BAB V
IMPLEMENTASI KARYA

A

5.1 Hasil Karya

AY

Selama proses kerja praktek dengan kurun waktu satu bulan, memperoleh
hasil sebagai berikut:

1. Foto pada Surat kabar Radar Surabaya dalam Rubrik Surabaya Kota

O

M

SU

R

AB

Kita tanggal 21 Juni 2012

Gambar 5.1 Rubrik Surabaya Kota kita tanggal 21 Juni 2012

IK

Pada gambar 5.1 merupakan aplikasi berita yang berupa bentuk foto yang

menampilkan sebuah peristiwa sapi ditengah jalan yang berada di masyarakat. Di

ST

bawah foto tersebut terdapat kalimat yang menerangkan peristiwa itu sedang
terjadi di mana berita, dapat disampaikan melalui bentuk visual yaitu foto.
Foto tersebut menjelaskan peristiwa sapi ditengah jalan yang berada

wilayah Surabaya barat tepatnya di jalan raya kramat, wiyung yang diambil secara
medium close up yang dapat memudahkan pembaca untuk melihat suasana yang
sedang terjadi.
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30

Foto ini memiliki nilai berita yang kuat, sebab peristiwa sapi ditengah
jalan dapat mengganggu jalannya lalu lintas dari kedua arah, peristiwa sapi
ditengah jalan berlangsung setiap pagi dan sore hari serta perisitwa sapi di tengah

A

jalan membuat resah penduduk sekitar yang disebabkan kurang adanya perhatian

SU

R

AB

AY

dari pemilik sapi itu sendiri.

M

Gambar 5.1.1 Rubrik Surabaya Kota kita tanggal 21 Juni 2012

O

Pada gambar 5.1.1 merupakan aplikasi berita yang berupa bentuk foto
yang menampilkan sebuah peristiwa sapi ditengah jalan yang berada di

IK

masyarakat. Foto di ambil dengan menggunakan teknik foto medium close up,
sebab dapat memudahkan pembaca dalam hal membaca dan memahami sebuah

ST

berita.

Gambar 5.1.1 adalah pemilihan dari beberapa hasil foto yang di ambil.

Pemilihan foto itu sendiri memiliki beberapa aspek atau unsur memiliki nilai
berita serta tingkat kejelasan serta warna, yang cukup guna memudahkan pembaca
dalam memahami sebuah berita.

R

AB

AY

A
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SU

Gambar 5.1.2 Rubrik Surabaya Kota kita tanggal 21 Juni 2012
Pada gambar 5.1.2 merupakan beberapa pilihan foto di ambil dengan
menggunakan teknik foto long shot, sebab foto tidak hanya mengambil dari sudut
pandang saja, melainkan mengambil dari beberapa sudut pandang guna

M

memberikan lokasi tempat kejadian perkara sehingga dapat dipilih untuk layak di

O

publikasikan.

Foto peristiwa sapi di tengah jalan di ambil pada waktu pagi hari, karena

IK

umumnya sapi tersebut mencari makan rumput di sepanjang jalan raya wiyung,
Surabaya barat. Sehingga adanya peristiwa sapi di tengah jalan mendapatkan

ST

sorotan yang buruk dari penduduk sekitar.
Dari gambar 5.1, 5.1.1 dan 5.1.2 memberikan option atau beberapa pilihan

foto untuk di berikan pada redaktur guna memudahkan pemilihan foto yang
diberikan oleh fotografer yang sudah melalui penyortiran atau pemilihan pada
hasil foto yang didapatkan.
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2. Foto pada Surat kabar Radar Sidoarjo dalam rubrik Kuliner tanggal 25

O

M

SU

R

AB

AY

A

Juni 2012

IK

Gambar 5.2 Rubrik Kuliner tanggal 25 Juni 2012

Pada gambar 5.2 menampilkan tema wisata religi. Gambar ini berada di

ST

lokasi kawasan Masjid Ampel Surabaya. Di tempat ini banyak pernak-pernik atau
pun keperluan sandang hingga makanan khas Arab. Foto ini adalah salah satu
contoh bentuk aplikasi fotografi dalam pemberitaan surat kabar yang dalam salah
satu rubrik kuliner yang bertemakan wisata religi.
Sudut pandang atau angle yang di tampilkan dalam foto memfokuskan

tema yang diangkat dengan menampilkan apa saja yang memiliki nilai-nilai religi
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seperti tasbih, baju koko, kopyah, hingga sisha. Teknik pengambilan foto
menggunakan teknik medium close up dan close up, sebab dengan menggunakan
teknik medium close up serta close up dapat menekankan peristiwa apa yang

A

terjadi dan untuk teknik close up dapat memberikan tampilan ketajaman hasil

AY

foto.

