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BAB IV 

ANALISA DAN PEMBAHASAN 

 

4.1   Kegiatan Kerja Praktik Secara Umum 

Pelaksanaan Kerja Praktik di Balai Pengembangan Media Televisi 

Pendidikan dan Kebudayaan (BPMTPK) dimulai pada hari senin, tanggal 

25 Juli 2016 dan berakhir pada hari jumat, tanggal 19 Agustus 2016, namun 

pada hari senin, tanggal 22 Agustus 2016, Kerja Praktik masih dilaksanakan 

dikarenakan adanya persentasi tentang project yang sudah di kerjakan 

selama kerja praktek berlangsung.  

Pada pelaksanaannya, kerja praktik dimulai pada pukul 07.30 WIB 

– 16.00 WIB pada hari senin sampai kamis dan pada hari jumat, kerja 

parktik dimulai pada pukul 07.30 WIB – 16.30 WIB atau lebih lama 30 

menit. Dalam menjalani dan melaksanakan semua rangkaian kegiatan Kerja 

Praktik, penulis beserta tim dibimbing oleh pembimbing Kerja Praktik dari 

BPMTPK yang bernama Ibu Fatmawati yang merupakan salah satu 

karyawan di bagian HUMAS BPMTPK. 

Kerja Praktik di BPMTPK diisi dengan beberapa kegiatan, 

diantaranya adalah bergabung bersama karyawan BPMTPK bagian 

produksi dan menjadi crew dari tim produksi tersebut. Terhitung terdapat 2 

project yang ditawarkan untuk turut serta didalamnya. 2 project tersebut 

adalah pembuatan video dengan judul “Merintis Sekolah Inklusi”, yang  di-
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laksanakan di SDN Gedangan Sidoarjo dan SLBN Sidoarjo, dan pembuatan 

video teaser untuk Festival Video Edukasi.  

Dikedua project di atas, penulis bergabung dalam crew dan  menjadi 

asisten kamera. Hanya saja, pada project video teaser Festival Video 

Edukasi, penulis berkesempatan menjadi sutradara sekaligus perancang 

konsep video teaser Festival Video Edukasi.  

Selain dari project diatas, terdapat pula project yang secara khusus 

diberikan kepada pihak BPMTPK kepada tim mahasiswa kerja praktik yaitu 

pembuatan video company profile BPMTPK. Pengerjaan project tersebut, 

dilakukan oleh satu tim yang terdiri dari 4 mahasiswa Desain Komunikasi 

Visual STIKOM Surabaya, dan 3 mahasiswa jurusan program study 

Teknologi Multimedia Broadcasting PENS. 

Dari project diatas, penulis lebih konsentrasi pada pembuatan 

konsep modeling video company profile. Hal yang dilakukan dalam 

pembuatan konsep video company profile BPMTPK tidak jauh berbeda 

dengan proses produksi pada umumnya, yaitu terdiri dari proses pra 

produksi – produksi – pasca produksi. Namun, tentunya terdapat pembagian 

tugas di dalamnya, dan penulis Naskah serta pengisi suara merupakan 

tanggung jawab yang diberikan oleh Tim kepada penulis. Sedangkan pada 

project teaser Festival Video Edukasi, penulis berdominan mengambil 

peran sebagai sutradara. 

 



46 

 

4.2    Job Desk Tim 

Project Company Profile yang diberikan oleh Ibu Fatma di hari 

kedua pelaksanaan Kerja Praktik tepatnya pada Selasa, 26 Juli 2016. 

Kemudian, di hari Rabu, 27 Juli 2016, tim yang terdiri dari 4 Mahasiswa 

Desain Komunikasi Visual STIKOM Surabaya dan 3 Mahasiswa Teknologi 

Multimedia Broadcasting PENS berdiskusi dan membahas job desk tim 

dalam pelakasanaan pembuatan video Company Profile. Adapun job desk 

yang sudah terbentuk adalah sebagai berikut : 

 

Perancang naskah  : Wildan Efendi, Zakyyah Medina, Erika Rahmawati 

Sutradara  : Wildan Efendi 

Dubber  : Erika Rahmawati 

Kameramen  : Candra Dwi Wicaksono, Gilang Giwangkara 

Editor  : Wildan Efendi, Candra Dwi Wicaksono, Ismi Fauzia 

Lighting : M. Atho’illah, Zakyyah Medina 

Perlengkapan  : M. Atho’illah, Zakyyah Medina, Ismi Fauzia 
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4.3    Timeline Pengerjaan Video Company Profile 

