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FOTO adalah sebuah HASIL lukisan yang 
diperoleh dari CAHAYA menggunakan 
KAMERA sebagai perangkat dasarnya.



FOTO bukan hanya 
sebuah KARYA VISUAL 
yang indah dipandang, 
tetapi juga merupakan 
sebuah CERITA



FOTO adalah KENANGAN yang akan bercerita pada waktunya



FOTO adalah FAKTA atau REALITA 
yang ditampilkan secara visual



FOTOGRAFI adalah teknik atau metode 
untuk mendapatkan FOTO YANG BAIK



Kamera

Cahaya

Foto

3 Elemen Fotografi
Respon Visual, Moment, Komposisi, 
Sudut pengambilan, warna dll

Diafragma, Shutter Speed, Lensa, 
Timer, ISO dll

Exposure, histogram, 
flash, lighting ratio dll.



Hal-hal yang dipelajari dalam Fotografi
•Melatih respon visual 

•Macam-macam Fotografi dan peluangnya 

•Konsep fotografi 

•Penguasaan kamera dan assesorisnya 

•Segituga Eksposure 

•Komposisi 

•Sudut pengambilan gambar dan teknik shoting 

•Long Exposure 

•High Shutter Speed 



Semua orang bisa mengambil 
foto, namun tidak semua orang 
bisa menghasilkan foto yang 
luar biasa



Penguasaan KameraRespon Visual



PENGUASAAN KAMERA
Foto hanya bisa dihasilkan menggunakan KAMERA, sedangkan kamera 

mempunyai banyak jenis dengan kemampuan yang berbeda.



DSLR

Mirrorless

Point and Shot

Action Camera

Smartphone

Kamera mana yang terbaik?



Memakai kamera DSLR memang mempunyai 
peluang lebih besar untuk mendapatkan foto 

yang bagus namun tidak menjaminnya. 

Banyak orang yang memakai kamera HP dan 
menghasilkan foto yang bagus.



Foto ini diambil menggunakan kamera DSLR



Foto ini diambil menggunakan kamera DSLR



Foto ini diambil menggunakan kamera HP



Foto ini diambil menggunakan kamera HP



Foto ini diambil menggunakan action camera



Foto ini diambil menggunakan camera 360



Kamera terbaik adalah kamera yang 
saat ini anda gunakan.



Untuk bisa menghasilkan foto yang baik,  salah satu syarat 
awalnya adalah menguasai kamera yang digunakan



RESPON VISUAL
Didapatkan dari kebiasaan melihat foto-foto yang bagus, sehingga 

membantu dalam mendapatkan moment.



Respon visual

Berapa banyak foto yang anda amati 
dalam satu hari?



It's Always Coffee Time
Dina Belenko

h"ps://500px.com/photo/99119151/it's-always-coffee-:me-
by-dina-belenko?from=editors	



Keizersgracht - Amsterdam
Iván Maigua	

h#ps://500px.com/photo/59561054/keizersgracht-
amsterdam-by-iv%C3%A1n-maigua?from=editors	



Irish dancing ...
Galina Jacyna	

h#ps://500px.com/photo/98958343/irish-dancing-by-
galina-jacyna?from=editors	



3 + 4 = 34
Régis Falque	

h#ps://500px.com/photo/67831103/3-+-4-=-34-by-r
%C3%A9gis-falque?from=editors	



Quinoa Black Beans and Eggs
George Crudo	

h#ps://500px.com/photo/97138959/quinoa-black-
beans-and-eggs-by-george-crudo?from=editors	



And All Still Useful	
Sudirmanto Muchtar	

h#p://www.fotografer.net/galeri/thumbnail.php?tup=1	



Dara Baro 
Dara Baro = Pengantin Wanita Aceh. 

yon musa	

h#p://www.fotografer.net/galeri/thumbnail.php?tup=1	



Three Flowers
Ki Suki 



Foto: Ki Suki



Foto: Ki Suki



Gunakan website-website fotografi seperti fotografer.net, 
shutterstock, flickr, 500px, instagram dan lain-lain. Kemudian 
pilih bagian “pilihan editor” atau “favorit” untuk bisa melihat 

dan mengamati foto-foto yang baik.



Membiasakan diri untuk mengamati karya-karya foto orang 
lain akan mempengaruhi respon visual kita dan akan 

membantu kita dalam pengambilan foto 



Melihat banyak foto setiap hari akan 
melatih kemampuan visual dalam 
menangkap sebuah moment atau 

cerita dalam foto







Foto pilihan editor: fotografer.net

http://fotografer.net


Untuk bisa menghasilkan foto yang baik,  selain menguasai 
kamera, syarat pentingnya adalah kemampuan respon visual



Tugas

• Ambil 10 foto yang anda anggap paling berkesan dari website 
fotografi (flickr, 500px, fotografer.net, instagram dll) dengan 
tetap mempertahankan caption (judul, deskripsi, fotografer dan 
URL). 

• Lebih baik bila foto yang diambil adalah foto sendiri yang 
sudah diupload di web-web fotografi. 

• Untuk setiap gambar diberikan komentar anda  
• Buat dalam bentuk presentasi (ppt atau yang lain)

http://fotografer.net


Terima Kasih


