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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Menimba ilmu maka tak lengkap dengan sebuah eksekusi pada sebuah 

lapangan pekerjaan. Hal itu yang ditekankan pada setiap lembaga pendidikan 

tingkat perguruan tinggi sebagai capaian dalam pembelajaran selama perkuliahan. 

Kerja profesi merupakan salah satu cara untuk mengetahui seberapa besar 

kemampuan kita dalam mengaplikasikan ilmu yang telah ditempuh. Penempatan 

kerja profesi menitikberatkan pada suatu kerja lapangan yang mana sebagai 

cerminan kita dalam menempuh dunia kerja nantinya. 

Dalam pelaksanaan program KKP ini mahasiswa menyesuaikan kemampuan yang 

dimiliki dalam bidang televisi dan film. Banyaknya stasiun televisi di Indonesia, beserta 

beragam program acara yang disajikan, menjadi bahan pertimbangan dalam pengajuan 

program KKP. Selain itu program ini juga bertujuan mengasah hardskill dan softskill 

mahasiswa dan menjadi koreksi kurikulum bagi perguruan tinggi untuk tahun berikutnya. 

Untuk merealisasikan hal tersebut, maka kami sebagai mahasiswa Prodi 

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

Surakarta bermaksud untuk melaksanakan Kuliah Kerja Profesi (KKP) atau 

magang di ADiTV. 

ADiTV merupakan stasiun TV yang berada di jogja. ADiTV pertama kali didirikan 

oleh persyarikatan Muhammadiyah yang merupakan amanah Muhktamar Muhammadiyah 

ke-43 di Banda Aceh tahun 1995 dan hasil Musyawarah Muhammadiyah Wilayah DIY. 

Yogyakarta sebagai kota kelahiran Muhammadiyah yang juga pernah menjadi ibu kota 

Negara Indonesia, Yogyakarta dikenal pula sebagai kota pendidikan, pusat kegiatan 

intelektual, kota budaya, politik dan sosial. Dalam perkembangannya ADiTV melihat hal itu 

sebagai kekayaan yang harus dipertahankan dan dikembangkan melalui program acara yang 

bervariasi. 

Program Kuliah Kerja Profesi (KKP) yang diikuti di ADiTV dalam bidang produksi 

yakni sebagai Asisten Editor. Tugas Asisten Editor yakni membantu Editor dalam 
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menjalankan tugasnya. Seperti membuat promo program bulanan/mingguan, previe editing 

persegmen, serta membuat offline editing. 

B. Tujuan 

Kegiatan Kuliah Kerja Profesi di ADiTV ini bertujuan untuk : 

1. Mengasah kemampuan yang telah dipelajari dan didapat pada perkuliahan dan 

mengembangkanya dalam produksi secara profesional di ADiTV. 

2. Mengetahui, memperlajari, dan memahami sistem dunia kerja stasiun televisi. 

3. Mengembangkan kemampuan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki secara 

profesional dalam dunia kerja, khususnya stasiun ADiTV. 

C. Manfaat 

Pelaksanaan Kuliah Kerja Profesi (KKP) bagi mahasiswa Program Studi S-1 Televisi 

dan Film, Jurusan Seni Media Rekam, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Institut Seni Indonesia 

Surakarta ini memberi manfaat baik bagi mahasiswa, lembaga pendidikan, serta dunia 

industri khususnya industri perfilman. 

 

1. Bagi Mahasiswa 

a. Mendapat pengalaman yang dapat memantapkan mental dan kesiapan 

mahasiswa untuk menjalani dunia kerja yang sesungguhnya. 

b. Menambah pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya 

c. Dapat mengembangkan dan meningkatkan potensi, minat, kredibilitas dan 

kemampuan pada bidang editor. 

