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ABSTRAK  

 

Proses pembelajaran saat ini sudah sangat pesat perkembangannya. Mulai dari 

mengajak siswa untuk aktif maupun menggunakan sebuah media lain untuk belajar. 

Banyak media yang telah diterapkan oleh para guru kepada muridnya ataupun orang 

tua kepada anaknya agar mudah diterima dalam menyampaikan suatu ilmu . Media 

yang saat ini sedang dikembangkan oleh banyak orang yaitu Video Pembelajaran.  

Video pembelajaran adalah media yang menyajikan audio dan visual yang 

berisi pesan-pesan pembelajaran baik yang berisi konsep, prinsip, prosedur, teori 

aplikasi pengetahuan untuk membantu pemahaman terhadap suatu materi 

pembelajaran. Dalam pembuatan Video pembelajaran nya pun banyak aspek yang 

diperhatikan salah satunya adalah estetika visual agar murid merasa nyaman dan 

semakin tertarik dalam proses pembelajaran melalui media video. 

Oleh karena itu, diperlukan suatu ilmu untuk mempelajari pengarahan visual 

dalam pembuatan video pembelajaran. Sehingga dalam penulisan laporan Kerja 

Praktik ini diambillah judul "Direct of Photography Dalam Pembuatan Video 

Pembelajaran Pembentukan Bayangan Pada Cermin Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan Balai Pengembangan Media Televisi Pendidikan Sidoarjo". 

 

Kata Kunci : Direct of Photography , Video Pembelajaran, Cermin.  
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KATA PENGANTAR 

 

 

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan penyertaan-

Nya sehingga penyusunan Laporan Kerja Praktik dengan judul “Direct of 

Photography Dalam Pembuatan Video Pembelajaran Pembentukan Bayangan Pada 

Cermin Ditujukan Kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Balai 

Pengembangan Media Televisi Pendidikan Sidoarjo” dapat diselesaikan dengan 

baik. 

Dalam Penyelesaian laporan Kerja Praktik ini tidak terlepas dari bantuan 

berbagai pihak yang memberikan masukkan dan dukungan baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Untuk itu diucapkan banyak terima kasih kepada: 

1. Bapak  Prof. Dr. Budi Jatmiko, M.Pd selaku Rektor. 

2. Bapak Karsam MA., Ph.D. selaku Ketua Program Studi DIV Komputer 

Multimedia sekaligus dosen pembimbing Kerja Praktik. 

3. Bapak Abu Khaer dan Ibu Fatma selaku penyelia dari kantor Kemetrian 

Pendidikan dan kebudayaan Balai Pengembangan Media Televisi Pendidikan 

yang bersedia memberikan tempat untuk melakukan Kerja Praktik. 

4. Orang Tua serta saudara yang senantiasa mendoakan dan mendukung selama 

proses penyusunan Laporan Kerja Praktik. 

5. Dan lain sebagainya yang mungkin belum disebutkan satu persatu di sini. 

Demikian Laporan Kerja Praktik ini disusun jika terdapat kesalahan dalam 

penulisan, maupun penyusunan Laporan Kerja Praktik ini dimohon memberikan 

kritik dan saran. Sehingga Laporan Kerja Praktik ini menjadi lebih baik. Semoga 

Laporan Kerja Praktik ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang membaca 

khususnya bagi teman-teman Jurusan DIV Komputer Multimedia Institut Bisnis dan 

Informatika Stikom Surabaya. 

Surabaya, 3 Januari 2018 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dunia Pendidikan selalu terjadi interaksi antara siswa dan guru. Interaksi ini 

seharusnya saling kooperatif dengan tujuan tidak ada yang dirugikan. Sesuai 

dengan kurikulum tahun 2013 yaitu siswa dituntut untuk aktif, kreatif, dan inovatif 

dalam pemecahan masalah dan guru dapat menilai dari berbagai aspek, tidak hanya 

dari ujian saja tetapi dapat menilai dari kesopanan, religi, praktek, dan lain-lain. 

Yang menonjol dalam sistem kurikulum 2013 adalah Higher Order of Thinking 

Skill (HOTS). 

Higher Order of Thinking Skill (HOTS) adalah kemampuan berpikir kritis, 

logis, reflektif, metakognitif, dan berpikir kreatif yang merupakan kemampuan 

berpikir tingkat tinggi. Kurikulum 2013 juga menuntut materi pembelajarannya 

sampai metakognitif yang mensyaratkan peserta didik mampu untuk memprediksi, 

mendesain, dan memperkirakan. Sejalan dengan itu ranah dari HOTS yaitu analisis 

yang merupakan kemampuan berpikir dalam menspesifikasi aspek-aspek/elemen 

dari sebuah konteks tertentu; evaluasi merupakan kemampuan berpikir dalam 

mengambil keputusan berdasarkan fakta/informasi; dan mengkreasi merupakan 

kemampuan berpikir dalam membangun gagasan/ide-ide para pelajar 

(https://www.kompasiana.co.id). 

Oleh karena itu guru bisa bebas mengaplikasikan metode proses belajar 

mengajar dan siswa diuntungkan dengan mudahnya mereka menerima ilmu 

pengetahuan. Hal ini dibutuhkan sebuah media yang dapat menyampaikan 
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informasi atau ilmu yang mudah diterima. Tanpa adanya media, informasi yang 

ingin disampaikan akan sangat lamban dalam penerimaannya atau mengalami 

kendala dalam memahami ilmu.  

Media yang digunakan untuk menyampaikan sebuah informasi sangatlah 

beragam, salah satunya menggunakan media video. Pokok bahasan kali ini ialah 

video pembelajaran. Video pembelajaran sudah tidak asing lagi di telinga 

masyarakat Indonesia apalagi di dunia pendidikan, karena video pembelajaran 

memuat informasi dan ilmu pengetahuan yang mendalam mengenai suatu objek 

bahasan tertentu secara mendetail dan akurat. 

