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1. Metadata 

Metadata adalah data mengenai data. Ada dua tingkatan metadata: data mengenai struktur 

dari sistem digital (software, format), dan mengenai informasi dari data (file). Yang 

dibicarakan di sini hanyalah yang kedua, yakni yang berisi informasi dari suatu dokumen 

digital, seperti foto, audio, dsb. Format dan fungsinya seperti database, hanya saja metadata 

berada (embeded) dalam datanya sendiri. Dengan demikian informasinya ini tak akan terpisah 

dari datanya. Jika anda membuka file property dengan Windows Explorer, akan keluar 

informasi kapan file itu dibuat, dimodifikasi, diakses, dsb. Itulah metadata yang dimaksudkan 

di sini.  

Jika dibuka kolom Custom dan/atau Summary dari Windows Explorer itu, mungkin berisi 

keterangan (jika Anda atau seseorang telah mengisikannya), tapi mungkin juga tidak jika tidak 

pernah diisikan. Dengan itu, maka ada kolom (field) yang otomatis diisi komputer, ada juga 

yang harus diisi secara manual. Yang perlu kita lakukan untuk manajemen file-file digital itu 

adalah mengisi metadata agar semua file bisa terorganisasi, berisi informasi yang cukup, 

sehingga akan memudahkan kita dalam masa jauh ke depan, dalam mengidentifikasinya, 

dalam mencarinya—dalam jargon digital disebut metadata lifecycle (seumur data dan 

formatnya), dan metadata harvesting (untuk “dipanen,” ditelusur, diunduh, secara bersama-

sama). 

 

Informasi metadata tersimpan dalam suatu sistem standard yang disebut XMP (Extensible 

Metadata Platform), yang, dari sistem pengisiannya, terdiri dari tiga bagian:  

1. File Properties, berisi informasi dasar dari file yang bersangkutan seperti ukuran file, 

tanggal dibuat, tanggal dimodifikasi, dll. Informasi bagian ini diisikan secara otomatis oleh 

komputer, dan tidak bisa diedit secara langsung—untuk mengubah tanggal, umpamanya, 

kita harus melalui pengubahan “jam” di komputernya. 

2. EXIF (Exchangeble Image File), berisi informasi yang otomatis diberikan oleh peralatan 

digital, seperti kamera digital dan scanner yang digunakan. Data yang diberikan itu 

meliputi merek dan model alatnya serta spesifikasi dari perekaman/pemotretannya, 

seperti aperture, kecepatan rana, lampu pijar dsb. Sama hal nya dengan File Properties, 

informasi EXIF tidak dapat di edit, akan tetapi informasi teknis ini penting dalam 

pengarsipan.  

3. IPTC (International Press Telecomunication Council), adalah kolom-kolom untuk diisi oleh 

pengguna. Informasinya bisa dan hanya ada jika diisikan secara manual. Kolom-kolom 

yang tersedia sangat lengkap (ada yang menyediakan sampai 250-an field, tergantung dari 

software yang digunakan), seperti untuk judul, deskripsi, kategori, keywords, identitas 

kameramen/perekam, seniman, dll. 

 

Perangkat Lunak (Software) 



Untuk mengedit metadata kita perlu software. Windows Explorer tidak menyediakan kolom 

yang cukup untuk keperluan pengarsipan, dan, software-software itu tidak mesti kompatibel 

satu sama lain. Karena itu harus diusahakan satu software yang bisa mengedit pelbagai jenis 

dokumen. Selain itu, karena suatu sistem arsip harus berpikir jauh ke depan, yang sangat 

penting adalah bahwa software yang dipilih hendaknya yang diprediksi akan berumur 

panjang. Software itu banyak yang gratis, banyak juga yang harus dibeli, bahkan ada yang 

harganya mahal sekali. Jadi, kita harus mempertimbangkan banyak hal untuk memilih yang 

mana yang cocok.  

Sofware-software open source, yang gratis, tumbuh mengimbangi software standard milik 

perusahaan, seperti misalnya Linux (operating system) dan jenis “Wiki,” misalnya, terbukti 

makin populer, mendapat dukungan publik secara “gotong-royong.” Gerakan masyarakat 

para ahli IT pada prinsip saling berbagi (sharing) sebagai lawan dari saling kuasai (posessive) 

yang menggembirakan ini, cocok pula dengan prinsip lembaga arsip kebudayaan. Kita 

mengelola arsip untuk bisa menyebarkan pengetahuan dari yang dimiliki, dan mengharap 

dukungan masyarakat pula dalam melengkapinya. (Lihat bagian HKI dan pembatasan Akses). 

