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dilakukan disebuah perusahaan organisasi yang bagus atau pabrik industry. 

Umumnya praktek kerja dilakukan untuk mendapat pengalaman dengan atau 

tanpa bayaran atau upah praktek kerja berlangsung. 

           Kerja Praktek adalah pekerja paruh mahasiswa pada bidangnya atau 

jurusan yang diambil mahasiswa tersebut untuk mempraktekkan apa yamg telah 

dipelajari mahasiswa pada tahun sebelumnya dan Kerja Praktek syarat penting 

dalam kurikulum setiap jurusan di Politeknik Negeri Bengkalis dan mahasiswa 

diwajibkan untuk mengikuti Kerja Praktek sebagai salah satu syarat untuk lulus. 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

      Kerja praktek atau magang merupakan latihan praktek kerja yang 

Perkembangan dunia pertelevisiaan pada masa sekarang ini, banyak perusahaan 

mulai memanfaatkan perkembangan teknologi. Terbukti banyak 

bermunculannya stasiun-stasiun televisi baru kawasan lokal maupun nasional. 

Memanfaatkan teknologi informasi sebagai media dalam promosi dan 

penyebaran informasi dapan memudahkan informasi sampai kepenerima 

informasi. Contoh media informasi yang sudah dimanfaatkan perkembangan 

teknologi ialah layanan televisi streaming. Televisi streaming merupakan 

layanan (pengertian televisi streaming). PT Centro Digital Riau mediatama 

(Ceria TV) hadir sebagai layanan televisi streaming yang menyediakan layanan 

penyampaian informasi dan promosi pada sebuah kegiatan yang diadakan oleh 

Ceria TV berupa proses recording kegiatan yang sedang berjalan kemudian 

disiarkan secara langsung melalui website dan aplikasi yang di miliki PT 

Centro Digital Riau Mediatama (Ceria TV). Salah satu yang disiarkan oleh 

Ceria TV ialah HUT Vihara Satya Darma (Kwan Tee Kong Bio), acara ini 

berlangsung.  
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selama 3 hari mulai tanggal 25-28 juli 2019 pada acara ini Ceria TV 

melakukan recording kegiatan dan disiarkan langsung pada website dan 

aplikasi. 

Ada pun manfaat dari kerja praktek yaitu: 

1. Dapat menjadi pengalaman dan ilmu tambahan dalam dunia 

pertelevisian/broadcasting 

2. Mengetahui teknik pengambilan video baik dan benar. 

3. Mengetahui cara mengatur kamera yang digunakan pada sebuah acara 

berlangsung 

4. Dapat terjun langsung kedalam dunia kerja sebagai cameramen di PT. Centro 

Digital Riau Mediatama (Ceria TV). 

5. Mengetahui cara mengatur kamera yang digunakan pada sebuah acara, 

terutama pada saat siaran langsung. 

 

 

 

 

 

 

1.2. Tujuan  

Tujuan yang ingin dicapai dalam Kerja praktek ini adalah mempelajari 

cara pengambilan video, menjadi seorang cameramen, dan setting kamera yang 

baik sesuai dengan kebutuhan sebuah acara yang disiarkan secara langsug 

maupun tidak, dan juga mempelajari bagaimana memberikan informasi secara 

online 

. 

1.3. Manfaat 


