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Teknik Pengambilan Foto

Camera 
Shot 

Dalam produksi video maupun film, jenis-jenis shot dalam pengambilan 
gambar yang biasa digunakan sebagai acuan para tim produksi. Setiap
jenis shot tersebut memiliki fungsi sesuai dengan isi pesan yang ingin 
disampaikan melalui bahasa visual.

Camera 
Angle 

Salah satu cara yang dilakukan untuk menyampaikan pesan melalui 
penempatan kamera pada sudut dan ketinggian tertentu. Camera 
Angle (sudut pengambilan foto) bukan hanya masalah teknis semata, 
tetapi juga berbicara banyak hal dan menghasilkan nilai dramatik dalam 
sebuah pandangan yang dapat mempengaruhi emosi penonton.



Camera Shot
1. EWS (Extreme Wide Shot)

2. VWS (Very Wide Shot)

3. WS (Wide Shot)

4. MS (Mid Shot)

5. MCU (Medium Close Up)

6. CU (Close Up)

7. ECU (Extreme Close Up)

8. CU (Cut In)

9. CA (Cutaway)

10. TS (Two Shot)

11. OSS (Over the Shoulder Shot)

12. NS (Noddy Shot)

13. POV (Point Of View)

14. Weather Shot 



EWS (Extreme Wide Shot)
Extreme wide shot merupakan tipe shot yang digunakan untuk menunjukkan sebuah lingkungan 
dimana subyek foto/film berada. 

Tipe shot EWS dipakai untuk membangun suasana sebuah adegan, terkadang subyek hampir tak 
tampak dalam visual karena penggunaan sudut pandang lebar yang ekstrim.



VWS (Very Wide Shot)
Very Wide Shot ini lebih sempit dibandingkan EWS

VWS masih memungkinkan untuk mengambil banyak subyek dalam sebuah frame meskipun
belum ada penekanan

VWS masih dalam rangka membangun suasana lingkungan dimana subyek berada



WS (Wide Shot)
Wide Shot ini lebih sempit dibandingkan VWS

Dalam WS, subjek sudah dapat diidentifikasikan dengan jelas karena telah memenuhi frame 
gambar meski terdapat jarak diatas kepala dan dibawah kaki yang disebut dengan “ruang aman” 
agar lebih nyaman untuk dilihat.

WS sering juga disebut dengan Long Shot, Full Shot dan Total Shot, dimana subyek ditampilkan 
secara keseluruhan.



MS (Medium Shot)
Medium Shot merupakan tipe shot yang menunjukkan beberapa bagian dari subjek secara lebih 
rinci. Pada subyek manusia, MS akan menampilkan sebatas pinggang sampai atas kepala.

MS masih memiliki ruang untuk memberi keleluasaan subyek dalam bergerak, khususnya untuk
mengekpose reaksi dan emosi subyek.

MS sering digunakan saat subyek berbicara untuk memberi informasi, misalnya pada waktu 
wawancara, pengambilan gambar presenter televisi maupun saat dialog.



MCU (Medium Close Up)
Medium Close Up merupakan jenis shot untuk menunjukkan wajah subyek agar lebih jelas 
dengan ukuran shot sebatas dada hingga kepala.

Ekpresi wajah dari tipe shot ini sudah bisa ditangkap melalui frame kamera.

http://www.fotografer.net/galeri/view.php?id=1987794



Close Up
Close Up sering digunakan untuk menekankan keadaan emosional subyek. Biasanya mengambil 
subyek manusia hanya bagian kepala saja.

Wide Shot dan Mid Shot biasa digunakan untuk memberikan fakta-fakta dan informasi umum, 
sedangkan Close up dapat digunakan untuk merekam ekspresi wajah subyek lebih mendalam. 

http://www.fotografer.net/gal
eri/view.php?id=1967630



ECU (Extreme Close Up)
ECU (atau XCU – Extreme Close Up) menampilkan ketajaman detail obyek, misalnya mata, 
hidung, atau telinga.

Membutuhkan alasan yang kuat untuk menggunakan ECU.

http://www.fotografer.net/g
aleri/view.php?id=851514



CI (Cut-In)
Cut-In secara khusus menunjukkan beberapa bagian dari subjek secara rinci.

Cut-In biasanya digunakan untuk menekankan emosi subyek (antusiasme, agitasi, kegelisahan
dll) melalui gerakan tangan, gerakan kaki, atau yang lainnya.

http://www.annietaophotography.com/wp-content/uploads/
2014/08/San-Francisco-lifestyle-family-beach-photography-
childs-toes-in-the-sand.jpg



CA (Cutaway)
Cutaway digunakan untuk membangun situasi, subjek bisa berbeda, misalnya hewan 
kesayangan milik subyek, bagian yang berbeda dari subjek misalnya properti milik subyek, atau 
apa pun.