Namun demikian, sampai sekarang kami belum menemukan yang cocok untuk kebutuhan ini. 

Dari pelbagai pertimbangan itu, kami (LPSN dan TIKAR) memakai Adobe Bridge, bagian dari 

Photoshop, sebagai metadata editor. Pilihan ke software ini berdasar pada pertimbangan 

bahwa produk Adobe adalah software yang paling banyak dipakai untuk pelbagai jenis 

dokumen. Bridge, walau yang utama untuk foto, juga memungkinkan untuk mengedit format 

lainnya, termasuk audio, video, dan PDF. 

Platform metadata editor dalam Bridge sangat lengkap, bahkan berlebihan untuk keperluan 

pengarsipan data kebudayaan (karena platormnya ditujukan pula untuk kebutuhan ilmu-ilmu 

fisika dan kedokteran), tapi kita bisa memilih kolom mana yang akan dipakai. 

 

Ekstraktor  

Walaupun informasi dalam metadata itu sendiri bisa ditelusur (search), sepanjang search 

engine yang dipakainya bisa cocok, namun disarankan metadata itu dieksport ke bentuk 

database di luarnya. Dengan kata lain, kita akan memiliki database yang mengambil dari 

metadata. Artinya, kita punya dua database: dalam metadata dan di luar metadata. Hal ini 

penting karena, pertama, ukuran file database yang relatif sangat kecil dibanding dengan 

ukuran koleksinya; dan kedua, database yang standard lebih kompatible dan lebih cepat 

diakses, secara offline maupun online.  

Data (informasi) yang digali (extract) dari metadata yang paling umum adalah CSV (coma 

separated values) yang bisa dibaca oleh (mungkin) seluruh program database. Ada metadata 

editor yang bisa mengeksport, ada yang tidak atau yang harus melalui rekayasa. Bridge yang 

standard memiliki fasilitas eksport yang sangat terbatas. Ia harus melalui penggarapan 

dengan bahasa komputer, Java script.  

Penggarapan Java Script tidak akan dibicarakan di sini, karena ini merupakan wilayah IT yang 

paham bahasa komputer. Yang penting disampaikan adalah bahwa file-file export ini pun bisa 

dipilih sesuai dengan format database yang dikehendaki. Dengan ini, maka kita pun akan bisa 

memisahkan susunan database untuk internal (pengurus kearsipan) dan untuk para 

pengguna. Untuk keperluan kedua itu, kita harus mengisikan informasi lagi, karena semuanya 



menggali dari metadata yang telah terisi itu. Di sini pula keuntungannya melengkapi informasi 

dari suatu dokumen bukan dalam database di luar, melainkan dalam metadata. 

 

 

Adobe Bridge CS3 

Adobe Photoshop yang memiliki Bridge hanyalah versi CS (Creative Suite) dari mulai CS-2 

sampai sekarang CS-4. Seperti halnya software apa pun, perkembangan satu versi ke yang lain 

cukup besar. Yang akan jadi acuan di bawah adalah CS-3, karena dalam versi ini platform 

metadatanya cukup bagus, mudah dipakai, agak jauh berbeda dengan CS-2. 

Banyak orang yang memakai Photoshop, tapi sedikit yang menggunakan atau mengetahui 

bahwa dalam Photoshop seri CS terdapat Bridge yang sangat berguna untuk pendataan.  

Ketika Bridge CS3 dijalankan, tampilan pertamanya sbb: 

 

 

Gambar 1. Tampilan standart Adobe Bridge CS3 

 

Keterangan gambar: 

1. Panel Folder 

Panel ini sama halnya dengan fungsi perintah explore pada windows, untuk mengetahu 

posisi folder mana yang akan di kerjakan dan juga posisi file yang akan di isi metadata. 

2. Panel Filter 

Panel ini menampilkan isi dari informasi data yang sudah melekat pada file yang disorot. 

Isi informasi yang ditampilkan adalah yang berasal dari kamera yang digunakan. 