Gambar 5.1 menjadi daya tarik sebuah nilai berita, sebab menjelang hari

AB

raya idul fitri penjualan pernak-pernik hingga makanan khas Arab meningkat dan
antusias konsumen untuk membeli kebutuhan hari raya idul fitri pun meningkat
tajam. Di bawah foto terdapat informasi yang memiliki nilai jurnalistik dan

ST

IK

O

M

SU

R

memudahkan untuk pembaca memahami isi dari berita yang disajikan.

Gambar 5.2.1 Rubrik Kuliner tanggal 25 Juni 2012
Pada gambar 5.2.1 menjelaskan seorang konsumen sedang melihat baju

kokoh di salah satu toko yang berada di kawasan Masjid Ampel Surabaya

34

tepatnya toko Tiga Saudara yang berada di jalan Ampel Suci no.26 Surabaya ini
menjual pakaian muslim wanita maupun pria hingga menjual sisha khas Arab.
Teknik pengambilan foto ini menggunakan teknik foto medium close up.

A

Dengan menggunakan teknik medium close up dapat menceritakan sebuah

AY

peristiwa yang terjadi, sehingga foto tersebut menginformasikan sebuah berita
bahwa seorang pria sedang melihat baju kokoh yang berada di toko Tiga Saudara.

AB

Gambar 5.2.1 ialah hasil beberapa foto yang sudah disortir dengan

beberapa aspek atau tingkat kelayakan sebuah foto jurnalistik seperti kecerahan
foto, ketajaman foto serta nilai berita yang diangkat dari foto tersebut, dapat

ST

IK

O

M

SU

R

menciptakan sebuah infomasi.

Gambar 5.2.2 Rubrik Kuliner tanggal 25 Juni 2012
Pada gambar 5.2.2 merupakan beberapa contoh produk sisha yang di jual

oleh toko Tiga Saudara yang berada di jalan Ampel Suci no.26 Surabaya yang
memiliki nilai jual mulai harga 250 ribu rupiah hingga mencapai harga 1 juta
rupiah dari setiap produk sisha yang dijual.
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Teknik pengambilan menggunakan teknik medium close up yang
memfokuskan pada produk sisha guna mendapatkan penekanan bahwa toko Tiga
Saudara tidak hanya menjual pakaian muslim wanita maupun pria, melainkan

A

menjual produk sisha. Foto tersebut menggunakan lampu kilat atau flash external

AY

guna menciptakan suasanya yang dramatis dalam hasil sebuah gambar dan dapat
menimbulkan ketajaman dari sebuah foto.

AB

Gambar 5.2.2 hasil beberapa foto yang sudah melalui tahapan seleksi

dengan beberapa aspek atau tingkat kelayakan sebuah foto jurnalistik seperti
kecerahan foto, ketajaman foto serta nilai berita yang diangkat dari foto tersebut,

ST

IK

O

M

SU

R

dapat menciptakan sebuah infomasi.
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3. Foto pada Surat Kabar Radar Surabaya dalam rubrik Surabaya Kota

ST

IK

O

M

SU

R

AB

AY

A

Kita tanggal 4 Juli 2012

Gambar 5.3 Rubrik Surabaya Kota Kita tanggal 4 Juli 2012

Pada gambar 5.3 merupakan sebuah berita yang sangat penting bagi setiap

pengguna jalan raya akan keselamatan untuk menghindari sebuah “Ranjau” jalan
yang dapat membahayakan pengguna jalan raya yang hanya di tutupi samapah
dan bak sampah milik warga wilayah jalan raya Jemursari, Surabaya guna
memberikan peringatan pengguna jalan raya berhati-hati. Foto peristiwa “Ranjau

37

Jalan” ini berada di lokasi jalan raya Jemusari Surabaya tepatnya di tengah jalur
lalu lintas.
Teknik pengambilan foto ini menggunakan teknik close up. Sebab dengan

A

menggunakan teknik foto close up, dapat memperlihatkan atau menampilkan

AY

kejelasan dari sebuah peristiwa “Ranjau Jalan” yang berada tepat di jalan raya

Jemursari Surabaya yang diberikan kepada pembaca ketika melewati jalan raya

AB

Jemursari untuk berhati-hati dalam berkendara.

