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RINGKASAN PELAKSANAAN
PRAKTIK KERJA LAPANGAN
Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan sarana mengaktualisasi diri
terhadap beberapa keahlian atau ketrampilan baik softskill atau hardskill yang
sudah diperoleh selama perkuliahan, diterapkan di suatu perusahaan atau instansi
selama beberapa bulan. Pada laporan PKL ini, disajikan beberapa kegiatan
pelaksanaan kerja, temuan kendala atau masalah dan usulan solusi terhadap kendala
atau masalah yang dihadapi di Kompas TV Cabang Bandarlampung selama 2 bulan
yaitu pada bulan Juli dan September 2017.
Penempatan PKL pada perusahaan ini dibagi di beberapa divisi dengan
bidang kerja yang berbeda. Pelaksanaan kerja pada divisi Master Control Room /
IT yang dilakukan secara rutin adalah memastikan siaran berlangsung tanpa ada
kendala, memastikan setiap konten yang selesai di produksi telah di publikasi
melalui media online dan memastikan jaringan komputer dalam maupun antar
perusahaan Kompas TV Pusat dan Kompas TV Lampung berjalan dengan baik.
Pada divisi Video Jurnalis kegiatan rutin yang dilakukan diantaranya
memantau setiap informasi yang beredar antar group video jurnalis, cepat dan
tanggap dalam pengambilan sebuah gambar atau video, meringkas informasi
yang telah di dapat menjadi point-point penting dari tema yang terkait.
Pada divisi Video Editor terdapat kegiatan rutin yang dilakukan
diantaranya mengolah seluruh gambar, video dan text hasil dari video jurnalis,
memastikan tidak terjadi kesalahan dalam pengeditan baik dari segi transisi
gambar, warna, suara, serta tema dari sebuah konten yang akan dimuat.

Kata Kunci : PKL, Kompas TV Lampung

x

BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang
Pelaksanaan PKL pada Universitas Teknokrat Indonesia dilakukan oleh

mahasiswa Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer (FTIK).Disebutkan dalam buku
Pedoman Pelaksanaan dan Penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan(2017)
bahwa Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer (FTIK) memandang program PKL
merupakan sarana pelatihan mental, sikap, penerapan ilmu, dan pembentukan
awal lulusan yang kompeten pada bidangnya masing-masing. Program PKL
didukung dengan perencanaan yang sistematis dan terarah. Selain itu, Praktik
Kerja Lapangan juga merupakan bentuk implementasi secara sistematis dan
sinkron antara program pendidikan dengan program penguasaan keahlian yang
diperoleh melalui kegiatan kerja secara langsung didunia kerja untuk mencapai
tingkat keahlian tertentu.
Dalam

pelaksanaan

PKL

mahasiswa

diharapkan

dapat

menggali

kemampuan dan ulet dalam bekerja agar dapat menunjukkan bahwa Universitas
Teknokrat Indonesia memiliki calon Sumber Daya Manusia(SDM) yang
kompeten. Untuk mendukung hal tersebut, universitas telah bekerja sama dengan
beberapa instansi dan perusahaan yang memiliki reputasi yang baik. Salah satunya
dengan Kompas TV Lampung. Di Kompas TV tersebut penulis melaksanakan
kegiatan PKL.
Kompas TV adalah salah satu stasiun televisi swasta berita nasional di
Indonesia. Kompas TV dimiliki oleh Kompas Gramedia. Stasiun televisi ini hadir
menggantikan stasiun televisi yang pernah dimiliki oleh Kompas Gramedia, yaitu
TV7. Kompas TV mulai mengudara secara luas pada tanggal 9 September 2011
melalui jaringan televisi lokal di daerah. Siaran stasiun televisi lokal tersebut
terdiri dari 70% siaran yang direlai dari Kompas TV dan sisa 30%-nya merupakan
siaran yang dikelola sendiri. Kota-kota besar lain akan menyusul kemudian.
Bahkan, sebagian besar kota sudah siap menyiarkan jaringan Kompas TV dengan
membangun stasiun relai dan dalam tahap siaran percobaan, seperti di
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Yogyakarta, Purwokerto, Cirebon, dan kota-kota besar lain yang memiliki
jaringan Kompas Gramedia atau disesuaikan dengan terbitnya koran Kompas di
seluruh Indonesia.
Beberapa bagian pekerjaan

yang ada pada

Kompas TV adalah

Administration, Editor, Journalist, IT, Cameramen, Host. Pelaksanaan kegiatan
sehari-hari di Kompas TV Lampung tergolong berat yang dikarenakan jumlah
karyawan yang ada hanyalah 5 orang, hal ini disebabkan Kompas TV Lampung
masih tergolong cabang baru yang ada sejak tahun 2015 dan mayoritas orang
belum tahu keberadaan dari kantor Kompas TV Lampung sehingga sampai
sekarang hanya beberapa orang yang tahu dan bekerja disana. Kantor dari
Kompas TV Lampung sendiri masih belum memungkinkan untuk menampung
lebih banyak karyawan dan terpaksa harus beraktivitas dengan jumlah karyawan
yang ada dan menunggu hingga ada izin dari kantor pusat untuk memindahkan
lokasi kantor ke tempat lain di Bandar Lampung.
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa perlu untuk melakukan
PKL di Kompas TV Cabang Lampung

1.2

Maksud dan Tujuan
Dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) memiliki maksud dan

tujuan. Dalam Buku Pedoman Pelaksanaan dan Penyusunan Laporan Praktik
Kerja Lapangan, maksud dari pelaksanaan PKL antara lain:
1.

Mempelajari suatu bidang pekerjaan tertentu pada praktik kerja.

2.

Menerapkan pengetahuan yang telah dipelajari selama perkuliahan di
Universitas Teknokrat Indonesia.

3.

Menambah bekal ilmu pengetahuan dan wawasan serta kemampuan untuk
menghadapi dunia kerja nantinya.

4.

Melakukan kegiatan PKL sesuai dengan keahlian yang dimiliki.

5.

Memberikan kontribusi yang berarti bagi jurusan atas jalinan kerjasama dan
jaringan yang terbentuk.

Tujuan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah:
1.

Mengetahui aktivitas pekerjaan perusahaan Kompas TV Lampung.
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2.

