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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada era globalisasi, media berkembang sangat cepat. Media merupakan 

segala bentuk dan saluran untuk menyampaikan informasi. Media sangat berperan 

penting dalam kehidupan masyarakat. Dalam fungsinya media tidak hanya 

sebagai penyalur informasi namun, media juga dapat menggandakan atau 

mencetak ulang suatu informasi apabila dibutuhkan.  

Media terbagi menjadi beberapa kategori yaitu media cetak, media audio, 

media visual dan media audio visual. Media cetak meliputi berbagai macam 

dalam bentuk cetak seperti koran, majalah, dan lain-lain. Media audio meliputi 

segala sesuatu yang berbentuk audio dimana informasi yang disampaikan maupun 

diterima melalui indra pendengaran seperti radio, musik. Media visual meliputi 

sesuatu yang bisa dinikmati atau diterima melalui indra penglihatan saja misalkan 

foto, lukisan. Sedangkan media audio visual meliputi segala sesuatu yang 

menggunakan 2 indra dalam menyampaikan maupun menerima informasi yaitu 

indra penglihatan dan indra pendengaran seperti video, televisi. 

Video dokumentasi merupakan salah satu bentuk dari media audio visual. 

Sedangkan sifat dari video dokumentasi adalah fakta, nyata, dan aktual. Dimana 

video dokumentasi ini diambil secara langsung tanpa adanya rekayasa. Sedangkan 

dokumenter adalah dokumentasi nyata, rekaman aktualisasi, kejadian yang 

berlangsung. Sehingga bisa dikatakan bahwa video dokumentasi masuk kedalam 

kategori dokumenter. 
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Video dokumentasi pada umumnya berbeda dengan media yang lain. Video 

dokumentasi memiliki tingkat kesulitan yang berbeda, tergantung pada situasi dan 

kondisi yang terjadi di lapangan. Produksi dalam sebuah video dokumentasi tidak 

hanya dibuat satu orang saja melainkan dibuat berkelompok atau membutuhkan 

crew. Crew yang terlibat didalamnya terbagi menjadi beberapa divisi seperti 

sutradara, asisten sutradara, DOP (Director of Fotography), editing, dan 

sebagainya. 

Pada hal ini, seorang sutradara membutuhkan beberapa crew untuk 

membantu dalam proses pengerjaan video dokumentasi. Asisten sutradara sangat 

berperan penting dalam membantu tugas seorang sutradara. Dimana tugas seorang 

asisten sutradara mengatur waktu atau penjadwalan, mengatur blocking, moving, 

membuat naskah, shotlist, dan sebagainya.  

Pada pembahasan kali ini, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Stikom Surabaya 

menjadi pilihan untuk melakukan kerja praktik. Karena dengan melakukan kerja 

praktik di sebuah instansi yang membutuhkan video dokumentasi dinilai cocok 

untuk mengembangkan skill yang sesuai dengan bidang penulis. Selain itu, juga 

dapat mengetahui bagaimana etika bekerja, bekerja dalam tim, memahami maksud 

atau yang diinginkan client, dan sebagainya. Diharapkan kerja praktik dapat 

menambah wawasan penulis dan menambah kemandirian sehingga menjadi 

lulusan yang siap bekerja. 

Lingkup materi yang akan didapat dari adanya kerja praktik ini ialah 

bagaimana melakukan manajemen produksi terhadap sebuah dokumentasi acara. 

Sesuai dengan kebutuhan seorang client kemudian sutradara menentukan 

sedangkan asisten sutradara mencatat semua keperluan yang dibutuhkan sutradara. 
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Kemudian DOP (Director Of Photography) menterjemahkan ke dalam gambar, 

dan akan di edit oleh seorang editing. Bagaimana memanajemen sebuah produksi 

dengan mengurangi miss dalam satu tim. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat perumusan masalah, yaitu 

bagaimana manajemen produksi dalam sebuah produksi video dokumentasi 

kegiatan pada acara “FEB Fair 2016” Fakultas Ekonomi dan Bisnis Stikom 

Surabaya. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam kerja praktik ini dilakukan oleh tim. Penulis berperan sebagai asisten 

sutradara dalam pembuatan video dokumentasi acara “FEB Fair 2016” Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya. Adapun 

batasan masalah yang dibahas di dalam pembuatan video dokumentasi ini antara 

lain: 

1. Membuat manajemen produksi video dokumentasi “FEB Fair 2016” Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya. 

2. Tim yang bergerak merupakan tim kecil. 

3. Acara yang didokumentasikan adalah acara awarding atau penganugerahan. 
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1.4 Tujuan 

Setelah mengetahui rumusan masalah, maka dapat ditentukan tujuan dari 

kerja praktik ini adalah membuat video dokumentasi kegiatan “FEB Fair 2016” 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya. 

 

1.5 Manfaat  

Manfaat dari kerja praktik  ini sangat banyak. Manfaat yang diperoleh 

adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat bagi Pribadi  

a.  Mengetahui proses pengerjaan video dokumentasi. 

b.  Memahami bagaimana bekerja dalam tim. 

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 instansi/perusahaan dan perguruan tinggi. 

b.  Instansi atau perusahaan mendapat bantuan tenaga dari mahasiswa- 

mahasiswa yang melakukan Kerja Praktik. 

c.  Memudahkan instansi/perusahaan dalam mencari tenaga kerja di bidang 

multimedia. 
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3. Manfaat bagi Akademik 

a.  Mengaplikasikan keilmuan videografi dan sinematografi pada pembuatan 

video dokumentasi. 

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. 


