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ABSTRAK
Menjadi seorang Content Writer tidaklah mudah. Ia harus mampu memiliki wawasan
yang luas dan dapat merangkai kata – kata dalam hal menulis sebuah artikel, blog, kiriman, di
sosial media, ataupun yang ditulis berbasis online. Seorang Content Writer harus mempunyai
kemampuan dalam bidang editorial, lalu memahami ilmu SEO (Search Engine Optimization),
ilmu ini sangat penting untuk seorang wroter pada sebuah situs.tugas seorang Content Writer
harus mampu melakukan riset konten, membuat dan mengelola setiap konten, memiliki
pengalaman dalam duia penulisan.
Diera saat ini, masyarakat sangat kreatif falam memanfaatkan kecanggihan teknologi
dan informasi yang mengalami kemajuan yang sangat pesat dengan membuat karya – karya
berupa video dlam memberikan informasi singkat atau hal – hal yang menarik dan
bermanfaat. Dalam pembuatan video pun, pasti ada yang namanya seorang Editor video.
Editor sering disebut dengan “sutradara kedua” dalam pembuatan video atau pun film,
karena keberhasilan satau kegagalan suatu produksi bisa terletak di tangan mereka. Editor
yang membuat sebuah tayangan video menjadi koheren, dengan menggabungkan berbagai
potongan gambar/video menjadi suatu tayangan yang utuh, dengan alur yang sudah dibuat
saat pembuatan konsep awal. Peran seorang Editor sangat openting dari sebuah proses
pembuatan video yaitu sebagai tenaga teknis editing, memotong dan merangkai gambar
sesuai dengan konsep, dari perangkaian beberapa gambar tadi diberi efek audiovisual dan
penyempurnaan materi hasil produksi rekaman menjadi tayangan yang utuh.
Dalam hal ini penulis bertindak sebagai Content Writer, Editor. Penulis mempunyai
tugas menyusun serta membuat konsep video dari ide dan gagasan yang telah dirancang.
Sedangkan video editor bertanggung jawab terhadap penyuntingan video bertemakan
(COVID-19) yaitu tentang “Protokol Covid-19 Pada Calon Penumpang Kereta Api”. Agar
lebih menarik dan bermanfaat sebelum dipbulikasikan . oleh karena itu dibutuhkan orang –
orang kreatif dalam dunia industry kreatif sehingga mampu berfungsi sebagai Content Writer,
Editor Video. Penulis melakukan kerja praktik di Humas PT AI DAOP 8 Surabaya, sehingga
dalam oenulisan laporan kerja praktik ini diambillah judul “Pembuatan Video Protokol
Covid-19 Pada Calon Penumpang Kereta Api Di Wilayah DAOP 8 Surabaya”

