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KATA PERSEMBAHAN 

 

Kerja keras dengan semangat dan berusaha sebaik mungkin merupakan 

awal dari semua yang peneliti lakukan untuk menyelesaikan kerja praktek ini. 

Semua yang dilakukan bukan semata hanya untuk kepuasaan semata, tetapi unutk 

memperoleh pengalaman serta membahagiakan orang tua dan teman-teman 

terdekat. Dengan terselesainya laporan kerja praktek ini, awal baru untuk 

membuka jalan yang lebih baik sudah terbuka untuk meraih masa depan. Bagi 

penulis kegagalan bukanlah suatu hambatan, tetapi suatu motivasi hidup dalam 

meraih tujuan.  

 

“You only live once, but if you do it right, once is enough.” 

(“Anda hanya hidup sekali, tetapi jika kamu melakukan dengan benar, sekali saja 

sudah cukup”) 

-the daily quotes- 

 

 

 

 

Surabaya, 17 Oktober 2014 

 

Penulis 
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KATA PENGANTAR 

 

 Pertama penulis mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang telah 

membimbing dan menjaga kesehatan penulis hingga menyelesaikan tugas laporan 

kerja praktik ini dengan waktu yang ditentukan. 

 Judul laporan penulis “Kerja Praktik Proses produksi berita foto pada 

koran Jawa Pos” ini disusun berdasarkan kegiatan yang penulis lakukan selama 

melakukan kerja praktek di koran harian Jawa Pos mulai terhitung dari tanggal 02 

Juni 2014 hingga 05 Juli 2014. 

Kerja Praktek merupakan matakuliah wajib yang harus diambil oleh 

mahasiswa semester 7 di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Katolik Widya 

Mandala Surabaya. Fakultas Ilmu Komunikasi memberikan kesempatan kepada 

mahasiswanya untuk terjun langsung didunia kerja yang sebenarnya dan 

beradaptasi dengan anggota perusahaan yang lain.  

Di balik terselesaikannya laporan kerja praktek ini, terdapat banyak pihak-

pihak yang membantu serta mendukung penulis untuk dapat menyelesaikan 

laporan ini. Oleh sebab itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Mama yang sedang berada di Taiwan yang senantiasa memberikan 

dukungan kepada penulis, terima kasih telah memberikan dukungan 

berupa materi dan nasihat-nasihat yang selalu dikatakan melalui telepon. 

Terima kasih atas kekhawatirannya kepada penulis yang selalu mendorong 

penulis harus giat dalam kuliah. 

 

2. Papa yang juga selalu memberikan semangat kepada penulis, meskipun 

jauh di luar negeri. Terima kasih atas perhatian dan nasehat yang diberikan 

meskipun tidak bertemu secara langsung. 
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3. Azelia Elviera sang kekasih yang senantiasa memberikan dukungan dan 

semangat dan selalu menemani saat mengerjakan kerja praktik dirumah 

dan terima kasih sudah mengingatkan untuk selalu makan dan jaga 

kesehatan. Love You. 

 

4. Nanang Kridianto selaku dosen pembimbing penulis. Terima kasih atas 

masukan dan nasihatnya untuk menyelesaikan laporan kerja praktik 

dengan cepat dan sabar. 

 

5. Noveina S. Dugis selaku dosen pendamping LAB Fikom yang senantiasa 

memberikan saran terhadap laporan kerja praktek ini meskipun bukan 

dosen pembimbing sebenarnya. God Bless You 

 

6. Partner penulis selama melakukan kerja praktek Freddy Nico Tjandra yang 

selalu bersamaan dalam melakukan kerja praktek di Jawa Pos yang 

terkadang tidak mendapatkan agenda, terkadang juga memberikan agenda 

yang terbentuk dengan agenda lainnya. Terima kasih untuk kebersamaanya 

kawan  

 

