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KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang maha kuasa atas
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berita, jurnalis dan kameramen.
Laporan Kerja Praktek ini dibuat dengan berbagai observasi dan beberapa
bantuan dari berbagai pihak untuk membantu menyelesaikan Kerja Praktek hingga
dalam mengerjakan laporan ini. Oleh itu penulis mengucapkan terimakasih yang
sebesar-besarnya kepada :
1. Bapak Jhony Custer, ST,.MT. selaku Direktur Politeknik Negeri
Bengkalis.
2. Bapak Danuri,M.Cs. selaku Ketua Jurusan Teknik Informatika
3. Bapak M.Nasir,MT. selaku Ketua Program Studi D-III Teknik Informatika
4. Bapak Nurul Fahmi,S,.ST.,M.T Selaku Koordinator KP
5. Bapak Mansur,M.Kom selaku Dosen Pembimbing Kerja Praktek
6. Kedua orang tua tercinta beserta keluarga atas segala kasih sayang, do’a,
pengorbanan, kesabaran dan dukungan materi maupun moral yang telah
diberikan selama ini kepada penulis.
7. Semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan Kerja Praktek di
Ceria Tv Pekanbaru
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8.

Seluruh karyawan Ceria Tv Pekanbaru

9.

Sahabat yang selalu memberikan nasehat, semangat, motivasi, do’a dan
dukungan kepada penulis

