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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Dengan pesatnya perkembangan teknologi komunikasi saat ini, mengakibatkan 

berkembangnya media massa Sebagai salah satu bagian media massa elektronik adalah 

televisi. Perkembangan teknologi pertelevisian saat ini sudah berkembang dengan cukup 

baik sehingga dampak siarannya menyebabkan seolah tidak ada lagi batas antara satu 

Negara dengan Negara lainnya terlebih setelah digunakannya satelit untuk 

memancarkan signal televisi. Televisi tumbuh dan berkembang menjadi salah satu 

bentuk media massa audio visual dengan ciri dan sifatnya yang berbeda dengan media 

yang telah ada sebelumnya, yaitu media massa cetak ( misalnya: surat kabar, majalah ) 

dan massa elektronik ( misalnya: radio ). 

Program siaran televisi di Indonesia pada umumnya diproduksi oleh stasiun 

televisi yang bersangkutan. Berbagai jenis program siaran bukanlah sesuatu yang mutlak 

harus ada semuanya. Acara-acara tersebut bergantung dari kepentingan masing-masing 

stasiun penyiaran televisi yang bersangkutan. Stasiun televisi dapat memilih program 

yang menarik dan memiliki nilai jual kepada pemasang iklan, sementara perusahaan 

produksi acara televisi dapat meraih keuntungan dari produksinya. Yang biasanya 

diproduksi oleh stasiun televisi adalah produksi siaran berita.  

Dean M.Lyle Spencer berpendapat, “ Berita dapat didefinisikan sebagai setiap 

fakta yang akurat atau suatu ide yang dapat menarik perhatian bagi sejumlah besar 

pembaca.” Dengan demikian dapat disimpulkan “ Berita adalah fakta atau ide atau opini 

aktual yang menarik dan akurat serta dianggap penting bagi sejumlah besar pembaca, 
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pendengar, maupun penonton.” (Muda, Iskandar Dedy, Jurnalistik Televisi menjadi 

Reporter Profesional, Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, 2005, hal 21-22) 

Mewujudkan sajian berita dan informasi terbaik bagi pemirsanya adalah hal yang 

tidak mudah. Redaksi berita televisi harus melakukan kerja keras dan kerjasama tim 

yang baik. Salah satunya adalah tim peliputan. Tim peliputan inilah yang pertama kali 

menentukan kualitas berita yang diperoleh langsung dari sumber peristiwa. Oleh karena 

itu, semangat dan motivasi tinggi serta kreatifitas merupakan sikap yang harus dimiliki 

setiap personel dalam sebuah tim peliputan agar memperoleh berita yang memiliki nilai 

dan kelengkapan gambar yang baik.  

Saat ini ada beberapa redaksi berita televisi yang menggunakan terobosan baru 

dalam melakukan proses pencarian berita atau liputan. Salah satunya adalah Liputan 6 

SCTV, yang juga merupakan salah satu program berita televisi terbaik di Indonesia. 

Dengan moto aktual, tajam, dan terpercaya, Liputan 6 SCTV selalu berupaya 

memberikan informasi berita terbaik kepada pemirsanya. Kesuksesan program berita 

Liputan 6 SCTV, tidak lepas dari kerja keras seluruh tim redaksi Liputan 6 SCTV tersebut. 

Dan salah satu faktor pendukung tim redaksi dalam menyajikan berita secara live, tidak 

lepas dari seorang kameraman studio yang dipilih dan diberikan pelatihan khusus untuk 

bertanggung jawab dalam melaksanakan proses pengambilan gambar pada tingkat 

kualitas yang cukup baik.  

Sama halnya dengan hidangan menu makanan. Makanan yang sama tetapi diolah 

dengan menu yang berbeda, maka akan memberikan pilihan dan rangsangan yang lebih, 

sesuai dengan selera masing-masing. Seorang Newsreader (pembaca berita) dan 

kameraman studio tidak boleh bekerja sendiri-sendiri dalam menyiarkan suatu siaran 

berita. Mereka harus bekerja sama, sekalipun profesi dan tanggung jawabnya berbeda. 
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Newsreader bertanggung jawab dalam membacakan berita yang akan disiarkan. 

Kameraman bertanggung jawab atas semua aspek teknis pengambilan gambar. Namun 

demikian, seorang newsreader juga harus memahami aspek pengambilan gambar 

tersebut.  

Kredibilitas seorang newsreader juga sangat berpengaruh dalam siaran berita live. 

Karena sebagai newsreader bukan sekedar membaca, tetapi harus memiliki pemahaman 

secara keseluruhan terhadap perkembangan dari berita-berita lokal hingga 

internasional. Seorang newsreader juga harus memiliki suatu daya tarik yang luar biasa 

bagi pemirsa sehingga mampu berbicara dengan pemirsa melalui kamera agar dapat 

memberikan kepuasan dan mewakili mereka. Selain itu, pentingnya seorang kameraman 

juga berpengaruh pada sorang newsreader. Karena tanpa komposisi pengambilan 

gambar yang baik dari seorang kameraman, newsreader  tidak akan dapat terlihat 

menarik bagi pemirsa. 

Komposisi gambar sangat penting untuk diketahui seorang newsreader. Seorang 

newsreader hendaknya memahami, bahwa setiap gambar harus memberikan pesan 

yang jelas dan tidak membiarkan pemirsa bingung mengenai topik perhatian pada 

tayangan yang ditampilkan. Seorang kameraman juga harus memperhatikan prinsip 

pengambilan gambar yaitu pengambilan gambar yang seimbang tanpa adanya ruang-

ruang kosong pada layar. Ketika memposisikan sebuah shot, harus juga diketahui bahwa 

pesawat televisi di rumah akan memotong tepi gambar sekitar 5 persen. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka, dalam menyampaikan laporan tugas 

akhir praktik kerja lapangan ini, terfokus pada pengambilan gambar seorang kameraman 

studio dengan judul “Proses Pengambilan Gambar Berita Live Liputan 6 SCTV”. 
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B. Tujuan Praktik Kerja Lapangan ( PKL ) 

Praktik Kerja Lapangan ini bertujuan untuk :  

1. Penulisan laporan praktek kerja lapangan ini merupakan syarat 

kelulusan untuk mendapatkan gelar diploma tiga Ilmu Komunikasi 

Terapan jurusan Broadcasting di Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

2. Mengetahui bagaimana proses kerja tim peliputan di Liputan 6 SCTV 

khususnya peran seorang kameraman studio Liputan 6 SCTV. 

3. Mendapatkan pengetahuan dan ilmu secara langsung tentang bagaimana 

aplikasi sesungguhnya di dunia kerja, khususnya di Liputan 6 SCTV adalah 

satu hal yang luar biasa 

4. Memberikan persiapan awal menuju dunia kerja, karena dengan 

melakukan praktik kerja lapangan, penulis dapat secara langsung 

mengaplikasikan ketrampilan yang telah diperoleh selama perkuliahan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Komunikasi 

Manusia adalah makhluk hidup sosial. Dalam kehidupannya, manusia 

saling berinteraksi untuk mewujudkan sebuah keinginan pribadi atau 

kelompoknya. Interaksi yang mereka lakukan merupakan salah satu bentuk 

proses komunikasi. Oleh sebab itu peranan komunikasi dalam interaksi sesama 

manusia, baik itu secara personal ataupun kelompok menjadi sangat penting 

dalam kehidupan. Ada beberapa pengertian mengenai komunikasi itu sendiri 

oleh beberapa ahli. Antara lain sebagai berikut : 

Menurut Hovland, Janis dan Kelly (1953) :  

“Komunikasi adalah suatu proses melalui mana seseorang (komunikator) 

menyampaikan stimulus (biasanya dalam bentuk kata-kata) dengan tujuan 
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mengubah atau membentuk perilaku orang-orang lainnya (khalayak).” 