 

2. Bagi ISI Surakarta 

a. Salah satu cara evaluasi pencapaian kompetensi lulusan dan materi 

pembelajaran. 

b. Mendapatkan informasi dari industri atau perusahaan tentang kompetensi dan 

kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan. 

c. Sebagai jembatan kerja sama antara lembaga pendidikan dengan pihak industri atau 

perusahaan. 
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3. Bagi ADiTV 

a. Memperoleh calon tenaga terdidik yang diperlukan di bidangnya. 

b. Mendapatkan tenaga berkompetensi pada bidangnya untuk turut memajukan 

perusahaan dan industri pertelevisian. 

 

D. Waktu Pelaksanaan 

 Pelaksanaan Kuliah Kerja Profesi (KKP) dilakukan pada tanggal 1 Oktober - 30 

November 2018. Hari kerja Senin – Sabtu (minggu dan tanggal merah libur). Jam Kerja 

mulai pukul 09.30 – 16.00 WIB. 

 

E.  Lokasi 

Institusi yang dipilih mahasiswa melaksanakan Kuliah Kerja Profesi bertempat di : 

Nama Institusi  : ADiTV 

Devisi   : Pasca Produksi 

Bidang   : Asisten Editor 

Alamat   : Jalan Raya Tajem KM.3, Wedomartani, Ngemplak, Kenayan, 

      Wedomartani, Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa 

      Yogyakarta 55281 

Telepon   : (0274) 4531777 
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BAB II 

MATERI DAN METODE 

KULIAH KERJA PROFESI 

 

  Mahasiswa memiliki sebuah peran yang nantinya diharapkan menjadi 

penerus bangsa yang siap untuk diterjunkan pada kondisi nyata di lapangan. Sejalan 

dengan hal tersebut dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi yang menjadi panutan 

umum perguruan tinggi di seluruh Indonesia menyebutkan hakikatnya mahasiswa 

mendapatkan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta 

pengabdian pada masyarakat.  

  Pendidikan dan pengajaran menjadi bagian yang harus ditempuh mahasiswa 

untuk memperdalam ilmu dan pengetahuannya terhadap profesi yang akan diambil. 

Kuliah Kerja Profesi (KKP) menjadi mata kuliah yang berpotensi besar untuk 

pengembangan ilmu dan pengetahuan mahasiswa di luar kelas sekaligus melatih 

kepekaan diri mahasiswa berhadapan dengan profesinya kelak di lapangan. 

 

A. Materi Kerja Profesi 

1. Materi Umum 

Kuliah Kerja Profesi (KKP) dilakukan di stasiun televisi ADiTV. ADiTV merupakan 

stasiun televise yang berada di Jalan Raya Tajem KM.3, Wedomartani, Ngemplak, Kenayan, 

Wedomartani, Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Di 

tempat inilah mahasiswa melakukan program Kuliah Kerja Profesi sebagai Asisten Editor. 

Selama proses Kuliah Kerja Profesi, penulis lebih sering berpartisipasi 

dalam beberapa pekerjaan editing suatu karya audiovisual. Pekerjaan yang dikerjakan penulis 

meliputi pembuatan promo program bulanan, mingguan, pembuatan poster, seleksi editing 

yang mengandung unsur sara dan politik serta mendapatkan pekerjaan ketika diperlukan 

(diluar jam kerja). 

 

2. Materi Khusus 

Dalam melakukan tugas-tugas sebagai asisten editor penulis memilih ditempatkan di 

bidang editor program, unit produksi, divisi editor. Editor sangat diperuntungkan karena 

bidang ini satu lini dengan Produser sehingga sebagai Asisten Editor, penulis dapat 

mengamati secara langsung bagaimana hubungan antara produser dengan editor. 
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Editor memiliki peran penting dalam sebuah karya audiovisual karena dalam tahap editing, 

sebuah program acara akan lebih disempurnakan.  

