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Lensa
Lensa adalah assesoris utama untuk menghasilkan sebuah foto. 

Setiap tema dan obyek foto terkadang harus menggunakan lensa tertentu, seperti memotret 
serangga disarankan untuk menggunakan lensa makro, memotret pemandangan atau landscape 
disarankan menggunakan lensa wide, memotret candid disarankan menggunakan lensa zoom dan 
lain-lain.

Pada dasarnya lensa dibagi menjadi dua yaitu lensa manual dan lensa auto. Lensa manual 
menggunakan fokus yang diatur secara manual atau istilah lainnya tidak ada fitur auto fokus. Bila 
pada lensa auto, lensa akan menggerakkan diafragmanya untuk mengubah fokus secara otomatis, 
pada lensa manual fotografer yang harus bergerak untuk mendapatkan jarak yang tepat dalam 
menghasilkan fokus yang tajam.

Pada kamera non-SLR, lensa sudah menjadi satu bagian di dalam body kamera. Sehingga pemilihan 
lensa tidak lagi diperlukan. Sedangkan pada kamera SLR (bahkan sekarang prosumer), lensa 
merupakan bagian yang terpisah dari kamera, sehingga pemilihan lensa menjadi hal yang penting. 
Beberapa macam lensa yang banyak dipakai antara lain: lensa zoom, lensa fix, lensa macro, lensa 
wide, dan lensa fisheye.



Jenis Lensa
Lensa Kits

Lensa Fix

Lensa Zoom/Tele

Lensa Macro

Lensa Wide

Lensa Fisheye



Lensa Kit
Lensa yang dijual sebagai satu paket dengan kamera. 

Lensa kit bisa dikatakan lensa normal karena bisa dipakai pada banyak keperluan pemotretan.

Ada tiga macam lensa kit yang biasa ditawarkan:
◦ Lensa 18-55mm

◦ Lensa 55-200mm

◦ Lensa 18-135mm 



Lensa Fix
Lensa Fix adalah lensa yang focal length-nya dibuat tetap misalnya 35mm, 50mm atau 85mm.

Lensa ini tidak mempunyai kemampuan zoom, sehingga pada pemakaiannya fotografer harus
memperhatikan jarak antara obyek dan kamera.



Lensa Zoom/Tele
Lensa yang mempunyai focal length yang lebar seperti yang ada pada lensa kit 18-138mm.

Kemampuan zoom digunakan untuk memotret obyek yang jaraknya jauh.



Contoh lensa zoom dan kemampuannya
dalam memotret obyek dari jarak jauh



Lensa Wide
Lensa wide mempunyai sudut yang lebar sehingga mampu memotret pada area yang lebih luas.

Digunakan untuk memotret landscape

Biasanya memiliki focal length yang kecil



Lensa Fisheye
Lensa fisheye mempunyai sudut tembak yang sangat lebar, lebih lebar dari lensa wide.

Akibat dari sudut tembak yang sangat lebar, garis horizontal akan terlihat melengkung.



Lensa Macro
Lensa makro adalah lensa yang digunakan untuk memotret pada jarak yang sangat kecil
sehingga mampu menampilkan obyek kecil terlihat besar.

Salah satu fitur lensa makro adalah local length yang sangat kecil dan diafragma (aperture) yang 
sangat besar seperti F/1.2 dan F/1.4.
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Tripod
Tripod atau si kaki tiga adalah tatakan atau platform untuk meletakkan
kamera dengan mendukung berat kamera dan kestabilannya.

Tripod ini digunakan pada saat foto bersama, karena kita bisa meletakkan
kamera dan kita bisa beraksi di depannya. 

Tripod juga digunakan pada saat pemotretan pada cahaya yang kurang
seperti pemotretan di malam hari, hal ini karena untuk menjaga kestabilan
kamera saat melakukan pemotretan dengan kecepatan rendah. 

Untuk pemakain lensa super-zoom dengan focal length di atas 1500mm 
diperlukan tripod untuk membuat lensa stabil. 

Selain tripod, ada juga monopod yang fungsinya sama hanya
menggunakan satu kaki. Monopod digunakan saat memotret di dalam
keramaian.



Bagian-bagian Tripod dan Fungsinya



Lampu Flash
Pada banyak kamera sudah disediakan lampu flash internal yang 
langsung melekat pada badan kamera, atau yang disebut dengan
built-in flash. 

Selain itu ada juga flash eksternal, yang biasanya terpisah dari
badan kamera. Flash ini digunakan untuk membantu menambah
dan mengatur cahaya baik secara intensitas dan arah.

Perbedaan dengan flash internal, flash eksternal mempunyai
kelebihan bisa mengatur arah cahaya sehingga cahaya yang jatuh
ke obyek menjadi lebih menarik.

Saat ini flash eksternal juga dilengkapi dengan wireless sehingga
flash bisa digunakan tanpa harus meletakkan pada badan kamera, 
sehingga mampu menghasilkan strobist.
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Filter
Filter adalah aksesori kamera yang terdiri dari filter optik yang dapat dimasukkan ke dalam jalur
optik.

Filter mampu memberikan efek yang menarik pada hasil foto.

Macam-macam filter:
◦ Filter UV (Ultra Violet)

◦ Filter IR (InfraRed)

◦ Filter Warna

◦ Filter Cross Light

◦ Filter Polarization

◦ Filter ND (Natural Density)



Filter UV
Filter UV (Ultra Violet) adalah filter yang digunakan untuk
menyaring cahaya uv (ultra-violet) dan melindungi lensa.

Sering juga disebut dengan protector.



Filter IR
Filter IR (InfraRed) adalah filter yang digunakan untuk menyaring gelombang infra-merah, 
banyak digunakan untuk mendapatkan kesan yang berbeda dari sebuah foto.



Filter Cross Light
Filter cross light  adalah filter yang digunakan untuk menghasilkan pijaran lampu pada titik-titik
yang mempunyai cahaya terang



Filter ND
Filter ND (natural density) ini melemahkan cahaya dari
warna-warna yang sama digunakan saat menggunakan
aperture yang besar tanpa harus kehilangan tone. 

Filter ND ini baik digunakan saat memotret dari balik
kaca, karena mampu mengurangi pantulan kaca.

Kelebihan menggunakan filter ini adalah titik-titik yang 
terlalu terang akan direduksi, dan titik-titik yang terlalu 
gelap akan dinaikkan sehingga tone dari foto menjadi 
lebih menawan.

Kelemahan dari filter ini adalah berkurangnya saturasi.



Filter CPL
Filter CPL (Circular Polarization) digunakan untuk mengurangi refleksi miring dari permukaan
non-logam, dan mampu menggelapkan warna langit sehingga menghasilkan kesan yang artistik. 

Jika filter polarisasi linear dapat mengganggu metering dan auto-focus mekanisme ketika cermin
atau sinar-splitters berada di jalan cahaya, maka polarizer melingkar (circular) tidak
mempengaruhi metering atau auto-fokus.



Filter Macro
Filter macro atau filter close-up adalah filter yang memberikan kesan makro atau pengambilan
gambar dengan jarak yang sangat dekat.

Pemakaian filter ini bisa menjadi alternatif bagi yang tidak memiliki lensa makro. Dilihat dari sisi 
harga, pemakaian filter ini lebih ekonomis, meskipun secara kualitas gambar makro tidak sebaik 
lensa makro.
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