Kata Kunci: Content Writer, Editor
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Perkembangan teknologi informasi pada industri 4.0 khususnya multimedia sekarang
ini telah berkembang semakin pesat dan sangat dibutuhkan karena sangat membantu
dalam kehidupan manusia. Mutimedia merupakan hal yang berperan penting dalam
menunjang penyediaan informasi secara cepat dan mudah dalam menghasilkan sesuatu
yang menarik dan kreatif.
Content Writer adalah salah satu pekerjaan yang sekarang banyak dibutuhkan untuk
mengisi berbagai konten yang ada didalam website. Jika memiliki website tersendiri
maka situs web tersebut akan selalu update secara berkala dengan adanya berbagai
artikel atau blog yang terkait dengan produk maupun jasa yang ditawarkan. Tugas dari
seorang Content Writer dapat membantu untuk membuat sebuah tulisan dengan topic
atau tema yang berbeda – beda setiap artikel, yang biasanya sudah tentukan terlebih
dahulu. Selain menjadi penulis, Content Writer juga memperhatikan berbagai teknis
maupun non teknis dalam pembuatan sebuah tulisan, agar informasi yang sampaikan
dalam sebuah tulisan juga dapat menarik minat si pembaca, serta meningkatkan traffic
dan keuntungan bagi website tersendiri.
Tak lupt dari menjadi seorang Content Writer, video merupakan salah satu media
yang sangat dibutuhkan saat ini dalam memberikan informasi di berbagai media.
Khususnya disini saya membuat video yang berjudul “Protokol Covid-19 Pada Calon
Penumpang Kereta Api Di Wilayah DAOP 8 Surabaya” di Humas PT KAI DAOP 8
Surabaya. Dan saat ini saya mendapatkan bagian menjadi seorang Editor dalam
pembuatan video tersebut.
Editor bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan mengolah beberapa materi video
yang sudah ada dan menajdikan satu video untuk yang nantinya hasilnya akan
disebarluaskan dan dapat dilihat oleh semua orang. Biasanya editor bekerja langsung
dengan pihak yang memiliki konsep awal pembuatan video, yang dimaksudkan yaitu
untuk memenuhi ekspetasi dan tujuan dari konsep yang telah dibuat atau di bentuk
tadinya.
Dalam kerja praktik kali ini diharapkan dapat mengukur kemampuan yang dimiliki
dan mengembangkan kreatifitas serta kemandirian mental penulis dan pembaca
khususnya para mahasiswa dalam dunia kerja. Lingkup materi yang akan didapat dari
kerja praktik ini adalah bagaimana kita menjalankan tugas sebagai Content Writer,
Editor dalam menciptakan sebuah karya yang mengedukasi bagi seluruh warga
masyarakat Kota Surabaya.
1

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam Kerja Praktik ini adalah
bagaimana cara pembuatan video protokol covid-19 pada calon penumpang kereta api
dan cara melaksanakan tugas sebagai publikasi di bagian pers PT Kereta Api DAOP 8
Surabaya.

1.3 Batasan Masalah
Dalam Kerja Praktik ini dilaksanakan oleh tim penulis berperan sebagai bagian
publikasi, dalam pembuatan video protokol covid-19 pada calon penumpang kereta api di
wilayah DAOP 8 Surabaya. Adapun batasan masalah yang dibahas di dalam Kerja
Praktik ini antara lain:
1. Membuat konsep pembuatan video protokol covid-19 untuk calon penumpang kereta
api
2. Melakukan pengawasan penuh terhadap proses produksi pembuatan konten video
protokol covid-19
3. Menyusun langkah – langkah protokol covid-19 agar lebih efektif dan mudah
dipahami
4. Memilih dan mengedit hasil gambar menurut konsep yang telah dibuat

1.4 Tujuan
Tujuan dari Kerja Praktik ini adalah yaitu mempraktikan keilmuan dibidang bagian
publikasi di departemen divisi Humas PT KAI DAOP 8 Surabaya.

1.5 Manfaat
Manfaat dari Kerja Praktik ini sangat banyak. Manfaat yang diperoleh dari Kerja
Praktik ini adalah sebagai berikut:
1. Manfaat bagi Penulis
a. Mengetahui proses pembuatan video, terutama dalam hal editor.
b. Dapat menerapkan sekaligus mengembangkan ilmu yang dipelajari selama
perkuliahan dengan kerja lapangan.
c. Menambah Pengalaman kerja di bidang Industri Kreatif, Multimedia, film serta desain
dan etika dalam komunikasi.
d. Membentuk sikap kerja profesional, kritis serta memahami deadline kerja.
e. Menambah wawasan dan pengetahuan untuk mempersiapkan diri baik secara teoritis
maupun secara praktis.
f. membangun jiwa disiplin pada diri.
2

2. Manfaat bagi Perusahaan
a. Menjalin kerja sama dan 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.
d. Memberikan konten video publikasi yang dapat membantu dan berguna bagi semua
orang.
3. Manfaat bagi Akademik
a. Mengaplikasikan keilmuan multimedia dan teknik – teknik editing serta management
produksi saat proses pembuatan video.
b. Kerja Praktik dapat dijadikan sebagai alat promosi keberadaan Akademik di tengahtengah dunia kerja
c. Perguruan tinggi yang akan lebih dikenal di dunia industry kreatif.

