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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 
 

3.1  Kedudukan dan Koordinasi 

 Penulis melaksanakan kerja magang di divisi editorial 

sebagai fotografer di bawah  bimbingan Bayu Adithya selaku 

fotografer dan Editor Foto. Penulis berkoordinasi secara 

langsung dengan pembimbing, dan berkoordinasi secara tidak 

langsung dengan reporter, dan editor majalah dalam mengisi 

rubrik-rubrik dalam majalah.  

 

3.2  Tugas yang Dilakukan 

 Tugas utama penulis meliputi memotret, mengedit foto, dan 

mengirim foto. Selain tugas utama tersebut, penulis juga diminta 

untuk menulis essay perjalanan dan mengisi caption foto. 

 

Tabel 3.2.1. Tabel mingguan pekerjaan mahasiswa 

Minggu Ke- Jenis Pekerjaan yang Dilakukan Mahasiwa 

I (6 - 13 Jan) - Kerja rutin di kantor 

II (14 - 20 Jan) - Meliput konfrensi pers dan konser band Avenged 
Sevenfold di Senayan 

- Kerja rutin di kantor 

III (21 - 27 Jan) - Meliput konser Mac DeMarco di Jakarta 
- Meliput festival Musik, St. Jerome’s Laneway 2015, 

Singapore 
- Kerja rutin di kantor 

IV (28 Jan - 3 
Feb) 

- Meliput launching album, Gugun Blues Shelter di 
Kemang 

- Meliput acara MTV Vj Hunt, di Sarinah 

V (4 - 10 Feb) - Kerja rutin di kantor 

VI (11- 17 Feb) - Meliput pesta peluncuran majalah Rolling Stone 
Indonesia edisi Februari 

- Meliput festival music “Go Ahead Challenge” 
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Minggu Ke- Jenis Pekerjaan yang Dilakukan Mahasiwa 

VII (18 - 24 Feb) - Kerja rutin di kantor 

VIII (25 Feb - 3 
Mar) 

- Kerja rutin di kantor 

IX (4 - 10 Mar) - Meliput festival Musik “Kukar Rockin Fest 2015” di 
Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur 

X (11 - 17 Mar) - Meliput konser Iwan Fals “Nyanyian Raya” di GWK, 
Bali. 

 

3.3  Pembahasan 

 Dalam sebuah media cetak seperti majalah, terdapat dua 

struktur. Yakni, editorial dan marketing. Marketing identik 

dengan kegiatan pemasaran majalah, baik pendistribusian 

majalah itu sendiri hingga periklanan yang menjadi “nyawa” 

bagi sebuah majalah. Banyaknya iklan didalam majalah, iklan 

tersebut ditaruh di halaman berapa, hingga bentuk iklan tersebut 

dalam majalah menjadi persoalan yang diurus oleh bagian 

marketing. Singkatnya, marketing didalam majalah menentukan 

penyebaran majalah dan hidup atau tidaknya sebuah majalah 

dari sisi manajerial.  

 Sedangkan editorial, mengatur konten-konten berita yang 

dimuat di dalam majalah. Editorial mengurusi segala jenis 

kegiatan yang berhubungan dengan konten berita dalam 

majalah, mulai dari topik apa yang akan dibahas, sudut pandang 

apa yang hendak dipakai sebagai pedoman, hingga konser atau 

event apa yang akan menjadi sorotan majalah tersebut. Editorial 

mengurus dan mengatur isi atau nyawa dari majalah sedangkan 

marketing sebuah majalah mengatur keberlangsungan hidup dari 

majalah tersebut. 

 Dalam sebuah struktur editorial khususnya dalam majalah 

Rolling Stone Indonesia, terdapat beberapa jabatan-jabatan 

seperti Chief Editor, Managing Editor, Editor Konten, Editor 

Desain, Reporter, Desainer Grafis, Editor Foto, dan Fotografer. 
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Dalam hal ini, fotografer adalah posisi yang di tempati oleh 

penulis selama proses kerja magang. Fotografer di dalam 

majalah Rolling Stone Indonesia memiliki beberapa bidang 

fotografi yang harus dikerjakan demi memenuhi permintaan 

akan konten di dalam majalah. Diantaranya seperti, foto produk, 

foto profile, dan foto konser yang merupakan tugas utama dari 

penulis. 

 Foto konser menjadi konten utama yang dihasilkan penulis 

selama proses kerja magang. Dimana penulis selalu mendapat 

penugasan untuk meliput sebuah acara, baik konser musik, 

konfrensi pers, atau acara peluncuran sebuah produk. 