(Muhammad, Arni, Komunikasi Organisasi, Bumi Aksara, 2004;2) 

Definisi komunikasi yang lain menurut Berelson dan Steiner : 

“ Komunikasi adalah proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian, 

dan lain-lain. Melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar-

gambar, angka-angka, dan lain-lain.” (Sendjaja, Sasa juarsa, Teori Komunikasi, 

Pusat Penertiban Universitas Terbuka, Jakarta, 2002:7) 

Sedangkan definisi menurut Lasswell (1960) ; 

“ Komunikasi pada dasarnya merupakan suatu proses yang menjelaskan “siapa”, 

“mengatakan apa”, “dengan saluran apa”, “kepada siapa”, dan “dengan akibat 

atau hasil apa.” (Who, Says what? In what Channel? To whom? With what 

effect?). “(Sendjaja, 2002:7) 

Dari ketiga definisi di atas dapat dikemukakan bahwa komunikasi 

merupakan suatu proses penyampaian pesan yang berisikan informasi, gagasan, 

emosi, keahlian, dan lain-lain, melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-

kata, gambar ataupun yang lainnya, dengan saluran atau media yang digunakan 

dan bertujuan untuk memberikan pengaruh sebuah perubahan atau 

pembentukan perilaku atau pandangan kepada khalayak penerima pesan. 

B. Televisi Sebagai Bentuk Komunikasi Visual dan Audio 

Seperti yamg telah diuraikan pada sub bab sebelumnya, pengertian 

komunikasi menurut Berelson dan Steiner (1964) adalah proses penyampaian 

informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lain-lain. Melalui penggunaan simbol-

simbol seperti kata-kata, gambar-gambar, angka-angka, dan lain-lain. Sementara 

paradigma Laswell menunjukkan bahwa komunikasi meliputi 5 unsur, yakni: 
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komunikator, pesan, media, komunikan, dan efek. Komunikasi merupakan 

penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan melalui media yang 

menimbulkan efek tertentu. Jadi pengertian komunikasi dari Berelson, Steiner, 

dan Laswell memberikan pemahaman bahwa komunikasi tidak hanya terfokus 

pada masalah penyampaian pesan belaka agar orang lain mengerti, akan tetapi 

lebih jauh lagi bagaimana bentuk informasi atau pesan yang disampaikan. 

Apakah lambang-lambang, gambar, ataupun suara telah memenuhi kriteria ideal 

yang mampu diterjemahkan oleh penerima pesan. 

Definisi komunikasi visual menurut informasi dari Institut Seni Indonesia 

Denpasar adalah “penyampaian pesan yang terencana dan sangat persuasif 

menggunakan simbol-simbol yang dapat diterjemahkan sesuai dengan kapasitas 

dan kemampuan publik dalam menerima pesan yang disampaikan melalui 

berbagai media informasi”. Kalimat terakhir “melalui berbagai media informasi” 

dapat diartikan media elektronik maupun non elektronik dan salah satunya 

adalah televisi. Namun televisi tidak dapat berdiri hanya dengan visual saja, 

audio juga diperlukan sebagai bentuk sinergi yang tidak dapat dipisahkan. 

Sebagai contoh, penonton tidak mungkin menikmati gambar pertempuran di 

suatu daerah konflik begitu saja tanpa adanya suara atau pun bunyi yang 

menjadi pendukung gambar tersebut. Dan hal ini sangat sesuai dengan dua 

bentuk komunikasi secara umum, yaitu : 

1. Komunikasi verbal yaitu bentuk komunikasi yang menggunakan simbol 

bunyi (phonic symbol) yang dapat dimengerti berdasarkan kesepakatan 

sistem.  
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2. Komunikasi non verbal yaitu bentuk komunikasi yang menggunakan 

lambang-lambang atau gambar visual untuk mewakili suatu karakter simbol 

bunyi.  

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa televisi 

merupakan sebuah gabungan dari dua bentuk komunikasi yaitu verbal dan non 

verbal atau gabungan dari komunikasi visual dan komunikasi audio, yang 

disusun secara terencana agar pesan yang disampaikan dapat diterima oleh 

publik sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. 

C. Pengertian Berita Televisi 

Jurnalistik televisi merupakan salah satu bagian dari jurnalistik 

elektronik seperti radio, internet, layanan video phone dan sebagainya. Jenis 

programnya pun beraneka ragam, mulai dari siaran berita rutin (news daily), 

news reel, news compilatery, news feature, dan lain-lain. Namun yang akan 

diuraikan dalam laporan ini hanyalah program berita televisi, karena hal 

tersebut terkait langsung dengan tema laporan.  

Berikut ini adalah beberapa pengertian berita dari berbagai sumber 

yang kiranya dapat dijadikan sebagai acuan. Dean M. Lyle Spencer dalam 

bukunya yang berjudul News Writings yang kemudian dikutip oleh George Fox 

Mott (New Survey Journalism) menyatakan bahwa: 

“Berita dapat didefinisikan sebagai setiap fakta yang akurat atau suatu ide yang 

dapat menarik perhatian bagi sejumlah besar pembaca.” 

Sedangkan Mitchel V. Charnley dalam bukunya Reporting edisi III (holt-Reinhart 

& Winston, New York, 1975 halaman 44) menyebutkan: 
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“Berita adalah laporan yang tepat waktu mengenai fakta atau opini yang 

memiliki daya tarik atau hal penting atau kedua-duanya bagi masyarakat luas.” 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa “Berita adalah suatu fakta 

atau ide atau opini aktual yang menarik dan akurat serta dianggap penting bagi 

sejumlah besar pembaca, pendengar, maupun penonton.” (Muda, Iskandar 

Deddy, Jurnalistik Televisi menjadi Reporter Profesional, Bandung:PT. Remaja 

Rosdakarya, 2005 hal 21-22). 

D. Pengertian Kameraman 

Kameraman atau yang sering disebut cameraman (camera person) 

adalah seseorang yang berprofesi dan bertugas melakukan aktivitas 

pengambilan gambar dan bertanggung jawab atas kualitas gambar yang 

diperoleh.  

Definisi lain menyebutkan,  

“Camera person is responsible for all camera operations on a production.”  

(Millerson, Arni, the Tecnique of Television Production Twelfth edition, Focal 

Press, Great Britain, 1990;366). 

 Kameraman memfokuskan gambar pada manusia agar dapat 

menghidupkan pengambilan gambar dan harus berada dalam jarak dekat dari 

orang-orang yang akan di-shoot, dengan gambar tersebut seorang kameraman 

dapat merangkul penonton dengan gambar yang kuat, penuh emosi, dan detail.  

Kameraman yang baik sebisa mungkin tidak menggunakan alat secara 

otomatis, khususnya untuk adjust diafragma, white balance serta level sound 

agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan fatal. Pengoperasian untuk alat secara 

otomatis hanya berlaku dalam keadaan darurat. Dalam melihat, setiap 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



kameraman memiliki sudut pandang berbeda dalam melihat kehidupan maupun 

situasi,  

E. Tugas Seorang Kameraman 

Kameraman atau camera person dapat digolongkan menjadi 2: 

1) Kameraman produksi (EFP / Electronic Field production) 

2) Kameraman liputan (ENG / Electronik news Gathering) 

Secara umum, kameraman liputan adalah kameraman yang berada dalam divisi 

news atau pemberitaan, yang bertugas untuk meliput peristiwa atau berita yang 

terjadi di lapangan. 

Tugas dan tanggung jawab sebagai kameraman antara lain: 

a. Menangani kerja kamera, sehingga menghasilkan gambar yang memenuhi 

tuntutan artistik sesuai shooting script dan pengarah acara atau PD 

(Program Directur). 

b. Mengetahui kontinuitas gambar yang satu dengan yang lain. 

c. Memahami komposisi, ukuran, gerak dari objek yang diambil. 

d. Setiap di tempat saat pengambilan gambar dan bertanggung jawab atas 

setting kamera serta kemantapan gambar. 

e. Membantu mengarahkan acara dalam memberikan saran atau alasan yang 

tepat dalam penetapan kamera, sudut pengambilan, serta gerakan kamera 

dilihat dari segi kepentingan artistik. 

f. Bekerja sama dengan lingkungan, lightingman, dan soundman untuk 

mengatur cahaya dan suara untuk mempertahankan kontinuitas mutu 

gambar dan suara.  
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g. Memahami benar kerja peralatan kamera, perawatan, dan mengawasi 

kelengkapan peralatan baik sebelum dan sesudah selesai shooting. 

h. Membuat dan mengisi buku laporan kamera serta bertanggung jawab atas 

pemakaian psralatan alat-alat. 

(TA: Wendi Tri Wicaksono) 

F. Teknik Pengambilan Gambar 

Dalam teknik pengambilan gambar, seorang kameraman harus 

mempersiapkan hal sebagai berikut: 

1. White Balance 

Tujuan white balance (W/B) adalah untuk mensosialisasikan lensa kamera 

dengan keadaan sekitar objek perekaman. Dalam melakukan W/B perlu 

diperhatikan juga aspek pencahayaan dan filter. Jika menggunakan jenis 

lampu tungsten (kekuningan) maka harus dinetralkan dulu dengan CTB 

(Color Temperature Blue) sampai warna menjadi putih. Setelah warna putih 

baru dilakukan W/B. 