Cutaway ini bisa digunakan sebagai penguat suasana shot dan menambah informasi tertentu 
tentang subyek melalui bahasa visual.



Two Shot
Two Shot menampilkan dua obyek/orang dalam satu frame kamera dengan tujuan membangun 
hubungan antara subjek satu dengan lainnya.

http://kinekita.com/14-tipe-shot-dalam-pengambilan-gambar-film/https://filmenglish.files.wordpress.com/2009/11/2-
shot-vertigo3.jpg



OSS (Over the Shoulder Shot)
Over the Shoulder Shot merupakan tipe shot yang dilakukan untuk dua subyek, namun 
pengambilan gambar dilakuakan dari belakang bahu salah satu subyek. Orang yang dihadapi 
subjek biasanya harus menempati sekitar 1/3 frame.

http://f.tqn.com/y/movies/1/S/g/n/Y/titanic-leo-dicaprio3.jpg



Noddy Shot
Noddy Shot biasanya digunakan dalam wawancara maupun dialog.

Noddy Shot juga digunakan untuk menangkap respons maupun reaksi subyek saat berdialog.

https://jaewonsblog.files.wordpress.com
/2012/09/76212224_6603eed95a.jpg



Point of View Shot (POV)
Point-of-view shot adalah tipe shot yang menunjukkan sesuatu dari sudut pandang subjek, 
dalam hal ini fungsi kamera sebagai mata subjek.

http://i1.trekearth.com/photos/98218/point_of_view_shot.jpg



Wheater Shot
Weather Shot menjelaskan tentang cuaca dimana subyek berada.

Terkadang Weather Shot juga dapat digunakan untuk mewakili suasana hati subyek.

http://www.bangor-camera-club.co.uk/bangorcameraclub_
assets/ni_v_spain2009/Coe%20Weather%202.jpg



http://portfolio.reigate.ac.uk/artefact/file/download.php?file=28230&view=3226



Sudut Pengambilan Foto

Normal Angle

High Angle

• High Angle

• Eye Bird

Low Angle

• Low Angle

• Frog-Eye

Sudut pengambilan gambar digunakan
untuk memperkuat kesan visual dari

subyek yang ditampilkan.



Sudut Normal
Sudut pengambilan normal atau disebut juga Eye View adalah pengambilan sejajar dengan mata 
objek. 

Biasanya sudut ini digunakan untuk foto potret terhadap manusia. Terkadang, dalam travel 
fotografi pengambilan foto untuk mengabadikan aktivitas manusia, tekstur sebuah kota, atau 
interaksi dengan lingkungan sekitar kebanyakan menggunakan angle ini.



Sudut Rendah
Low Angle merupakan teknik pengambilan gambar yang memposisikan kamera berada lebih 
rendah secara horisontal dari subyek yang akan dibidik. 

Pengambilan gambar dengan Low Angle biasa digunakan untuk memberi kesan lebih kuat, 
berkuasa, kokoh dan superior seperti bangunan akan terlihat megah dan kokoh, atau orang 
kelihatan berwibawa.



Frog Eye
Frog-Eye adalah salah satu sudut pengambilan rendah (low-angle) dengan meletakkan kamera
sejajar dengan tanah/alas.

Hal ini biasanya digunakan untuk memotret objek yang posisinya berada di atas tanah, atau
memberi kesan ketinggian saat levitasi atau jump-shot



Sudut Tinggi
Sudut pengambilan tinggi (High angle) untuk lebih memperlihatkan kelebaran elemen-elemen
pendukung obyek dalam sebuah frame. 

Kesan dari penggunaan sudut pengambilan foto ini akan memberikan kesan kecil atas objek foto. 
Pemanfaatan pengambilan foto dengan high angle juga bisa menghasilkan foto yang berbeda. 
Misalnya saat mengambil foto keramaian pasar, jalanan, atau lalu lintas di sebuah sungai.



Bird Eye
Menggunakan sudut pengambilan ini, sebagai fotografer kita bisa memberikan kesan yang luas 
dalam foto yang kita hasilkan, ibarat penglihatan seekor burung. 

Memotret dengan sudut pengambilan ini digunakan untuk membuat foto tentang suatu daerah, 
perkotaan, atapun menggambarkan lanskap.



Apa jenis shot, angle dan kesan dalam
foto ini?



Apa jenis shot, angle dan kesan dalam
foto ini?
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Apa jenis shot, angle dan kesan dalam
foto ini?



Apa jenis shot, angle dan kesan dalam
foto ini?



Sampai Jumpa di Pertemuan Berikutnya
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