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Memahami Focal Length Lensa SLR 
Dalam percakapan antara sesama fotografer, anda akan sering 

mendengar bunyi obrolan seperti ini: “Wah, fotonya mantab gan, pake 

lensa berapa mili?”, atau seperti ini: “Kalau sedang traveling saya suka 

membawa lensa sapujagat, 18 – 200 mili.” Nah sebenarnya kedua 

percakapan tadi sedang membicarakan mengenai panjang focal, alias 

focal length. Jadi binatang apakah focal length itu? mari teruskan 

membaca. 

Secara gampang focal length adalah jarak antara lensa dan bidang focal 

(sensor di kamera digital atau film di kamera lama) dimana foto anda 

terbentuk, untuk lebih gampangnya lihat diagram dibawah: 

 

Focal length dinyatakan dalam besaran milimeter (mm) dan dalam 

fotografi diberi lambang f. 
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Untuk apa mengetahui focal length? focal length menentukan seberapa 

lebar sudut pandang lensa. Semakin pendek panjang focal, makin lebar 

sapuan pandangan. Makin panjang focal length, makin sempit 

sapuannya. Lensa dengan focal length pendek dalam dunia fotografi 

biasanya disebut lensa wide angle. Lensa dengan focal length panjang 

bisanya disebut sebagai lensa tele. 

Untuk lebih memahami hubungan antara focal length dan sudut 

pandang, lihat contoh dibawah: 

 
Contoh diatas memperlihatkan perbedaan lebar sudut pandang pada 

jarak pemotretan yang sama. Saat menggunakan lensa dengan focal 

length 20 mm, anda bisa memotret jalanan serta gedung di kiri dan 

kanan. Namun saat anda menggunakan lensa panjang, misalnya 400 

mm pada contoh diatas, anda hanya akan bisa memotret bagian utama 

menara. 
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Jadi, apakah kalau sebuah lensa memiliki spesifikasi 200 mm, maka 

panjang fisiknya benar-benar 200 mili (20 cm)? Tidak harus. Lensa 

modern dengan kemajuan teknologi optik menggunakan banyak 

elemen lensa tambahan didalamnya yang bekerja secara kombinasi, 

sehingga panjang fisik lensa bisa lebih pendek. 
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tips fotografi: cara megang kamera 
aku yakin kamu Semua yg pernah megang kamera digital pasti 

pErnah ngedel gambar jelek gara2 goyang. biasanya ini terjadi gara2 

ketika tombol shutter Ditekan, kamera nggak pada kondisi yg cukup 

stabil di tangan fotografernya. jadi, Adalah hal fundamental untuk 

Ngerti dulu caranya megang kamera secara baik dan benar. 

 

apalagi kalo pas moto2 dalam situasi 

Gelap, minim cahaya. yg pada kondisi demikian 

diafragma terbuka lebih lama, untuk nangkep 

cahaya lebih banyak. lalu gimana caranya 

megang kamera pd Situasi demikian? Tips 

paling maut adalah… 

 

Pakai Tripod 
 

sesungguhnya tRipod mEmanglah solusi paling Sip untuk ngatasi 

gambar goyang. apalagi dicombo sama timer ato remote trigger (kalo 

ada). masalahnya, tripod nggak Selalu available 

ketika dibutuhkan. nah, ketika tripod nggak ada, 

gimana caranya megang kamera Yg oke? 

kalo dipikir2 sih sebenernya nggak Ada cara 

yg benar Ato salah. karena ini bergantung jenis 

kamera yg dipake, dan masih bisa bervariasi Lagi 

berdasarkan preferences masing2 fotografer. 

beberapa teknik umum yg biasa dipake: 

http://blog.efahmi.info/tips-fotografi-cara-megang-kamera/
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1. pegang kamera dg dua tangan. hindari megang kamera dg satu 

tangan. trus, sebisa mungkin dekatkan kamera dg badan. karena 

pegangan dua tangan Lebih stabil dAripada satu. dan semakin jauH 

tangan terulur, semakin besar juga peluang untuk swing. ini terutama 

buat yg Megang kamera2 

enteng kelas pOket ato 

Henfon. kamera dslr secara 

natural lebih nyaman 

dipegang dg dua tangan dan 

viewfinder didekatkan pd 

mata. 

 

 

2. tempelkan tangan kiri ke dada/perut atau samping badan. pusatkan 

beban kamera pd tangan kiri. sehingga tangan kanan sbg kOntrol dan 

penyeimbang aja. dari pengalaman sih yg gini ini lumayan banyak 

mbantu kamera (poket) supaya lebih stabil. 

 



 
 

6 

3. cari obyek yg cukup solid buat bersandar. bisa tembok, ato pohoN. 

ato Kalo nggak ada, coba jongkok, ato 

berlutut. tapi kalo harus bErdiri dan nggak 

ada sandaran, coba buka Kaki agak lebar 

aja supaya lebih stabil. beruntungnya 

kamu2 yg pernah belajar ilmu bela diri, 

Urusan kuda kuda gini nggak masalah. 

(catetan: kecuali fotografi panning yg 

memang butuh mulet, soal ini mungkin 

dibahas lain kesempatan) 

 

4. Atur nafas yg enak, supaya tenang ketika mencet Tombol shutter. 

aturan nafas yg enak (imho): tarik nafas penuh, keluarkan pelan2 

sampai setengah volume, jepret, baru keluarkan sampek abis. ulangi. 