2. Focusing 

Focusing adalah usaha mencari gambar objek paling dekat dari semua 

objek dengan ukuran gambaer (frame size) paling dekat dan memposisikan 

gambar sejelas mungkin dengan memutar ring fokus. Selanjutnya 

kameraman bisa melakukan zoom in-zoom out untuk mendapatkan variasi 

gambar yang diinginkan. 

3. Mengambil Kamera 

Jika kamera akan digunakan dalam posisi handheld (tanpa tripod) maka 

biasakan mengambilnya dengan tangan kiri untuk kemudian diletakkan 
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dipundak. Tapi jika kamera nantinya akan menggunakan tripod maka 

usahakan mengambilnya dengan tangan kanan agar dapat dipasang ke 

tripod dengan leluasa.  

4. Pengecekan Kamera  

Sebelum melakukan pengambilan gambar lakukan pengecekan peralatan 

kamera ; 

· Apakah baterainya masih penuh? 

· Apakah mic-nya berfungsi dengan baik? 

· Apakah tripodnya berfungsi dengan baik? 

· Apakah kabelnya lengkap? 

· Apakah kaset yang akan digunakan tersedia? 

· Usahakan punya cadangan baterai dan kaset 

· Usahakan punya persediaan slotip untuk keperluan mendesak 

· Usahakan ada cadangan bohlam 

· Jika menggunakan lampu PLN apakah cukup tersedia jaringan dan 

kapasitasnya. 

5. Setting Kamera  

Dalam proses ini kameraman harus mengeset (setting) menu-menu yang 

ada di kamera. Tentunya tidak semua bisa di setting. Ada juga yang memang 

sudah default (dari pabriknya). Yang sering di setting biasanya menyangkut 

sound dan speed record. Untuk audio gunakan yang 16 bit, sementara untuk 

speed record pilihlah yang SP (standard play). Selain itu untuk audio diatur 

levelnya, biasanya untuk reportase dikenal ada dua channel audio, audio 1 
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untuk atmosfer (suara langsung dari tempat kejadian) dan channel 2 untuk 

suara voice over (dubbing). 

Ada lima hal yang perrlu diperhatikan dalam pengambilan gambar untuk 

jurnalistik televisi, yaitu: 

1. Camera angle (sudut pengambilan gambar), yakni posisi kamera pada saat 

pengambilan gambar. Masing-masing angle punya arti tertentu. 

2. Frame size (ukuran gambar), yakni ukuran shot untuk memperlihatkan 

situasi objek bersangkutan. 

3. Gerakan kamera, yakni posisi kamera bergerak, sementara objek bidikan 

diam. 

4. Gerakan objek, yakni posisi kamera diam. Sementara objek bidikan 

bergerak. 

5. Komposisi, yakni seni menempatkan gambar pada yang baik dan enak 

dilihat. 

1. Camera Angle 

Dalam urusan sudut pengambilan gambar penulis membagi menjadi lima 

sudut pengambilan gambar, yaitu: 

a. Bird Eye View 

Adalah suatu teknik pengambilan gambar yang dilakukan kamerawam 

dengan posisi kamera diatas ketinggian objek yang direkam. Tujuan 

sudut pengambilan gambar ini untuk memperlihatkan objek-objek yang 

lemah dan tak berdaya. Biasanya digunakan untuk keperluan berita 

guna memperlihatkan objek berita kecelakaan lalu lintas, musibah 

kebanjiran, dan lainnya.  
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b. High Angle 

Merupakan pengambilan gambar dari atas objek kesan yang 

ditimbulkan dari pengambilan gambar ini adalah ‘lemah’, ‘tak berdaya’, 

‘kesendirian’, dan kesan lain yang mengandung konotasi ‘dilemahkan 

atau dikerdilkan’. High angle cocok digunakan dalam pengambilan 

gambar para buruh yang sedang berdemo atau berkerumun di depan 

gedung DPR. 

c. Low Angle 

Menggambarkan seseorang yang berwibawa atau berpengaruh 

tidak bisa menggunakan high angle karena kesan yang ditimbulkan 

akan melenceng. Sudut pengambilan gambar yang tepat adalah low 

angle. Sudut ini membangun kesan ‘berkuasa’ baik dalam soal 

ekonomi, poklitik, sosial, dan lainnya. Sering juga kameraman 

mengemasnya dengan low angle pengambilan gambar objek diawali 

dengan tilt up (dari bawah ke atas). Teknik ini ingin lebih menonjolkan 

sosok yang berkuasa dengan penggambaran dari bawah ke atas.  

d. Eye Level 

Adalah teknik pengambilan gambar yang sejajar dengsn objek. Posisi 

kamera dan objek lurus sejajar sehingga gambar yang diperoleh tidak 

ke atas dan ke bawah. Hasilnya memperlihatkan tangkapan pandangan 

seseorang yang berdiri sejajar atau yang mempunyai ketinggian tubuh 

yang sama dengan objek.  

e. Frog Eye 
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Adalah teknik pengambilan gambar yang dilakukan kameraman dengan 

ketinggian kamera sejajar dengan dasar (alas) kedudukan objek atau 

dengan ketinggian yang lebih rendah dari dasar (alas) kedudukan objek. 

Sudut pengambilan ini mempunyai kesan dramatis untuk 

memperlihatkan suatu pemandangan yang aneh, ganjil, ‘kebesaran’, 

atau ‘sesuatu’ yang menarik tapi diambil dengan variasi tidak biasanya. 

2. Frame Size 

Berikut ini adalah Frame  Size yang menjadi kekuatan gambar berita : 

· ECU (extreme close up) 

Merupakan pengambilan gambar sangat dekat sekali, misalnya 

hidungnya, matanya, telinganya saja. fungsina untuk menunjukkan 

detail suatu objek. 

· BCU (big close up) 

Merupakan pengambilan gambar dari kepala hingga dagu objek. 

Fungsinya adalah menonjolkan objek untuk menimbulkan ekspresi 

tertentu. 

· CU (close up) 

Merupakan pengambilan gambar dari batas kepala sampai lebar 

bagian bawah.fungsinya untuk memberikan gambaran objek secara 

jelas. 

· MCU (medium close up) 

Merupakan pengambilan gambar dari batas kepala hingga dada atas. 

Fungsinya untuk menegaskan profil seseorang. 

· MS (mid shot) 
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Merupakan pengambilan gambar dari batas kepala sampai pinggang 

(perut bagian bawah). Fungsinya untuk memperlihatkan seseorang 

dengan sosoknya. 

· KS (knee shot) 

Merupakan pengambilan gambar dari batas kepala hingga lutut. 

Fungsinya untuk memperlihatkan sosok objek (sama dengan MS). 

· FS (full shot) 

Merupakan pengambilan gambar dari batas kepala hingga kaki. 

Fungsinya untuk memperlihatkan objek dengan lingkungan sekitar. 

· LS (long shot) 

Merupakan pengambilan gambar objek penuh dengan latar 

belakangnya. Fungsinya untuk menperlihatkan objek dengan latar 

belakangnya. 

· 1 S (one shot) 

Merupakan pengambilan gambar satu objek. Fungsinya untuk 

memperlihatkan seseorang dalam frame. 

· 2 S (two shot) 

Merupakan pengambilan gambar dua objek. Fungsinya untuk adegan 

dua orang sedang berinteraksi. 

· 3 S (three shot) 

Merupakan pengambilan gambar tiga objek. Fungsinya untuk 

menunjukkan tiga orang berinteraksi. 

· GS (group shot) 
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Merupakan pengambilan gambar dengan memperlihatkan objek 

lebih dari tiga orang.  

