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ABSTRAK 

 
 

Kameramen tidak hanya bisa berkarier di media, tapi bisa juga di berbagai 

industri terutama industri jasa (periklanan, teknologi informasi, dunia 

pendidikan,dsb) maupun industri manufaktur (tekstil, garmen, otomotif, 

elektronik). 

Menjadi seorang Kameramen tidak harus jago mengedit video, tapi 

sebaiknya memiliki kemampuan dasar mengedit video supaya mudah dalam 

mengatur komposisi visual. Selain itu, kemampuan dalam mengetahui angle dan 

komposisi pengambilan gambar juga diperlukan untuk menunjang hasil visual 

yang nantinya menjadi hasil akhir dalam sebuah project video. 

Oleh karena itu, diperlukan suatu ilmu untuk mempelajari tentang 

pengambilan gambar menggunakan kamera yang baik untuk menghasilkan sebuah 

video yang baik dan indah saat dilihat.Oleh karena itu penulis melakukan Kerja 

Praktik di Studio DPD PARTAI GOLKAR JAWA TIMUR Sehingga dalam 

penulisan laporan Kerja Praktik ini diambillah judul " KAMERAMEN SAAT 

PRODUKSI KONTEN UNTUK DPD GOLKAR JATIM. " 

Kata Kunci: Kerja Praktik, Kameramen, Golkar Jatim TV 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Pada saat ini konten kreatif sangat diperlukan untuk menunjang sebuah 

perusahaan atau instansi karena dengan adanya konten kreatif dapat 

menunjang sebuah perusahaan maupun instansi tersebut. Menurut  (Aprilia, 

2020) Konten yang relevan dan bermanfaat dapat membantu pelanggan 

mengenal Anda sebagai ahli di bidangnya. Dengan konten-konten tersebut, 

bisnis Anda pun semakin dipercaya oleh pelanggan. 

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 zaman sekarang kameramen sangat dibutuhkan dibeberapa instansi 

untuk menunjang penampilan isntansi mereka maupun menunjukkan 

eksistensi mereka dengan adanya konten kreatif yang dapat menunjukkan 

profil sebuah instansi ataupun kegiatan yang dilakukan instansi tersebut 

bahkan bidang yang dijalankan sebuah instansi tersebut. kameramen tidak 

hanya bergelut sebagai konten creator dalam konten kreatif. Tetapi, 

kameramen juga dapat bergelut di pembuatan dokumentasi sebuah instansi. 

Video dapat berbagai macam hasil yang digunakan untuk menjadi 

sumber informasi, sekedar hobi, dokumentasi kegiataan, dan lain-lain. Dalam 

pokok bahasan kali ini yaitu kameramen dalam sebuah liputan atau 

dokumentasi. Sebagai kameramen tidak hanya merekam menjadi sebuah 

footage video. Banyak langkah-langkah yang harus diperhatikan sebagai 

seorang kameramen. Dengan memperhatikan berbagai aspek dalam 

pengambilan video tersebut. Seperti angle, komposisi, dan lain-lain. Dan 

seorang kameramen juga menghargai rekan kerja dan 

 mendengarkan masukan dari rekan kerja dari setiap divisi seperti 

Kameramen, reporter, produser, dan lain-lain. Sehingga antar rekan kerja  

komunikasi dan kontribusi berjalan baik dan berjalan secara professional. 
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Maka dari itu penulis ingin menerapkan ilmu yang telah diperoleh 

selama perkuliahan dan juga ingin mempelajari hal baru yang dapat diperoleh 

dari Studio DPD PARTAI GOLKAR JAWA TIMUR. Penulis memilih Studio 

DPD PARTAI GOLKAR JAWA TIMUR sebagai tempat Kerja Praktik, 

karena penulis dapat mengembangkan kreatifitasnya dalam membuat konten 

kreatif dan mengasah skill pengambilan videonya. 

