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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1  Latar Belakang 

Fotografi, oleh fotografer, sering disebut juga dengan melukis menggunakan 

cahaya. Fotografi sendiri berasal dari bahasa Yunani yakni photos yang berarti  

cahaya dan grafos yang berarti melukis. Fotografi di dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia memiliki pengertian seni dan proses menghasilkan gambar dengan 

cahaya pada film atau permukaan yang dipekakan.   

Pada dasarnya selembar foto adalah media ungkapan berkomunikasi seorang 

fotografer kepada pengamat/ penikmat foto tersebut. Sebuah foto adalah ungkapan 

bahasa gambar/ visual seseorang. Keinginan bercerita terkadang menjadi 

kebutuhan seseorang sehingga pada saat itulah foto menjadi alat untuk 

berkomunikasi, sebagai media untuk bercerita (Aam Amito, blog.poetrafoto.com). 

Foto jurnalistik merupakan satu dari banyak jenis foto yang berkembang di 

Indonesia, khususnya di bidang media massa. Hal ini dikemukakan oleh Horton 

(2001:14): 

It’s all photojournalism. Telling a story with a picture, reporting with a 

camera, recording a moment in time, the fleeting instant when an image 

sums up the story. 

 

Foto yang baik dan menarik tidak harus menampilkan wajah objek dari depan 

atau samping. Memotret objek dari belakang, dalam arti objek membelakangi 

pemotret, ternyata juga bisa menghasilkan foto yang baik, bahkan bisa menjadi 

foto jurnalistik yang menarik (Sugiarto, 2006:74).  
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 Jenis foto yang mengaplikasikan sudut pandang ini salah satunya adalah foto 

human interest. 

 Human interest dalam surat kabar termasuk dalam berita yang memiliki nilai 

cerita, bukan berita, karena mengandung emosi, fakta biografis, kejadian-kejadian 

yang dramatis, deskripsi, motivasi, ambisi, kerinduan, dan kesukaan dan 

ketidaksukaan umum dari masyarakat (Ishwara, 2008:57), sama halnya pula 

dengan human interest  dalam foto jurnalistik. Menurut penulis, human interest 

merupakan perspektif yang melihat keunikan dalam suatu kegiatan bermasyarakat 

dan menyentuh emosional manusia. 

Foto jurnalistik di tanah air, dalam tulisan yang dibuat oleh Taufan Wijaya 

dalam www.seribukata.com, ditengarai masuk tahun 1841 oleh Juriaan Munich, 

seorang utusan kementrian colonial lewat jalan laut di Batavia. Lalu Kassian 

Cephas, seorang pribumi anak angkat pasangan Belanda dengan foto pertamanya 

yang diidentifikasi tahun 1875. Kemudian, Saat kedatangan Jepang pada 1942 

dalam misi penjajahan, munculah kantor berita Domei sebagai alat propaganda. 

Sebagian tugas fotografer adalah merekam situasi politik saat itu untuk kantor 

berita milik Jepang ini. Alexius “Alex” Mendur adalah kepala desk foto. 

Alex Mendur, Frans Soemarto Mendur—yang sebelumnya bekerja untuk Asia 

Raya, JK Umbas, FF Umbas, Alex Mamusung, dan Oscar Ganda kemudian 

mendirikan IPPHOS pada 2 Oktober 1946 di Jakarta. Saat ibukota Indonesia 

dipindahkan ke Yogyakarta, Frans Mendur memimpin biro foto di sana. Foto hasil 

reportase Frans dititipkan melalui pilot yang terbang ke Jakarta. Foto yang paling 

fenomenal adalah imaji proklamasi 17 Agustus 1945 karya Frans Mendur. 

Menurut Taufan, perkembangan foto jurnalistik di tanah air semakin konsisten 

dan berkelanjutan setelah kantor berita Antara mendirikan Galeri Foto Jurnalistik 

Antara (GFJA) tahun 1992, galeri pertama yang fokus pada foto jurnalistik. 

Dengan kelas foto jurnalistiknya, Antara menjadi katalis lahirnya jurnalis foto 

muda. Lewat jalur pendidikan mereka mengembangkan minat dan wawasan 

jurnalistik. 

Investor Daily merupakan salah satu surat kabar ekonomi bisnis yang 

merupakan bagian dari BeritaSatu Media Holdings, yang juga berada di bawah 

naungan Grup Lippo. Surat kabar yang memiliki slogan “media massa yang 

kredibel, paling diminati, dan dibutuhkan pembaca pada segmennya” ini adalah 
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harian nasional yang fokus pada keuangan dan investasi. Investasi yang 

dimaksudkan adalah investasi langsung dan tidak langsung. 

Investor Daily, selain surat kabar, dapat pula diakses melalui situs web 

www.id.beritasatu.com atau www.investor.co.id. Situs berita ekonomi dan bisnis 

ini diperbaharui setiap 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Selain itu pula, Investor 

Daily hadir dalam bentuk digital yang terbit  sehari lebih awal dari versi cetak 

yang dapat diunduh oleh pembaca berbayar. 