10. Seluruh teman-teman yang telah memberikan dorongan, dan do’a
sehingga penulis bisa menyelesaikan laporan ini dengan sebaik mungkin.
Penulis menyadari dalam penulisan laporan kerja praktek ini masih banyak
terdapat kekurangan serta kesalahan, untuk itu penulis mengharapkan adanya
masukan berupa kritik maupun saran dari berbagai pihak untuk kesempurnaan
laporan kerja praktek ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga laporan ini
dapat berguna bagi kita semua. Dan kepada semua yang telah memberikan
dorongan dan bantuan penyusunan hanya dapat mengucapkan terima kasih
semoga bantuan bimbingan dan dukungan yang diberikan diberikan balasan dari
Allah Subhanahu Wata’ala Aamiin.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Kerja praktek(KP) merupakan salah satu mata kuliah yang wajib ditempuh di
Perguruan Tinggi, baik itu untuk tingkat sarjana maupun diploma. Dalam
perkuliahan telah diajarkan teori-teori keilmuan yang sudah menjurus ke bidang
industri tertentu. Namun, untuk memperbanyak pengalaman kerja secara
langsung. Kerja praktek merupakan langkah yang tepat untuk ditempuh
mahasiswa. Dalam pelaksanaan KP, mahasiswa juga mendapatkan ilmu diluar
teori yang didapatkan diperkuliahan (Buku panduan kerja praktek Mahasiswa
Politeknik Negeri Bengkalis-Riau 2017).
Mahasiswa dituntut lebih aktif dalam pelaksanaan Kerja Praktek pada suatu
industri baik itu perusahaan maupun instansi. Berbagai perusahaan industri dan
instansi membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk melaksanakan kerja praktek.
Salah satunya di PT. Centro Digital Riau Mediatama (Ceria Tv) Pekanbaru. Oleh
sebab itu penulis memutuskan untuk melaksanakan kerja praktek di PT. Centro
Digital Riau Mediatama(Ceria Tv) Pekanbaru. Dengan demikian, melalui Laporan
Kerja Praktek(LKP) ini penulis ingin mengkaji “Peran Penting Compers Dalam
Liputan Berita Stasiun Televisi Ceria Tv Pekanbaru”.
Apalagi pada perkembangan teknologi informasi saat ini terjadi sangat pesat,
banyak perusahaan yang memanfaatkan perkembangan teknologi ini. Mereka
mulai memanfaatkan perkembangan teknologi informasi terutama internet sebagai
media informasi. Media informasi adalah suatu alat untuk mengumpulkan dan
menyusun kembali sebuah informasi sehingga menjadi sebuah informasi yang
bermanfaat bagi penerima informasi. Contoh media informasi yang sudah
memanfaatkan perkembangan teknologi yaitu PT. Centro Digital Riau Mediatama
(Ceria Tv) hadir sebagai layanan televisi streaming yang menyediakan layanan
penyampaian informasi dan promosi pada sebuah kegiatan yang diadakan oleh
perusahaan swasta maupun pemerintah (Jakarta, PT.Raja Grafindo).
Layanan yang disediakan Ceria Tv yaitu, berupa proses recording kegiatan
yang sedang berjalan, kemudian disiarkan secara langsung melalui yang diadakan
oleh Ceria Tv ialah Sembang Malam dan Pagi Ceria yang diadakan dua kali dalam
seminggu. Dalam acara ini disiarkan secara langsung melalui aplikasi yang
dimiliki oleh Ceria Tv.
Latar belakang ini diambil dari Buku Panduan Kerja Praktek Mahasiswa
Politeknik Negeri Bengkalis-Riau 2017, dan artikel yang ditulis oleh Wibowo,
Manajemen Kinerja (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2007).
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1.2.Tujuan
Adapun tujuan dari kerja praktek adalah :
a. Untuk memperoleh pengalaman kerja
b. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan keterampilan serta meningkatkan
kualitas kerja mahasiswa
c. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan mata kuliah kerja praktek
pada Program Diploma III Teknik Informatika.
d. Memperoleh wawasan tentang jurnalistik sehingga dapat mengembangkan
disiplin ilmu yang dimiliki dengan kebutuhan kerja yang akan datang
e. Kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi kerja yang sebenarnya.
1.3. Manfaat
Adapun manfaat kerja praktek adalah :
a. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam dunia kerja
b. Mengetahui teknik pengambilan gambar yang baik dan benar
c. Mengetahui cara menjadi seorang kameramen saat acara maupun liputan
dilapangan
d. Mengetahui cara mengatur kamera yang digunakan saat liputan dan acara
berlangsung secara indoor maupun outdoor
e. Sebagai wadah bagi mahasiswa untuk menyalurkan ilmu yang tidak
didapatkan ditempat kerja praktek.
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BAB II
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
2.1. Sejarah Singkat PT.Centro Digital Riau Mediatama (Ceria Tv)
Ceria Tv merupakan salah satu media informasi yang berada dikota
Pekanbaru dan tentu saja menjadi salah satu kebanggaan bagi masyarakat
Pekanbaru. Sebagai media publik Ceria Tv terus berkembang untuk
memperlihatkan jati dirinya dan berupa eksis. Ceria Tv selalu memberikan
kenyamanan tontonan bagi masyarakat Pekanbaru yang sangat terbuka dan
berfikir maju (Modern).
Ceria Tv berada dibawah naungan PT. Centro Digital Riau Mediatama
yang mempunyai komitmen kuat untuk terus mengembangkan unit pertelevisian
di Indonesia dan menjalin hubungan baik dengan memberikan informasi yang
akurat ataupun memberikan sasaran aktifitas sosial dengan tujuan mempererat
hubungan dengan masyarakat luas pada umumnya.
Televisi adalah media pandang sekaligus media dengan (audio visual). Ia
berbeda dengan media cetak yang lebih merupakan media pandang. Orang