Video pembelajaran memiliki ciri yang spesifik yaitu bedasarkan teori yang 

akan dipaparkan melalui media audio dan visual. Video pembelajaran pada 

umumnya memiliki tingkat kesulitan yang beragam tergantung teori yang 

diambildan dikemas menjadi sebuah video pembelajaran. Sebagai salah satu media 

informasi, umumnya video pembelajaran tidak hanya dikerjakan oleh satu orang 

saja namun crew atau tim, oleh karenanya dibutuhkan seorang sutradara/pengarah 

dalam melakukan eksekusi.  

Menjadi Direct of Photography (DOP) dalam pembuatan video pembelajaran 

memiliki kesamaan dalam pembuatan film fiksi atau menjadi penata gambar dalam 

sebuah acara televisi. Hal ini dikarenakan menjadi DOP video pembelajaran harus 

mengatur pola permainan kamera agar menjadi menarik dan tidak membosankan 

saat ditonton. Karena menarik tidaknya permainan gambar yang disajikan salah satu 

aspek informasi dapat diterima oleh siswa.   

Pada pembahasan kali ini, kantor Balai Pengembangan Media Televisi 

Pendidikan menjadi pilihan untuk melakukan kerja praktik. Karena dengan 
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melakukan kerja praktik di sebuah instansi yang membutuhkan video pembelajaran 

juga dapat mengetahui bagaimana etika bekerja, sikap yang harus dilakukan dalam 

sebuah tim kerja untuk memenuhi keinginan client atau masyarakat khususnya di 

bidang pendidikan. Kerja praktik juga diharap dapat mengembangkan kreatifitas 

dan kemandirian mental mahasiswa di dunia kerja.   

Lingkup materi yang akan didapat dari adanya kerja praktik ini ialah 

bagaimana melakukan manajemen produksi terhadap video pembelajaran, hal ini 

dikarenakan tahap persiapan atau pra-produksi dari sebuah video pembelajaran 

sangatlah penting. Dengan adanya manajemen produksi, audience tidak 

dibingungkan dengan alur sebuah teori yang dipaparkan. Hal ini bertujuan agar 

video pembelajaran tersebut lebih mudah diterima dan dimengerti nantinya saat 

ditonton. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka didapatkan perumusan masalah 

yaitu bagaimana Direct of Photography dalam memanajemen produksi sebuah  

video pembelajaran dengan judul  “Pembentukan Bayangan Pada Cermin” di Balai 

Pengembangan Televisi Media Pendidikan Sidoarjo? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam penyusunan laporan dibutuhkan beberapa batasan masalah. Adapun 

batasan masalah yang dibahas di dalam pembuatan video dokumentasi ini antara 

lain: 
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1. Membuat manajemen produksi video pembelajaran “Pembentukan Bayangan 

Pada Cermin” Balai Pengembangan Televisi Media Pendidikan Sidoarjo. 

2. Penulis memiliki tugas sebagai Direct Of Photography dalam pembuatan video 

pembelajaran ini. 

3. Merancang Shotlist yang dibutuhkan bersama Sutradara. 

4. Hunting segala kebutuhan dalam pembuatan video pembelajaran. 

 

1.4 Tujuan 

Setelah mengetahui rumusan masalah, maka dapat ditentukan tujuan dari 

kerja praktik ini adalah membuat video pembelajaran “Pembentukan Bayangan 

Pada Cermin” Balai Pengembangan Televisi Media Pendidikan Sidoarjo. Adapun 

tujuan dari kantor Balai Pengembangan Televisi Media Pendidikan Sidoarjo 

berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 70 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan 

Media Televisi Pendidikan dan Kebudayaan dan dilampirkan.  

 

1.5 Manfaat  

Manfaat dari kerja praktik  ini sangat banyak. Manfaat yang diperoleh adalah 

sebagai berikut: 

1. Manfaat bagi Penulis 

a. Mengetahui proses pengerjaan video pembelajaran. 

b. Menambah pengalaman kerja di bidang Multimedia, Film, dan TV 

(Televisi). 
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c. Dapat menerapkan sekaligus mengembangkan ilmu yang dipelajari selama 

perkuliahan dengan kerja lapangan 

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

e. Menambah wawasan dan pengetahuan untuk mempersiapkan diri baik 

secara teoritis maupun secara praktis. 

2. 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. 

3. Manfaat bagi Akademik 

a. Mengaplikasikan keilmuan videografi dan sinematografi pada pembuatan 

video pembelajaran. 

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 

: 

 

: 

: 

: 

: 

 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Balai 

Pengembangan Televisi Media Pendidikan Sidoarjo 

Jalan Mangkurejo Desa Kwangsan, Sedati, Sidoarjo 

(031) 8721731 / 081232427270 

Fatma.dewi@kemdikbud.go.id 

https://bpmtv.kemdikbud.go.id/ 

2.2 Sejarah Singkat Balai Pengembangan Televisi Media Pendidikan  

Pada tahun 1980-an kantor BMP-TV Surabaya mendapatkan amanah untuk 

membantu proyek Pustekkom memproduksi progam video pendidikan tentang 

Lingkungan hidup sebanyak 40 episode dan Kuis keluarga yang ditayangkan oleh 

TVRI Surabaya, selain itu juga membantu proses produksi program ACI (Aku 

Cinta Indonesia). Setelah itu, pada tahun 1990 BPM-TV Surabaya mulai banyak 

menyiapkan Program Siaran Televisi Pendidikan Sekolah untuk jenjang SD, SMP, 

SMA yang ditayangkan pada Televisi Pendidikan Indonesia (TPI). 

Setelah itu tugas dan fungsi BPM-TV Surabaya sedikit mengalami perubahan 

sebagai badan yang melakukan pengembangan model dan format sajian media 

Televisi Pendidikan untuk jalur Prasekolah. Menginjak tahun 2006, selain 

memproduksi 12 episode serial : “Ganes” untuk jalur Prasekolah yang merupakan 

rekomendasi hasil pengembangan pada tahun 2005, BPM-TV Surabaya juga 
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mengembangkan model dan format sajian media TV/Video. 

