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Jarak Pengambilan 

Kesalahan terbesar bagi pemula adalah mengambil 
gambar dari jarak jauh. Sebenarnya, ingin 
memperlihatkan secara keseluruhan suasana. Tetapi, 
dengan cara tersebut, tidak ada sesuatu yang 
ditonjolkan.  

Cara itu mengakibatkan banyak ruang kosong. Tidak 
selalu foto yang baik memperlihatkan lingkungan 
secara keseluruhan. Apalagi ditambah dengan perasaan 
kurang percaya diri si pemotret saat mendekati subjek 
yang akan difoto.  



Memilih point of interest 















Sudut Pengambilan 

Foto dengan sudut pandang berbeda diperlukan untuk 
menguatkan tampilan perspektif yang lebih menarik. 
Kadang pemula dalam fotografi belum bisa 
menemukan sudut padang seperti yang ditemukan 
oleh fotografer senior. Kemampuan bermain sudut 
pandang memperkuat nilai artistik. Pengambilan sudut 
pandang yang berbeda berfungsi membuat daya tarik 
bagi orang yang melihat.  



Pelabuhan perikanan nusantara Prigi 



Foto sebagai edukasi, tidak 
hanya sebagai laporan tahunan 







Dimana letak 
kekuatan fotonya, 
apakah lebih ke 
estetik (artistik) 
atau informasi 

(esensi)?  



Foto deskriptif 

Foto ini menjelaskan tentang suasana.  

Pemerhati foto diajak untuk memahami infrastuktur, 
keadaan, daya tampung perahu, lingkungan, struktur 
pola desain pelabuhan 

Tampilan keseluran (long shot) ini penting sebagai 
tahapan pemerhati foto untuk masuk pada bagian 
lebih detail. 

 





Kelemahan di dinas Kelautan & perikanan di daerah 
memang terletak pada presentasi foto. Persepsinya, foto 
hanya lah pelengkap tulisan saja. di saat revolusi dunia 
visual berlangsung, justru visualisasi  masih kurang 
diperhatikan. foto dan video perikanan sangat lemah 
dalam teknis, momentum maupun tampilan. 

 





Penting atau menarik 

























Arah cahaya 

Arah cahaya dasar meliputi 5 aspek. Yakni top light, 
front light, sidelight, backlight dan bottom light. Jenis arah 
cahaya yang menerangi subjek/objek ditentukan posisi 
sumber cahaya terhadap titik pusat benda/orangnya. 
Titik pusat atau koordinat  tergantung sifat objeknya. 
Antara benda dan manusia berbeda untuk 
menentukan titik tengahnya. Untuk benda bagian 
tengah menjadi titik tengah. Sedangkan tubuh bagian 
tengahnya justru pada wajah  





Tidak semua cahaya yang datang dari sumber cahaya 
yang menerpa ke objek/subjek arah cahaya berada 
dalam garis lurus. Cahaya datang dari sumber cahaya 
berada pada posisi scratter. Kita ibaratkan sumber 
cahaya tunggal berada dalam lingkaran setengah bola. 
Posisi titik cahaya dalam setengah lingkaran bola 
memberi probabiltas penyinaran yang beragam. 
Keragaman ini tentu memberi karakteristik tersendiri 
pada setiap sudutnya. Oleh karena itu, tidak semua 
penyinaran top light benar benar top light. Sidelight 
tidak berada pada posisi sidelight.  

 



Top light 

Top lighting, terbentuk di atas kepala, dengan sudut 
tidak lebih dari 30 derajat. Namnun, pergeseran 
sumber cahaya ke arah belakang. Yakni, Sumber 
lighting berada di atas subjek, tapi bergeser ke 10 
derajat, maka lebih persis dikategorikan sebagai jenis 
backlight. Pada posisi ini menghasilkan bayangan 
cekung mata atau bayangan kumis di bawah hidung.  

 



Bottom light 

Bottom lighting jarang sekali digunakan pada fotografi 
model. Lebih banyak digunakan pada food fotografi 
dengan memnanfaatkan cahaya bawah yang diletakkan 
di bawah table top. Yakni, table top yang terbuat dari 
akrilik maupun meja dari jenis kaca. Cahaya bawah 
masih sering digunakan pada movie dengan genre 
horror untuk memperkuat kesan angker, jelek, dan 
menakutkan. Sedangkan penggunaan bottom light 
pada kehidupan keseharian, biasnya beberapa cahaya 
lampu penerangan  untuk etalase-etalase plasa, ikon 
kota menggunakan bottom light.  

 



Front light 

Sama halnya, ketika sumber cahaya berada di depan 
membentuk sudut hingga 70 derajat juga. 

Front light tanpa membentuk sudut. Memberi efek 
pencahyaan datar.  Tanpa sedikitpun bayangan, bila 
penyinarannya membentuk garis lurus dari sumber 
cahaya ke wajah. Memang wajah terlihat bersih dari 
bayangan, tetapi tidak memberi dimensi bayangan.  



Karakter lighting tidak hanya tergantung pada posisi 
sumber cahaya, tetapi juga gesture dan pose subjek. 
Menunduk dan menengadah berpengaruh banyak 
pada cahaya yang menerpa wajah. Menunduk, 
membuat cahaya tidak semua bisa langsung menerpa 
wajah. Cahaya yang menerpa cenderung lebih banyak 
sebagai top light dengan adanya pergeseran wajah yang 
menunduk kebawah.Berubahan posisi wajah kebawah 
memberi perubahan karakter lighting.  

 



























Background adalah latar belakang yang berfungsi 
menggambarkan lingkungan sekeliling. Dalam dunia 
jurnalistik, dikenal where. Latar belakang bisa 
menjelaskan lokasi pemotretan, biasanya berupa 
gedung, papan reklame, pegunungan, pantai, danau.  