memandang gambar yang ditayangkan di televisi, sekaligus mendengarkan atau
mencerna narasi dari gambar tersebut, karena apapun yang disajikan dalam bentuk
audio dan visual akan menjadi penyambung kontribusi terbesar bagi kemajuan
sebuah stasiun televisi. Perkembangan dunia bisnis pertelevisian telah
memunculkan beberapa jenis televisi, salah satunya adalah televisi swasta
(komersil).
PT. Centro Digital Riau Mediatama (Ceria Tv) hadir di Pekanbaru untuk
memberikan informasi yang telah terjadi setiap harinya di daerah Riau dan
kepulauan Riau. Dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Riau dan kepulauan
Riau, dimanapun masyarakat dapat menonton program yang menyiarkan
informasi dan hiburan mengenai daerah setempat yang tidak tercakup oleh televisi
nasional.
Ceria Tv merupakan salah satu dari sekian banyak Tv online yang
berkembang didunia maya (streaming). Namun Ceria Tv juga tidak kalah bersaing
dengan Tv online lainnya. Terbukti berdiri sejak 2013 dan baru aktif
menanyangkan program pada tahun 2014. Ceria Tv sudah mulai menyiarkan
dengan saluran Tv kabel yang diperluas. Didukung oleh para ahli berpengelaman
dibidangnya, belasan tahun dan peralatan penyiaran yang selalu mengikuti
perkembangan teknologi. Ceria Tv yakin bisa menguasai pasar Tv online dan
digital yang bersaing sangat ketat Ceria Tv bersaing melalui kanal Live Streaming
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atau biasa disebut juga IPTV (Internet Protocol Television) dengan payung
hokum PT. Centro Digital Riau Mediatama.
Dengan semakin pesatnya perkambangan teknologi saat ini Ceria Tv juga
mengembangkan aplikasi streaming yang bisa diakses dengan mudah dari
smartphone berbasis android.
Ceria Tv menyajikan program yang cukup lengkap dari segala sisi dunia
hiburan, edukasi dan lifestyle. Dengan menonton Ceria Tv, diharapkan penonton
mendapatkan informasi, tips dan hiburan yang edukatif secara lengkap dan detail
sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penonton. Tayangan dan penyampaian
juga sesuai dengan gaya bahasa yang ringan dan tentu saja mudah dimengerti.
Ceria Tv memberikan wadah bagi komunitas-komunitas di kota Pekanbaru
khususnya untuk mampu menyalurkan untuk perorangan maupu kelompok dalam
masyarakat baik itu berbentuk komunitas, group maupun suatu instansi untuk
lebih maju dan lebih dikenal di kota Pekanbaru khususnya.
Adapun tujuan mendirikan tv swasta yang berbasis streaming ini adalah
untuk memberikan dan menyiarkan informasi mengenai edukasi, hiburan, dan
gaya hidup serta dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan
hiburan, tentunya dalam program siaran yang diprogramkan secara apik dan
memenuhi selera penonton. Selain itu juga keunggulan dibidang teknis, sehingnga
mutu siarannya benar-benar berkualitas dan dicintai oleh banyak penonton di kota
Pekanbaru.
2.2. Visi dan Misi PT. Centro Digital Riau Mediatama
a. Visi
Adapun visi dari pendirian Ceria Tv Pekanbaru adalah “Menjadi stasiun
Tv lokal yang diminati masyarakat Riau pada umumnya dan pemasangan iklan
Riau khususnya sehingga melalui siarannya mampu mendukung program
pembangunan Provinsi Riau serta demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat
Riau lahir dan bathin”. Selain itu juga ingin pula menjadi sebagai pembawa dan
pemelihara nilai-nilai melayu dan mempersatuan etnis-etnis warga Pekanbaru
menjadi satu kesatuan dalam kerangka NKRI (Sumber: dokumentasi Ceria Tv).
b. Misi
PT. Centro Digital Riau Mediatama (Ceria Tv) Pekanbaru menyiapkan
langkah-langkah strategis berupa misi, yaitu:
1. Membuat dan menayangkan program-program siaran sebagai barometer
tercepat dan teraktual melalui program-program berita yang ditayangkan.
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2. Membuat dan menayangkan program-program siaran yang mampu
meningkatkan ketahanan budaya melayu dalam menghadapi era
globalisasi.
3. Membuat dan menayangkan program-program siaran pemersatu budayabudaya daerah di Riau dan kepulauan Riau dalam rangka memperkuat
budaya nasional dalam NKRI.
4. Menjadi sasaran untuk mendokumentasikan budaya-budaya melayu
sebagai akar budaya di Pekanbaru yang mulai langka.
5. Membuat dan menayangkan program-program siaran yang mampu
memperkuat pelaksaan otonomi daerah dan masyarakat melayu di
Pekanbaru umumnya di Riau khususnya.
6. Mengembangkan dan menayangkan beragam program siara sebagai media
informasi, pendidikan, hiburan yang sehat dan mempunyai control sosial
di masyarakat.
2.3. Struktur Organisasi PT. Centro Digital Riau Mediatama
Pengorganisasisan pada manajemen sebuah lembaga memiliki peran
penting karena dengan pengorganisasian yang baik makan perencanaan yang telah
disusun dan ditetapkan akan berjalan dengan baik. Disamping itu dengan adanya
pengorganisasian, pimpinan serta staff akan lebih mudah untuk melaksanakan
tugasnya dengan baik.
Seluruh kegiatan penyiaran yang dilakukan Ceria Tv tentunya tidak lepas
dari pembentukan bagian-bagian dari struktur organisasi yang ada. Struktur
organisasi yang ada di Ceria Tv yang telah dibentuk dengan pertimbangan
berbagai kebutuhan yang diperlukan dalam seluruh proses penyiaran. Secara rinci
struktur organisasi yang ada di Ceria Tv dapat dilihat pada gambar struktur
dibawah ini :
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STRUKTUR ORGANISASI
PT. CENTRO DIGITAL RIAU MEDIATAMA