Selain itu pada tahun 2007 BMP-TV Surabaya mengembangkan model 

Pembelajaran untuk jalur SLB (Sekolah Luar Biasa) dan pendidikan Luar 

sekolah (Progam keaksaraan) dan berprioritas untuk jenjang pendidikan Dasar dan 

mengkaji penerapan prototipa program pada Kegiatan Belajar Mengajar yang 

sesungguhnya dengan cara menetapkan beberapa sekolah (Lembaga Pendidikan) 

menjadi sekolah Binaan serta mendukung penyiapan siaran untuk televisi 

Edukasi (TVE) 

 

2.3 Overview Instansi 

Dalam melakukan kerja praktik, sangat penting sekali bagi mahasiswa dalam 

mengenal sebuah lingkungan dari perusahaan/instansi tersebut. Baik dari segi 

perorangan hingga dari segi lingkungan disekitar perusahaan/instansi. Karena ini 

akan sangat dibutuhkan ketika melakukan masa kerja. Balai Pengembangan 

Televisi Media Pendidikan beralamatkan di Jalan Mangkurejo Desa Kwangsan, 

Sedati, Sidoarjo. Gambar 2.2, 2.3, dan 2.4 merupakan tempat di Balai 

Pengembangan Televisi Media Pendidikan. Berikut ini adalah logo Balai 

Pengembangan Media Televisi Pendidikan. 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Logo Balai Pengembangan Media Televisi Pendidikan 

(Sumber: www.google.com) 
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Gambar 2.2 Peta Lokasi Balai Pengembangan Media Televisi Pendidikan 

(Sumber: www.maps.google.com) 

Gambar 2.3 Balai Pengembangan Media Televisi Pendidikan 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 2.4 Balai Pengembangan Media Televisi Pendidikan 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

2.4 Visi dan Misi Balai Pengembangan Media Televisi Pendidikan 

Balai Pengembangan Media Televisi Pendidikan mempunyai suatu pedoman 

untuk meningkatkan kualitas media yang sebagai panutan dalam sebuah dunia 

pendidikan, sehingga mampu menghasilkan terobosan inovasi terbaru dalam dunia 

pendidikan. 

1. Visi: 

Terwujudnya pemerataan dan peningkatan mutu layanan belajar melalui 

televisi pendidikan. 

2. Misi: 

a.  Mengembangkan model media televisi pendidikan yang inovatif dan 

aplikatif 

b. Melakukan fasilitasi pemanfaatan jejaring teknologi informasi dan 

komunikasi pendidikan 
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c. Menciptakan kondisi terbaik sebagai tempat kebanggan berkarya dan 

berprestasi 

d. Membangun kemitraan dalam bidang pengembangan media televisi untuk 

pendidikan 

 

2.5 Tujuan Balai Pengembangan Media Televisi Pendidikan 

Tujuan yang hendak dicapai oleh Balai Pengembangan Media Televisi 

Pendidikan tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Balai Pengembangan Media Televisi Pendidikan dan Kebudayaan. Sebagaimana 

dilampirkan pada Laporan Kerja Praktik ini.
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

  

3.1 Film  

Menurut Effendy (1986) film diartikan sebagai hasil budaya dan alat ekspresi 

kesenian. Film sebagai komunikasi massa merupakan gabungan dari berbagai 

tekhnologi seperti fotografi dan rekaman suara, kesenian baik seni rupa dan seni 

teater sastra dan arsitektur serta seni musik. 

Effendy (2000) mengemukakan bahwa teknik perfilman, baik peralatannya 

maupun pengaturannya telah berhasil menampilkan gambar–gambar yang semakin 

mendekati kenyataan. Dalam suasana gelap dalam bioskop, penonton menyaksikan 

suatu cerita yang seolah-olah benar-benar terjadi dihadapannya. 

Film adalah fenomena sosial, psikologi, dan estetika yang kompleks yang 

merupakan dokumen yang terdiri dari cerita dan gambar yang diiringi kata-kata dan 

musik. Sehingga film merupakan produksi yang multidimensional dan kompleks. 

Kehadiran film di tengah kehidupan manusia dewasa ini semakin penting dan setara 

dengan media lain. Keberadaannya praktis, hampir dapat disamakan dengan 

kebutuhan akan sandang pangan. Dapat dikatakan hampir tidak ada kehidupan 

sehari-hari manusia berbudaya maju yang tidak tersentuh dengan media ini. 

Gagasan untuk menciptakan film adalah dari para seniman pelukis.  Dengan 

ditemukannya cinematography telah minimbulkan gagasan kepada mereka untuk 

menghidupkan gambar-gambar yang mereka lukis. Dan lukisan-lukisan itu bias 

menimbulkan hal yang lucu dan menarik, karena dapat disuruh memegang peran 

apa saja, yang tidak mungkin diperankan oleh manusia. Si tokoh dalam film kartun 
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dapat dibuat menjadi ajaib, menghilang menjadi besar atau menjadi kecil secara 

tiba-tiba (Effendy, 2000).  

Menurut Effendy dalam Hananta (2013) film pertama kali lahir dipertengahan 

kedua abad 19, dibuat dengan bahan dasar seluloid yang sangat mudah terbakar, 

bahkan oleh percikan abu rokok sekalipun. Sesuai perjalanan waktu, para ahli 

berlomba-lomba untuk menyempurnakan film agar lebih aman, lebih mudah 

diproduksi, dan enak ditonton. 

Film juga dapat berarti media komunikasi yang bersifat audio visual untuk 

menyampaikan suatu pesan kepada sekelompok orang yang berkumpul di suatu 

tempat tertentu (Effendy, 1986: 134). Pesan film pada komunikasi massa dapat 

berbentuk apa saja. 

 

3.2 Belajar 

Belalajar merupakan sebuah proses peningkatan daya kualitas dan kuantitas 

dalam berbagai bidang yang ada pada manusia seiring dengan kemampuan dan 

proses yang dialami. Menurut Thursman dalam bukunya yang berjudul Belajar 

Secara Efektif “Belajar adalah suatu proses perubahan didalam kepribadian 

manusia, dan perubahan tersebut ditampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas 

dan kuantitas tingkah laku seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, 

kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikir, dan lain-lain kemampuan”. 
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3.3 Video 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, video merupakan rekaman gambar 

hidup atau program televisi untuk ditayangkan lewat pesawat televisi, atau dengan 

kata lain video merupakan tayangan gambar bergerak yang disertai dengan suara.  

