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ABSTRAK 

 

Gaffer adalah sebuah pekerjaan yang bertanggung jawab akan segala hal 

yang berhubungan dengan cahaya dalam sebuah video ataupun film. Jika kita 

kembali pada prinsip dasar kamera adalah menangkap cahaya, hal ini membuat 

cahaya menjadi aspek penting dalam sebuah penggambilan foto ataupun video. 

Tugas gaffer adalah untuk memaksimalkan cahaya alami (matahari) 

maupun cahaya buatan agar dapat menjadikan hasil video yang diinginkan dan 

memiliki karakter. Penataan cahaya dapat menghasilkan sebuah gambar yang 

memiliki makna berbeda beda dan penataan cahaya juga dapat sangat berpengaruh 

pada emosi dalam sebuah video.  

Oleh karena itu diperlukan ilmu untuk memahami cahaya dan 

pemanfaatannya pada pembuatan video company profile, video dokumentasi di 

perusahaan PT. Koen Cinema Indonesia, terlebih lagi PT. Koen Cinema Indonesia 

sangat memperhatikan tentang cahaya pada setiap videonya. Oleh karena itu penulis 

melakukan kerja praktik di PT. Koen Cinema Indonesia. Sehingga dalam penulisan 

laporan Kerja Praktik ini diambillah judul "Gaffer Dalam Pembuatan Video di PT. 

Koen Cinema Indonesia" 

 

Kata Kunci: Gaffer, Pencahayaan, Lighting. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan industri kreatif saat ini sangatlah pesat, hal ini ditandai 

dengan adanya hal baru dalam setiap sektor dalam kehidupan sehari hari kita yang 

selalu penuh inovasi dan kreatifitas. Metode dalam penjualan sebuah barang 

ataupun jasa juga tak kalah kreatifnya, dengan menggunakan media visual sebuah 

barang atau jasa akan lebih dapat di fahami oleh calon pembeli. 

Konten visual selain bisa di gunakan untuk hiburan juga sangat membantu 

dalam proses mengajar, sosialisasi, pengenalan, dan lain sebagainya, oleh sebab itu 

dalam penerapannya terdapat banyak unsur dasar yang harus di fahami jika ingin 

membuat konten visual berbasis video (liveshoot) seperti bagaimana membuat ide 

cerita, menata kamera, menyelaraskan musik dan juga pencahayaan. Ke empat 

dasar ini merupakan kunci dalam setiap proses pembuatan konten video, dan pada 

hakikatnya semua memiliki porsi yang sama. Ide cerita tanpa penataan kamera yang 

bagus akan menghasilkan video yang kurang bagus, begitupun sebaliknya, penataan 

kamera yang bagus namun pencahayaan buruk juga akan menghasilkan video yang 

kurang baik. 

Jika kita berbicara tentang pencahayaan, elemen ini adalah salah satu ilmu 

dasar dalam pengoprasian kamera yang biasa disebut dengan melukis dengan 

cahaya. Pencahayaan membantu penata kamera menghasilkan gambar yang di 

inginkan, dalam istilah kerjanya seorang yang bertanggung jawab atas pencahayaan 

adalah Gaffer. Dalam sistem kerjanya Gaffer dibawah komando 
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Director Of Photograhpy dan dalam Gaffer sendiri memiliki tim untuk 

melaksanakan tugasnya. 

Penulis memilih PT. Koen Cinema Indonesia untuk dijadikan tempat kerja 

praktik karena PT. Koen Cinema Indonesia adalah (Production House) atau PH 

yang bergerak di bidang dokumentasi dan kreatif, sudah memiliki relasi yang sangat 

luas dan tentunya sudah berstatus PT atau Perseroan Terbatas, ketiga hal tersebut 

adalah sarat mutlak yang harus dipenuhi. Selain itu penulis sebagai mahasiswa 

wajib melakukan Kerja Praktik dan mengembangkan keahlian selama kuliah, agar 

dapat di terapkan dalam proses produksi dimasa mendatang.  

PT. Koen Cinema Indonesia juga memiliki cukup alat produksi di bagian 

pencahayaan, sehingga penulis dapat mempelajari dan lebih mengenal alat serta 

fungsinya, selain itu di PT. Koen Cinema Indonesia juga memberikan pencahayaan 

yang memiliki ciri khas pada setiap video yang dihasilkan. Dalam proses kerja 

praktif, bukan hanya hal teknis yang akan dipelajari, namun juga hal yang terkait 

dengan ke disiplinan, sikap, dan cara kerja karyawan di PT. Koen Cinema 

Indonesia. 

