STANDAR FILE FOTO TEMPO STORE
Halaman ini memuat tentang aturan/ prosedur penyerahan foto kepada TEMPO STORE,
Dengan membaca halaman ini serta melakukan registrasi sebagai kontributor TEMPO Store,
kami beranggap anda setuju dan taat akan aturan/ prosedur penyerahan file foto.
Aturan ini dijadikan sebagai standar untuk menyeragamkan foto yang ada didatabase kami,
selain itu juga agar foto yang ada dalam database kami dapat dipakai untuk berbagai ukuran
dan kegunaan sesuai kebutuhan klien kami.
TEMPO Store dapat mengembangkan dan melakukan perubahan terhadap isi aturan dan
ketentuan ini tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu.
Berikut ini adalah beberapa persyartan standar foto yang mesti Anda ikuti:
1. Jenis File Materi Foto
Jenis foto yang diserahkan dalam format JPG atau JPEG
2. Resolusi
Resolusi foto yang kami terima minimal adalah 300 dpi
3. Image Size
Image Size merupakan ukuran file foto dalam pixel, untuk melihat Image Size dapat
menggunakan program Adobe Photoshop dengan cara pilih menu Image, setelah itu pilih
menu Image Size (seperti gambar). Ukuran minimal 4 Mb.

4. Besar File Foto
Besar file merupakan ukuran file foto. Untuk melihat ukurannya, dapat menggunakan
program windows explorer (sesuai gambar). Ukuran maksimal besar file foto adalah 10 Mb

5. Foto yang dihasilkan merupakan foto original bukan hasil Reproduksi (Repro)

6. Wajib mengisi caption/ file info/ keterangan foto dengan beracuan pada standar penulisan
jurnalisme 5W+1H (Who, What, Where, When, Why, dan How), untuk lebih jelasnya dapat
melihat keterangan foto yang telah publish di http://store.tempo.co/foto, Caption/ file
foto/ keterangan foto wajib dimasukan ke dalam file foto, untuk menulis caption foto,
silakan menggunakan program Adobe photoshop dengan cara:
a. Silakan buka program Adobe Photoshop
b. Pilih menu File, kemudian pilih menu File Info

c. Silakan isi file info Anda, sebagai contoh:
Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, bersama istrinya, Kristiani
Herrawati, menunjukkan surat suara saat akan melakukan pencoblosan dalam pemilihan
umum (pemilu) legislatif 2014 di tempat pemungutan suara (TPS) O6, Cikeas, Bogor,
Jawa Barat, Rabu, 9 April 2014. [TEMPO/Subekti; SB2014040916], kemudian pilih
tombol OK

7. Format penulisan akreditas foto:
Untuk akreditas foto harus memenuhi standar contoh: [TEMPO/KTR/Dicky Dami;
DDM2012091801], adapun formatnya adalah [TEMPO/KTR/Nama Fotografer; File name
foto]
KTR: Kode untuk Kontributor
8. Format penulisan file name foto:
File nama digunakan sebagai bagian dari akreditas foto, sebagai contoh: SYT20140925001
Keterangan:
SYT = Tiga karaktek awal adalah inisial nama fotografer [SYT=Suyatmin],
2014 = Empat karakter berikutnya adalah tahun [2014],
09 = Dua karakter berikutnya bulan misalnya September [09],
25 = Dua karakter berikutnya tanggal pemotretan [25],
001 = Tiga karakter terakhir adalah nomor urut foto [001].

9. Untuk foto ilustrasi yang menggunakan orang maupun benda dengan menampilkan merk
dagang atau logo wajib mencantumkan realease, untuk memperoleh form realease dapat
Anda download di menu dashboard Anda, pilih menu profil (kotak merah),
Kemudian silakan download realease (kotak merah), untuk model/orang/profil orang
silakan gunakan model release, sedangkan untuk izin bangunan dan logo silakan gunakan
property release, ID untuk mengunakan bahasa Indonesia, dan EN untuk bahasa Inggris