3. Gerakan Kamera 

a. Zoom in/zoom out (mendekat dan menjauh) 

Di sini kamera secara fisik memang tidak bergerak, yang ditekan 

adalah tombol zooming yang ada pada kamera. Di setiap kamera ada 

fasilitas tombol zooming. Jika ditekan ke belakang akan menimbulkan 

efek tampilan objek menjauh (mengecil). Dan bila ditekan ke depan 

sebaliknya, tampilan objek akan mendekat (membesar). 

b. Tilting (dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah) 

Ada beberapa adegan film maupun berita yang menampilkan sosok 

seseorang diambil dari bawah kemudian sedikit demi sedikit bergerak 

ke atas. Dengan cara seperti ini penonton disuguhi suatu gambaran 

sosok seseorang secara utuh. Ada dua cara tilting: dari bawah ke atas 

disebut tilt-up, dari atas ke bawah disebut tilt-down. 

c. Panning 

Teknik panning yakni menggerakkan kamera mengikuti urutan 

objek, baik dari kiri ke kanan maupun dari kanan ke kiri. Jika digeser 

dari kanan ke kiri disebut pan left. Sebaliknya, jika digerakkan dari 

kiri ke kanan disebut pan right.  

4. Gerakan Objek 

Kebalikan dari gerakan kamera, gerakan objek artinya kamera tetap 

diam dan yang bergerak objek bidikannya. 

a. Objek sejajar dengan kamera 
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Dalam posisi seperti ini maka kamera tetap harus mengikuti gerakan 

objek, baik ke depan atau ke belakang. Untuk bisa mengikuti 

gerakan objek, bisa dilakukan dengan berbagai cara, baik kendaraan, 

rel, maupun alat bantu lain seperti crane. 

b. Walk-in/Walk-away 

Objek menjauh atau mendekat ke kamera. Jika objeknya menjauhi 

kamera disebut walk-out atau walk-away. Jika objek mendekati 

kamera disebut walk-in. 

c. Framing 

Adalah masuknya objek dalam sebuah frame film yang awalnya 

kosong. Dalam sebuah film sering tampak scene yang frame-nya 

kosong. Kemudian muncul aba-aba: in-frame, disusul seorang aktor 

masuk ke frame (bingkai tampilan). Atau sebaliknya. Terkadang 

aktor harus keluar dari frame dengan aba-aba: out frame. 

5. Komposisi  

Komposisi dalam sebuah frame ditentukan oleh 3 faktor:  

a. Headroom 

Jika kameraman membidik sebuah objek dengan ukuran medium 

shot, maka objek harus proporsional, yakni kepala bagian atas 

dengan batas frame harus diatur tidak terlalu tinggi dan rendah.  

b. Noseroom 

Diartikan sebagai jarak pandang seseorang terhadap objek lainnya, 

baik ke kiri maupun ke kanan. Komposisi ini tentunya dikemas untuk 

mendapatkan gambar yang menarik, karena dengan noseroom 
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berarti seseorang sedang melakukan interaksi dengan orang atau 

benda lainnya. 

c. Looking Space 

Orang yang sedang berjalan atau berlari selalu menyisakan ruangan 

di depan atau arah seseorang yang sedang bergerak ke depan 

tersebut. Ruangan di depan orang yang sedang berlari atau berjalan 

itulah yng disebut lookimg space, sementara bagian belakangnya 

disebut back space.  

(Baksin, 200:115-136). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 
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DESKRIPSI LEMBAGA / INSTANSI 

 

A. Profil Perusahaan 

Nama  : PT. Surya Citra televisi ( SCTV ) 

Alamat : SCTV Tower Senayan City, Jl. Asia 

  Afrika Lot 19, Jakarta Pusat 

Telpon  : (021) 27935555 

E-mail  : www.sctv.co.id 

Jenis Industri : Penyiaran / Broadcasting 

Nama Pimpinan : Fofo Sariaatmadja 

B. Sejarah Singkat SCTV 

PT. Surya Citra Televisi {SCTV) merupakan stasiun televisi lokal yang 

pertama kali didirikan di kota Surabaya pada tahun 1990. SCTV diresmikan 

dengan izin departemen Penerangan No. 1415/RTF/KLX/1989 dan surat 

keputusan kerja sama No. 150/SP/DIR/TV/1990 antara direktur televisi dan 

direktur utama SCTV. 

Pemberian nama “Surya” dihubungkan dengan tempat SCTV beroperasi 

untuk pertama kalinya yaitu Surabaya. Surya adalah akronim dari istilah 

“Surabaya Raya”, Sedangkan “Citra” dimunculkan karena SCTV pada saat itu 

dalam kelompok perusahaan-perusahaan Bimantara Citra. 

SCTV mulai mengudara secara nasional pada tanggal 24 Agustus 1993 

bersamaan dengan kepindahan kantor pusatnya dari Surabaya ke Jakarta, 

tepatnya di Graha SCTV, Jl. Gatot Subroto Kav 21. Dan pada tahun 2008, kantor 
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SCTV pindah di SCTV Tower Senayan City, Jl. Asia-Afrika Lot 19, Jakarta Pusat. Di 

akhir tahun 1997, jumlah stasiun pemancar SCTV mencapai 33 stasiun yang 

menjangkau sekitar 58 juta pemirsa di seluruh Indonesia. 

C. Visi, Misi, Moto dan Tujuan Perusahaan 

Visi dari SCTV adalah menjadi stasiun televisi unggulan yang dapat 

memberikan kontribusi terhadap persatuan dan kesatuan bangsa, serta 

mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Misi dari SCTV adalah membangun SCTV sebagai jaringan televisi swasta 

yang terkemuka di Indonesia, dengan menyediakan beragam program kreatif, 

inovatif, dan berkualitas untuk pemirsa, berdasarkan prinsip “Good Corporation 

governance”. Moto baru, “Satu untuk Semua” dari PT. SCTV mendukung 

beberapa makna seperi berikut ini : 

1) SCTV sebagai satu-satunya stasiun televisi swasta pilihan untuk semua 

kalangan. 

2) SCTV sebagai satu-satunya stasiun televisi swasta pilihan yang begitu 

inovatif menayangkan berbagai jenis program acara yang sangat beragam 

dan variatif. 

3) SCTV memiliki cita-cita luhur untuk menjadi nomor satu dalam benak 

pemirsanya. 

Moto tersebut di atas berkaitan dengan nilai-nilai utama yang dimiliki 

perusahaan, yaitu “SCTV 5 TOP”. Nilai-nilai utama yang dikembangkan SCTV 

terwakili oleh 5T, 5O, 5P. 

1) 5T yang mencerminkan sikap karyawan: 

· Teachable : Keterbukaan 
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· Thoughtful : Bijaksana 

· Thankful : Bersyukur 

· Trustworthy : Terpercaya 

· Triumphant : Unggul 

2) 5O yang mencerminkan cara kerja karyawan: 

· Organized  : Teroranisasi 

· Obidient  : Taat 

· Obiiging  : Bertanggung Jawab 

· Optimistic  : Bersikap positif 

· Occupted  : Selalu Berkarya 

3) 5P yang mencerminkan output atau produksi SCTV 

· Performance      : Kinerja Terbaik 

· Professional    : Profesional 

· Perfect     : Sempurna 

· Prestigious    : Disegani 

· Prefered    : Terpilih / Menjadi Unggulan 

Tujuan SCTV adalah sebagai media informasi untuk ikut berpartisipasi 

dalam program mencerdaskan kehidupan bangsa dan terus memberikan 

pelayanan dan program yang berkualitas serta berkesinambungan. 

D. Perkembangan Perusahaan 

PT. Surya Televisi berdiri pada tahun 1990 sebagai salah satu stasiun 

televise swasta di Surabaya. Namun pada tahun 1993 SCTV mulai dapat 

mengudara secara nasional karena telah memperoleh izin dari Departemen 

Penerangan No. 1415/RTF/KLX/1998. Sejak saat itulah SCTV mulai 
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mengembangkan dirinya dengan cara memindahkan kantor pusat dari Surabaya 

ke Jakarta. Semenjak perpindahannya ke Jakarta SCTV telah memperoleh 

beberapa penghargaan, diantaranya:  

a. Pada tahun1995, SCTV memperoleh penghargaan Piala 

    Vidya sebagai stasiun Televisi yang paling banyak 

menayangkan film-film Indonesia. 

b. Pada tahun 1996, SCTV memperoleh anugerah Vista Tv untuk informasi 

peserta favorit “Liputan 6”. 

c. Pada tahun 1997, penghargaan khusus dari Asian Televisian Awards 

diberikan kepada SCTV sebagai stasiun televise yang menyiarkan program 

anak-anak terbaik. 

d. Tahun 1999 merupakan tahun keberuntungan bagi SCTV, karena pada 

tahun ini SCTV memperoleh cukup banyak penghargaan sebagai wujud dari 

kesuksesannya. Penghargaan tersebut berupa : 

1. Panasonic Awards untuk pembaca berita pria dan wanita terbaik. 

2. Penghargaan dari Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) untuk program 

Liputan 6 Petang sebagai program berita terbaik. 