 Secara garis besar, lingkup yang akan di dapatkan ketika melaksanakan 

kerja praktik di PT. Koen Cinema Indonesia adalah menjalankan tugas sebagai 

Gaffer dengan baik dan sesuai arahan yang telah di sepakati, sehingga dapat 

menghasilkan cahaya yang memiliki karakter dan ciri khas hingga dapat dijadikan 

sebuah referensi untuk pembuatan video dan juga pengetahuan tentang 

pencahayaan. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam Kerja Praktik 

ini yaitu bagaimana cara melaksaksanakan tugas sebagai Gaffer Dalam Pembuatan 

Video di PT. Koen Cinema Indonesia. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam Kerja Praktik ini dilakukan oleh tim. Penulis berperan sebagai Gaffer 

Dalam Pembuatan Video di PT. Koen Cinema Indonesia. Adapun batasan masalah 

yang dibahas di dalam Kerja Praktik ini antara lain: 

1. Melakukan penataan cahaya selama kegiatan produksi. 

2. Menentukan posisi cahaya agar tidak mengganggu gambar (bloking). 

3. Memilih jenis alat (cahaya) yang digunakan saat produksi. 

 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari Kerja Praktik ini adalah menjadi Gaffer Dalam Pembuatan 

Video di PT. Koen Cinema Indonesia. 

 

1.5 Manfaat  

Manfaat dari Kerja Praktik ini sangat banyak. Manfaat yang diperoleh 

adalah sebagai berikut: 

Manfaat bagi Penulis  

a. Mengetahui proses produksi Video acara melalui penataan cahaya. 

b. Dapat menerapkan sekaligus mengembangkan ilmu yang dipelajari selama 

perkuliahan dengan kerja lapangan. 
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c. Menambah Pengalaman kerja di bidang Multimedia, Film, TV (Televisi) dan 

PH (Production House). 

d. Membentuk sikap kerja profesional, kritis serta memahami deadline kerja. 

e. Menambah wawasan dan pengetahuan untuk mempersiapkan diri baik secara 

teoritis maupun secara praktis. 

Manfaat bagi Perusahaan 

a. Mempererat hubungan antara industri dan perguruan tinggi. 

b. Instansi/perusahaan mendapat bantuan tenaga dari mahasiswa-mahasiswa yang 

melakukan Kerja Praktik. 

c. Memudahkan instansi/perusahaan dalam mencari tenaga kerja di bidang 

multimedia. 

Manfaat bagi Akademik 

a. Mengaplikasikan keilmuan videografi dan sinematografi pada proses 

pembuatan video. 

b. Kerja Praktik dapat dijadikan sebagai alat promosi keberadaan Akademik di 

tengah-tengah dunia kerja. 

c. Perguruan tinggi yang akan lebih dikenal di dunia industri. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
 

2.1 Profil Instansi 

Nama Instansi  

 

 

Alamat  

Telp/Fax 

Email                        

Website 

: 

 

 

: 

: 

: 

: 

 

PT. Koen Cinema Indonesia  

(Cinematic Film and Video Production) Based In 

Surabaya and Yogyakarya. 

Green Hills Residence no 273 Sleman, Yogyakarta 

085745000109 

koencinema.id@gmail.com                     koencinema.id 

2.2 Sejarah Singkat PT. Koen Cinema Indonesia 

Koen Cinema Indonesia merupakan salah satu perusahaan baru yang ikut 

meramaikan industri kreatif terutama dalam bidang videografi atau pembuatan 

video. Videografi merupakan suatu cara menyampaikan pesan atau berkomunikasi 

melalui gambar bergerak atau dikenal sebagai video. Video biasanya disampaikan 

dengan alur cerita dan konsep kreatf tertentu yang diharapkan dapat memberikan 

informasi, inspirasi, atau bahkan meninggalkan kesan mendalam kepada penonton. 

Beberapa produk unggulan yang dihasilkan oleh perusahaan ini antara lain video 

profil perusahaan, video CSR, video iklan komersial, video acara, video 

dokumenter, video produk, video pernikahan, dan lain sebagainya bergaya khas 

perfilman atau lebih dikenal dengan istilah cinematic. 
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Perusahaan ini telah resmi berdiri pada bulan Oktober 2017 di Kabupaten Jombang, 

Jawa Timur di bawah nama PT. Koen Cinema Indonesia. Perusahaan ini berbasis 

di Yogyakarta dan melayani wilayah kerja secara nasional. 

Brand Koen sendiri berasal dari bahasa lokal kasar yang umum dipergunakan oleh 

masyarakat Jawa Timur untuk kata “Kamu”. Pemilik utama perusahaan ini adalah 

Reva Girindra Ariyadi, alumni S1 Teknik Fisika, Institut Teknologi Sepuluh 

Nopember tahun angkatan 2012. Perusahaan ini dimulai dari kerjasama dan 

kolaborasi antara pemilik utama dengan teman sekolah beliau yang bernama Bagus 

Eko Prasetyo, mahasiswa S1 Akuntansi, Universitas Gajah Mada tahun angkatan 

2013. Dikarenakan adanya kesamaan dan kecocokan visi, misi, dan semangat 

berkarya di antara keduanya, maka dari itu dibentuklah brand Koen Cinema sebagai 

wadah untuk berekspresi sekaligus mencari penghasilan. 