Rafles Tiaz
Komisaris utama
Syamsurizal
Komisaris
Tri Hirda Putri
Direktur Utama

Purwanto
direktur

Rifai’I Hasan
Direktur

Karim Kurniawan
Manager produksi &
Studio

Ahmad Benny J
Manager Program

Danu Addin
Kabag Produksi &
Studio

Andy mustaqim
Kabag Program

Purwanto
Penanggung
jawab redaksi

Nesia Anggrani
Penanggung jawab
marketing

Nikma Suhaya
Kabag Umum &
keuangan

Boby Herwan S
Staff Produksi &
Studio
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BAB III
BIDANG PEKERJAAN SELAMA KP
3.1. Spesifikasi tugas yang dilaksanakan
Kerja praktek (KP) dilaksanakan terhitung mulai dari tanggal 2 November
2020 hingga dengan tanggal 31 Desember 2020 di PT. Centro Digital Riau
Mediatama (Ceria Tv) Pekanbaru. Selama pelaksanaan kerja praktek adapun tugas
yang diberikan, diantaranya :
3.1.1. Kameramen program acara maupun liputan dilapangan
Di Ceria Tv terdapat program Pagi Ceria yang ditayangkan setiap
hari selasa dan kamis pagi. Didalam program ini saya mendapatkan tugas
untuk menjadi kameramen. Program ini dapat berformat talkshow, dimana
program ini membahas hal-hal yang dianggap perlu untuk menambah
wawasan masyarakat di pagi hari. Didalam program ini dibawa oleh MC
dan host terkenal di Pekanbaru yaitu Nina arma. Dan terkadang penulis
menjadi jurnalis untuk meliput di luar kantor Ceria Tv untuk bahan berita.

3.1.2. Dubbing untuk berita “Ceria Hari ini”
Di Ceria Tv terdapat program Ceria Hari ini, merupakan program acara
harian. Program ceria hari ini merupakan program berita di Riau dan
kepulauan riau. Sebelum menayangkan berita biasanya ada proses dubbing
atau dengan artian pengalihan suara atau pengisi suara dalam berita. Disini
penulis pernah menjadi pengisi suara atau dubbing beberapa berita.
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3.2. Target yang diharapkan
Dalam pelaksanaan kerja praktek (KP) yang berlokasi di PT. Centro
Digital Riau Mediatama, yang terhitung selama 8 minggu terdapat beberapa target
yang ingin dicapai, diantaranya :
1. Memahami proses kerja seorang kameramen
2. Memahami penggunaan alat-alat untuk melakukan siaran langsung
maupun liputan
3. Dapat memanfaatkan pengetahuan dan skill dibidang multimedia dan
jurnalistik sebagai peluang kerja
4. Memahami dunia kerja dibidang jurnalis dan kameramen.
3.3. Perangkat lunak/ perangkat keras yang digunakan
Pelaksanaan kerja praktek (KP) di PT. Centro Digital Riau Mediatama
Pekanbaru menggunakan beberapa perangkat sebagai berikut :
3.3.1. Camcorder PMW-100 dan camcorder PMW-X70
Camcorder yang sering digunakan sebagai alat untuk mengambil
gambar dan untuk melakukan siaran langsung maupun liputan diluar
ruangan ialah camcorder merk sony dengan type PMW-100 dan PMWX70.

Gambar.3.3.1.1. Camcorder PMW-100
(sumber:Google)
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Gambar.3.3.1.2. Camcorder PMW-X70
(Sumber:Google)
3.3.2. tripod
Agar mendapatkan hasil yang bagus biasanya alat yang digunakan
saat live streaming atau liputan menggunakan tripod agar hasil gambar
yang didapat tidak goyang.