Dikarenakan singkatnya waktu yang tersedia, maka timeline penulis 

sebagai penulis naskah pada pengerjaan video company profile Balai 

Pengembangan Media Televisi Pendidikan dan Kebudayaan (BPMTPK) 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.1 Tabel timeline pengerjaan video company profile BPMTPK 

No Nama Kegiatan Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 

1 Penulisan Naskah     

2 

Proses 

Pengambilan 

Gambar 

    

3 

Proses Rekaman 

Suara 

    

4 Proses Editing     

5 

Presentasi Hasil 

Akhir 

    

Tabel 4.1 merupakan tabel yang menjelaskan penggunaan waktu  

 

Pembuatan video company profile BPMTPK ini dilakukan selama 

kerja praktik berlangsung, yaitu selama 4 minggu. 

Dalam perancangan naskah ini meliputi proses pra-produksi dalam 

proses produksi sebuah video. Sebelum rancangan naskah selesai, maka 

proses produksi tidak bisa dilaksanakan. Oleh karena itu, pembuatan naskah 
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dilakukan di awal. Dengan singkatnya waktu pelaksanaan Kerja Praktik, 

maka proses perancangan naskah dilakukan sesuai dengan timeline seperti 

berikut : 

Tabel 4.2. Tabel timeline pengerjaan video company profile BPMTPK 

No Nama Kegiatan 25 Juli 26 Juli 27 Juli 28 Juli 

29 

Juli 

1 Melakukan Riset      

2 

Membuat 

Rancangan/Konsep 

Naskah Awal 

     

3 

Mengkomunikasikan 

Naskah Awal kepada 

Perusahaan 

     

4 Revisi Naskah      

5 
Breakdown Naskah      

Tabel 4.2. menunjukkan timeline pengerjaan naskah company profile  

Perancangan timeline video company profile BPMTPK di atas 

dilaksanakan dalam waktu 1 minggu pelaksaan Kerja Praktik yang dalam hal 

ini hanya pada 5 hari.. 

4.4    Pembuatan Konsep Video 

Dalam hal ini penulis membahas tentang konsep pembuatan video 

company profile yang melalui proses pembuatan video company profile pada 
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umumnya. Proses pembuatan video secara sederhana bisa dilakukan hanya 

dengan menggunakan sebuah alat perekam yang bernama video camera. 

Menggunakan Alat perekam ini sebuah individu sudah dapat merekam 

sebuah peristiwa yang ada di depan individu tersebut. Bahkan saat ini 

merekam sebuah gambar tidak hanya bisa dilakukan oleh video camera, akan 

tetapi dengan menggunakan smartphone berteknologi canggih pun sekarang 

seseorang bisa merekam gambar yang dia inginkan. 

 Jika dilihat dari prosesnya merekam video itu sangatlah mudah. 

Video-video yang direkam seseorang tanpa melewati beberapa proses 

pelaksanaan produksi video, hasilnya dapat digolongkan menjadi video 

amatir. Akan tetapi, untuk melakukan sebuah produksi video secara 

professional ada beberapa tahap yang harus dilewati sebelum hasil video itu 

bisa ditayangkan atau dinikmati oleh penonton yang akan melihatnya. 

Beberapa tahapan proses pelaksanaan pembuatan video itu dapat dibagi 

menjadi 3 bagian, yaitu: 

a. Tahap pra-produksi; 

b. Tahap produksi; dan 

c. Tahap pasca produksi  

Dalam tahap pra-produksi, penulis merancang sebuah ide yang 

melalui pengumpulan data melalui wawancara terhadap pihak perusahaan 

sendiri. Dengan ini  proses pembuatan video akan lancar dan sesuai dengan 

perusahaan. 
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4.4.1 Pembuatan Brainstorming 

 

Brainstorming adalah sebuah alat bantu yang di gunakan untuk 

mengeluarkan ide dari setiap anggota tim yang di lakukan secara terstruktur 

dan sistematis. Kesuksesan brainstorming dapat di lihat dari suasana bebas 

tanpa kritik untuk menggali ide kreatif atau solusi alternatif tanpa batas. 

