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Penulis merasa sangat bersyukur selama melaksanakan Kerja Praktek di Humas 

DPRD Bengkalis, karena dengan adanya pelaksanaan Kerja Praktek ini penulis 

mendapatkan begitu banyak pengalaman berharga yang dapat dijadikan pegangan yang 

sangat berguna dan membantu di masa yang akan datang terutama di dalam dunia kerja 

dengan lingkup yang lebih luas.  

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan pada laporan ini. 

Oleh karena itu penulis mengundang pembaca untuk memberikan saran serta kritik 

yang dapat membangun. Kritik dari pembaca sangat diharapkan untuk penyempurnaan 

laporan selanjutnya. Untuk itu kritik dan saran demi kesempurnaan penulisan Kerja 
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BAB I PENDAHULUAN 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

 

Kerja Praktek adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh setiap Mahasiswa 

diseluruh perguruan tinggi, khusunya Perguruan Tinggi Politeknik Negeri Bengkalis. 

Mahasiswa harus menyelesaikan Kerja Praktek (KP) yang telah menjadi syarat dari 

Politeknik Negeri Bengkalis. Untuk dapat terjun langsung kedunia kerja setelah kuliah, 

maka setiap mahasiswa harus memiliki pengalaman, guna menghadapi dunia kerja 

sesuai bidang yang digeluti. Oleh karena itu, kerja praktek sangat tepat dilaksanakan 

sehingga nantinya akan memberikan keselarasan antara ilmu teori dan praktek karena 

pada dasarnya ilmu teori yang di dapat dari bangku perkuliahan belum tentu sama 

dengan kerja praktek di lapangan. Kerja Praktek adalah wadah yang baik bagi 

mahasiswa untuk berinteraksi secara langsung dengan dunia industri atau dunia kerja. 

 

Dewan perwakilan rakyat daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang 

berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang berperan dan 

tanggung jawab dalam mewujudkan efesien, efektifitas produktivitas dan akuntabilitas 

penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban tugas, 

wewenang dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan. 
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1.2 Ruang Lingkup 

 

Dalam pelaksanaan kerja praktek di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bengkalis 

penulis ditepat pada bagian Humas dan Protokoler, pada bagian Humas dan Protokoler 

ada pun sub bagian Publikasi dan Dokumentasi memiliki tugas sebagai berikut: 

1. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Publikasi dan dokumentasu berdasarkan 

data kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada sebagai bahan 

untuk melakasanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. 

2. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan 

teknis pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang 

berhubungan dengan Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi. 

3. Mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistematiskan, dan mengolah 

data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas 

sub bagian publikasi dan dokumentasi sebagai kerangka acuan pedoman 

penyusunan rencana kegiatan. 

4. Mengiventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas 

sub bagian publikasi dan dokumentasi serta menyiapkan bahan-bahan dalam 

kerangka pemecah masalah. 

5. Menghimpun dan mengolah data dan menyajikan berbagai kegiatan DPRD 

melalui publikasi dan dokumentasi. 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Kerja Praktek 

 

1.3.1 Tujuan Kerja Praktek 

1. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh 

pengalamam praktis sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan program 

studinya. 

2.    Menguji kemampuan mahasiswa dalam pengetahuan, keterampilan dan 

kemampuan dalam penerapan pengetahuan dan attitude/perilaku 

mahasiswa dalam bekerja. 

3.  Untuk mengembangkan ilmu yang di dapat dengan memberikan 

pengalaman kerja. 

1.3.2  Manfaat Kerja Praktek 

1. Mahasiswa mendapat kesempatan untuk menerapkan ilmu pengetahuan 

teori/konsep dalam dunia pekerjaan secara nyata. 

2. Mahasiswa memperoleh pengalaman praktis dalam menerapkan ilmu 

pengetahuan teori/konsep sesuai dengan program studinya. 

3. Mahasiswa memperoleh kesempatan untuk dapat menganalisis masalah 

yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang diterapkan dalam 

pekerjaan sesuai dengan program studinya. 

4. Politeknik Negeri Bengkalis memperoleh umpan balik dari 

organisasi/perusahaan terhadap kemampuan mahasiswa yang mengikuti 

KP di dunia pekerjaannya. 