Segmentasi pasar PT Koen Cinema Indonesia adalah perseorangan, 

perusahaan lokal, perusahaan rintisan (startup), organisasi masyarakat atau Non 

Government Organization (NGO), perguruan tinggi, instansi pemerintah, hingga 

perusahaan nasional maupun multi-nasional di seluruh wilayah Indonesia dan 

membuka kemungkinan permintaan pasar internasional. 

Di perusahaan ini, manajer pemasaran berperan dalam memasarkan produk-

produk yang dimiliki oleh perusahaan. Selain itu manajer pemasaran juga 

bertanggung jawab atas kerjasama yang dilakukan oleh perusahaan dengan klien 

dan pihak-pihak lain yang terkait. Manajer produksi bertanggung jawab atas semua 

kegiatan produksi, baik dari pemilihan lokasi dan adegan, penyusunan konsep dan 

cerita, pembentukan tim produksi, dan hal-hal lain yang terkait dengan proses 

pengambilan gambar. Manajer post produksi bertanggung jawab atas seluruh 



7 

 

 

kegiatan dalam proses penyuntingan gambar dan suara (editing). Manajer post 

produksi mengatur penjadwalan proses penyuntingan gambar dan suara dari seluruh 

proyek. Selain itu manajer post produksi juga memberikan penilaian akhir atas 

kinerja seluruh pihak dari proses pra-produksi hingga produksi.  Dari seluruh 

produk yang dimiliki PT Koen Cinema Indonesia, produk video perusahaan dan 

video dokumentasi merupakan pendapatan utama/unggulan.  

 

2.3 Overview Perusahaan 

Dalam melakukan Kerja Praktik, sangat penting sekali bagi mahasiswa 

dalam mengenal sebuah lingkungan dari perusahaan tersebut. Baik dari segi 

perorangan hingga dari segi lingkungan di sekitar perusahaan. Karena ini akan 

sangat dibutuhkan ketika melakukan masa kerja. Bersadarkan SIUP (Surat Izin 

Usaha Perdagangan) yang terbit pada tanggal 04 Desember 2017. 

PT. Koen Cinema Indonesia beralamat di Green Hills Residence no 273 Sleman, 

Yogyakarta, serta melayani wilayah kerja secara nasional. Gambar 2.2 dan gambar 

2.3 merupakan tempat PT. Koen Cinema Indonesia  berdasarkan SIUP yang 

merupakan rumah pemilik serta Gambar 2.4 merupakan tampilan website dari PT. 

Koen Cinema Indonesia yang berisi portofolio kerja untuk menjangkau konsumen. 

Berikut ini adalah logo PT. Koen Cinema Indonesia. 
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Gambar 2. 1Logo PT. Koen Cinema Indonesia 

(Sumber: www.koencinema.id) 

 

 

Gambar 2. 2 Peta Lokasi PT. Koen Cinema Indonesia 
(Sumber: www.maps.google.com) 

 

 

 

http://www.stikom.edu/
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Gambar 2. 3 Letak PT. Koen Cinema Indonesia berdasarkan SIUP 
(Sumber: Olahan Penulis) 

 

 

Gambar 2. 4 Tampilan Website PT. Koen Cinema Indonesia 

(Sumber: www.koencinema.id) 



10 

 

 

 

Gambar 2. 5 Tampilan Website PT. Koen Cinema Indonesia 
(Sumber: www.koencinema.id) 

 

Gambar 2. 6 Tampilan Website PT. Koen Cinema Indonesia 
(Sumber: www.koencinema.id) 

2.4 Visi dan Misi PT. Koen Cinema Indonesia 

Visi 

Menjadi rumah produksi yang turut serta meramaikan dan menyumbangkan 

karya video atau karya film yang berkualitas, diakui, dan menjadi inspirasi baru di 

dunia industri kreatif tanah air maupun internasional. 

http://www.koencinema.id/
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Misi 

Terus menerus memproduksi video maupun film kreatif dengan dedikasi 

dan semangat tinggi untuk selalu menerapkan hal-hal baru, dengan selalu menjaga 

kredibilitas dalam proses produksi untuk pelayanan maupun hasil yang maksimal. 

 

2.5 Tujuan PT. Koen Cinema Indonesia 

Tujuan yang hendak dicapai oleh PT. Koen Cinema Indonesia adalah sebagai 

berikut: 

Tujuan: 

1. Meramaikan industri kreatif terutama dalam bidang videografi atau fotografi.  

2. Menghasilkan produk videografi dan fotografi unggulan untuk bisa bersaing di 

industri kreatif.  