5. jangan kasar mencet tombol shutter. squeeze secara lembut. 

6. dan ya tentu saja masing2 orang akan nemu tekniknya 

sendiri gimana cara dia megang kameranya secara nyaman. gimana dg 

kamu? kalo kamu mau 

ikut berbagi tips ato 

pengalaman, mari monggo 

silakan manfaatkan form 

komentar di bawah. 

 

eh tapi ada satu hal 

yg aku masih bingung, soal 

moto portrait. kalo pas 
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moto tegak gitu, lebih enak posisi tombol shutter di atas (rotate -90 / 

counter clockwise) Ato tombol shutter di bawah (rotate +90 / 

clockwise)? 

karena secara Natural aku merasa kamera lebih stabil dg tombol 

shutter di bawah. tapi desain fisik kameraku (canon ixus) kok sebaliknya 

ya? padahal orang2 canon yg ndesain body camera itu kan jauh lebih 

ngerti fotografi daripada aku. mestinya mereka sudah riset banyak soal 

ergonomi dan sebagainya. 

Memahami Mode Auto dan Scene Pada Kamera Digital 

Artikel ini memberikan gambaran garis besar dan karakteristik mode 

pengoperasian auto dan scene pada kamera digital anda (rata-rata 

kamera saku dan SLR pemula selalu menyertakan kedua mode ini). 

Mode auto saat ini sudah lumayan handal untuk sekedar menghasilkan 

foto yang benar. Dan mode scene merupakan jalan tengah bagi 

fotografer yang ingin menambah kreativitas namun malas 

menggunakan mode manual. 

Apakah dengan itu kita tidak perlu memahami mode manual? 

jawabannya tergantung sejauh mana kepentingan pemotret. Namun 

yang jelas mode manual menawarkan fleksibiltas dan kreativitas dalam 

menghadapi situasi apapun dan dalam menghasilkan foto yang benar-

benar sesuai dengan kehendak artistik kita. Karena foto yang benar 

belum tentu foto yang baik. 

http://belajarfotografi.com/wp-content/uploads/Untitled1.png


 
 

8 

 

Oke mari kita kembali ke mode auto dan mode scene yang paling 

banyak digunakan: 

1. Mode Auto (A)Tidak perlu penjelasan apapun, pada intinya kita 

percayakan pemilihan keseluruhan setting (shutter-aperture-ISO-

White Balance & Flash jika ada) pada otak di kamera. Kamera akan 

berusaha menebak karakteristik seluruh obyek dalam frame serta 

kondisi cahayanya lalu menentukan semua besaran setting diatas. 

Mode ini efektif untuk pemula, tetapi hanya menghasilkan foto 

yang benar namun bukan luar biasa 

2. Mode Portrait (biasa dilambangkan dengan ikon dengan kepala 

wanita)Kamera akan memilih DOF yang sempit (angka aperture 

sekecil-kecilnya) sehingga obyek yang di foto akan terisolasi dari 

background, sehingga ruang fokus hanya akan berada pada subyek 

saja sementara background terlihat kabur. 

3. Mode Macro.  (biasa dilambangkan dengan ikon bunga) Mode ini 

diperlukan saat kita ingin mengambil foto benda-benda kecil dari 

jarak dekat (close-up). Dengan mode ini, kita bisa mendekatkan  

ujung lensa sedekat-dekatnya (biasanya antara 2-8 cm dari obyek) 

sehingga benda sekecil apapun akan terlihat cukup besar dan 

detail. 

Dalam jarak sedekat ini, kita harus mengusahakan agar bidang 

obyek yang difoto sejajar dengan kamera, dan sebisa mungkin 

menggunakan tripod sehingga hasilnya tajam dan bidang fokusnya 

cukup.Akan saya pakai saat: 

-    Saya memotret bunga, serangga, kupu-kupu, atau uang koin. 

Atau, 
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-    Saya akan memotret makanan sehingga memenuhi seluruh 

frame foto saya 

4. Mode Sport (biasa dilambangkan dengan ikon orang berlari)Mode 

ini dirancang untuk membekukan gerakan. Di mode ini, kamera 

akan memperkecil shutter speed sekecil mungkin sehingga ketika 

membidik subyek bergerak  foto yang dihasilkan akan tetap tajam. 

Flash akan dimatikan dan hanya bekerja saat cahaya cukup. Akan 

saya gunakan ketika:-    Saya memotret anak saya yang sedang 

menggiring bola 

-    Saya akan memotret sebuah mobil yang sedang melaju 

5. Mode landscape (biasa dilambangkan dengan ikon gunung)Mode 

ini adalah kebalikan dari mode portrait. Kamera akan menggunakan 

angka aperture sebesar mungkin, sehingga bidang fokus foto 

(Depth of Field – DOF) bisa seluas mungkin. Dengan begitu  

keseluruhan bagian foto dalam frame akan tajam. Sesuai namanya, 

mode ini didesain dipakai saat kita memotret pemandangan alam, 

namun juga bisa digunakan saat memotret orang namun kita ingin 

background tetap terlihat tajam. Saya gunakan mode landscape 

saat:-    Memotret terasiring yang indah di Bali 

-    Memotret 10 orang yang berpose didepan Candi Borobudur 

6. Mode Night (dilambangkan dengan ikon bintang atau bulan)Mode 

ini didesain untuk bekerja dalam kondisi cahaya yang minim, baik 

saat malam maupun kita berada dalam ruangan yang remang.  