5. Politeknik Negeri Bengkalis memperoleh umpan balik dari dunia 

pekerjaan guna pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran. 
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BAB II GAMBARAN UMUM DPRD 

BENGKALIS 

GAMBARAN UMUM DPRD BENGKALIS 

 

2.1 Profil dan sejarah DPRD 

 

Dewan perwakilan rakyat daerah adalah lembaga yang berkedudukan sebagai 

unsur penyelenggara pemerintahan daerah di kabupaten atau kota di indonesia. 

Adapun ketua DPRD Bengkalis yang pernah memimpin dari priode pertama 

sekali dan periode sekarang yaitu sebagai berikut: 

1. T. COMEL (1965-1971) 

2. H. ENDUT GANI (1971-1977) 

3. H. A LATIEF (1977-1997) 

4. Drs H. HELMI MAT (1997-1999) 

5. H. ANNAS MAAMUN (1999-2000) 

6. H. MUSDAR MUSTAFA (2001-2004) 

7. H. RIZA PAHLEFI (2004-2009) 

8. H. INDRA GUNAWAN, Ph.D (2009-2011) 

9. JAMAL ABDILLAH (2011-2014) 

10. H. HERU WAHYUDI, SH (2014-2017) 

11. H. ABDUL KADIR, S.Ag, M.Si (2017-2019) 

12. H. KHAIRUL UMAM, Lc, M.E.Sy (2019-2024) 
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2.2 Visi dan misi DPRD Bengkalis 

 

2.2.1. Visi 

Terwujudnya kabupaten Bengkalis sebagai model negeri Maju dan 

Makmur di Indoneisa. 

2.2.2. Misi 

• Terwujudnya pemerintah yang berwibawa, transparan dan 

bertanggungjawab serta dapat melaksanakan kepimpinan dengan bijak, 

berani dan ikhlas 

• Terwujudnya pengelolaan seluruh ptensi daerah dan sumber daya 

manusia untuk kemakmuran rakyat. 

• Terwujudnya penyedian infrastruktur yang berkualitas untuk 

kesejahteraan rakyat. 
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2.3 Struktur Organisasi DPRD Bengkalis 

 

Adapun struktur organisasi di bagian Humas dan Protokoler DPRD Bengkalis 

adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 1. Struktur Organisasi 

2.4 Ruang Lingkup DPRD Bengkalis. 

 

Didalam kantor DPRD Bengkalis memiliki berberapa komisi, komisi merupakan 

salah satu alat kelengkapan DPR. Pada periode 2014-2019 komisi dibagi kedalam 11 

komisi sesuai dengan keputusan rapat paripurna DPR RI. Susunan dan keanggotaan 

komisi ditetapkan oleh DPR dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan 

pemertaan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan tahun sidang. Setiap 

anggota, kecuali pimpinan MPR dan DPR, harus menjadi Anggota salah satu komisi. 

Komisi I DPR RI merupakan satu dari 11 komisi yang ada di DPR RI. 
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1. Ruang lingkup komisi 1 

Sesuai dengan keputusan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 4 November 

2014, Memiliki ruang lingkup tugas pada bidang: 

1) Pertahanan 

2) Luar Negeri 

3) Komunikasi dan informatika 

4) Intelijen 

2. Ruang lingkup komisi 2 

Ruang lingkup komisi 2 DPR RI adalah di bidang: 

1) Pemerintahan dalam negeri 

2) Otonomi daerah 

3) Aparatur negara 

4) Pegawai reformasi 

5) Kepemiluan 

6) Pertahanan dan reforma agrarian 

3. Ruang lingkup komisi 3 

Memiliki ruang lingkup tugas pada bidang: 

1) Hukum 

2) HAM 

3) Keamanan 

4. Ruang lingkup komisi 4 

Memiliki ruang lingkup tugas pada bidang: 

1) Pertanian 

2) Lingkungan hidup 

3) Kehutanan 

4) Kelautan 
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BAB III BIDANG PEKERJAAN 

SELAMA KERJA PRAKTEK 

BIDANG PEKERJAAN SELAMA KERJA PRAKTEK 

3.1 Spesifikasi tugas yang dilakukan 

 

Kerja Praktek (KP) dilaksanakan selama 2 bulan yang dilaksanakan dari tanggal 5 

Juli 2021 sampai dengan 31 Agustus 2021 di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat 

Bengkalis. Selama melaksanakan KP di DPRD Bengkalis adapun tugas yang diberikan, 

diantaranya : 

 

3.1.1. Mengambil foto anggota dewan atau peserta pada saat rapatParipurna 

 

Rapat paripurna adalah rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua 

dan wakil ketua yang merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan 

wewenang dan tugas DPRD antara lain untuk menyutujui Rancangan Peraturan 

Daerah menjadi Peraturan Daerah dan menetapkan keputusan DPRD. 

