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BAB III  

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 Kedudukan dan Koordinasi  3.1.

Alur pekerjaan Kanekin dimulai dari menawarkan jasa dan media kepada 

klien. Proses ini dilakukan oleh pihak marketing Kanekin. Jika calon klien 

tertarik untuk menggunakan jasa dari Kanekin dan sudah melakukan 

pembayaran pertama, maka pihak marketing akan mengatur meeting pertama 

dengan pihak management. 

 Pada meeting pertama, Klien akan memberitahu informasi perusahaan dan 

produk kepada pihak managemen lalu membahas konsep dan media visual 

yang akan digunakan. Setelah klien sepakat dengan hasil rapat, pihak 

managemen akan melakukan briefing kepada creative director. Lalu creative 

director akan melakukan brainstorming bersama para desainer dan fotografer. 

Creative director menentukan visual yang akan dilakukan kemudian 

membagikan tugas kepada desainer dan fotografer. Para desainer dan 

fotografer akan membuat alternatif berdasarkan brief yang sudah diberikan. 

Pada meeting kedua, pihak management akan menjelaskan  konsep yang 

sudah fix dan menunjukan alternatif yang sudah dibuat. Jika Klien menyetujui 

salah satu alternatif yang telah diberikan, maka pihak managemen akan 

menghubungi creative director untuk melakukan finalisasi desain yang sudah 

dibuat. Fotografer akan melakukan produksi foto yang akan ditampilkan pada 

media sosial. Hasil foto yang dihasilkan akan dilayout oleh designer sehingga 

dapat menentukan kapan hasil foto dan desain diunggah ke media sosial. Hasil 

layout tersebut akan dicek oleh creative director lalu melakukan acc kepada 

klien oleh pihak managemen. Jika tidak ada permasalahan pada acc, maka 

proses produksi dinyatakan telah selesai dank klien harus melakukan 

pembayaran kedua. Setelah pembayaran kedua maka pihak managemen akan 

mengirim hasil produksi dan melakukan pengaturan media sosial jika klien 

meminta untuk menangani media sosial. 

Peran fotografer dalam..., Winson Suryadi, FSD UMN, 2017



6 
 

 

gambar 3.1 Alur pekerjaan 
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 Tugas yang Dilakukan 3.2.

Tabel 3.1. Detail Pekerjaan Yang Dilakukan Selama Magang 

No. Minggu ke- Proyek Keterangan 

1 1 - Photoshoot Pazar  

- Photoshoot produk Beedoo 

- Pengenalan suasana kantor 

 

2 2 - Photoshoot model Beedoo 

- Photoshoot Cheveux 

- Storyboard  event Cheveux  

 

3 3 - Pembuatan motion graphic 

cheveux 

- Digital imaging foto model 

Beedoo 

- Photoshoot + edit seasonchic 

 

4 4 - Foto iklan embarcadero 

- Foto cleo 

- revisi + tambahan edit foto beedo 

toys 

 

5 5 - Photoshoot Pazar untuk feeds 

bulan November + edit 

- Foto bts weekane 

- Digital Imaging AC  

 

6 6 - Photoshoot Instaprint 

- Photoshoot di Lippo Mall 

Kemang 

- Edit photo cheveux dan 

Seasonchic 

- Photoshoot 

diluar kantor 

(Kemang) 

7 7 - Photoshoot Urban Homes di 

Supermall Karawaci  

- Edit foto Embarcadero  

- Photoshoot 

diluar kantor 

(Lippo Karawaci) 

Peran fotografer dalam..., Winson Suryadi, FSD UMN, 2017
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- Foto makanan Nativis health + 

edit 

8 8 -  Dokumentasi Kanekin 

Gathering 

- Foto iklan Embarcadero 

- Photoshoot Seasonchic 

 

9 9 - Photoshoot Cheveux tema hijab 

- Foto + edit foto Instaprint dengan 

tema natal 

- Digital Imaging pattern untuk 

Pazar dan Panty O 

 

