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ABSTRAK

Sinematografer/Cinematographer, kadang juga ditulis sebagai DoP atau DP
(Director of Photography) adalah seseorang yang mengambil foto dengan kamera
film (seni dan ilmu yang mempelajari hal ini dikenal sebagai sinematografi). Gelar
ini umumnya setara dengan direktur fotografi, digunakan untuk menunjuk kepada
seorang yang berperan atas kru kamera dan pencahayaan pada sebuah film, yang
bertanggung jawab untuk mendapatkan nilai artistik dan teknis pada pengambilan
gambar. Istilah sinematographer telah menjadi sebuah titik pendirian pada saat ini,
beberapa profesional bersikeras bahwa istilah ini hanya berlaku apabila direktur
fotografi dan operator kamera adalah masih orang yang sama, meskipun hal ini
masih jauh secara keseluruhan dalam pembuatan film. Bagi sebagian besar,
sinematographer dan direktur fotografi adalah sebuah istilah yang dapat digantiganti. Terkadang bagaimanapun pula, istilah direktur fotografi dapat merujuk
kepada orang yang mengawasi produksi perekaman fotografi.

Oleh karena itu, diperlukan suatu ilmu untuk mempelajari DoP yang baik
untuk menjadi seorang mengambil foto dengan kamera dalam konteks perfilman
ataupun pertelevisian. Jawa Pos yaitu surat kabar harian yang berpusat di Surabaya
sebagai media terbesar di Indonesia, peran seorang editor dibutuhkan dan dicari
untuk membuat segala video didalam pertelevisian maupun didalam perfilman.
Oleh karena itu penulis melakukan kerja praktik di Jawa Pos Surabaya. Sehingga
dalam penulisan laporan Kerja Praktik ini diambillah judul " DIRECTOR OF
PHOTOGRAPHY Pembuatan Video Iklan dan Berita di PT.Jawa Pos group
Multimedia Surabaya"
Kata Kunci: DoP, Sinematographer , Kamera
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Pada jaman sekarang teknologi informasi khususnya dibagian multimedia
berkembang sangat pesat dan sangat dibutuhkan oleh banyak orang. Multimedia
membantu dalam kehidupan manusia. Menurut MC.Comick Multimedia merupakan
gabungan dari tiga buah elemen penting yang ada di dalamnya yaitu suara, tulisan,
dan gambar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa multimedia adalah gabungan dari
beberapa Media. Multimedia berperan penting dalam menunjang penyediaan
informasi secara cepat dan mudah dalam menghasilkan sesuatu yang menarik dan
kreatif.
Media penyampaian informasi cukup beragam dan memiliki keunggulan.
Salah satu contoh dari media tersebut adalah Televisi. Di dalam Televisi terdapat
gambar, grafik, tulisan, animasi, dan video secara bersamaan. Dengan semua
didalam tersebut membuat dalam penyampaian Informasi Lebih akurat dan
menyenangkan.
Pada era sekarang media online berkembang sangat pesat banyak orang
menonton video melalui berbagai macam dari yang melalui smartphone, Komputer,
Televisi, dan juga berbagai perangkat yang lain. Sehinggga kegiatan videography
sangat berkaitan di kegiatan sehari-hari masyarakat dengan menangkap moment /
merekam kejadian dalam bentuk video.
Video terdapat berbagai macam sekedar hobi, liputan liburan, sumber
informasi, atau dokumentasi kegiatan. Dalam pokok bahasan kali ini yaitu
DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Pembuatan Video Iklan dan Berita dalam
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sebuah video atau film pendek atau liputan tidak pernah luput dari orang orang
yang menyukai perfilman dan pertelevisian
Sebagai DoP membuat keputusan pada Pencahayaan dan Pembikaian
adegan dan Memilih aperture yang tepat, filter, dan pencahayaan untuk mencapai
efek yang di inginkan. Dan juga menghargai rekan kerja setim dan untuk
mendengarkan masukan yang diberikan orang lain dari setiap divisi seperti
kameramen, wartawan, pendamping rekan kerja. Agar komunikasi dan
kontribusi berjalan baik dan secara professional.
Maka dari itu penulis ingin menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama
perkuliahan dan juga ingin mempelajari hal baru yang dapat diperoleh dari Jawa
Pos . Penulis memilih Jawa Pos menjadi tempat kerja praktik, karena Jawa Pos
merupakan media informasi yang memiliki peranan besar untuk melakukan
pembelajaran untuk masyrakat Indonesia menjadi multimedia terbaik dengan
menjadi wartawan kameramen, editor, presenter, dan lain-lain.
Dengan melakukan kerja praktik di Jawa Pos penulis dapat mempelajari
banyak hal tentang standart video atau berita di Jawa pos, dalam proses
pembuatan berita yang benar serta bisa bekerja bersama tim dengan baik dan
bisa memenuhi keinginan dari instansi atau perusahaan. Kerja praktik ini juga
dapat mengembangkan kreatifitas penulis serta mental mahasiswa dalam
menghadapi dunia kerja saat ini.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam Kerja
Praktik ini yaitu bagaimana cara melaksaksanakan tugas sebagai DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY Pembuatan Video Iklan dan Berita
6

