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Tiga kesalahan dasar yang sering
dilakukan
Kesalahan fokus
◦ Kesalahan penempatan titik focus

◦ Shake atau blur

Kesalahan eksposure
◦ Foto terlalu terang cenderung putih

◦ Foto terlalu gelap

Kesalahan komposisi
◦ Peletakan obyek yang kurang tepat



Tiga hal yang mempengaruhi
keberhasilan sebuah foto
Muatan
◦ Simbol tentang ide, pesan, cerita, suasana atau perasaan yang 

menunjukkan makna sebuah foto. Sebuah foto yang mampu
memberikan muatan yang jelas bagi yang melihatnya.

Komposisi
◦ Susunan atau struktur dari obyek-obyek yang ada di dalam foto

sehingga bisa terlihat sederhana/rumit, isolasi, konsentrasi, aksen.

Teknik
◦ Cara atau metode untuk menghasilkan sebuah karya foto dan

penyajiannya.



Komposisi
Komposisi adalah masalah menempatkan berbagai benda yang terpotret dalam 
bingkai fotonya. 

Bagus tidaknya komposisi sebuah foto sangat tergantung kebutuhan pada foto 
itu sendiri. 

Komposisi bisa dibuat dengan mengatur benda yang akan dipotret, atau 
mengatur angle (sudut pengambilan) dan pilihan lensa untuk obyek pemotretan 
yang tak bisa diatur – Arbain Rambey.



Manakah foto yang lebih menarik?



Point Of Interest (POI)
Point Of Interest (POI) adalah focus atau titik utama yang menjadi inti cerita
dalam sebuah foto.

Saat kita melihat sebuah foto, titik pertama dimana mata kita berhenti untuk
lebih mengamati foto tersebut adalah POI yang dimaksud.

POI bermanfaat untuk membimbing orang memahami konteks foto secara
keseluruhan.



POI?



POI?

http://tipsfotografi.net/wp-content/uploads/2012/09/Point-of-Interest-
in-Photography-Framing.jpeg

http://gallery.photo.net/photo/8218772-md.jpg



Aturan Sepertiga
Komposisi dasar di dalam fotografi adalah Aturan
Sepertiga atau Rule of Thirds.

Prinsip di dalam aturan sepertiga adalah bahwa bidang 
foto dibagi menjadi tiga grid horisontal dan tiga grid 
vertikal.

Obyek diletakkan pada titik-titik berwarna merah.

Pada foto landscape, garis-garis horizontal bisa
membantu dalam meletakkan horizon langit.

Titik tengah disebut dengan dead-point atau titik mati.



Manakah foto yang lebih baik?



Dead-point Aturan 1/3 Aturan 1/3



Looking Room



Jangan letakkan obyek di tengah, 
kecuali bila diberi frame.



Aturan Sepertiga Dalam Foto Landscape

http://filmschoolsecrets.com/wp-
content/uploads/2011/11/ruleofthirds-landscape.jpg

http://www.landscape-photography-fine-art.com/image-
files/rule-of-thirds.jpg



Aturan Sepertiga Dalam Foto Landscape

http://www.wiranurmansyah.com/wiranurmansyahcom/wp-
content/uploads/2009/02/best_001.jpg

http://www.wiranurmansyah.com/wiranurmansyahcom/wp-
content/uploads/2009/02/b.jpg



Aturan Sepertiga Dalam Foto Landscape

http://www.wiranurmansyah.com/wiranurmansyahcom/wp-
content/uploads/2009/02/best_001.jpg

Pada foto ini langit mempunyai ruang
1/3 bagian, ini karena foto ini lebih
menonjolkan obyek air dan batu.



Aturan Sepertiga Dalam Foto Landscape

http://www.wiranurmansyah.com/wiranurmansyahcom/wp-
content/uploads/2009/02/b.jpg

Pada foto ini langit mempunyai ruang 2/3 
bagian, ini karena foto ini lebih
menonjolkan langit dibandingkan dengan
obyek air dan batu.



Aturan Sepertiga Dalam Foto Potrait

http://x-equals.com/blog/wp-content/THIRDS.jpg http://www.zafizack.com/wp-
content/uploads/2013/08/kom
posisi-sepertiga-bagian-rule-of-
thirds-photography.jpg

Mata pada model diletakkan
pada titik-titik potong dari
garis-garis pembatas pada
turan sepertiga



Komposisi dalam fotografi sangat tergantung pada
tujuan dan target pemotretan. 
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