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BAB IV

DESKRIPSI PEKERJAAN

Dalam Bab IV ini akan dibahas mengenai deskripsi pekerjaan selama

melakukan kerja praktik di M Radio 98.8 Powering You. Pada pelaksanaan kerja

praktik, diberikan tugas yang berhubungan dengan program studi Komputer

Multimedia dan juga berhubungan dengan internal di M Radio. Penulis juga

berkontribusi dalam pembuatan video after event yang dimana bisa digunakan

sebagai media promosi dan infomasi. Dalam kerja praktik ini penulis bertugas

sebagai event promotion, dengan rincian tugas sebagai berikut:

1. Melakukan dokumentasi beberapa acara yang di lakukan oleh perusahaan.

2. Mengedit video hasil acara berlangsung.

3. Membuat beberapa video pendek.

4.1 Analisa Sistem

Kerja praktik yang dilaksanakan ialah sebagai berikut:

Nama Perusahaan : M Radio 98.8 Powering You

Divisi : Off Air

Tempat : Jalan Ngagel Madya 15-15A Surabaya

Kerja praktik dilaksanakan selama satu bulan, dimulai pada 8 Agustus 2016

hingga 8 September 2016, dengan alokasi waktu senin sampai jum’at pada pukul

09.00-17.00 WIB. Tetapi waktu bisa berubah sewaktu-waktu seperti sabtu minggu

atau jam yang tiba-tiba beruabah, melakukan kerja praktik karena dari pihak
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perusahaan mempunyai sebuah event dan dalam kesempatan ini juga perlu untuk

berkontribusi dalam acara yang diselengarakan oleh

4.2 Posisi Dalam Instansi

Pada saat pelaksanaan kerja praktik, posisi yang didapat ialah sebagai event

promotion di bagian off air, yang memiliki tugas ikut berkontribusi dalam hal

dokumentasi event yang diselenggarakan atau di media partnerkan oleh

perusahaan yang dimana sangat berguna untuk promosi.

4.3 Kegiatan Selama Kerja Praktik di M Radio 98.8 Powering You

Kegiatan sehari-hari yang dilakukan selama melaksanakan kerja praktik di

M Radio 98.8 Powering You dilaporkan dengan rincian per minggu selama empat

minggu. Laporan kegiatan disertai gambar hasil pekerjaan serta keterangan pada

tiap gambar.

1. Minggu ke-1

Minggu pertama melakukan kerja praktik di M Radio 98.8 Powering You

diawali dengan pembuatan bumper dimana bumper berfungsi untuk opening

sebuah video yang biasanya berisi oleh logo dari perusahaan tersebut.

Selain itu penentuan konsep video dan teknik apa aja yang akan di

tampilkan dalam video tersebut. Setelah terkordinasi dan terencana dengan

baik, dilakukan sebuah praktik dan mencoba berbagai teknik yang telah di

rencanakan, dalam membuat bumper menggunakan aplikasi program

menggunakan software pengeditan efek video dapat dillihat pada gambar

4.1 dibawah ini
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Gambar 4.1 Tampilan software edit efek video

(sumber: Olahan Penulis)

Setelah mempelajari tool yang terdapat di salah satu software pengeditan

efek video kemudian dilakukan proses pembuatan bumper dengan berbagai

efek mulai dari zoom, scale, rotation¸animasi, hingga efek seperti

menggunakan partikel.

Berikut proses pembuatan pengeditan bumper untuk M radio dapat dilihat

pada gambar 4.2 yang dimana kali ini menggunakan efek partikel yang ada

merupakan salah satu efek yang tersedia.
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Gambar 4.2 Proses edting bumper

(sumber: Olahan Penulis)

Dari gambar 4.3 adalah proses editing yang dimana proses pembuatan video

bumper dari after effect menggunakan efek partikel.

Gambar 4.3 Proses Render

(sumber: Olahan Penulis)
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Setelah melakukan proses edit maka akan dilakukan proses render yang

dimana proses tersebut adalah proses mengeksport dari proses edit ke hasil

jadi yang berupa video berdurasi 5 detik.

Gambar 4.4 Hasil jadi video bumper

(sumber: olahan penulis)

Gambar 4.4 adalah hasil jadi dari video bumper yang sudah di render yang

menggunakan teknik partikel. Setelah itu penulis melakukan percobaan

teknik timelapse, teknik timelapse adalah video yang dipercepat tapi satu

konsep seperti proses matahari terbenam seperti di gambar 4.5.
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Gambar 4.5 Timelapse matahari terbenam

(sumber: olahan peniliti)

2. Minggu ke-2

Pada Minggu Kedua penulis melakukan dokumentasi pada beberapa event

kecil yang diadakan oleh perusahan seperti event musik di depan kantor M

Radio, event workshop, menghadiri beberapa sekolah dan univesitas

ataupun seperti mengadakan meet and great bersama pemeran dari sebuah

film yang akan tayang dalam waktu dekat saat itu, dan masih banyak lagi

yang sebagai mana kerjasama penulis dengan perusahaan, seperti beberapa

foto pada gambar 4.6 dibawah ini.
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Gambar 4.6 Beberapa Bukti Foto Event Kecil M Radio