1.3 Batasan Masalah
Dalam Kerja Praktik ini dilakukan oleh tim. Penulis berperan sebagai DoP
di Jawa Pos Group Multimedia. Adapun batasan masalah yang dibahas di dalam
Kerja Praktik ini antara lain:
1.

Melakukan pengecekan pengambilan gambar / video.

2. Mencocokan audio dengan narasumber
3.

Memberikan hasil pengambilan video kepada editor.

1.4 Tujuan
Tujuan dari Kerja Praktik ini adalah menjadi Dop Dalam Pembuatan
Video berita di PT. Jawa pos Group Multimedia
1.5 Manfaat
Manfaat dari Kerja Praktik ini sangat banyak. Manfaat yang
diperoleh adalah sebagai berikut:
1.

Manfaat bagi Penulis

a. Mengetahui proses produksi liputan video .
b. Dapat menerapkan sekaligus mengembangkan ilmu yang dipelajari
selama perkuliahan dengan kerja lapangan.
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c. Menambah Pengalaman kerja di bidang Industri Kreatif, Multimedia,
Film, TV (Televisi).
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 industri dan perguruan tinggi.
b. Instansi/perusahaan mendapat bantuan tenaga dari mahasiswa-mahasiswa
yang melakukan Kerja Praktik.
c. Memudahkan instansi/perusahaan dalam mencari tenaga kerja di bidang
multimedia.
3.

Manfaat bagi Akademik

a. Mengaplikasikan keilmuan fotografi, videografi dan sinematografi pada
proses pembuatan film , video pendek maupun iklan.
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.
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BAB II
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Profil Instansi
Nama Instansi

:

PT. Jawa Pos Group Multimedia
Surabaya

Alamat

:

Jalan Ahmad yani No.88, (Gedung Graha Pena
Lantai 4) Ketintang, Kec Gayungan, Kota SBY,
Jawa Timur

Telp/Fax Email

:

+62 21 53699659 / +62 21 5349207

Website

:

info@jawapos.com

:

https://www.jawapos.com/

2.2 Sejarah Singkat PT. Jawa Pos Group Multimedia.
Jawa Pos adalah jaringan media yang sangat terbesar diseluruh Indonesia
dari sabang hingga sampai merauke. Jawa Pos menjadi sarana pemberian
informasi terlengkap bagi masyarakat Indonesia sehingga informasi tersebut
terpercaya dan terlengkap.
Jawa Pos berdiri pada tahun 1 juli 1949 didirikan oleh The Chung shen.
The Chung Sen mendirikan Jawa Pos dengan nama Djawa post. The Chung Sen
hanyalah seorang pegawai bagian iklan sebuah bioskop di Surabaya. Awal mula
The Chung Sen beliau mendirikan Jawa Pos karena beliau setiap hari harus
memasang iklan di bioskop sehingga dia tertarik untuk membuat surat kabar
sendiri. Setelah sukses mendirikan Jawa Pos The Chung sen mendirikan surat
kabar berbahasa Mandarin (Hwa Chiao Sien) dan Belanda (De Vrije Pers) Bisnis
9