Gambar.3.3.2.1. Tripod
(Sumber:Google)
3.3.3. adobe primer
Selain perangkat keras perangkat yang selalu digunakan yaitu
aplikasi adobe primer pro, aplikasi ini digunakan untuk mengedit video
yang telah diliput oleh jurnalis untuk disiarkan pada program Ceria Hari
ini.
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Gambar.3.3.3.1. Adobe Primer Pro
(Sumber:Google)
3.3.4. lighting
Perangkat yang satu ini sangat penting dan harus ada saat
melakukan live streaming, perangkat ini untuk mengatur cahaya agar pada
saat live streaming tidak gelap dan pencahayaan yang cukup. Dengan
adanya lighting gambar yang dihasilkan lebih bagus.

Gambar.3.3.4.1. Lighting
(Sumber:Google)
3.3.5. komputer
Komputer digunakan untuk membantu presenter dalam
menjalankan tugasnya. Disini kegunakaan komputer yaitu agar presenter
dapat membaca tele dari berita yang akan dibacakan oleh presenter.
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Gambar.3.3.5.1. Computer
(Sumber:Google)
3.4. Kendala yang dihadapi
Selama melaksanakan kerja praktek di Ceria Tv Pekanbaru terdapat
beberapa kendala yang dihadapi dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh
pembimbing di perusahaan. Kendala yang dihadapi ialah kurangnya pengetahuan
dalam mengoperasikan kamera saat meliput. Namun, tidak ada kendala serius
yang begitu besar antara program studi yang diambil dengan pekerjaan yang
diberikan selama melaksanakan kerja praktek.
3.5. Pemecahan masalah
Pemecahan terhadap masalah yang dihadapi ialah dengan mencari
referensi sebanyak mungkin melalui internet, serta bertanya kepada pembimbing
instansi maupun karyawan-karyawan di instansi tersebut. Untuk mengatasi
ketidak pahaman dalam mengoperasikan kamera yang baik dan benar agar
mendapatkan hasil yang diinginkan.
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BAB IV
PERAN PENTING COMPERS DALAM LIPUTAN BERITA STASIUN
TELEVISI CERIA TV PEKANBARU

4.1. Televisi
Televisi merupakan media komunikasi yang menyediakan berbagai
informasi yang update, dan menyebarkannya kepada khalayak umum. Baksin
(2006: 16) mendefenisikan bahwa: “Televisi merupakan hasil produk teknologi
tinggi(hi-tech) yang menyampaikan isi pesan audiovisual gerak. Isi pesan
audiovisual gerak memiliki kekuatan yang sangat tinggi untuk mempengaruhi
mental, pola pikir dan tindakan invidu”.
Menurut ensiklopedia Indonesia Parwadi (2004: 28) lebih luas lagi
dinyatakan bahwa: “Televisi adalah sistem pengambilan gambar, penyampaian
dan penyuguhan kembali gambar melalui tenaga listrik. Gambar tersebut
ditangkap dengan kamera televisi, diubah menjadi sinyal listrik, dan dikirim
langsung lewat kabel listrik kepada pesawat penerima”.
Berdasarkan kedua pendapat diatas menjelaskan bahwa televisi adalah
sistem elektronis yang menyampaikan suatu isi pesan dalam bentuk audiovisual
gerak dan merupakan sistem pengambilan gambar, penyampaian, dan penyuguhan
kembali gambar melalui tenaga listrik. Dengan demikian, televisi sanngat
berperan dalam mempengaruhi mental, pola pikir khalayak umum. Karena televisi
bersifat audiovisual merupakan media yang dianggap paling efektif dalam
menyebarkan nilai-nilai yang konsum
Upaya menyampaikan informasi melalui media cetak, audio dan audio
visual, masing-masing memiliki kelebihan tetapi juga kelemahan. Penyebabnya
adalah sifat fisik masing-masing jenis media seperti terlihat pada tabel dibawah
ini:
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Jenis media
Media cetak

Sifat
1. Dapat dibaca, dimana dan kapan saja
2. Dapat dibaca berulang-ulang
3. Daya rangsang rendah
4. Pengolahan bisa mekanik, bisa elektris
5. Biaya relatif rendah
6. Daya jangkau terbatas