Sebagai sarana pelatihan mahasiswa untuk mempraktikkan ilmu yang telah
diperoleh di bangku perkuliahan dan membandingkan serta menerapkan
pengetahuan akademis yang didapat.

3.

Membangun dan mengembangkan mental yang kuat dalam melakukan suatu
pekerjaan.

4.

Sebagai tolak ukur dan pembuktian akan kualitas dan kuantitas dari
intelegensi mahasiswa.

5.

Melatih mahasiswa untuk siap menghadapi dunia kerja yang sebenarnya

1.3

Kegunaan PKL
Adapun manfaat yang kami dapat saat melaksanakan Praktik Kerja

Lapangan antara lain:
Bagi Mahasiswa
1.

Melatih kepribadian dalam hal disiplin, bertanggung jawab, kreatif, etika
dan mengontrol emosi dalam bekerja.

2.

Meningkatkan pola berpikir dalam menghadapi masalah-masalah dalam
melakukan pekerjaan.

3.

Menambah wawasan dan pengalaman dalam dunia kerja yang nyata.

4.

Membandingkan antara ilmu yang di dapat dari pembelajaran di Universitas
Teknokrat Indonesia dengan ilmu di dunia kerja.

5.

Memberikan kesempatan kerja untuk memperoleh pengalaman kerja dan
berinteraksi dengan perusahaan atau instansi calon pengguna lulusan dengan
cara mengamati, mengenal dan menganalisa permasalahan yang dijumpai di
Kompas TV Lampung.

Bagi Perusahaan
1.

Membantu

dalam

mengatasi

masalah

dan

meringankan

pekerjaan

perusahaan.
2.

Memberikan saran kepada perusahaan untuk meningkatkan kualitas kinerja
karyawan pada Kompas TV Lampung.
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Bagi Universitas
1.

Meningkatkan kualitas mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia menjadi
lebih baik dan siap dengan dunia kerja.

1.4

Tempat PKL
Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di laksanakan di Kompas TV

Lampung. Perusahaan ini bergerak dibidang journalistik yang beralamatkan di
Jalan Darussalam No.64, Kemilling, Langkapura, Kota Bandar Lampung. Berikut
adalah gambar peta PT Pos Indonesia (Persero):

Gambar 1.1 Lokasi Kompas TV Lampung
Sumber : Google Maps (2017)

1.5

Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL
Kegiatan PKL dilaksanakan pada Semester Pendek yang berlangsung

selama 2 bulan atau 48 hari mulai dari tanggal 10 Juli sampai 02 September 2017.
Waktu pelakasanaan PKL di Kompas TV Cabang Lampung yaitu setiap hari
Senin sampai Sabtu pukul 11.00 – 18.00 WIB, berikut rincian waktu pelaksanaan
PKL yang dijelaskan pada tabel 1.1 dibawah ini.
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Tabel 1.1 Jadwal Pelaksanaan PKL
Bulan

Hari

Juli

Agustus

Senin

3

10

17

24

Selasa

4

11

18

25

Rabu

5

12

19

Kamis

6

13

Jum’at

7

31

September

7

14

21

28

4

11

18

25

1

8

15

22

29

5

12

19

26

26

2

9

16

23

30

6

13

20

27

20

27

3

10

17

24

31

7

14

21

28

14

21

28

4

11

18

25

1

8

15

22

29
30

Sabtu

1

8

15

22

29

5

12

19

26

2

9

16

23

Minggu

2

9

16

23

30

6

13

20

27

3

10

17

24

= Hadir

= Libur
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BAB II
TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL

2.1

Sejarah Perusahaan
Industri media mengalami perubahan dalam satu dasawarsa terakhir.

Perubahan menimbulkan tantangan sekaligus peluang bagi Kompas Gramedia.
Pengalaman Kompas Gramedia selama 50 tahun menjadi tuntutan berharga bagi
kami untuk dapat beradaptasi dan mengelola setiap perubahan.
Media dan teknologi akan menjadi paduan penting pada perkembangan
media selanjutnya. Televisi dan media digital akan semakin berperan penting di
masyarakat. Kompas Gramedia menyadari betul tren perubahan ini dan
memperkuat kehadirannya melalui media televisi dan media digital.
Menjawab kebutuhan masyarakat akan informasi melalui media televisi,
kami hadirkan Kompas TV sebagai televisi berita. Ini adalah wujud komitmen
untuk meneruskan cita-cita para pendiri Kompas Gramedia untuk terus
mendukung dan membangun masyarakat bangsa Indonesia. Bersama media kami
yang sudah lebih dulu berkembang di masyarakat, kami yakin Kompas TV juga
akan menjadi media terdepan pilihan masyarakat. Dukungan dan kerjasama semua
pihak sangat kami harapkan untuk menjadi kunci keberhasilan Kompas TV di
Indonesia.
Dimulai pada bulan September 2011. Perdana di 9 kota besar, hingga saat
ini KompasTV sudah bisa dinikmati lebih dari 100 kota di Indonesia dengan
kualitas yang prima. Perjalanan ini menunjukan komitmen Kompas TV untuk
menjadi media terdepan yang inovatif, kreatif, dan inspiratif tak hanya
menghadirkan informasi aktual, tapi juga berkualitas.
Kami menyadari kemajuan teknologi informasi yang begitu pesat memberi
dampak bagi perilaku masyarakat Indonesia, terutama untuk penikmat layar kaca
dan Kompas TV. Menjawab tantangan ini, Kami hadir menyapa pemirsa setia
dalam bentuk digital di berbagai platform mulai dari televisi berbayar dengan
kualitas high definition, free streaming, hingga menjadi yang terdepan di berbagai
media sosial.
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Pertumbuhan followers Kompas TV di sosial media meningkat hingga
700% sejak berdiri, maka tidak sedikit program dan pembahasan di Kompas TV
menjadi trending topic di Indonesia bahkan dunia. Ini semua untuk memberikan
yang terbaik bagi bangsa sekaligus menjadi yang terdepan di Republik Indonesia.
Adalah komitmen Kompas TV menjadi media terpercaya untuk memberikan yang
terbaik bagi Anda, karena Kompas TV, Televisi Berita dan Inspirasi Indonesia.
A.

