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ABSTRAK 

 

 
Content Creator adalah profesi pembuat konten media sosial, baik berupa 

tulisan, gambar, video, suara ataupun gabungan dari dua atau lebih materi, yang 

tersusun atas suatu ide dan gagasan. 

Media sosial adalah sebuah media online dimana pengguna dapat dengan 

mudah berpartisipasi berbagi dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring soial, wiki, 

forum dan dunia virtual. Media sosial menurut Chris Garrett adalah alat, jasa dan 

komunikasi yang memfasilitasi hubungan antar orang satu dengan satu sama lain 

dan memiliki kepentingan atau kepentingan yang sama. 

Instagram adalah sebuah aplikasi yang dapat mengunggah foto dengan 

internet. Hal ini membuat Instagram sebagai salah satu wadah untuk membagikan 

dan menerima foto atau informasi dengan sangat mudah dan cepat. 

Videographer atau Director Of Photography adalah seseorang yang 

bertanggung jawab dengan hasil gambar yang akan di tentukan serta sudut 

pengambilan angle yang tepat, tidak hanya itu DOP juga mengatur semua jenis 

pencahayaan yang memadai untuk kebutuhan gambar yang akan di ambil dan juga 

memantau hasil setelah produksi yaitu pasca produksi di bagian editing.. 

Dalam hal ini penulis bertindak sebagai Content Creator dan juga 

Videographer yang nantinya akan berkesempatan untuk membuat sebuah content 

dengan judul “Pangeran dan Putri Lingkungan Hidup Surabaya” tugas penulis 

sendiri meliputi bagaimana konsep yang tepat untuk membuat content ini mudah di 

pahami dan di terima dimasyarakat dan juga membuat sebuah content yang 

nantinya bila di publikasikan akan menjadi tontonan yang edukatif serta tidak 

membosankan. 

Oleh karenanya dibutuhkan orang-orang kreatif dalam dunia industri kreatif 

sehingga mampu memenuhi kebutuhannya. Penulis melakukan kerja praktik di 

Humas Pemerintahan Kota Surabaya, sehingga dalam penulisan laporan Kerja 

Praktik ini diambillah judul "Pembuatan Konten Dan Videographer / Director of 

Photography Untuk Instagram Dan Youtube @Banggasurabaya “Pangeran dan 

Putri Lingkungan Hidup Surabaya”. 

 

 
Kata Kunci: Content Creator, Videographer / Director Of Photograpy Media Sosial, 

Instagram 
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KATA PENGANTAR 

 

 
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan 

penyertaan-Nya sehingga penyusunan Laporan Kerja Praktik dengan judul 

“Pembuatan Konten dan Videographer / Director of Photography Untuk Instagram 

dan Youtube @banggasurabaya Pangeran dan Putri Lingkungan Hidup Surabaya” 

dapat diselesaikan dengan baik. 

Dalam Penyelesaian laporan Kerja Praktik ini tidak terlepas dari bantuan 

berbagai pihak yang memberikan masukkan dan dukungan baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Untuk itu diucapkan banyak terima kasih kepada: 

1. Kedua orang tua serta keluarga yang senantiasa mendoakan dan memberi 

dukungan selama proses penyusunan Laporan Kerja Praktik. 

2. Prof. Dr. Budi Jatmiko, M.Pd selaku Rektor. 

3. Dr. Jusak selaku Dekan Fakultas Teknologi dan Informatika 

4. Ir. Hardman Budiardjo, M.Med.Kom. selaku Ketua Program Studi DIV 

Produksi Film Dan Televisi sekaligus Dosen Pembimbing Kerja Praktik. 

5. Bapak Febriadhitya Prajatara, SSTP, M.Si selaku Kepala Bagian Hubungan 

Masyarakat (Humas) Pemerintahan Kota Surabaya bersedia memberikan 

tempat untukmelakukan Kerja Praktik. 

6. Rekan-rekan crew dari Humas Pemkot Surabaya yang sudah membagi 

ilmunya sehingga saya bisa seperti sekarang. 

7. Dan lain sebagainya yang mungkin belum disebutkan satu persatu di sini. 

Demikian Laporan Kerja Praktik ini disusun jika terdapat kesalahan dalam 

penulisan, maupun penyusunan Laporan Kerja Praktik ini dimohon memberikan 

kritik dan saran. Sehingga Laporan Kerja Praktik ini menjadi lebih baik. Semoga 

Laporan Kerja Praktik ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang membaca 

khususnya bagi teman-teman Jurusan DIV Produksi Film Dan Televisi Universitas 

Dinamika. 