(sumber: olahan peniliti)

3. Minggu ke-3

Pada minggu ke tiga ini adalah minggu dimana yang diadakan event besar

yaitu Jazz Trafic Festival 2016 yang dimana M radio sebagai salah satu

media partner dalam acara tersebut. Jazz traffic festival diadakan selama 2

hari yaitu hari sabtu 27 Agustus 2016 dan minggu 28 agustus 2016. Jazz

Traffic sendiri adalah event dari Suara Suarabya yang bekerja sama dengan

PP Properti, Jazz Traffic Festival 2016 kali ini telah mengunadang ratusan

musisi yang akan berpentas dalam 3 panggung di satu tempat dan telah

dihadiri oleh ratusan ribu penggemar dan penikmat musik. Selama acara

tersebut penulis melakukan pekerjaan sebagai dokumentasi event yang

dimana bisa dipakai sebagai media promosi perusahaan, beberapa hasil foto

dalam event Jazz Traffic Festival 2016 ada di gambar 4.7.
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Gambar 4.7 Beberapa Hasil Foto Jazz Traffic Festival 2016

(Sumber Olahan Penulis)

4. Minggu ke-4

Pada minggu ke empat atau minggu terakhir dalam kerja praktik ini penulis

tetap melukan hal yang sama seperti sebelumnya yaitu mendokumentasikan

event kecil yang diselenggarakan oleh pihak perusahaan, beberapa event

kecil yang diselenggarakan pada minggu ke empat kali ini adalah

perusahaan mengadakan acara di hari Minggu pagi bertepatan dengan acara

Car Free Day diselenggarakan, acara tersebut bekerja sama dengan produk

Nestle, dimana pada acara tersebut ada senam pagi, tes tensi darah,

pembagian hadiah undian, dan ada juga permainan, seperti beberapa foto

pada gambar 4.8:
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Gambar 4.8 Hasil Foto Acara di Car Free Day

(sumber: Olahan Penulis)

Selain mengikuti beberapa acara dari perusahaan, penulis juga membuat

sebuah video bersama orang-orang dari perusahaan yang dimana akan nantinya

akan diupload ke media sosial seperti Instragram, nama dari hasil video tersebut

adalah Mvidgram, dan ini adalah beberapa hasil foto saat proses pembuatan

mvidgram pada gambar 4.9 dan hasil dari beberapa video mvidgram pada gambar

4.10.



26

Gambar 4.9 Proses Pembuatan Mvidgram

(sumber: olahan peniliti)

Gambar 4.10 Hasil Jadi Mvidgram

(sumber: olahan penulis)

Selain dari mengikuti acara dari perusahaan dan membuat mvidgram, pada

minggu terakhir ini penulis juga melakukan pengeditan video pada acara Jazz

Traffic Festival yang dimana telah diselengarakan pada saat kerja praktik minggu

ke-3, disini penulis pada awalnya melakukan pengumpulan data dan di kumpulkan

menjadi satu folder seperti pada gambar 4.11 dibawah ini.
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Gambar 4.11 Pengumpulan data

(sumber: olahan peneliti)

Setelah selesai penulis melakukan pemilihan gambar yang dimana nantinya

akan dimasukan ke dalam proses pengeditan, seperti pada gambar 4.12 dibawah

ini.

ambar 4.12 Proses Pemilihan Gambar

(sumber: olahan peneliti)



28

Setelah melakukan proses pemilihan video, selanjutanya adalah memasukan

video yang telah dipilah kedalam adobe premier untuk dilakukan proses editing.

Seperti pada gambar 4.13 dibawah ini:

Gambar 4.13 Proses Pemasukan File

(sumber: olahan peneliti)

Setelah melakukan pemasukan video ke dalam adobe premier maka akan

selanjutnya dilakukan proses editing, dimana proses tersebut melakukan

memotong video yang ada supaya cocok dan disambungkan menjadi satu

kesatuan, disisi lain dalam proses ini di lakukan proses memasukan audio atau

musik untuk digunakan sebagai background music seperti gambar pada 4.14

dibawah ini:
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Gambar 4.14 Proses Editing

(sumber: olahan peneliti)

Setelah semua diedit makan selanjutnya adalah proses render, dimana video

yang telah diedit tadi dijadikan menjadi satu kesatuan dan dirender untuk

dijadikan menjadi 1 file saja yang dimana hasilnay nanti akan di gunakan sebagai

promosi dan juga bisa menjadi bukti bahwa telah menjadi bagian dari Jazz Traffic

Festival sebagai media partner yang bekerjasama dalam berlangsungnya acara

tersebut. Proses render tersebut seperti pada gambar 4.15 dibawah ini
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Gambar 4.15 Proses Rendering

(sumber: olahan peneliti)