Makna Logo Kompas TV

Gambar 2.1 Logo Kompas TV
Logo Kompas TV yang berbentuk huruf "K" dan memiliki sudut tajam
berasal dari design aliran Kubisme yang melambangkan era modern dalam
penyampaian berita dan informasi kepada masyarakat, sedangkan warna yang
beragam pada logo Kompas TV mencerminkan tentang keberagaman seni, budaya,
etnis dan kekayaan indonesia itu sendiri sehingga dapat disimpulkan logo Kompas
TV adalah pandangan modern dalam penyampaian berita tentang apa yang ada di
indonesia yang beragam kepada masyarakat.
B.

Visi

Visi dari Kompas TV Lampung adalah menayangkan berita yang
independent.
C.

Misi

Berikut adalah misi dari Kompas TV Lampung :
a.

Memberikan informasi kepada masyarakat.

b.

Mengawasi orang-orang penting di dalam kehidupan bermasyarakat.

c.

Berpihak kepada masyarakat.
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d.

Memberikan program yang bermanfaat bagi masyarakat.

e.

Memberikan program yang dapat menginspirasikan masyarakat.

D.

Jenis Produk/Jasa
Kompas TV Lampung memiliki beberapa jenis produk. Jenis produk yang

dimiliki bukan berupa barang atau jasa tetapi jenis produk yang dihasilkan disini
yaitu berupa News (berita) dan Iklan Komersial. Pada jenis News (berita), Kompas
TV Lampung memberikan informasi berupa berita-berita penting mengenai
kejadian-kejadian yang terjadi didaerah Lampung ini kepada masyarakat melalui
siaran televisi. Sedangkan pada jenis Iklan Komersial, Kompas TV Lampung
menerima kerjasama dengan perusahaan-perusahaan ataupun pihak lain jika ada
yang ingin memasang iklan di Kompas TV Struktur Organisasi Perusahaan

2.2

Struktur Organisasi

Struktur organisasi pada Kompas TV Lampung sebagai berikut :

Kepala Biro

Video
Jurnalis

Presenter

Video Editor

Master Control
Room (MCR)

Reporter

Keamanan

Gambar 2.2 Struktur Organisasi
Sumber : Kompas TV Lampung
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Deskripsi tugas dari setiap bidang yang terdapat di Kompas TV Lampung
sebagai berikut :
Tabel 2.1 Deskripsi Bidang
No.
1

Job Description
Kepala Biro

-

Tugas
Mengkoordinator seluruh kegiatan di Biro
Kompas TV Lampung
Membuat Laporan Bulanan
Membuat Rundown Acara
Melakukan sosialisasi dan kerjasama dengan
pihak luar
Memegang tanggung-jawab terhadap konten
lokal baik news (berita) maupun iklan
Memegang tanggung-jawab terhadap data-data
konten lokal dan informasi pegawai
Memastikan bahwa konten lokal tetap berjalan

2

Video Jurnalis

- Mengambil gambar untuk liputan baik nasional
maupun konten lokal
- Menjadi cameraman untuk produksi konten
lokal baik news (berita) maupun program
lainnya
- Memegang tanggung-jawab terhadap program
berita lokal

3

Video Editor

- Melakukan proses editing video untuk konten
lokal baik news (berita) maupun program
lainnya
- Mengklarifikasi file-file di dlam komputer
editing
- Memegang tanggung-jawab untuk hasil akhir
dari editing video news (berita) dan program
lainnya

4

Master Control
Room (MCR) / IT

- Memegang tanggung-jawab terhadap siaran
televisi
- Meng-input dan meng-output data
- Membuat jadwal siaran
- Menjaga program siaran agar tetap berjalan
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Tabel 2.1 Deskripsi Bidang (lanjutan)
5

Presenter

- Membawakan acara siaran televisi dan
bertanggung jawab atas siaran yang berlangsung
- Memberikan narasi pada saatt pembukaan dan
penutupan pada siaran yang diproduksi oleh
stasiun televisi
- Membacakan naskan OBB dan berita
- Menyampaikan pesan yang terdapat pada sebuah
naskah tanpa menguarangi makna pesan tersebut

6

Reporter

- Memegang tanggung-jawabuntuk turun
langsung ke lapangan dan melakukan report
serta benar-benar mengerti tentang kejadian
yang dilaporkan
- Mempunyai andil dalam mencari informasi, data
peristiwa atau kejadian yang terjadi di lapangan
- Memiliki sikap proaktif, peka dan inisiatif
terhadap peristiwa serta kejadian di lingkungan
Sumber : Kompas TV Lampung

Peralatan dan software sebagai penunjang berjalanya pekerjaan pada setiap bidang
yang berada di Kompas TV Lampung sebagai berikut :

Tabel 2.2 Peralatan dan Software Pendukung

1

Video Jurnalis

-

Peralatan dan Software Pendukung
Alat
Software
Kamera
- FileZilla
Laptop
- AVS Video Editor
Modem
- Microsoft Word
2016
Headset
Headphone
Lampu Led Kamera
Memory Card
Card Reader

2

Video Editor

-

Komputer Multimonitor
Headset
Harddisk External
Card Reader

No.

Job Description

- Adobe After Effect
CC 2015
- Adobe Audition
CC 2015
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Tabel 2.2 Software Pendukung (lanjutan)

3

Master Control
Room (MCR) / IT

- Speaker
- OBB Berita
- Naskah Berita

- Adobe Illustrator
CC 2015
- Adobe Photoshop
CC 2015
- Adobe Premiere
Pro CC 2015
- AVS Video Editor
- FileZilla

-

PC Playout
Amplifier
Mixer
Drive
Receiver (Parabola)
Control Unit
Bandpas

- FdConfig
- FdOnAir

4

Presenter

-

Wardrobe
Clip On
Naskah Berita
OBB Berita

-

5

Reporter

-

Microphone
Clip On
Pena
Buku Catatan
Kartu Identitas

-

Sumber : Kompas TV Lampung
2.3

Kegiatan Umum Perusahaan

A.

Kegiatan Umum
Kegiatan umum pada Kompas TV Lampung adalah memproduksi konten

konten acara yang ditayangkan setiap hari meliputi :
Tabel 2.3 Kegiatan Umum Perusahaan
No.
1

Program Acara
Kompas News
Lampung

Proses Produksi
-

Pengambilan gambar berita
Pembuatan naskah berita
Proses tapping presenter
Proses editing
Penayangan
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2

Tabel 2.3 Kegiatan umum Perusahaan (lanjutan)
Bincang
- Pencarian narasumber untuk acara
Inspiratif
- Survey kegiatan narasumber
Kompas TV
- Membuat pertanyan untuk ditanyakan
Lampung
ke narasumber
- Mengundang narsumber untuk dialog
- Proses pengambilan gambar dialog
- Proses editing
- Penayangan
Sumber : Kompas TV Lampung

B.