Surabaya, 07 Januari 2021 

 
 

Penulis 
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BAB I PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang 

 

Pada era sekarang media adalah salah satu alat yang bertujuan sangat luas mulai 

dari mengedukasi penggunanya, memberikan informasi yang tak terbatas, 

membagikan kegiatan, pembelajaran, kehidupan, dan banyak hal. Tak sering media 

bisa menjadi alat prasarana bagi beberapa kelompok untuk membagikan informasi 

atau memberikan edukasi terhadap konsumennya, pada saat pandemi seperti ini 

fungi media sangatlah kuat dan dibutuhkan dikarenakan pada saat seperti ini 

masyarakat lebih mudah untuk mengakses apapun dari rumah, kantor, mall, ataupun 

di tempat liburan tak sedikit penggunanya menggunakan media untuk hal – hal yang 

bersifat edukasi seperti halnya Social Media Instagram. 

Peran media sangatlah berdampak pada kehidupan masyarakat sekarang ini 

karena masyarakat lebih mudah mengetahui dan lebih mudah memantau hal – hal 

yang beruhubungan dengan kehidupan mereka terlebih tentang informasi seperti 

berita, gaya hidup, ataupun harga – harga barang yang diinginkan. Sosial Media 

juga turut mengambil peranan terhadap ekonomi negara terlebih dibidang publikasi 

marketing atau iklan dimana kedua hal tersebut membantu pertumbuhan ekonomi 

masyarakat mulai dari penjualan bahan pokok, kebutuhan hidup, alat elektronik, 

hingga sumber daya alam sekalipun. Sosial Media sendiri mampu memberikan 

informasi yang akurat untuk pembelajaran masyarakat contohnya seperti Instagram 

dan Youtube dimana penggunanya dibebaskan untuk memilih informasi apa saja 

yang mereka butuhkan seperti informasi tentang Kota Surabaya pada akun 

Instagram dan Youtube @Banggasurabaya yang dikelola oleh Humas Pemerintah 

Kota Surabaya. 

Hal ini di dukung dengan minat masyrakat untuk mengetahui perkembangan 

Kota mereka dimana semakin berkembangnya jaman apa saja yang sudah diberikan 

kota mereka melalui platform Sosial Media seperti Instagram dan Youtube, Konten 

Kreator adalah sebagian kecil pekerjaan yang memudahkan bagi pemilik akun 

Sosial Media untuk memberikan Konten yang menarik dan mengedukasi bagi 

konsumennya, Sebagaimana pada era sekarang beberapa tempat usaha masyarakat 

pasti memiliki Konten creator gunanya untuk memberikan informasi perihal 

apasaja yang dimiliki dalam usaha mereka melalui Sosial Media. 

Videographer adalah salah satu peranan penting dalam bidang Konten Kreator 
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dimana nantinya Videographer ini adalah yang menentukan Konten ini dapat 

dinikmati dari perspektif mana saja mulai dari segi gambar yang diambil, dari warna 

video yang dihasilkan hingga fitur – fitur tambahan seperti pada editing nantinya 

yang akan ditambahkan kepada Konten yang sedang dibuat. Konten Kreator dan 

Videographer adalah pekerjaan yang dituntut untuk memberikan karya visual yang 

menarik dan kreatif agar penikmatnya mampu mendapatkan hal yang dibutuhkan 

seperti informasi dan juga sarana wisata online yang menarik. Tak hanya itu Konten 

Kreator juga mampu memberikan dampak yang sangat luas seperti halnya pada 

Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya menerapkan pemberian informasi dan 

edukasinya melalui situs Sosial Medianya melalui Instagram dan Youtube untuk 

mengajak warganya menamam pohon dan melakukan daur ulang sampah dan 

barang bekas dimana pada saat ini sampah dan pohon adalah hal yang sudah mulai 

menjadi perhatian umum dimana nantinya kita sebagai warga harus melakukan 

sesuatu untuk mencegah hal – hal yang tidak diinginkan. 

Konten Kreator ini nantinya harus mampus memberikan informasi untuk 

mengajak warga Surabaya agar mau dan mampu menanam pohon dan juga 

mengolah sampah dipemukiman warga yang nantinya bisa membantu Kota 

Surabaya untuk mengurai dampak banyaknya sampah dan limbah serta mampu 

membuat Kota Surabaya semakin hijau. 

Seorang Videographer sendiri harus bisa memaksimalkan ide dari Kontek 

Kreator yang sudah dimatangkan menjadi karya visual yang mampu menarik 

perhatian masyarakat yang nantinya akan menjadi sarana edukasi dan informasi 

bagi masyarakat. Seorang Videographer harus mengetahui cara pengambilan 

gambar yang tidak membuat penontonnya cepat bosan oleh karena itu seorang 

Videographer dibantu dengan berbagai hal seperti peralatan untuk membuat sebuah 

video seperti Kamera, Lensa, Lampu, Mic, Tripod, Stabilizer. Dimana alat – alat 

tersebut membantu pengambilan video menjadi lebih menarik dan kreatif , tak 

hanya itu adapun juga seperti cara pengambilan gambar yang pas seperti low angle, 

high angle, birdeye. 