Foto konser dianggap salah satu jenis foto jurnalistik karena 

keberadaanya yang menceritakan sebuah peristiwa. Seperti 

contohnya sebuah foto konser Metallica di Indonesia yang 

kembali setelah 13 tahun. Dimana foto tersebut memiliki nilai 

berita yang juga menjadi ciri dari sebuah foto jurnalistik. (Amir, 

2005: 205) 

 Selain menjadi berita itu sendiri, foto konser memiliki fungsi 

sebagai pendamping berita. Dimana dalam pengaplikasiannya, 

foto konser menjadi pendamping artikel yang membahas konser 

tersebut. Atau tidak jarang juga foto konser hanya ditampilkan 

tanpa dilengkapi teks dalam sebuah galeri.  

 Di majalah Rolling Stone Indonesia yang notabene 

kontennya berhubungan dengan musik, foto konser menjadi 

salah satu organ penting yang menunjang isi tubuh dari majalah 

franchise dari Amerika Serikat ini. Foto konser atau foto 

pagelaran musik ini memiliki nilai berita yang dapat menjadi 

variasi dari berita-berita musik yang lainnya.  

 Konser atau sebuah festival musik di Indonesia memiliki 

frekuensi yang cukup tinggi. Dalam satu minggu bisa digelar 

dua atau bahkan tiga event konser musik. Disinilah peran 

penting fotografer yang menjadi aktor penghasil konten foto 
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konser. Dalam penerapannya, terdapat tiga tahapan yang penulis 

tempuh ketika hendak meliput sebuah konser. Pertama, penulis 

mendapat penugasan dari mentor sekaligus Editor Foto Bayu 

Adhitya. Tugas ini sebelumnya diterima dari Editor in Chief 

yang berkoordinasi langsung dengan Editor Foto yang kemudian 

diteruskan kepada penulis. Dalam tahap ini penulis juga 

mendapat pengarahan konten-konten apa saja yang harus 

dihasilkan penulis ketika meliput konser yang ditugaskan. Selain 

itu, penulis juga mendapat informasi dimana konser tersebut 

digelar, siapa saja yang akan tampil, dan siapakah reporter yang 

akan menemani penulis ketika meliput. 

 Tahap Kedua, adalah tahap peliputan. Setelah mendapat 

informasi serta pengarahan seputar konser, penulis melakukan 

peliputan terhadap konser tersebut. Ketika meliput, penulis 

dibekali beberapa ilmu atau tips yang mempermudahkan penulis 

dalam menangkap foto dengan kamera. Diantaranya adalah 

posisi pengambilan foto yang sebaiknya tidak tepat berada 

didepan vokalis atau penyanyi, karena posisi microphone akan 

menghalangi wajah dari penyanyi tersebut. Posisi mengambil 

foto sebaiknya berada di kanan atau kiri penyanyi agar terlihat 

jelas wajah dan ekspresi penyanyi yang menjadi objek foto. 

Selain itu, posisi foto juga harus lurus tidak miring-miring. Foto 

yang miring-miring pengambilannya akan menyulitkan proses 

layout yang dilakukan desainer grafis. Selain itu. Selain itu, 

disarankan agar foto artis yang diambil tidak berlatar hitam atau 

satu bidang kosong saja. Sebaiknya latar dibelakang artis yang 

diambil adalah pemain band lain atau backdrop, karena ini dapat 

mempengaruhi hasil cetak foto di majalah nanti. Dalam 

peliputan, konten foto yang harus diambil diantaranya adalah, 

foto close-up penyanyi atau anggota band yang terkenal, foto 

keseluruhan anggota band atau penyanyi, foto suasana konser, 
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foto penonton, foto pembawa acara, dan foto-foto artis atau 

orang terkenal yang hadir juga di acara tersebut. 

 Selanjutnya adalah proses ketiga dan terakhir yakni proses  

pengolahan foto. Proses ini diawali dengan pemilihan foto yang 

sesuai kriteria. Tidak miring, fokus, dan foto yang sesuai dengan 

penugasan. Setelah itu dimulailah proses editing yang menjadi 

bagian dari proses ini. Proses editing yang terbagi pada 3 (tiga) 

proses, yakni proses pengaturan pada file .raw, cropping, dan 

resizing. Penulis mempraktikan tiga hal saat editing dengan 

menggunakan program Adobe Photoshop Element 11 di laptop 

Apple Macbook Pro, yakni pengaturan file .raw, cropping, dan 

penyimpanan dan penamaan foto. Seperti berikut:  

 

1) Penyesuaian pada pengaturan file .raw 

Penyesuasian yang dimaksud adalah, mengatur exposure dan 

white balance, proses ini berbeda dengan proses dodge dan 

burn. Karena proses ini menggunakan mode setting yang 

muncul hanya jika menghasilkan foto dengan format .raw yang 

notabene lebih memiliki ukuran lebih besar ketimbang .jpg. 