3. Panel Content 

Menampilkan foto-foto dari folder yang dipilih dari panel folder.  Besarnya ukuran gambar 

yang ditampilkan bisa diatur dengan menggeser slider di bar paling bawah. 

4. Panel Preview 

Menampilkan foto yang akan kita isi metadatanya sesuai dengan foto yang kita pilih 

melalui panel folder. 

5. Panel Metadata 

Menampilkan form dari metadata yang akan kita isi.  



Tampilan di atas adalah tampilan standart. Untuk mempermudah saat kita mengisi metadata, 

tampilan tersebut dapat kita ubah sesuai dengan kebutuhan. Karena kita hanya 

mengfungsikan Bridge sebagai alat untuk mengisi metadata, maka tidak harus 5 panel yang 

ditampilkan, cukup 3 saja yaitu: 

1. Panel Folder 

2. Panel Content 

3. Panel Metadata + Panel Keyword  (yang menjadi satu dengan Metadata) 

Hal ini bisa dilakukan dengan cara berikut:  

Pada menu taskbar pilih Windows, dan contreng (pilih) panel yang ingin ditampilkan, yaitu 

Folder Panel, Favorit Panel, Metadata Panel, dan keywords Panel.  

 

Gambar 2. Memilih tampilan Adobe Bridge CS3. 

Dengan itu, tampilannya akan seperti di bawah ini. 



 

Gambar 3. Tampilan yang sudah di sesuaikan. 

Sebelum kita mengisi metadata, tentukan seberapa banyak field dari exif dan file properties 

yang akan ditampilkan serta IPTC yang akan dan diisi. Apakah seluruhnya atau cukup sebagian 

saja. Untuk menentukan hal ini masuklah ke menu Edit >> Preference >> Metadata. Lalu 

contreng field-field yang dibutuhkan. Field yang dicontreng akan muncul dalam panel 

metadata, untuk EXIF dan FILE PROPERTIES yang tidak bisa diedit, dan IPTC untuk diedit.  

 

Gambar 4. Memilih field yang akan di tampilan. 

Di dalam Bridge CS3 terdapat 262 field metadata dalam kelompok berikut: 

Properties : 19 Field 

IPTC Legacy : 20 Field 



IPTC Core : 31 Field 

Exif  : 41 Field 

GPS  : 21 Field 

Camera RAW : 29 Field 

Audio  : 19 Field 

Video  : 12 Field 

Audio Data1 : 12 Field 

Audio Data2 : 13 Field 

Video Data1 : 12 Field 

Video Data2 :   3 Field 

Adobe Stock : 10 Field 

Dicom : 20 Field 

JUMLAH : 262 Field 

 

Jumlah ini jelas terlalu banyak untuk kebutuhan suatu kearsipan kebudayaan—juga, makin 

banyak field yang dipakai akan semakin besar file databasenya, dan semakin berat 

penelusurannya. LPSN hanya menggunakan 44 field saja, yang kemudian akan dieksport 

menjadi file CSV, sebagai berikut: 

a. Properties  : 8 Field 

b. Exif   : 7 Field 

c. IPTC Legacy : 10 Field 

d. IPTC Core  : 19 Field 

JUMLAH  : 44 Field 

 

Sebagai sebuah contoh field yang digunakan oleh LPSN yaitu: 

a. Properties 

Field yang digunakan sebagai informasi yaitu: 

File Name; Nama file. 

File Path; Lokasi file di hardisk 

Create Date; memuat tanggal dan jam pembuatan file yang bersangkutan 

(pemotretan, shooting atau perekaman). 

Metadata Date; memuat tentang tanggal dan jam saat pengisian metadata pada file 

yang bersangkutan. 

Width Doc; Informasi ukuran lebar dokumen, biasanya dalam satuan pixel. 

Height Doc; Informasi ukuran tinggi dokumen, biasanya dalam satuan pixel. 

Resolution; Informasi resolusi dari file yang bersangkutan, dalam satuan DPI (dot per 

inch). 

Size; Ukuran file bersangkutan, dalam satuan Kilo Byte. 

 

b. Exif 

Field yang digunakan sebagai informasi yaitu: 

Shutter speed; Informasi dari kecepatan rana yang digunakan saat pemotretan. 

Exposure; Informasi dari diafragma lensa pada saat pemotretan. 