3. Menginisiasi para videographer dan photographer berbakat untuk berkarya 

bersama dan menjadi wadah untuk berkumpul untuk menghasilkan produk 

yang memiliki daya apresiasi tinggi. 

4. Terwujudnya relasi dan kerjasama dengan berbagai institusi dan perusahaan. 

5.  Meningkatkan Branding untuk memperluas jejaring di Masyarakat. 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 
 

3.1 Gaffer 

Menurut buku (Malkiewicz, 2012), Gaffer merupakan bagian pekerjaan 

yang bertanggung jawab dibawah Director Of Photography (D.O.P) mengenai 

segala hal tentang pencahayaan dalam lokasi pengambilan gambar.  

 

Gambar 3. 1 Gaffer sedang bekerja 
(Sumber: premiumbeat.com) 

Tanggup jawab seorang Gaffer dimulai ketika pra produksi dilaksanakan. 

gaffer harus membaca Script yang telah dibuat dan merancang penempatan cahaya 

yang akan digunakan, sesuai dengan Script yang telah di tulis. Bertemu dengan 

sutradara, produser dan juga D.O.P untuk membahas visi ketika produksi 

berlangsung. Selain membahas visi, gaffer juga harus menentukan alat pencahayaan 

apa saja yang dibutuhkan agar dapat di rencanakan dalam anggaran 
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produksi. Setelah semua di setujui gaffer membentuk crew yang memiliki peran 

masing masing yakni : technicians, lamp operators, and the best boy.  

 

3.2 Sejarah Pencahayaan Buatan (lighting)  

Menurut buku  (Landau, 2012), Dalam awal fotografi, satu satunya sumber cahaya 

adalah matahari, hal ini menjadikan fotografer bergantung dengan adanya cahaya 

matahari sehingga hasil foto menjadi kurang maksimal jika cahaya matahari sedang 

pada keadaan gelap ataupun terlalu terang maka dari itu cahaya buatan sangat di 

perlukan. 

 Cahaya buatan pertama kali di kenalkan pada tahun 1983, ketika L. Ibberson 

mengunakan cahaya oksi-hidrogen (Limelight) ketika memotret benda 

miktoskopik. Limelight diproduksi dengan memanaskan sebuah bola kalsium 

karbona dalam nyala api oksigen hingga menjadi menyala, namun hasil dari 

Limelight ini dibilang buruk karena wajah menjadi putih pucat dan gambar sangat 

terang karena efek tercipta oleh ketidaksempurnaan sumber cahaya dan diferensiasi 

pantulan berbagai bagian. Pada tahun 1877, studio pertama yang menggunakan 

listrik buatan muncul, didukung oleh dinamo berbasis gas. Studio ini di dirikan oleh 

Van Der Weyde di Regent Street.   
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Gambar 3. 2 Foto perkembangan cahaya buatan 
(Sumber: photography.tutsplus.com) 

Hingga saat ini cahaya buatan telah berkembang pesat, dari awal muncul untuk 

fotografi, saat ini cahaya buatan juga di pakai untuk pengerjaan videografi. 

 

3.3 Tiga Poin Dasar Pada Pencahayaan   

Pada kutipan (Malkiewicz, 2012), Merupakan pembagian jenis teknik dalam 

penggunaan cahaya buatan untuk keperluan videografi. Pada dasarnya teknik yang 

digunakan tidak jauh berbeda dengan teknik cahaya yang digunakan dalam 

fotografi.  
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Gambar 3. 3 Tiga dasar pencahayaan 
(sumber : t.du.com) 

Gambar di atas merupakan standart dari cahaya buatan, dengan konsep dasar 

ini kita bisa mengembangkan banyak jenis cahaya lain. Penempatan lampu juga 

dapat di ubah sesuai kebutuhan, namun dasar Three Point Lighting ini akan sangat 

membantu saat kita mencoba mengembangkan banyak teknik dan mood cahaya 

lain. Penambahan alat pendukung lain juga dapat mempengaruhi, seperti Reflector, 

Diffuser, HoneyComb dan masih banyak lagi. Berikut jenis-jenis teknik 

pencahayaan yang umum digunakan pada produksi video : 
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3.3.1 Key Light 

 

Gambar 3. 4 Contoh pencahayaan key ligth 

(Sumber: www.sps186.org) 

Keylight merupakan cahaya utama dalam sebuah video, cahaya ini jika 

dalam set outdor adalah cahaya dari matahari. Key light juga merupakan cahaya 

paling terang dan mendominasi, dalam penerapannya keylight biasanya di imbangi 

dengan fill light.  (Himawan, 2018) 
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3.3.2 Fill Light 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 5 Contoh Fotografi Makro 