Dengan melakukan Kerja Praktik di Studio DPD PARTAI GOLKAR 

JAWA TIMUR penulis dapat mempelajari banyak hal tentang standart video 

untuk sebuah konten kreatif dalam sebuah partai atau instansi politik, bisa 

bekerja bersama tim dengan baik dan bisa memenuhi keinginan dari instansi 

atau perusahaan. Kerja Praktik juga dapat mengembangkan kreatifitas penulis 

serta mental mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam Kerja 

Praktik ini yaitu bagaimana cara melaksaksanakan tugas sebagai 

Pengambil gambar untuk konten yang dibutuhkan Studio STUDIO DPD 

PARTAI GOLKAR JAWA TIMUR 

 
 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam Kerja Praktik ini dilakukan oleh tim. Penulis berperan 

sebagai Kameramen di Golkar Jatim TV. Adapun batasan masalah yang 

dibahas di dalam Kerja Praktik ini antara lain:  

1. Membuat Video konten untuk di post di Youtube dan TikTok 

2. Pembuatan Video dokumentasi kegiatan yang ada di Studio DPD PARTAI 

GOLKAR JAWA TIMUR 

3. Menyesuaikan hasil video dengan sesuai keinginan perusahaan. 
 

 

1.4 Tujuan  

Tujuan dari kerja praktik ini yaitu mendapatkan pengalaman dan 

menambah jam terbang dalam pengembangan hard skill pada editing video, 

pembuatan bumper serta menambah relasi. 
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1.5 Manfaat 

Manfaat dari Kerja Praktik ini sangat banyak. Manfaat yang 

diperoleh adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat bagi Penulis 

a. Mengetahui proses pengambilan gambar video dalam lingkup content 

creator di partai, 

b. Dapat mengasah dan meningkatkan ilmu yang didapat saat di 

perkuliahan, 

c. Menambah pengalaman kerja dalam bidang Industri Kreatif; 

Multimedia; Film; Televisi, 

d. Membentuk sikap kerja professional, kritis serta memahami deadline kerja, 

e. Menambah wawasan dan pengetahuan untuk mempersiapkan 

diri baik secara teoritis maupun secara praktis. 

2. Manfaat bagi Perusahaan 

f. Mempererat hubungan antara industri dan perguruan tinggi. 

g. Instansi/perusahaan mendapat bantuan tenaga dari 

mahasiswa- mahasiswa yang melakukan Kerja Praktik. 

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

multimedia. 

3. Manfaat bagi Akademik 

i. Mengaplikasikan keilmuan fotografi, videografi , tipografi dan 

sinematografi pada proses pembuatan video produk maupun iklan. 

j. Menjadikan Kerja Praktik sebagai alat promosi keberadaan Akademik 

di tengah-tengah dunia kerja. 

k. Perguruan tinggi yang akan lebih dikenal di dunia industri. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
 

 

 

2.1 Profil Instansi 
 

 
Nama Instansi 

 

 

 

Alamat 

 

 
Telp/Fax Email 

Website 

: 

 

 

 

: 

 
 

: 

 
: 

 
 

DPD Golkar Jatim TV 

Jalan Ahmad Yani No.311, Menanggal, Kec. 

Gayungan, Kota Surabaya 

 

    (031) 8431096 

https://instagram.com/golkarjatimtv 

 

2.2 Sejarah Singkat Golkar Jatim TV 

Maret 2020, terpilihnya M. Sarmuji membawa visi revolusi komunikasi 

yang bisa menjangkau seluruh konstituen, terutama milenial. Kedua komunikasi 

partai tidak boleh hanya terbatas pada pengurus dan kader, komunikasi partai 

harus lintas kader, lintas, usia, dan mengikuti zaman. Maka terbentuklah Golkar 

Jatim TV yang menjembatani komunikasi partai dengan masyarakat dan membuat 

partai lebih dekat dengan rakyat. 
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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. STUDIO DPD 

PARTAI GOLKAR JAWA TIMUR yang berada di Jl. Ahmad Yani No.311, 

Menanggal, Kec. Gayungan, Kota SBY, Jawa Timur 60234. 

Berikut ini adalah logo Golkar Jatim TV yang berada di Surabaya 

 

Gambar 2. 1 Logo Golkar Jatim TV Surabaya 
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Gambar 2. 2 Peta Golkar Jatim TV 
 

(Sumber: google.com/maps ) 
 
 

 

Gambar 2. 3 Letak Lokasi Studio Golkar Jatim TV                                                                         

( Sumber:  google.com/maps) 
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Gambar 2. 3 Laman Youtube Golkar jatim TV 

 (Sumber: https://www.youtube.com/golkarjatimtv) 

 

 
Gambar 2. 4 Laman akun Instagram Golkar Jatim 

(Sumber:https://www.Instagram.com/golkarjatim) 
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2.4 Visi dan Misi Golkar Jatim TV 