Lens; Informasi dari lensa yang digunakan saat pemotretan. 

Flash; Informasi penggunaan flash dari kamera. TRUE berarti saat pemotretan 

menggunakan flash. Dan FALSE berarti saat pemotretan tidak menggunakan flash. 

ISO; Informasi penggunaan ISO saat pemotretan (misal ISO 100, 200, 400, atau 800). 

Exposure Program; Mengenai penggunakan program kamera. Apakah menggunakan 

Normal, Program, Apertur Prioritie, Shutter Prioritie, ataukah Manual. 



Model Kamera; tipe kamera yang digunakan, misalnya Canon EOS 400D, Nikon D70 

dll. 

 

c. IPTC Legacy 

Field yang digunakan sebagai informasi yaitu: 

Document Title; Bagian dari acara 

Headline; Nama Acara 

Keyword; Kata kunci untuk file bersangkutan. Misalnya berdasarkan wilayah, 

kesukuan, kategori dll. 

Description; Uraian singkat tentang muatan gambar yang ada pada foto. 

Description Writer; nama penulis dreskripsi. 

Instructions; PSN mengartikan ini sebagai field yang berisi catatan tentang kondisi asli 

foto, misalnya dari cetak (print) 4R, kondisi foto baik, buruk, dll. 

Source; PSN mengartikan ini sebagai field yang berisi sumber foto berasal dari bentuk 

apa. File digital, negatif foto, scan dari buku, scan dari foto yang tercetak. 

City; Kota pemotretan. 

Province; Provinsi pemotretan. 

Country; Negara Pemotretan. 

Transmission Reference; Alat pemindai yang digunakan. Apakah dari kamera digital, 

scaner. 

Copyright; Lembaga pemilik copyright. 

Copyright Info URL; Nama situs dari pemilik copyright (jika ada). 

 

d. IPTC Core 

Author; Nama pembuat foto 

Author Title; Pekerjaan nama pembuat foto 

Creator Address; Alamat pembuat foto. 

Creator City; Kota pembuat foto. 

Creator Province; Provinsi pembuat foto. 

Creator Postal Code; Kode Pos pembuat foto. 

Creator Country; Negara asal pembuat foto 

Creator Phone; Nomor tilpun pembuat foto. 

Creator Email; Email pembuat foto. 

Creator website; Website pembuat foto. 

IPTC Subject Code; Bisa untuk memuat informasi tentang nama wilayah. 

Intellectual Genre; Kategotri foto. 

IPTC Scene; Subkategori foto. 

Location; tempat pemotretan 

City; Kota pemotretan. 

Province; Provinsi pemotretan. 

Country; Negara Pemotretan. 

Copyright Status; Status copyright dari foto (merupakan pilihan dari: unknown, 

copyrighted, public domain) 

Right Usage Term; Aturan tentang ijin penggunaan foto. 

 

 

 

2. Pengisian Metadata 



Setelah mengetahui gambaran tentang metadata, tahap  berikutnya adalah mengisi 

metadata ke dalam file dengan menggunakan software Adobe Bridge CS3. Pengisian 

metadata bisa dilakukan satu per satu atau banyak sekaligus.  

a. Pengisian per file. 

Setelah kita buka program Adobe Bridge CS3 seperti pada gambar 3. Pertama kita pilih 

folder mana yang akan kita isi metadata (bagian 1). Setelah Folder yang dimaksud 

diklik (dipilih), maka akan muncul foto-foto pada folder tersebut di bagian content 

(bagian 2), yang berupa thumbnail. Lalu pilih (klik) salah satu foto. Berikutnya beralih 

pada bagian metadata (bagian 3) isilah bagian ini dengan field-field yang sudah 

disepakati. 

b. Pengisian beberapa file sekaligus. 

Ini dilakukan jika ada beberapa foto mempunyai informasi sama, seperti jika 

pemotret/perekamnya sama. Maka akan ada beberapa field yang bisa diisi sama juga, 

seperti Author, Address, City, dll. Demikian juga jika lokasi pemotretan/perekaman 

sama. 

Cara mengisi beberapa file sekaligus yaitu: 

Buatlah templatenya, klik tools, klik create metadata template maka akan muncul 

pada layar komputer seperti gambar dibawah ini. 