Kamera akan menaikkan ISO supaya dalam kondisi remang-pun 

sensor masih mampu menangkap cahaya dengan baik, mode ini 

juga berusaha membuat shutter speed yang lebih lama sehingga 

gambar tidak terlalu kabur dan biasanya secara otomotis flash 
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bawaan kamera akan ikut menyala. Saya memakai night mode 

saat:-    Mengambil foto dalam sebuah pesta malam 

-    Memotret jalanan dimalam hari 

7. Mode Beach / Snow Menyeimbangkan eksposur supaya putih-nya 

salju atau pasir pantai tidak kehilangan detailnya dan juga tidak 

terlalu pucat dengan menaikkan eksposur. White balance diset di 

sinar matahari. 

8. Mode FireworksTanpa flash, shutter speed diset lumayan lama 

untuk merekam pergerakan percikan kembang api dengan baik. 

Mode ini sebaiknya diimbangi dengan memakai alat bantu untuk 

menstabilkan kamera supaya tidak goyang, misal tripod. 

 
9. Mode Panorama – memotret urutan foto yang nantinya akan 

digabung sebagai panorama 

  

http://belajarfotografi.com/wp-content/uploads/pno.png
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5 Settingan Yang Harus Diperiksa Sebelum Mulai 

Memotret 

 

Pernah tidak mengalami kejadian seperti ini? 

 Anda pulang dari acara memotret dan baru 

menyadari bahwa tadi di sepanjang pemotretan anda 

menggunakan ISO 1200, padahal acaranya dilaksanakan di 

siang bolong saat ISO 100 saja cukup 

 Anda baru menyadari bahwa anda menggunakan 

settingan white balance untuk mendung, padahal dari awal 

acaranya dilakukan diruangan dengan penerangan lampu 

neon 

Kesalahan mendasar seperti ini membuat kita harus 

bersusah payah melakukan koreksi pada foto, kalau satu dua sih 

tidak masalah, kalau ratusan foto?. Okelah, mungkin dengan 

bantuan software kita bisa melakukan koreksi dengan relatif 

cepat, tapi bukankah lebih enak kalau kesalahan seperti ini bisa 

dihindari sejak awal. 

Ada 5 hal mendasar yang harus selalu kita periksa sebelum 

jari kita memencet tombol shutter pertama kali. Silahkan: 
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1. Periksa Settingan White Balance Anda 

 
Gunakan settingan white balance yang sesuai dengan 

kondisi, atau kalau anda percaya dengan kamera, set white 

balance di posisi auto. Baca lebih jauh tentang white balance. 

 

2. Hidupkan Highlight Warning Kamera 

 
Tips ini ampuh untuk menghindari foto yang overexposure. 

Highlight warning adalah penanda yang muncul di layar LCD 

kamera saat ada bagian foto yang terbakar alias overexposed. 

http://belajarfotografi.com/memahami-pengertian-white-balance/
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3. Periksa Setting ISO 

 

Settingan ISO menentukan 

seberapa peka sensor kamera 

kita terhadap cahaya, makin 

tinggi angkanya semakin peka. 

Kalau tadi malam anda 

memotret pesta ulang tahun 

teman anda di restoran, pastinya 

ISO yang digunakan akan berbeda dengan setting ISO saat akan 

digunakan untuk memotret acara gerak jalan dikantor. 

Baca lebih jauh mengenai ISO 

 

4. Periksa Setting Ukuran dan Format Foto 

Memotret ribuan foto 

sekaligus, seperti misalnya 

saat anda hunting di kebun 

binatang, tentunya mem-

butuhkan pengaturan ukuran 

foto yang berbeda dibanding-

kan memotret keluarga di 

studio misalnya, apalagi jika 

kartu memori yang anda miliki kapasitasnya berbeda. 
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Format foto, apakah harus memilih JPG atau RAW juga 

wajib dipertimbangkan sebelum sesi foto anda dimulai. 

 

5. Periksa Settingan Mode Ekspposur Kamera 

 
Dalam kamera SLR atau pocket, biasanya tersedia beberapa 

pilihan untuk mode eksposur yang anda pilih: Manual-Aperture 

Priority-Shutter Priority-Mode Program-dan beberapa preset 

bawaan kamera. Pastikan anda sudah mengetahui mode mana 

yang akan anda pilih. 

 

Lakukan 5 persiapan diatas, maka acara hunting, sesi 

memotret maupun iseng-iseng memotret acara di RT anda akan 

lebih lancar dan anda juga akan terlihat lebih profesional. 

  

http://belajarfotografi.com/raw-vs-jpeg-jpg-format-file-foto-mana-yang-lebih-baik/
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Tips agar foto lebih tajam 

Menghasilkan foto yang tajam 

setajam silet adalah keinginan banyak 

pecinta fotografi, dan beragam fitur 

kamera serta aksesoris tambahan 

sudah diciptakan untuk membantu 

kita menghasilkan foto yang tajam ini. 