Video sebenarnya berasal dari bahasa Latin, video-vidivisum yang artinya 

melihat (mempunyai daya penglihatan); dapat melihat. Media video merupakan 

salah satu jenis media audio visual. Media audio visual adalah media yang 

mengandalkan indera pendengaran dan indera penglihatan. Media audio visual 

merupakan salah satu media yang dapat digunakan dalam pembelajaran menyimak. 

Media ini dapat menambah minat siswa dalam belajar karena siswa dapat 

menyimak sekaligus melihat gambar. Azhar Arsyad (2011 : 49) menyatakan bahwa 

video merupakan gambar-gambar dalam frame, di mana frame demi frame 

diproyeksikan melalui lensa proyektor secara mekanis sehingga pada layar terlihat 

gambar hidup. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan, bahwa video merupakan 

salah satu jenis media audio-visual yang dapat menggambarkan suatu objek yang 

bergerak bersama-sama dengan suara alamiah atau suara yang sesuai. Kemampuan 

video melukiskan gambar hidup dan suara memberikan daya tarik tersendiri. Video 

dapat menyajikan informasi, memaparkan proses, menjelaskan konsep- 12 konsep 

yang rumit, mengajarkan keterampilan, menyingkat atau memperpanjang waktu, 

dan mempengaruhi sikap.  

Berdasarkan pengertian menurut beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan 

bahwa video merupakan salah satu jenis media audio-visual dan dapat 

menggambarkan suatu objek yang bergerak bersama-sama dengan suara alamiah 

atau suara yang sesuai. Video menyajikan informasi, memaparkan proses, 
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menjelaskan konsep yang rumit, mengajarkan keterampilan, menyingkat atau 

memperpanjang waktu, dan mempengaruhi sikap. 

Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan 

kemauan siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada diri siswa. 

Media pembelajaran sebagai suatu alat bantu dalam proses belajar dan 

pembelajaran adalah suatu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri keberadaannya. 

Guru sadar bahwa tanpa bantuan media, maka materi pembelajaran sukar untuk 

dimengerti dan dipahami oleh siswa, terutama pembelajaran yang rumit dan 

kompleks. Setiap materi pembelajaran mempunyai tingkat kesukaran yang 10 

bervariasi. Pada satu sisi ada bahan pembelajaran yang tidak memerlukan media 

pembelajaran, tetapi di lain sisi ada bahan pembelajaran yang memerlukan media 

pembelajaran. Materi pembelajaran yang mempunyai tingkat kesukaran tinggi tentu 

sukar dipahami oleh siswa, apalagi oleh siswa yang kurang menyukai materi 

pembelajaran yang disampaikan. 

 

4.4 Video Pembelajaran 

Pengertian Video Pembelajaran Menurut Cheppy Riyana (2007) media video 

pembelajaran adalah media yang menyajikan audio dan visual yang berisi pesan-

pesan pembelajaran baik yang berisi konsep, prinsip, prosedur, teori aplikasi 

pengetahuan untuk membantu pemahaman terhadap suatu materi pembelajaran 

(www.slideshare.net). 
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3.5 Direct Of Photography  

Director of Photography (DOP) mengepalai kru kamera dan lighting. DOP 

membuat keputusan pada pencahayaan dan pembingkaian adegan dan 

berkoordinasi dengansutradara. Biasanya, sutradara menceritakan bagaimana 

mereka ingin tampilan saat shoting, dan DOP memilih aperture yang tepat, filter, 

dan pencahayaan untuk mencapai efek yang diinginkan          

(www.kreatifproduction.com). 

 

3.6 Jenis Kamera dan Alat Pendukung 

Kamera saat ini telah sangat berkembang. Mulai spesifikasi maupun ketahanan 

fisik nya. Kamera juga memiliki beragam jenis dan kegunaan nya masing masing. 

Mulai dari yang hanya bisa dipakai untuk memotret gambar, yang kita kenal masih 

memakai pita film, dan perkembangan nya pun yang sudah berkembang, makin 

banyak kamera yang dapat dipakai untuk merekam video atau gambar berjalan.  

1. Kamera DSLR (Digital Single Lens Reflex) 

Adalah kamera yang menggunakan system cermin otomatis dan pentamirror 

untuk meneruskan cahaya dari lensa menuju ke viewfinder. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Kamera DSLR 

(Sumber: www.bhphotovideo.com) 
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2. Kamera Video  

Adalah perangkat perekam gambar video yang mampu menyimpan gambar 

digital dari mode gambar analog. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Kamera video 

(Sumber: www.bhphotovideo.com) 

 

3. Stabilizer 

Adalah alat bantu non camera untuk camera person dalam mengambil gambar 

dengan tujuan memperhalus pergerakan visual sehingga menghasilkan gambar. 

Gambar 3.3 Stabilizer 

(Sumber: www.bhphotovideo.com) 
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3.7 Sudut Pengambilan Gambar 

 Menurut ketinggian arah kamera terhadap subjek tak kalah penting di dalam 

memainkan emosi penonton. Biasanya titik acuan ketinggian sudut pandang kamera 

adalah mata subjek/ talent atau garis horizon jika subjek adalah pemandangan/ 

lokasi. 

1. Bird Eye View  

Pengambilan gambar dilakukan dari atas dari ketinggian tertentu sehingga 

memperlihatkan lingkungan yang sedemikian luas dengan benda-benda lain di 

bawah terlihat kecil. Pengambilan gambar biasanya menggunakan helikopter 

maupun dari gedung-gedung tinggi. 

2. High Angle  

Sudut pengambilan gambar tepat di atas objek, pengambilan gambar seperti ini 

memiliki arti yyang dramatik, yaitu kecil atau kredil. 

3. Low Angle  

pengambilan gambar diambil dari bawah objek dengan sudut ppengambilan 

gambar merupakan kebaikan dari high angle. 