 

Gambar 2 Kamera yang digunakan 
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3.1.2. Mengatur posisi kamera video pada saat rapat paripurna 

 

Rapat paripurna adalah rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua 

dan wakil ketua yang merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan 

wewenang dan tugas DPRD antara lain untuk menyutujui Rancangan Peraturan 

Daerah menjadi Peraturan Daerah dan menetapkan keputusan DPRD. 

 

Gambar 3 Mengatur posisi kamera video 

3.1.3 Mengatur perangkat sebelum zoom meeting 

 

Perangkat yg diatur meliputi laptop yg digunakan sebagai admin, 

webcam, dll. 

 

Gambar 4 Mengatur laptop sebelum zoom meeting 
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3.2 Target yang diharapkan. 

 

Dalam pelaksanaan Kerja Praktek (KP) yang dilaksanakan di Kantor DPRD 

Kabupaten Bengkalis, adapun target yang dicapai antaranya : 

1. Dapat menyelesaikan tugas yang diberikan dengan baik  

2. Memahami tugas yang diberikan   

3. Dapat memanfaatkan pengetahuan di pemerintahan 

4. Memahami dunia kerja 

 

3.3 Perangkat yang digunakan. 

 

Dalam pelaksanaan Kerja Praktik (KP) yang dilaksanakan di DPRD Bengkalis. 

Adapun perangkat yang digunakan diantaranya : 

1. Nikon D7200 Kit AF-S 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR 

 

Gambar 5 Alat yang digunakan 
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Untuk pertama kalinya dengan Nikon D7200 Kit AF-S 18-140mm f/3.5-5.6G ED 

VR dapat memberikan kualitas gambar yang menggembirakan, kemampuan low-

light dan kecepatan DSLR Nikon tersedia dengan built-in Wi-Fi® dan Near Field 

Communication (NFC). Memperkenalkan D7200, bintang baru kamera DX-format 

Nikon line-up. 

AF-S (Auto Focus dengan Silent Wave Motor), artinya lensa ini bekerja lebih 

tenang dan tidak berisik. Lensa AF-S memiliki built-in motor di dalam lensa. VR 

(Vibration Reduction) adalah fitur anti getar yang memungkinkan lensa dapat 

menstabilkan / mereduksi getaran akibat gerakan tangan saat memotret. ED (Extra-

low Dispersion) adalah sebuah elemen kaca dalam lensa yang dapat mencegah 

berpencarnya cahaya ketika memasuki lensa 

2. Sony Camcorder NXCAM HXR-NX100 Full HD 

 

Gambar 6 Kamera video yang digunakan 

Sony Camcorder NXCAM HXR-NX100 Full HD membawa kinerja 

berkualitas tinggi, kemampuan beradaptasi, dan kemudahan penggunaan yang 

kompak. camcorder ini memiliki sensor Exmor R tunggal dengan resolusi Full HD 

1920×1080, lensa Sony G dengan 12x rentang zoom optik, dan 24x Clear Image 
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Zoom. Lensa zoom terintegrasi fitur cincin kontrol lensa individu untuk fokus, iris, 

dan zoom. Lensa dapat digunakan dalam mode otomatis penuh dengan kontrol 

servo, atau  lensa dengan benar-benar dioperasikan secara manual. 

3. Tripod Camera Video Nest NT-550 

 

Gambar 7 Tripod yang digunakan 

Tripod Nest NT-550 merupakan tripod camera dan video yang stabil, 

praktis dan kuat, dengan berat hanya 950g serta dapat dibawa kemana saja dan 

dapat digunakan baik di dalam maupun di luar ruangan. Tripod ini memiliki quick 

release plate dengan 90 ° flip sehingga kamera dapat memotret dan merekam secara 

bebas di sudut mana pun. Beban maksimum yang dapat ditopang mencapai 3,5kg 

serta tinggi minimal 46,5cm dan maksimal 150cm. 
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3.4 Dokmen atau File yang dihasilkan 

 

Dalam pelaksanaan Kerja Praktek (KP) yang dilaksanakan di Kantor Dewan 

Perwakilan Rakyat Bengkalis adapun dokumen atau file yang dihasilkan diantaranya : 

