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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 
 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 
Penulis ditempatkan menjadi fotografer di surat kabar Investor Daily 

Indonesia. Saat bertugas menjadi fotografer, penulis dikoordinasi oleh Redaktur 

Foto BeritaSatu Meida Holdings, U Heri Gagarin, yang sekaligus juga sebagai 

pembimbing lapangan. Redaktur Foto bertugas untuk mengarahkan dan memberi 

penugasan lapangan kepada penulis dalam mengambil foto yang baik, memiliki 

nilai berita, dan menarik. Foto yang ditugaskan oleh Redaktur Foto kepada 

penulis adalah foto-foto human interest dan event-event yang terjadi di sekitar 

tempat tinggal penulis, serta peristiwa-peristiwa penting yang ada di sekitar. 

Selain berkoordinasi dengan Redaktur Foto, penulis juga berkoordinasi dengan 

bagian riset foto untuk mengetahui foto-foto apa saja yang sudah diterbitkan dan 

foto-foto apa saja yang masih disimpan dalam galeri foto perusahaan. Secara 

garis kedudukan, penulis ada di bawah Redaktur Foto yang berada langsung di 

bawah Pemimpin Redaksi.  

 

3.2 Tugas yang Dilakukan 
   Pada kerja magang ini penulis diberi tugas untuk mengambil foto-foto human 

interest dan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di lingkungan sekitar 

penulis. Selain itu, penulis juga belajar tentang mengedit foto, menjadikannya 

dalam porsi yang tepat, dan memilih foto yang memiliki nilai berita, serta 

membuat caption untuk masing-masing foto. 

 Berikut ini adalah tugas-tugas yang dikerjakan penulis selama 

melakukan kerja magang di Investor Daily, BeritaSatu Media Holdings. 
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             Tabel 3.1 Kegiatan Penulis Selama Magang di Investor Daily 

Minggu ke- Jenis pekerjaan yang dilakukan penulis 

1 
- briefing di kantor BeritaSatu Media Holdings 
- berkenalan dengan teman-teman di desk foto 
- hunting foto-foto human interest: banjir, stasiun 

2 
- hunting foto-foto human interest: konser paduan suara, 

imlek 
- hunting foto-foto event dan pameran: Aku Diponegoro 

3 - mengedit dan membuat caption foto 

4 
- hunting foto-foto human interest: orang-orang pinggiran 
- hunting foto-foto pameran: pekan Tionghoa 
- hunting foto-foto panggung musik (Java Jazz 2015) 

5 - mengedit dan membuat caption foto 

6 - hunting foto-foto ekonomi: pasar tradisional, ropang 
- hunting foto-foto event (HUT ke-5 Magnum) 

7 - hunting foto-foto event (Levi’s 50 CT) 
- hunting foto-foto human interest: hari raya nyepi 

8 - mengedit dan membuat caption foto 
9 - hunting  foto-foto human interest: Paskah 
10  
11  

12 

- evaluasi foto-foto yang telah dikirimkan bersama 
pembimbing 

- evaluasi caption, memperbaiki caption yang belum tepat 
bersama pembimbing 

13 
- belajar membangun relasi dengan teman-teman satu desk 
- belajar membangun relasi dengan objek foto bersama 

senior wartawan foto 

14 
- hunting foto-foto human interest: jalan raya 
- memelajari dan mendalami pekerjaan fotografer dalam 

satu redaksi 

15 

- hunting foto-foto human interest: grand opening AEON 
Mall 

- memahami tentang struktur organisasi di kantor berita 
bersama senior di kantor 

16 - belajar tentang job desc fotografer, surat kabar Investor 
Daily Indonesia, dan cara kerja fotografer di kantor berita. 

 

 

3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 
Berdasarkan tabel kegiatan kerja magang yang dilakukan penulis di surat 

kabar Inverstor Daily, BeritaSatu Media Holdings, ada beberapa kategori 

pekerjaan yang dilakukan penulis yaitu peliputan foto, pengeditan foto, dan 

pembuatan caption foto. 
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 3.3.1 Peliputan Foto 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peliputan adalah proses, 

cara, perbuatan membuat berita atau laporan tentang masalah atau 

peristiwa. Dari peliputan tersebut akan dihasilkan suatu liputan, yakni 

proses, cara, perbuatan mengedit (menyunting); penyuntingan. Dengan 

demikian, peliputan foto dapat diartikan dengan suatu proses, cara, 

perbuatan mengambil gambar (foto) tentang masalah atau peristiwa.  

Pada dasarnya, prinsip kerja wartawan foto dan wartawan adalah 

sama, yakni menghasilkan suatu liputan. Ada beberapa persiapan yang 

sama antara wartawan dan wartawan foto. Maka dari itu, sebelum 

meliput suatu peristiwa, wartawan foto harus membekali diri dengan 

(Ishwara, 2008: 27-34): 

a. Naluri berita—nose for news 

Wartawan (foto) harus memiliki indera keenam untuk 

mengetahui mana yang berita, mana yang bukan. 

 

b. Observasi 

Bakat pengamatan atau observasi ini memungkinkan wartawan  

(foto) melihat perbedaan, menemukan nuansa, mencium 

pertentangan antara berita yang biasa saja dengan berita yang 

baik. 