Pada pembahasan kali ini, Humas Pemerintahan Kota Surabaya menjadi 

pilihan penulis untuk melakukan kerja praktik karena Humas Pemerintahan Kota 

Surabaya adalah satuan unit kerja di bawah naungan Sekretariatan Daerah Kota 

Surabaya yang bergerak dalam bidang Hubungan Masyarakat, dimana di 

dalamnya terdapat beberapa divisi seperti dunia Brodcasting “pers”. Humas 
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Pemerintahan Kota Surabaya berperan aktif dalam perkembangan kota Surabaya 

terlebih dalam industri kreatif dimana Humas Pemerintahan Kota Surabaya 

merupakan Admin dari berbagai social media @banggasurabaya, yang 

didalamnya berisi mengenai informasi-informasi seputar kota Surabaya. Dengan 

hal tersebut, penulis mendapatkan pengetahuhan lebih banyak mengenai dunia 

Broadcasting salah satunya Content Creator dan Videographer, selain itu 

penulis mendapatkan pengetahuan mengenai bagaimana etika bekerja serta sikap 

yang harus dilakukan dalam sebuah tim kerja untuk memenuhi keinginan client. 

Dalam kerja praktik ini diharapkan dapat mengukur kemampuan dan 

mengembangkan kreatifitas serta kemandirian mental penulis dan pembaca 

khususnya mahasiswa dalam dunia kerja. 

Lingkup materi yang akan didapat dari adanya kerja praktik ini ialah 

bagaimana menjalankan tugas sebagai Content Creator dan Videographer / 

Director of Photography dalam menciptakan sebuah karya yang menghibur serta 

memberikan edukasi terhadap masyarakat Kota Surabaya. 

 
1.2. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam Kerja Praktik ini 

adalah bagaimana proses pembuatan sebuah konten video dengan tema Menanam 

Pohon dan mendaur ulang sampah plastic dan sachet, yang menarik dan 

mengedukasi bagi masyarakat Kota Surabaya. Dalam hal ini juga, penulis berperan 

sebagai Videographer/Director Of Photography dalam produksi pembuatan konten 

video tersebut 
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1.3. Batasan Masalah 

 

Dalam penyusunan laporan dibutuhkan beberapa batasan masalah. Adapun 

batasan masalah yang dibahas dalam peran penulis, antara lain: 

1. Penulis berperan sebagai Content Creator dan Videographer dalam sebuah 

produksi video di Humas Pemerintahan Kota Surabaya 

2. Melakukan pengawasan penuh terhadap proses produksi pembuatan video 

kreatif (Pangeran dan Putri Lingkungan Hidup Surabaya) 

3. Mengamati hasil video dan memantau editing setelah produksi dilaksanakan 

 
 

1.4. Tujuan 

 

Tujuan dari Kerja Praktik ini adalah mempraktikan keilmuan dibidang Content 

Creator dan Videographer / Director of Photography di departemen produksi 

Humas Pemerintahan Kota Surabaya. 

 
 

1.5. Manfaat 

 

Manfaat yang diperoleh dari Kerja Praktik ini adalah sebagai berikut: 

 

1. Mengetahui proses manajemen produksi video. 

2. Dapat menerapkan sekaligus mengembangkan ilmu yang dipelajari selama 

perkuliahan. 

3. Menambah wawasan, keterampilan serta pengetahuan di bidang Conten 

Creator dan Videographer / Director of Photography untuk mempersiapkan 

diri baik secara teoritis maupun secara praktik. 

4. Menambah pengalaman kerja di industri kreatif dalam bidang Multimedia, 

Film, TV (Televisi), dan dunia Broadcasting. 

5. Membangun jiwa disiplin, sikap kerja profesional, kritis serta memahami 

deadline kerja. 

6. Menambah relasi dalam dunia pekerjaan. 

7. Mempererat hubungan antara industri dan perguruan tinggi. 

8. Instansi/perusahaan mendapat bantuan tenaga dari mahasiswa-mahasiswa yang 

melakukan Kerja Praktik. 
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9. Memudahkan instansi/perusahaan dalam mencari tenaga kerja di bidang 

multimedia. 

10. Mengaplikasikan keilmuan manajemen produksi, videografi, sinematografi 

dan konten creator pada proses pembuatan dokumentasi acara. 