3. Penghargaan khusus dari Asia Television Awartds untuk Program Sport 

terbaik. 

4. Penghargaan Index Customer Satisfaction Awards (ICSA) dari lenbaga 

Riset Frontier. 

e. Tahun 2000, SCTV mulai beranjak menuju puncak kesuksesan dimana 

penghargaan yang diperoleh SCTV semakin meningkat, diantaranya berupa:  
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1. Memperoleh penghargaan Merk-merk Terpopuler untuk Liputan 6 

Petang Kategori Mars, Swa dan Frontier. 

2. Memperoleh kembali penghargaan Index Customer Satisfaction Award 

(ICSA) dari lenbaga Riset Frointer untuk Program Liputan 6 sebagai 

Program Berita TV yang paling disukai pemirsa. 

3. Penghargaan dari Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI} untuk Liputan 6 

Petang, derap Hukum, dan Potret. 

4. Divisi Pemberitzzn mrndzpztkzn penghzrgzzn ISO 9001 

f. Tahun 2001, SCTV kembali memperoleh beberapa penghargaan, 

diantaranya:  

1. Memperoleh anugerah Syar Ramadhan sebagai Program Agama 

terbaik oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia). 

2. Kembali memperoleh penghargaan dari majalah Far Eastern 

Economic Review sebagai salah satu dari 10 perusahaan terkemuka 

se-Indonesia dan dari 200 perusahaan teratas se-Asia. 

g. Tahun 2002, divisi Pemberitaan SCTV memperoleh sertifikat ISO 9001, 

2000 dan menjadi lembaga penyiaran pertama di Indonesia yang 

mendapatkan sertifikat tersebut. 

h. Tahun 2003, SCTV kembali memperoleh beberapa penghargaan:  

1. Majalah Far Eastern Economic Review sebagai salah satu dari 10 

perusahaan terkemuka se-Indonesia. 

2. Penghargaan dari Menteri Kebudayaan dan Pariwisata untuk 

program sinetron bertema budaya. 
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3. Penghargaan dari Panasonic Awards 2003 untuk Liputan 6 Pagi 

kategori Acara Berita Terfavorit. 

4. Penghargaan dari Panasonic Awards 2003 untuk acara Liga Bank 

Mandiri SCTV, kategori acara Olahraga terfavorit dan Derap Hukum 

SCTV, kategori Acara Currnt Affair Terfavorit. 

5. Anugerah dari MUI (Majelis Ulama Indonesia) untuk Program 

Sinetron Terbaik Bulan Ramadhan, “Syurga di Telapak Kaki Ibu”. 

i. Tahun 2004, SCTV kembali memperoleh penghargaan Asian Television 

Awards untuk program kemanusiaan Titian Kasih dan Pijar. 

j. Tahun 2005, SCTV kembali memperoleh Award dari: 

1. Festival Film Bandung dalam Film “Rumah Kardus” dan “Kafir” pada 

bulan April. 

2. Rekor MURI Indonesia untuk siaran langsung di 7 kota dalam acara 

10 K. 

k. Tahun 2006, SCTV kembali memperoleh penghargaan dari Panasonic 

Awards untuk kategori program berita terfavorit Liputan 6 Petang dan 

Rosiana Silalahi sebagai presenter berita terfavorit pilihan pemirsa 

Panasonic. 

E. Sejarah Singkat Liputan 6 SCTV 

Kehadiran Liputan 6 SCTV tidak lepas dari perjalanan sejarah berdirinya 

stasiun SCTV. Lahir dan besar di Surabaya, SCTV sepakat menggandeng RCTI 

untuk membentuk lembaga pemproduksi informasi yang disebut sebagai PT. 

Sindo (PT. Seputar Indonesia). Disebut sebagai informasi sebaba saat itu tv 
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swasta dilarang memproduksi berita. Satu-satunya lembaga yang legal adalah 

TVRI. 

Sekitar tahun 1989/1990, PT> Sindo merekrut sejumlah tenaga reporter 

dan kameramen. Mereka ditempatkan di 2 home base yaitu di Jakarta (kompleks 

stasiun RCTI, Kebun Jeruk Jakarta) dan Surabaya (kompleks Darmo Permai III, 

Surabaya). Setiap hari, reporter dan kameramen PT. Sindo melakukan aktufitas 

peliputan di lapangan. Hasilnya dikirim via pesawat untuk disiarkan di “Seputar 

Indonesia” pada petang harinya pukul 18.30-19.00 WIB. Baik stasiun RCTI atau 

SCTV wajib merelay siaran ini. Semua identitas seperti mobil, mic, ataupun 

chargent, selalu tercantum nama RCTI-SCTV. 

Dalam prjalanan waktu, pada tahun 1994 ada ketentuan pemerintah 

(RUU Penyiaran) yang mewajibkan semua produksi berita harus dilakukan oleh 

stasiuntelevisi itu sendiri. Stasiun tv tidak diperbolehkan menayangkan produk 

berita dari PH (Production House) semacam PT. Sindo. Akhirnya PT. Sindo harus 

melepas SCTV dan memilihb RCTI sebagai induk yang memproduksi satu siaran 

berita. 

Akhirnya di Jakarta telah disiapkan sebuah tim dibawah kendali Dr. 

Sumita Tobing untuk membentuk divisi news SCTV. Tim persiapan news 

berjumlah 12 orang (berkembang hingga akhir 1994 menjadi 26 orang) dibentuk 

sekitar juli 1994 dengan nama “Liputan 6 SCTV”. Berkedudukan di Gedung Jamz 

lantai 5, Panglima Polim, Jakarta Selatan  

Pada tahun awal, Liputan 6 SCTV Jakarta memproduksi news feature 

dengan program “Wakil Kita”, “Derap Hukum”, “Visi Warta”, “Dibalik Berita” dan 
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“Usaha Anda”. Program tersebut merupakan program andalan SCTV pada saat 

itu. 

Kesuksesan memproduksi program weekly menggairahkan Liputan 6 

untuk memproduksi program daily. Munculah program daily dengan nama 

“Liputan 6 Petang”. Kemunculan “Liputan 6 Petang” membuktikan kepada 

semua pihak bahwa sebenarnya SCTV telah memproduksi berita sendiri. 

Liputan 6 harian {daily} sendiri baru di-settiing sejak Januari 1996. Tim 

redaksi direkrut dari tenaga-tenaga profesional media cetak dan kebanyakan 

fresh graduet. Hanya sedikit tenaga yang berpengalaman di bidang televisi yang 

berhasil direkrut. Selain memang tidak SDM yang profesional kecuali TVRI, news 

televisi merupakan hal yang baru. 

Liputan 6 SCTV menampilkan Liputan 6 Pagi, Liputan Mancanegara, 

Liputan 6 Siang, Liputan 6 Petang, Liputan 6 Malam, dan Liputan 6 Terkini, 

sebuah harian (daily) yang menayangkan semua kejadian yang terjadi pada hari 

itu dari seluruh tanah air dan mancanegara. 

Liputan Pagi terdiri dari 9 segmen yang melengkapi berita yang tampil 

pada Liputan 6 siang, petang, dan malam. Berita yang tersaji disertai dengan 

pernyataan saksi-saksi atau interwiew. Disamping itu juga menyajikan beita yang 

akan terjadi pada hari itu. 

Liputan 6 Siang memberitakan peristiwa teraktual yang terjadi hingga 

siang hari ditambah dengan features terutama menyangkut sosok seseorang 

dengan kiprahnya. 
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Liputan 6 Petang, menyajikan intisari peristiwa sepanjang hari dari 

Jakarta, daerah dan mancanegara yang diperkaya dengan dialog dengan 

narasumber. 

Liputan 6 Malam, mrmberikan berita aktual yang merupakan rinkasan 

berita sepanjang hari itu. Liputan 6 Malam menyajikan pula berita yang terjadi 

pada hari itu dalam “Indonesia 60 detik” dan “Dunia 60 detik”. 

Liputan 6 Terkini merupakan program berita aktual dalam range waktu 

pukul 10.00 WIB dan pukul 15.00 WIB. 