7. Fikom 2011: Stevani, Deandy, Kevin, dan Allenthara J.M.P.S yang sering 

memberikan semangat kepada penulis dan membantu penulis ketika 

mengalami kesulitan dalam mengerjakan laporan kerja praktek 

8. Fotografer Metropolis: Mas Frizal, Mas Dipta, Mas Angger, Mas Dimas, 

dan Mas Guslan yang selalu memberikan banyolan kepada penulis ketika 

selesai melakukan agenda dari pagi, siang hari dengan terik matahari 

begitu panas hingga proses setor foto. Terima kasih atas perhatian yang 

diberikan 

9. Jurnalis Metropolis: Mbak Indi, Mbak Ira, Kak Ika, Mbak Der, Mbak 

Rima, Mbak Ayu terima kasih atas kebersamaanya. Pengalaman yang 

tidak akan terlupakan sama kalian yang menunggu klien yang tidak 

datang-datang hingga kepanasan. Terima kasih semuanya. 
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Akhir kata penulis menyadari bahwa laporan ini kurang sempurna, 

penulis menerima saran dan berterima kasih atas segala saran yang positif 

guna menyempurnakan laporan ini. Besar harapan penulis bahwa laporan 

kerja praktek ini dapat berguna bagi Fakultas Ilmu Komunikasi dan dapat 

menjadi bahan referensi bagi bagi angakatan-angkatan berikutnya di 

Fakultas Ilmu Komunikasi Univeritas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
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RINGKASAN 

Media massa tradisional seperti media cetak saat ini masih digunakan 

dalam kehidupan sehari-hari meskipun teknologi sudah maju. Media cetak 

merupakan media komunikasi pertama yang dikenal manusia sebagai media yang 

memenuhi ciri-ciri komunikasi massa (satu arah, melembaga, umum, serempak). 

Media massa cetak berbentuk surat kabar, tabloid, buletin, majalah. Berdasarkan 

kutipan teori diatas surat kabar pada jaman dahulu media komunikasi dalam artian 

sebagi media informasi kepada masyarakat. Pada jaman dahulu internet belum ada 

dan orang-orang pada jaman dahulu tidak mengerti menggunakan internet, 

sehingga media komunikasi yang digunakan untuk sarana informasi yaitu surat 

kabar. Perusahaan media cetak saat ini pun masih dibilang sebagai sarana 

informasi masih dipakai oleh masyarakat Indonesia, mesikpun teknologi sekarang 

sudah canggih. Media cetak ini bertujuan untuk kalangan orang tua yang sudah 

tidak mengikuti kecanggihan teknologi ataupun menggunakan gadget untuk 

mendapatkan informasi. 

Foto Jurnalistik adalah foto yang bernilai berita atau foto yang menarik 

bagi pembaca tertentu, dan informasi tersebut disampaikan kepada masyarakat 

sesingkat mungkin. Media komunikasi yang menggabungkan halaman verbal dan 

visual. Elemen verbal yang berupa kata-kata adalah caption. Caption berfungsi 

melengkapi informasi sebuah gambar karena sebuah foto tanpa keterangan dapat 

kehilangan makna. 

Proses foto jurnalistik, fotografer diharuskan meliput berita dan 

mengambil gambar sesuai dengan teknik-teknik serta metode-metode yang ada. 

Setelah medapatkan foto jurnalistik fotografer memberikan caption serta diedit 

terlebih dahulu, kemudian diberikan kepada redaktur. 

Dalam kegiatan sehari-hari fotografer jurnalistik juga selalu melihat foto-

foto jurnalistik baik didalam dan diluar negeri. Hal tersebut dilakukan untuk 

mencari refrensi angle yang diambil oleh fotografer jurnalistik lainnya. Mencari 

foto-foto lepas yang lain guna nya untuk menjadikan foto berita yang dicari 

menjadi pembelajaran tersendiri tanpa perlu dibimbing oleh redaktur. 

Foto jurnalistik tidak hanya sekedar mencari foto sesuai agenda atau 

aturan yang telah diberikan, tetapi menjadi foto tersebut yang awalnya tidak 

memiliki  nilai berita, menjadi nilai berita dan lihat oleh orang-orang yang 

membaca berita tersebut. 

 

Kata Kunci : Media Cetak, Foto Jurnalistik, Jawa Pos 
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