10 10 - Foto Iklan Monaco Bay 

- Photoshoot Cleo 

- Photoshoot Panty O 

 

11 11 - Digital Imaging Pattern Panty O 

- Photoshoot Urban Homes 

dengan tema natal di Lippo 

Village  

- Photoshoot Instaprint tema natal 

- Photoshoot 

diluar kantor 

(Lippo Karawaci) 

12 12 - Digital Imaging Pattert Oneless 

dan Pazar 

-Photoshoot + edit foto produk 

Evenswiss 

- Photoshoot diluar kantor di 

Nativis health (Serpong) dan booth 

Embarcadero (Mall Taman 

Anggrek)  

- Photoshoot 

diluar kantor 

13 13 - Revisi foto Evenswiss 

- Digital Imaging Pattern Oneless 

- Foto + edit Instaprint  tahun baru 
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 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 3.3.

Selama proses kerja magang kurang lebih selama 3 bulan di Kanekin, Penulis 

melakukan pemotretan, proses digital imaging, dan pembuatan motion graphic. 

Pemotretan yang dilakukan penulis meliputi pemotretan produk, still life, dan 

show room. Penulis juga melakukan proses digital imaging untuk memperbaiki 

suatu foto maupun membuat suatu konsep foto yang tidak mungkin difoto tanpa 

adanya proses manipulasi. Penulis lebih banyak melakukan pemotretan dan digital 

imaging dibandingkan pembuatan motion graphic. 

 Kanekin memiliki gaya tersendiri dalam mendesain dan pemotretan. 

Prinsip yang digunakan adalah clean, sehingga pada saat proses desain maupun 

pemotretan tidak pernah menggunakan latar belakang berwarna gelap dan 

cenderung menggunakan warna putih. Pada sesi pemotretan, lighting yang 

digunakan adalah natural light atau cahaya matahari. Lighting inilah yang 

menjadi ciri khas foto pada Kanekin. Studio lighting juga dapat digunakan pada 

sesi pemotretan jika dibutuhkan. Setelah sesi pemotretan, terdapat proses edit, 

dimana foto yang telah dihasilkan diproses sehingga foto dihasilkan memiliki tone 

warna yang sama dan menghasilkan mood yang sesuai dengan foto. Tone warna 

yang dihasilkan harus menyesuaikan dengan klien. Setelah foto selesai diedit, foto 

akan dilayout oleh para desainer untuk mengatur kapan foto tersebut akan 

diunggah. Hasil layout yang disetujui oleh klien, foto-foto tersebut akan diunggah 

dengan caption yang sudah disiapkan oleh content writer. 
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gambar 3.2. perbedaan tone warna tiap klien (Embarcadero, Seasonchic, dan 

Urban Homes) 

 

3.3.1. Sesi Pemotretan 

Pemotretan yang dilakuan penulis saat kerja magang di Kanekin adalah 

pemotretan produk dan still life yang kemudian hasil pemotretan akan digunakan 

sebagai promosi dalam media sosial. Media sosial utama yang dijadikan acuan 

saat melakukan proses cropping adalah instagram sehingga foto yang dihasilkan 

harus berbentuk square atau rasio 1x1. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk 

menghasilkan foto dengan ratio 4x5. 

 Sesi pemotretan sebagian besar dilakukan di studio kantor dengan 

menggunakan windows lighting atau cahaya matahari. Sesi pemotretan juga dapat 
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dilakukan di luar studio tetapi juga harus memiliki sumber cahaya yang 

mencukupi. Pada sesi pemotretan penulis harus memperhatikan komposisi produk 

dan properti yang akan digunakan sehingga proses styling benda-benda tersebut 

merupakan suatu proses yang penting supaya dapat menghasilkan foto yang rapi 

dan enak dilihat. Format foto yang digunakan adalah format RAW. Format RAW 

merupakan format data mentah yang langsung ditangkap oleh kamera sehingga 

dapat memungkinkan untun melakukan pengeditan warna pada foto dengan hasil 

yang lebih maksimal dibandingkan dengan foto dengan format JPEG yang 

datanya sudah diproses oleh perangkat lunak dalam kamera. Dengan 

menggunakan foto dengan format RAW memungkinkan penulis untuk melakukan 

pengolahan pada warna – warna tertentu, misalnya penulis ingin membuat kulit 

model tidak terlihat kusam, maka penulis mengubah hsl (highlight, saturation, 

dan luminance) pada warna oranye dengan meningkatkan luminance atau 

intensitas cahayanya sehingga warna kulit tersebut terlihat lebih cerah. 