Pembuatan brainstorming ini memudahkan dalam pembuatan sebuah video 

company profile dengan menentukan proses proses yang akan di lalui  unuk 

pembuatan narasi, dan pengambilan gambar.  

 

Gambar 4.1. Tampilan Brain Storming pada konsep video company profile 

Dengan sebuah peta konsep yang sudah di buat oleh penulis, maka 

pembuatan narasi dan pengambilan gambar akan menjadi mudah untuk di 
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kerjakan. Dengan proses ini, penulis akan mudah untuk mengkomunikasikan 

hasil video company profile kepada masyarakat umum.  

 

4.4.2 Pembuatan Naskah 

 

Penulisan Naskah merupakan bagian yang sangat penting dari 

serangkaian proses produksi video. Naskah adalah selembar rencana yang 

berisi rancangan dapat pula diartikan Naskah adalah karangan yang masih 

tertulis dengan tangan. Pada intinya, naskah adalah sebuah karangan yang 

berisi proses serta gambaran secara tertulis dari hasil video yang diproduksi 

nantinya, oleh karena itu, proses produksi tidak dapat berjalan tanpa adanya 

naskah. Naskah juga dapat dikatakan sebagai salah satu media komunikasi 

yang dapat menyatukan persepsi antar tim produksi tentang gambaran konsep 

video. Penulisan naskah dapat dilakukan ketika konsep sudah terbentuk. 

Teknik penulisan naskah secara umum memiliki kesamaan. Namun, 

penulisan naskah pada pembuatan video pada umumnya dengan penulisan 

naskah pada pembuatan video company profile ini memiliki sedikit 

perbedaan. 

Dalam mencapai tujuan dari adanya video company profile ini, 

naskah yang dirancang adalah naskah yang sederhana dan langsung kepada 

intinya. Selain itu, kalimat yang digunakan adalah bahasa yang komunikatif 

dan mudah di tangkap oleh masyarakat umum. 
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Untuk dapat membuat naskah yang sesuai dengan apa yang 

diinginkan oleh perusahaan dan isi dari naskah tersebut sesuai dengan 

kondisi dari perusahaan, maka diperlukan proses yang sebagai berikut : 

1. Melakukan riset terhadap perusahaan 

2. Membuat naskah sesuai dengan hasil riset 

3. Mengkomunikasikan naskah yang telah dibuat sebelumnya 

4. Revisi naskah (apabila terdapat revisi sebelumnya) 

5. Membedah naskah 

4.4.3 Melakukan Riset 

Riset atau penelitian sering dideskripsikan sebagai suatu proses 

investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematis, yang bertujuan 

untuk menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta. Riset 

dilakukan untuk dapat mengetahui gambaran mengenai perusahaan. Dalam 

riset ini, akan didapatkan visi misi perusahaan, gambaran umum perusahaan, 

tujuan perusahaan, produk yang telah dihasilkan dan masih banyak lagi. 

Riset mengenai perusahaan dapat dilakukan dengan beberapa cara, 

antara lain : 

1. Mencari pada web perusahaan 

2. Mencari pada brosur yang dikeluarkan oleh perusahaan 

3. Wawancara dengan pihak perusahaan 

4. Observasi secara langsung ke perusahaan 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Investigasi&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Penemuan
https://id.wikipedia.org/wiki/Interpretasi
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Revisi&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Fakta
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Langkah awal yang bisa dilakukan untuk mendapatkan informasi 

tentang perusahaan yang nantinya akan dituliskan dalam naskah adalah 

dengan mencarinya melalui website perusahaan. Pada website tersebut, akan 

ditemukan beberapa informasi mengenai perusahaan diantaranya keberadaan 

perusahaan, visi misi perusahaan (lembaga), produk yang telah dihasilkan, 

dan informasi lainnya yang telah perusahaan (lembaga) tuliskan pada website 

mereka. 

 

Gambar 4.2. Tampilan Website Utama Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan. 