Radio

1. Dapat didengar bila siaran
2. Dapat didengar kembali bila diputar kembali
3. Daya rangsang rendah
4. Elektris
5. Relatif murah
6. Daya jangkau besar

Televisi

1. Dapat didengar dan dilihat bila ada siaran
2. Dapat dilihat dan didengar kembali, bila diputar
kembali
3. Daya rangsang sangat tinggi
4. Elektris
5. Sangat mahal
6. Daya jangkau besar

(J.B Wahyudi, Jakarta 1992:34).
Siaran televisi sesuai dengan sifatnya yang dapai diikuti secara audio dan
visual (suara dan gambar) secara bersamaan oleh semua lapisan masyarakat maka
siaran televisi dapat memuaskan semua lapisan masyarakat. Siaran televisi dapat
membuat kagum dan memukau sebagaian penontonnya, tetapi sebaliknya siaran
televisi dapat membuat jengkel dan rasa tidak puas bagi penonton lainnya. Suatu
program mungkin disukai oleh kelompok masyarakat terdidik namun acara itu
akan ditinggalkan kelompok masyarakat lainnya.
Menurut Valui Aditya.2009 Fungsi televisi yaitu sebagai alat informasi,
media edukasi, fungsi kontrol serta menjadi media penghubunga antar geografis.
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a. Alat komunikasi
Kehadiran televisi menjadi sangat penting sebagai sarana hubungan
interaksi antara yang satu dengan yang lain dalam berbagai hal yang
menyangkut perbedaan, dan persamaan persepsi tentang suatu isu yang
terjadi dibelahan dunia. Dalam hal ini, massa kemudian menjadi objek dari
sebuah liputan di televisi. Informasi berkaitan dengan massa kemudian
diolah dalam proses olah data audio visual sebagai paket dari pengemasan
informasi. Kemudian ditransmisikan melalui sebuah pancaran digital yang
diterima masyarakat sebagai sumber informasi.
b. Media edukasi
Banyak upaya yang diusahakan dalam peningkatan mutu pendidikan
adalah media pendidikan. Yang dimaksud dengan media pendidikan
adalah alat, metode, dan teknik yang digunakan dalam rangka lebih
mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam
proses belajar. Dengan demikian tolak ukur sudut pandang media
pendidikan terhadap tayangan tersebut dapat memberikan informasi yang
berkualitas dan memiliki nilai pendidikan moral dan ilmu pengetahuan.
c. Kontrol sosial
Dalam konteks televisi sebagai kontrol sosial, setidaknya televisi
mempunyai sebuah fungsi gambaran kehidupan sosial dalam suatu negara.
Melalui televisi, seseorang dapat mengetahui bagaimana sebuah sistem
kehidupan sosial itu diciptakan. Untuk lebih konkritnya, sebuah kenyataan
ini bisa kita lihat misalnya ketika kita membandingkan sebuah produk film
asli indonesia dengan produk film yang diproduksi oleh negara lain, dari
situ kita bisa melihat perbedaan yang sangat menonjol.
d. Fungsi hiburan
Sekarang ini Indonesia sedang dalam era pancaroba, dimana ketika
memasuki gerbang zaman globalisasi yaitu masa dimana segala bidang
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kehidupan berada diambang tinggal landas seiring dengan pesatnya
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Hal ini tidak
mengecualikan kemajuan yang begitu pesat dalam berbagai bidang
termasuk salah satunya industri hiburan, apalagi hal ini salah satunya
dipicu oleh ambisi mengejar ranting dihati masyarakat.
e. Media penghubung secara geografis
Inilah kecanggihan teknologi yang semakin hari semakin pesat
sehingga waktu yang lama terasa semakin cepat, sebuah wilayah yang luas
semakin terasa sempit. Segala pekerjaan manusia semakin mudah untuk
dilakukan. Semakin mudah untuk diselesaikan dengan teknologi.
4.2. Pengertian Berita Televisi
Dean M. Lyle Spencer dalam bukunya yang berjudul News Writings
yang kemudian dikutip oleh George Fox Mott(News Survey Journalism)
menyatakan bahwa: “Berita dapat didefenisikan 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: “Berita adalah laporan yang tepat waktu mengenai fakta
atau opini yang memiliki daya tarik atau hal penting kedua-duanya bagi