 

c. Keingintahuan 

Tanpa rasa ingin tahu, karier seorang wartawan (foto) akan 

punah. Keingintahuan adalah senjata bagi wartawan yang harus 

selalu diasah. Keingintahuan menghasilkan kreativitas. Dan, 

kreativitas melahirkan imajinasi, ketekunan, semangat, dan 

penilaian yang baik. 

 

d. Pendekatan yang sesuai 

Wartawan (foto) harus mengembangkan beragam kemampuan 

untuk berhubungan dengan berbagai lapisan dalam masyarakat. 

Ia harus bisa berhadapan dengan orang-orang kasar maupun 

sopan, dengan gelandangan maupun pejabat tinggi. 
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e. Kecepatan 

Wartawan (foto) harus mampu bekerja efisien pada kecepatan 

tinggi, yang tidak ambruk atau patah semangat di bawah 

berbagai macam tekanan, antara lain tekanan waktu. 

 

f. Surat kabar/ majalah/ internet/ TV/ radio 

Wartawan (foto) harus membaca surat kabar, baik surat kabar 

sendiri maupun surat kabar lain terutama yang menjadi 

saingannya. Bacalah juga berbagai majalah. Jangan lupa 

mendengarkan radio dan menonton televisi atau membuka 

internet untuk mendapatkan petunjuk berita , perbedaan 

pandangan dan pengetahuan mengenai peristiwa yang sedang 

terjadi. Menonton televisi juga akan membantu wartawan (foto) 

mengenal wajah-wajah orang tertentu. 

 

Selain beberapa bekal di atas, untuk wartawan foto sendiri 

harus membekali diri dengan perlengkapan memotret yang memadahi 

dan sesuai dengan kondisi terjadinya peristiwa. Lalu, wartawan foto 

juga harus bisa mengatur dirinya sendiri demi mendapatkan gambar 

peristiwa yang baik, hal ini dikarenakan banyaknya wartawan foto 

yang memburu pemberitaan yang sama. 

Biasanya, saat melakukan tugas pemotretan tokoh penting, 

wartawan foto mengalami berbagai kendala. Seperti kita ketahui, tokoh 

penting dalam suatu peristiwa atau perkara biasanya selalu dikerumuni 

banyak orang, jika kerumunan  tersebut hanya terdiri atas beberapa 

orang, wartawan masih dimungkinkan memotret objek dari depan atau 

searah pandangan mata. Namun, untuk kerumunan yang terdiri atas 

puluhan orang yang berebut atau berdesak-desakan, wartawan harus 

memikirkan cara lain untuk mendapatkan sudut pandang yang 

memadai (Sugiarto, 2006:92). 

Yang disebut sebagai sudut pandang wartawan adalah “high 

angle”, yaitu sudut pandang pemotretan dari atas objek. Kalangan 

fotografer menyebutnya sudut pandang burung atau elang terbang 
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(bird’s eye view), sebab cara memotret objek dari sudut yang lebih 

tinggi ini mirip cara pandang burung yang sedang terbang. Sudut 

pemotretan ini sering kali menghasilkan foto yang menarik dan 

menawan karena mampu menceritakan suatu keadaan dari sudut 

pandang berbeda (Sugiarto, 2006:93). 

Human interest merupakan salah satu jenis foto yang menjadi 

pengisi di dalam surat kabar. Hal ini dikarenakan foto-foto jenis ini 

lebih memerlihatkan keadaan masyarakat yang tergambar dalam suatu 

peristiwa, yang diabadikan oleh seorang fotografer. Human interest 

menampilkan cerita tanpa membuat pembaca harus membaca tulisan 

yang disediakan untuk memberi keterangan dalam gambar. Di dalam 

surat kabar Investor Daily, yang merupakan surat kabar ekonomi, porsi 

human interest lumayan banyak. Aspek perekonomian kota-kota 

Indonesia dan berbagai daerah di dalamnya digambarkan dalam potret 

human interest, seperti foto-foto perkembangan ekonomi di pasar 

tradisional, foto-foto bursa saham, event-event perusahaan, dan lain 

sebagainya. Meski acara yang diliput bisa difoto tidak dengan 

perspektif human interest, diharapkan foto-foto yang masuk di Investor 

Daily mencakup hal itu, agar pesan lebih tersampaikan ke masyarakat. 

Berikut ini beberapa foto human interest yang diambil penulis, 

namun belum dimuat di surat kabar Investor Daily. 

   Gambar 3.1 Liputan persiapan Imlek di Pasar Lama Tangerang 
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                      Gambar 3.2 liputan hari Kanker Anak Internasional di fX Sudirman 

 

 3.3.2 Pengeditan Foto 

Seni editing adalah tugas penting dan penuh tantangan untuk 

semua fotografer, hampir sama penting dengan pemotretan itu sendiri. 

Editing yang bagus berarti memilih foto-foto terbaik dari setiap 

pemotretan (Simon, 2013:166). Editing untuk sebuah buku tidak sama 

dengan editing untuk pameran atau karya untuk koran/ majalah. Dan 

itu berbeda dengan seni memilih foto terbaik dari sebuah seri untuk 

dicetak dan digantung di dinding (Simon, 2013:168). 