Dari tripod, stabiliser (lensa ataupun 

kamera) sampai dengan software 

editor foto yang dilengkapi tool untuk 

mempertajam hasil akhir foto. 

Artikel ini akan merangkum beberapa tips agar foto anda 

lebih tajam, silahkan: 

 

Cara memegang kamera 

Cara memegang kamera sangat berpengaruh pada stabilitas 

kamera (baca: ketajaman foto), bacalah bagaimana cara 

memegang kamera yang baik. 

 

Shutter Speed. 

Jika anda mempercepat shutter speed, maka foto anda 

akan semakin tajam. Ingat aturan baku agar foto tajam saat anda 

memotret handheld : ” gunakan shutter speed yang lebih cepat 

dibanding panjang fokal lensa anda”. Begini penjabarannya: 

http://blog.efahmi.info/tips-fotografi-cara-megang-kamera/
http://blog.efahmi.info/tips-fotografi-cara-megang-kamera/
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 Jika panjang lensa anda 50mm, potretlah dengan 

shutter speed 1/60 detik atau lebih cepat 

 Jika panjang lensa anda 100mm, gunakan shutter 

speed 1/125 detik atau lebih cepat 

 Jika panjang lensa anda 200mm, gunakan shutter 

speed 1/250 detik atau lebih cepat 

 

Aperture 

Aperture berpengaruh pada depth of field (daerah fokus 

dalam foto anda). Mengurangi aperture (memperbesar angkanya, 

misal anda memilih f/22) akan menambah depth of field, artinya 

area tajam dalam foto akan semakin besar meliputi obyek yang 

dekat maupun jauh, sehingga ketajaman foto secara keseluruhan 

justru berkurang. 

Maka lakukan sebaliknya, pilih aperture yang besar (angkanya 

kecil, misal f/4), maka anda akan memusatkan area tajam hanya 

didekat fokus. Memilih aperture yang besar memungkinkan anda 

mendapatkan shutter speed yang lebih cepat. 

 

ISO 

Menambah ISO akan mempercepat shutter speed serta 

memungkinkan anda memilih aperture yang lebih besar. Jika 

anda memotret di dalam ruangan, perbesar-lah ISO, tapi jangan 

berlebihan (misal: pilih ISO 600 untuk memotret didalam rumah). 
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memilih ISO yang terlalu tinggi (diatas 800), bisa menyebabkan 

noise (bintik hitam kecil) dalam foto mulai terlihat. 

 

Fokus 

Jangan hanya percaya dengan autofokus kamera, periksalah 

secara cermat menggunakan mata dimata titik fokus anda 

berada. Ketika memotret wajah dalam jarak dekat, pastikan 

fokusnya jatuh diarea mata. Ketika memotret obyek, pastikan 

fokusnya memang ada dimana anda ingin area tersebut paling 

tajam. Autofokus kamera bisa saja salah dan justru menjatuhkan 

fokus disamping obyek yang anda inginkan. 

 

Lensa 

Jika anda kebetulan memiliki kamera SLR, pilihlah lensa 

terbaik yang bisa anda beli. Lensa yang berkualitas baik bisa 

secara drastis meningkatkan ketajaman foto anda. Lensa KIT yang 

biasanya ditawarkan dijual sebagai paket komplit bersama 

kamera biasanya kualitas-nya payah. Saran saya, jika anda baru 

akan membeli kamera SLR, belilah secara terpisah antara kamera 

(body only) dan lensa. Jangan membeli paket KIT. Lensa dengan 

kualitas bagus biasanya ditandai dengan aperture yang besar 

(misal f/2.8). 
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Sweet Spot Lensa 

Lensa memiliki sweet spot-nya masing-masing. Sweet spot 

adalah aperture tertentu dimana lensa akan menghasilkan foto 

yang paling tajam. Sweet spot lensa biasanya berada dua stop 

diatas batas maksimal kemampuan aperture lensa. Misal, untuk 

lensa f/2.8 maka sweet spot-nya ada di f/5.6. Maka gunakan 

aperture f/5.6 jika anda memotret dengan lensa itu, foto anda 

akan tajam setajam silet. 

 

Tripod 

Tripod memang tidak praktis dan merepotkan, namun jika 

anda “sudi” membawanya, anda akan memperoleh foto yang 

lebih tajam. Terutama jika anda ingin menghasilkan foto HDR 

atau panorama, relakanlah membawa tripod. 
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8 Tips Memotret Panning 

Panning adalah 

memotret dengan 

menggerakkan kamera 

searah dengan arah 

gerakan obyek yang ingin 

dibidik sehingga obyek 

akan tampak fokus 

sementara background tampak kabur. Jangan takut hanya karena 

ada kata ‘teknik’ diatas, berikut beberapa langkah praktis 

melakukan panning: 

1. Jangan gunakan tripod, untuk mengikuti arah gerakan 
obyek kamera harus bisa bergerak luwes 

2. Set kamera pada mode Shutter Priority (S atau Tv) 
3. Shutter speed yang digunakan untuk panning adalah antara 

1/30 sampai dengan 1/8, jadi set kamera diantara angka 
tersebut 

4. Cari obyek bergerak yang akan dipanning (tips: pilihlah 
background yang berwarna-warni untuk panning sehingga 
hasil blur dari background makin menarik) 