masyarakat luas.”
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa “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 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).
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4.3. Compers Program berita
4.3.1. Pengertian kameramen(compers)
Salah satu orang yang mempunyai peranan besar terhadap karya jurnalistik
televisi adalah seorang kameramen. Kameramen adalah mata dari televisi,
kameramen berfungsi sebagai ujung tombak suatu televisi. Tidak ada gambar
berarti tidak ada berita atau tidak ada suatu program acara, karena televisi
merupakan media audio visual yang mengandung unsur tersebut (Morissan, MA.
1990:10).
Kameramen harus membuat gambar suatu objek fokus agar dapat
menghidupkan gambar yang akan diambil gambarnya, dengan gambar yang
demikian itu seorang kameramen dapat merangkul penonton dengan gambar yang
kuat, penuh emosi dan detail.
Dalam proses produksi seorang kameramen harus berusaha menghindari
pemakaian alat secara otomatis. Penentu persepsi cahaya menurut selera kita,
yang menurut kita penting untuk sebuah frame, tidak sama dengan cahaya secara
otomatis, khususnya untuk adjust diagfrahma, white balance serta level sound
agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan fatal. Pelaku atau pengoperasi untuk alat
serta otomatis hayak berlaku dalam keadaan darurat. Dalam melihat setiap
kameramen memiliki sudut pandang yang berbeda-beda sesuai dengan situasi dan
kondisi dilapangan, maka sebagai kameramen harus selalu mengembangkan diri
untuk bisa mempunyai ciri khas gambar yang diambil melalui jam terbang dalam
peliputan berita (Morissan,MA.1990:93).
4.3.2. Tugas dan mekanisme kerja seorang kameramen
Kameramen atau juga disebut dengan juru kamera (camera person)
bertanggung jawab atas semua aspek teknis pengambilan dan perekaman gambar.
Seorang juru kamera harus memastikan tidak ada kesalahan yang dilakukan ketika
ia mengambil gambar. Ia harus memastikan bahwa gambar (framing) yang sudah
tepat, pengaturan level atau tingkat suara sesuai, warna gambar yang sesuai
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dengan aslinya (natural) dan juru kamera mendapatkan gambar (shot) yang
terbaik(Morissan,MA.1990:94).
4.3.3. Konsep-konsep kameramen
Profesionalisme seorang juru kamera televisi dalam mengambil gambar
dinilai ketika gambar hasil karyanya diperiksa sebelum diedit diruang editing.
Pengetahuan dasar mengenai teknik editing gambar mutlak harus diketahui oleh
juru kamera. Pemahaman teknik editing sangat lah penting bagi juru kamera
sebagai dasar baginya untuk mengambil gambar. Banyak pendapat yang
mengatakan seorang harus belajar dulu mengedit gambar sebelum ia bekerja
sebagai juru kamera(Morissan,MA.1990:95).
Beberapa langkah yang dilakukan sebelum dan sesudah kameramen
melaksanakan tugasnya dilapangan :
1. Persiapan liputan
Topik liputan berita biasanya sudah ada berdasarkan job desk masingmasing. Dalam perencanaan berita ini tidak perlu mengadakan rapat redaksi cukup
diskusi antara kameramen dan reporter saja. Mereka akan ditugaskan kedaerah
kekuasaan masing-masing. Pemimpin redaksi akan melakukan pemantauan setiap
hari kepada seluruh tim liputan. Pemimpin redaksi bertanggung jawab penuh atas
berita apa saja yang akan ditayangkan dari hasil peliputan berita para lipuran
menurut wilayah masing-masing.
2. Peliputan
Biasanya reporter dan kameramen akan berdiskusi untuk menentukan
langkah yang diambil ketika sudah dilapangan. Sejumlah langkah tersebut antara
lain :
a. Mempertanyakan kembali peristiwa apa yang akan diliput, nilai berita
apakah yang sangat ditunggu permirsa ?
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b. Apakah yang diliput termasuk running story atau cerita bersambung
yang setiap hari mungkin akan berkelanjutan. Jika demikian