1. Gambar atau hasil foto. 

 

3.5 Kendala yang Dihadapi 

 

Selama melaksanakan Kerja Praktek di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat 

Bengkalis terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas yang 

diberikan yaitu kurangnya unit kamera yang disediakan, sedangkan kebutuhan untuk 

mengambil foto banyak.  
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BAB IV KAMERA DAN TEKNIK 

PENGAMBILAN GAMBAR 

KAMERA DAN TEKNIK PENGAMBILAN GAMBAR 

4.1 Pendahuluan 

 

 Menjadi juru kamera sebetulnya bukan hal sulit asal memenuhi kriteri yaitu tidak 

buta warna, mampu memegang kamera dengan baik dan benar dan mempunyai fisik 

yang sehat. Pria maupun wanita tidak masalah. Sejalan dengan kemajuan teknologi, 

kamera professional pun sekarang ukuran serta beratnya makin kecil dan ringan. 

Menjadi juru kamera disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing seperti uru kamera 

berita (reportase), juru kamear film, juru kamera video klip, juru kamera dokumentasi, 

dan lain-lain.  

 

     
Gambar 8 Juru kamera 

4.2 Pembahasan 

 

Ada 3 jenis kamera yang kita kenal yaitu : kamera foto, kamera film/movie, dan 

kamera video. Ketiga jenis kamera tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda. 

Perbedaannya terutama pada aspek bahan penyimpan gambar (imej) dan proses 

terjadinya gambar. Untuk kamera foto dan kamera film bahan bakunya menggunakan 

pita selluloid untuk yang analog, sedangkan digital, menggunakan media memory atau 
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hard disk. Sedangkan untuk kamera video menggunakan bahan baku kaset video untuk 

analog, untuk digital, menggunakan memory atau hard disk.  

 

Gambar 9 Kamera analog, kamera digital, dan kamera film 

Selanjutnya jika dilihat dari gambar yang dihasilkan dari ketiga kamera di atas, 

perbedaannya adalah, jika kamera foto menghasilkan gambar tunggal tak bergerak (still 

picture), sementara kamera film dan video memiliki kesamaan, yaitu sama-sama 

menghasilkan gambar-gambar hidup atai citra bergerak (motion picture). 

Penggolongan penggunaan kamera dibagi menjadi tiga yaitu kamera studio, kamera 

portable (ENG Camera) dan kamera EFP (Electronics Fields Production).  

4.3 Pengambilan Gambar (Shot) 

 

Shot adalah unsur terkecil dari sebuah struktur film yang utuh, yang dapat dilihat 

pesan dari shot itu sendiri. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengambilan gambar 

yaitu: faktor manusia, faktor ruang, faktor waktu, faktor peristiwa dramatik dan faktor 

suara. Faktor manusia ditampilkan untuk melambangkan perwatakan atau masalah 

dalam sebuah film. Faktor manusia menjadi bagian integral dengan peristiwa yang 

ingin disajikan dalam film.  
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Gambar 10 Faktor manusia 

Faktor ruang ada dua macam, yaitu ruang alami dan non alami. Ruang alami adalah 

ruang yang sesungguhnya untuk sebuah peristiwa yang terjadi. Ruang non alami adalah 

ruang pengganti yang dipakai untuk menggambarkan suatu peristiwa atau biasa disebut 

studio. Biasanya untuk non alami seperti studio bluescreen atau green screen, sehingga 

dalam pengeditan latar belakang hijau atau biru dapat diganti latar belakang ruang 

alami atau kreasi dari 3 dimensi. 

 

Gambar 11 Studio alami dan Non alami 

4.4 Camera Angle 

 

Posisi kamera yang mengarah pada obyek tertentu berpengaruh terhadap makna 

dan pesan yang akan disampaikan. Banyak juru kamera tidak terlalu memperhatikan 

sudut pandang kamera, karena dianggap sepele. Sudut pengambilan high angle berbeda 

maknanya dengan low angle.  Dengan low angle, menjadikan obyek yang ditangkap 

menjadi lebih besar dan megah, sedangkan high angle, menjadikan obyek terasa kecil. 
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Pada prinsipnya teknik pengambilan gambar meliputi sudut pengambilan, ukuran shot, 

gerakan obyek dan gerakan kamera.  