 

2.1 Manajemen File 

Materi hasil produksi itu sendiri masih berupa gambar yang belum sempurna. Oleh 

karena itu diperlukan editing untuk menyempurnakan video tersebut supaya menjadi program 

acara yang utuh. File video produksi sudah dibagi menjadi beberapa meliputi nama file yang 

sudah diberi nama program acara, lokasi produksi/episode, dan tanggal produksi pada tiap 

filenya. 

 

Gambar manajemen file dalam Adobe Premiere Pro. 

 

2.2 Bentuk Editing 

Berbagai macam bentuk editing yang ada salah satunya yang sering digunakan adalah 

adalah preview gambar. Preview gambar itu sendiri yaitu proses sebelum dibagi persegmen 

video dimasukan pada sequen yang diberi nama “mentah” dan setelah video masuk kedalam 

sequen “ mentah” video tersebut dipreview. Preview sendiri meliputi menghilangkan kata 

kasar, unsur sara, politik dan memberi efek blur pada adegan merokok. Setelah selesai tahap 

preview kemudian video dibagi menjadi persegmen. 
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2.3 Mood  

Dalam penerapannya, editing tidak hanya mengenai teknik. Fase 

editing adalah upaya untuk membangun sebuah pesan.¹ Bagaimana penonton dapat 

merasakan dampak psikologis tertentu ketika menonton sebuah rangkaian shot. Dampak 

psikologis ini yang sering disebut dengan istilah mood oleh Kepala Editor Limaenam Films. 

Penerapan mood dilakukan dalam semua pengerjaan editing. 

Mood menjadi penting karena untuk mengajak dan menjaga penonton merasakan suatu 

dampak psikologis tertentu. 

Sumber : ¹Chandra Tanzil,dkk. 2010. Pemula Dalam Film Dokumenter: Gampang-gampang 

Susah. Jakarta Pusat: In-Docs. Hal. 100 

2.4 Musik  

Musik adalah salah satu elemen yang paling berperan penting dalam memperkuat mood, 

nuansa, serta suasana sebuah film.² Bagaimanapun film merupakan karya audiovisual, 

sehingga selain aspek visual, aspek suara juga perlu dipertimbangkan. Penggunaan musik dapat 

memperkuat suasana dalam sebuah film baik entah itu suasana senang, menyeramkan, sedih, 

dan sebagainya. 

Sumber : ²Pratista, Himawan. 2008. Memahami Film. Yogyakarta: Homerian Pustaka. Hal. 154 

B. Metode Kerja Profesi 

1 Pengumpulan Data Primer 

 

1.1 Observasi Observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat 

informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. Penyaksian 

terhadap peristiwa-peristiwa itu bisa dengan melihat, mendengarkan, merasakan, 

yang kemudian dicatat seobyektif mungkin.² Pengamatan yang dilakukan selama 

melaksanakan KKP di ADiTV:  

 Mengamati lokasi kerja pada hari pertama dengan dibimbing oleh Asisten 

Manajer Produksi. 
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 Mengamati dan berdiskusi dengan kepala editor program dan editor lainnya 

sebelum melakukan pengerjaan editing. 

 Mengamati sistem kerja editor dalam setiap pengerjaan editing 

 

Sumber : ²Pratista, Himawan. 2008. Memahami Film. Yogyakarta: Homerian Pustaka. Hal. 154 

 

Observasi unit kerja divisi produksi dan editor dilakukan penulis selama proses kuliah 

kerja profesi (KKP) bertujuan untuk memahami bagaimana kerja pada divisi tersebut dengan 

memperhatikan setiap aktivitas editor di ADiTV. 