4. Eye Level 

Pengambilan gambar mengambil sudut sejajar dengan mata objek, yang 

memperhatikan pandangan mata seseorang yang berdiri. 

5. Frog Level  

Pengambilan gambar dengan mengambil sudut pandang dari bawah objek, 

maka objek terlihat seperti besar dari bawah. 
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3.8 Gerakan Kamera 

Aspek yang memperindah estetika dalam film adalah gerakan pada kamera. 

Memiliki arti dalam segi cerita maupun hanya sebagai estetika saja membuat film 

semakin hidup. Adapun pergerakan kamera yaitu:  

1.   Zooming (In/Out) 

Gerakan yang dilakukan oleh lensa kamera mendekat maupun menjauhkan 

objek. Gerakan ini merupakan fasilitas yang disediakan oelh kamera video, 

sehingga pengguna hanya mengoperasikan. 

2. Panning (Left/Right) 

Yang dimaksud dengan gerakan panning yaitu kamera bergerak dari tengah ke 

kanan atau dari tengah ke kanan atau dari tengah ke kiri. Bukan kameranya 

yang bergerak tapi tripodnya yang bergerak sesuai arah yang diingankan. 

3. Tilting (Up/Down) 

Gerakan tilting yaitu gerakan ke atas dank e bawah. Masih menggunakan tripod 

sebagai alat bantu agar hasil gambar yang didapat memuaskan dan stabil. 

4.  Dolly (In/Out) 

      Gerakan yang dilakukan yaitu gerakan maju mundur. hampir sama dengan 

gerakan zooming. tetapi pada dolly yang bergerak adalah tripod yang telah 

diberi roda dengan cara mendorong tripod maju atau menariknya mundur. 

5. Follow  

       Pengambilan gambar dilakukan dengan cara mengikuti objek dalam bergerak 

searah. 

6. Framing (In/Out) 

      Framing adalah gerakan yang oleh objek untuk memasuki (in) atau keluar (out) 

framing shot. 
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7.Fading (In/Out) 

Merupakan pergantian gambar secara perlahan-lahan. Apabila gambar baru 

masuk menggantikan gambar yang ada. disebut fade in. Sedangkan jika gambar 

yang ada perlahan-lahan menghilang dan digantikan gambar baru, disebut fade 

out. 

 

3.9 Gerakan Objek  

Film merupakan sebuah media yang menyajikan visual audio ataupun hanya 

berupa visual saja seperti pada film Charlie Chapplin yang berupa visual saja karena 

yang menggunakan konsep film bisu atau tanpa suara. Banyak adegan yang 

disajikan dalam membuat cerita semakin menarik melalui visual maupun cerita. 

Pergerakan objek merupakan salah satu instrumen yang membuat cerita semakin 

menarik sehingga penonton merasa menjadi bagian dari sebuah film. Beberapa 

contoh pergerakan objek yaitu:  

a.  Kamera sejajar objek. Kamera sejajar mengikuti pergerakan objek, baik ke kiri 

maupun ke kanan. 

b.  Walking (In/Out) Objek bergerak mendekati (In) maupun menjauhi (Out) 

kamera. 
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BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

 

Dalam Bab IV ini akan dibahas mengenai deskripsi pekerjaan selama 

melakukan kerja praktik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Balai 

Pengembangan Media Televisi Pendidikan, Sidoarjo. Pada pelaksanaan kerja 

praktik, diberikan  tugas yang berhubungan dengan program studi Komputer 

Multimedia. Dalam  kesempatan  ini diberikan  kepercayaan untuk menjadi Direct 

of photography dalam pembuatan video pembelajaran mengenai pembentukan 

bayangan pada cermin. 

 

4.1 Analisa Sistem  

Kerja praktik yang dilaksanakan ialah sebagai berikut: 

Nama Perusahaan  : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  

Balai Pengembangan Televisi Media Pendidikan Sidoarjo. 

Divisi   : Dokumentasi (Direct of Photography) 

Tempat  : Jalan Mangkurejo Desa Kwangsan, Sedati, Sidoarjo 

Kerja praktik dilaksanakan selama  satu bulan, dimulai pada 3 Juli 2017 s.d. 28 

Juli 2017 namun durasi bertambah 1 minggu karena proses pasca produksi dan 

presentasi kepada pihak perusahaan menjadi sampai tanggal 4 Agustus 2017, 

dengan alokasi waktu kerja senin-kamis pada pukul 07.30-16.30 WIB dan hari 

jum’at pada pukul 08.00-17:00 WIB. 
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4.2 Posisi Dalam Instansi  

Pada saat pelaksanaan kerja praktik, mahasiswa mendapatkan tugas akhir dari 

pihak perusahaan. Penulis bersama kelompok/tim memutuskan untuk produksi 

remake naskah yang ada diperusahaan sebagai variasi dalam hal cinematography. 

Penulis mendapatkan posisi sebagai Direct of Photography yang memiliki tugas 

membuat shotlist dan mengarahkan camera person sesuai dengan arahan sutradara. 

 

4.3 Kegiatan Selama Kerja Praktik di Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Kegiatan perminggu yang dilakukan selama melaksanakan kerja praktik di 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pengembangan Media Televisi 

Pendidikan, Sidoarjo akan dilaporkan dengan rincian sebagai berikut. Laporan 

kegiatan akan disertai gambar hasil pekerjaan serta keterangan pada tiap gambar. 

1. Minggu ke -1  

Awal kegiatan kerja praktik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

Balai Pengembangan Media Televisi Pendidikan, Sidoarjo dalam pembuatan 

Video Pembelajaran sebagai Direct Of Photography. Untuk minggu pertama, 

yaitu pengenalan mengenai seluruh bagian kantor termasuk staff, pimpinan, 

dan sistem kerja.  