 
gambar 3.3. perbedaan tone warna pada warna kulit 

Berikut adalah beberapa proyek pemotretan yang sudah penulis kerjakan 

selama proses magang adalah sebagai berikut: 

1. Pazar Indonesia 

Pazar Indonesia merupakan perusahaan yang menghasilkan produk-produk 

makanan berupa bumbu masakan cepat saji serta bumbu rempah. 

Peran fotografer dalam..., Winson Suryadi, FSD UMN, 2017



12 
 

Pemotretan pazar dapat dilakukan di dalam maupun luar studio, dapat 

disesuaikan dengan konsep yang sudah ditentukan oleh creative director. 

Pemotretan dilakukan dengan menggunakan natural lighting, 

menggunakan kamera Canon 5D mark ii dengan lensa 24-70mm. Jarak 

fokal yang digunakan dalam pemotretan dapat disesuaikan, untuk 

pemotretan flatlay menggunakan fokal 24mm sehingga foto yang 

dihasilkan lebar dan mempermudah saat proses crop. Penggunaan fokal 

70mm digunakan untuk foto still life sehingga foto yang dihasilkan tidak 

distorsi. Pada saat proses pemotretan, penulis melakukan styling pada 

produk sehingga produk terlihat rapi dan menarik untuk dilihat. 

 Proses editing dilakukan menggunakan software adobe photoshop 

dan adobe Lightroom.  Proses pertama dilakukan di Lightroom untuk 

mengedit warna dan mengatur ukuran foto. Lalu proses kedua dilakukan di 

photoshop untuk merapikan latar belakang yang kotor atau membuat 

pattern produk yang dimiliki pazar. 

Peran fotografer dalam..., Winson Suryadi, FSD UMN, 2017
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gambar 3.4. Feeds klien Pazar Indonesia 
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2. Cheveux 

Cheveux merupakan parfum khusus rambut buatan Indonesia. Penulis 

melakukan pemotretan dengan konsep yaitu cheveux untuk wanita hijab. 

Foto ini bermaksud untuk menjelaskan bahwa produk cheveux juga bisa 

digunakan untuk wanita berhijab. 

 Dalam proses pemotretan penulis dan tim produksi melakukan 

pemotretan dengan menggunakan natural lighting. Salah satu anggota tim 

menjadi model dan menggunakan hijab sebagai percobaan lalu 

menggunakan manekin sebagai model. Lalu pemotretan dilakukan 

menggunakan kamera Canon 5D mark ii dengan lensa 24-70mm dan 

menggunakan fokal 70mm sehingga foto yang dihasilkan tidak distorsi. 

 

  
gambar 3.5. foto cheveux sebelum (kiri) dan sesudah (kanan) diolah digital 

 

 Penulis melakukan proses olah digital di software adobe lightroom 

untuk mengedit warna. Lalu penulis melanjutkan proses olah digital di 
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adobe photoshop untuk menghasilkan suatu foto yang tidak 

memungkinkan dimana parfum menempel di pundak model seperti pada 

gambar yang sudah ditampilkan diatas. Setelah selesai diedit, hasil foto 

yang sudah diolah diunggah di sosial media facebook sebagai iklan. 