1.2 Wawancara  

 

Selama melaksanakan KKP di ADiTV, pengamatan dirasa kurang lengkap tanpa 

melakukan wawancara untuk mengumpulkan lebih banyak data. Wawancara adalah bentuk 

komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk 

tanya-jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan 

pola media yang melengkapi katakata verbal.³ 

Metode wawancara digunakan untuk menggali data, informasi, dan ilmu mengenai 

pekerjaan yang akan diberikan. Menggunakan obrolan santai dalam wawancara membuat 

data yang dibutuhkan tersampaikan dengan santai dan mudah dimengerti. Proses wawancara 

ini dilakukan dengan beberapa editor ADiTV. Wawancara dilakukan tidak hanya bersifat 

formal namun juga terjadi wawancara non formal pada obrolan santai. Dalam setiap 

pengerjaan editing yang dilaksanakan oleh penulis akan didiskusikan langsung dengan kepala 

editor program yaitu Suryono, yang bertujuan untuk koreksi kesalahan, kepala editor program 

akan memberi masukan terlebih saran dalam setiap pengerjaan editing yang dipercayakan 

kepada penulis. 

³Gulo, W. 2000. Metodologi Penelitian. Jakarta: Grasindo. Hal 119 

2 Pengumpulan Data Sekunder: 

2.1 Analisis Dokumen dan Rekaman 

Proses pengumpulan data sekunder yang penulis lakukan diantaranya menggali dan 

mencari informasi yang ada pada perusahaan atau instansi terkait. Dokumen dan rekaman 

perusahaan merupakan data yang dimiliki perusahaan dalam bentuk dokumen atau data soft 

file audiovisual disimpan ke dalam folder komputer. Semua karya audiovisual disimpan 
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dalam folder komputer perusahaan. Adapun data atau rekaman yang berada di dalam folder 

komputer tersebut meliputi karya audiovisual lama hingga terbaru. Data dan rekaman ini 

tersimpan dalam ruang library dan ingest ADiTV. 

2.2 Studi Pustaka  

 

Studi pustaka adalah bentuk pencarian data secara tekstual berupa referensi terkait 

dengan apa yang dibutuhkan. Buku-buku yang dijadikan referensi dalam metode 

pengumpulan data adalah buku yang disusun oleh Himawan Pratista yang berjudul 

Memahami Film diterbitkan oleh Homerian Pustakan di Yogyakarta tahun 2008 penerbit PT. 

Grasindo. 

Buku Pemula dalam Dokumenter: Gampang-Gampang Susah yang disusun oleh 

Chandra Tanzil, Rhino Ariefiansyah, dan Tonny Trimarsanto, diterbitkan oleh In-Docs pada 

tahun 2010. Dalam buku ini memuat pengertian editing yang dipaparkan secara sederhana.  

E-book yang disusun oleh W. Gulo yang berjudul “Metodologi Penelitian”, diterbitkan 

oleh Grasindo tahun 2000. Buku tersebut memuat tentang pengertian metode pengumpulan 

data. Penulis juga mendapatkan data melalui website, dan data dari pihak ADiTV. Data 

tersebut berisikan mengenai video referensi dalam menerapkan proses editing 
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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA PROFESI 

 

A. Tinjauan Umum Perusahaan 

1 Sejarah Perusahaan 

 

 

 

Stasiun ADiTV didirikan oleh persyarikatan Muhammadaiyah yang merupakan amanah 

Muktamar Muhammadiyah ke-43 di Banda Aceh tahun 1995 dan hasil Musyawarah 

Muhammadiyah wilayah DIY. Yogyakarta sebagai kota kelahiran Muhammadiyah yang juga 

pernah menjadi ibu kota Negara Indonesia, Yogyakarta dikenal pula sebagai kota pendidikan, 

pusat kegiatan intelektual, kebudayaan, politik dan sosial. Dalam perkembangannya, situasi 

dan kondisi tersebut juga menyebar ke daerah lain dan sekitarnya. ADiTV melihat hal itu 

sebagai kekayaan yang harus dipertahankan dan dikembangkan melalui mata acara yang 

bervariasi.  