 

 
Gambar 5. Membuat Template Metadata 

 

Isilah Template Name dengan nama misalnya fotografernya/acaranya dll. Lalu isilah 

field-field yang ada dengan informasi yang kita punya. Setelah semua sesuai maka klik 

tombol Save pada pojok kiri bawah. 

Langkah berikutnya adalah memilih beberapa foto (bisa satu folder semua atau 

beberapa foto dalam satu folder tersebut) yang akan kita isi. Lalu klik tools, klik 

append metadata dan klik nama dari metadata template yang sudah dibuat. Maka 

file-file yang sudah kita pilih akan terisi metadata sesuai yang kita buat pada 

template. 



Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengisian metadata menggunakan Adobe 

Bridge CS3 yaitu: 

- Pada filed yang akan kita isi jangan menggunakan tanda koma(,), tab, semicolon(;) dan 

enter. Karena dengan mengisi 4 tanda tersebut maka field yang bersangkutan akan 

terpecah menjadi 2 field saat dieksport ke dalam format exel. 

- Khusus untuk field Creator: Phone(s) jangan menggunakan tanda +. Contoh +6221-829-

4643, sebaiknya di tulis 6221-829-4643. Hal ini disebabkan saat metadata dieksport ke 

exel tanda + tidak akan dikenali dan akan muncul karakter lain. 

 

Dengan keterangan di atas, setelah dilakukan pengisian metadata maka sebuah file 

foto akan memuat informasi sebagai berikut: 

 

IPTC 

File Name LPG_D_SMUT_041_PBK_0001.JPG 

Path E:\01-HDD-DATA-02\ARSIP FOTO LPSN\1-PELATIHAN 

GURU\TA 2004-2005\01-SUMATERA UTARA-0405\ 

Document Title Pembukaan 

Headline Pelatihan Guru 

Keywords Sumatera Utara - Pelatihan Guru - Pembukaan - 

Tekstil - Dawai 

Description Peserta pelatihan pada pembukaan Pelatihan Guru 

PSN di Hotel Sibayak - Berastagi - Sumatera Utara 

pada bulan Agustus 2004 

Description Writer Adi Nugroho 

IPTC Subject Code Sumatera Utara 

Intellectual Genre Pelatihan Guru - 2004 

IPTC Scene Sumatera Utara - Pembukaan 

Location Object Hotel Sibayak 

City Object Berastagi 

Province Object Sumatera Utara 

Country Object Indonesia 

Author Adi Nugroho 

Author Title/Job Fotografer 

Address Jl. Sawahlunto No 65 

City Jakarta Selatan 

Province DKI Jakarta 

Postal Code 12970 

Country Indonesia 

Phone 6221-829-4643 

Email Adinugroho@lpsn.org 

Website www.lpsn.org 

Transmission Reference Kamera Digital 

Source File Digital 



Instruction (Note)  

Copyright LPSN 

Copyright Status Copyrighted 

Copyright Info URL www.lpsn.org 

Right Usage Term Level 1 

EXIF 

Exposure Program Normal 

Lens 18.0-55.0 mm f/3.5-5.6 

Model Nikon D50 

Flash TRUE 

Shutter 1/60 

Aperture f= 35/10 

ISO 200 

PROPERTIES 

Create Date 2004-08-04T19:59:49+07:00 

Metadata Date 2009-10-13T15:30:19+07:00 

Width Doc 2592 

Height Doc 1944 

Resolution 72 

Size 2208K 

 

Acuan pengisiannya sbb: 

IPTC 

File Name Otomatis mengikuti nama filenya 

Path Otomatis mengikuti struktur direktori di komputer 

Document Title Judul yang paling spesifik 

Headline Subjek lebih besar cakupannya atau acara yang 

diadakan 

Keywords Memakai kata-kata (vokabuler) baku dari luas ke 

sempit 

Description Uraian atau caption, walau singkat dengan gramatik 

yang baik, satu kalimat utuh. 

Description Writer Nama yang membuat deskripsi 

IPTC Subject Code Subkategori yang bisa ditambah sub-subkategorinya 

Intellectual Genre Kategori dan subkategori yang “melekat” (seperti 

Provinsi – Kabupaten; atau Musik – Alat 

IPTC Scene Kelompok/jenis lebih spesifik misal: kordofon - gesek 

Location Object Tempat yang sangat spesifik seperti Hotel, Gedung, 

Kantor 

City Object Kota tempat objek diambil/direkam 

Province Object Nama Provinsi 



Country Object Nama Negara 

Author Nama perekam/pemotret 

Author Title/Job Posisi: perekam, fotografer, kameraman dan/atau 

editor, bisa ganda seperti: Yoki Purwadi – Adi 

Nugroho. 