Di bawah foto terdapat sebuah informasi atau berita yang penting serta
bermanfaat untuk setiap pengguna jalan raya agar selalu berhati-hati ketika

R

melewati wilayah jalan Jemursari yang terdapat sebuah “Ranjau Jalan” , yang

SU

dapat membahayakan bagi pengguna jalan raya agar dapat menjadi sorotan
penting bagi pemerintahan kota Surabaya sendiri. Foto ini memiliki nilai daya
tarik yang besar sebab tempat kejadian perkara ini berada di jalan protokol dari
arah rungkut ke jalan Jendral Achmad Yani, begitu pula dengan sebaliknya dari

ST

IK

O

M

arah jalan raya Jendral Achmad Yani menuju ke rungkut.

AB

AY

A
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Gambar 5.3.1 Rubrik Surabaya Kota Kita tanggal 4 Juli 2012

R

Pada gambar 5.3.1 ialah salah satu dari beberapa foto yang di hasilkan dan

SU

sudah melalui tahapan penyortiran guna dapat menjelaskan peristiwa yang terjadi.
foto ini menjelaskan tentang Sagas Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya
yang sedang melihat dan memfoto “Ranjau Jalan” yang berada di lokasi jalan raya
Jemursari, Surabaya.

M

Pengambilan foto ini menggunakan teknik foto long shoot yang memiliki

O

intensitas kejelasan yang luas, sebab dengan menggunkan teknik long shoot dapat
mencakup kejadian perkara yang sedang terjadi di sekitar masyarakat. Nilai berita

IK

yang dikandung dalam foto ini sangat kuat, sebab di dalam foto tersebut
menceritakan bahwa pemerintah Kota Surabaya melayani, merawat fasilitas yang

ST

sudah dibangun guna menciptakan kondisi jalan raya yang aman.

SU

R

AB

AY

A
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Gambar 5.3.2 Rubrik Surabaya Kota Kita tanggal 4 Juli 2012

M

Pada gambar 5.3.1 dan 5.3.2 adalah foto yang sudah melalui tahap
penyortiran hasil foto yang didapatkan guna memudahkan untuk menyampaikan

O

sebuah berita kepada pembaca. Foto ini di ambil dengan sudut bird eye view

IK

(pandangan burung) cara pengambilan arah pandang dari udara ke bawah, dari
pohon, semua tempat yang tinggi diamana kamera diarahkan kepada objek dari

ST

atas. Foto ini menjelaskan atau memberikan sebuah informasi yang kuat bahwa
pihak Satgas Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya sudah melakukan
tugasnya untuk melihat “Ranjau Jalan” yang berada di lokasi jalan raya Jemursari
Surabaya.
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4. Foto pada Surat Kabar Radar Surabaya dalam rubrik Surabaya Kota

O

M

SU

R

AB

AY

A

Kita tanggal 12 Juli 2012

ST

IK

Gambar 5.4 Rubrik Surabaya Kota Kita tanggal 12 Juli 2012

Pada gambar 5.4 merupakan salah satu foto peristiwa perawatan jembatan

yang sedang berlangsung di jalan Yos Sudarso yang dilakukan oleh petugas Dinas
PU Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya. Foto ini menggunakan teknik foto
medium shoot guna memperlihatkan aktifitas perawatan jembatan yang di lakukan
petugas Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya. Foto ini memiliki
nilai berita yang kuat dan dapat menjadi daya tarik pembaca guna menarik minat

41

pembaca surat kabar, dengan di dukung dengan warna merah pada jembatan yang
identik dengan lambang warna sebuah partai politik, maka di bawah foto tersebut
diberikan sebuah kalimat atau caption untuk menjelaskan peristiwa itu sedang
dan

memberikan

keterangan

bahwa

proses

pengecatan

dengan

A

terjadi

AY

menggunakan warna merah tidak identik dengan warna partai politik dan pada

M

SU

R

AB

waktu yang bersamaan Kota Surabaya menyambut kedatangan Citynet.

O

Gambar 5.4.1 Rubrik Surabaya Kota Kita tanggal 12 Juli 2012

IK

Pada gambar 5.4.1 menjelaskan berita yang menggambarkan bahwa

ST

adanya perawatan jembatan yang dibangun oleh pemerintah yang berada di jalan
Yos Sudarso, yang dilakukan oleh petugas PU Bina Marga dan Pematusan Kota
Surabaya. Pada pengambilan sudut pandang medium shoot yang diarahkan pada
aktifitas yang sedang berlangsung dan mudah untuk dikenal lokasi peristiwa itu
sedang terjadi saat konsumen membaca surat kabar Radar Surabaya.

