak pengetahuan dan informasi di dunia kerja 

pertelevisian yang didapat oleh penulis sebagai asisten editor program acara 

non berita. Ketiak KKP banyak hal yang menyadarkan penulis bagaimana 

pentingnya sebuah pemahaman terhadap kesan yang diberikan oleh khalayak 

yang menonton menonton program acara yang telah diedit sebelum disiarkan. 

Teknik – teknik pemotongan dan penciptaan rasa tiap materi yang 

disambungkan sangat harus diperhatikan ketika editing. Setiap program yang 
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penulis ikut untuk berpartisipasi dalam kegiatan editing semakin menambah 

pengalaman dan pemahaman dari tiap program acara, mulai dari ; talkshow, 

variety show, feature, hingga FTV.  

B. Saran 

Banyak pengalaman yang telah didapat oleh penulis selama KKP, 

mulai dari perilaku tanggung jawab kepada pekerjaan, manajemen waktu, 

konsentrasi, kesabaran, ketepatan, teknik, inisiatif diri, hingga kedisiplinan, 

disamping itu penulis juga mendapat pengalaman menjadi rekan kerja secara 

profrsional didalam industri pertelevisian, kerja sama dan komunikasi menjadi 

salah satu kunci keberhasilan editing program. 

Mata Kuliah wajib tempuh semester tujuh ini menjadi batu loncatan 

yang baik dan bermanfaat bagi mahasiswa khususnya yang akan menjalani 

KKP untuk menggali potensi dalam diri ketika lulus dari dunia perkuliahan 

menuju dunia kerja. 

Bagi mahasiswa yang akan melaksanakan KKP, mulailah mencari 

informasi sedini mungkin tentang instansi – instansi yang ingin dijadikan 

tempat KKP. Kemudian, bekalilah diri dengan rasa tanggung jawab terhadap 

apapun, karena didunia kerja menuntut rasa tanggung jawab terhadap 

pekerjaan, rekan kerja dan waktu. 
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Foto 1. Ruang Editing Centre TVRI Jogja  

 
                        Foto 2. Kartu Identitas KKP                         Foto 3. Ruangan Editing Non Berita   

 
              Foto 4. Foto Bersama Teman KKP dan Pegawai TVRI Jogja 
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Foto 5. Preview Pesona Indonesia Bersama Editor (Mas Aryo) dan Pengarah Acara (Pak Joko)     

 
Foto 6. Proses Online Editing Pesona Indonesia 

 

 
Foto 7. Proses Editing Saba Desa 
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Foto 8. Editing Online FTV "Cemara" 

 

 
Foto 9. Mengamati Jalannya Produksi Kuis Chantas 

 

 
Foto 10. Nonton Bareng On Air TVRI Nasional Pesona Indonesia Pesanggrahan Ambarrukmo 

 