Kesibukan belum terlalu padat karena pihak perusahaan masih dalam 

proses pengkajian materi. Selain teori yang harus akurat informasinya, pihak 

pengkaji materi memerlukan waktu dalam pencarian keakuratan data pada 

teori. Proses pengkajian tidak bisa secara langsung dengan bekerja sama 

dengan para guru secara lisan. Namun, harus mengikuti hirarki yang ada 

karena perusahaan dibawah naungan Kementerian Pendidikan dan 
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Kebudayaan oleh karena itu memerlukan waktu. Selain kesibukan diatas, 

mahasiswa mendapatkan beberapa tugas kerja sama dengan beberapa staff 

yang ada. Salah satunya adalah proses survey lokasi untuk naskah yang 

sedang dikaji yaitu tentang habitat ikan mujaer. Survey lokasi yang 

dibutuhkan meliputi sungai dan tambak.  

2. Minggu Ke-2 

Pelaksanaan kerja praktik pada minggu ke dua adalah proses seluruh 

perencanaan tugas akhir. Penentuan akan lokasi yang akan di butuhkan, 

casting talent, dan seluruh aspek yang berhubungan dalam proses pra 

produksi film pembelajaran. pra produksi.  

Gambar 4.1 Sutradara (kanan) dan DOP (kiri) melakukan Breafing 

(Sumber: Olahan Penulis) 

Dalam minggu ini DOP bersama sutradara melakukan 

briefing/breakdown naskah di lokasi magang yang telah disediakan karena 

keberhasilan dalam sebuah karya film salah satunya bergantung pada proses 

pra produksi. Breakdown naskah adalah upaya mengurai naskah menjadi 
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unit-unit kecil sesuai kebutuhan artistik maupun teknik agar produksi dapat, 

dilakukan secara terstruktur dan efisien. 

Briefing pertama dilakukan untuk membahas tentang naskah apakah ada 

yang perlu dirubah dari segi isi percakapan naskah dan lokasi yang 

dibutuhkan. Pada Briefing kedua dilakukan untuk membahas tentang jadwal 

kerja, survey lokasi hingga penentuan talent yang akan dipilih serta 

pembuatan shotlist. Shotlist adalah daftar rencana shot yang berisi uraian 

pengambilan gambar dari tiap adegan secara detail. Pembuatan shotlist 

bertujuan untuk memudahkan DOP dalam bekerja sama dengan camperson 

dalam proses produksi. Beberapa contoh shotlist yang digunakan dapat dilihat 

pada gambar 4.2. Selengkapnya dilampirkan pada Laporan Kerja Praktik ini. 

Gambar 4.2 Shotlist Naskah 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Setelah proses breakdown selesai, tahap selanjutnya adalah persiapan 

peralatan shooting. Dalam minggu ini pula DOP mempersiapkan peralatan 

yang dibutuhkan dalam pembuatan video pembelajaran. Penggunaan perlatan 

shooting dipilih sesuai kebutuhan yang diperlukan. Adapun beberapa 

peralatan yang dipersiapkan dan digunakan yaitu : 

1. Kamera Canon 70D + Lensa Kit 18-55 

2. Kamera Sony Alpha 6300 + Lensa Kit 16-50 

3. Tripod Velbon 

4. Lensa Canon 50mm F 1.8 

5. Stabilizer Beholder DS1 

6. Rode Wireless (Clip On) 

7. Smartlav Rode 

8. Zoom H1 

 

 

Gambar 4.3 Kamera Canon 70D 

(Sumber: www.bhphotovideo.com) 

Penggunaan kamera canon 70D dirasa cukup mumpuni dalam hal 

kualitas gambar yang dihasilkan selain karena warna yang dihasilkan cukup 
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dalam, pengoperasian nya dalam produksi mudah dan dalam segi mobilisasi 

sangat memudahkan camera person. 

 

Gambar 4.4 Kamera Sony Alpha 6300 + Lensa Kit 16-50 

(Sumber: www.bhphotovideo.com) 

Penggunaan Kamera Sony Alpha 6300 + Lensa Kit 16-50 digunakan 

pada saat pengambilan establish suasana sekolah dan suasana saat siswa 

pulang dari sekolah. Pemilihan kamera ini ditujukan untuk mempercepat 

proses produksi. Secara kualitas kamera ini memiliki kemampuan yang besar 

terutama dalam hal ketajaman dan kedalaman warna pada gambar. 

 

Gambar 4.5 Tripod Velbon 

(Sumber: www.plazakamera.com) 
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Penggunaan tripod velbon ditujukan untuk kestabilan gambar agar tidak 

Shaky pada proses produksi. Shaky adalah gambar yang goyang secara tidak 

stabil, baik disengaja maupun tidak. 

Gambar 4.6 Lensa Canon 50mm F 1.8 

(Sumber: www.bhphotovideo.com) 

Penggunaan lensa Canon 50mm digunakan sebagai variasi gambar pada 

film. Karena gambar yang dihasilkan oleh lensa ini cukup menarik. 

Background pada objek akan mengalami blur. Blur adalah proses 

menghilangnya fokus pada background objek namun fokus pada objek masih 

terjaga dengan baik. Sehingga menambah daya tarik film.  

Gambar 4.7 Stabilizer Beholder DS1 

(Sumber: www.owldolly.com) 



27 
 

 

 

Penggunaan Stabilizer pada produksi video pembelajaran digunakan 

untuk proses produksi dengan objek yang sedang bergerak dan menggunakan 

teknik following. Berdasarkan naskah, terdapat 1 scene yang menggambarkan 

sebuah adegan yang harus menggunakan teknik following jika difahami.  

 

Gambar 4.8 Rode Wireless (Clip On) 

(Sumber: www.bhphotovideo.com) 

Penggunaan Clip On ditujukan untuk menjaga kualitas audio karena 

lokasi yang dibutuhkan yaitu outdoor sehingga membutuhkan kejelasan 

audio dalam adegan percakapan. Percakapan yang dimaksut adalah 

percakapan 2 orang. 
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Gambar 4.9 Smartlav Rode 

(Sumber: www.plazakamera.com) 

Penggunaan mic Smartlav Rode dipilih sebagai clip on ke-2. Mic ini 

menancap ke Zoom H1. Alat ini sengaja digunakan karena terdapat 

percakapan 2 orang. Penggunaan Clip On ditujukan untuk menjaga kualitas 

audio karena lokasi yang dibutuhkan yaitu outdoor sehingga membutuhkan 

kejelasan audio dalam adegan percakapan. 