Proses Produksi Perusahaan

Proses produksi yang ada di Kompas TV Lampung terbagi menjadi 2
macam yang berdasarkan pada Program Berita yang ada. Program berita itu antara
lain program berita Kompas TV Nasional dan program Berita Kompas TV Lokal
yang dibuat khusus berisi tentang beragam berita di Provinsi Lampung dan hanya
ditayangkan di TV lokal tidak ke pusat. Berikut merupakan gambaran dari proses
produksi yang ada di Kompas TV Lampung :
Program Berita Kompas
TV Lokal
Rapat Proyeksi
Liputan Lapangan
Budgeting/Listing berita
Editing video
Pembuatan TOR berita
Pembuatan naskah berita
Tapping Presenter
Dubbing naskah berita
Editing final
Penayangan

Gambar 2.3 Proses Produksi
Sumber : Kompas TV Lampung
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C.

Mitra Perusahaan dan Klien
Setiap perusahan sudah pasti memiliki mitra perusahaan dan klien, yaitu

setiap perusahaan biasa melakukan suatu kerjasama di dalam berbagai jenis
bidang. Hal ini dilakukan agar kerjasama tersebut dapat saling menguntungkan
bagi perusahaan satu dan perusahaan lain. Selain itu, agar dapat saling mencapai
tujuan masing-masing dari tiap perusahaan yang melakukan kerjasama. Adapun
mitra perusahaan Kompas TV Lampung memiliki beberapa grup diantaranya
yaitu :
a.

Tribun Lampung.

b.

K-Vision.

c.

Tissue Tessa.

d.

Kompas Gramedia.

e.

Harian Kompas.

f.

Kompas.com

g.

Narasumber.

Sedangkan klien dari Kompas TV Lampung yaitu para pemasang iklan,
baik agen maupun perusahaan.
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BAB III
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

3.1

Pelaksanaan PKL : Achmad Juhanda Sesunan, NPM : 14312095

3.1.1 Bidang Kerja

Bidang yang saya lakukan pada masa PKL di Kompas TV Lampung adalah
sebagai berikut :

1.

Liputan berita.

2.

Video Editing

3.

Mengantarkan video berita ke tower MCR.

4.

Bincang Inspiratif

3.1.2 Pelaksanaan Kerja

1.

Liputan berita
Liputan adalah proses pengumpulan data dan informasi di lapangan yang

dilakukan wartawan atau jurnalis. Proses ini bisa berupa pemantauan langsung
dan pencatatan suatu peristiwa yang terjadi atau juga wawancara dengan sejumlah
narasumber. Dalam peliputan umumnya jurnalis melakukan perekaman baik suara
maupun gambar dengan alat bantu seperti perekam suara (tape recorder) atau
kamera untuk memotret. Untuk berita penyiaran televisi, peliputan umumnya
dilakukan dengan kamera video yang merekam jalannya peristiwa.
Pelajaran jurnalistik yang diajarkan langsung oleh Andro Kurniawan selaku
pembimbing lapangan kami mengajarkan para mahasiswa pkl bagaimana cara
untuk mendapatkan informasi yang akurat berdasarkan beberapa metode
jurnalistik yang ada.
Metode pertama yaitu circle, metode informasi yang dimana bentuk sebuah
lingkaran kategori yang berisikan:
1. Saksi utama.
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Gambar 3.1.1 Saksi Utama

2. Bukti nyata.

Gambar 3.1.2 Bukti Nyata

3. Polisi/pihak-pihak yang bersangkutan.

Gambar 3.1.3 Pihak yang Bersangkutan
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Dalam dunia jurnalistik ada 3 langkah yang harus diingat untuk
mengumpulkan informasi, yaitu:
1. Memeriksa lingkungan sekitar kejadian.

Gambar 3.1.4 Keadaan Sekitar

2. Memantau wilayah lokasi kejadian, baik itu diluar lingkungan kejadian
dan warga disekitar lingkungan kejadian.

Gambar 3.1.5 Wilayah Lokasi Kejadian

3. Menginterview para pihak-pihak yang berkaitan dengan kejadian, seperti
para polisi, saksi mata, barang bukti, dan pihak-pihak lain yang
bersangkutan.
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Gambar 3.1.6 Pihak-pihak yang Bersangkutan
Untuk memastikan informasi-informasi yang kita kumpulkan valid,
informasi tersebut harus didasari dengan hal yang paling dasar bagi para jurnalis,
yaitu 5W+1H:
1. What = Apa
2. Who

= Siapa

3. When = Kapan
4. Where = Dimana
5. Why

= Mengapa

6. How

= Bagaimana

Setelah bahan berita berhasil didapatkan jurnalis mencari berita lain yang
bisa didapatkan dan jika tidak ada lagi maka jurnalis melaporkan hasil berita ke
kantor Kompas TV Lampung dan memberikan bahan berita hasil liputan ke video
editor agar bisa diolah menjadi video berita yang nantinya akan disiarkan
ditelevisi.

2.

Video Editing
Di Kompas TV Lampung saya ditugaskan untuk mengedit klip-klip video

hasil dari proses shooting, dimana pada proses ini editor ditugaskan untuk
membuat sebuah video berita dengan menggunakan bahan berita yang didapatkan
dari jurnalis untuk disiarkan ke channel Kompas TV Lampung pada jam 05.00 –
07.00 WIB.
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Dalam proses editing Kompas TV menggunakan Adobe Premier CC karena
software ini memiliki fitur yang lebih banyak dan mudah dipakai sehingga para
editor lebih mudah untuk melakukan proses pengeditan dibandingkan dengan
software lain. Content yang diperlukan untuk menjadi bahan berita berupa video,
audio, dan gambar yang berhubungan dengan tema berita tersebut
Sebelum masuk ke proses pengeditan harus melakukan pembuatan project,
pembuatan project adalah tahap utama sebelum memasuki ke proses edit dimana
memasukkan nama dan lokasi penyimpanan project. Setiap 30 menit pada proses
pengeditan Adobe Premier mensave project yang dikerjakan secara otomatis
sehingga jika ada kejadian yang dimana dapat mematikan komputer atau software
ini editor tidak perlu lagi mengerjakan project dari awal dan dapat melanjutkannya
dari hasil autosave tersebut.