Sebagai televisi yang sebelumnya berkembang sebagai TV komunitas di Kampus UAD, 

ADiTV terlahir dari beragam pemikiran dan masukan dari berbagai kalangan baik Internal 

Muhammadiyah, maupun tokoh masyarakat Yogyakarta. Dengan slogan Televisi pencerahan 

bagi semua, ADiTV telah mampu mewarnai berbagai tayangan TV yang saat ini jauh dari 

nuansa pendidikan dan religiusitas. Dengan luas daerah jangkauan tidak hanya DIY, tapi juga 

sampai ke daerah Wonosobo, Purwokerto, Klaten, Solo, dan Boyolali, ADiTV menjadi 

televisi lokal yang mampu menjadi wadah ekspresi masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya 

dengan menekankan pada muatan hiburan, informasi, pendidikan, dan budaya. Di samping 

itu, dari aspek bisnis, ADiTV juga telah mampu menyediakan ruang promosi dan komunikasi 

bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di kawasan Daerah Istimewa 

Yogyakarta dan sekitarnya. Sedangkan dengan pengemban peran pencerahan, ADiTV 

berkomitmen memberikan tontonan dan tuntunan yang berbeda dengan televisi swasta 
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nasional dalam rangka meningkatkan kecerdasan dan membangun budaya bangsa yang 

berbasis budaya lokal. Secara kelembagaan, televisi yang sebelumnya bernama Ahmad 

Dahlan TV (ADITV) ini dijalankan secara profesional dengan diberi nama PT. Arah Dunia 

Televisi (ADiTV). Hal ini dimaksudkan agar keberadaan televisi yang menjadi cita-cita 

bersama warga Muhammadiyah, sebagaimana yang diamndatkan dalam Muktamar 

Muhammadiyah di Nangro Aceh Darussalam pada Muktamar ke-43 tahun 1995, lebih dapat 

diterima di kalangan masyarakat secara umum. ADiTV awalnya beralamat Jalan Kapas 

Komplek Kampus UAD dan sekarang pindah ke lokasi yang baru yaitu di Jalan Raya Tajem 

Km 3 Wedomartani Sleman Yogyakarta. 

2 Struktur Organisasi 

 

Struktur Organisasi ADiTV : 

 

3 Program Acara : 

 

 Cahaya Rabbani 

 Jendela Hati 

 Mocopat Syafa’at 

 Bintang Cilik (Bincil) 

 Expo Event 

 Mirip Sulap 
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 Dokter Menyapa 

 Dialog Khusus 

 Wedang Ronde 

 Kangen Tembang Tembung 

B. Pelaksanaan Kegiatan 

1 Rencana Kegiatan 

 

Dalam melaksanakan program KKP di ADiTV, penulis mempunyai jam kerja, yaitu 

masuk mulai pukul 09.30 sampai dengan pukul 16.00. Tugas yang diberikan untuk 

penulis yaitu membuat promo program bulanan dan mingguan. Mengenai perencanaan 

kegiatan lainnya penulis menyesuaikan dengan arahan serta instruksi Pembimbing 

lapangan. 

 

2 Realisasi Kegiatan 

 

Dalam pelaksanaan program KKP di ADiTV, penulis secara langsung 

mendapatkan pengalaman menjadi seorang asisten editor. Penulis membantu pekerjaan 

editor dalam menyelesaikan pekerjaannya di meja editing. Minggu-minggu pertama 

penulis sudah dilibatkan langsung dalam pembuatan video yaitu pembuatan promo 

program bulanan untuk keperluan tayangan iklan di ADiTV. Kemudian di hari-hari 

berikutnya, penulis membantu pengerjaan editing untuk preview program acara dan 

juga membuat promo program mingguan untuk program acara tersebut. 
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3 Deskripsi karya yang telah diikuti selama pelaksanaan KKP 

3.1 Pembuatan Promo Program Bulanan dan Mingguan 

 

Dalam proses pembuatan ini, penulis membuat promo program bulanan dan 

mingguan sesuai dengan jadwal pola siar dan berdasarkan intruksi pembimbing lapangan. 