Address Alamat perekam/pemotret 

City Kota perekam/pemotret 

Province Provinsi perekam/pemotret 

Postal Code Kode pos perekam/pemotret 

Country Negara perekam/pemotret 

Phone Telefon perekam/pemotret 

Email Email perekam/pemotret 

Website Situs perekam/pemotret 

Transmission Reference Jenis alat transmisi: scanner, pemutar dan capture 

card. 

Source Sumber asal: kaset, reel to reel, VHS, File Digital. 

Instructions (Note) Catatan kondisi foto 

Copyright Pemegang HKI 

Copyright Status Status/tingkatan HKI 

Copyright Info URL Situs pemegang HKI 

Right Usage Term Tingkatan ijin penggunaan foto 

EXIF 

Exposure Program Otomatis dari alat digital 

Lens Otomatis dari alat digital 

Model Otomatis dari alat digital 

Flash Otomatis dari alat digital 

Shutter Otomatis dari alat digital 

Aperture Otomatis dari alat digital 

ISO Otomatis dari alat digital 

PROPERTIES 

Create Date Otomatis dari alat digital dan/atau komputer 

Metadata Date Otomatis dari alat digital dan/atau komputer 

Width Doc Otomatis dari alat digital dan/atau komputer 

Height Doc Otomatis dari alat digital dan/atau komputer 

Resolution Otomatis dari alat digital dan/atau komputer 

Size Otomatis dari alat digital dan/atau komputer 

 

3. Penamaan File. 

Langkah selanjutnya adalah membuat nama file. Nama file asli dari kamera sebaiknya 

jangan  digunakan pada sistem pengarsipan kita. Nama file sebaiknya mempunyai arti, 



karena nantinya bisa digunakan sebagai salah satu bagian pencarian file (searching) dan 

juga sebaiknya tidak lebih dari 30 karakter yang digunakan.  

Di LPSN langkah pertama dengan membuat pembagian folder terlebih dahulu. Semua 

foto-foto LPSN terbagi ke dalam 5 folder utama yaitu: 

 

    
 

Gambar 6. Membuat Klasifikasi Folder 

 

a. Folder Pelatihan 

Berisi foto yang berkaitan dengan seluruh kegiatan pelatihan LPSN di beberapa 

wilayah. Karena banyaknya foto, folder ini dibagi menjadi beberapa subfolder lagi, 

yaitu Tahun Ajaran pendidikan. Karena dalam folder ini juga masih terdapat ratusan 

foto maka di bagi lagi menjadi sum folder wilayah (provinsi). 

 

Penamaan file dalam folder ini yaitu: 

LPG_D_SMUT_051_PBK_0001.JPG 

LPG_D_SMUT_051_PBK_0001_E1.JPG 

LPG_D_SMUT_051_PBK_0001_E2_W.JPG 

 

LPG : LPSN Pelatihan Guru (Nama lembaga dan klasifikasi folder) 

D  : Digital (jenis dokumen; D=digital; N=negatif; S=slide; P=print) 

SMUT : SuMatera UTara (Wilayah/provinsi) 

051  : Tahun 2005 semester 1 (Tahun dan semester pelatihan) 

PBK : PemBuKaan (Mata acara pelatihan) 

0001 : Nomor foto (Nomor urut foto) 

E1  : Edit versi 1 (Editing versi 1 dari foto tersebut) 

E2  : Edit versi 2 (Editing versi 2 dari foto tersebut) 

W  : Website (File yang di upload untuk situs LPSN) 

 



b. Folder TOT dan Workshop 

Berisi foto yang berkaitan dengan seluruh kegiatan TOT dan Workshop LPSN yang 

pernah diselenggarakan. Sub folder berikutnya dibagi menjadi folder wilayah 

(provinsi). 