11. Perguruan tinggi yang akan lebih dikenal di dunia industri. 

12. Kerja Praktik dapat dijadikan sebagai alat promosi keberadaan Akademik di 

tengah-tengah dunia kerja. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
 

 

2.1. Profil Instansi 

Nama Instansi : 

Alamat 

 
Telp/Fax : 

Email : 

Website : 

 

Humas Pemerintahan Kota Surabaya 

Jalan Jimerto No 10 Ketabang Kec. Genteng, 

Kota Surabaya 

0315475005 

Humas.sby@gmail.com 

Humas 

 

1.1. Sejarah Singkat Humas Pemerintahan Kota Surabaya. 

 

Hubungan Masyarakat Pemerintahan Kota Surabaya satuan unit kerja di bawah 

naungan Sekretariatan Daerah Kota Surabaya. Sebelumnya bagian Humas berada 

di bawah Dinas Komunikasi dan Informasi (Dikominfo) Kota Surabaya, namun 

kemudian dipisahkan menjadi dua bagian yaitu bagian Humas dan Protokol 

Sekretariat Daerah Kota Surabaya dan Badan Pusat Penelitian Teknologi 

Komunikasi (Bappetikom) pada pemulaan tahun 2006. Pada awal tahun 2008, Sub 

Bagian Protokol dipisahkan sari Sub Bagian Humas dan menjadi Bagian Humas. 

Sedangkan subbag Protokol bergabung dengan bagian umum sehingga menjadi 

bagian Umum dan Protokol hingga saat ini Bagian Humas yang berada di bawah 

Sekretariatan Daerah berdiri sendiri dan membawahi tiga Sub. Bagian yaitu : Sub. 

Bagian Layanan Informasi, Sub. Bagian Dokumentasi dan Pelaporan Sub. Bagian 

Liputan dan Pers sedangkan bagian Protokol tergabung dalam Bagian Umum 

 
1.2. Overview Perusahaan 

 

Dalam melakukan Kerja Praktik, sangat penting sekali bagi mahasiswa dalam 

mengenal sebuah lingkungan dari perusahaan tersebut. Baik dari segi perorangan 

hingga dari segi lingkungan di sekitar perusahaan. Karena ini akan sangat 

dibutuhkan ketika melakukan masa kerja. 

Humas Pemerintahan Kota Surabaya, Jalan Jimerto No 6-8, Ketabang, Kec. 

Genteng, Kota Surabaya. Gambar 2.2 dan gambar 2.3 merupakan tempat Humas 

mailto:Humas.sby@gmail.com
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Pemerintahan Kota Surabaya. Humas Pemerintahan Kota Surabaya. Berikut ini 

adalah Logo atau lebih dikenal Maskot dari @banggasurabaya Humas 

Pemerintahan Kota Surabaya 

 

Gambar 2.1 Logo Bangga Surabaya 
 

 

 

 

Gambar 2.2 Peta Lokasi Humas Pemerintahan Kota Surabaya 
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Gambar 2.3 Letak Lokasi Humas Pemerintahan Kota Surabaya 

 
 

1.3. Visi dan Misi Humas Pemerintahan Kota Surabaya 

Visi 

Terwujudnya Pelaksanaan Informasi, yang Cepat, Tepat, Transparan dan Objektif 

dengan Subtansi sebagai berikut : 

“Tercapainya Pemahaman yang sama antara Pemerintahan Kota dan Masyarakat 

terhadap Kebijakan – Kebijakan Pemerintahan yang di Sosialisaikan kepada 

masyarakat, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kota 

Surabaya” 

Misi 

 

Dengan mewujudkan visi dan subtansi yang telah di jabarkan diatas maka misi 

Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Surabaya adalah : 

1. Meningkatkan pelayanan Informasi dan menampung Aspirasi Publik melalui 

pemanfaatan arus Informasi dan Komunikasi 

2. Meningkatkan kualitas arus Informasi secara cepat, tepat dan transparan dan 

objektif 
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3. Mendorong terwujudnya pemahaman Informasi dan Komunikasi yangpositif 

antara Pemerintah Kota dengan Pers, Masyarakat dan Lembaga lainnya. 

4. Meningkatkan hubungan yang harmonis antara Pemerintah Kota, masyarakat, 

dan pers serta anggota Lembaga lainnya. 

5. Mengembangkan SDM di bidang kehumasan dalam rangka meningkatkan 

pelayanan publik. 

 
1.4. Tujuan Humas Pemerintahan Kota Surabaya 

 

Tujuan yang hendak dicapai oleh Humas Pemerintahan Kota Surabaya adalah 

sebagai berikut: 

Tujuan: 

1. Terwujudnya pelayanan Informasi yang prima dan berkualitas 

2. Terwujudnya komunikasi yang harmonis antara Pemkot, masyarakat serta 

Lembaga lainnya. 

3. Meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam 

menyelenggarakan pembangunan 

4. Meningkatkan penyaluran informasi dan aspirasi publik. 

5. Terciptanya Majalah Pemerintah Daerah. 

6. Terciptanya citra yang positif bagi Pemerintahan Kota Surabaya. 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 
 

3.1. Konten 

 

Koten, Secara Bahasa (content) artinya isi, kandungan, atau muatan. Dalam 

konteks komunkasi dan media, konten adalah pesan (message) atau informasi 

(information) yang disajikan melalui sebuah media, utamanya media online 

(Praktis, 2019) Konten sendiri bisa berupa berbagai hal mulai dari berita, gambar 

ilustrasi, foto, atau video. Konten sendiri sudah menjadi hal pokok yang bisa diakses 

oleh masyarakat umum pada platform media sosial, terutama pada web, Instagram, 

youtube, atau tiktok yang sedang ramai diakses pada saat sekarang ini, kebutuhan 

konten sendiri berbeda – beda apalagi tergantung dengan platform sosial medianya 

sendiri, di Instagram dan Youtube, Konten sendiri biasanya diisi dengan kegiatan 

sehari – hari ataupun informasi tentang suatu hal, contohnya informasi tentang suatu 

kota dimana kita bisa mengakses konten tesebut melalui Instagram dengan nama 

@banggasurabaya dan kita bisa dapati kegiatan atau aktifitas yang sedah terjadi di 

Kota Surabaya itu sendiri. Konten yang sering kita temui pada era sekarang adalah 

informasi tentang gaya hidup dan peluang usaha yang bisa digeluti semasa 

sekarang, dimana konten ini bisa kita temui di semua platform sosial media dan 

peminatnya tidak sedikit, di akun @banggasurabaya sendiri Konten yang dimuat 

tidak lain adalah kegiatan walikota yang sedang berlangsung, agenda yang sedang 

dijalankan, ataupun tamu – tamu yang sedang berkunjung ke Kota Surabaya. 

 

 

 

 

 
3.2. Jenis Konten 

 

Jenis Konten sendiri jumlahnya cukup banyak di era sekarang ini dikarenakan 

kebutuhan tiap masyarakat berbeda – beda, kita ambil contoh Jenis konten pada 

platform media sebagai berikut: 

1. Konten Teks 

 

Konten teks yaitu konten berupa tulisan yang berisi ulasan, kajian, 
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analisis, deskripsi, definisi, pengertian. 

 

2. Konten Gambar 

 

Ada ungkan satu gambar bernilai 1000 kata (a picture is worth a thousand 

words) semisal di Instagram ada sebuah ilustrasi yang di post pada 

platform Instagram dimana makna dari gambar itu sendiri cukup banyak 

tergantung perspektif dari orang yang melihatnya. 

3. Konten Infografis 

 

Infografik adalah representasi visual informasi, data atau ilmu 

pengetahuan secara grafis, konten ini biasanya di muat pada saham, 

marketplace, ataupun harga beli sumberdaya alam di Indonesia contohnya 

harga kebutuhan pokok yang sedang naik atau turun 

4. Konten Meme 

 

Meme adalah gambar/ilustrasi atau foto/video yang berisi lelucon, 

sindiran, atau kritik, Meme sendiri banyak di temui disemua platform 

media sosial karena Meme sendiri terkenal dengan hiburan yang bisa kita 

temui di semua platform sosial media, Meme sendiri terkenal dengan 

gambar yang bisa membuat kita tertawa riang ataupun merasa bersalah 

dengan konteks yang berbeda – beda tiap kontenya 

5. Video 

 

Video sendiri cenderung berdurasi pendek, memungkinkan kreatornya 

untuk membuat konten yang berdurasi pendek tapi memiliki makna yang 

dalam sehingga membuat penontonnya dapat memahami dengan mudah 

dan jelas. Konten video sendiri biasanya bisa kita temui di Youtube 

ataupun Instagram di era sekarang ini, mulai dari Vlog, Tutorial, Fashion, 

Memasak, Gaming dan masih banyak lagi. 

6. Podcast 

 

Podcast biasanya kita temui melalui platform Spotify dimana kita 

mendengarkan 2 orang atau lebih membahas tentang suatu hal, tidak hanya 

pada lingkup kecil akan tetapi semua hal bisa di angkat kedalam Podcast 

itu sendiri, seiring berkembangnya jaman Podcast bisa kita temui di 

Instagram dan Youtube, dimana Podcast sekarang sudah menampilkan 2 
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atau lebih orang berbicara pada suati video. 

3.3. Instagram 

Instagram secara sederhana dapat didefinisikan sebagai aplikasi mobile berbasis 

iOS, Android, dan Windows phone dimana pengguna dapat membidik, meng-edit 

dan mem-posting foto atau video ke halam utama Instagram yang berupa feed 

dengan system persegi empat dengan maksimal lebar 3 petak (dailysocial.id, 2015). 

Instagram sendiri adalah salah satu aplikasi yang sukses di platform Android dan 

iOS dimana penggunanya bisa mengakses Instagram dimanapun mereka berada, 

Instagram sendiri adalah media yang bisa mengekspresikan penggunanya 

tergantung dengan apa yang ingin penggunanya posting dan bagikan di profil 

Instagramnya, Pengguna Instagram juga bisa memberikan informasi tambahan 

seperti Nama, Panggilan, Nomor handphone, Negara, Status, dan Biodata yang 

ingin ditulis, Instagram sendiri memiliki system marketplace sendiri biasanya 

digunakan untuk Menjual sebuah produk ataupun Informasi tentang sesuatu yang 

Khusus semisal Kota Surabaya dengan akun @banggasurabaya dimana di akun 

tersebut mem-fokuskan postingan terhadap aktifitas dan kegiatan Kota Surabaya. 