5. Arahkan kamera mengikuti obyek yang bergerak dan pencet 
separuh tombol release untuk mengambil fokus. 

6. Usahakan tangan bergerak selembut mungkin, gerakan 
kejut yang mendadak bisa mengakibatkan hasil foto yang 
tidak menarik 

7. Saat tangan kita sudah ‘seirama’ dengan gerakan obyek, 
pencet tombol release untuk mengambil eksposur 

8. Makin banyak berlatih, tangan dan mata kita akan semakin 
terasah! 

http://www.flickr.com/photos/83183993@N00/465394708/
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Memahami Aperture & Depth of Field 

 
Definisi aperture adalah ukuran seberapa besar lensa 

terbuka (bukaan lensa) saat kita mengambil foto. 

Saat kita memencet tombol shutter, lubang di depan sensor 

kamera kita akan membuka, nah setting aperture-lah yang 

menentukan seberapa besar lubang ini terbuka. Semakin besar 

lubang terbuka, makin banyak jumlah cahaya yang akan masuk 

terbaca oleh sensor. 

Aperture atau bukaan dinyatakan dalam satuan f-stop. 

Sering kita membaca istilah 

bukaan/aperture 5.6, dalam bahasa 

fotografi yang lebih resmi bisa 

dinyatakan sebagai f/5.6. Seperti 

diungkap diatas, fungsi utama 

aperture adalah sebagai pengendali 

seberapa besar lubang didepan sensor terbuka. Semakin kecil 
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angka f-stop berarti semakin besar lubang ini terbuka (dan 

semakin banyak volume cahaya yang masuk) serta sebaliknya, 

semakin besar angka f-stop semakin kecil lubang terbuka. 

 
Jadi dalam kenyataannya, setting aperture f/2.8 berarti 

bukaan yang jauh lebih besar dibandingkaan setting f/22 misalnya 

(anda akan sering menemukan istilah fully open jika mendengar 

obrolan fotografer). Jadi bukaan lebar berarti makin kecil angka f-

nya dan bukaan sempit berarti makin besar angka f-nya. 

 

Depth of Field 

Depth of field – DOF, adalah ukuran seberapa jauh bidang 

fokus dalam foto. Depth of Field (DOF) yang lebar berarti 

sebagian besar obyek foto (dari obyek terdekat dari kamera 

sampai obyek terjauh) akan terlihat tajam dan fokus. Sementara 

DOF yang sempit 

(shallow) berarti hanya 

bagian obyek pada titik 

tertentu saja yang tajam 
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sementara sisanya akan blur/ tidak fokus. 

 

Untuk mendapatkan DOF yang lebar gunakan setting 

aperture yang kecil, misalkan f-22 (makin kecil aperture makin 

luas jarak fokus) – lihat contoh foto diatas. Sementara untuk 

mendapat DOF yang sempit, gunakan aperture sebesar mungkin, 

misal f/2.8 – lihat contoh foto dibawah. 

 
Konsep Depth of Field ini akan banyak berguna terutama 

dalam fotografi portrait dan fotografi makro, namun sebenarnya 

semua spesialisasi akan membutuhkannya. 

 

Memahami Konsep Eskposur 

Seringkali setelah membeli kamera digital baik slr maupun 

point & shoot, kita terpaku pada mode auto untuk waktu yang 

cukup lama. Mode auto memang paling mudah dan cepat, namun 

tidak memberikan kepuasan kreatifitas. 

Bagi yang ingin “lulus  dan naik kelas” dari mode auto serta 

ingin meyalurkan jiwa kreatif  kedalam foto-foto yang dihasilkan, 
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ada baiknya kita pahami konsep eksposur. Fotografer kenamaan, 

Bryan Peterson, telah menulis sebuah buku 

berjudul Understanding Exposure yang didalamnya diterangkan 

konsep eskposur secara mudah. 

Peterson member ilustrasi tentang tiga elemen yang harus 

diketahui untuk memahami eksposur, dia menamai hubungan 

ketiganya sebagai sebuah Segitiga Fotografi. Setiap elemen dalam 

segitiga fotografi ini berhubungan dengan cahaya, bagaimana 

cahaya masuk dan berinteraksi dengan kamera. 

 

Ketiga elemen tersebut adalah: 

ISO –ukuran seberapa sensitif sensor 

kamera terhadap cahaya 

Aperture – seberapa besar lensa terbuka 

saat foto diambil 

Shutter Speed – rentang waktu “jendela’ 

didepan sensor kamera terbuka 

 

Interaksi ketiga elemen inilah yang disebut eksposur.  

Perubahan dalam salah satu elemen akan mengakibatkan 

perubahan dalam elemen lainnya. 