 

Selain pada website, informasi yang dibutuhkan dapat juga 

didapatkan dari brosur yang sudah dipublikasikan oleh perusahaan. Brosur ini 

bisa berupa brosur gambaran umum perusahaan atau brosur dari kegiatan 

maupun karya dari perusahaan yang sudah di publikasikan kepada khalayak 

umum. 
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Namun, untuk bisa mendapatkan naskah dengan isi yang valid dan 

lengkap, dengan hanya mengandalkan website perusahaan dan brosur 

bukanlah cara yang cukup efektif. Karena terdapat kemungkinan pada 

website untuk memberikan beberapa informasi yang tidak dicantumkan atau 

diperbarui dan juga dapat menimbulkan banyak nalar. Dengan adanya 

kemungkinan tersebut, maka terdapat kemungkinan juga naskah yang 

dirancang nantinya tidak sesuai dengan ekspektasi perusahaan. Oleh karena 

itu, bertatap muka secara langsung dan menggali informasi dengan langkah 

wawancara dapat menjadi jalan keluar yang dapat dinilai lebih efektif 

dibandingkan dengan hanya melihat website maupun brosur. 

juga terdapat kemungkinan didapatkannya beberapa informasi 

tambahan yang bisa dimasukkan dalam naskah dalam company profile 

tersebut. 

4.4.4 Membuat Rancangan Naskah Awal 

Setelah melakukan riset dan mendapatkan beberapa informasi dari 

hasil wawancara dengan pihak perusahaan, selanjutnya adalah proses 

pembuatan rancangan naskah. Naskah yang dirancang ini merupakan naskah 

dari hasil karangan dan dari sudut pandang pribadi. Inti dari isi naskah masih 

berdasarkan dari hasil riset yang telah dilakukan sebelumnya terhadap 

perusahaan. 
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Gambar 4.3 hasil dari wawancara dengan pihak perusahaan  

 

Sebuah naskah untuk membuat video Company Profile ini memiliki 

beberapa gaya bahasa yang disesuaikan dengan karakter perusahaan tersebut. 

Dikarenakan BPMTPK merupakan sebuah lembaga yang dinaungi langsung 

oleh pemerintah. Oleh karena itu, gaya bahasa yang digunakan pada naskah 

adalah gaya bahasa yang formal. Sehingga, kewibawaan dari lembaga ini 

dapat dijaga dan tetap terjunjung tinggi. 

Formal dalam hal ini bukanlah bahasa dengan kata yang terlalu 

baku, namun formal dalam hal ini adalah gaya bahasa yang komunikatif 

yang mudah untuk dicerna  terhadap masyarakat awam maupun umum, 
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namun dengan bahasa tersebut tetap menjaga kewibawaan sebuah 

perusahaan. Komunikatif merupakan salah satu faktor yang tidak boleh 

untuk dikesampingkan dalam pembuatan sebuah naskah. Kembali lagi pada 

tujuan adanya video company profile yaitu memberikan informasi kepada 

masyarakat mengenai keberadaan, tujuan dan kegiatan perusahaan, maka 

kata dan atau kalimat yang digunakan pada naskah haruslah kata yang 

komunikatif. Sehingga video yang sudah selesai dan siap untuk di 

publikasikan nantinya lebih mudah dipahami oleh masyarakat. 

Untuk dapat membentuk sebuah naskah dengan bahasa yang 

komunikatif, dapat digunakan pemilihan kata yang seolah suara pada video 

mengajak para pendengar berkomunikasi secara langsung sehingga dapat 

memberikan kesan adanya komunikasi dua arah antara perusahaan dengan 

msayarakat. Kata yang bisa dipakai dalam naskah salah satu contohnya 

adalah kata sapaan “kami”. 

 

4.4.5 Mengkomunikasikan Naskah Awal dengan Perusahaan 

 

Video Company Profile merupakan sebuah video yang ditujukan 

kepada perusahaan untuk nantinya pihak perusahaan atau lembaga akan 

menggunakannya sebagai suatu media yang memperkenalkan perusahaan 

atau lembaga kepada masyarakat umum. Oleh karena itu, hal yang berada 

pada konten video harus sesuai dengan keinginan pihak perusahaan. Salah 

satu cara untuk memberikan gambaran mengenai konten atau isi dalam video 

adalah dengan sebuah naskah. Sehingga, naskah yang sudah jadi perlu 



57 

 

dikomunkasikan lebih lanjut dengan pihak perusahaan atau lembaga terkait 

sebelum di proses lebih lanjut dalam ranah produksi agar terdapat sebuah 

sinkronisasi antara pihak tim produksi video dengan pihak client yang disini 

merupakan suatu lembaga.  