Visi  

Revolusi komunikasi yang bisa menjangkau seluruh konstituen 

terutama milenial 

Misi 
 

1. Komunikasi partai tidak boleh hanya terbatas pada pengurus dan kader. 

2. Komunikasi partai harus lintas kader, lintas usia, dan mengikuti zaman. 

2.5 Tujuan Golkar Jatim TV 

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

1. Menginformasikan keberadaan Studi Golkar Jatim TV. 

2. Memproduksi video yang berisi konten dalam sosial media 

3. Membuat liputan dan mendukung milenial dalam berkarya dalam media 

massa sebagai wadah dan fasilitas 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

 
3.1 Teori Kameramen 

Juru kamera (orang kamera) bertanggung jawab untuk semua aspek teknis 

pemotretan dan merekam gambar. Seorang juru kamera harus memastikan bahwa 

tidak ada kesalahan lakukan saat ia mengambil gambar. Dia harus memastikan bahwa 

ia mengambil gambar tajam (fokus), komposisi gambar (framing) yang tepat, 

pengaturan level atau tingkat suara yang sesuai, gambar warna yang sesuai dengan 

warna aslinya dan ia harus mendapatkan gambar yang terbaik. Dikutip dari  

(Mindaart, 2021) 

 Salah satu prinsip dalam membuat gambar yang benar tidak diperkenankan 

untuk meninggalkan ruang kosong terlalu banyak pada layar. Teknik ini harus 

diterapkan ketika mengambil gambar tidak banyak untuk membuat ruang pada layar 

dengan menggunakan metode komposisi. Salah satu metode yang paling sederhana 

disebut komposisi Trianggulasi, di mana fokus ditempatkan di atas segitiga dengan 

bagian-bagian penting lainnya di bagian bawah segitiga. Dikutip dari  (Mindaart, 

2021) 

3.2 Tugas Kameramen 
 

Menurut (Nursidhi, 2018), Setelah mengetahui teknik-teknik dalam 

pengambilan gambar, ada beberapa elemen penting yang harus ada di dalam gambar. 

Adapun elemen-elemen tersebut yaitu : 

1. Motivasi 

2. Informasi 

3. Komposisi 

4. Suara 

5. Sudut Kamera 

6. Kontinuitas 

Pengertian masing masing elemen diatas menurut  (lilik.id, 2021) 

1. Motivasi 

  Dalam mengedit harus selalu ada motivasi atau alasan yang jelas pada saat 

memindah, menyambung, atau saat menggunakan perpindahan serta fade. Motivasi 

ini bisa dalam gambar, suara maupun kombinasi gambar dengan suara. 

 

2. Informasi  

  Gambar yang memiliki informasi adalah dasar dari sebuah editing. Setiap shot 

baru berarti mempunyai informasi yang baru pula dan susunan harus ideal agar 

gambar menarik. Karena semakin penonton mendapatkan banyak informasi dan 
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mengerti maka ia akan semakin menikmati dan seperti terlibat dalam cerita sebuah 

tayangan. Tugas seorang editor untuk mendapatkan gambar yang penuh informasi 

dalam sebuah program, namun tanpa kesan menggurui penonton. 

 

3. Komposisi 

  Meskipun editor tidak bisa menciptakan suatu komposisi gambar, namun salah 

satu tugas editor adalah memilih dan menyusun shot yang ada dengan komposisi 

menjadi dapat diterima. Karena komposisi shot yang buruk adalah hasil dari proses 

shooting yang buruk. 

 

4. Suara 

  Suara adalah elemen penting dalam editing, suara bukan hanyalebih langsung 

dari gambar namun juga lebih abstrak. Suara dapat membangun suasana dan emosi 

yang menjadi suatu daya tarik serta dapat digunakan untuk menyiapkan penonton 

dalam pergantian scene ataupun cerita. 

 

5. Angle kamera 

  Elemen paling penting dalam editing, pada prinsipnya saat perpindahan shot 

yang satu dengan yang lain harusnya berbeda angle. Perbedaan angle satu 

objek/subjek adalah kurang dari 45o, sedangkan untuk garis khayal antara dua objek 

adalah tidak lebih dari 180o, jika melebihi ini maka akan terjadi jumping gambar. 

 

6. Kontinuitas 

 Kontinuitas atau kesinambungan gambar dimana setiap perpindahan shot baru 

dengan agle dan komposisi baru merupakan kelanjutan dari shot sebelumnya. 

Kesinambungan ini mencakup kontiniti konten, pergerakan, posisi dan suara. 
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3.2.1 Macam – macam komposisi pengambilan video. 