 
3.4. Videographer / Director of Photography 

Director of Photography adalah orang yang bertanggung jawab dalam 

memvisualkan dan menciptakan gambar dari sebuah scenario, yang tentu saja 

dengan tetap berkomunikasi dengan seorang sutradara/director, biasanya sering 

diketahui dengan sebutan cameramen meski kadang seorang Director of 

Photography tidak selalu memegang sebagai kakmeramen (Marishooting, 2017) 

Director of Photography biasanya lebih berfokus pada mengoptimalkan hasil 

visual dari kamera biasanya Director of photography atau DOP berkerjasama 

dengan Penata cahaya atau Gaffer dan Penata artistic/set atau Art Director 

gunanya adalah menangani sebuah gambar yang kekurangan sebuah instrument 

cahaya atau property pendukung untuk merealisasikan sebuah scenario yang 

diminta sutradara, DOP sendiri sering berkerjasama dengan Sutradara guna 

mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang diinginkan oleh sutradara DOP 

sendiri adalah jabatan yang bisa dibilang sangat kritis karena bertanggungjawab 

langsung dengan hasil video atau visual yang berada dalam Frame. 

Istilah Videographer digunakan kedalam Bahasa sehari – hari sebagai cara 

untuk menggambarkan seorang individu yang bekerja dibidang video atau 
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produksi video, yang notabene bertentangan dengan produksi film. Dengan kata 

lain, bahwa Cinematographer bekerja dengan stok film, sedangkan 

Videographeri bekerja dengan stok video (Yesternight.id, 2018) Seorang 

Videographer biasanya bekerja dalam bidang Konten youtube, Photo dan Video 

Wedding ataupu sebagai Video komersil. Videographer sendiri bisa di artikan 

adalah seseorang pelukis yang melukis pada bidang yang berbeda dengan kata 

lain pelukis ini memiliki area lukisannya sendiri, seperti yang disebutkan di atas 

Videographer sering kita temui dipekerjaan sepert Wedding dimana 

Videographer tidak membutuhkan tim yang terlalu besar seperti seorang 

Director of Photography melainkan dia beroprasi seorang diri ataupun tim – tim 

kecil dimana dia bisa bergerak leluasa memvisualkan keinginannya tanpa adanya 

tim dibalik itu berbeda dengan seorang Director of Photography dimana ia harus 

bekerja dengan tim yang lebih besar seperti dengan Gaffer (Penata cahaya) atau 

Art Director (Penata artistic/set) dimana mereka berkolaborasi untuk 

memaksimalkan sebuah adegan atau scene dalam scenario yang telah diangkat 

oleh seorang sutradara dan script writer, tugas seorang DOP sendiri lebih berat 

karena nantinya ia pasti memiliki alasan tersendiri kenapa, mengapa sebuah 

scene dan adegan divisualkan seperti itu, dengan kata lain ia membantu 

keinginan sutradara namun menambahkan kesan yang lebih dalam lagi 
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3.5. Klasifikasi Director of Photography 

 

Dalam 
 

1. Memiliki pemahaman teori tentang basic Fotografi dan Videografi 
 

2. Memiliki pemahaman teori tentang Nirwana dwimatra dan trimatra 
 

3. Memiliki sense of art 
 

4. Memiliki pemahan teori tentang penggunaan Tata cahaya dan Set property 
 

5. Mempunyai dasar sifat yang haus akan keindahan dalam seni visual 
 

6. Mampu berkomunikasi dengan rekan tim 
 

7. Memiliki mentalitas yang tinggi 
 

8. Memiliki fokus yang tinggi 
 

9. Mampu bekerja di bawah tekanan 
 

10. Mampu mensinergikan dua atau lebih pemikiran 
 

11. Paham dengan psikologi warna, benda, dan busana 

 
 

3.6. Klasifikasi Videographer 

 

1. Memiliki pemahaman teori tentang basic Fotografi dan Videografi 

 

2. Memiliki mentalitas seorang pembuat Film atau Konten 

3. Memiliki pemahaman mengoperasikan Kamera Foto/Video ataupun Cinema 

4. Memahami penggunaan Lensa sesuai kebutuhannya 

5. Memahami pembuatan konsep,ide, dan gagasan 

6. Mampu bekerja dibawah tekanan 

7. Mampu bekerja Bersama tim maupun bekerja sendiri 

8. Mempunyai sifat haus akan ilmu dan tidak mudah puas 
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BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

 
Dalam Bab IV ini akan dibahas mengenai deskripsi pekerjaan selama 

melakukan Kerja Praktik di Hubungan Masyarkat (Humas) Pemerintahan Kota 

Surabaya. Pada pelaksanaan Kerja Praktik, diberikan tugas yang berhubungan 

dengan program studi Produksi Film dan Televisi dan juga sekaligus berhubungan 

dengan internal Hubungan Masyarakat (Humas) Pemerintah Kota Surabaya. Dalam 

kesempatan ini diberikan kepercayaan untuk menjadi Konten Creator Video untuk 

social media berbasis Instagram dan Youtube @banggasurabaya. 