Hasil riset yang dilakukan belum tentu telah memenuhi keinginan dari 

pihak perusahaan. Hal tersebut juga memungkinkan bahwa naskah yang 

telah disusun pada saat usainya melakukan riset juga belum sesuai dengan 

keinginan perusahaan. Meskipun teknik wawancara secara langsung dengan 

perusahaan sudah dilakukan pada saat melakukan tahap riset, hal tersebut 

belum tentu membuat satu pemikiran antara tim produksi video  dengan 

pihak perusahaan yang terkait. 

Untuk dapat menyatukan suatu persepsi sebelum dilakukannya proses 

breakdown atau pen-detailan naskah, maka mengkomunikasikan naskah 

yang sudah ada dengan pihak perusahaan yang terkait sangatlah perlu. 

Sebuah naskah dapat memberikan gambaran visual, dan dari naskah ini, 

maka pihak perusahaan secara langsung dapat membayangkan alur dari 

video, maksud video, dan isi video. Dengan begitu, maka pihak perusahaan 

dapat pula secara langsung memberikan pendapatnya dan visi nya terhadap 

video company profile yang sedang di rancang. 

Pada proses ini, sebenarnya proses pengambilangan beberapa shot 

gambar sudah bisa dilakukan. Dikarenakan revisi pada sebuah naskah yang 

telah melalui riset sebelumnya berkemungkinan kecil mendapatkan revisi 

atau perombakan total. Namun, hanya beberapa gambar yang bisa diambil, 
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gambar tersebut biasanya merupakan sebuah gambar pemanis dan bukan 

gambar inti. 

 

4.4.6 Revisi Naskah (Jika Ada) 

 

Pada saat melakukan komunkasi naskah dengan pihak perusahaan, 

maka kemungkinan besar akan terdapat revisi dari pihak perusahaan untuk isi 

video. Revisi yang diterima, berkemungkinan terhadap penggunaan kata atau 

bahkan pada urutan pemunculan gambar atau alur video. Pembuatan revisi 

naskah, tidak harus ketika proses komunikasi naskah selesai, namun juga 

dapat dilakukan pada saat itu juga di tempat dimana komunikasi naskah 

dilakukan. 
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Gambar 4.4 Naskah yang sudah direvisi oleh pihak perusahaan  

Naskah yang telah direvisi, secara tidak langsung merupakan naskah 

yang telah disetujui oleh pihak perusahaan. Hal tersebut dikarenakan mereka 

telah membaca dan mengerti gambaran dari video yang akan diproduksi. Dan 

apabila tidak ada sanggahan dari naskah yang sudah dikomunikasikan, maka 

naskah dianggap telah disepakati dan siap untuk dijadikan sebagai acuan tim 

produksi. 
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4.4.7 Breakdown Naskah 

Naskah yang sudah dirancang dan disetujui, kemudian di breakdown 

atau diperinci sebelum nantinya akan digunakan sebagai acuan pembuatan 

video oleh tim produksi. Beberapa hal yang akan diperinci dari naskah adalah 

mengenai durasi, nomor scene, nomor take, narasi pada gambar, dan audio 

yang digunakan. Namun, pada praktiknya, di BPMTPK, rincian naskah hanya 

berupa 3 tabel dengan rincian : 

1. Table nomor yang menunjukkan nomor scene dan nomor take. 

2. Tabel gambar yang diambil. 

3. Table untuk narasi dan audio. 

Pada praktiknya, bagian video yang masih berada pada 1 scene akan 

dijadikan pada satu baris. Dimana pada baris tersebut, angka take akan 

diberikan sebuah variabel huruf setelah angka scene. Sebagai contoh, pada 

scene 1 terdapat 4 take, maka teknik penomoran yang digunakan adalah 

menuliskan angka “1” pada baris awal di baris table, kemudian dibawahnya 

dituliskan angka “1a” untuk take 1 scene 1, “1b” untuk take 2 scene 1, dan 

begitu seterusnya. 

Pada kolom gambar berisi deskripsi mengenai gambar yang diambil. 