Menurut Steven Simon (2013:168), dalam bukunya, editing 

adalah keterampilan yang dipelajari dan berkembang seiring waktu, 

tapi ada batasannya. Kemudian, hal pertama yang selalu 

dipertimbangkan ketika editing adalah memastikan bahwa foto-foto  

terbaik ditemukan dan ditandai (Simon, 2013:183). 

Di sebuah cerita majalah atau koran, ukuran foto-foto harus  

dipikirkan. Beberapa foto bekerja dengan baik besar maupun kecil; 

yang lain perlu dicetak dengan ukuran tertentu untuk 

mengomunikasikan sesuatu yang kecil tapi detailnya penting. 

Komposisi yang rapat dan sederhana sering kali terlihat bagus dalam 

ukuran kecil, tapi mereka juga berpengaruh ketika dicetak besar 

(Simon, 2013:185). 
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 Di BeritaSatu, proses pengeditan yang dilakukan hanya 

sebatas cropping, pengaturan terang/ gelapnya gambar, saturasi 

gambar, dan pengaturan kontras yang dilakukan dengan Adobe 

Photoshop. Hal tersebut dilakukan demi menunnjang foto yang akan 

dimuat di kertas koran agar sesuai dan dapat dilihat dengan jelas. 

Contoh dari kegiatan pengeditan adalah ketika ada sebuah abjek yang 

tidak sesuai di dalam satu foto kemudian objek tersebut dipotong dan 

tidak dimasukkan dalam frame gambar yang nantinya akan naik cetak. 

Proses pengeditan foto sebagai berikut. 

 
Gambar 3.3 Foto asli 

 

 
Gambar 3.4 Foto setelah diedit terang dan kontrasnya 
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Gambar 3.5 Foto setelah dirotasi dan dipotong 

 

 3.3.3 Pembuatan Caption Foto 

Caption foto dikenal juga dengan sebutan keterangan foto. Foto 

berita yang baik harus mengandung unsur 5W 1H, yaitu what, who, 

why, where, when, dan how. Keterangan foto yang baik harus bisa 

memberikan keterangan tambahan atau melengkapi hal yang belum 

tergambar dalam foto sehingga secara keseluruhan foto itu memenuhi 

unsur 5W 1H (Sugiarto, 2006:71). 

Beberapa contoh foto beserta caption yang pernah dibuat 

penulis dan dimuat di surat kabar Investor Daily adalah sebagai 

berikut. 
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Gambar 3.6 AEON Mall 

Sumber: Investor Daily 

 

 

     
Gambar 3.7 Konser Amore 

Sumber: Investor Daily 
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3.4 Kendala dan Solusi 
Selama melakukan kerja magang, penulis mengalami beberapa 

kendala. Penulis ditempatkan sebagai fotografer di Investor Daily, BeritaSatu 

Media Holdings. Namun, penulis ditugaskan untuk mengambil foto-foto 

human interest dan tidak ada penugasan spesifik dari pihak kantor. Hal ini 

membuat penulis sedikit bingung di awal dan tidak maksimal dalam 

mengambil foto. Hal ini dikarenakan tidak ada ketentuan tertentu dalam 

mengambil foto human interest  yang berlangsung di sekitar tempat tinggal 

penulis. Selain itu, penulis terbiasa dengan suasana foto model, foto panggung, 

dan foto acara yang bertolak belakang dengan prinsip kerja foto human 

interest yang harus “dekat” dengan objek dan apa adanya dan memiliki nilai 

cerita yang tinggi. Hal ini membuat penulis tertantang dan dituntut untuk 

belajar lebih banyak dan menyesuaikan diri dengan segala kondisi foto yang 

tidak selalu mengenakkan. 

Penulis merasakan kurangnya komunikasi antara redaktur foto dan 

fotografer. Hal ini mengakibatkan tugas foto yang tidak menentu temanya dan 

kurang adanya evaluasi atau feedback yang diberikan kepada fotografer. 

Kemudian, karena foto yang diambil fotografer adalah foto-foto human 

interest  yang merupakan foto feature, foto-foto tersebut jarang dimuat di surat 

kabar Investor Daily, yang merupakan surat kabar bisnis dan ekonomi. Hal ini 

membuat penulis bingung dengan portfolio yang akan dikumpulkan di laporan 

magang. 

Berdasarkan kendala yang timbul tersebut, penulis ingin menawarkan 

solusi. Penugasan yang lebih jelas dan tertata setiap harinya merupakan salah 

satu kiat yang dapat dilakukan agar setiap harinya dapat dikirimkan foto-foto 

yang jelas. Pemberian tugas mencari foto human interest memang sudah baik, 

yaitu agar fotografer dapat terasah keahlian dan kreativitasnya untuk 

menemukan foto-foto yang tidak biasa. Namun, akan lebih baik lagi jika 

penugasan human interest ditentukan setiap harinya agar fotografer memiliki 

tujuan foto yang jelas dan pasti.  
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