Menurut  (Ramadhani, 2021) ada beberapa macam komposisi pengambilan 

video yang harus diketahui : 

1. Extreme wide shot 

Teknik pengambilan video yang pertama ini sangat pas digunakan untuk 

menunjukkan sebuah lokasi dimana video tersebut dibuat. Terlebih jika kamu ingin 

membangun sebuah adegan. Bisa dikatakan teknik satu ini sangat pas diaplikasikan. 

2. Wide shot 

Jika kamu sering melihat vdeo dengan gambar yang memenuhi frame namun 

ada jarak pada bagian kepala dan kaki, berarti kamu sedang melihat video yang 

diambil dengan menggunakan teknik wide shoot. Keberadaan jarak tersebut bukan 

hadir tanpa tujuan. Ternyata jarak gambar atas dan bawah tersebut sengaja dihadirkan 

untuk memberikan kesan visual yang lebih nyaman ketika dilihat. 

3. Very wide shot 

Very Wide Shot sangat pas digunakan untuk mengambil beberapa subyek 

dalam satu frame. Jika kamu melihat sebuah film  dengan jenis shot satu ini, belum 

ada penekanan, mengingat tipe shot ini masih dalam tahapan membangun suasana 

lingkungan. 

4. Mid shot 

Jenis shot satu ini masih memberikan keleluasaan subyek untuk bergerak. 

Selain itu, shoot ini juga kerap digunakan sebagai permulaan sebelum mengambil 

gambar. Hal tersebut dilakukan supaya bisa mengekspose reaksi serta emosi subyek 

secara lebih leluasa. 

5. Medium close up 

Jenis shot satu ini kerap digunakan untuk mengambil subyek manusia, 

khususnya pada bagian kepala saja. Teknik ini sangat berguna jika kamu ingin 

menampilkan subyek dengan lebih detail, atau digunakan untuk cut-in. 
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6. Extreme close up 

Hampir mirip dengan Medium Close Up.  Akan tetapi, teknik satu ini lebih 

ekstreme lagi dalam menampilkan sebuah objek secara mendetail. Jenis shot satu ini 

sangat pas digunakan untuk menampilkan detail bagian tertentu seperti bagian mata, 

telinga serta hidung. 

3.2.2 Metode-macam teknik pengambilan video 

Teknik pengambilan gambar visual terutama di konteks ini adalah video. 

Menurut (Ramadhani, 2021) ada beberapa teknik pengambilan video. Diantaranya 

adalah : 

1. Teknik pengambilan video cut away 

Jika kamu ingin membangun sebuah situasai melalui gambar, jenis shoot satu 

ini sangat pas kamu gunakan. Subyek yang bisa digunakan juga beragam. Kamu bisa 

menggunakan hewan kesayangan milik subyek ataupun beberapa properti yang 

dimiliki oleh subyek. Jenis shot satu ini sangat berperan dalam membangun  sebuah 

suasana serta menambah informasi tertentu mengenai subyek melalui visual yang 

dihadirkan 

2. Teknik Pengambilan Video Cut-In 

Masih seputar teknik pemotongn subyek. Jika Cutaway lebih menenkankan 

pada beberapa property milik subyek.  Cut-In lebih menunjukkan beberaa bagian 

dengan lebih rinci. Teknik satu ini kerap dimanfaatkan untuk memberikan penekanan 

pada emosi subyek. Seberti pada gerakan tangan, menunjukkan kegelisahan dan 

beberapa hal ini yang berkaitan dengan emosi subyek. 

3. Teknik Pengambilan Video Two Shot 

Teknik pengambilan video ini digunakan jika kamu ingin menampilkan dua 

orang di dalam satu frame kamera. Hal itu dilakukan untuk membangun hubungan 

antara satu subyek dengam satu subyek lainnya. Dengan demikian, maka tiap-tiap 

subyek bisa saling berinteraksi satu sama lain serta terlibat dalam gerakan ataupun 

tindakan pada pengambilan gambar. Shot satu ini sangat pas digunakan jika kamu 

sedang membawakan sebuah acara yang didalamnya terdapat dua orang. 
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4. Noddy Shot 

Jika kamu sedang merekam sebuah kegiatan wawancara ataupun dialog, 

teknik Noddy Shot ini sangat pas digunakan. Jenis shot satu ini dimanfaatkan untuk 

menangkap respons ataupun reaksi dari salah satu subyek ketika salah satu subyek 

lain sedang berbicara. 