Penamaan file pada folder ini yaitu: 

LTO_D_JWBR_05-04_0001.JPG 

LTO_D_JWBR_05-04_0001_E1.JPG 

LTO_D_JWBR_05-04_0001_E2_W.JPG 

 

LWO_D_DKIJ_06-10_0001.JPG 

LWO_D_DKIJ_06-10_0001_E1.JPG 

LWO_D_DKIJ_06-10_0001_E2_W.JPG 

 

LTO : LPSN TOT (Nama lembaga dan klasifikasi folder) 

LWO : LPSN WOrkshop (Nama lembaga dan klasifikasi folder) 

D  : Digital (jenis dokumen; D=digital; N=negatif; S=slide; P=print) 

JWBR : JaWa BaRat (Wilayah/provinsi) 

05-04 : Tahun pelaksanaan kegiatan yaitu tahun 2005 bulan April 

0001 : Nomor foto (Nomor urut foto) 

E1  : Edit versi 1 (Editing versi 1 dari foto tersebut) 

E2  : Edit versi 2 (Editing versi 2 dari foto tersebut) 

W  : Website (File yang di upload untuk situs LPSN) 

 

 

c. Folder Jaringan 

Berisi foto yang berkaitan dengan orang-orang yang pernah bekerja sama dan terlibat 

dengan LPSN baik dari kegiatan Pelatihan, TOT, Workshop, dan pembuatan Buku. 

Dalam folder ini juga dibagi lagi ke dalam sub folder Wilayah (provinsi). 

Penamaan file pada folder ini yaitu: 

LJR_D_JWBR_ESU_0001.JPG 

LJR_D_JWBR_ESU_0001_E1.JPG 

LJR_D_JWBR_ESU_0001_E2_W.JPG 

 

LJR  : LPSN JaRingan (Nama lembaga dan klasifikasi folder) 

D  : Digital (jenis dokumen; D=digital; N=negatif; S=slide; P=print) 

JWBR : JaWa BaRat (Wilayah/provinsi) 

ESU : Inisial nama dari orang yang di foto 

0001 : Nomor foto (Nomor urut foto) 

E1  : Edit versi 1 (Editing versi 1 dari foto tersebut) 

E2  : Edit versi 2 (Editing versi 2 dari foto tersebut) 

W  : Website (File yang di upload untuk situs LPSN) 

 

 

d. Folder Buku 

Berisi foto yang ada pada buku LPSN yang sudah di cetak. Sub folder berikutnya adalah 

folder nama buku. 

Penamaan file pada folder ini yaitu: 

JBK_D_DAW_2005_GB1-001.JPG 

JBK_D_DAW_2005_GB1-001_E1.JPG 



JBK_D_DAW_2005_GB1-001_E2_W.JPG 

 

LBK  : LPSN BuKu (Nama lembaga dan klasifikasi folder) 

D  : Digital (jenis dokumen; D=digital; N=negatif; S=slide; P=print) 

DAW : DAWai (Nama topik buku) 

2005 : Tahun 2005 (tahun terbitnya buku) 

GB1-001 : Gambar bab 1 nomor urut 001 

E1  : Edit versi 1 (Editing versi 1 dari foto tersebut) 

E2  : Edit versi 2 (Editing versi 2 dari foto tersebut) 

W  : Website (File yang di upload untuk situs LPSN) 

 

 

e. Folder Umum 

Berisi foto hasil dokumentasi diluar 4 kriteria di atas. Yaitu tentang kesenian maupun 

kebudayaan yang pernah di dokumentasikan oleh LPSN. Sub folder berikutnya adalah 

folder wilayah (provinsi). 

Penamaan file dalam folder ini yaitu: 

LUM_D_SMUT_TR-AL_0001.JPG    

LUM_D_SMUT_TR-AL_0001_E1.JPG 

LUM_D_SMUT_TR-AL_0001_E2_W.JPG 

 

LUM : LPSN Umum (Nama lembaga dan klasifikasi folder) 

D  : Digital (jenis dokumen) 

SMUT : SuMatera UTara (Wilayah/provinsi) 

TR  : TaRi (Kategori) 

AL  : ALat (Subkategori) 

0001 : Nomor foto (Nomor urut foto) 

E1  : Edit versi 1 (Editing versi 1 dari foto tersebut) 

E2  : Edit versi 2 (Editing versi 2 dari foto tersebut) 

W  : Website (File yang di upload untuk situs LPSN) 

 

Untuk klasifikasi folder Umum, LPSN memberi beberapa nama kategori dan sub 

kategorinya pada file fotonya, seperti di bawah ini: 

 

1. Musik  

  SubKategori :  Alat (Aerofon, Elekrofon, Idiofon, Kordofon, Membranofon) 

     Pertunjukan (orang yang memainkan alat musik, bernyanyi...) 