(Sumber: ccsvwikrama.wordpress.com) 

Fill Light merupakan sumber cahaya sekunder atau cahaya pengisi di bagian 

yang berlawanan dari key light. Jadi, jika key light datang dari arah kiri, maka fill 

light datang dari arah kanan. Biasanya, intensitas cahaya dari fill light harus lebih 

rendah dibandingkan cahaya key light karena bertugas untuk mengimbangi. Fill 

light membantu mengurangi bayang yang dihasilkan oleh key light sehingga 

gambar nampak lebih natural.  (Himawan, 2018) 
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3.3.3 Back Light 

 

Gambar 3. 6 Contoh pencahayaan Key Ligth 

(Sumber: www.sps186.org) 

Back light ditempatkan pada belakang subjek dan digunakan untuk 

pencahayaan subjek dari belakang. Back light boleh lebih terang atau lebih redup 

dari key light, fungsi back light adalah menambah kedalaman gambar, sehingga 

membuat tampilan gambar menjadi tiga dimensi. Jika Back light tidak di imbangi 

dengan Fill Light atau Key Light maka hasil dari gambar akan menimbulkan kesan 

silhouette.  (Himawan, 2018) 
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3.4 Temperature Cahaya 

Dalam buku  (Hellerman, 2019), Merupakan cahaya yang di pancarkan 

dan menghasilkan warna yang dihitung dalam kelvin. jika kita perhatikan, dalam 

rumah terdapat lampu yang cenderung monoton berwarna putih ataupun hangat. 

Bayangkan jika kita mengganti yang lebih biru atau sangat terang, maka akan 

terlihat kurang sesuai.  

 

Gambar 3. 7 Macam Macam Color Temperature 

(Sumber: https://nofilmschool.com) 

Temperature juga dapat mempengaruhi suasana (mood) pada video tentu dengan 

pengaplikasian yang benar dan Setting lokasi yang sesuai. Banyak film yang 

memainkan banyak variant temperature, seperti film drama musikal  La la land, 

film pendek Joko Anwar Grave Torture dan masih banyak lagi.  Berikut adalah 

macam macam jenis temperature :  
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3.4.1 Match Flare 
Merupakan warna temperature terendah, yakni 1.700K. Match Flare 

merupakan warna temperature yang menyerupai cahaya dari korek api. Dengan 

temperature seperti ini, dapat menghasilkan mood video yang terkesan seperti 

menakutkan, hangat, misteri. Gambar di bawah merupakan contoh penerapan 

Match Flare. 

 

Gambar 3. 8 Contoh Match Flare 

(Sumber: Film Pendek Joko Anwar “Grave Torture”) 

 Dalam adegan ini, anak kecil berada di peti mati, dia menggunakan korek 

api untuk penerangan, kesan yang di timbulkan mencekam, cahaya hanya bertumpu 

pada korek api, jadi ketika ingin memperlihatkan sekitar, korek api harus di pindah. 

Dalam film ini juga di berikan kesan kaget karena jika korek api di matikan seluruh 

gambar akan gelap, dan ketika di nyalakan kembali dengan Sound Effect yang 

mendukung, maka kesan Jump Scare akan di dapatkan. 
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3.4.2  Candle Flame 
Merupakan warna temperature lanjutan dari Match Flare, Candle Flame 

adalah warna temperature lilin yang memiliki angka 1.850K. Seperti karakter 

warna cahaya lilin, Candle Flame biasa di jumpai pada adegan romantis dengan 

Setting restoran, bisa juga di terapkan pada Setting rumah dengan kesan hangat, 

serius, dan hening. Canlde Light juga dapat langsung di terapkan pada objek 

dasarnya, seperti penerang rumah, maupun kue ulang tahun. Seperti pada contoh 

gambar di bawah ini. 

 

Gambar 3. 9 Contoh Candle Light 

(Sumber: Film “Knives Out” Lionsgate) 

 Dalam gambar 3.9 di perlihatkan keluarga sedang merayakan ulang tahun 

dengan lilin yang cukup banyak. Cahaya yang dihasilkan dapat dilihat di wajah 

yang terang karena cahaya lilin, dan backround belakang yang sedikit gelap. 

Penerapan lain adalah menjadikan Candle Light sebagai cahaya satu satunya 

dalam ruangan, maka kesan yang akan dihasilkan dapat berupa keromantisan, 

kehangatan ataupun kesedihan. 
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3.4.3  Incandescent Lamp 
Bergeser ke warna Temperature dengan angka 2.700 – 3.300, 

Incandescent Lamp merupakan warna Temperature lampu bolham dengan 

karakter warna orange hangat. Biasa digunakan di dalam rumah untuk 

menghasilkan ruangan yang tenang. 