Jika pada storyboard umumnya kolom gambar diisi dengan ilustrasi gambar 

yang nantinya akan dijadikan acuan pengambilan gambar oleh crew kamera, 

maka pada breakdown naskah ini, kolom gambar hanya berupa tulisan 

deskripsi gambar dengan dilengkapi shot yang diinginkan. Hal ini dapat 

memberikan keleluasaan kepada crew kamera untuk bermain kreatif pada 
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kamera, namun juga dapat menimbulkan multitafsir dan memungkinkan 

adanya perbedaan persepsi. Oleh karena itu, komunikasi antar tim sangat 

diperlukan untuk dapat menghindari kemungkinan tersebut. 

Jika diilustrasikan, maka secara sederhana, gambaran naskah yang 

sudah lebih didetailkan adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.3 Contoh ilustrasi table breakdown naskah 

No Gambar Audio 

1 

 

 

 

1a 

(Tuliskan Deskripsi) 

 

 

 

(Tuliskan Deskripsi) 

(Tuliskan narasi atau audio yang 

akan dimunculkan) 

 

(Tuliskan narasi atau audio yang 

akan dimunculkan) 

2 

 

 

 

2a 

(Tuliskan Deskripsi) 

 

 

 

(Tuliskan Deskripsi) 

(Tuliskan narasi atau audio yang 

akan dimunculkan) 

 

(Tuliskan narasi atau audio yang 

akan dimunculkan) 

Tabel 4.3. Contoh shootlist.  

Naskah yang awalnya hanya berupa paragraf biasa, di ubah kedalam 

bentuk tabel dengan diberikan rincian shot yang akan diambil untuk setiap 

narasi. Hal ini akan mempermudah crew kamera dalam proses pengambilan 

gambar.  
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Penggunaan tabel yang ditunjukkan oleh tabel 4.3 dinilai kurang 

efektif dikarenakan tidak terdapat durasi yang dicantumkan untuk tiap bagian. 

Sehingga, masih belum bisa memberikan gambaran secara nyata berapa 

durasi yang dibentuk pada hasil breakdown. Sehingga, sebagai solusi dari 

permasalahan tersebut, pada bagian kolom gambar ditambahkan satu 

keterangan perkiraan durasi yang dipakai diakhir kalimat deskripsi gambar. 

Jika durasi yang sudah dibuat ternyata kurang, maka secara langsung juga 

dapat ditambahkan beberapa video pembuka dan atau video selingan untuk 

dapat menambah durasi. Selain berfungsi sebagai penambah durasi, video 

pembuka dan atau video selingan juga dapat menjadi pemanis pada video 

company profile  yang dibuat. 

 

4.4.8 Pembuatan Shootlist 

 

Shootlist ini digunakan sebagai panduan ketika produksi berlangsung. 

Panduan ini berguna untuk seluruh tim produksi yang sedang melakukan 

pengambilan gambar video. Shoot List ini berisi tentang pentujuk operasional 

dalam proses pelaksanaan produksi video. Bahasa-bahasa yang digunakan 

dalam shoot List ini biasanya menggunakan bahasa-bahasa produksi audio 

visual. 

No. Shot Audio 

1.  

1a. Suasana sekolah 

Narasi: 

Pendidikan merupakan sektor penting 
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1b. Proses pembelajaran di luar 

kelas (diskusi) 

 

1c. Suasana belajar di ruang 

review “anak SMA yang semua 

menghadap 1 laptop 1 orang dan 

materi di terangkan dengan 

memanfaatkan televisi” 

 

1d.  

bagi sebuah Bangsa.  

 

Bangsa yang maju, pendidikannya pun 

maju.  

 

Pembelajaran yang merupakan bagian 

dari pendidikan hendaknya 

dikembangkan sesuai dengan 

perkembangan zaman.  

 

 

Salah satu upayanya adalah dengan 

memanfaatkan perkembangan 

teknologi dan media. Ada sebuah 

media yang sudah tidak asing lagi 

bagi kita semua yaitu Televisi.  

 

2.   

2a. Tayangan berita dampak 

negatif tayangan Televisi 

 

 

2b. Suasana anak kecil yang 

Narasi:  

Bagi kita sering kali Televisi dianggap 

sebagai media yang memiliki 

pengaruh negatif.  
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melihat tayangan pendidikan 

 

 

2c. Kegiatan kelompok belajar 

dengan menggunakan televisi 

Sebenarnya, televisi memiliki 

kelebihan yang menjadi kekuatan 

dalam menyampaikan pesan. 

 

Itulah kenapa televisi dapat 

dimanfaatkan sebagai media 

pembelajaran. 

