
Team project ©2017 
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 



8 
 

BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

3.1. Kedudukan dan Koordinasi 

Dalam pelaksanaan kerja magang di PT. Paplilon Media Group, penulis di 

tempatkan pada divisi POPULAR TV di bagian videografer. Koordinasi dalam 

proses kerja magang dilakukan di bawah arahan langsung dari direktur utama dan 

produser. Dalam pelaksanaan kerja magang, penulis dibimbing oleh Errol Fajrie 

sebagai produser. 

 
Gambar 3.1 SOP Kordinasi. 

 

Peranan videografer dalam..., Darojatun Tawang Alun, FSD UMN, 2017



9 
 

Penulis ditugaskan sebagai videografer, posisi videografer memiliki 

bekerja mengeksekusi dan merealisasikan konsep produser. Tugas ini sesuai 

dengan penulis ajukan ketika melamar kerja magang. 

3.2. Tugas yang Dilakukan 

Dalam proses kerja magang penulis mempersiapkan dan membuat ide maupun 

konsep video, juga bertanggung jawab terhadap semua tahapan proses produksi 

hingga video siap tayang.  

Berikut adalah daftar pekerjaan yang penulis kerjakan selama proses kerja 

magang di POPULAR TV. Mulai dari tanggal 20 September  - 30 November 

2016. 

No Tanggal Project Keterangan 

1 

 

 

 

20 Sep 2016 

- 

25  Sep 2016 

Pengenalan SOP 

Pengenalan prosedur perusahaan 

dan workflow kerja videografer. 

2 24 Sep 2016 BTS Dance to 

Papilon Fun Golf  
• Menjadi videografer. 
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3 

 

 

 

27 Sep 2016 

- 

28 Sep 2016 

Rising Star 

Naomi Zhen 
• Menjadi editor. 

4 30 Sep 2016  

 

Galaxy Ivaders • Menjadi videografer liputan 

untuk event Popular Mansion 

Galaxy Ivaders. 

5 4 Oct 2016 

 

Yamaha 

Exclusive Rides 

• Menjadi videografer liputan 

untuk event Popular Mansion 

Yamaha Exclusive Rides.  

6 

 

 

7 Oct 2016 

 

 

Papilon 

Turnament Golf 

Exotic East 

• Menjadi videografer liputan 

untuk event Papilon 

Turnament Golf Exotic East. 

7 

12 Oct 2016 

 

BTS Pemotretan 

Grand Finalis 

Miss POPULAR 

2016 

• Menjadi videografer. 

8 

13 Oct 2016 

- 

17 Oct 2016 

Karantina Miss 

Popular 2016  

• Menjadi videografer untuk 

liputan Karantina Miss 

Popular 2016. 

9 

 

21 Oct 2016 

 

Cover Demi 

Langston 

• Menjadi videografer. 

• Menjadi gaffer. 
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10 

 

24 Oct 2016 

 

Rising Star Karin 

Friliesta 
• Menjadi videografer. 

11 

 

25 Oct 2016 

 

Promo foxxme 

with Prycyla 

Neva 

• Menjadi videografer. 

• Menjadi gaffer. 

12 

 

 

28 Oct 2016 

 

 

I’m Popular (New 

Version) Music 

Video. 

• Menjadi asisten sutradara. 

• Menjadi gaffer. 

13 4 Nov 2016 
Popular Black 

Friday 

• Menjadi videografer liputan 

untuk event Popular Black 

Friday. 

14 

7 Nov 2016 

 

 

 

TOP1 “GANTI 

OLI Mobil Matic 

Bareng FIKI 

Fajrina” 

• Menjadi sutradara. 

• Menjadi gaffer. 

15 

8 Nov 2016  

- 

13 Nov 2016 

Miss Popular 

2016 Roadshow 

Medan - Surabaya 

• Menjadi videografer liputan 

untuk event Miss Popular 

2016 Roadshow Medan dan 

Surabaya. 

16 

 

15 Nov 2016 

 

Cover  

DJ Butterfly 
• Menjadi videografer. 

17 16 Nov 2016 In My Room • Menjadi videografer. 
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  Rya Allvent • Menjadi gaffer. 