 

Gambar 3. 10 Contoh Incandescent Lamp 

(Sumber: Film “Keluarga cemara” Visinema Picture ) 

 Dalam Scene film keluarga cemara ini lampu bolham sebagai Back Light 

yang tidak menyorot langsung ke objek. Penerapan seperti ini dapat membuat 

Backround belakang tidak monoton dan dengan Setting lokasi yang ada di gambar, 

menggambarkan kesederhanaan dan kebersamaan. 
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3.4.4  Flourescent Lamp 
Berikutnya adalah Flourescent Lamp dengan angka 4.500K. 

Temperature ini biasa di temui di dalam kebanyakan rumah di Indonesia. 

Lampu lampu rumah dengan cahaya terang putih yang membantu penerangan 

di suasana yang gelap. Biasanya penerapan cahaya ini di imbangi dengan 

penambahan Fill Light agar kesa yang di hasilkan menjadi lebih memiliki 

estetika. 

 

Gambar 3. 11 Contoh Flourescent Lamp 

(Sumber: Film “NKCTHI” Visinema Picture ) 

 Dalam Scene film NKCTHI ini lampu di gunakan untuk menerangi ruangan 

rumah yang mana di jenis Temperature ini cocok untuk digunakan. Keuntungan 

lain dari penggunaan lampu ini adalah biaya yang tidak terlalu mahal dan juga 

pengaplikasiannya yang cukup mudah serta kebutuhan daya listrik yang cenderung 

rendah. Penerapan Flourescent Lamp juga dapat menerangi ruangan dengan hasil 

yang luas dengan cukup lembut.  

3.4.5  Daylight 
Warna Temperature berikutnya adalah warna yang sering kita lihat. 

Daylight adalah cahaya yang menyerupai cahaya dari matahari yang biasanya 
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berada pada jam 08.00 – 15.00. Pemanfaatan cahaya ini biasa diterapkan di luar 

ruangan dengan bantuan lampu lain untuk Fill Light atau Diffuser untuk 

membuat cahaya yang mengenai objek nampak lembut. 

 

Gambar 3. 12 Contoh Daylight 

(Sumber: Film “Dua Garis Biru” Starvision Picture ) 

 Penerapan Temperature Daylight ini menghasilkan cahaya alami yang 

natural. Pada scene film di gambar 3.12 adalah adegan berdialog antara laki lagi 

dan perempuan di sebuah kawasan perkampungan di sekitar Jakarta. Dengan 

memanfaatkan cahaya alami lingkungan sekitar akan mendapatkan cahaya yang 

merata, begitupun dengan talent yang ada di lokasi. 

 

3.4.6  MoonLight 
Warna Temperature terakhir adalah moonlight atau cahaya malam hari 

dari bulan, memiliki karakter warna yang dingin dan lebih biru. Moonlight 

memiliki intensitas dengan angka 8000K. Dalam kondisi malam hari kamera 
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kurang dapat menangkap cahaya alami dari bulan, maka dari itu dibutuhkan 

cahaya buatan yang menyerupai cahaya dari bulan.  

 

Gambar 4.1 Contoh MoonLight. 

(Sumber: Film “La La Land” Lionsgate) 

 Dalam scene ini terlihat warna biru yang mendominasi seluruh 

ruangan dan juga wajah talent, terlihat talent melihat ke aras atas, yang 

mana sumber cahaya malam menyinari. Dengan Temperature MoonLight 

kesan romantis bisa di dapatkan, warna biru yang dingin dan lembut 

membuat suasana romantis. 
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BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 
 

Dalam Bab IV ini akan dibahas mengenai deskripsi pekerjaan selama 

melakukan Kerja Praktik di PT. Koen Cinema Indonesia. Pada pelaksanaan Kerja 

Praktik, diberikan tugas yang berhubungan dengan program studi Produksi Film 

dan Televisi dan juga sekaligus berhubungan dengan internal PT. Koen Cinema 

Indonesia. Dalam kesempatan ini diberikan kepercayaan untuk menjadi Gaffer 

dalam pembuatan video oleh PT. Koen Cinema Indonesia. 

4.1 Analisa Sistem  

Kerja praktik yang dilaksanakan ialah sebagai berikut: 

Nama Institusi  : PT. Koen Cinema Indonesia 

Divisi   : Pencahayaan (Gaffer) 

Tempat  : Yogyakarta. 

Kerja praktik dilaksanakan selama dua bulan, dimulai pada 22 Juli 2019 

sampai 24 Agustus 2019, dengan alokasi waktu Senin sampai Sabtu pada pukul 

09.00-17.00 WIB. 