 

Perumpamaan Segitiga Eksposur 

Mungkin jalan yang paling mudah dalam memahami 

eksposur adalah dengan memberikan sebuah perumpamaan. 

http://belajarfotografi.com/memahami-konsep-setting-iso-efeknya-pada-aperture-shutter-speed/
http://belajarfotografi.com/memahami-aperture-depth-of-field/
http://belajarfotografi.com/memahami-shutter-speed/
http://www.flickr.com/photos/90373251@N00/12638218/


 
 

24 

Dalam hal ini saya menyukai perumpamaan segitiga eksposur 

seperti halnya sebuah keran air. Shutter speed bagi saya adalah 

berapa lama kita membuka keran, aperture adalah  seberapa 

lebar kita membuka keran dan ISO adalah kuatnya dorongan air 

dari PDAM, dan air yang mengalir melalui keran tersebut adalah 

cahaya yang diterima sensor kamera. Tentu bukan perumpamaan 

yang sempurna, tapi paling tidak kita mendapat ide dasarnya. 
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Agar Foto Tetap Tajam di Situasi Minim Cahaya 

Seringkali obyek menarik datang dalam situasi dimana kita 

harus memotret dalam 

kondisi minim cahaya 

dan kita tidak ingin 

(atau tidak bisa) 

menggunakan flash, 

padahal kita ingin 

menghasilkan foto yang 

tetap tajam. Obyek seperti view kota saat malam yang indah, 

konser musik di malam hari atau suasana pesta sayang 

dilewatkan begitu saja tanpa kamera beraksi. Berikut adalah tips 

untuk bisa tetap menghasilkan foto yang optimum: 

 

1. Tripod. Alat yang paling handal dan mudah adalah 

tripod. 

2. Jika tripod tidak tersedia, 

usahakan agar kamera 

tetap stabil dengan 

memanfaatkan lingkungan 

sekitar,  misalnya dengan 

menyandarkan badan ke 

tempok, menahan 

napas..dll 
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3. Usahakan untuk menggunakan aperture sebesar 

mungkin, jika lensa anda memiliki batas aperture 

terbesar f/3.5, pakailah aperture f/3.5 

4. Jika dua trik diatas belum cukup, naikkan ISO kamera  

hingga shutter speed kita mencapai minimal 1/60 (pada 

beberapa kamera generasi terbaru bisa menggunakan  

setting ISO hingga diatas 1000 dan masih bisa 

menghasilkan foto yang rendah noise) 

5. Saat menggunakan tips ke-4, sebaiknya aktifkan fitur 

High ISO Noise Reduction di kamera untuk mengurangi 

noise, atau pilihan kelima berikut lebih baik (dan lebih 

mahal) yakni: 

6. Atau anda bisa melewati tips ke-5 dengan memakai 

software noise reduction untuk mengurangi noise pada 

tahap post production. Software semacam Noise 

Ninja, Imagenomic Noiseware atau Nik’s Dfine lumayan 

ampuh menjinakkan noise di hasil akhir foto kita. 

  

http://www.picturecode.com/
http://www.picturecode.com/
http://www.picturecode.com/
http://www.imagenomic.com/download_nwsa.aspx
http://www.niksoftware.com/dfine/usa/entry.php
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Memahami Konsep ISO 

Secara definisi ISO adalah ukuran tingkat sensifitas sensor 

kamera terhadap cahaya. Semakin tinggi setting ISO kita maka 

semakin sensitif sensor terhada cahaya. 

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang setting 

ISO di kamera kita (ASA dalam kasus fotografi film), coba 

bayangkan mengenai sebuah komunitas lebah. Sebuah ISO 

adalah sebuah lebah pekerja. Jika kamera saya set di ISO 100, 

artinya saya memiliki 100 lebah pekerja. Dan jika kamera saya set 

di ISO 200 artinya saya memiliki 200 lebah pekerja. 

Tugas setiap lebah pekerja adalah memungut cahaya yang 

masuk melalui lensa kamera dan membuat gambar. Jika kita 

menggunakan lensa identik dan aperture sama-sama kita set di 

f/3.5 namun saya mengeset ISO saya di 200 sementara anda 100 

(bayangkan lagi tentang lebah pekerja), maka gambar punya 

siapakah yang akan lebih cepat selesai? 

Secara garis besar, saat kita menambah setting ISO dari 100 

ke 200 ( dalam aperture yang selalu konstan – kita kunci aperture 

di f/3.5 atau melalui mode Aperture Priority – A atau Av) , kita 

mempersingkat waktu yang dibutuhkan dalam pembuatan 

sebuah foto di sensor kamera kita sampai separuhnya (2kali lebih 

cepat), dari shutter speed 1/125 ke 1/250 detik. Saat kita 

menambah lagi ISO ke 400, kita memangkas waktu pembuatan 

foto sampai separuhnya lagi:1/500 detik. Setiap kali 
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mempersingkat waktu esksposur sebanyak separuh , kita 

namakan menaikkan esksposur sebesar 1stop. 

Anda bisa mencoba pengertian ini dalam kasus aperture, 

cobalah set shutter speed kita selalu konstan pada 1/125 (atau 

melalui mode Shutter Priority – S atau Tv), dan ubah-ubahlah 

setting ISO anda dalam kelipatan 2; missal dari 100 ke 200 ke 400 

…dst, lihatlah perubahan besaran aperture anda. 
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Memahami Shutter Speed 

 
Secara definisi, shutter speed adalah rentang waktu saat 

shutter di kamera anda terbuka. Secara lebih mudah, shutter 

speed berarti waktu dimana sensor kita ‘melihat’ subyek yang 

akan kita foto. Gampangnya shutter speed adalah waktu antara 

kita memencet tombol shutter di kamera sampai tombol ini 

kembali ke posisi semula. 