18 

 

 

18 Nov 2016 

- 

20 Nov 2016 

PANTHER 

“Clean Bike 

Energy” 

• Menjadi videografer liputan 

untuk event PANTHER 

“Clean Bike Energy” 

Bandung. 

19 

 

20 Nov 2016 

 

Morning Zone 

with Echa Frauen 

• Menjadi videografer. 

• Menjadi gaffer. 

• Menjadi colorist 

20 

 

20 Nov 2016 

 

Morning Zone 

with Yenny. A 

• Menjadi videografer. 

• Menjadi gaffer. 

21 

 

23 Nov 2016 

 

Rising Star  

Shinta. B 

• Menjadi videografer. 

• Menjadi gaffer. 

22 

 

 

25 Nov 2016 

- 

27 Nov 2016 

Miss Popular 

2016 Roadshow 

to Grandfinale 

• Menjadi videografer liputan 

untuk event Miss Popular 

2016 Road to Grandfinale 

Jakarta - Bandung. 

23 

28 Nov 2016 

Because I’m 

Popular “Rescia 

Pangelah” 

 

 

 

 

 

 

 
24 

Because I’m 

Popular “Cherry 
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Laurent” • Menjadi sutradara. 

• Menjadi videografer. 

• Menjadi gaffer. 

 

25 

29 Nov 2016 

Because I’m 

Popular “Gisva 

Lee” 

26 

Because I’m 

Popular “Barbie 

Nova” 

27 

Because I’m 

Popular “Pricilla 

Neva” 

Tabel 1.1 Daftar kerja magang. 

 

3.3. Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

Penulis mengikuti proses kerja magang di POPULAR TV mulai dari 20 

September 2016 hingga 30 November 2016.  Pada awal masuk penulis 

diperkenalkan sejarah dan perkembangan dari Popular Magazine Indonesia, lalu 

diperkenalkan dengan tim produksi POPULAR TV maupun tim dari divisi 

lainnya.  
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3.3.1. Rubrik Majalah Popular 

1. Cover 

Cover pada Majalah Popular merupakan jenjang pertama dari seluruh 

rubrik di majalah POPULAR. Mempersembahkan sosok yang istimewa, 

baik dari fisik maupun pengalaman karir serta prestasi. Ditampilkan dalam 

tulisan berbentuk tanya jawab. 

2. In My Room 

In My Room adalah jenjang ketiga di bawah cover dan rising star jika 

dilihat dari level model. Model merupakan pendatang baru yang berbakat. 

Rubrik ini membahas kehidupan dan pengalaman model lebih dekat, 

menyentuh aspek-aspek pribadi sang model yang ditulis secara deskriptif. 

Sesuai nama rubrik, maka lokasi foto hampir selalu di dalam kamar, 

dengan wardrobe lingerie, dan bergaya seksi, halus, ekspresif, 

menganalogikan kehidupan paling pribadinya yang tak sembarang orang 

bisa tahu. 

3.3.2. Cover Demi Langston – Black Friday 

Konsep visual pada cover Demi Langston mengusung konsep 'gila belanja', Demi 

Langston ditampilkan sebagai sosok wanita yang rela menghambur-hamburkan 

uang demi memenuhi keinginannya untuk belanja. Karena itu ada pose-pose 

seperti memegang bon belanja, box-box belanja, hingga paper bag yang 

menyimbolkan sosoknya sebagai penggila belanja. Warna dikemas dengan 

sentuhan biru, kuning, dan merah muda  menyimbolkan unsur berani dan gembira. 
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 Berikut gambaran Cover Demi Langston di tayangkan di Youtube untuk 

teaser dan full video di tayangkan di POPULAR NOW Apps. 

 

Gambar 3.2 Screenshot Cover Demi Langston. 

 

Dalam tahapan produksi ini penulis bertugas sebagai videografer dan 

gaffer. Penulis menggunakan kamera Canon 5d Mark III dengan lensa  Canon EF 

24-105mm f/3.5-5.6. Dikarenakan shooting di studio maka untuk shot beauty, 

penulis cukup mengarahkan model untuk melakukan pose side on, crossed leg, 

over the shoulder, frame the face, dan wind sept mengikuti konsep dari majalah 

itu sendiri.  
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Gambar 3.3 Flor Plane Cover Demi Langston. 

