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ABSTRAK 

 

Makalah Ilmiah ini berjudul “Peran Foto Jurnalistik Dalam  Pemberitaan Surat Kabar 

Harian Umum (SKHU) Victory News”. Perkembangan media massa sekarang ini sudah sangat 

pesat. Ini ditandai dengan banyaknya media massa yang hadir dalam bentuknya, yaitu media 

massa cetak dan media massa elektronik. Keberadaan media massa sendiri sekarang sudah 

menjadi suatu kebutuhan manusia. Ini dikarenakan, pada dasarnya manusia itu adalah mahkluk 

yang haus akan informasi dan pengetahuan. Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu 

membutuhkan orang lain untuk hidup dan bersosialisasi. Jenis komuniaksi yang dipakai oleh 

manusia berupa komunikasi verbal dan non – verbal. komunikasi verbal berupa ucapan langsung 

dan komunikasi non verbal berupa kata-kata, gambar,foto dan simbol.  

Selama ini tidak semua berita bisa diketahui oleh semuamasyarakat, sehingga untuk 

menyampaikan sebuah pesan, dibutuhkannya saluran atau media. Tidak sedikit  media biasa 

digunakan oleh menusia untuk memenuhi kebutuhan akan informasi dengan cara mengakses dari 

internet, membaca dan menonton televisi. Salah satu media yang menjadi pilihan yaitu media 

massa cetak,khususnya koran. Koran merupakan salah satu media massa yang sangat dikenal oleh 

masyaraka sebelum adanya media elektronik. Selain menyajikan informasi dalam rupa tulisan 

narasi dalam kertas, di dalam koran juga menyajikan informasi berupa gambar.  

Gambar-gambar ini biasanya menjadi pelengkap dalam sebuah berita yang disajikan 

dalam koran dan sering disebut foto jurnalistik. Foto jurnalistik adalah foto yang dihasilkan atau 

dibuat oleh seorang jurnalis. Jurnalis yang khusus mengabadikan peristiwan dalam bentuk foto 

disebut fotografer atau wartawan foto.  Foto jurnalistik bukan hanya sekedar memoto 

sembarangan. Terdapat etika yang selalu di junjung tinggi, ada pesan dan berita yang ingin 

disampaikan, ada batasan yang tidak boleh dilanggar dan ada momentum yang harus ditampilkan 

dalam sebuah frame. 
Di Kota Kupang, ada begitu banyak media cetak yang sudah berkembang pesat, salah 

satunya adalah Surat Kabar Harian (SKHU) VICTORY NEWS KUPANG. SKHU Victory news 

ini berdiri tanggal 2 Februari 2012.media ini merupakan salah satu media massa cetak yang selalu 

menjadi langganan masyarakat dalam mengakses informasi. dalam menampilkan foto jurnalistik 

atau foto untuk memperjelas suatu berita, wartawan foto  selalu menjalankan tugasnya sesuai 

tatacara dan aturan yang berlaku.foto yang selama ini dihasilkan oleh SKHU Victory News cukup 

baik karena mereka memperhatikan setiap sisi dari foto yang diambil guna memeuhi kebutuhan 

pembaca akan suatu berita yang mereka baca dengan menghadirkan foto di dalamnya.walaupun 

masih terdapat beberapa kekurangan seperti dalam melakukan foto closeup.lebih dari itu, 

wartawan juga berusaha untuk mendapatkan enggel yang tepat agar mengasilkan foto yang hidup 

yang membuat pembaca merasa puas dengan berita dan foto yang dipublikasikan. 

selain itu, agar menghasilkan gambar yang berkualitas, terdapat beberapa teknik 

pengambila gambar yang sering ditonjolkan yaitu teknik long shot dan medium long shot. Kedua 

teknik ini biasa diguanakan dalam foto – foto kegiatan atau momen pada berita agar dapat 

memperjelas berita yang ada dan kedua teknik ini juga dianggap sebagai standar pengambilan 

gambar sebuah foto berita dalam surat kabar ini dan selalu dilengkapi dengan caption untuk 

memperjelas foto tersbut. 

walaupun demikian, foto jurnalistik harus tetap diambil juga harus mengutamakan isi dari 

sebuah berita dan tidak hanya asal memotret saja dan wartawan diharapkan dapat lebih variatif 

dalam menghasilkan foto closeup agar tidak selalu menggunakan foto yang lama, melainkan 

mereka bisa memiliki foto terbaru agar pembaca tidak merasa bosan. selain itu diharapkam 

wartawan dapat mengambil foto yang baik dari berbagai enggel. karena semua ini berguna untuk 

memberikan kepiuasan kepada pembacaagar mereka tidak beralih pada edia lain. 
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