 
4.1. Analisa Sistem 

 

Kerja praktik yang dilaksanakan ialah sebagai berikut: 

 

Nama Institusi : Hubungan Masyarakat (Humas) Pemerintahan 

Kota Surabaya 

Divisi : Konten Creator 

Tempat : Surabaya 

Kerja praktik dilaksanakan selama satu bulan, dimulai pada 07 September 2020 

sampai 09 Oktober 2020, dengan alokasi waktu Senin sampai Jum’at pada pukul 

07.30-16.00 WIB serta pukul 07.30-15.00 WIB. Adapula beberapa tambahan hari 

seperti hari Sabtu dan Minggu. 

 
4.2. Posisi Dalam Instansi 

 

Pada saat pelaksanaan Kerja Praktik, posisi yang didapat oleh penulis ialah 

sebagai Content Creator & Videographer / Director of Photography yang memiliki 

tugas untuk membuat sebuah konten yang menarik serta mampu mengedukasi 

masyarakat Surabaya. Dan juga turun tangan langsung untuk mengontrol seluruh 

proses produksi mulai dari pembuatan ide konsep sampai pengambilan gambar 

hingga memantau / mengedit file yang sudah siap hingga menjadi konten yang baik 

dan edukatif 
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4.3. Kegiatan Selama Kerja Praktik di Humas Pemerintahan Kota Surabaya 

 

Kegiatan yang dilakukan selama melaksanakan Kerja Praktik Humas 

Pemerintahan Kota Surabaya. Dilaporkan dengan rincian sebagai berikut. Laporan 

kegiatan disertai gambar hasil pekerjaan serta keterangan pada tiap gambar. 

Hal yang juga paling pentng dalam proses kegiatan adalah software yang dipakai 

untuk menunjang pekerjaan dan kegiatan selama Kerja Praktik, dan beberapa 

software utama yang digunakan antara lain Adobe Premiere Pro CC 2020, Adobe 

Lightroom 2020, Adobe Photoshop 2020 dan Microsoft Office Word 2016 seperti 

pada gambar 4.1 berikut. 

 

Gambar 4.1 Beberapa Software utama yang digunakan. 

 
 

1. Minggu Ke -1 

Pada Minggu pertama Kerja Praktik di Humas Pemerintah Kota Surabaya tim 

dan penulis berkesempatan untuk membantu membuat konten tentang Re- 

Opening Koridor Space Surabaya dimana penulis sendiri bertanggung jawab 

pada bagian Videographer / Director of Photography dan juga membantu 

persiapan kebutuhan konten dan lain - lain. Seperti terlampir di gambar 4.2. 

  
 

Gambar 4.2 Dokumentasi Pembuatan konten Re-Opening Koridor Space Surabaya 
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Selain membuat konten tim dan penulis juga membantu beberapa tugas harian 

humas yakni seperti memilah koran yang berkaitan dengan Surabaya, 

menggunting berita tentang Surabaya dan menempelkannya dan menjadikan 

Clipping harian news. Seperti tertera pada gambar 4.3 di bawah ini 

Gambar 4.3 Membuat clipping news dan scan 

 

2. Minggu Ke-2 

 

Pada minggu ke- 2 saat Kerja Praktik tim dan penulis mendapat kesempatan 

untuk membantu tim editor humas pemkot untuk mengambil gambar 

pembuatan masker home industries dan juga mendapatkan kesempatan 

membuat konten Pangeran dan Putril Lingkungan Hidup Surabaya 

didampingi oleh tim konten humas yaitu mbak Hana dan Mas Reza. 

Seperti terlampir pada gambar 4.4 dan 4.5 di bawah ini. 
 

 

 
 

 
 

Gambar 4.4 Pengambilan gambar pembuatan masker kain home industries 



30  

 

 

 
 

  
 

Gambar 4.5 Pengambilan gambar Pengolahan sampah sachet 
 

3. Minggu Ke-3 

 

Pada minggu ke 3 tim dan penulis serta tim humas berkelanjutan meneruskan 

pengambilan gambar dan wawancara tentang Pangeran dan Putri Lingkungan 

Hidup Surabaya dalam kesempatan ini penulis mendapatkan tanggung jawab 

untuk menjadi Videographer dimana nantinya penulis harus pengambil gambar 

yang bisa dinikmati oleh penonton. Selain pengambilan dan pembuatan konten, 

adapun tugas membuat tentang konten video Yayasan perempuan, interview 

Bersama Bapak Jefri seperti pada gambar 4.6 dan pada gambar 4.7,4.8 dan 4.9 

berikut. 