 

Untuk shot beauty, penulis melakukan penyetingan lampu LED 500W 

sebanyak dua buah, serta menggunakan dua buah lampu foto dengan kelvin sekitar 

5200 untuk meningkatkan ke dalaman warna kulit dari model. 

Lampu foto penulis arahkan sebagai backlight. Kemudian satu buah LED 

500W penulis jadikan sebagai bouncing atau fill light. Satu buah lagi penulis 

arahkan sebagai key light sesuai dengan metode three point lighting dalam 

penataan cahayanya. 
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Gambar 3.4 Shot Medium Close-up Demi Langston. 

 

3.3.3. In My Room Rya Allvent 

Konsep visual In My Room Rya Allvent. Mengangkat konsep seorang gadis muda 

belia, visual digambarkan bagaimana kehidupan si model dengan berjuta ambisi 

dan hasratnya. Dengan warna-warna soft dan ekspresi yang menggoda, serta 

wardrobe lingerie. In my room sendiri memiliki ciri khas seperti itu di setiap 

edisi. 

Berikut gambaran In My Room Rya Allvent yang di tayangkan di Youtube 

untuk teaser dan full video di tayangkan di POPULAR NOW Apps. 
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Gambar 3.5 Screenshot In My Room Rya Allvent. 

 

Untuk In My Room Desember ini memiliki empat set pertama sofa kamar, 

ranjang, sofa ruang tamu dan lorong hotel. Alat yang digunakan penulis adalah 

Canon 5d Mark III dengan lensa  Canon EF 24-105mm f/3.5-5.6. dan dua buah 

LED 500W. 

Pada set sofa kamar penulis memanfaatkan cahaya matahari sebagai 

keylight, lampu LED 500W sebagai fill light. Tujuannya agar nantinya gambar 

yang dihasilkan memiliki ke dalaman cahaya. Berikut flor plan pada shot sofa 

kamar.  
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Gambar 3.6 Flor Plan In My Room set sofa kamar. 

 

Set sofa kamar. Penulis mengarahkan model duduk dengan pose crossed 

legs, sitting down, dan head over shoulder mengikuti konsep majalah. Pada bagian 

ini penulis mengambil gambar menggunakan teknik medium shot, tujuannya 

untuk mempertegas konsep visual. Ini dipertegas dengan metode close-up. 

 

 

Gambar 3.7 Shot In My Room set sofa kamar. 
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Pada set ranjang penulis mengatur lampu LED 500W sebelah kiri sebagai 

fill light dan satu lagi penulis  menjadikannya keylight, tujuannya agar cahaya 

tembus sampai ke dalam selimut. 

 

Gambar 3.8 Flor plan In My Room set ranjang. 

 

Penulis lalu mengarahkan model untuk berpose lying down, hand on chin, 

dan look over the shoulder. Pada set ranjang penulis menggunakan teknik medium 

close-up dengan pengambilan gambar dari atas (high angle). Kemudian untuk 

shot beauty, penulis mengambil gambar menggunakan teknik close-up. 
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Gambar 3.9 Shot In My Room set ranjang. 

 

Pada set sofa ruang tamu yang penulis lakukan adalah mengatur dua buah 

lampu. Lampu yang pertama penulis arahkan di samping kiri model sebagai 

keylight, kemudian lampu kedua penulis setting di depan model sebagai fill light  

dan penulis jadikan sebagai bouncing. Tujuannya agar cahaya tidak terlalu over 

juga agar cahaya yang mengarah ke model tidak langsung mengarah ke model, 

sehingga cahaya atara model dan latarnya seimbang. 

 

Gambar 3.10 Flor Plan In My Room set sofa ruang tamu. 
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Pada set sofa ruang tamu, penulis mengarahkan model pose sitting down 

dan look over the shoulder. Tujuan adalah untuk kebutuhan beauty shot. Pada shot 

bagian ini penulis mengambil gambar menggunakan teknik medium shot dan 

closeup. 

 

 

Gambar 3.11 Shot In My Room sofa ruang tamu. 