4.2 Posisi Dalam Instansi  

Pada saat pelaksanaan Kerja Praktik, posisi yang didapat oleh penulis ialah 

sebagai Gaffer, yang memiliki tugas menyusun, menempatkan cahaya buatan pada 

setiap suasana yang berlangsung dalam kegiatan/acara, baik itu kegiatan indoor 

maupun outdoor meliputi (Produksi Profil Perusahaan, Video 
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Corporate Social Responbility/CSR, Video pernikahan, video produk dan lain-lain). 

 

4.3 Kegiatan Selama Kerja Praktik di PT. Koen Cinema Indonesia 

Kegiatan yang dilakukan selama melaksanakan Kerja Praktik di PT. Koen 

Cinema Indonesia dilaporkan dengan rincian sebagai berikut. Laporan kegiatan 

disertai gambar hasil pekerjaan serta keterangan pada tiap gambar. 

Hal yang juga paling pentng dalam proses kegiatan adalah software yang 

dipakai untuk menunjang pekerjaan dan kegiatan selama Kerja Praktik, dan 

beberapa software utama yang digunakan antara lain Adobe Premier pro CC. Adobe 

Photoshop CC dan Adobe Ilustrator CC, seperti pada gambar 4.1 berikut. 

 

Gambar 4. 1 Software yang digunakan 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

 

 

 

 

1. Minggu Ke -1 
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Pada Minggu pertama kegiatan Kerja Praktik di PT. Koen Cinema 

Indonesia ialah kami mengenal lingkungan kantor dan mempelajari alat-alat 

yang ada dikantor seperti belajar mengoperasikan kamera, stabilizer, lighting 

dan drone seperti gambar 4.2 dan gambar 4.3 di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 2 Belajar mengenal dan memahami beberapa kamera dan stabilizer 
kamera 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Pada kesempatan berikutnya kami mempelajari dan praktek secara langsung 

cara mengoperasikan drone, dari menyalakan, pergerakan kamera hingga 

menyesuaikan warna. 

 

Gambar 4. 3 Belajar Mengoperasikan Drone 

(Sumber: Olahan Penulis) 

2. Minggu Ke-2 

Pelaksanaan Kerja Praktik pada Minggu ke dua yaitu mengerjakan 

storyboard untuk animasi motion graphic RU III Pertamina Plaju dari scene 

awal sampe scene terakhir. Pengerjaan storyboard ini meliputi gerakan 

animasi, layout animasi dan penyesuaian audio dan videonya. Dalam 

pembuatan storyboard, kami menggunakan software Adobe Illustrator karena 

storyboard yang kami buat telah memiliki dasar video yang harus di berikan 

animasi. Dalam gambar 4.4 di bawah ini merupakan proses pengerjaan 

storyboard yang kami kerjakan. 
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Gambar 4. 4 Proses Pembuatan StoryBoard 

(Sumber: Olahan Penulis) 

Keterangan gerakan pada animasi dituliskan di bawah gambar, lalu kami 

bersama merundingkan lebih detail dari gerakannya. Animasi yang di gerakan 

mengikuti narasi yang telah tersedia dan menyesuaikan isi dari narasi tersebut. 

Setelah Storyboard selesai dibuat langkah selanjutnya adalah membuat 

gambar ilustrasi untuk di gerakan, dalam pengerjaan ini terdapat tim magang lain 

yang mengerjakan animasi, dan selanjutnya adalah pengabungan animasi serta 

audio dengan software Adobe Premiere CC seperti yang tercantum pada gambar 

4.5. 
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Gambar 4. 5 Proses Editing Foto Kegiatan 

(Sumber: Olahan Penulis) 

Proses menyusun animasi di Adobe Premiere adalah untuk mempermudah 

menyelaraskan dengan narasi yang ada, selain itu, jika animasi kurang lama 

durasinya atau terlalu lama durasinya, bisa di sempurnakan di Adobe Premiere 

dengan fitur Speed Duration. Setelah proses menyusun selesai, dilanjut dengan 

Rendering agar mendapatkan file video yang dapat di nikmati di segala platform. 

3. Minggu Ke-3 

Pada Minggu ke-4 ini kami mengerjakan editing video edukasi anggrek 

untuk perusahan PT. Orchid Nursery yang berdomisili di mojokerto. Dalam video 

ini kami membuat keterangan serta sedikit pengetahuan umum tentang anggrek 

yang dikemas dalam bentuk animasi sederhana berupa penggabungan tulisan, 

gambar, dan video.  
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Gambar 4. 6 Hasil Video Edukasi Anggrek 

(Sumber: Olahan Penulis) 

Dalam proses pengerjaan Video Edukasi Anggrek ini, kami juga membuat 

animasi agar menjadikan video lebih informatif dan menarik. Pergerakan yang 

banyak digunakan adalah  pergerakan dasar animasi seperti Scale, position, blur. 

Video ini merupakan campuran Footage yang disusun sesuai dengan narasi dan 

animasi membantu memperjelas narasi yang ada. 