Kekuatan Liputan 6 adalah pemanfaatan pola baru yaitu wawancara 

dengan narasumber ditengah-tengah siaran, telewicara (live) dari berbagai 

daerah, serta pola penulisan berita yang berdurasi pendek namun tetap 

bernasional. Pola yang berbeda dengan pola pemberitaan dan wawancara 

konvensional sebelumnya. 

Liputan 6 SCTV menampilkan semus informasi atau berita dengan 

pendekatan sebagai moto: actual, tajam, dan terpercaya. Semua informasi 

meniliki aktualitas, informasi yang akurat, analitis.  
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STRUKTUR ORGANISASI REDAKSI LIPUTAN 6 SCTV  
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Sumber : Raymond Kaya, Produser Liputan 6 SCTV, 2007 

 

 

 

BAB IV 

PELAKSANAAN KULIAH KERJA MEDIA ( MAGANG ) 

DI SCTV JAKARTA 

 

A. Kameraman Liputan 

Kameraman dapat digolongkan menjadi dua :  

1. Kameraman produksi (EFP / Electronic Field Production) 

2. Kameraman liputan (ENG / Electronic News Gathering) 

Kamera EFP / Electronic Field Production mempunyai ciri-ciri: 

a. Tidak bisa berdiri sendiri 

b. Harus ada Camera Control Unit (CCU) 

c. Power dari CCU 

d. Menggunakan kabel multicard atau triac 

Sedangkan kamera ENG / Electronic News Gathering adalah: 

a. Bisa berdiri sendiri 

b. Ada power, menggunakan baterai 

c. Biasanya portable 

d. Ada kaset compartment 
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Selama penulis melakukan praktik kerja lapangan di departemen pemberitaan 

Liputan 6 SCTV, tugas dan tanggung jawab yang diberikan meliputi : 

1. Menjaga dan mempersiapkan peralatan (kamera, tripod,  mic, dll). 

2. Turut mengecek kesiapan alat sesuai SOP di ruang peralatan 

3. Mencatat kegiatan dan peristiwa yang terjadi. 

4. Selalu siap menjadi back-up kameraman jika sewaktu-waktu dibutuhkan. 

B. Proses Siaran Berita Liputan 6 SCTV Secara Live 

Penulis mengikuti praktik kerja lapangan di Liputan SCTV yang proses siaran 

berita secara live nya dilakukan di dalam mall Senayan City dikarenakan studio yang 

masih belum jadi. Pada proses siaran berita liputan 6 SCTV di mall Senayan City 

terdiri dari berbagai kru yang memiliki tugas masing-masing yaitu: 

1. Program Directur (PD) sebagai pengarah acara yang mengatur semua 

kegiatan yang akan dilaksanakan pada siaran berita Live Liputan 6 SCTV. 

2. Kameraman yang tediri dari 2-3 orang yang bertugas mengambil gambar 

seorang newsreader yang akan di siarkan secara Live di Liputan 6 SCTV. 

3. Lightingman sebagai orang yang mengatur penataan cahaya dalam Liputan 

6 SCTV. 

4. Technical support yang terdiri dari 3-4 orang yang bertugas sebagai 

audioman, dan memasangkan kabel-kabel yang akan dihubungkan ke CCU 

(Camera Control Unit) dan Master Control. 

5. IT yaitu seseorang yang menjalankan tulisan yang dibaca oleh newsreader 

pada sebuah promter maupun monitor yang terletak atau diletakkan di 

depan maupun di bawah kamera. 

6. Switcher yaitu seseorang yang mengoperasikan switcher. 
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Pengambilan gambar Liputan 6 SCTV dilakukan di dalam mall, oleh karena 

itu semua kru Liputan 6 SCTV harus mempersiapkan peralatan yang akan dibawa di 

tempat lokasi untuk siaran berita. Dan ada seorang teknik membawa kabel dan 

memasang dan menghubungkannya ke Camera Control Unit (CCU) yaitu dimana 

seorang Program Direktur dapat melihat langsung antara segment satu dengan yang 

lainnya untuk mengarahkan gambar tersebut melalui hubungan audio yang berupa 

headset maupun yang lain yang dipakai oleh seorang kameraman atau pun seorang 

newsreader. Dan dihubungkan juga ke pusatnya yaitu Master Control. Master 

Control adalah tempat untuk mengatur semuanya seperti iklan, liputan nya dan 

sebagainya. Kemudian ditembakkan ke Satelit kemudian ke pemancar yang langsung 

dihubungkan ke televisi kita masing-masing. Berikut ini adalah siaran berita Liputan 

6 yang terdiri dari: 

a. Liputan 6 Pagi 

Liputan 6 Pagi terdiri dari 9 segment.yang melengkapi berita yang tampil 

pada liputan 6 siang, petang, dan malam. Berita yang tersaji disertai dengan 

pernyataan saksi-saksi atau interview. Disamping itu juga menyajikan berita yang 

akan terjadi pada hari itu. Liputan 6 Pagi disiarkan secara live oleh SCTV pada pukul 

05.00 - 06.30 WIB. 

b. Liputan 6 Siang 

Liputan 6 Siang memberitakan peristiwa teraktual yang terjadi hingga siang 

hari ditambah dengan features terutama menyangkut sosok seseorang dengan 

kiprahnya. Liputan 6 Siang disiarkan oleh SCTV pada pukul 12.00-13.00 WIB.  

c. Liputan 6 Petang 
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Liputan 6 Petang, menyajikan intisari peristiwa sepanjang hari dari Jakarta, 

daerah dan mancanegara yang diperkaya dengan dialog dengan narasumber. 

Liputan 6 Petang disiarkan oleh SCTV pada pukul 17.30-18.00 WIB. 

d. Liputan 6 Malam  

Liputan 6 Malam, mrmberikan berita aktual yang merupakan ringkasan 

berita sepanjang hari itu. Liputan 6 Malam menyajikan pula berita yang terjadi pada 

hari itu dalam “Indonesia 60 detik” dan “Dunia 60 detik”. Liputan 6 Malam disiarkan 

oleh SCTV pada pukul 00.30-01.30 WIB.  

e. Liputan 6 Terkini 

Liputan 6 Terkini merupakan program berita aktual dalam range waktu 

pukul 10.00 WIB dan pukul 15.00 WIB. 

C. Hari - Hari Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di SCTV 

Ø Tanggal  3-7 Maret 2008 

Penulis tiba di ruang redaksi Liputan 6 SCTV yaitu di lantai 8 dan 9 Senayan 

City pada pukul 08.00 WIB dan ini sudah menjadi ketentuan ketika mendapatkan 

jadwal pagi hari. Pada hari pertama penulis masuk, penulis langsung menemui 

kepala korkam (koordinator kameraman) yaitu bapak Nanang Supriani. Kemudian 

penulis langsung disuruh bergabung dengan tim kameraman yang sedang bertugas 

saat itu. Penulis mendapatkan seorang pembimbing yang berbadan sedang dan 

tegap yang bernama Dwi Sapto. Pada hari pertama kali melaksanakan praktek kerja 

lapangan di liputan 6  SCTV, penulis merasa bingung karena belum mengenal semua 

orang yang bekerja dalam liputan 6 SCTV secara live tersebut. Penulis juga terkejut 

ketika alat-alat yang dipakai dalam siaran tersebut berbeda jauh dengan peralatan 

yang digunakan di kampus penulis. Peralatan yang digunakan lebih bagus daripada 
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peralatan yang ada di kampus penulis. Penulis disuruh oleh Dwi Sapto untuk melihat 

dan memahami terlebih dahulu apa yang telah dikerjakan oleh teman-teman yang 

bekerja dalam siaran berita live tersebut. 

