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BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Adapun perusahaan yang dijadikan penulis sebagai tempat untuk penyelesaian

Tugas Akhir melalui program magang adalah Inova Photography. Inova merupakan

pusat pelatihan fotografi yang dikelola oleh manajemen yang berpengalaman dalam

pelatihan fotografi sejak tahun 1998. Saat ini telah menghasilkan lebih dari 1000 praktisi

fotografi.

Seperti layaknya seorang fotografer yang menjadi spesialis pada bidang fotografi

tertentu, Inova Photography adalah profesional dalam pelatihan fotografi. Inova

Photography melaksanakan program pelatihan secara penuh waktu, mengumpulkan dan

mengolah informasi terkini serta melakukan studi berkesinambungan. Pada akhirnya apa

yang telah diolah ini disajikan kembali dalam bentuk program-program pelatihan.

Visi dari Inova Photography adalah menjadi Pusat Pelatihan Fotografi yang

mampu memenuhi kebutuhan nyata sesuai perkembangan jaman bagi seluruh

pemercayanya (stakeholder) di seluruh Indonesia dan melayaninya dengan lebih baik.

Misi dari Inova Photography meliputi :

- Menyediakan pelatihan yang berkualitas.

- Menjadikan lulusannya seorang fotografer yang memenuhi standar kecakapan

profesi dan/atau memiliki karakter/ciri yang khas sesuai dengan kepribadiannya.

- Menjadi pusat informasi fotografi dan perkembangannya bagi alumni dan

masyarakat umum peminat fotografi di Indonesia.

- Menjadi lembaga mitra pemerintah dalam menyediakan tenaga kerja profesional

(fotografer) siap pakai sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru.

- Membantu perusahaan/lembaga yang membutuhkan tenaga fotografer

profesional/magang dalam proses outsourcing lembaga/perusahaan tersebut.

- Menjadi lembaga penunjang/pendukung untuk industri media masa dalam

pengembangan profesi model iklan, foto model, dan sebagainya yang berkaitan

dengan fotografi.
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- Menjadi lembaga pendukung bagi alumni dan masyarakat umum pencinta

fotografi dalam mengakses informasi tentang peralatan pendukung fotografi.

- Menyediakan semua fasilitas yang memungkinkan mendukung alumninya untuk

peralatan, pelatihan lanjut, lowongan kerja dll.

I.2 Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam Tugas Akhir  versi magang ini adalah :

1. Pembuatan dan pengembangan CD Interaktif “Sekilas Tentang Inova ”

2. Pengerjaan video editing untuk produksi VCD/DVD event pernikahan.

Berikut Struktur Organisasi dari Inova Photography :

Gambar I-1 Struktur Organisasi Inova Photography

 Berdasarkan dari gambar struktur organisasi di atas penulis ditempatkan pada

divisi Sekretariat & Marketing yang bertugas untuk mengembangkan komunikasi

komersial dalam bentuk multimedia. Maka Job Description penulis antara lain adalah

membuat dan mengembangkan CD Interaktif ”Sekilas Tentang Inova” dan pengerjaan

video editing untuk produksi VCD/DVD event pernikahan.
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I.3 Perangkat Lunak dan Perangkat Keras yang Digunakan

Adapun perangkat lunak yang digunakan antara lain yaitu :

- Macromedia Flash MX

- Adobe Photoshop

- Adobe Premiere Pro

- Cool Edit Pro

- Sony Vegas

- Sony DVD Architect

Adapun perangkat keras yang digunakan antara lain yaitu :

- CPU dengan processor AMD Sempron 2.2 GHz, memory 512 Mb.

- Harddisk 120 GB

- CD/DVD Writer

- Firewire

- Monitor

- Speaker

- Mouse

- Keyboard