 



















Foreground berfungsi memberikan kesan kedalaman 
ruang. Latar depan bisa membentuk framing, tetapi 
adakalanya tidak.  

Ada beberapa contoh foreground. Antara lain, tembok 
berlubang, kaca yang tertembus peluru, maupun 
lubang gua. Namun, tidak semua objek dapat dijadikan 
foreground. Justru foreground menjadi pengganggu ketika 
tidak menguatkan makna. Foreground dibagi menjadi 
dua jenis, yakni partial foreground dan full foreground.  

















Ruang kosong informatif 



Fungsi foto detail 





Latar 

Mentransformasikan realitas dari bentuk tiga dimensi 
menjadi dua dimensi berarti menciptakan lapisan-
lapisan yang terurut mulai permukaan depan hingga 
belakang. Foreground, mid ground, maupun background 
adalah bagian dari lapisan tersebut. Perbedaan 
kerapatan lapisan depan dengan belakang ditentukan 
oleh penggunaan lensa. Perhitungan blur pada 
pemotretan landscape ditentukan oleh hitungan meter. 
Perbedaan jarak 1 meter tidak bergeser dalam fokus. 
Tetapi sebaliknya, pada penggunaan lensa makro, 
perbedaan posisi per milimeter saja memberikan 
perbedaan ketajaman fokus.  

 



Lensa tele merapatkan lapisan atmosfer dan lensa wide 
melonggarkan layer atmosfer. Untuk subjek yang difoto 
dengan lensa wide, foreground tampak menjauh dan 
lensa tele akan merapatkan bagian background ke 
subjek. Pengertian lapisan-lapisan tersebut 
diterjemahkan secara sederhana dalam tiga istilah, 
yaitu (1) foreground, (2) mid ground, dan (3) background. 
Latar depan, latar tengah, dan latar belakang 
merupakan penjelasan singkat tentang lapisan atmosfer 
yang dihitung dalam lapisan vertikal.  



Pekerjaan besar bagi pemotret sebenarnya adalah 
mencari, memetakan, mengindetifikasi objek yang 
menarik, memahami fenomena. Bukan memotret acara 
maupun ageda rutin lainnya. 

Kebiasaan kita memotret apa yang tersedia,  
mengurangi kemampuan berburu untuk menampilkan 
foto tentang potensi kelautan dan perikanan 

 



Expression of 
someone when 
climb tree to 
reach gift on 

the top 



Aksentuasi visual dibutuhkan dalam membahas fenomena sosial sebagai pendekatan 
aplikatif terhadap tanda untuk mengeksplorasi realitas yang tak terungkap.  



Persepsi dalam fotografi 

Membedakan foto yang berjenis (1) piktorialis dan (2) 
informasional/human interest/dokumenter 

Piktorialis berkaitan dengan keindahan, estetika, 
artitik 

Informasional berkaitan dengan esensi, penting atau 
tidak penting 



Pemotret yang punya kemampuan lebih dalam 
fotografi, maka tingkatan pemahaman fotonya tidak 
hanya pada level kualitas dan teknis. 

Mereka sudah berperang pada ide, konsep, pemetaan 
foto menarik 

Efford juga dihargai untuk sebuah pemotretan, 
padahal itu diluar kontek fotografi 

 

 

 



Function of 
railway is not 

only for track of 
trains, but also 
for sale/market 

tradisional 



problem in different 
perception 



They always transaction at market side of rail,  
but they always be causious/wacthfull 



Car like cracker 



Dari foto foto tersebut, dapat diambil persoalan lain 
diluar fotografi, yakni disiplin. Disiplin terhadap 
waktu. 

Fotografi itu mengajarkan kita untuk disiplin. 
Kehilangan moment kerap terjadi karena 
ketidakdisiplinan. 

 



Produk Perikanan tangkap: Kakap, Tuna, Kerapu 

Produk perikanan Budidaya: mujair, Patin, Lele, 
rumput laut 

Produk Olahan Ikan 

Ikan Hias 



Mengubah cara pandang terhadap acara yang 
diselenggarakan dinas tidak hanya dalam bentuk 
semacam laporan pertanggung jawaban.  

Mengubah sajian informasi secara menarik dalam sisi 
visual 

Memahami visualisasi dalam konten media sosial 

 

 



Mencari tema 

Konsumsi ikan yang rendah merupakan salah satu persoalan 
di kalangan anak melinial 

Dengan mengolah ikan jadi macam jenis olahan diharapkan 
dapat menarik anak-anak untuk mengkonsumsi ikan. 

Lebih banyak makan ayam KFC dibanding ikan 

Stigma negatif terhadap konsumsi ikan pindang (indosiar) 
sebagai makanan kelas bawah 

 mengadakan Kampanye Gerakan Memasyarakat Makan 
Ikan  

 

 



Indonesia termasuk negara kepulauan terbessar, tapi 
tingkat konsumsi ikan rendah 

Gagasan pembentukan pasar ikan modern 

 







Konsep panggung untuk foto 





Pengambilan format vertikal sebenarnya berada di luar 
kebiasaan mata melihat. Namun, bisa juga 
pengambilan foto berfomat vertikal untuk 
menyesuaikan bentuk subjek. Misalnya, orang 
cenderung difoto secara vertikal, gedung difoto secara 
vertikal, atau pantai difoto secara horizontal. Teknik 
itu justru mengikuti apa yang dilihat tanpa 
bereksplorasi terhadap bentuk awal sebagai bagian dari 
kreativitas. Jadi, yang terpenting dalam memotret, 
biasakan menggunakan format horizontal dan vertikal.  
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