 

Pada set lorong yang penulis melakukan beberapa trik pada pengaturan 

lampu. Yang pertama penulis lakukan hanya memakai satu lampu LED 500W. 

Dikarenakan lorong tersebut cukup panjang, juga keterbatasan kabel roll yang 

pendek. Maka penulis mengambil tindakan untuk meninggikan stand lampu, dan 

mengarahkan lampu tersebut langsung ke model. Tujuannya ditinggikannya stand 

adalah agar cahaya yang mengarah ke model tidak dihalangi oleh videografer, 

sehingga model tetap terlihat pada gambar. 

Namun pada trik pertama tidak berhasil, dikarenakan model bergerak 

berjalan catwalk dan videografer follow berjalan mundur. Hal terakhir penulis 

lakukan adalah agar objek/model tetap terlihat adalah penulis sebagai gaffer 

mengikuti pergerakan videografer dari belakang sambil mengarahkan lampu LED 

500W mengarah kepada objek/model. 
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Gambar 3.12 Flor Plan In My Room lorong. 

 

 Berikut gambaran shot pada lorong. Pada shot ini model berjalan catwalk, 

dan teknik yang digunkan adalah medium shot juga wide shot. 

 

Gambar 3.13 Shot In My Room lorong. 
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3.3.4. TOP 1 Tips Memilih Oli Matic 

Tips Memilih Oli Matic adalah salah satu konten yang dikerjakan oleh tim 

POPULAR TV diluar rubrik Majalah Popular. Tema dari tips ini adalah, montir-

montir cantik sebagai teknisinya menjelaskan cara memilih oli untuk mobil matic. 

Tips kali ini juga disponsori oleh Oli TOP 1,  lokasi shooting ini juga berlokasi di 

salah satu rekanan bengkel TOP 1 di daerah bekasi 

 

 

Gambar 3.14 Screenshot Tips Memilih Oli Matic. 

 

Berikut adalah gambaran dari proses shooting “Tips Memilih Oli Matic”. 

Pada projek ini juga penulis bertugas sebagai sutradara, penulis juga bertanggung 

jawab penuh mulai dari pra-produksi hingga paska produksi.  

Pada tahap pra-produksi penulis bertugas untuk memikirkan konsep yang 

akan ditampilkan hingga shot apa saja yang akan diambil pada saat shooting.  
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Pada tahapan ini penulis membuat creative treatment bisa juga disebut 

sebagai storyboard, tujuannya adalah sebagai acuan penulis sebagai sutradara 

pada saat shooting. Pada tips ini penulis dituntut untuk menampilkan unsur-unsur 

produk yang dimiliki oleh sponsor, namun sesuai dengan konsep yang telah dibuat 

oleh penulis. Maka dari itu penulis meminta bantuan kepada produser yaitu Errol 

Fajri, untuk membuatkan script tips memilih oli matic.  

Setelah script jadi, yang penulis lakukan adalah mencari referensi gambar. 

Agar tips ini tidak membosankan, maka penulis melakukan treatment terhadap 

projek ini. Yaitu sebelum konten tips ditampilkan, penulis memasukan beberapa 

pose windswept, leaning, standing, dan head over shoulder 

Adegan-adegan tersebut penulis dapatkan dari beberapa referensi di 

Vimeo dan Youtube. Di antaranya mobil berjalan masuk ke showroom, model 

membuka kaca, model keluar mobil dengan seksi, model membuka kap mesin, 

model berpose, kemudian model berjalan menjauh dari mobil. Dan yang terakhir 

adalah tips, namun agar tips lebih menarik penulis juga melakukan treatment. 

Yaitu dengan menggunakan teknik one take shot, tujuannya agar konten yang 

disampaikan akan mudah diterima penonton. 

  Berikut gambaran creative treatment yang penulis buat, untuk konten 

POPULAR TV dengan tema “Tips Memilih Oli Matic by Fiki Fajrina”. 
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Gambar 3.15 Creative treatment Tips Memilih Oli Matic. 
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Pada set pertama penulis bertugas menyutradarai juga menjadi gaffer, 

tugasnya mengatur dua buah lampu LED 500W dan mengatur setting pada 

camera Canon 5D mark iii. Pada set ini penulis menggunakan dua buah lampu 

LED 500W. Yang pertama digunakan sebagai keylight, ditempatkan di bagian 

samping belakang. Dan yang kedua penulis jadikan sebagai fill light, tujuannya 

agar wajah tampak depan model mendapatkan cahaya yang cukup.  