 
 

Gambar 4.6 Pengambilan gambar Interview dengan Yayasan 

perempuan 
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Gambar 4.7 Pengambilan gambar Budidaya maggot 
 

 

 

 

Gambar 4.8 Pengambilan gambar Budidaya aloevera 
 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.9 Pengambilan gambar Penanaman 1000 pohon 
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Gambar 4.10 Pengambilan gambar Budidaya daun kelor 

 

4. Minggu Ke-4 

 

Pada minggu ke 4 ini tim dan penulis telah menyelesaikan tahap produksi dan 

memasuki tahap pasca produksi yakni meng-edit video yang telah di ambil dan 

menjadikannya konten yang menarik dan edukatif seperti pada gambar 4.11 

dan 4.12 

 

Gambar 4.11 Pengeditan video pada Pangeran dan Putri Lingkungan Hidup 

Surabaya 
 

Penulis juga mendapat kesempatan untuk membantu bagian keuangan dalam 
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hal administrasi data dan juga membantu menata foto – foto kegiatan Walikota 

Surabaya seperti pada gambar 4.12 

 

Pada gambar 4.13 Penulis sedang mengisi data media pendukung pemerintah 

Kota Surabaya dan memindahkan file – file foto kegiatan 

Pada saat hari terakhir tim dan penulis mendapatkan tugas untuk membantu 

tim dokumentasi kegiatan UN HABITAT yang diselenggarakan di 

pemerintah Kota Surabaya seperti pada gambar 4.14 

 

Gambar 4.14 Mendokumentasikan kegiatan UN Habitat di Gedung 

Pemerintah Kota dan di sungai kalimas serta jembatan Surabaya 
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BAB V 

PENUTUP 

 
 

5.1. Kesimpulan 

 

Berdasarkan pengalaman yang didapat selama melakukan kerja praktik di 

Hubungan Masyarakat (Humas) Pemerintahan Kota Surabaya, maka dapat 

disimpulkan beberapa hal yakni: 

1. Sebagai seorang Tim kita diwajibkan untuk bisa saling berkomunikasi dengan 

baik karena dapat membantu kinerja kita dalam membuat konten,ide atau 

gagasan lebih mendetail dan lebih luas lagi, dengan hal itu konten yang dibuat 

akan semakin kreatif dan menarik. 

2. Dengan adanya hasil Dokumentasi ini Pemerintah Kota Surabaya dapat 

mengabadikan kegiatan – kegiatan yang berlangsung pada saat event 

berlangsung atau acara penting lainnya, memudahkan Pemerintah Kota untuk 

berbagi pada warga Surabaya khususnya pada platform Sosial Media yang 

dimana pada saat ini sedang digunakan oleh masyarakat umum 

3. Pada saat pembuatan Konten maupun Dokumentasi Acara tim diwajibkan 

untuk berkonsentrasi tinggi dan bekerja secara Professional 

4. Kita sebagai tim Dokumentasi maupun Konten diharuskan bekerja Bersama – 

sama saling berkomunikasi dengan baik dan juga wajib bertanggung jawab atas 

apa yang sudah dipercayakan pada kita, dimana kita sebagai tim Humas 

Pemerintah Kota Surabaya mampu membagikan Foto maupun Video pada 

masyarakat melalui Media Sosial dan mampu membuat konten tentang 

Indahnya kota Surabaya dan lain lain. 
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5.2. Saran 

Adapun saran yang disampaikan berkaitan dengan penulisan laporan kerja 

praktik ini sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan 

Lebih berkomunikasi dengan tim maupun atasan dikarenakan jadwal yang 

padat dan juga pekerjaan yang cukup banyak, komunikasi menjadi salah satu 

kunci agar pekerjaan kita bisa lebih tertata, dan hasilnya memuaskan, terlebih 

pada saat hal – hal yang mendesak tim mampu untuk mengatasi masalah 

Bersama -sama. 

2. Bagi Mahasiswa yang akan Melakukan Kerja Praktik 

Bagi mahasiswa yang akan menjalankan Kerja Praktik di Humas Pemerintah 

Kota Surabaya alangkah baiknya menyiapkan segala hal mulai dari segi 

mental,Kesiapan diri, Kesehatan dan juga wawasan yang luas sehingga 

nantinya kita dapat bekerja dengan maksimal dan mendapatkan pengaruh 

positif lebih banyak, apabila kita tidak mampus berkomunikasi dengan baik 

atau merasa malu untuk berbicara kepada tim dampaknya akan terasa pada diri 

kita sendiri nantinya, jadi untuk teman – teman mahasiswa semangat dan 

jangan mudah menyerah selalu bersemangat dan ikhlas menjalaninya. 
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