3

BAB II
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Profil Instansi
Nama Instansi
:

PT Kereta Api DAOP 8 Surabaya

Alamat

Jl. Gubeng Masjid No. 39, Pacar Keling,

:

Kec. Tambaksari, Kota Surabaya, Jawa Timur
Telp/Fax

:

(031)5036575

Email

:

humasdaop8@kai.ac.id

Website

:

kai.ac.id

2.2 Sejarah Singkat HUMAS PT Kereta Api DAOP 8 Surabaya
Bidang Humasda (Hubungan Masyarakat Daerah) Daerah operasi 8 Surabaya
dipimpin oleh seorang Manajer, dan beranggotakan 2 orang asisten manajer dan 3 orang
staf, Manajer Humasda dibantu oleh asisten manajer eksternal dan asisten 50 manajer
internal. Asisten manajer dibantu oleh staf, dimana asisten manajer eksternal dibantu
oleh 2 orang staf, dan asisten manajer internal dibantu oleh 1 orang staf. Dalam
menjalankan tugas untuk menjaga dan menciptakan citra positif perusahaan, setiap
bagian Humasda memiliki tugas masing-masing namun dalam 1 tujuan yang sama.
Hubungan Masyarakat.

2.3 Overview Perusahaan Atau Instansi
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.
Humas Pemerintahan Kota Surabaya, Jalan Gubeng Masjid No.39, Pacar Keling, Kec.
Tambaksari, Kota Surabaya, Jawa Timur . Gambar 2.2 dan gambar 2.3 merupakan
tempat Humas PT KAI DAOP 8 Surabaya. Humas PT KAI DAOP 8 Surabaya. Berikut
ini adalah Logo PT Kereta Api Indonesia.

4

Gambar 2.1 Logo PT Kereta Api Indonesia
(sumber: kai.ac.id)

Gambar 2.2 Peta Lokasi Kantor PT KAI DAOP Surabaya
(sumber: www.maps.google.com)

2.4

Visi Dan Misi HUMAS PT Kereta Api DAOP 8 Surabaya

Visi
Misi
-

Menjadi solusi ekosistem transportasi terbaik untuk Indonesia

Dengan mewujudkan visi dan subtansi yang telah di jabarkan diatas maka misi
Bagian Humas PT KAI DAOP 8 Surabaya adalah :
Untuk menyediakan sistem transportasi yang aman, efisien, berbasis digital, dan
berkembang pesat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.
Untuk mengembangkan solusi transportasi massal yang terintegrasi melalui
investasi dalam sumber daya manusia, infrastruktur, dan teknologi.
Untuk memajukan pembangunan nasional melalui kemitraan dengan para
pemangku kepentingan, termasuk memprakarsai dan melaksanakan
5

-

pengembangan
infrastruktur-infrastruktur
penting
terkait
transportasi.Meningkatkan kualitas arus Informasi secara cepat, tepat dan
transparan dan objektif
Mendorong terwujudnya pemahaman Informasi dan Komunikasi yang positif
antara PT KAI dengan Pers, Masyarakat dan Lembaga lainnya.
Mengembangkan SDM di bidang kehumasan dalam rangka meningkatkan
pelayanan publik.

2.5 Tujuan HUMAS PT Kereta Api DAOP 8 Surabaya
Tujuan yang hendak dicapai oleh Humas PT KAI DAOP 8 Surabaya adalah sebagai
berikut:
-

Terwujudnya pelayanan Informasi yang prima dan berkualitas
Terwujudnya komunikasi yang harmonis antara PT KAI, masyarakat serta
Lembaga lainnya.
Meningkatkan penyaluran informasi dan aspirasi publik.
Terciptanya citra yang positif dan menangkal berita hoax bagi Humas PT KAI
DAOP 8 Surabaya
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BAB III
LANDASAN TEORI