Gambar 3.1.7 Pembuatan New Project - 1

Gambar 3.1.8 Pembuatan New Project – 2

18

Setelah membuat project masuk ke proses edit dan untuk mengolah sebuah
video berita kita harus mengimpor bahan berita yang akan diolah dengan memilih
bahan berita tersebut dari folder dan drag/tarik ke kotak import media pada Adobe
Premier. Setelah itu bahan berita yang sudah diimpor harus dimasukkan ke dalam
kotak timeline, timeline adalah tempat pada Adobe Premier untuk membuat
sebuah video berita dan disini proses pembuatan video berita dapat dimulai.

Gambar 3.1.9 Memilih Bahan Berita

Gambar 3.1.10 Import Media

Gambar 3.1.11 Kotak Timeline
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Pada proses pembuatan video ada beberapa teknik yang digunakan untuk
mengolah bahan berita menjadi video berita, yaitu:
1. Memotong (cut)

Gambar 3.1.12 Razor Tool

Gambar 3.1.13 Content Terpisah
2. Meningkatkan audio (Audio Gain)

Gambar 3.1.14 Audio Gain
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Gambar 3.1.15 Tingkat Frekuensi
3. Link & Unlink

Gambar 3.1.16 Unlink (Memisahkan video dari audio)

Gambar 3.1.17 Link (Menyatukan video dengan audio)

21

4. Kualitas Cahaya (Brightness)

Gambar 3.1.18 Pilih Effects

Gambar 3.1.19 Jumlah Cahaya yang ditingkatkan
5. Menyeting Durasi Munculnya Content

Gambar 3.1.20 Klik Ujung Content
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Gambar 3.1.21 Content Lebih Pendek
6. Menyisipkan Text

Gambar 3.1.22 New Title Pada New

Gambar 3.1.23 Menyisipkan dan Mengedit Text
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Gambar 3.1.24 Text dari Import Media ke Timeline
Jika sudah selesai mengedit maka berita siap di “Export”, export adalah
tahap pada video editing untuk membuat video pada timeline menjadi video utuh.
Pada tampilan “Export Setting” kita 0dapat memilih format, preset, comment,
resolusi, dsb. Untuk memilih lokasi export dan memberi nama pada hasil project
dengan menekan link disebelah kanan “Output Name” maka akan muncul
explorer dan editor dapat memilih lokasi penyimpanan export dan memberi nama.
Setelah selesai klik tombol “Export”.

Gambar 3.1.25 Export
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3.

Mengantarkan video berita ke tower MCR.
Setelah video berita selesai dibuat saya langsung mengirimkan video berita

tersebut ke Tower MCR yang berlokasikan di Gunung Betung agar dapat
disiarkan ke publik pada jam 05.00 – 07.00. Biasanya proses pengantaran video
berita ke tower MCR dilakukan pada malam hari yaitu sekitar jam 18.00 – 20.00
dan dikarenakan perjalanan menuju ke lokasi tower sangat berbahaya dan
memiliki jalan berbatu yang dimana dapat membahayakan para pengguna sepeda
motor maka untuk mengantarkan video berita saya hanya menghubungi salah satu
staff Kompas TV Lampung yang siap untuk mengantarkan video berita.
Tower MCR menggunakan Sinyal Digital yang dimana kekuatan sinyal
tersebut bergantung pada watt listrik yang digunakan, watt listrik digunakan pada
Tower MCR tersebut adalah 3100 watt tetapi Kompas TV Lampung hanya
menggunakan tower tersebut untuk menerima sinyal dari kantor pusat dan alat
yang digunakan untuk membroadcast berita yang nantinya disiarkan masih
menggunakan Sinyal Analog.
Kompas TV Lampung hanya memunculkan berita lokal untuk daerah
Lampung selama 2 jam sedangkan dari jam 07.00 – 02.00 malam menayangkan
berita dari kantor pusat yang dimana terletak di Jakarta Selatan, cara tower pusat
Kompas TV untuk membroadcast berita ke daerah-daerah lokal yaitu dengan
“menembak” sinyal ke satelit dan dari satelit langsung menembak ke tower lokal.
Tower lokal menerima sinyal melalui reciever dan membroadcast ke daerah lokal
dengan alat broadcast yang setiap instansi miliki di setiap daerah. Waktu
delay/tunggu untuk proses penerimaan sinyal dari kantor pusat ke tower lokal
adalah 6 detik tetapi pada wilayah sekitar kantor pusat waktu tayang 6 detik lebih
awal dibanding dengan daerah lokal lainnya yang berada diluar daerah kantor
pusat.
Perbedaan sinyal digital dengan sinyal analog adalah:
Sinyal Analog : Sinyal masih menggunakan sistem menyebar dan terbatas
sehingga tidak semua daerah bisa menangkap sinyal dari
kantor pusat.
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Sinyal Digital : Pengiriman sinyal ke daerah lokal delay hingga 6 detik dan
gelombang sinyal lebih kuat daripada analog sehingga apa
yang ditayangkan pada channel televisi tersebut bersih pada
video dan audio.
4.

Bincang Inspiratif
Bincang Inspiratif adalah suatu kegiatan Kompas TV Lampung dimana

pembawa acara mewawancarai narasumber yang memiliki suatu karya yang dapat
menginspirasi bangsa untuk berkarya seperti mereka. Sebelum acara dimulai
narasumber diajak untuk berunding dengan pembawa acara, apa saja yang
nantinya akan disampaikan dan dari informasi narasumber pembawa acara
nantinya akan memberi pertanyaan apa saja yang berhubungan dengan yang akan
disampaikan oleh si narasumber.
Durasi acara ini dari mulai hingga selesai yaitu ±24 menit yang dibagi
menjadi 3 segment dimana waktu pegambilan gambar di setiap segment ±7 menit
dan istirahat setelah segment selesai ±1 menit. Setelah bincang inspiratif selesai
semua crew Kompas TV dan narasumber melakukan foto bersama untuk menjadi
salah satu kenangan dan dokumentasi. Gambar talk show Bincang Inspiratif
berlangsung diamana narasumber dan host saling berbicang-bincang saat talk
show di mulai.