 

 
gambar 3.6. pengaplikasian hasil foto di media sosial facebook 

 

3. Beedoo Toys 

Beedoo Toys merupakan distributor mainan impor. Penulis melakukan 

pemotretan dengan menggunakan model anak kecil yang sedang 

memainkan produk produk yang ditawarkan oleh Beedoo Toys. Penulis 

menggunakan kamera Canon 5D mark ii dengan lensa 24-70mm dengan 

menggunakan jarak fokal 70mm untuk menghindari distorsi dan dapat 

menghasilkan blur pada background. 

 Pada proyek ini, penulis lebih difokuskan untuk melakukan proses 

editing. Penulis melakukan olah warna di software adobe Lightroom lalu 

melakukan proses manipulasi foto di photoshop. Proses manipulasi ini 

dilakukan untuk menghasilkan visual foto tanpa adanya barang barang 
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yang mengganggu. Penulis melakukan proses digital imaging ini kepada 

kurang lebih 100 foto. Setelah selesai diedit, foto tersebut akan diunggah 

sebagai promosi di media sosial instagram. 

 

 
Gambar 3.7. Hasil foto model dan digital imaging Beedoo Toys 

 

3.3.2. Pembuatan Motion Graphic  

Penulis mendapatkan proyek untuk membuat motion graphic untuk pameran 

Cheveux di Mall Kelapa Gading. Penulis membuat motion graphic menggunakan 

software adobe After Effect. Penulis bertugas untuk menggerakan illustrasi dan 

desain yang sudah dibuat oleh tim desain. Storyboard dibuat oleh team desain lalu 

penulis melakukan diskusi bersama tim desain tentang alur video motion graphic 

yang akan dibuat sehingga menghasilkan beberapa perubahan pada storyboard.  
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 Isi dari motion graphic cheveux adalah penjelasan tentang produk 

cheveux, khasiat yang terdapat dalam cheveux, serta jenis produk yang sudah 

dihasilkan cheveux. Untuk menghasilkan pergerakan animasi yang tidak kaku, 

penulis menggunakan easy ease sehingga pergerakan animasi menjadi tidak kaku. 

Penulis juga membuat beberapa animasi dari illustrasi yang dibuat oleh tim 

illustrasi sehingga video tersebut menarik untuk dilihat.   

 
gambar 3.8. Motion Graphic Cheveux 

3.3.3. Kendala yang Ditemukan 

Penulis merasa tidak familiar dan masih malu-malu menjadi suatu kendala pada 

masa awal magang sehingga membuat pekerjaan menjadi tidak maksimal. Dengan 

adanya bimbingan dari pembimbing lapangan dan beberapa masukan dari teman 

magang, penulis dapat mengatasi rasa malu tersebut. Selain itu penulis sering 

membantu teman kerja sehingga pekerjaan milik penulis menjadi terhambat, sikap 

itu saya sadari ketika pembimbing lapangan memberitahu untuk tidak ikut campur 

dalam pekerjaan orang lain sehingga dapat fokus dalam mengerjakan pekerjaan 

sendiri. Kedala yang paling utama adalah menyesuaikan gaya desain dan fotografi 

yang dimiliki oleh Kanekin, tetapi seiring berjalannya waktu kerja penulis sedikit 

demi sedikit dapat menyesuaikan gaya yang dimiliki oleh Kanekin 
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3.3.4. Solusi Atas Kendala yang Ditemukan 

Solusi untuk mengatasi kendala diatas adalah dengan cara berkomunikasi dengan 

rekan kerja. Dengan berkomunikasi, penulis dapat mengatasi rasa malu pada saat 

awal magang. Selain itu penulis juga dapat berbagai macam masukan saat 

melakukan komunikasi dengan senior dan rekan kerja. Penulis juga meminta 

kritik serta saran kepada pembimbing lapangan serta rekan kerja sehingga penulis 

dapat mengetahui kesalahan yang penulis lakukan. Dengan adanya kritik dan 

saran dari para rekan kerja penulis dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan yang 

penulis lakukan pada saat bekerja dan tidak mengulanginya lagi. Dengan mencari 

banyak referensi, penulis sedikit demi sedikit dapan menyesuaikan gaya fotografi 

yang menjadi ciri khas Kanekin. 
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