3.   

3a. Shot papan depan kantor 

BPMTP 

 

 

 

 

 

3b. Orang datang ke kantor 

BPMTP, masuk dari pintu 

utama, salaman dengan Pak 

Damar. 

Narasi:  

Untuk itu, Pemerintah melalui 

kementerian pendidikan dan 

kebudayaan  mendirikan sebuah 

Instansi yang bertempat di Jl. 

Mangkurejo, Desa Kwangsan, Kec. 

Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi 

Jawa Timur.  

 

Instansi tersebuut bernama Balai 

Pengembangan Media Televisi 

Pendidikan dan Kebudayaan atau 

yang lebih dikenal dengan nama 

BPMTPK. 

4.   

4. Suasana Rapat dengan adanya 

Narasi:  
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PPT yang berisi penjelasan 

pengekajian. 

Kami bertugas melakukan pengkajian 

dan pengembangan media 

pembelajaran melalui media Televisi 

atau audio visual.  

 

5.   

5a. Guru datang ke kantor dan 

berkomunikasi langsung dengan 

pihak BPMTPK 

 

 

5b. Pihak BPMTPK 

memberikan CD ke guru 

 

5c. Gambar menonton bersama 

di studio 

 

5d. Rapat membahas produk di 

ruang review BPMTP 

Narasi:  

Kami juga melaksanakan fasilitasi 

pengembangan model dan 

pemanfaatan media televisi untuk 

pendidikan bersama dengan sekolah,  

 

guru,  

 

 

masyarakat,  

 

dan pihak pihak lain yang terkait 

dengan pendidikan.  

6.  INSERT: 

6a. Kumpulan produk BPMTP 

 

 

Narasi:  

Kami telah mengembangkan Video 

anak Pra Sekolah,  
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6b.  Hasil video 

 

6c.  Hasil karya 

 

6d.  Hasil karya 

 

6e. Hasil karya 

 

6f. Hasil karya 

Video Tutorial Guru PAUD,  

 

Video Untuk Siswa Berkebutuhan 

Khusus,  

 

Video pembelajaran SMP,  

 

Video Tutorial Parenting Autisme,  

 

dan Festival Video Edukasi. 

7.   

7a.  Gambar pembuatan kaset 

dengan beberapa copy. 

 

7b. Gambar proses pengambilan 

gambar 

 

7c. Gambar hasil tayangan TV 

Edukasi 

Narasi:  

Kami memiliki impian indah untuk 

Mewujudkan pemerataan dan 

peningkatan layanan belajar melalui 

televisi pendidikan. 

8.   

8a. Gambar orang mengakses 

web 

 

Narasi:  

Untuk mewujudkan impian ini kami 

mengajak anda semua untuk turut 

berkontribusi bagi pengembangan 
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8b. Motion graphics tulisan 

denga background video yang 

ditumpuk dengan layar hitam 

transparan 

media televisi pembelajaran dengan 

berbagi bersama kami di  

 

fve.kemdikbud.go.id , 

tve.kemdikbud.go.id , 

belajar.kemdikbud.go.id 

Tabel 4.4. menunjukkan Shootlist  Company profile yang sudah jadi  

Naskah yang awalnya hanya berupa paragraf biasa, di ubah kedalam 

bentuk tabel dengan diberikan rincian shot yang akan diambil untuk setiap 

narasi. Hal ini akan mempermudah crew kamera dalam proses pengambilan 

gambar. 

Penggunaan tabel yang ditunjukkan oleh tabel 4.4 dinilai kurang 

efektif dikarenakan tidak terdapat durasi yang dicantumkan untuk tiap bagian. 

Sehingga, masih belum bisa memberikan gambaran secara nyata berapa 

durasi yang dibentuk pada hasil breakdown. Sehingga, sebagai solusi dari 

permasalahan tersebut, pada bagian kolom gambar ditambahkan satu 

keterangan perkiraan durasi yang dipakai diakhir kalimat deskripsi gambar. 

Jika durasi yang sudah dibuat ternyata kurang, maka secara langsung juga 

dapat ditambahkan beberapa video pembuka dan atau video selingan untuk 

dapat menambah durasi. Selain berfungsi sebagai penambah durasi, video 



68 

 

pembuka dan atau video selingan juga dapat menjadi pemanis pada video 

company profile  yang dibuat. 

 