Supaya mudah, kita terjemahkan konsep ini dalam 

beberapa penggunaannya di kamera: 

 Setting shutter speed sebesar 500 dalam kamera anda 

berarti rentang waktu sebanyak 1/500 (seperlimaratus) 

detik. Ya, sesingkat dan sekilat itu. Sementara untuk waktu 

eksposur sebanyak 30 detik, anda akan melihat tulisan 

seperti ini: 30’’ 
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 Setting shutter speed di kamera anda biasanya dalam 

kelipatan 2, jadi kita akan melihat deretan seperti ini: 

1/500, 1/250, 1/125, 1/60, 1/30 dst. Kini hampir semua 

kamera juga mengijinkan setting 1/3 stop, jadi kurang lebih 

pergerakan shutter speed yang lebih rapat; 1/500, 1/400, 

1/320, 1/250, 1/200, 1/160 … dst. 

 Untuk menghasilkan foto yang tajam, gunakan shutter 

speed yang aman. Aturan aman dalam kebanyakan kondisi 

adalah setting shutter speed 1/60 atau lebih cepat, 

sehingga foto yang dihasilkan akan tajam dan aman dari 

hasil foto yang berbayang (blur/ tidak fokus). Kita bisa 

mengakali batas aman ini dengan tripod atau menggunakan 

fitur Image Stabilization (dibahas dalam posting 

mendatang) 

 Batas shutter speed yang aman lainnya adalah: shutter 

speed kita harus lebih besar dari panjang lensa kita. Jadi 

kalau kita memakai lensa 50mm, gunakan shutter minimal 

1/60 detik. Jika kita memakai lensa 17mm, gunakan shutter 

speed 1/30 det. 

 Shutter speed untuk membekukan gerakan. Gunakan 

shutter speed setinggi mungkin yang bisa dicapai untuk 

membekukan gerakan. Semakin cepat obyek bergerak yang 

ingin kita bekukan dalam foto, akan semakin cepat shutter 

speed yang dibutuhkan. Untuk membekukan gerakan 

burung yang terbang misalnya, gunakan mode Shutter 
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Priority dan set shutter speed di angka 1/1000 detik 

(idealnya ISO diset ke opsi auto) supaya hasilnya tajam. 

Kalau anda perhatikan, fotografer olahraga sangat 

mengidolakan mode S/Tv ini. 

 Blur yang disengaja – shutter speed untuk menunjukkan 

efek gerakan. Ketika memotret benda bergerak, kita bisa 

secara sengaja melambatkan shutter speed kita untuk 

menunjukkan efek pergerakan. Pastikan anda mengikutkan 

minimal satu obyek diam sebagai jangkar foto tersebut. 

Coba perhatikan foto dibawah: 
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20 Tips Komposisi Agar Foto Makin Keren 

Komposisi dalam bidang seni apapun adalah ibarat selera 

akan makanan, semua kembali ke preferensi  masing-masing. 

Namun begitu, ada beberapa panduan tertentu yang tak lekang 

waktu dan ikut di amini oleh mayoritas pelaku. 

Duapuluh tips singkat komposisi untuk fotografi berikut 

disarikan dari beragam sumber tulisan serta buku fotografi dan 

semoga pembaca bisa menambah atau menguranginya dengan 

mengisi komentar di akhir tulisan. Isinya bukan aturan tapi 

panduan, karena sekali lagi komposisi adalah masalah selera. 

 Tarik perhatian ke arah subyek 

utama dalam foto. Manfaatkan 

warna, bentuk, cahaya 

ataugaris supaya foto tampak kuat 

dan menyedot perhatian 

 

 Sederhana, makin sederhana 

susunan foto anda makin kuat 

kesan yang ditimbulkan 

 

 Kurangi elemen yang tidak seirama. Jika menurut anda 

ada elemen tertentu yang 

merusak irama dan 

keharmonisan foto, 

singkirkan – tutupi – atau 

http://www.flickr.com/photos/pagedooley/2918681424/
http://belajarfotografi.com/elemen-komposisi-fotografi-bentuk-shape/
http://belajarfotografi.com/elemen-komposisi-dalam-fotografi-garis/
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pindahkan sudut pemotretan supaya elemen tersebut 

hilang 

 

 Penuhi seluruh isi frame dengan 

obyek utama. Kadang foto 

yang kuat kesannya adalah 

foto yang tanpa background 

sama sekali 

 

 Jangan biarkan ruang kosong 

mendominasi foto 

 

 Cek daerah disekitar garis frame, 

jangan biarkan 

ada tangan, kaki 

atau bagian 

penting obyek 

terpotong tanpa alasan kuat 

 

 

 Maksimalkan penggunaan point of view (titik pandang) 

yang menarik, jangan melulu memotret dari depan subyek 

 

http://www.flickr.com/photos/nov03/3909629229/
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 Jangan lupa rule of third. Tarik garis imajiner yang 

membagi foto menjadi 9 bagian sama besar. Tempatkan 

obyek utama di persimpangan garis-garisnya 

 
 Saat memotret orang, 

usahakan selalu agar mata 

berada diatas garis tengah 

foto 

 

 Bagian paling terang dalam foto adalah bagian yang paling 

menyedot perhatian mata. Taruh obyek utama disana 

 

http://www.flickr.com/photos/adinugroho/2958127042/
http://www.flickr.com/photos/mikebaird/3854673067/
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 Background lah yang memperkuat kesan. Jadi jangan 

biarkan background mematikan obyek utama. Baca lebih 

jauh tentang background disini. 