Gambar 3.3.1. Penyesuaian pada file .raw 
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Proses ini jauh lebih memudahkan ketimbang dodge dan burn, 

meskipun efek sampingnya adalah file foto akan lebih besar 

ukurannya. Namun dengan menggunakan file .raw hasil foto 

akan lebih bagus dan siap cetak. 

 

2) Cropping 

 Proses cropping dibutuhkan demi menghindari distraksi 

ketika pembaca melihat sebuah foto. proses cropping juga 

berguna untuk menunjukan fokus utama dari sebuah foto. Proses 

ini adalah salah satu proses lazim yang digunakan dalam dunia 

foto jurnalistik. berikut contoh proses cropping yang dilakukan 

penulis. Proses cropping ini harus berdasarkan ketentuan-

ketentuan yang telah disarankan oleh mentor penulis selama 

proses magang. Dimana artis haruslah bertempat pada pusat 

perhatian orang yang melihat. Tidak terlalu banyak distraksi. 

Seperti yang terlihat pada Foto 3.3.2 dimana penyanyi Mac 

Demarco yang berada ditengah foto yang dirasa terlalu banyak 

distraksi sehingga dilakukan pemotongan seperti yang terlihat 

pada Foto 3.3.3. File .raw memiliki keunggulan lain dibanding 

Gambar 3.3.2. Sebelum proses cropping 
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file .jpg karena jika dipotong, file foto tidak akan terlihat pecah-

pecah.  

 

 Hal ini dikarenakan file .raw yang memiliki pixel-pixel foto 

lebih banyak dan lebih berwarna yang menyebabkan foto 

memiliki ukuran lebih besar dan resolusinya lebih baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3.3. Sesudah proses cropping 
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3)  Menyimpan dan menamai foto 

 Pada proses terakhir pengolahan foto untuk majalah ini, foto 

yang sudah disesuaikan dengan kaidah-kaidah foto yang 

ditetapkan kemudian di simpan dengan format .tif. Format ini 

dianggap paling cocok untuk dimasukkan kedalam majalah. File 

.tif adalah kepanjangan dari Tagged Image File. Sebuah jenis 

file foto yang dapat menampung jenis warna yang leb ih banyak 

dan lebih dalam. File .tif memungkinkan foto yang dicetak 

menghasilkan warna yang sesuai dan tidak pecah-pecah. Setelah 

itu, file foto dinamai sesuai dengan nama objek yang ada di 

dalam foto. Jika ditemukan foto dengan objek yang sama, maka 

di belakang nama foto ditambahkan tanda strip (-) dan angka 

yang menunjukan urutan keberapakah foto tersebut.  

 Selain penamaan file foto, penamaan folder juga menjadi 

salah satu yang penting. Penamaan folder yang berisi foto 

haruslah sejelas dan sesingkat mungkin agar mudah ketika 

dicari. Penamaan foto dimulai dengan angka tahun foto dibuat, 

lalu diikuti bulan,  dan hari lalu nama acara. Contohnya “150124 

Laneway Festival 2015”. “15” mewakili tahun 2015, “01” 

Gambar 3.3.4. Contoh penamaan foto 
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mewakili bulan Januari, dan “24 “mewakili tanggal acara 

dihelat, dan Laneway Festival 2015 mewakili nama acara di 

dalam foto tersebut. 

 Selain itu, penulis juga berkoordinasi tidak langsung dengan 

Editor Web, Wendi Putranto dalam memenuhi permintaan foto-

foto event atau artis yang dibutuhkan untuk website majalah. 

Selain dengan Editor Web. Hal ini membutuhkan beberapa 

penyesuaian agar file foto yang diminta dapat dengan mudah 

diunggah ke website Rolling Stone Indonesia. Maka dari itu, 

proses resizing dilakukan agar foto tidak terlalu besar datanya 

dengan mengatur ulang ukuran foto agar bisa disimpan dengan 

format file web. Proses pertama adalah mengatur ulang ukuran 

dari ukuran semula 2880x1920 pixel menjadi 600x400 pixel.  

Caranya dengan menekan command-shift-i pada program 

Adobe Photoshop Element 11 di Apple Macbook Pro lalu 

mengganti angka yang terdapat pada kolom pixel dimension 

menjadi width : 600 pixels dan height : 400 pixels. 