 

Gambar 4.10 Zoom H1 

(Sumber: www.bhphotovideo.com) 
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Zoom H1 merupakan sebuah alat perekam audio. Penggunaan alat ini 

digunakan sebagai media penyimpan audio dalam adegan percakapan 

diseluruh cerita yang disajikan. Penggunaan nya menggunakan Smartlav 

Rode sebagai mic clip on dan Zoom H1 sebagai media perekam. 

Gambar 4.11 Survey Lokasi Warung 

(Sumber: Olahan Penulis) 

Proses survey lokasi dilakukan di beberapa tempat demi memenuhi 

kebutuhan visual yang diinginkan sutradara. Lokasi yang disurvey meliputi 

sawah, warung, dan sekolah. Proses survey dilakukan selama 3 hari. Survey 

dilakukan oleh sutradara dengan DOP seperti pada gambar 4.11 dan 4.12. 

Tujuan DOP ikut dalam survey yaitu untuk memberi masukan dan 

pendapat penguat kepada sutradara mengenai visual yang akan diambil 

walaupun keputusan tetap ada di sutradara. Proses Survey mengalami 

beberapa kendala dalam kebutuhan visual karena ada  beberapa tempat yang 

dinilai cocok namun lokasi warung inilah yang terpilih karena beberapa 

alasan. Selain tempat nya yang berdekatan dengan tempat tinggal talent lokasi 

ini sangat nyaman dalam segi mobilisasi kru film.  
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Sutradara menginginkan situasi yang tidak ramai lalu lalang kendaraan 

disekitar lokasi produksi. Hal ini bertujuan untuk mengurangi resiko 

ambience audio. Walaupun telah menggunakan clip on namun idealnya jika 

ambience tersebut normal. Ambience adalah audio lingkungan sekitar yang 

terekam oleh perekam suara. 

 

Gambar 4.12 Survey Lokasi Sawah 

(Sumber: Olahan Penulis)  

Pemilihan lokasi sawah berjalan dengan lancar tanpa ada masalah 

sedikitpun karena wilayah persawahan yang cukup luas dan spot pengambilan 

gambar yang sangat memudahkan DOP dalam membuat variasi gambar. 
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3. Minggu ke – 3 

Minggu ke-3 merupakan minggu produksi. Minggu ini adalah tahap 

proses sebelum terbentuk nya hasil karya. Sebagai DOP, tentunya tugas pada 

minggu ini merupakan tugas turun ke lokasi dan menyelesaikan jobdesk yang 

ada. Take pertama yang dilakukan adalah take di sekolah. Proses take 

dilakukan selama 1 hari. Hal ini dapat dilihat pada potongan gambar 4.13. 

Gambar 4.13 Tampak Sekolah Secara Wideshot 

(Sumber : Olahan Penulis)  

Pada gambar 4.13 merupakan salah satu take di lokasi sekolah. DOP 

memilih gambar Wideshot dengan tujuan untuk memperlihatkan kondisi 

bangunan dan suasana yang tertangkap kamera. Dengan hadirnya suatu 

pengambilan gambar wideshot penonton akan mendapatkan suasana yang 

terjadi pada lokasi tersebut.  

Pada take yang berlokasi di sekolah. Beberapa kendala terjadi namun 

berhasil diatasi dengan permainan Angle kamera. Angle kamera sendiri 

merupakan posisi dan komposisi pada suatu gambar yang diambil. Mulai dari 
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siswa-siwi yang sedang berada diluar kelas karena pada jam istirahat. 

Membuat beberapa take harus diulang karena blocking yang tidak diinginkan 

sutradara.   

Take selanjutnya berlanjut ke lokasi perjalanan menuju sawah pada scene 

selanjutnya. Pada gambar 4.14 nampak cameraperson/cameraman yang 

sedang bertugas, sementara DOP melukan tugas memegang kamera ke 2, 

yaitu kamera yang menggunakan stabilizer. Karena operator stabilizer tidak 

bisa sembarang orang. Ada beberapa hal yang perlu dikuasai oleh operator, 

salah satunya adalah proses Stabilizing. Stabilizing adalah proses 

menyeimbangkan kamera pada stabilizer agar alat tersebut dapat digunakan 

sesuai fungsi dan prosedur penggunaan. 

Gambar 4.14 Scene Perjalanan Siswa Menuju Lokasi Sawah 

(Sumber : Olahan Penulis)   

Tujuan digunakannya stabilizer adalah untuk menjaga kondisi gambar 

tetap stabil dan mood penonton terjaga. Jika tanpa menggunakan stabilizer 

akan membuat gambar goyang tanpa beraturan. Jika gambar tersebut 
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dihadirkan mungkin akan ada beberapa orang yang menilai bahwa visual 

tersebut memiliki pesan tersirat yaitu kondisi emosional siswa sedang goyang 

atau bingung. Sedangkan, pada tugas ini tanpa pesan dan tanpa konflik namun 

sebuah pemaparan informasi secara jelas dan lugas. 

Terdapat sebuah scene yang berupa adegan percakapan. Gambar yang 

dihadirkan adalah Over Shoulder (OS). Sutradara ingin menghadirkan sebuah 

visual yang memperlihatkan dari sisi yang lain secara menarik. Penggunaan 

OS sendiri mengandung pesan bahwa terdapat hal yang penting dan harus 

disampaikan secara lugas ke penonton sehingga dapat diterima dengan jelas. 

Hal ini terdapat pada gambar 4.15. 

         

Gambar 4.15 Scene Perjalanan Siswa Menuju Lokasi Sawah  

(Sumber : Olahan Penulis)  

Pada hari berikutnya adalah take di lokasi warung yang merupakan lokasi 

scene terakhir. Pada lokasi ini berjalan lancar karena bantuan teman-teman 

magang dari salah satu kampus negeri di kota Malang dan siswa-siswi SMK 

dari kota Mojokerto. Permainan kamera dalam hal visual mulai muncul sejak 
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scene yang berlokasi di sawah. Hal ini digunakan karena membutuhkan 

permainan visual yang cukup menarik agar tidak terkesan membosankan. 