3.1 Content Writer
menurut (Jessica, 2021) Content Writer adalah seorang penulis professional yang
memproduksi sebuah konten yang menarik di media online. Konten tersebut bisa
berbentuk artikel, blog, kiriman di sosial media atau apapun yang ditulis berbasis online.
Penulis juga harus tau bagaimana menulis konten yang diminati para pembaca atau topic
sesuai dengan target. Seorang Content Writer juga harus memiliki tanggung jawab untuk
memastikan agar website, gambar, tulisan yang dibuat seuai dan berkaitan.
Menurut (cloudhost, 2020) Content Writer merupakan profesi penulis professional
yang bertugas memproduksi konten – konten yang menarik untuk di media online.
Biasanya konten tersebut berbentuk artikel, kiriman, sosial media, blog dan tulisan yang
berbasis online.
Seorang Content Writer tidak hanya bertanggung jawab sebagai penulis saja, tetapi
juga memastikan supaya website, gambar serta tulisan yang dibuat itu selaras dan
berhubungan. Kebanyakan para Content Writer dituntut untuk pandai dalam memutar
otak supaya bisa menulis konten yang menarik dan diminati oleh pembaca. Content
Writer juga harus memastikan , bahwa topic yang dibawanya atau yang ditulis benar –
benar sesuai dengan target , seorang Content Writer juga bertanggung jawab terhadap
traffic di sebuah website.

3.2 Editor
Menurut (amrih, 2013) Editor adalah seseorang yang melakukan penyuntingan seperti
editor film, editor suara, editor tulisan (redaktur). Editor hanya memiliki tugas atau
wewenang tentang mencari, memperbaiki dan menerbitkan naskah atau tylisan atau
gambar maupun video
Menurut Anton dalam buku Manajemen Produksi Program Acara TV, Editor adalah
seseorang yang bertanggung jawab pada saat pasca produksi dengan melakukan tahap
editing atau proses penyuntingan gambar , sehingga gambar tersebut layak ditayangkan
atau disiarkan menjadi suatu program. Di Indonesia Editor memang dituntut untuk
mampu membuat credit title, sub title dan beberapa efek grafis serta transisi. Sehingga
seorang editor diibaratkan dengan sutradara kedua, karena dianggap mampu memberikan
sentuhan kreatif dalam hasil video/gambar tersebut. (Sari, 2018)
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3.3 Editing
Menurut (Rachmawan, 2013) Editing adalah proses menggerakkan dan menata video
hasil rekaman gamabr menjadi satu suatu rekaman gambar yang baru dan bagus untuk
dilihat. Secara umum pekerjaan editing adalah berkaitan dengan prosesnya pasca
produksi dalam tahap editing, seperti titling, colour correction, sound mixing, dll. Istilah
editing juga sudah dikenal luas dan banyak orang memberi pemahaman sendiri.

3.4 Website
Menurut (Nandari, 2013) Website adalah kumpulan dari halaman – halaman yang
berhubungan dengan file lain yang saling terkait. Dalam suatu Website terdapat satu
halaman yang dikenal dengan nama Home-page.
Menurut (Josi, 2017) Website atau yang disingkat dengan web adalah sekumpulan
halaman yang terdiri dari beberapa laman yang berisikan informasi dalam bentuk data
digital berupa text, gambar, video, audio, dan animasi lainnya melalui jalur koneksi
internet.

3.5 Videotron
Menurut (Mailizar, 2018) Videotron merupakan media yang effective dan interactive,
karena dapat menampilkan gambar yang bergerak, sehingga materi iklan yang dibawa
jauh lebih menarik dan dapat disesuaikan dengan keinginan masing – masing. Videotron
juga dapat menampung mengenai beberapa iklan maupun informasi sekaligus dalam satu
spot putaran video, serta memiliki ukuran fisik yang lebih besar dan mencolok, yang
menjadikan videotron lebih banyak menarik perhatian para public.
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BAB IV
PROSES PEKERJAAN

Dalam Bab IV ini akan dibahas mengenai deskripsi pekerjaan selama melakukan
Kerja Praktik di Hubungan Masyarkat (Humas) PT KAI DAOP 8 Surabaya. Pada
pelaksanaan Kerja Praktik, diberikan tugas yang berhubungan dengan program studi
Produksi Film dan Televisi dan juga sekaligus berhubungan dengan internal Hubungan
Masyarakat (Humas) Pemerintah Kota Surabaya. Dalam kesempatan ini diberikan
kepercayaan untuk menjadi Bagian Pers dan Editor untuk website perusahaan PT KAI
DAOP 8 Surabaya.