Gambar 3.1.26 Pengambilan Gambar Pada Bincang Inspiratif
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3.1.3 Kendala Yang Dihadapi
1.

Adobe Premier mengalami hang pada saat membuka data project yang
sudah disimpan.

2.

Gambar goyang pada saat pengambilan gambar.

3.

Gambar yang diberikan oleh Video Jurnalis kurang memungkinkan untuk
ditayangkan, seperti gambar goyang, terlalu gelap, atau banyak konten yang
perlu disensor.

3.1.4 Cara Mengatasi Kendala
1.

Adobe Premier mengalami hang pada saat membuka data project karena
data project tersebut korupt sehingga terpaksa membuka data project
sebelumnya yang sudah tersimpan di folder yang sama dengan data project
yang korupt tersebut.

2.

Pastikan pada saat pengambilan gambar menggunakan alat bantu seperti
tripod dan jika tidak memiliki alat bantu gunakanlah posisi pengambilan
gambar seperti:
1. Sikut Menekan Tubuh.
2. Membuat Tumpuan Lengan Kiri.
3. Tumpuan Kedua Sikut.
4. Memasang Kuda-kuda.
5. Gunakan Tumpuan Kaki Saat Memotret Pada Posisi Rendah Atau
Jongkok.
6. Gunakan Benda Di Sekitar Untuk Menambah Kestabilan.
7. Memegang Kamera Pada Posisi Tiarap.

3.

Menghapus

atau

menimpah

bagian-bagian

video

yang

kurang

memungkinkan untuk ditayangkan tersebut dengan menggunakan teknikteknik pengeditan yang digunakan untuk Adobe Premier atau menggantinya
dengan bahan berita lain yang masih berhubungan dengan tema berita
tersebut.
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3.2. Pelaksanaan PKL : Sapriludin , NPM : 14312152
3.2.1 Bidang Kerja

Bidang yang saya tekuni pada masa PKL adalah bagian Cameraman
Journalistic. Bidang ilmu ini berkaitan dengan perngambilan sebuah gambar
dalam bentuk video dan foto untuk Kompas TV Lampung yang mengharuskan
mahasiswa PKL mampu menguasai keahlian dalam bidang ini sebagai berikut :
1.

Liputan berita.

2.

Proses Bincang Inspiratif

3.

Proses Dubbing dan Tapping

4.

Mengantarkan video berita ke tower MCR.

5.

Video Editing

3.2.2 Pelaksanaan Kerja

Pekerjaan yang saya laksanakan selama PKL di Kompas TV Lampung tidak
hanya pada bidang Pengambilan Video dan Foto tetapi juga hal-hal yang
berhubungan dengan bagian umum, seperti :

A.

Liputan berita

Berita didapatkan dari liputan, liputan adalah proses pengumpulan data dan
informasi di lapangan yang dilakukan wartawan atau jurnalis. Proses ini bisa
berupa pemantauan langsung dan pencatatan suatu peristiwa yang terjadi atau juga
wawancara dengan sejumlah narasumber. Dalam peliputan umumnya jurnalis
melakukan perekaman baik suara maupun gambar dengan alat bantu seperti
perekam suara (tape recorder) atau kamera untuk memotret. Untuk berita
penyiaran televisi, peliputan umumnya dilakukan dengan kamera video yang
merekam jalannya peristiwa.
Jenis-jenis pengambilan gambar (Video & Foto)


Long (Posisi awal dengan jarak normal tidak terlalu dekat)



Medium (Posisi sedikit mendekat kebagian objek yang akan kita
ambil)



Close up(posisi lebih dekat dan lebih detail dari yang akan kita
ambil)
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No Shaking (Usakan agar tidak goyang dalam pengambilan gambar)
Ini yang di terapkan oleh stasiun televisi di Kompas TV Lampung

Hal-hal yang perlu disiapkan oleh jurnalis sebelum sesi wawancara


Saksi utama dimana seseorang yg melihat sendiri akan suatu
kejadian



Bukti nyata dimana sebuah barang bukti atau kejelasan cerita yang
membantu unutk mengungkap sebuah kejadian yang telah terjadi



Polisi/pihak-pihak yang bersangkutan.



Dalam dunia jurnalistik ada 3 langkah yang harus diingat untuk
mengumpulkan informasi, yaitu:

1. Memeriksa lingkungan sekitar kejadian.
2. Memantau wilayah lokasi kejadian, baik itu diluar lingkungan
kejadian dan warga disekitar lingkungan kejadian.
3. Menginterview para pihak-pihak yang berkaitan dengan kejadian,
seperti para polisi, saksi mata, barang bukti, dan pihak-pihak lain
yang bersangkutan.Untuk memastikan informasi-informasi yang
kita kumpulkan valid, informasi tersebut harus didasari dengan hal
yang paling dasar bagi para jurnalis, yaitu 5W+1H:

a)

What (Apa yang terjadi)

b)

Who

c)

When (Kapan peristiwa terjadi)

d)

Where (Dimana peristiwa terjadi)

e)

Why

(Mengapa hal itu terjadi)

f)

How

(Bagaimana hal itu terjadi)

(Tentang siapa)

Salah satu liputan yang saya ambil pada saat praktek lapangan Kompas TV
Lampung
Pada tanggal 31/07/2017 pukul jam 09:30 saya sedang menuju ke Kompas
Tv Lampung, lalu ditengah perjalanan, saya melihat masyarakat sedang ramai di
kantor pemerintahan kota Bandara Lampung , disitu saya sempat mengkonfrimasi
ke salah satu warga dan ternayata yang saya dapat terjadi demo untuk menolak
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soal penutupan pembangunan Flyover (jembatan layang) di Jl. Zainal abaidin
pagar alam Bandar Lampung.
Warga mulai demo dengan berjalan kaki dengan dipimpin sama kordinator
lapangan, dari kantor pemerintahan kota (PEMKOT) ke kantor Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah

yang berlokasi di Jl. Basuki rahmat, Gedong pakuon, Teluk

betung utara Bandar Lampung. Aksi demo ini menuntut agar Pemerintahan
Provinsi PEMPROV agar tidak menutup Rencana pembangunan Flyover yang di
gadang-gadang akan jadi pada awal tahun baru.
1. Saksi utama.