perkembangan terakhir dari kasus tersebut itu apa ?
c. Siapa yang terpengaruh dengan berita tersebut ?
d. Siapa yang layak menjadi narasumber ?
e. Siapa yang bertanggung jawab terhadap peristiwa atau kasus yang
diliput ?
f. Siapa pemain kuncinya ?
g. Apakah diperlukan wawancara dengan seorang pengamat ataupun
seorang independen ?
h. Pertanyaan-pertanyaan apa yang perlu dikemukakan ?
i. Reporter harus membuat janji dengan narasumber untuk melakukan
wawancara.
Setelah kegiatan peliputan berita selesai, tim liputan akan kembali
kekantor dan reporter bertugas melaporkan judul liputannya kepada produser yang
kemudian akan dicatat dalam edit naskah.
3. Produksi
Proses produksi meliputi penyusunan naskah berita dan edit naskah, selain
itu melihat preview gambar yang didapat, menentukan durasi berita, editing
gambar, dubbing, dan membuat grafik termasuk kedalam proses produksi sebuah
berita televisi.
Dalam penyusunan naskah berita, reporter harus menyusun berdasarkan
data hasil liputannya. Data yang diperoleh haruslah berdasarkan fakta, tidak boleh
ada opini dari penulis dan juga tidak boleh dikurangi atau ditambah. Selain itu
data-data tersebut haruslah akurat dan bisa dipercaya. Penyusunan berita tersebut
menggunakan prinsip piramida terbalik, dimana lead atau kepala berita
merupakan isi berita yang penting yang ingin disampaikan.
Teks berita dapat dikelompokkan kedalam dua bagian, yakni berupa
informasi yang penting dan informasi yang tidak penting. Informasi penting
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disebut juga pokok-pokok informasi atau unsur-unsur berita. Pokok-pokok
informasi terangkum dalam rumus 5W + 1H( Kosasih, 2016:74).
Naskah yang telah dibuat oleh reporter lalukan di dubbing oleh reporter
untuk dimasukkan kedalam berita. Setelah berita selesai diedit oleh editor
selanjutnya akan ditayangkan.
Berdasarkan proses perjalanan sebuah berita dari peliputan hingga
penayangan tersebut nampak jelas bahwa sebuah berita yang ditayangkan adalah
hasil dari kerjasama tim yang di komandani oleh produser. Meskipun penangung
jawab utama suatu berita adalah pemimpin redaksi.
Orang-orang yang berada dibawah koordinasi pemimpin redaksi adalah :
a. Koordinator liputan
b. Produser
c. Reporter
d. Kameramen dan editor gambar
e. Dubber
f. Presenter
g. Petugas teleprometer
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BAB V
PENUTUP
1.1. Kesimpulan
Kegiatan kerja praktek (KP) sangat bermanfaat bagi para mahasiswamahasiswa khususnya semester lima. Jurusan Teknik Informatika, Prodi D-III
Teknik Informatika Politeknik Negeri Bengkalis. Dengan adanya kegiatan KP
mahasiswa dituntut untuk mempunyai sikap mandiri dan mampu berinteraksi
dengan orang lain sehingga mahasiswa diharapkan dapat memiliki keterampilan
serta wawasan yang tinggi. KP merupakan salah satu kegiatan praktek diluar jam
perkuliahan, yang bekerja sama dengan perusahaan atau organisasi, sehingga
mahasiswa dapat berlatih untuk mampu beradaptasi dengan dunia kerja yang
sesungguhnya.
Dalam melaksanakan pekerjaan sebagai kameramen (compers) sangat
perlu dikuasai beberapa hal seperti kedisiplinan diri, insting yang kuat dalam
mengambil gambar sebuah berita yang menghasilkan informasi yang berkualitas.
1.2 Saran
Sehubungan dengan keterangan diatas, maka saran kepada semua pihak
maupun dengan yang terkait sebaiknya departemen pemberitaan menggunakan
sistem rapat redaksi harian. Hal ini sangat bermanfaat dan efektif pada kerja
redaksi pemberitaan maupun kerja kameramen dilapangan. Dengan adanya rapat
redaksi, terdapat koordinasi yang baik antara redaktur dan kameramen sehingga
mendapat berita yang aktual dan berkualitas.Tingkatkan jalinan kerja sama
dengan menciptakan komunikasi yang sehat antara crew lainnya.
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