Penulis adalah mahasiswa Jurnalistik Universitas Multimedia Nusantara yang 

mengajukan kerja magang selama empat bulan di Investor Daily, BeritaSatu 

Media Holdings. Selama magang, penulis ingin menerapkan teori dan 

pembelajaran mengenai dunia foto jurnalistik yang pernah diterima selama masa 

perkuliahan dan ingin mendapatkan pengalaman bekerja di instansi media, 

khususnya dalam bidang fotografi. 

Selama magang di Investor Daily, penulis menempati posisi fotografer. Hal iin 

dimaksudkan agar penulis dapat memelajari cara meliput foto dalam acara-acara 

suatu perusahaan, acara umum, human interest, dan peristiwa-peristiwa yang 

sedang terjadi di sekitar lingkungan penulis tinggal. 

Oleh karena itu, dari tulisan di atas, dapat ditafsirkan bahwa foto jurnalistik 

adalah fotografi yang tidak terlalu mementingkan estetika, namun berita yang 

ditangkap dalam satu gambar tersebut. Investor Daily banyak menggunakan foto 

jurnalistik di dalam surat kabarnya. Foto-foto yang digunakan kebanyakan adalah 

foto-foto pebisnis dan acara-acara ekonomi dan bisnis. Foto-foto tersebut diambil 

sesuai dengan keperluan surat kabar. Namun, tak sedikit juga yang mengambil 

sudut pandang human interest di dalam pengambilan gambar Investor Daily. 

 

1.2  Tujuan Kerja Magang 
Penulis menempuh praktik kerja magang guna memenuhi syarat kewajiban 

akademis sebagai mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara pada semester 

delapan. Kerja magang ini merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh 

penulis dengan bobot 4 SKS. 

Penulis melakukan praktik kerja magang di Investor Daily, Berita Satu Media 

Holdings, Jalan Gatot Subroto, dengan tujuan untuk mengaplikasikan teori, ilmu, 

dan pembelajaran terkait dengan bidang fotografi (Foto Jurnalistik) selama masa 
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perkuliahan di Universitas Multimedia Nusantara. Selain tujuan di atas, penulis 

juga ingin merasakan secara nyata tentang seluk beluk pekerjaan yang diampu 

oleh fotografer, khususnya di bidang jurnalistik, agar memeroleh pengalaman 

sebelum menjalani pekerjaan di bidang tersebut. 

 

1.3  Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang 
1.3.1 Waktu Pelaksanaan Kerja Magang 

Penulis memulai praktik kerja magang dari 10 Februari 2015 hingga 26 

Juni 2015. Penulis diposisikan sebagai fotografer Investor Daily. Penulis 

bekerja di lapangan menurut tugas yang diberikan supervisor dan mencari 

foto-foto human interest setiap harinya. Selain itu, penulis juga masuk ke 

kantor setiap Jumat malam pukul 20.00 – 23.00 WIB. 

 

1.3.2 Prosedur Kerja Magang 

Untuk melakukan praktik kerja magang, penulis harus menempuh 

beberapa tahapan yang ditentukan universitas dan perusahaan. Pada 

mulanya, penulis melakukan riset terlebih dahulu untuk mencari 

perusahaan-perusahaan media yang membuka lowongan magang untuk 

mahasiswa yang akan melakukan praktik kerja magang. Riset ini 

dilakukan penulis dengan cara mencari dari internet dan bertanya kepada 

teman. 

Setelah melakukan riset, penulis mengajukan surat lamaran kerja 

kepada perusahaan media yang membuka lowongan kerja untuk 

mahasiswa magang. Selain itu, dilampirkan pula surat keterangan magang 

dari universitas, Curriculum Vitae (CV), transkrip nilai, dan portfolio. 

 Setelah diterima pihak perusahaan, penulis menyerahkan surat 

keterangan magang kepada Universitas Multimedia Nusantara dan 

mendapatkan kartu kerja magang (KM-03),  lembar kehadiran kerja 

magang (KM-04), lembar laporan realisasi kerja magang (KM-05), 

lembar penilaian kerja magang (KM-06),  dan lembar tanda terima 

penyerahan laporan kerja magang (KM-07).  

Selama kerja magang, penulis melakukan tugas yang diberikan oleh 

Editor Foto Berita Satu dan pembimbing lapangan, yaitu Heri Gagarin. 
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Setelah empat bulan lebih melaksanakan magang, penulis menyerahkan 

form penilaian. Setelah mendapat penilaian dari supervisor, penulis 

menyerahkan form penilaian ke universitas. Setelah itu, penulis membuat 

laporan mengenai praktik magang di Investor Daily. Penyusunan laporan 

magang ini tidak lepas dari bimbingan Albertus Magnus Prestianta, 

S.I.Kom., M.A. 
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