 

 

Gambar 3.3.5 Mengubah ukuran foto 

Peran fotografer dalam..., Rigel Haryanto, FIKOM UMN, 2015



 
 

17 

 

Lalu dilanjutkan dengan mode “save for web” yang akan 

membuat file foto cocok untuk kriteria foto yang hendak di 

upload ke web pada menu File yang terdapat di Adobe 

Photoshop Element 11. File foto tidak boleh lebih dari 100 

kilobyte karena akan menyulitkan proses pengunggahan. Dan 

penamaannya sama dengan proses penamaan pada file untuk 

majalah tadi. 

 

 Selain foto konser, penulis juga mengerjakan foto produk dan 

foto profil yang bukan foto jurnalistik namun juga menjadi 

elemen pendukung konten di dalam majalah Rolling Stone 

Indonesia.  

Foto produk yang pernah dikerjakan oleh penulis antara lain, 

produk baju, tas, jam, hingga celana. Dalam proses nya, penulis 

selalu diarahkan untuk mengambil foto produk dengan latar foto 

atau background foto berwarna putih. Hal ini dilakukan agar 

lebih mudah dalam proses editing nanti. Latar putih juga 

memudahkan proses desain pada saat di-layout. Selain itu 

penulis juga diminta menggunakan flash atau alat bantu yang 

menghasilkan cahaya. Karena menurut mentor penulis, Bayu 

Gambar 3.3.6. Menyimpan foto untuk situs 
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Adhitya, flash membantu mengelurkan karakteristik sebuah 

produk yang difoto. Dengan flash maka bentuk produk lebih 

jelas, karakteristiknya terlihat, dan detail-detail dalam produk 

yang lebih terlihat. 

 

 

 
Gambar 3.3.7. Cara mengambil foto produk dengan flash 
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 Proses pengolahan foto produk hampir sama dengan foto 

liputan, dimana ada proses adjusting file .raw dan cropping 

untuk membuang bagian tidak penting dalam foto serta 

memfokuskan objek dalam foto. Namun ada proses tambahan, 

yakni proses penyamaan warna latar foto produk dengan fitur 

brush. Pertama, tempatkan cursor pada bagian latar putih pada 

Gambar  3.3.8. Proses brushing 

Gambar 3.3.9. Contoh Foto Produk yang sudah siap disimpan 
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foto produk lalu tekan shift lalu klik latar tersebut. Setelah itu 

mulai meng-klik seluruh area yang warnanya tidak sama hingga 

tertutupi warna sesuai latar putih yang diinginkan. 

 Setelah latar foto produk dipenuhi warna yang diinginkan, 

selanjutnya foto disimpan dengan format .tif. Format ini 

dianggap cocok untuk menyimpan foto yang hendak dicetak 

seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. 

 Selain foto produk, penulis juga mengerjakan foto profile 

seperti, foto profile artis, band, hingga pejabat. Foto Profile 

berbeda dengan foto fashion. Karena orang atau band yang 

difoto berusaha ditampilkan karakternya melalui foto profile 

tanpa ada tendensi fashion. 

 Selain berkoordinasi langsung dengan Editor Foto sekaligus 

mentor Bayu Adhitya dan berkoordinasi tidak langsung dengan 

Editor Web Wendi Putranto, penulis juga berkoordinasi tidak 

langsung dengan Editor Desain dan Desainer Grafis. Dalam hal 

ini untuk memenuhi kriteria foto yang hendak dimasukkan 

kedalam majalah. Seperti membesarkan foto, mengubah resolusi 

foto sebagai opener rubrik, hingga memenuhi kebutuhan foto 

untuk rubrik yang membutuhkan foto dari stok atau arsip. 

Gambar 3.3.9. Contoh foto profile 
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 Melalui penjelasan diatas, dapat dijelaskan bagaimana 

pentingnya peran foto sebagai organ penting didalam tubuh 

majalah. Bak mata pada tubuh manusia, foto berfungsi sebagai 

bentuk visual dari berita yang hendak disampaikan dalam 

majalah sehingga memudahkan pembaca mengekstrak informasi 

yang berada didalam teks. Dalam hal ini khususnya foto konser. 

Dan dibalik konten foto, bagaimana peran fotografer sebagai 

aktor penghasil konten foto menjadi penting demi tersampainya 

pemikiran penulis yang dituliskan melalui teks. Fotografer 

memanfaatkan foto sebagai berita yang ditampilkan secara 

visual yang nyatanya lebih mudah diterima manusia ketimbang 

teks (Sitepu, 2005: 8). 
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