The Chung Sen di bidang surat kabar tidak berjalan dengan baik. Pada akhir
tahun 1970, omzet Jawa Pos mengalami kemunduran tajam. Tahun 1982,
oplahnya tinggal 6.800 eksemplar saja.koran-koran yang lain sudah lebih dulu
pensiun. Ketika usianya menginjak 80 tahun, The Chung Shen akhirnya
memutuskan untuk menjual Jawa Pos. Dia merasa tidak mampu mengurus
perusahanya, sementara tiga orang anaknya lebih memilih tinggal di London,
Inggris pada tahun 1982. Direktur Utama PT Grafiti Pers Eric FH Samola
(penerbit majalah Tempo) mengambil alih Jawa Pos. Dengan manajemen baru,
Eric mengangkat Dahlan Iskan menjadi pemimpin Jawa Pos. Dahlan Iskan
adalah sosok yang menjadikan PT. Jawa Pos yang waktu itu hamper mati
dengan oplah 6.000 eksemplar, dalam waktu 5 tahun menjadi surat kabar
dengan opalh 300.000 eksemplar. Dengan seiring berkembangnya waktu PT.
Jawa Pos yang dipimpin langsung Dahlan Iskan berkembang pesat dan akhirnya
memiliki berbagai cabang diseluruhIndonesia
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2.3 Overview Perusahaan
Melakukan Kerja Praktik, sangat penting sekali bagi mahasiswa dalam
mengenal sebuah lingkungan dari perusahaan. Baik dari segi perorangan hingga
dari segi lingkungan di perusahaan. Karena ini akan sangat dibutuhkan ketika
melakukan masa yang akan datang untuk memulai pekerjaan. PT. Jawa pos
Group Multimedia yang berada di Gedung Graha Pena Lantai 4 yang beralamat
di Jalan Ahmad yani No.88,Ketintang, Kec Gayungan, Kota SBY, Jawa Timur.
Gambar 2.1 Logo dari PT. Jawa Pos Group Multimedia Gambar 2.2 dan gambar
2.3 merupakan tempat PT. Jawa pos Group Multimedia, serta Gambar 2.4
merupakan tampilan website dari Sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Berikut ini
adalah logo PT. Jawa pos Group Multimedia.

Gambar 2. 1 Logo PT Jawa Pos Groub Multimedia

( Sumber: https://www.jawapos.com/ )
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Gambar 2. 2 Peta Lokasi PT.Jawa Pos Group Multimedia

(Sumber: www.maps.google.com )

Gambar 2. 3 Letak Lokasi PT. Jawa Pos Group Multimedia

( Sumber: www.grahapenajawapos.com )
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Gambar 2. 4 Tampilan Website PT. Jawa pos Group Multimedia

Multimedia ( Sumber: https://www.jawapos.com/ )

( Sumber: https://www.jawapos.com/
Gambar 2. 5 Tampilan Website PT. Jawa pos Group Multimedia
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2.4 Visi dan Misi PT.Jawa
Pos
Visi
PT. Jawa pos menjadi perusahaan media cetak maupun media online dunia yang dihormati disegani
dan patut dicontoh.
Misi

- Meningkatkan kesejahteraan bangsa melalui pemuasaan pada pelanggan.
- Mencerdaskan bangsa dengan memberikan informasi yang aktual.
- Menjadi peran penting untuk mendukung perkembangan nasional
melalui Media.

2.5 Tujuan PT.Jawa Pos Group Multimedia
Tujuan yang hendak dicapai oleh PT. Jawa Pos adalah sebagai berikut:
Tujuan:

-

Menginformasikan suatu berita dan kejadian yang aktual
berdasarkan narasumber dan tempat kejadian.

-

Memproduksi surat kabar.

-

Memberikan space iklan untuk perusahan-perusahaan diluar
Jawa Pos.
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BAB III
LANDASAN TEORI

3.1 DoP
DoP atau DP (Director of Photography) adalah seseorang yang
mengambil foto dengan kamera film (seni dan ilmu yang mempelajari hal ini
dikenal sebagai sinematografi). Gelar ini umumnya setara dengan direktur
fotografi, digunakan untuk menunjuk kepada seorang yang berperan atas kru
kamera dan pencahayaan pada sebuah film, yang bertanggung jawab untuk
mendapatkan nilai artistik dan teknis pada pengambilan gambar. Istilah
sinematographer telah menjadi sebuah titik pendirian pada saat ini, beberapa
profesional bersikeras bahwa istilah ini hanya berlaku apabila direktur fotografi
dan operator kamera adalah masih orang yang sama, meskipun hal ini masih
jauh secara keseluruhan dalam pembuatan film. Bagi sebagian besar,
sinematographer dan direktur fotografi adalah sebuah istilah yang dapat digantiganti. Terkadang bagaimanapun pula, istilah direktur fotografi dapat merujuk
kepada orang yang mengawasi produksi perekaman fotografi. Berikut adalah
contoh DoP saat memimpin proses syuting pembuatan film seperti gambar
3.1 di bawah.