Gambar 3.2.1 Saksi Utama

Dalam dunia jurnalistik ada 3 langkah yang harus diingat untuk
mengumpulkan informasi, yaitu:
1. Memeriksa lingkungan sekitar kejadian (Demonstrasi).

Gambar 3.2.2 Keadaan Sekitar

2. Memantau wilayah lokasi kejadian, baik itu diluar lingkungan kejadian
dan warga disekitar lingkungan kejadian (Demonstrasi).
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Gambar 3.2.3 Wilayah Lokasi Kejadian
(Depan Halaman Kantor DPRD).

3. Menginterview para pihak-pihak yang berkaitan dengan kejadian, seperti
para polisi, saksi mata, barang bukti, dan pihak-pihak lain yang
bersangkutan.

Gambar 3.2.4 Pihak-pihak yang Bersangkutan
(Depan Pintu Kantor DPRD).
B.

Bincang Inspiratif
Bincang Inspiratif adalah suatu kegiatan Kompas TV Lampung dimana

pembawa acara mewawancarai narasumber yang memiliki suatu karya yang dapat
menginspirasi bangsa untuk berkarya seperti mereka. Sebelum acara dimulai
narasumber diajak untuk berunding dengan pembawa acara,

apa saja yang

nantinya akan disampaikan dan dari informasi narasumber pembawa acara
nantinya akan memberi pertanyaan apa saja yang berhubungan dengan yang akan
disampaikan oleh si narasumber. Durasi acara ini dari mulai hingga selesai yaitu
±24 menit yang dibagi menjadi 3 segment dimana waktu pegambilan gambar di
setiap segment ±7 menit dan istirahat setelah segment selesai ±1 menit. Setelah
bincang inspiratif selesai semua crew Kompas TV dan narasumber melakukan
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foto bersama untuk menjadi salah satu kenangan dan dokumentasi.
Gambar talk show Bincang Inspiratif berlangsung diamana narasumber dan
host saling berbicang-bincang saat talk show di mulai.

Gambar 3.2.5 Persiapan alat-alat untuk Pengambilan
Video Bincang Inspiratif (Talk Show)

Gambar 3.2.6 Proses Pengambilan Video Bincang Inspiratif

C.

Dubbing
Dubbing adalah sebuah proses pengambilan suara atau biasa disebut proses

pengisian suara dimana staff yang bertugas di studio merekam suara dari si
pengisi suara dan pada Kompas TV Lampung pengisi suara adalah si pembawa
acara. Sebelum proses pengambilan suara dilakukan jurnalis yang sebelumnya
sudah

mengambil

data

berita

harus

membuat

sebuah

naskah

yang

mendeskripsikan berita yang dia ambil, setelah selesai dibuat naskah langsung
dimasukkan ke laptop khusus digunakan untuk proses dubbing dan pengisi suara
membacakan naskah tersebut lewat microphone kamera tanpa pengambilan
gambar.
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Gambar 3.2.7 Proses Dubbing

Gambar 3.2.8 Proses Dubbing

D.

Tapping
Tapping adalah proses pengambilan gambar dan suara yang dibutuhkan

untuk berita sebagai audio dub, kami ditunjukkan oleh staff Kompas TV Lampung
bagaimana proses Tapping dibuat dengan menggunakan kamera recorder liputan,
Lampu flash atau lampu sorot yang berguna untuk mencerahkan batau
mengoptimalkan sebuah gambar agar resolusi dari gambar tersebut lebih jelas,
laptop yang digunakan untuk menampilkan teks berita yang dibicarakan oleh
pembawa acara yang bernama Cindy Tania dan latar hijau muda agar setelah
direkam oleh cameraman video hasil rekaman tersebut diedit sehingga latar hijau
(Green Screen) tersebut digantikan dengan gambar yang sesuai untuk liputan
berita.
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Gambar 3.2.9 Proses Tapping

E.

Pengantaran Video Berita
Setelah video berita selesai diolah video tersebut, lalu

video editor

memanggil salah satu staff yang bekerja Tower Broadcasting yang berlokasikan di
Gunung Betung untuk mengantarkan berita ke tower agar besoknya siap disiarkan
ke publik. Tower MCR berbasis Sinyal Digital yang dimana kekuatan sinyal
tersebut bergantung pada Watt listrik, watt listrik yang digunakan untuk
broadcasting adalah 3100 watt, tetapi media panyebaran sinyal menggunakan
media yang berbasis Sinyal Analog. Untuk broadcast penyiaran pusat ke daerahdaerah lainnya tower pusat yang berada dikantor pusat Kompas TV yang terletak
di Jakarta Selatan “menembak” sinyal ke satelit dan tower-tower lokal di daerah
kota “menerima” sinyal melalui reciever dan langsung mem-broadcast dengan
menembak ke reciever lokal pada seluruh penjuru kota, waktu delay/tunggu untuk
proses penerimaan sinyal dari kantor pusat adalah 6 detik sehingga daerah kota di
sekitar kantor pusat 6 detik lebih awal tayang dibanding dengan daerah lokal
lainnya.
Perbedaan sinyal digital dengan sinyal analog adalah:
Sinyal Analog : Sinyal masih menggunakan sistem menyebar dan terbatas
sehingga tidak semua daerah bisa menangkap sinyal dari
kantor pusat.
Sinyal Digital : Pengiriman sinyal ke daerah lokal delay hingga 6 detik dan
gelombang sinyal lebih kuat daripada analog sehingga apa
yang ditayangkan pada channel televisi tersebut bersih pada
video dan audio.
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Kekuatan tembak sinyal digital tergantung dengan sumber energi yang
digunakan (watt) dan sistem penyebaran sinyal pada kedua sistem sinyal tersebut
dengan menembak langsung ke reciever lokal pada area daerah.

Gambar 3.2.10 Tower MCR dan Server Kompas TV Lampung

Gambar 3.2.11 Ruang Komputer Server Kompas TV Lampung

F.