4.1 Analisa Sistem
Kerja Praktik yang dilaksanakan ialah sebagai berikut:
Nama Institusi

:

Hubungan Masyarakat (HUMAS) Pemerintahan
Kota Surabaya

Divisi

:

Bagian Pers

Tempat

:

Surabaya

Kerja praktik dilaksanakan selama satu bulan, dimulai pada 15 Februari 2021 sampai 22
Maret 2021, dengan alokasi waktu Senin sampai Jum’at pada pukul 07.30-16.00 WIB
serta pukul 07.30-15.00 WIB. Adapula beberapa tambahan hari seperti hari Sabtu dan
Minggu.

4.2 Posisi Dalam Instansi
Pada saat pelaksanaan Kerja Praktik, posisi yang didapat oleh penulis ialah sebagai
Content Writer, Bagian Pers yang memiliki tugas untuk membuat sebuah konten
penulisan yang menarik serta mampu mengedukasi calon penumpang. Dan juga turun
tangan langsung untuk mengontrol seluruh proses penulisan dan proses produksi mulai
tahap persiapan hingga tahap akhir dalam pembuatan konten penulisan dan mengedit
videotron.
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4.3 Kegiatan Selama Kerja Praktik Di HUMAS PT Kereta Api DAOP 8 Surabaya
Kegiatan yang dilakukan selama melaksanakan Kerja Praktik Humas Pemerintahan
Kota Surabaya dilaporkan dengan rincian sebagai berikut. Laporan kegiatan disertai
gambar hasil pekerjaan serta keterangan pada tiapgambar.
Hal yang juga paling penting dalam proses kegiatan adalah software yang dipakai
untuk menunjang pekerjaan dan kegiatan selama Kerja Praktik, dan beberapa software
utama yang digunakan antara lain Adobe Premiere Pro CC 2018, Canva dan Microsoft
Office Word 2010 seperti pada gambar 4.1 berikut.

Gambar 4.1 Beberapa Software yang digunakan

4.3.1 Minggu ke-1
15 Februari – 20 Februari 2020

Hari pertama kerja praktek di awali dengan pengenalan dan kontrak kerja dengan
pihak Bagian Humas PT KAI DAOP 8 Surabaya, dengan diberi arahan dari kepala divisi
bagian Pers yang ditugaskan untuk mengurus mahasiswa magang yaitu Bramantya
Candrika. Lalu memperkenalkan jobdesk disetiap ruangan yang ada di humas, ada 6
ruangan, ruang sekertaris, ruang dokumentasi dan laporan, ruang layanan informasi,
ruang liputan dan pers, serta ruang editing. Minggu pertama kita diberi tugas untuk setiap
harinya jam 8-10 pagi untuk membuat arsip berita di ruangan Humas, dimana tugasnya
ialah Menyampaikan arsip yang sudah ada di PPIKA hari itu. Setelah itu kita menyeleksi
berita mana yang aktual dan berita mana yang di anggap sangat vital, kemudian kita
berikan di ruangan layanan informasi untuk di seleksi dan di rekap setiap harinya.
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Gambar 4.2 Mengarsip Berita di Ruangan Humas PT KAI DAOP 8 Surabaya

Gambar 4.3 Ruangan Humas PT KAI DAOP 8 Surabaya

4.3.2 Minggu ke-2
22 Februari – 27 Februari 2021
Pada Minggu kedua ini saya di sibukan dengan kegiatan membantu kesektariatan.
Salah satunya saya ditugaskan untuk mengajukan proposal dan mengajukan laporan
pengesahan terhadap PIKKA
11

Pengerjaan membantu bagian keseketariatan ini dilakukan sekitar 1 Mingguan dan sudah
termasuk final revisi terakhir serta pengajuan untuk PPIKA.