 

Gambar 3.16 Flor Plan Tips memilih oli matic set pertama. 

 

Berikut  gambaran shot pada set pertama “Tips memilih oli matic”, yang 

ditayangkan di Facebook dan Youtube Popular Magazine Indonesia. 

 

Gambar 3.17 Shot Tips memilih oli matic set pertama. 
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Pada set kedua penulis menata pencahayaan dengan teknik three point 

lighting sebagai acuan dalam menata cahaya. Dalam set kedua ini, penulis 

memanfaatkan cahaya matahari sebagai fill light yang tembus dari atap transparan. 

Lampu pertama penulis jadikan sebagai keylight dan yang kedua sebagai 

backlight. 

 

Gambar 3.18 Flor Plan Tips memilih oli matic set kedua. 

. 

Berikut  gambaran shot pada set Kedua “Tips memilih oli matic”, yang 

ditayangkan di Facebook dan Youtube Popular Magazine Indonesia. 

 

Gambar 3.19 Shot Tips memilih oli matic set kedua. 
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Pada set ketiga penulis mengatur dua buah lampu LED 500W. Pada lampu 

pertama penulis jadikan sebagai bouncing, tujuannya agar cahaya pada ruangan 

terang merata. Pada lampu kedua penulis jadikan sebagai keylight, di mana 

diarahkan ke etalase produk sponsor. 

 

Gambar 3.20 Flor Plan Tips memilih oli matic set ketiga. 

 

 

Gambar 3.21 Shot Tips memilih oli matic set ketiga. 
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3.4. Kendala Yang Ditemukan 

Selama proses magang berlangsung di POPULAR TV, penulis menemukan 

beberapa kendala yang cukup menghambat dalam bekerja, antara lain: 

1. Kurangnya kordinasi antara produser dan videografer sehingga 

menimbulkan kebingungan pada saat produksi dikarenakan konsep video 

tidak tertulis. 

2. Tidak ada script writer sehingga sehingga menyulitkan ketika akan 

membuat suatu konten. 

3. Tidak adanya meeting tim POPULAR TV sebelum produksi, produser 

hanya mengadakan brief ketika produksi berlangsung. 

4. Tumpang tindih tanggung jawab pekerjaan antara penulis dengan 

produser. 

5. Jadwal produksi tidak pasti dan selalu berubah-ubah. 

6. Kurangnya alat produksi dan tidak memadai, sehingga seringkali harus 

mengakali pada saat produksi. 

7. Kurangnya tim produksi untuk POPULAR TV. 

 

3.5. Solusi Atas Kendala Yang Ditemukan 

Untuk mengatasi kendala yang ditemukan pada POPULAR TV, penulis 

menemukan beberapa solusi untuk mengatasinya, yaitu: 

1. Penulis berinisiatif mengkoordinasikan setiap konsep yang akan 

diproduksi dan membuatkan laporan tertulisnya. 
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2. Penulis meminta script writer kepada produser dan telah disetujui oleh 

direktur utama. 

3. Penulis membuatkan jadwal meeting mingguan dan berinisiatif  

mengadakan meeting sebelum produksi. 

4. Penulis lebih berkoordinasi dengan produser sebelum memulai sebuah 

projek. Sehingga tumpang tindih tanggung jawab dapat dihindari. 

5. Untuk memperbaiki jadwal produksi tim POPULAR TV, harus mengikuti 

jadwal tim redaksi. Apabila ada konten khusus POPULAR TV, harus 

dikoordinasikan kepada tim redaksi. 

6. Membeli alat produksi sesuai spesifikasi yang telah diajukan. 

7. Dikarenakan konten produksi bertambah banyak. Maka menambah 

pegawai untuk POPULAR TV seperti creative, set design dan asisten 

produser, bertujuan agar konten dan kualitas video menjadi lebih baik. 
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