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Setiap foto mempunyai cerita



Senja di Danau Tondano



Seorang nelayan di Danau Tondano



Membaca adalah menjelajah dunia



Fotografer



Senam menjelang pembukaan Dies Natalis ke 28



Bendera HIMA di PENS















Banyak sekali jenis foto yang ada tergantung pada apa yang di foto, 
dimana foto itu diambil dan teknik fotografi apa yang digunakan



Human	Interest	 S-ll-life	 Fine	Art	 Food	 Model	 Landscape	

Arsitektur	 Animal	 Flower	and	
Foliage	

Jurnalis-k	 Nature	

Jenis-jenis foto berdasarkan APA yang difoto



Jenis-jenis foto berdasarkan TEMPAT pengambilan foto

Street	
Photography	

Star-trail	 Indoor/
Outdoor	

Underwater	

Areal	 Travel	 Urban	



Jenis-jenis foto berdasarkan TEKNIK pengambilan foto

Levitasi	 Splash	 Panning	 Long	exposure	

Black	and	
White	(BW)	

Macro	



• Fotografi human interest (HI) adalah potret dari kehidupan seseorang yang 
menggambarkan suasana/mood dan menimbulkan simpati dari orang yang melihatnya. 

• Awalnya, human interest photography lebih termasuk kedalam bagian dari foto jurnalistik, 
yaitu menggambarkan kehidupan dan interaksi manusia dengan lingkungannya, dan lalu 
bertujuan supaya mengetuk hati orang-orang untuk bersimpati dan melakukan sesuatu 
untuk membantu subjek foto.

Human Interest



• Foto jurnalistik adalah sebuah atau kumpulan foto yang menggambarkan sebuah 
peristiwa untuk disampaikan pada masyarakat. 

• Foto jurnalistik biasanya didukung oleh “caption” atau keterangan yang sesuai dengan apa 
yang akan disampaikan. 

• Metode untuk pembelajaran foto jurnalistik dikenal dengan EDFAT (Entire, Detail, Frame, 
Angle, Time) 

Foto Jurnalistik



• Fotografi landscape (landskap) menunjukkan ruang dan suasananya. Bisa menggunakan 
ruang pandang yang terbatas atau tidak terbatas. 

• Foto landscape bisa berupa pemandangan alam atau buatan manusia seperti bangunan 
atau obyek lain dengan tetap menitik-beratkan pada pengambilan ruang. 

• Peralatan penting di dalam fotografi landscape adalah lensa wide, filter dan tripod.

Foto Landscape



• Street photography atau fotografi jalanan adalah genre fotografi yang lokasi 
pemotretannya di jalan atau tempat umum. 

• Street photografy tidak memerlukan kehadiran jalan atau bahkan lingkungan perkotaan. 
Meskipun orang biasanya menjadi obyek secara langsung, namun street photography 
mungkin tidak ada orang dan dapat menjadi suatu objek atau lingkungan di mana 
gambar memproyeksikan karakter jelas manusia dalam cerita atau estetika.

Street Photography



• Fotografi still life adalah genre fotografi yang digunakan untuk penggambaran subyek mati, 
biasanya sekelompok kecil objek. Ini adalah aplikasi fotografi untuk kehidupan masih gaya 
artistik. Contohnya adalah fotografi makanan, boneka, benda-benda kantor/rumah. 

• Fotografi still life memberikan fotografer rentang yang lebih dalam susunan elemen desain 
dalam komposisi.  

• Pencahayaan dan komposisi merupakan aspek penting dari fotografi still life.

Foto Still-Life



• Long exposure photography atau slow shutter speed photography melibatkan 
penggunaan kecepatan rana (shutter speed) yang lambat untuk menangkap gerakan 
sebagai garis-garis yang halus dan membuat suasana gelap menjadi terang.  

• Contohnya: jalan dari benda bergerak terang menjadi terlihat jelas. Awan membentuk 
band yang luas, kepala dan ekor lampu mobil menjadi garis-garis terang, bintang bentuk 
jalan di langit dan menghaluskan riak air sehingga air menjadi lebih halus.  

• Penggunaan tripod menjadi hal yang sangat penting. 

Long Exposure



• Dalam fotografi light painting, kita membuka shutter dalam waktu yang cukup lama (long 
exposure), memotret dalam kegelapan dan mengarahkan sumber cahaya terarah (misal 
lampu senter) pada beberapa titik obyek foto dalam rentang sepanjang shutter terbuka. 

• Dengan teknik ini, kita menggunakan sumber cahaya sebagai kuas layaknya lukisan. 
• Tujuan utama teknik foto “melukis dengan cahaya” adalah kita menerangi beberapa area 

atau titik pada obyek sehingga hanya hanya daerah yang diterangi tersebut yang terekam 
di foto. Penggunaan kreatif lain adalah untuk membentuk pola cahaya yang unik.

Light Painting



Setiap foto bisa dikelompokkan dalam jenis foto 
tertentu tergantung pada APA, DIMANA dan TEKNIK 

foto itu diambil



Setiap foto bisa termasuk dalam satu atau 
lebih dari satu jenis foto.



Ini jenis foto apa?



Ini jenis foto apa?



Ini jenis foto apa?



Ini jenis foto apa?



Ini jenis foto apa?



Ini jenis foto apa?



Ini jenis foto apa?



Ini jenis foto apa?



Ini jenis foto apa?



Ini jenis foto apa?



Ini jenis foto apa?



Ini jenis foto apa?



Ini jenis foto apa?



Ini jenis foto apa?



Tugas

• Tentukan salah satu jenis fotografi yang anda sukai, dan buat 
deskripsinya dalam satu slide presentasi dengan minimal 5 contoh 
foto. 

• Setiap mahasiswa dalam satu kelas dilarang memilih jenis fotografi 
yang sama. 

• Semua file dikumpulkan dalam satu file presentasi  
• Dikumpulkan minggu depan


