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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tujuan yang ingin dicapai dalam Kerja Praktik ini adalah untuk melatih  bekerja 

secara langsung di stasiun televisi lokal sebagai pengambil gambar/cameraman 

pada divisi news PT.BAMA BERITA SARANA TELEVISI (BBS TV ) Surabaya. 

Hal ini dilatarbelakangi oleh kurangnya kemampuan dalam praktik langsung . 

Khususnya dalam hal pengambilan gambar program news dan talkshow yang 

penulis kuasai dan ingin menambah wawasan dalam dunia 

pertelevisian/broadcasting . 

Mengapa cameramen? karena cameramen adalah komponen penting dalam 

produksi televisi karena menyangkut tata gambar yang ingin disampaikan kepada 

pemirsa.Selain teknik-teknik maupun tata cara pengambilan gambar yang harus 

dimiliki oleh seorang kameramen ada hal lain yang harus di miliki yakni sense of 

art atau rasa seni, karena gambar yang di ambil oleh kameramen merupakan karya 

seni.  

Pada kerja praktik ini penulis sebagai cameraman di  BBS TV untuk meraih 

pengalaman sebanyak banyaknya karena setiap orang memungkinkan untuk 

menguasai teknik-teknik pengambilan gambar namun apabila tidak memiliki rasa 

seni atau keindahan maka hasil yang di dapatkan pun kurang maksimal. Jadi rasa 

seni yang tinggi dapat di jadikan modal utama untuk menjadi cameraman.  

 



2 

 

 BBS TV dalam memberikan tayangan program news khususnya talkshow  

tidak serta merta ditayangkan tanpa ada progam penyampaian yang baik dengan 

disertai pengambilan gambar yang baik dan program talkshow itu adalah BBS 

TALK 

Pada umumnya suatu perusahaan media khususnya pada redaksi news 

mengharapkan setiap tayangan yang dapat menyampaikan informasi dan 

membahas melalui program talkshow tersebut ,sehingga pemirsanya diharapkan 

dapat mengetahui informasi dengan benar dan akurat bahkan pada akhirnya 

pemirsanya menjadi pemirsa setia dan meningkatkan rating televisi tersebut.  

Harapan penulis dalam kerja praktik peproses produksi program acara 

talkshow BBS TALK di PT.BAMA BERITA SARANA TELEVISI (BBS TV) 

adalah  penulis  dapat mendapat pengalaman bagaimana menyajikan gambar yang 

baik pada pemirsa dan untuk BBS TV pemirsa setianya semakin bertambah 

banyak      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana cara mengambil gambar program talkshow BBS TALK yang baik 

dan layak ditayangkan di televisi? 

2. Bagaimana cara mengambil gambar program talkshow BBS TALK yang 

dapat menonjolkan identitas/ciri khas BBS TV tersebut  ? 

 



3 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, batasan masalahnya adalah sebagai 

berikut: 

1. Pengambilan gambar dilakukan hanya pada program talkshow BBS TALK 

BBS TV.  

2. Pengambilan gambar hanya dilakukan di studio BBS TV. 

1.4 Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam Kerja Praktik ini adalah Mengikuti  proses 

produksi program talkshow BBS TALK di PT. BAMA BERITA SARANA 

TELEVISI (BBS TV) surabaya 

1.5 Manfaat 

Manfaat yang diharapkan dalam Kerja Praktik ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis  

a) Dapat menjadi pengalaman dan ilmu tambahan dalam dunia 

pertelevisian/broadcasting. 

b) Bagi penulis dapat menambah wawasan tentang pengambilan gambar yang 

baik dan benar layaknya cameraman profesional 

2. Manfaat praktis  

a). Dapat terjun langsung ke dalam dunia kerja sebagai cameraman  di BBS 

TV Surabaya 
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1.6 Pelaksanaan 

Kerja Praktek ini dilaksanakan dalam periode 1 Agustus 2014 – 31 Agustus 

2014, di PT.BAMA BERITA SARANA TELEVISI (BBS TV) Surabaya , dengan 

jadwal kerja Senin – Sabtu dengan sistem pembagian shift.yaitu shift pagi pukul 

06.00-13.00 dan shift siang pukul 14.00- 21.00. 

1.7 Sistematika Penulisan 

Laporan kerja praktik ini dilaporkan dengan susunan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan, manfaat, pelaksanaan, dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang teori yang menjadi dasar dalam 

pengambilan gambar program talkshow BBS TALK di PT.BAMA BERITA --

SARANA TELEVISI (BBS TV) Surabaya . 

BAB III METODOLOGI PERANCANGAN 

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang metodologi dan perancangan karya 

yang dikerjakan dalam Kerja Praktik ini. 

BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang sejarah singkat perusahaan, visi dan 

misi, lokasi perusahaan, serta logo dan makna dari perusahaan. 
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BAB V IMPLEMENTASI KARYA 

Dalam bab ini merupakan implementasi karya yang telah dijelaskan pada 

bab sebelumnya. 

BAB VI PENUTUP 

Dalam bab ini akan disampaikan simpulan serta saran sebagai akhir dari 

pengerjaan laporan Kerja Praktik. 

 


