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BAB IV 

IMPLEMENTASI KARYA 

 

4.1 Pra Produksi 

Dalam meliput sebuah konten yang akan dituangkan di CITYMAGZ Surabaya, 

maka paling sedikit melibatkan seorang fotografer dan seorang reporter sebagai 

penulis. Langkah persiapan diantaranya : 

1. Sebelum melakukan liputan dilakukan pengecekan alat, sehingga dapat 

dioperasikan dengan baik, seperti kamera, baterai, flash dan tripodnya agar 

dapat berfungsi dengan baik. 

2. Fotografer dan reporter harus mempersiapkan tema konten, seperti berita 

apa yang akan diliput, jenis liputan, lokasi liputan. 

3. Selalu berkoordinasi dengan narasumber yang bersangkutan. 

 

4.2 Produksi 

 Produksi meliputi: 

4.2.1  Wawancara 

 Wawancara sangat penting dalam dunia jurnalistik, wawancara merupakan 

proses pencarian pendapat seseorang yang akan digunakan sebagai salah satu 

bahan penulisan karya jurnalistik. Yang digunakan dalam wawancara CityMagz 

Surabaya adalah jenis  News Interview dimana wawancara untuk memperoleh 

informasi dari sumber yang mempunyai kredibilitas atau reputasi di bidangnya. 

 

4.2.2 Pengambilan Gambar 

        Pengambilan merupakan kegiatan untuk menduplikat momen yang sedang 

terjadi . Proses pengambilan gambar menggunakan beberapa teknik yang berbeda 

pada saat momen yang berbeda, seperti : 

1. Foto pengunjung yang sedang menikmati makanan di restoran Fish n Co, 

Surabaya. Pengambilan  gambar 5.1 dengan menggunakan kamera Nikon 

D5100 dengan lensa 18 – 55 m, ISO 1000, F/3.5 dan Exposure Time 1/20 
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Gambar 4.1 Pengunjung Fish n Co 

 

2. Salah satu jenis minuman yang disajikan oleh restoran Le Grande. Pada 

gambar 4.2 menggunakan kamera Canon EOS 450D dengan Focal Length 

45mm, ISO 1600, F/5, Exposure Time 1/800. 

 

Gambar 4.2 

3. Foto desain interior salah satu ruangan di restoran jepang Sumibian, 

Surabaya. Pada gambar 4.3 menggunakan kamera Canon EOS 450D 

dengan Focal Length 18mm, ISO 1600, F/5.6 dan Exposure Time 1/250. 
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Gambar 4.3 

 

4.2.3 Editing 

 Editing adalah kegiatan memperbaiki komposisi dari hasil sebuah 

foto yang sudah diambil lalu menyesuaikan ukuran resolusi foto tersebut 

agar sesuai dengan ukuran majalah yang akan dicetak nantinya. 

Contoh 1.1 
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Contoh 1.2 

 

 

 

 



39 

 

4.3 Pasca Produksi 

 Pasca produksi meliputi proses kegiatan mencetak hasil yang sudah 

dilakukan dari kegiatan sebelumnya dan didistribusikan ke setiap klien majalah 

CITIMAGZ Surabaya. Namun, pada proses ini penulis tidak terlibat dalam bagian 

ini. 

  