42

Gambar 5.4.1 merupakan dari beberapa pilihan hasil foto yang melalui
tahap sortir yang sudah dilakukan. Foto ini mengandung nilai berita yang tinggi,
terdapat pada unsur warna cat yang gunakan, sehingga bermunculan persepsi-

SU

R

AB

AY

A

persepsi yang mengenai partai politik.

M

Gambar 5.4.2 Rubrik Surabaya Kota Kita tanggal 12 Juli 2012

Pada gambar 5.4.1 dan 5.4.2 merupakan foto dari beberapa hasil foto yang

O

sudah melalui pemilihan atau penyortingan dari setiap foto yang di dapatkan. Foto

IK

ini juga menceritakan peristiwa perawatan jembatan dijalan raya Yos Sudarso
guna menyambut kedatangan Citynet ke Kota Surabaya. Teknik foto yang di

ST

hasilkan menggunakan teknik foto long shoot sebab dengan menggunakan teknik
tersebut mampu mencakup keseluruhan aktifitas yang dilakukan oleh petugas
Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya, serta dari teknik long shoot ini sendiri
dapat memberikan berita kuat yang mengenai perawatan jembatan dan
penggunaan warna merah yang berlambangkan partai politik.
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A

5. Foto pada Surat Kabar Radar Surabaya dalam rubrik Surabaya Kota

SU

R

AB

AY

Kita tanggal 17 Juli 2012

M

Gambar 5.5 Rubrik Surabaya Kota Kita tanggal 17 Juli 2012

O

Pada gambar 5.5 merupakan salah satu foto peristiwa perawatan kolam
taman pelangi yang berada di lokasi jalan Jendral Achmad Yani yang dilakukan

IK

oleh petugas Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya. Foto ini
menggunakan teknik foto long shoot guna memperlihatkan aktifitas perawatan

ST

kolam taman pelangi yang kotor serta dipenuhi oleh daun-daun kering yang
berjatuhan. Perawatan taman pelangi yang di lakukan petugas Dinas PU Bina
Marga dan Pematusan Kota Surabaya selama 1 bulan dan terkecuali apabila air
kolam sudah hijau dan kotor.
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Gambar 5.5 memiliki nilai berita yang kuat disebabkan kondisi taman
pelangi ini berada di tengah-tengah jalur utama jalan Jendral Achmad Yani
sehingga taman pelangi ini mudah untuk dikenali serta masyarakat tahu bahwa

A

taman pelangi memancarkan warna-warni yang berasal dari lampu yang ada di

AY

pinggiran kolam dan foto tersebut di berikan kalimat atau keterangan foto guna

ST

IK

O

M

SU

R

AB

memberikan pemahaman dan pengertian peristiwa apa yang terjadi.

Gambar 5.5.1 Rubrik Surabaya Kota Kita tanggal 17 Juli 2012

Pada gambar 5.5.1 menjelaskan berita yang menggambarkan bahwa

adanya perawatan kolam taman pelangi yang dibangun oleh pemerintah yang
berada di jalan Jendral Achmad Yani, yang dilakukan oleh petugas PU Bina
Marga dan Pematusan Kota Surabaya. Pada pengambilan sudut pandang medium
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shoot yang diarahkan pada aktifitas yang sedang berlangsung dan mudah untuk
dikenal lokasi peristiwa itu sedang terjadi saat konsumen membaca surat kabar.
Gambar 5.5.1 merupakan dari beberapa pilihan hasil foto yang melalui

A

tahap sortir yang sudah dilakukan. Foto ini mengandung nilai berita yang tinggi,

AY

terdapat pada lokasi yang mendukung serta masyarakat tahu bahwa taman pelangi

pada umumnya memancarkan air mancur dan menampilkan warna-warni dari

O

M

SU

R

AB

bibir kolam taman pelangi.