Sudut pengambilan gambar ada lima macam yaitu bird eye view, high angle, eye 

level, low angle, dan frog eye. Masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda 

sehingga karakter dan pesan yang dikandung tiap shot akan berbeda pula. Bird view 

adalah suatu teknik pengambilan gambar dengan posisi kamera di atas ketinggian 

obyek yang direkam. Tujuannya adalah memperlihatkan obyek-obyek yang ditangkap 

terkesan lemah, sehingga penonton merasa iba dan tergerak hatinya. 

High angle adalah teknik pengambilan gambar dari atas obyek, tetapi lebih rendah 

dari bird view. Tujuannya adalah obyek yang ditangkap terkesan dilemahkan dan tak 

berdaya. Low angle adalah pengambilan gambar dari bawah obyek. Kesan yang 

timbulkan obyek menjadi terkesan dominan dan besar. 

Eye level adalah pengambilan gambar yang sejajar dengan posisi obyek. Sudut 

pengambilan ini yang paling sering dilakukan oleh juru kamera. Sudut pengambilan ini 

kurang mengandung kesan tertentu. Frog eye adalah teknik pengambilan gambar yang 

di mana posisi kamera sejajar dengan posisi dasar dari sebuah obyek. Kesan yang 

ditimbulkan adalah dramatis karena memperlihatkan suatu visual yang menarik tapi 

diambil dengan variasi tidak seperti biasanya. 

 

Gambar 12 Bird view 



18 
 

 

Gambar 13 High angel 

 

Gambar 14 Low angel 

4.5 Frame Size (Ukuran Gambar) 

 

Ukuran gambar (frame size) dalam setiap shot memiliki maksud dan maknanya 

sendirisendiri. Untuk itu juru kamera dituntut untuk memahami ukuran gambar yang 

disesuaikan dengan kebutuhan skenario sebuah adegan. Extreme Close Up (ECU) yaitu 

ukuran sangat dekat sekali dengan obyek, memiliki makna menampilkan detail dari 

sebuah obyek. 
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Gambar 15 Extremely close up 

 

Gambar 16 close up 

 

Gambar 17 Big close up 

Big close up (BCU) yaitu dari batas kepala hingga dagu obyek, memiliki kesan 

menampilkan obyek menimbulkan ekspresi tertentu Close Up yaitu dari batas kepala 

hingga leher bagian bawah, memiliki kesan memberikan obyek secara jelas. Medium 

Close Up (MCU) yaitu dari batas kepala hingga dada ke atas memiliki kesan 

menegaskan profil seseorang. 
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BAB V PENUTUP 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Dengan teknik serta pengetahuan tentang kamera yang baik, tentunya juru kamera 

dituntut menghasilkan karya yang optimal dan maksimal. Juru kamera dapat 

menerapkan teknik dan pengetahuan yang baik tentang kamera yang disesuaikan 

dengan kebutuhan di lapangan. Peningkatan keahlian juru kamera di lapangan 

memberikan dampak yang luar biasa terhadap video atau film yang dibuat sehingga 

video atau film yang berkualitas tinggi akan banyak bermunculan.  

5.2 Saran 

Adapun saran yang ingin disampaikan terkait pelaksanaan Kerja Praktek (KP) 

adalah : 

1. Diharapkan Politeknik Negeri Bengkalis dapat terus menjalin hubungan yang 

baik dengan Kantor DPRD Bengkalis dan Perusahaan-perusahaan lain yang 

terkait dengan pelakasanaan Kerja Praktek. 

2. Politeknik Negeri Bengkalis sebaiknya melakukan pemantauan secara berkala 

dalam pelaksanaan Kerja Praktek yang dilakukan oleh mahasiswa, sehingga 

para mahasiswa yang sedang melaksanakan Kerja Praktek dapat bekerja dengan 

bak dan pelaksanaan Kerja Praktek pun sesuai dengan yang diharapkan oleh 

pihak kampus. 
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DAFTAR PUSTAKA 
 

Politeknik Negeri Bengkalis, 2017, Buku Panduan Kerja Praktek (KP) Mahasiswa 

Politeknik Negeri Bengkalis-Riau 

https://dprd.bengkaliskab.go.id/web/link/profil , Diakses tanggal 16 Agustus 

2021. 10.30 WIB 
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LAMPIRAN
LAMPIRAN 1 SURAT KETERANGAN SELESAI KERJA PRAKTEK
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LAMPIRAN 2 LEMBAR PENILAIAN DARI PERUSAHAAN
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LAMPIRAN 3 KEGIATAN HARIAN
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