Gambar 3. 1 Kegiataan DoP

(Sumber : Peranan Director Of Photography (DOP) | retina )
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3.2 Tugas DoP
Pra Produksi
1. Mempelajari naskah yang disetujui oleh produser
2. Memilih dan mengetes kamera untuk produksi
3. Menerapkan naskah kedalam sebuah gerak dan bentuk serta tata kamera melalui
floor plan kamera
4. Menguasai bermacam segi kamera agar tepat dengan kualitas gambar yang
akan dipakai dalam proses produksi
5. Berdiskusi dengan sutradara mengenai gambar yang akan diambil
Produksi
1. Bertanggung jawab terhadap segala kualitas gambar dan lainnya
2. Bertanggung jawab terhadap kamera agar siap saat produksi
3. Memberi saran kepada Director untuk pengambilan gambar
4. Bekerja sama dengan dengan kru produksi untuk mengikuti arahan sutradara
agar memperoleh gambar sesuai dengan skrip
Pasca Produksi
1. Menyerahkan report camera terhadap editor
2. Bekerja sama dengan editor
3. Membuat report camera dengan keterangan waktu (time code)
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BAB IV
DESKRIPSI PEKERJAAN
Dalam Bab IV ini dibahas mengenai deskripsi pekerjaan selama
melakukan Kerja Praktik di PT.Jawa Pos Group Multimedia Pada pelaksanaan
Kerja Praktik, diberikan tugas yang berhubungan dengan program studi
Produksi Film dan Televisi dan juga sekaligus berhubungan dengan internal
PT.Jawa Pos Group Multimedia. Dalam kesempatan ini diberikan kepercayaan
untuk menjadi Editor pada pembuatan video berita di PT. Jawa pos Group
Multimedia

4.1 Analisa Sistem
Kerja praktik yang dilaksanakan ialah sebagai
berikut: Nama Institusi

: PT. Jawa Pos Media Group
Multimedia

Divisi

: DoP

Tempat

: Surabaya

Kerja praktik dilaksanakan selama dua bulan, dimulai pada 8 Februari
2021 sampai Maret 2018, dengan alokasi waktu Senin sampai Jum’at pada pukul
08.00
-16.00 WIB.

4.2 Posisi Dalam Instansi
Pada saat pelaksanaan Kerja Praktik, posisi yang didapat oleh penulis ialah
sebagai DoP, yang mempunyai tugas dalam pembuatan video dan film, di
17

antaranya Pra Produksi, Produksi, dan Pasca Produksi. Dari ketiga tugas tersebut
harus dilakukan sesuai dengan deskripsi yang di pegangnya.
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4.3 Kegiatan Selama Kerja Praktik di Jawa Pos Group Multimedia
Kegiatan yang dilakukan selama melaksanakan Kerja Praktik di Jawa Pos
Group Multimedia 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 Kamera yang
dipakai untuk menunjang pekerjaan dan kegiatan selama Kerja Praktik, dan
beberapa alat utama yang digunakan antara lain Kamera sony A7ii, seperti pada
gambar 4.1 berikut.

Gambar 4. 1 Kamera yang Digunakan

4.2.1 Minggu Ke -1
Di hari pertama kerja praktik saya mengawalinya dengan pertemuan
langsung dan melakukan kontrak kerja. Pertemuan berlangsung bersama
direktur dan pendamping kerja praktik kita. Pendamping kerja praktik
melakukan pembagian beberapa jobdesk yang harus kita lakukan selama kita
disini bersama dengan team yang lain. Setelah melakukan kontrak kerja dan
pembagian jobdesk kita mulai dikenalkan tempat magang agar mengetahui lebih
jauh keadaan di Jawa Pos.
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Di hari kedua kerja praktik mulailah Pembahasan mengenai Live tapping
dengan staf dari Jawa pos. Rencana dari bapak direktur ingin melakukan live
tapping. Dengan pembagian job desk dan mencari presenter untuk membawa live
tersebut untuk membacakan beritanya.

