


Prakata
Kehadiran Internet di era milenial, memungkinkan 
siapa saja untuk menyampaikan informasi. Media 

konvensional seperti surat kabar, majalah, radio, dan 
televisi kini harus berkompetisi dengan blogger dan 

pengguna media sosial.

Hal tersebut berlaku juga bagi foto jurnalistik yang 
menggunakan bahasa visual untuk menyampaikan 
pesan. Hampir semua orang membawa smartphone 

yang bahkan kameranya sudah canggih. Dengan 
adanya media sosial dan koneksi Internet yang selalu 
tersedia, foto suatu peristiwa yang punya nilai berita 
dapat dibagikan segera. Jadi, siapa pun bisa menjadi 

pewarta foto.



Yang dimaksud Jurnalistik Fotografi

Jurnalistik Fotografi adalah proses 
penyampaian cerita / story telling melalui 

media visual / foto kepada masyarakat luas.

Foto jurnalistik bukan sekadar jeprat-jepret 
semata. Ada pesan dan berita yang ingin 

disampaikan, dan ada momentum yang harus 
ditampilkan dalam sebuah frame.

Hal terpenting dari fotografi jurnalistik adalah 
nilai-nilai kejujuran yang selalu didasarkan 

pada fakta obyektif semata. 



Esensi dari foto jurnalistik adalah suatu foto atau 
gambar yang dapat bercerita atau memaparkan 
kejadian apa yang terjadi dalam foto tersebut.







Segitiga Exposure
Shutter Speed
Shutter Speed merupakan ukuran kecepatan buka tutup jendela 
sensor atau selama apa sensor menerima cahaya.

Aperture
Aperture atau bukaan lensa adalah ukuran seberapa besar atau 
kecil terbuka-nya iris/diafragma lensa yang diukur dengan f-number

ISO
Secara definisi ISO adalah ukuran tingkat sensifitas sensor kamera 
terhadap cahaya. Semakin tinggi setting ISO maka semakin sensitif 
sensor kamera terhadap cahaya.



Kaidah Komposisi Foto

• Rule Of Third
• Symmetrical Composition
• Leading Lines
• Empty Space
• Frame in Frame



Rule Of Third



Symmetrical Composition



Leading Lines



Empty Space



Frame in Frame



Tips Fotografi Dengan Ponsel

• Bersihkan Lensa Kamera
• Seting Resolusi Paling Tinggi
• Tripod / Monopod
• Seting Timer
• Mencoba Berbagai Angle 
• Memperhatikan Background
• Menggunakan Aplikasi Editing Foto



“Suatu karya seni dapat dikatakan bagus apabila
si pembuat karya mengatakan itu bagus”

Terima Kasih
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