5. Over the Shoulder Shot 

Teknik pengambilan video selanjutnya ini hampir mirip dengan Two Shot. 

Bedanya, Over the Shoulder Shot mengambil gambar subyek dari belakang bahu 

salah satu subyek. Sehingga salah satu orangnya hanya menempati 1/3 frame saja. 

Jenis shot satu ini kerap digunakan ketika melakukan penangkapan pada dua subyek,. 

Framing gambarnya bisa bergantian sehingga bisa menampilkan hasil visual dengan 

lebih dinamis. 

6. Teknik Pengambilan Video Point of View 

Singkatnya, jenis shot satu ini menggunakan objek sebagai sudut 

pandangn di dalam sebuah kamera. Mislanya, seorang pemeran sedang dipukul 

dibagian mukanya. Akan tetapi gambar yang ditampilkan merupakan gambar yang 

sesuai dengan yang sedang dilihat oleh objek. 

7. Group shot 

Jenis shot satu ini menangkap semua obyek di dalam sebuah gambar. Oleh 

karena itu, maka tidak ada perpindahan gambar antara satu objek dengan objek 

lainnya, melainkan mengambil semua objek. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan 

supaya semua objek bisa nampak jelas ketika sedang memerankan satu adegan 

tertentu 
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BAB IV  

DESKRIPSI PEKERJAAN 

 

 
Dalam Bab IV ini dibahas mengenai deskripsi pekerjaan selama melakukan 

Kerja Praktik di Studio DPD PARTAI GOLKAR JAWA TIMUR Pada 

pelaksanaan Kerja Praktik, diberikan tugas yang berhubungan dengan program 

studi Produksi Film dan Televisi dan juga sekaligus berhubungan dengan internal 

Studio DPD PARTAI GOLKAR JAWA TIMUR. Dalam kesempatan ini 

diberikan kepercayaan untuk menjadi Kameramen pada pembuatan Video di 

Studio DPD PARTAI GOLKAR JAWA TIMUR. 

 

 
4.1 Analisa Sistem 

Kerja Praktik yang dilaksanakan sebagai berikut: 

Divisi : Kameramen 

 
Tempat : Surabaya 

 
Kerja Praktik dilaksanakan selama empat bulan, dimulai pada 14 September 

2021 sampai 31 Desember 2021, dengan alokasi waktu Senin sampai Jumat pada 

pukul 08.00-17.00 WIB. 

4.2 Posisi dalam Instansi 

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

sebagai Kameramen, yang bertugas mengambil video dan membuat konten video 

untuk di upload di berbagai platform untuk DPD Partai Golkar Jatim. 

4.3 Kegiatan Selama Kerja Praktik 

Kegiatan yang dilakukan selama melaksanakan Kerja Praktik di Studio 

DPD PARTAI GOLKAR JAWA TIMUR dilaporkan dengan rincian sebagai 

berikut. Laporan kegiatan disertai gambar hasil pekerjaan serta keterangan pada 

tiap gambar.
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Hal yang juga paling pentng dalam proses kegiatan adalah Kamera yang 

dipakai untuk menunjang pekerjaan dan kegiatan selama Kerja Praktik, dan 

beberapa Kamera yang digunakan antara lain Sony NX-100,  

seperti pada gambar 4.1 berikut. 

 

Gambar 3. 1 contoh kamera panggul
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4.4  Bulan September 2021 
 

4.4.1 Minggu Ke -2 

Di hari pertama pada minggu kedua Kerja Praktik saya mengawalinya 

dengan pertemuan via Zoom Meeting dan melakukan kontrak kerja. Pertemuan 

berlangsung bersama Ibu Cici Esti Nalurani dan pendamping Kerja Praktik kita. 

Pendamping Kerja Praktik menjelaskan beberapa jobdesk yang biasa dilakukan 

disini bersama dengan team yang lain. Setelah melakukan kontrak kerja dan 

pembagian jobdesk kita mulai dikenalkan tempat magang agar mengetahui lebih 

jauh keadaan di Studio DPD PARTAI GOLKAR JAWA TIMUR. Di hari kedua 

Kerja Praktik mulailah saya dan teman teman tim eksternal ditugaskan untuk 

membuat video cinematic di Kantor DPRD Provinsi Jawa Timur 

 

Gambar 4. 1 Membuat video cinematic di Kantor DPRD Provinsi Jawa Timur 
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Di hari yang ketiga dan seterusnya setelah Membuat video cinematic 

Kantor DPRD Provinsi Jawa Timur, selanjutnya membuat konsep video konten 

selanjutnya. 