     Pelaku (penyanyi, pemain instrumen...) 

     Audiens (penonton, orang-orang berkumpul,...) 

2. Topeng  

 SubKategori :  Alat (kedok, sobrah, ...) 

     Pertunjukan (tari topeng, bobodoran,...) 

     Pelaku (penari dan nayaga) 

     Audiens (penonton,...) 

3. Tari 

 SubKategori :  Alat (selendang, samping,...) 

     Pertunjukan (pertunjukan tari,...) 

     Pelaku (penari,nayaga, penyelenggara,...) 

     Audiens (penonton,...) 

 



4. Teater 

 SubKategori :  Alat (properti,...) 

     Pertunjukan (pertunjukan drama, monolog,...) 

     Pelaku (pemain,...) 

     Audiens (penonton,...) 

 

5. Wayang 

 SubKategori :  Alat (wayangnya,pembuatan wayang, ...) 

     Pertunjukan (pertunjukan wayang,...) 

     Pelaku (dalang dan nayaga) 

     Audiens (penonton,...) 

 

6. Ukiran 

 SubKategori :  Alat (barang yang diukir, perlengkapan ukir, ...) 

     Pertunjukan (pameran ukiran, ...) 

     Pelaku (pengrajin/pengukir,...) 

     Audiens (???) 

 

7. Upacara/Adat 

 SubKategori :  Alat (sesaji, alat pendukung upacara, ...) 

     Pertunjukan (penari dalam upacara, berdoa, upacaranya,...) 

     Pelaku (ketua adat, penyelenggara,...) 

 Audiens (situasi tempat dan orang-orang ketika upacara,  

penonton,...) 

 

8. Festival 

 SubKategori :  Alat (hiasan yang dipakai pawai,alat pendukung lainnya,...) 

     Pertunjukan (arak-arakan/ helaran,...) 

     Pelaku (penyelenggara dan peserta festival,...) 

     Audiens (situasi sekitar, penonton,...) 

 

9. Lingkungan 

 SubKategori :  Alat (alat pertanian, alat tangkap ikan, ...) 

     Pertunjukan (mencangkul, menjaring ikan, bajak sawah,...) 

     Pelaku (petani, nelayan, ...) 

     Audiens (situasi lingkungan masyarakat, pemukiman ...) 

 

10. Kuliner 

 SubKategori :  Alat (alat-alat masak tradisonal,...) 

     Pertunjukan (memasak, pameran kuliner,...) 

     Pelaku (orang yang memasak, penyelenggara,...) 

     Audiens (situasi orang-orang melihat yang memasak, ...) 

11. Pemukiman  

 SubKategori :  Alat (peralatan tukang, meja, kursi, ...) 

     Pertunjukan (pembuatan rumah,...) 

     Pelaku (penghuni rumah, pemilik rumah, ...) 

     Audiens (situasi masyarakat, ...) 

 

12. Non Kategori (XXX) 

 yang tidak termasuk dalam 11 kategori diatas. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extensible Markup Language (XML) adalah bahasa markup serbaguna yang direkomendasikan W3C untuk mendeskripsikan berbagai macam data. 

XML menggunakan markup tags seperti halnya HTML namun penggunaannya tidak terbatas pada tampilan halaman web saja. 

 

EXchangeable Image File. Format gambar yang diciptakan oleh JEIDA, the Japan Electronic Industry Development Association dan didukung 

hampir seluruh kamera digital. 

Pada dasarnya adalah file JPEG dengan tambahan beberapa tags (metadata), berisi informasi berguna saat pengambilan gambar sebuah foto. File 

EXIF selanjutnya dapat di baca oleh program yang kompatible dengan JPEG, dan bagi software yang mengerti EXIF, akan mengambil data nya juga. 

Biasanaya informasi yang dimasukan adalah kecepatan shutter, bukaan (apperture), mode metering, pembuat kamera, panjang focal, ISO, white 

ballance, flash on/off, dsb. 

 