IK

Gambar 5.5.2 Rubrik Surabaya Kota Kita tanggal 17 Juli 2012

Pada gambar 5.5.2 menjelaskan berita yang menggambarkan bahwa

ST

adanya perawatan kolam taman pelangi yang dibangun oleh pemerintah yang
berada di jalan Jendral Achmad Yani, yang dilakukan oleh petugas PU Bina
Marga dan Pematusan Kota Surabaya. Pada pengambilan sudut pandang long
shoot yang diarahkan pada 2 petugas yang sedang membersihkan kolam dan
suasana kolam yang tanpa ada air serta lokasi taman mudah untuk dikenal.
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Gambar 5.5.1 merupakan dari beberapa pilihan hasil foto yang melalui
tahap sortir yang sudah dilakukan. Foto ini mengandung nilai berita yang tinggi,
terdapat pada lokasi yang mendukung serta masyarakat tahu bahwa taman pelangi

A

pada umumnya memancarkan air mancur dan menampilkan warna-warni dari

AY

bibir kolam taman pelangi.

O

M

SU

R

tanggal 27 Juli 2012

AB

6. Foto pada Surat Kabar Radar Surabaya dalam rubrik Town Square

gambar 5.6 rubrik Town Square kita tanggal 17 juli 2012

IK

Pada gambar 5.6 menampilkan tema jelang lebaran. Gambar ini berada di

lokasi sepanjang jalan raya Bubutan Surabaya. Di tempat ini umunya di tempati

ST

oleh para penukar uang baru guna memberikan kepada sanak keluar dikampung
halaman. Kegiatan ini sudah berlangsug lama dan menjadi sebuah kebudayaan
yang ada di Indonesia untuk menukar uang baru yang di bagiakan kepada saudara
yang berada di kampung halaman. Foto ini adalah salah satu contoh bentuk
aplikasi fotografi dalam pemberitaan surat kabar yang dalam salah satu rubrik
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Town Square yang terdapat pada halaman 3 yang menampilkan community, daily
life, style.
Teknik pengambilan foto menggunakan teknik medium close up, sebab

A

dengan menggunakan teknik medium close up dapat menekankan peristiwa apa

AY

yang terjadi serta foto ini memfokuskan kepada uang baru yang di susun sehingga
dapat menarik pelanggan yang hendak menukarkan uang.

AB

Gambar 5.6 menjadi daya tarik sebuah nilai berita, sebab menjelang hari

raya idul fitri para penukar uang membuka jasa di setiap jalan besar seperti
sepanjang jalan bubutan, jalan pahlawan dan sebagainya. Jasa penukaran uang

R

sudah menjadi kebudayaan Indonesia khususnya untuk mudik ke kampung

ST

IK

O

M

SU

halaman.

Gambar 5.6.1 rubrik Town Square kita tanggal 17 juli 2012
Pada gambar 5.6.1 menjelaskan jasa tukar uang berada di lokasi jalan

pahlawan tepat berada di samping monumen Tugu Pahlawan Surabaya yang dekat
dengan bank Indonesia. Dari foto tersebut tersusun dengan rapi, sehingga
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masyarakat yang melalui jalan pahlawan dapat tertarik dengan jasa tukar menukar
uang.
Foto ini di ambil dengan menggunakan teknik foto medium close up,

A

sebab menggunakan medium close up dapat mengetahui lokasi dan suasana

AY

peristiwa yang terjadi. Foto ini mempunyai daya tarik berita yaitu pada warna
uang yang di publikasikan, penyusunan uang yang memudahkan masyarakat

AB

untuk singgah sebentar guna menukarkan uang. Gambar 5.6.1 ini merupakan
salah satu contoh hasil foto yang sudah melalui seleksi penyortiran dari beberapa

IK

O

M

SU

R

hasil foto yang diperoleh.

Gambar 5.6.2 rubrik Town Square kita tanggal 17 juli 2012

ST

Pada gambar 5.6.2 merupakan sebuah foto peristiwa penukaran uang yang

berada di lokasi jalan pahlawan. Nampak salah seorang pengendara motor sedang
mampir untuk bertanya kepada jasa tukar menukar uang. Foto ini di ambil
menggunakan teknik foto long shoot, sebab dengan menggunakan teknik foto
tersebut dapat mendapatkan berita yang informatif seperti dimana lokasi,
peristiwa apa yang sedang terjadi.
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Gambar 5.6.2 merupakan salah satu foto yang sudah melalui penyortiran
dari beberapa hasil foto yang di peroleh. Melalui jasa penukaran uang tersebut,
berita atau informasi yang ada pada foto, dapat menarik perhatian dari masyarakat

A

untuk memudahkan cara bertukar uang. Peristiwa ini berlangsung pada setiap

ST

IK

O

M

SU

R

AB

AY

menjelang Hari Raya Idul Fitri dan hal seperti ini sudah menjadi tradisi Indonesia.