Gambar 4. 2 lokasi dan suasa kantor Jawa pos group multimedia

Di hari yang ketiga Setelah Pembahasan di hari kemarin dengan staff dan orang
yang berada di Jakarta Live Tapping ditiadakan karena tidak adanya presenter.
Sehingga pendamping kerja praktik menyarankan untuk terjun kedalam lapangan
bersama repoter. Dengan menghubungi dan memperkenalkan kepada kita lagi untuk
terjun lapangan. Dengan membagikan jobdesk yang dibagi menjadi dua yaitu editing
dan cameramen dan saya mendapatkan editing. Untuk terjun ke lapangan
memerlukan tugas terlebih dahulu yang akan diberikan terlebih dahulu.
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4.2.2 Minggu Ke-2
Senin pagi saya diberikan tugas oleh pendamping kita untuk membuat
Intro dan Outro untuk video yang mengenai jawa pos dengan menggunakan
logo Jawa Pos Saya membuat berbagai jenis Intro dan outro agar dapat
banyak referensi sehingga hasilnya menurut pendamping dapat dipilih.

Gambar 4. 3 Pembuatan Intro Jawa Pos
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Di hari selasa terdapat evaluasi dari pendamping kerja praktik kita untuk
mengenai Intro dan Outro. Menyarankan membuat simpel dan warna
mensinkronnkan dengan logo agar hasil yang didapatkan baik dan meminta
hasilnya landscape, portrait dengan ukuran Instagram Video

Gambar 4. 4 Timeline Intro

Di hari ketiga di minggu kedua ini saya Pendamping menyruh mengedit
berita pendek dengan durasi 1 menit Berita tersebut mengenai Vaksinasi
Tingkatan Antibodi 99 persen. Isi berita dikirim ke kita dan mencari gambar
yang sesuai dengan isi dari berita tersebut.

Gambar 4. 5 Hasil Edit berita Vaksinasi Tingkatan Antibodi 99 persen

Kamis hari keempat terdapat evaluasi mengenai hasil edit mengenai berita
hari kemarin mengenai tulisan. Hari ini disuruh mengedit berita lagi mengenai
Sandiaga: AS itu Hollywood, Korea ada Kpop, Indonesia mempunyai dangdut.
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Gambar 4. 6 Hasil Edit Berita 1

Jumat mendapatkan Evaluasi mengenai hasil berita kemarin yang saya buat
oleh pendamping kerja praktik. Dengan memperhatikan percepatan pindah
tulisan dan gambar sehingga orang membaca juga pas melihatnya. Dan
membahas hari senin jadwal untuk liputan secara outdoor dengan pendamping
4.2.3 Minggu Ke-3
Senin hari pertama minggu ketiga saya ke RSI Jemursari untuk melakukan
Liputan bersama pendamping mengenai berita alat skrining Covid-19 yang
bernama i-nose c-19 karya Guru Besar Institut Teknologi Sepuluh Nopember
(ITS) diserahkan kepada RSI Jemursari. Disana saya mengambil foto untuk
dimasukkan dalam editing berita dan mengikuti pendamping kita wawancara
dengan Direktur RSI Jemursari DR Bangun Trapsilla Purwarka mengenai alat
tersebut.

Gambar 4. 7 Liputan karya Guru besar ITS alat skrining Covid-19
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Selasa hari kedua minggu ketiga kita melakukan liputan di Balai kota. Berita
tersebut mengenai Vaksinasi Kepala OPD di Lantai 2, Balai kota tepatnya pada
pukul 9 pagi dilakukannya vaksinasi saya bersama pendamping.

Gambar 4. 8 Liputan Vaksinasi Kepala OPD di Lantai 2, Balai Kota

Hari ketiga kita melakukan pengeditan mengenai berita tersebut secara lengkap
dengan berbagai durasi dengan mengambil beberapa footage yang kita ambil
kemarin sekalian mencicil hasil akhir video buat output kita di Jawa Pos.

Gambar 4. 9 Timeline Adobe Premiere Pro Editing Liputan
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Hari keempat kami melakukan Evaluasi mengenai hasil kemarin dan
memberikan jadwal untuk minggu esok liputan lagi di mana. Sekalian dengan
melakukan pendataan dengan hasil.