Penulis dipercaya untuk membuat promo program bulanan dan mingguan ini. 

 

 

Gambar proses pengerjaan promo program 

 

 

Gambar jadwal pola siar ADiTV 
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3.2 Pengerjaan preview editing program Mocopat Syafa’at 

Dalam pengerjaan preview editing ini, penulis melihat dan menghilangkan kata 

kasar, unsur sara, politik dan juga memberi efect blur pada adegan merokok. 

Penulis memulai pengerjaan dari video yang telah di import ke Adobe Premier 

setelah itu video yang akan dipreview dimasukan ke sequen “mentah” lalu mulailah 

dipreview 

 

  

Gambar proses pengerjaan preview editing Mocopat Syafa’at 

 

 

 

 

Gambar project Mocopat Syafa’at yang akan dipreview 
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4 Ilmu di luar bidang yang digeluti 

Selama pelaksanakan program KKP, tentu penulis mendapatkan pengalaman berharga. 

Selain itu penulis juga mendapatkan ilmu pengetahuan melalui diskusi yang dilakukan 

di ruang kerja. Diskusi yang dilakukan bukan diskusi formal, namun lebih ke diskusi 

santai tentang apapun. 

Penulis pernah mendapat tugas yang tidak begitu dikuasi yaitu mendesain poster 

program acara guna di publikasi ke akun instagram ADiTV. Selain mendesain, penulis 

juga sering ditugaskan untuk mengupload hasil editing program acara yang akan tayang 

ke ingest. Semua hasil editing yang sudah jadi dan akan tayang diupload ke ingest tanpa 

harus menyimpannya dihardisk terlebih dahulu. Setelah diupload ke ingest, programing 

mendownload hasil editing tersebut, setelah itu program acara siap untuk ditayangkan. 
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Gambar desain poster promo program acara 

 

 

 

Gambar proses upload hasil editing program acara ke ingest 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

1 Kesimpulan 

Setelah melaksanakan program Kuliah Kerja Profesi di ADiTV  maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

a Penulis telah mendapatkan pengalaman yang dapat memantapkan mental dan 

kesiapan untuk menjalani dunia kerja yang sesungguhnya. 

b Penulis telah menjalin relasi secara profesional dengan pihak ADiTV. 

c Penulis dapat mengembangkan dan meningkatkan potensi, minat, kredibilitas dan 

kemampuan pada bidang editor serta bidang profesi lainnya di bidang 

pertelevisian. 

 

2 Saran 

2.1 Bagi ISI Surakarta 

 

a Dapat menjaga hubungan baik dengan ADiTV 

b Mengevaluasi kurikulum program studi S-1 Televisi dan Film khususnya materi 

mata kuliah Penyuntingan Digital I sampai Penyuntingan Digital III apakah sesuai 

dengan kebutuhan industri, khususnya ADiTV. 

 

2.2 Bagi ADiTV 

 

a Dapat terus melaksanakan fungsi corporate social responsibility-nya untuk tetap 

mau menerima program magang dari mahasiswa, khususnya mahasiswa Program 

Studi S-1 Televisi dan Film, Institut Seni Indonesia Surakarta. 
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Surat Keterangan Telah Melaksanakan Kuliah Kerja Profesi 
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Foto Dokumentasi Kegiatan KKP 

 

 

Gambar gedung ADiTV 

 

 

Gambar lobby ADiTV 
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Gambar ruang kerja Editor Program 

 

 

Gambar ruangan Library/Ingest 
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Gambar archive system untuk upload editing yang akan ditayangkan 

 

 

Gambar pengerjaan promo program 
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Gambar hasil jadi promo program 

 

 

Gambar pengerjaan preview editing 
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Foto bersama dengan senior editor 

 

 

Foto bersama rekan-rekan ADiTV 
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Forn nilai KKP dari instasi/perusahaan lokasi KKP 

 