4. Minggu Ke-4 

Pada minggu ke 4 ini kami memproduksi video company profile untuk  PT. 

Kanisius Media. Dalam proses ini kami berpindah pindah tempat untuk 

mendapatkan footage video yang di inginkan, sesuai dengan konsep yang telah di 

tentukan. Dalam setiap tempat, penataan cahaya selalu berbeda agar menghasilkan 

gambar yang di inginkan serta menyesuaikan dengan mood video yang telah 

ditentukan. Gambar di bawah adalah penyesuaian cahaya buatan yang di sesuaikan 

dengan tempat. 
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Gambar 4. 7 Proses Pengerjaan Company Profile PT. Kanisius 

(Sumber: Olahan Penulis) 

Menggunakan 2 lampu untuk mendapatkan kesan natural light, mengingat 

lokasi pengambilan gambar berada di dalam rumah. Lampu yang berada di 

belakang di gunakan untuk memberikan kesan cahaya matahari yang lebih merata, 

lampu di depan mengisi cahaya agar imbang dengan keadaan. 

Dalam pengerjaan video company profile ini, terdapat cerita dengan latar 

tempat yang berbeda, pada hari selanjutnya kami mengambil beberapa footage di 

gereja dengan luas yang berbeda pula dengan gambar 4.8, maka penempatan cahaya 

juga di posisikan sesuai kebutuhan. 
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Gambar 4. 8 Proses Pengerjaan Company Profile PT. Kanisius 

(Sumber: Olahan Penulis) 

Gereja yang kami jadikan lokasi pengambilan gambar memiliki kaca 

transparan, sehingga cahaya alami dapat masuk, jadi kami hanya memberikan 

lampu kecil untuk mengurangi bayangan pada objek yang di ambil. 

5. Minggu Ke-5 

Pada Minggu kelima ini adalah proses pengerjaan company profile PT. 

Rosalia Indah, sebagai Gaffer, penataan cahaya buatan sangat dibutuhkan pada 

ruangan yang kurang mendapatkan cahaya alami, pengambilan detail objek juga 

membutuhkan cahaya buatan agar mendapatkan hasil yang maksimal, seperti pada 

gambar 4.9 berikut. 
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Gambar 4. 9 Proses Pengerjaan Company Profile PT. Rosalia Indah 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 Pada gambar 4.9 lokasi pengambilan gambar berada di dalam ruangan yang 

memiliki cahaya yang rendah, maka dari itu lampu di arahkan langsung ke objek 

dengan intensitas yang tinggi namun melebar, hal ini membuat objek lebih jelas dan 

backround belakang yang blur dan gelap, namun dengan shadow yang seimbang. 

Pada saat pengerjaan Company Profile PT. Rosalia Indah, team inti 

berangkat untuk pengambilan video di dalam bus, sementara saya di berikan tugas 

mengambil beberapa video timelapse di sekitaran kantor PT. Rosalia Indah. Video 

Timelapse adalah video yang merekam aktifitas dengan durasi yang lama, lalu di 

percepat pada saat proses editing, agar menghasilkan kesan aktifitas lama dalam 

durasi yang pendek dan pergerakan yang cepat.  
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Gambar 4. 10 Proses Pengerjaan Company Profile PT. Rosalia Indah 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan pengalaman yang didapat selama melakukan kerja praktik di 

PT. Koen Cinema Indonesia, maka dapat disimpulkan beberapa hal yakni: 

1. Sebagai seorang Gaffer, haruslah mengetahui detail lokasi yang akan di ambil 

videonya, agar dapat menempatkan cahaya buatan dengan baik, 

2. Dengan adanya bantuan cahaya buatan, video akan lebih memiliki karakter. 

3. Dalam proses produksi video dokumentasi dibutuhkan konsentrasi tinggi 

dikarenakan ketika sutradara mengamati/mencari gambar yang menarik 

didalam rangkaian kegiatan tidak kehilangan momentum. 

4. Dibutuhkan kerja sama tim dan koordinasi yang sangat kuat pada saat proses 

produksi/kegiatan berlangsung dikarenakan dalam sebuah produksi setiap 

orang bekerja pada bagian masing masing. 

 

5.2 Saran 

 

Adapun saran yang disampaikan berkaitan dengan penulisan laporan kerja 

praktik ini sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan 

Menyiapkan konsep tertulis dan storyboard agar pada saat produksi 

berlangsung dapat lebih efektif. 
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2. Bagi Mahasiswa yang akan Melakukan Kerja Praktik 

Bagi mahasiswa yang tertarik dengan bidang pencahayaan buatan 

disarankan untuk memahami jenis lampu yang akan di gunakan, memahami 

lokasi penempatan cahaya buatan dan juga memahami makna dari setiap teknik 

pencahayaan. 
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