Video Editing
Di Kompas TV Lampung saya ditugaskan untuk mengedit klip-klip video

hasil dari proses shooting, dimana pada proses ini editor ditugaskan untuk
membuat sebuah video berita dengan menggunakan bahan berita yang didapatkan
dari jurnalis untuk disiarkan ke channel Kompas TV Lampung pada jam 05.00 –
07.00 WIB.
Dalam proses editing Kompas TV menggunakan Adobe Premier CC karena
software ini memiliki fitur yang lebih banyak dan mudah dipakai sehingga para
editor lebih mudah untuk melakukan proses pengeditan dibandingkan dengan
software lain. Content yang diperlukan untuk menjadi bahan berita berupa video,
audio, dan gambar yang berhubungan dengan tema berita tersebut.
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Sebelum masuk ke proses pengeditan harus melakukan pembuatan project,
pembuatan project adalah tahap utama sebelum memasuki ke proses edit dimana
memasukkan nama dan lokasi penyimpanan project. Setiap 30 menit pada proses
pengeditan Adobe Premier mensave project yang dikerjakan secara otomatis
sehingga jika ada kejadian yang dimana dapat mematikan komputer atau software
ini editor tidak perlu lagi mengerjakan project dari awal dan dapat melanjutkannya
dari hasil autosave tersebut.

Gambar 3.2.12 Pembuatan New Project – 1

Gambar 3.2.12 Pembuatan New Project – 2

Setelah membuat project masuk ke proses edit dan untuk mengolah sebuah
video berita kita harus mengimpor bahan berita yang akan diolah dengan memilih
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bahan berita tersebut dari folder dan drag/tarik ke kotak import media pada Adobe
Premier. Setelah itu bahan berita yang sudah diimpor harus dimasukkan ke dalam
kotak timeline, timeline adalah tempat pada Adobe Premier untuk membuat
sebuah video berita dan disini proses pembuatan video berita dapat dimulai.

Gambar 3.2.13 Memilih Bahan Berita

Gambar 3.2.14 Import Media

Gambar 3.1.15 Kotak Timeline
Pada proses pembuatan video ada beberapa teknik yang digunakan untuk
mengolah bahan berita menjadi video berita, yaitu:
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1. Memotong (cut)

Gambar 3.2.16 Razor Tool

Gambar 3.2.17 Content Terpisah
2. Meningkatkan audio (Audio Gain)

Gambar 3.2.18 Audio Gain

Gambar 3.2.19 Tingkat Frekuensi
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3. Link & Unlink

Gambar 3.2.20 Unlink (Memisahkan video dari audio)

Gambar 3.2.21 Link (Menyatukan video dengan audio)

4. Kualitas Cahaya (Brightness)

Gambar 3.2.22 Pilih Effects
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Gambar 3.2.23 Jumlah Cahaya yang ditingkatkan

5. Menyeting Durasi Munculnya Content

Gambar 3.2.24 Klik Ujung Content

Gambar 3.2.25 Content Lebih Pendek
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6. Menyisipkan Text

Gambar 3.2.26 New Title Pada New

Gambar 3.2.27 Menyisipkan dan Mengedit Text

Gambar 3.2.28 Text dari Import Media ke Timeline
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Jika sudah selesai mengedit maka berita siap di “Export”, export adalah
tahap pada video editing untuk membuat video pada timeline menjadi video utuh.
Pada tampilan “Export Setting” kita 0dapat memilih format, preset, comment,
resolusi, dsb. Untuk memilih lokasi export dan memberi nama pada hasil project
dengan menekan link disebelah kanan “Output Name” maka akan muncul
explorer dan editor dapat memilih lokasi penyimpanan export dan memberi nama.
Setelah selesai klik tombol “Export”.

Gambar 3.2.29 Export
3.2.3 Kendala Yang Dihadapi
Kendala atau masalah yang sering dihadapi seorang editor dalam melakukan
pekerjaanya adalah :
1.

Jarak tempuh yang jauh dari kantor yang akan menghambat kita
mendapatkan sebuah informasi secara langsung

2.

Kesulitan dalam mengambil gambar dikarenakan oleh adanya wartawan dari
instansi lain.

3.

Kesulitan untuk mengakses tempat kejadian karena tidak sembarang orang
bisa masuk ke lokasi tersebut
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4.

Komputer terkadang mengalami kepenuhan data (overload) sehingga
komputer terjadi lama dalam saat proses editing dari segi ingin membuat
project baru dan saat proses render berlangsung.

3.2.4 Cara Mengatasi Kendala
Solusi untuk kendala-kendala yang ada diatas adalah:
1.

Memiliki rekan yang dekat dengan lokasi kejadian sebagai kameramen
cadangan

2.

Lebih awal datang ke lokasi kejadian sebelum wartawan instansi lain datang
lebih dahulu

3.

Terlebih awal meminta izin kepada warga setempat dan pihak yang berwajib
agar mendapatkan persetujuan untuk bisa meliput di area setempat.

4.

Menambah kapasitas memori dan melakukan menyimpan data sebelum nya
(backup data) untuk menghindari akan ada nya data hilang, karna sudah
banyak nya data yang menumpuk.
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BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1

Kesimpulan
Berdasarkan dari apa yang kami dapat dari kegiatan PKL kami dapat

mengambil kesimpulan bahwa Kompas TV Lampung adalah sebuah perusahaan
yang bergerak dalam dunia pertelevisian khususnya memuat berita-berita seputar
daerah Lampung. Untuk bekerja dikantor pertelevisian dibutuhkan keahliankeahlian yang berhubungan dengan media massa seperti journalistik, kameramen,
video editing, teknik penyiaran, dan wawancara. Kami sadar bahwa keahlian dan
pengalaman yang kami miliki belum cukup untuk bekerja secara maksimal di dunia
pertelevisian dan kami masih harus banyak belajar tentang media massa agar kami
dapat siap untuk bekerja di lembaga pertelevisian, seperti di Kompas TV Lampung.

4.2

Saran
Kami menyarankan bagi para mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia

yang nantinya melaksanakan kegiatan PKL di lembaga pertelevisian seperti
Kompas TV Lampung untuk lebih menambah wawasan, keahlian, dan
pengalaman yang berhubungan dengan media massa dan memiliki rekan-rekan
yang dapat diandalkan untuk memberi info tentang kejadian sekitar sehingga
dapat memudahkan mereka untuk mencari bahan berita yang bisa dimanfaatkan
oleh lembaga pertelevisian, dan tentunya kemampuan untuk kerja sama tim
sangat diperlukan karena pekerjaan journalis memiliki tanggung jawab yang
berat jika dikerjakan sendirian dan menjadi jauh lebih mudah jika dikerjakan
oleh satu tim.
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