Gambar 4. 10 Evaluasi bersama Pendamping

4.2.4 Minggu Ke-4
Hari Senin kita meneruskan hasil output untuk jawa pos dengan hasil dari
liputan dengan mengumpulkan semua data foto dan video selama liputan.
Hari kedua diawali dengan editing Output Berita menyusun semua video
dengan cocok untuk menjadi sebuah video. Dengan ditambahkan foto juga
didalam editing
Hari ketiga kita mendapatkan tugas dari rumah dengan mengerjakan hasil
output tersebut dirumah

25

4.3.5 Minggu Ke-5
Kamis kita adanya 3 liputan di balai kota dan satunya mengunjungi salah
satu SWK RMI Ngangel. Di balai kota kita mengambil video dan video selama
liputan di balai kota mengenai Penyerahan Peta Bidang oleh BPN II dan
penyerahan APD dan Alat Kesehatan oleh Kawan lama Foundation untuk
pemerintah kota Surabaya. Dan liputan di SWK RMI Ngangel Meninjau
bersama bapak Wakil wali kota bapak Armudji

Gambar 4. 11 Liputan di Balai Kota Surabaya

Gambar 4. 12 Liputan Meninjau SWK RMI Ngangel

26

Senin kita mendapatkan tugas Editing. Pendamping kita memberikan satu
berita mengenai Protokol kesahatan di keluarga menjadi kunci Penekanan
Covid-19.

Gambar 4. 13 Hasil Edit berita Protokol kesahatan

Selasa kita mendapatkan tugas dari pendamping kita untuk mengerjakan
edit berita. Berita tersebut terdapat dua yaitu Epidemologi UGM tidak perlu
ubah strategi hadapi varian virus baru B117, Tarif Listrik tidak naik sampai
Juni 2021. Saya mengerjakan tariff Listrik tidak naik sampai Juni

Gambar 4. 14 Hasil Edit berita Presiden perintahkan percepat vaksinasi

Tanggal 18 Maret 2021 kita menyelesaikan dan melengkapi segala
administrasi berupa daftar hadir dan memperlihatkan hasil output kepada
pendamping kita selama di Jawa pos
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BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan pengalaman yang didapat selama melakukan kerja praktik
di PT. Jawa Pos group Multimedia , maka dapat disimpulkan beberapa hal yakni:
1.

Sebagai seorang assisten kameramen, haruslah mengetahui seluk beluk
proses pra produksi sampe produksi, Produksi/ Liputan berita yang menjadi
momentum paling penting dalam pengambilan semua gambar dengan
narrasumber, dan proses pasca Produksi yang nantinya akan diolah dalam
video yang menarik.

2.

Dengan adanya video berita secara digital akan memudahkan masyarakat
luas umumnya dan Jawa Pos khususnya untuk mengabadikan momentum
atau mendokumentasikan suatu kejadian penting dan dikemas sedemikian
rupa sehingga menghasilkan seusatu yang menarik dan di upload di social
media.

3.

Dalam melakukan liputan berita dibutuhkan konsentrasi tinggi,cepat
mengambil keputusan, dan kesabaran dikarenakan harus siap segala sesuatu
yang akan terjadi selama liputan.

4.

Dibutuhkan kerja sama tim dan koordinasi yang sangat kuat pada saat
proses produksi/kegiatan berlangsung. Oleh sebab itu memahami satu sama
lain pada proses komunikasi kepada tim merupakan hal yang wajib
dilakukan selama liputan dapat berjalan dengan lancar dan baik.
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5.1 Saran
Adapun saran yang disampaikan berkaitan dengan penulisan laporan
kerja praktik ini sebagai berikut:
1.

Bagi Perusahaan
Menyiapkan peralatan pendukung dalam proses liputan dengan lebih
lengkap, beberapa lensa yang bisa menyesuaikan keadaan seperti lensa
zoom untuk video jarak jauh dan lensa wide untuk memberi kesan yang
luas pada gambar. Konsep yang lebih matang dalam membuat acara untuk
mempermudah proses dokumentasi dan menghasilkan hasil gambar saat
acara dengan sempurna.

2.

Bagi Mahasiswa yang akan Melakukan Kerja Praktik
Bagi mahasiswa yang tertarik menjadi DoP berita acara terutama
mengikuti production house (PH), diharapkan lebih menambah
wawasan dan reverensi visual serta melatih diri untuk bekerja dalam tim.
Karena pada proses dokumentasi acara tidak akan lepas dari kerja tim
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