Mulai dari Close Up, Bird Angle, First Person Shoot, dan lain-lainnya. Dalam 

hal ini dapat diperhatikan pada gambar 4.16, 4.17, dan 4.18.   

Gambar 4.16 Scene Siswa Saat Di Lokasi Warung  

(Sumber : Olahan Penulis)  

Gambar 4.17 Scene Siswa Memberikan Spion  

(Sumber : Olahan Penulis)  
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Penggunaan visual yang monoton membuat rasa dari sebuah film 

menjadi datar dan hambar. Salah satu cara mengatasinya adalah dengan 

permainan angle kamera. Namun tetap yang menjadi fokus utama adalah 

dengan kekuatan konsep yang dihadirkan dan informasi yang mudah diterima 

oleh audience. Karena karya ini merupakan video pembelajaran yang 

menyajikan audio dan visual yang berisi pesan-pesan pembelajaran baik yang 

berisi konsep, prinsip, prosedur, teori aplikasi pengetahuan untuk membantu 

pemahaman terhadap suatu materi pembelajaran. 

 Gambar 4.18 First Person Shoot Siswa Melihat Spion 

(Sumber: Olahan Penulis)  

4. Minggu ke-4 

Pada tahap proses editing video kita perlu mengenal software yang 

paling umum digunakan yaitu adobe premiere dan jika ada tambahan 

editing menggunakan efek yang lebih dapat menggunakan adobe after 

effect. Tampilan adobe premiere seperti pada gambar 4.19 dan 4.20 di 

bawah ini. 
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Gambar 4.19 Logo Adobe Premiere 

(Sumber: Olahan Penulis) 

Mengenal software yang sudah banyak digunakan untuk alat mengedit 

video ini, Adobe Premiere digunakan untuk mengedit mulai dari cropping 

video editing filter, transisi, cepat lambatnya video dan yang lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.20 Tampilan awal Adobe Premiere 

(Sumber: Olahan Penulis) 

Pada proses editing selanjutnya kita memakai software Adobe After 

Effect, software ini lebih akrab untuk pembuatan animasi atau bumper, dapat 

juga untuk editing efek video.seperti gambar 4.22 dibawah ini. 
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Gambar 4.21 Logo Adobe After Effect  

(Sumber: Olahan Penulis) 

Pada penggunaan Adobe After Effect untuk pembuatan animasi yang 

terdapat dalam naskah atau seperti animasi pembukaan untuk suatu video, 

jadi pemakaian after effect ini hanya untuk pembuatan animasi saja karena 

proses editingnya lebih banyak variasi yang di sediakan oleh software. 

Karena pada dasarnya jika menggunakan adobe premiere saja kita sudah bisa 

menambahkan efek yang sama seperti pada Adobe After Effect namun tidak 

halus seperti pada Adobe After Effect. Gambar tampilan awal Adobe After 

Effect seperti gambar 4.20 dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.22 Tampilan awal Adobe After Effect 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Pada proses finishing editing maupun grading kami mendiskusikan 

bagaimana warna yang pas serta pada continuity editing. Continuity Editing 

adalah proses editing yang linier dengan cerita. Pada proses ini juga kita bisa 

saling sharing ilmu bagaimana cara mengedit yang mungkin kita belum bisa 

satu dengan  yang lain sebagai sebuah tim. sebagai contoh cara grading 

ataupun penambahan efek maupun transisi yang menarik. 
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BAB  V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan pengalaman yang didapat selama melakukan kerja praktik di 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pengembangan Televisi Media 

Pendidikan Sidoarjo, maka dapat disimpulkan beberapa hal yakni: 

1. Sebagai Direct Of Photography, maka harus mengetahui proses pembuatan 

shotlist dan mengarahkan Camera Person sehingga didapatlah hasil yang 

sesuai dengan Shotlist yang telah dibuat dan disepakati oleh sutradara. 

2. Dalam pembuatan dokumentasi, Direct Of Photography juga dapat 

memberikan masukan kepada seluruh tim termasuk sutradara bahwa 

pentingnya mengatur kamera dan menata objek pada frame dengan tepat.  

3. Dengan adanya video pembelajaran, maka telah membantu menyukseskan 

program pemerintah melalui kurikulum pendidikan tahun 2013 secara tidak 

langsung. 

 

5.2 Saran 

Adapun saran yang disampaikan berkaitan dengan penulisan laporan kerja 

praktik ini sebagai berikut: 

1. Bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pengembangan Televisi 

Media Pendidikan, Sidoarjo dapat menjalin komunikasi secara intensif 

kepada kru yang bertugas, karena setelah menjalani kerja praktik di tempat, 

penulis mendapatkan ilmu lebih tentang struktur pembuatan film/video 
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pembelajaran sedikit berbeda dengan pembuatan film pada umumnya. 

Pembuatan video pembelajaran haruslah terkonsep secara ringkas, padat, dan 

dibuat semenarik mungkin dengan tujuan ketika video dipertontonkan, 

audience tidak merasa bosan karena titik fokus pada materi. 

2. Bagi Mahasiswa Yang Akan Melakukan Kerja Praktik 

Bagi mahasiswa yang tertarik dengan pembuatan film pembelajaran, 

diharapkan lebih berfokus pada materi yang akan disampaikan tanpa 

mengesampingkan konsep semenarik mungkin.
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Lampiran ke 1. Surat Balasan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Balai 

Pengembangan Media Televisi Pendidikan 
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Lampiran ke 2. Form KP-5 (Acuan Kerja) 
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Lampiran ke 3. Form KP-5 (Garis Besar Rencana Kerja Mingguan) 
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Lampiran ke 4. Log Harian Acuan Kerja Selama 1 Bulan 
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Lampiran ke 5. Kehadiran Kerja Praktik Selama 1 Bulan 
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Lampiran ke 6. Kartu Bimbingan Dosen Pembimbing  
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