Pada hari kedua tanggal 4 Marert 2008 penulis datang pada pukul 08.00 dan 

langsung bergabung dengan kelompok Dwi Sapto untuk melaksanakan siaran berita 

Liputan 6 secara live. Yang pertama dilakukan penulis adalah melihat cara bekerja 

seorang kameraman Dwi Sapto yang saat itu sedang memegang sebuah kamera 

jenis SONY D35 untuk pengambilan berita Liputan 6 Terkini. Setelah selesai penulis 

langsung diajak untuk mengambil kamera jenis Panasonic DVC PRO 6.0 untuk 

melaksanakan proses pengambilan gambar berita live liputan 6 Siang . Kantor SCTV 

bagian news terletak di lantai 8 dan 9 di mall Senayan City. Dan pengambilan 

gambar Liputan 6 Siang biasanya dilakukan di lantai 4 dan 5 yaitu tepat di dalam 

mall Senayan City. Hal itu dilakukan oleh SCTV karena SCTV pada bulan Januari 2008 

kemarin baru pindah kantor yang semula terletak di jalan Gatot Subroto kav 21 

Jakarta. Oleh karena itu penulis ketika melaksanakan praktik kerja lapangan pada 

bulan maret dan april, studio yang akan digunakan untuk siaran berita Liputan 6 

SCTV secara live belum jadi. Setelah meminjam kamera sebanyak 2 buah, kemudian 

penulis dan Dwi Sapto beserta kru yang lain  menuju lokasi siaran yaitu di lantai 4 

mall Senayan City. Penulis hanya disuruh malihat dan memahami bagaimana cara 

meletakkan dan memasang kamera di atas tripod secara benar. Setelah selesai, Dwi 

Sapto dan penulis menunggu seorang newsreader untuk memulai siaran. Ketika 

sseorang newsreader datang ke lokasi, kami pun segera memakai alat kamera untuk 

mulai siaran. Liputan 6 Siang dimulai pukul 12.00-12.30 WIB. Setelah selesai siaran 

beritanya, kami pun berkemas dan mengembalikan kamera ke tempat semula 
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meminjam kamera. Dwi Sapto memberitahu kepada penulis bahwa pekerjaan 

seorang kameraman studio adalah mengambil gambar ketika ada siaran berita live 

Liputan 6 saja, tetapi setelah itu para kameraman srtudio hanya beristirahat saja 

sambil menunggu siaran berita live liputan 6 selanjutnya. Setelah Dwi Sapto dan 

penulis beristirahat cukup lama, penulis diajak untuk mengambil gambar siaran 

berita Liputan 6 terkini pada puku 15.00 WIB. Setelah itu Dwi Sapto dan penulis 

langsung mengambil lagi peralatan kamera untuk dibawa ke lantai 5 guna siaran 

berita live Liputan 6 Petang. Setelah seeasai mempersiapkan semuanya, kami pun 

menunggu seorang newsreader untuk memulai siaran berita live Liputan 6 Petang. 

Siaran berita Liputn 6 Petang dimulai pukul 17.30-18.00 WIB. Selesai melskuksn 

Liputan 6 Petang kami pun menunggu rekan kameraman yang lain untuk 

menggantikan kami karena jika seorang kameraman datang pada pagi hari berarti 

mereka mendapat giliran pagi sampai malam, dan sebaliknya jika seorang 

kameraman datang pada malam hari berarti mereka berarti mendapatkan giliran 

malam sampai pagi yaitu dari pukul 20.00-08.00 WIB. Kameraman yang masuk pada 

pagi hari bertugas untuk mengambil gambar Liputan 6 Terkini, Liputan 6 Siang, dan 

Liputan 6 Petang. Sedangkan kameraman yang datang pada malam hari bertugas 

untuk mengambil gambar siaran berita Liputan 6 Malam dan Liputan 6 Pagi. Setelah 

rekan kameraman yang dapat giliran malam datang, Dwi Sapto dan penulis pulang .  

Pada hari ketiga, keempat dan kelima penulis masuk pagi lagi dan 

melakukan aktivitas yang sama dengan hari yang kedua. Yaitu melaksanakan 

peengambilan gambar Liputan 6 Terkini pukul 10.00 WIB, Liputan 6 Siang pagi pukul 

12.00-12.30 WIB dan Liputan 6 Petang pada pukul 17.30- 18.00 WIB.  

Ø Tanggal 9-13 Maret 2008 
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Pada tanggal 9 Maret sampai 13 Maret 2008, penulis mendapatkan jadwal 

giliran malam yaitu masuk pukul 20.00 WIB dan pulang pukul 08.00 WIB. pada 

minggu kedua hari pertama masuk, penulis datang ke kantor SCTV saat itu pada 

pukul 19.30 WIB dan berkumpul bersama Dwi Sapto dan kameraman yang lain. 

Penulis menggantikan kameraman yang telah mendapatkan giliran masuk pagi. 

Penulis bersama Dwi Sapto dan rekan yang lain mempersiapkan peralatan kamerta 

untuk siaran Liputan 6 Malam. Untuk proses pengambilan gambar Liputan 6 Malam 

ini berbeda dengan proses pengambilan gambar Liputan 6 yang lain. Hal itu 

dikarenakan pengambilan gambar pada Liputan 6 Malam dilakukan secara rekaman. 

Penulis dan rekan-rekan yang lain pun langsung menyiapkan peralatan untuk 

rekaman siaran berita Liputan 6 Malam yang dilakukan pukul 21.00 WIB. Pada siaran 

Liputan 6 Malam terasa agak sulit karena pada pukul 21.00 WIB banyak toko-toko 

yang berada dalam mall senayan city sudah tutup, sehingga terkesan sepi. Bahkan 

ketika kami sedang mempersiapkan alat-alat kamera dan blocking, ternyata toko 

yang di buat background sudah tutup. Jadi, kami  harus bernegoisasi terlebih dahulu 

supaya toko yang akan ditempati untuk lokasi shooting siaran berita Liputan 6 

Malam tidak tutup terlebih dahulu. Setelah selesai melaksanakan Liputan 6 Malam, 

penulis dan Dwi Sapto bersiap-siap untuk tidur di mushola. Dan kami pun akhirnya 

tidur dan bangun pada pukul 04.00 WIB untuk melaksanakan siaran berita Liputan 6 

Pagi secara live. Khusus pada siaran berita Liputan 6 Pagi, lokasi siaran beritanya di 

lantai 9 tepatnya di dalam kantor departemen pemberitaan itu sendiri. Kami tidak 

perlu meminjam kamera dan mengangkatnya karena kamera tipe SONY D35 

sebanyak tiga buah sudah tersedia di situ. Kami tinggal mengarahkan dan 

menentukan bagaimana komposisi gambar yang baik saja. Liputan 6 Pagi terdiri dari 
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tujuh sampai sembilan segment yang masing-masing dibawakan oleh seorang 

newsreader ataupun dua orang newsreader. Liputan 6 Pagi memakai tiga orang 

newsreader karena durasi untuk siaran berita live Liputan 6 Pagi juga panjang yaitu 

pukul 05.00-06.30 WIB.  

Pada hari sabtu dan minggu malam tidak ada siaran berita Liputan 6 Malam 

sehingga penulis pada hari tersebut datang ke kantor bisa agak malam. Dan khusus 

hari rabu, penulis harus datang lebih awal karena pada pukul 20.00 WIB, penulis 

bersama rekan yang lain harus mempersiapkan untuk siaran Topik Minggu Ini. Yang 

sebenarnya tayangan Topik Minggu ini disiarkan pada pukul 23.00 WIB. Topik 

Minggu Ini terdiri dari seorang presenter dan beberapa narasumber.  

Ø Tanggal 16-19 Maret 2008 

Pada minggu ketiga ini penulis masuk pagi pukul 08.00 WIB. Pada pukul 

10.00 WIB penulis sudah disuruh oleh Dwi Sapto untuk memegang kamera dan 

mengambil gambar secara langsung untuk acara berita Liputan 6 Terkini. Dwi Sapto 

mendampingi penulis untuk mengarahkan posisi kamera supaya center dan 

headroom tidak terlalu banyak. Kamera yang digunakan dalam pengambilan gambar 

Liputan 6 Terkini hanyalah still saja. Setelah selesai penulis langsung mengambil 

kamera ke ruang logistik kamera untuk dibawa seperti biasa ke lantai lima. Setelah 

selesai mempersiapkan semuanya dan blocking kamera, penulis pun saat itu disuruh 

oleh Dwi Sapto untuk mengambil gambar Liputan 6 Siang yang still saja. Setelah 

selesai Lipurtan 6 siang pada pukul 15.00 WIB penulis mulai mempersiapkan kamera 

untuk mengambil gambar Liputan 6 Terkini. Dan setelah selesai, penulis langsung 

mempersiapkan peralatan kamera untuk siaran berita Liputan 6 Petang. Saat itu 

penulis juga disuruh oleh Dwi Sapto untuk memegang kamera secara langsung. Pada 
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minggu ketiga ini penulis melaksanakan praktik kerja lapangan, penulis merasakan 

perbedaan karena pada minggu ketiga ini, penulis diberi kepercayaan oleh Dwi 

Sapto dan rekan-rekan yang lain walaupun penulis hanya disuruh memegang 

kamera yang still saja.  

