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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pada bab ini pendahuluan ini akan dijabarkan perihal poin-poin yang 

melandasi dibuatnya laporan Kerja Praktik, termasuk didalamnya adalah tentang 

Pembuatan Video Clip “Aku Lelakimu” yang akan menjadi permasalahan dan 

topic utama dalam Laporan Kerja Praktik ini. 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Tujuan yang ingin dicapai dalam kerja praktik ini adalah menghasilkan 

video klip virza dengan penggabungan tehnik live shot dan colourgrading, dan 

selain itu mengimplementasikan secara langsung ilmu yang didapat selama 

perkuliahan di sebuah perusahaan televise, yaitu TVRI jatim. Dalam perusahaan 

televise ini, penulis belajar membuat cover video klip yang kreatif, komunikatif 

dan sesuai dengan yang diminta oleh TVRI. Media cover video klip tersebut 

diharapkan dapat memotivasi para remaja yang mempunyai bakat. 

TVRI stasiun Jawa Timur merupakan perusahaan milik pemerintah yang 

bergerak di bidang pertelevisian. TVRI adalah lembaga penyiaran public yang 

mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang 

sehat, kontrol dan perekat social, serta melestarikan budaya bangsa untuk 

kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Sebagai bentuk dari hiburan, di 

rancanglah  sebuah cover dari video klip dan animasi iklan layanan masyarakat 

tentang informasi magang sebagai sebuah himbauan pada masyarakat Jatim. 



 

 
 

2 
 

 

Acara music sangat digemari oleh para remaja dan berbagai lapisan 

masyarakat. Mereka menggemari music menurut aliran musiknya masing-masing. 

Hal ini dirasa sangat menarik, untuk itu tugas pertama dirancanglah sebuah video 

klip dengan membuat kembali (cover) video klip yang sudah ada para insane 

muda yang kreatif dalam berkarya baik sebagai sutradara atau crew kreatif 

didalamnya. 

Video Klip merupakan suatu kumpulan dari potongan visual yang 

kemudian dirangkai dengan atau tanpa menggunakan efek tertentu dan 

disesuaikan dengan ketukan pada irama lagu, instrumennya, lirik, nada, dan 

penampilan band video klip merupakan kelompok music untuk mengenalkan dan 

memasarkan lagunya agar membeli kaset, CD/DVD yang telah direkamnya. 

TVRI Jawa Timur merupakan salah satu satu dari banyak stasiun televise 

yang sudah banyak dikenal di masyarakat Indonesia. Namun, banyak juga 

masyarakat yang belum mengetahui jika TVRI jatim menyediakan lowongan 

magang untuk para pelajar SMK dan Mahasiswa sesuai dengan bidangnya 

masing-masing. 

Video klip dapat memberikan pengaruh yang baik untuk seluruh stasiun 

TV untuk dapat mendapatkan pemasukan dari iklan yang membeli tayangannya 

baik dalam bentuk program music ataupun sebagai iklan itu sendiri. Selain itu 

juga dapat memberikan kesempatan bagi pelamar, dan program TV adalah untuk 

memberikan penayangan yang bermutu bagi masyarakat sehingga dapat 

membangun bangsa dan Negara Indonesia yang modern dengan masyarakat yang 

aman, adil, tertib, dan sejahtera. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Dalam kerja praktik ini ada beberapa masalah yang akan dikaji bagaimana 

membuat Cover video klip Aku Lelakimu dengan gabungan Tehnik Live shot dan 

Colour Grading untuk stasiun TVRI ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

 Dalam kerja praktik ini permasalahan yang akan di kerjakan hanya meliputi: 

a. Video klip yang dibuat hanya pada band. 

b. Pengerjaannya tidak seluruhnya tetapi hanya cover nya. 

 

1.4 Tujuan 

 Tujuan dari kerja praktik yang dilakukan untuk membuat cover video klip 

“Aku Lelakimu” dengan gabungan Tehnik Live shot dan Colour Grading. 

 

1.5 Manfaat 

 Sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka manfaat dari perancangan ini 

terbagi menjadi dua, yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk mahasiswa Multimedia. 

b. Dapat dijadikan acuan dalam pembuatan Cover video klip 

2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan konsep baru pada cover video klip “Aku Lelakimu” dengan 
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gabungan tehnik Live shot dan Colour Grading. 

b. Member kontribusi kepada pihak TVRI jatim sebagai komunikasi untuk 

menarik minat dari masyarakat. Untuk menarik minat dari masyarakat. 

c. Menjadi salah satu cover video klip yang dapat meningkatkan kreatifitas 

anak muda. 

d. Sebagai sarana informasi magang di TVRI jawa timur 