 

4.4.2 Minggu Ke-3 

Di hari sabtu saya melakukan pengambilan video vaksinasi di kota jombang 

dengan rekan tim studio golkar jatim tv. Prosesi vaksinasi berlangsung selama 3 

hingga 4 jam. Kemudian dilanjutkan dengan makan siang dan kembali ke kota 

Surabaya. 

 

Gambar 4. 2 Pembuatan Liputan video vaksinasi di jombang 

 

4.4.3 Minggu Ke-4 

Pada hari senin ini saya langsung melakukan editing video vaksinasi dan 

melanjutkan editing video yang diambil pada saat makan siang yaitu konten 

kuliner di sebuah resto di jombang. Karena akan diupload pada hari selasa untuk 

vaksinasi dan hari rabu untuk konten kuliner. 

                 

Gambar 4. 3 Hasil editing video liputan kuliner yang sudah tayang di youtube  
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4.5 Bulan Oktober 2021 

4.5.1 Minggu Ke-1 

Hari Senin saya melakukan riset bersama tim external untuk persiapan 

liputan di museum olahraga Surabaya yang saat itu baru saja diremsikan oleh 

walikota Surabaya ery cahyadi. Maka dari itu kita langsung meliput museum 

olahraga tersebut dengan tujuan mengedukasi masyarakat jawa timur khususnya 

kota Surabaya agar masyarakat tau apa saja yang ada didalam museum olahraga 

tersebut. 

           

Gambar 4. 4 Riset online museum olahraga 

 
4.5.2 Minggu Ke-2 

Pada hari Senin kami berangkat menuju kota Malang dan meliput konten 

kuliner, serta meliput kegiatan acara IIPG yang berlangsung di sebuah hotel dikota 

malang. Kemudian pada hari selasa pagi saya melanjutkan kegiatan dokumentasi 

acara IIPG mulai dari jam 9 pagi dengan kegiatan materi hingga fun game pada 

sore hari lalu ditutup dengan kegiatan pembuatan liputan kuliner dimalam hari 

yang berlokasi di omen crunchy chickin. Pada hari rabu saya bersama rombongan 

studio golkar jatim berkunjung ke rumah wakil walikota malang pada pukul 2 

siang hingga jam 5 sore lalu dilanjutkan dengan pulang ke kota Surabaya. 

      

Gambar 4. 5 Tugas dokumentasi rumah wakil walikota Malang
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BAB V 

PENUTUP 

 

 
5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pengalaman yang didapat selama melakukan Kerja Praktik di 

Golkar Jatim TV, maka dapat disimpulkan dalam beberapa hal yakni: 

1. Sebagai seorang Kameramen, memahami dengan baik dari pra produksi, 

produksi, dan pasca produksi. Dimana menentukan juga bagian atau scene 

yang perlu diambil dan digunakan dalam editing video yang kemudian akan 

disebarluaskan ke sosial media. 

2. Dengan adanya Kameramen beserta design grafis bergerak menunjang 

kreatifitas mandiri yang dapat dilakukan secara dinamis menyesuaikan tema 

serta latar yang ada dalam video tersebut guna memberikan informasi yang 

lebih mudah diterima. 

3. Dalam bekerja bersama tim yang diperlukan adalah sebuah kekompakan 

dimana semuanya saling terhubung dengan memberikan kesan yang 

menarik dan pemanis dalam video tersebut tanpa mengurangi atau 

menambahi informasi lain dari tim produksi. 

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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5.2 Saran 

Adapun saran yang disampaikan berkaitan dengan penulisan laporan kerja 

praktik ini sebagai berikut: 

1. Saran untuk Perusahaan 

 

Dalam pengerjaan sebuah konten, kita perlu memahami karakter dan 

berbagai aspek yang ada. Seperti memahami karakter alat yang akan 

digunakan untuk pengambilan konten tertentu dan menyesuaikan alat 

tertentu untuk pembuatan konten tertentu. 

2. Saran untuk Mahasiswa yang akan Melakukan Kerja Praktik 
 

Kita harus datang tepat waktu seperti sistem 0 menit yang di 

perlakukan oleh kampus kita Universitas Dinamika Surabaya sangat 

membantu disaat kita sudah masuk dunia kerja. 
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