Gambar 4.4 Mengajukan Proposal dan Laporan di PIKKA

4.3.3 Minggu ke-3
01 Maret – 06 Maret 2020
Di Minggu Ketiga ini saya di tugaskan WFH (Work From Home) untuk membuat
konten penulisan dan press release di Website PT KAI dimana konten ini mengangkat
tentang apa yang sedang terjadi di minggu ini, yaitu tentang Covid-19 yang sudah
banyak di beberapa negara tetangga.
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Gambar 4.5 Membuat Konten Penulisan dan Press Release di Website PT KAI

Gambar 4.6 Hasil Penulisan di Website PT KAI

4.3.4 Minggu ke-4
08 Maret – 13 Maret 2021

Di minggu keempat ini saya mendapatkan tugas WFH kembali. membuat videotron
untuk SOP calon penumpang kereta api.
Di hari pertama sampai ketiga, saya mencari bahan videotron dengan cara mengu
jungi humas PT KAI untuk meminta data. Hari keempat sampai hari keenam saya mulai
mengerjakan video tersebut dengan menggunakan software Canva dan Adobe Premiere.
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Gambar 4.7 Mengunjungi Humas PT KAI DAOP 8 Surabaya Untuk Meminta Data

Gambar 4.8 Bukti Pengerjaan Video di Software Canva
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4.3.5 Minggu ke-5
15 Maret – 22 Maret 2021
Di minggu kelima ini saya di tugaskan di bagian humas untuk merekap data pres
release dan saya mengajukan hasil project videotron kepada Assistant Manager Humas.

gambar 4.9 Hasil Video Project Videotron
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BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan pengalaman yang didapat selama melakukan kerja praktik di (Hubungan
Masyarakat) HUMAS PT Kereta Api DAOP 8 Surabaya, maka dapat disimpulkan
beberapa hal yakni:
1.

2.

3.

4.

Sebagai seorang Editor, diharuskan untuk mengetahui seluk beluk proses pra
poduksi, produksi, hingga pasca produksi. Pasca produksi inilah yang akan menjadi
momentum paling penting dalam pembuatan video, karena yang nantinya video
tersebut akan diolah menjadi videotron yang menarik .
Dengan adanya video dalam produksi videotron akan memudahkan masyarakat
luas, umumnya pada calon penumpang kereta api di wilayah DAOP 8 Surabaya.
Khususnya untuk mengikuti arahan protokol yang berlangsung saat ingin
menggunakan kereta api, yang dikemas sedemikian rupa sehingga menghasilkan
videotron yang menarik dan ditunjukan pada para penumpang kereta api di wilayah
DAOP 8 Surabaya.
Dalam proses pembuatan videotron dibutuhkan konsentrasi yang tinggi, cepat dan
singkat. Karena agar para penumpang kereta api lebih cepat dan mudah memahami
maksud dari video tersebut. Dan ketika planning A tidak sesuai dengan rencana
awal, maka rencana langsung diganti dengan planning B atau plan yang lain, yang
lebih sesuai.
Dibutuhkan kerja sama tim dan koordinasi yang sangat kompak saat proses
pembuatan videotron. Oleh sebab itu harus memahami satu sama lain pada saat
proses, komunikai kepada tim merupakan hal yang wajib dilakukan bagi seorang
tim kreatif agar proses pembuatan atau produksi dapat berjalan lancer dan baik.
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5.2 Saran
Adapun saran yang disampaikan berkaitan dengan penulisan laporan kerja praktik ini
sebagai berikut:
1.

Bagi Perusahaan
Menyiapkan peralatan pendukung proses produksi atau pembuatan video
dengan lebih lengkap seperti hasil foto yang lebih baik agar lebih menarik untuk
para penumpang kereta dan data – data yang disiapkan harus lebih sesuai dan
memenuhi kriteria. Agar menghasilkan video yang menarik dan sempurna.

2.

Bagi Mahasiswa yang akan Melakukan Keja Praktik
Bagi mahasiswa yang ingin menjadi Editor dalam pembuatan video maupun
film, diharapkan lebih menambah wawasan dan referensi, serta melatih diri untuk
lebih baik dalam bekerja dalam tim. Karena proses pembuatan video tidak akan
lepas dari kerja tim.
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