Ø Tanggal 22-26 Maret 2008 

Pada minggu keempat ini penulis datang pukul 20.00 WIB karena 

mendapatkan giliran masuk malam. Penulis mulai disuruh untuk memegang 

langsung kamera untuk Lip[utan 6 Malam syang dilakukan secara rekaman. Sehingga 

apabila terjadi kesalahan dalam pengambilan gambar maka dapat diulangi lagi. 

Penulis saat itu disuruh memegang kamera moving yaitu ketika grand opening dan 

grand closing. Ketika grand opening penulis mengambil gambar moving yaitu 

kamera mengikuti sorang newsreader yang berjalan dari satu titik ke titik yang telah 

ditentukan sebelumnya. Dan di saat penulis mengambil gambar pada grand closing, 

penulis mengambil gambar zoom out atau mengambil obyek lain untuk dijadikan 

sebagai grand closing dalam Liputan 6 Malam. Dan pada siaran beruta Liputan 6 Pagi 

penulis juga disuruh lagi oleh Dwi Sapto untuk memegang kamera dan mengambil 

gambar untuk kamera yang two shoot maupun one shoot. Liputan 6 Pagi dilakukan 

di dalam kantor sehingga tidak terlalu sulit untuk menentukan angle dan lokasi 

untuk siaran berita..  

Ø Tanggal  28-31 Maret 2008 

Di minggu kelima ini penulis mendapatkan giliran masuk pagi pukul 08.00 

WIB. Pada minggu ini penulis mempelajari filter pada kamera yang digunakan dalam 

siaran berita Liputan 6. Pada Liputan 6 yang dilaksanakan di mall biasanya 

menggunakan filter 1 atau 3. Pada minggu kelima ini penulis juga mendapatkan 
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pengetahuan tentang bagaimana memasang lampu lighting yang digunakan dalam 

Liputan 6. Penulis juga mengetahui bagaimana posisi kamera diletakkan dengan baik 

dan bagaimana cara memasang kamera pada tripod serta memasang kabel video out 

maupun headset pada kamera.  

Ø Tanggal 1-30 April 2008  

Sebenarnya penulis mengajukan praktik kerja lapangan di SCTV hanyalah 

satu bulan, tetapi ketika pada hari terakhir bulan Maret, penulis ditawari lagi oleh 

ketua koordinator kameraman yaitu bapak Nanang Suprtiani untuk memperpanjang 

praktik kerja lapangan yang semula hanya satu bulan saja menjadi dua bulan. 

Penulis menerima tawaran itu, kemudian penulis melanjutkan praktik kerja lapangan 

di SCTV selama satu bulan lagi. Di bulan ini penulis mulai mengetahui dan 

mengalami hal-hal yang terasa lebih sulit karena di bulan ini penulis tidak hanya 

mengikuti Dwi Saptio saja, akan tetapi penulis juga harus dapat mengatasi dan 

memberikan masukan apabila terjadi kesalahan dalam pengambilan gambar. Dan 

juga harus bisa mengatasi koeadaan atau kondisi darurat ketika melaksanakan 

siaran berita Liputan 6 SCTV secara live. Penulis dan Dwi Sapto pernah mengalami 

pengambilan gambar seorang newsreader yang terpotong. Tubuh seorang 

newsreader itu hanya kelihatan separuh saja pada televisi selama kurang lebih 3 

detik. Hal itu dikarenakan miss communication antara seorang newasreader dengan 

pihak kami seorang kameraman. Waktu itu Program Directur menyuruh newsreader 

untuk berjalan pada grand opening dan berhenti di satu titik yang bawahnya sudah 

ditandai dengan lakban. Tetapi newsreader tersebut berhenti tidak tepat di tanda 

tersebut sehingga penulis dan Dwi Sapto mengalami kesulitan dan terpaksa gambar 

terpotong separuh selama tiga detik. Penulis juga berperan sebagai lightingman 
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disini ketika lightingman tidak masuk. Karena pada saat itu jumlah lightingman dari 

Liputn 6 SCTV masih kurang sehingga apabila salah satu nya tidak masuk tidak ada 

yang menggantikan. Para kameraman lah yang merangkap menjadi lightingman. 

Penulis juga mengetahui bagaimana cara pengambilan gambar yang baik waktu 

Liputan 6 SCTV yaitu seorang newsreader harus terletak center di kamera dan 

headroom jangan terlalu mepet ke atas karena untuk pemakaian logo SCTV.  

Adapun cara yang dilakukan untuk mengambil gambar dengan baik yaitu: 

1. Atur terlebih dahulu colour bars pada kamera sehingga gambar yang akan 

diambil memiliki penerangan cahaya yang pas.  

2. Zoom in penuh kamera ke wajah seorang newsreader dan kemudian 

fokuskan supaya mendapatkan gambar yang jelas.  

3. Zoom out kamera dan menentukan komposisi gambar yang pas yaitu 

seorang newsreader harus berada di tengah supaya terlihat center. 

4. Mengecek headroom agar tidak terlalu lebar atau terlalu mepet ke atas 

karena di bagian atas kanan akan diberikan sebuah logo SCTV.  

 Penulis juga mendapatkan pengalaman praktik kerja lapangan selama di 

SCTV yang bisa digunakan untuk pacuan di dalam dunia kerja yang sesungguhnya. 

 

 

 

 

BAB V 
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PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Penulis melaksanakan praktik kerja lapangan di PT. Surya Citra Televisi 

sebagai kameraman studio di bagian departemen pemberitaan khususnya dalam 

proses pengambilan gambar berita Liputan 6 secara live. Penulis melaksanakan 

praktik kerja lapangan selama 2 bulan yaitu tanggal 3 Maret 2008 sampai dengan 

tanggal 30 April 2008. Dari seluruh hasil penelitian selama praktik kerja lapangan 

dan uraian dalam pembahasan pada bab sebelumnya, penulis dapat menarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Siaran berita Liputan 6 SCTV termasuk jenis berita Hard News karena 

Liputan 6 SCTV menyiarkan berita tentang peristiwa yang dianggap penting 

bagi masyarakat baik individu maupun organisasi. 

2. Liputan 6 SCTV merupakan salah satu siaran berita terfavorit karena berita 

yang disiarkan lebih aktual, tajam, dan terpercaya dibanding berita stasiun 

televisi yang lain.  

3. Seorang kameraman studio Liputan 6 SCTV harus dapat bekerja sama 

dengan seorang newsreader dan teman yang lain supaya dapat 

menghasilkan gambar yang baik dan berkualitas untuk disiarkan secara live 

kepada masyarakat. 

4. Kerja tim Liputan 6 SCTV yang baik merupakan salah satu faktor 

keberhasilan dalam proses pengambilan gambar Liputan 6 SCTV secara live.  

5. Liputan 6 SCTV khususnya departemen pemberitaan membuat sebuah 

orientasi terhadap kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas dan 
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profesional, guna mengejar efisiensi dan efektifitas di tengah ketatnya 

persaingan industri pertelevisian.  

B. Saran  

Beberapa saran untuk redaksi Liputan 6 SCTV : 

1. Agar lebih meningkatkan kualitas dan kemampuan seorang kameraman 

liputan 6 SCTV dengan memberikan pelatihan dan pendidikan ketrampilan 

yang menunjang aktifitas kerja. 

2. Memberikan tes atau ujian berkala terhadap para kameraman yang ada, 

agar kualitas dari hasil kerja mereka tetap terjaga dengan baik dan secara 

otomatis hal tersebut akan memacu mereka untuk berkarya lebih baik lagi. 

Beberapa saran untuk Program Diploma 3 :  

1. Peralatan kamera yang digunakan untuk praktek perlu diperbanyak supaya 

mahasiswa dan mahasiswi tidak terlalu sulit untuk dapat meminjam 

peralatan kamera di kampus.  

2. Memberikan banyak pengetahuan kepada mahasiswa dan mahasiswi 

tentang instansi magang supaya mahasiswa dan mahasiswi sudah 

mengetahui terlebih dahulu tentang apa dan bagaimana kegiatan di instansi 

magang tersebut.  

3. Hendaknya pihak dari Program Diploma 3 melakukan kunjungan ke instansi 

magang supaya dapat memantau secara langsung apa yang dilakukan oleh 

mahasiswa dan mahasiswi ketika melaksanakan praktik kerja lapangan. 

4. Memperbaharui kamera yang berstandar broadcast karena kamera yang 

digunakan di kampus saat ini masih kurang dari standar broadcast. 
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