 
 Memotret secara horisontal memperkuat kesan lebar dan 

secara vertikal 

memperkuat kesan 

tinggi 

 Tajamkan mata untuk 

mengenali pola yang 

berulang, manfaatkan 

 

 Tajamkan mata untuk mengenali pola simetri, manfaatkan 

 

 

 

 

 

 

http://www.flickr.com/photos/ellievanhoutte/350058516/
http://belajarfotografi.com/memahami-pentingnya-background/
http://www.flickr.com/photos/mikebaird/2985066755/
http://www.flickr.com/photos/untitlism/22348414/
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 Leading line dan kurva-S selalu menyenangkan dilihat 

 
 Untuk memotret anak-anak, jongkoklah. Sejajarkan 

kamera dengan mata mereka 

 
 Hindari menaruh titik perhatian tepat ditengah-tengah 

foto 
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 Hindari meletakkan garis horison tepat di tengah foto, 

usahakan horison ada di sepertiga atas atau bawah 

 
 Jangan biarkan garis horison menabrak bagian obyek yang 

penting 

 

 

  

http://www.flickr.com/photos/11831132@N00/214255451/
http://www.flickr.com/photos/11831132@N00/214255451/
http://www.flickr.com/photos/14922165@N00/286352669/
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Fotografi Outdoor: Jangan Berhenti Saat Mendung Tiba 

Kalau menyukai fotografi di alam lepas 

(outdoor), seringkali kita dihadang cuaca yang 

tidak bersahabat. Mendung misalnya. Tapi 

jangan biarkan mendung menghalangi 

keasyikan anda memotret. Berikut beberapa 

obyek yang justru lebih bagus di foto dalam 

cuaca mendung. 

 

Orang/ Portrait & Hewan Mendung menghasilkan 

pencahayaan yang rata dan lembut, seolah-olah anda memiliki 

softbox raksasa di atas sana. Cahaya saat mendung menghasilkan 

foto wajah yang lebih bagus. Saat memotret wajah di tengah terik 

matahari anda akan kesusahan mengontrol bayangan dan kontras 

gelap terang yang terlalu keras (biasanya di bawah mata dan 

hidung serta bagian leher). 

Pepohonan Cobalah memotret rimbun pepohonan saat 

terik matahari, anda akan 

mendapati kontras yang terlalu 

keras antara langit dan daun. Saat 

mendung kontras ini akan 

berkurang secara drastis sehingga 

keseluruhan hasil foto akan lebih 

bagus. 

 

http://www.flickr.com/photos/mcgraths/1471310973/
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Air Terjun & Sungai Air terjun dan aliran sungai akan jauh 

lebih bagus di foto saat mendung tiba. Kita akan lebih mudah 

membuat efek kapas yang membuat air tampak seperti gumpalan 

kapas yang lembut, bahkan semakin gelap mendung akan 

semakin halus “kapas” yang didapat. 

 

http://www.flickr.com/photos/neilspicys/3121695865/
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Langit Mendung membuat langit tampak lebih dramatis karena 

ada gradasi antara gelap dan terang. 

  

http://www.flickr.com/photos/bslmmrs/4221839102/
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Tips foto: bagaimana cara memotret siluet 

 

Siluet adalah foto dengan obyek utama gelap total dengan 

background yang terang, sehingga yang terlihat adalah bentuk 

dari obyek utama tadi. Memotret siluet tidaklah sesulit yang 

dibayangkan, asal anda tahu langkah-langkah dan tips-nya. 

Silahkan: 

Matikan Flash 

Yang pertama dan terpenting adalah flash di kamera harus 

dimatikan, kalau tidak anda akan mendapatkan foto biasa (karena 

obyek utama-nya tidak jadi gelap). Jadi matikan flash dikamera 

anda 

 

Cari kondisi pencahayaan yang tepat (backlight) 

Untuk menghasilkan siluet, background anda harus lebih 

terang dibandingkan dengan obyek utama. Itulah kenapa 

kebanyakan foto siluet dilakukan saat sunset atau sunrise, 

dimana matahari (sumber cahaya) ada di belakang obyek yang 

ingin anda foto (backlighting). Tapi jangan batasi diri, foto siluet 

bisa dihasilkan kapan saja, pada intinya anda hanya harus 

menemukan background yang lebih terang dibandingkan obyek 

utama. 
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Carilah obyek yang bentuknya menarik 

Foto siluet akan sangat menonjolkan bentuk obyek utama, 

oleh karena itu carilah obyek dengan bentuk yang menarik dan 

memiliki karakter kuat. Perhatikan foto diatas, karena obyek 

utama (pencari ikan) kehilangan detail dan menjadi sangat gelap, 

bentuknya justru akan lebih terekspos. Kita bisa melihat dengan 

jelas batas-batas lekukan bentuk tubuh si nelayan, bentuk jaring 

dan bingkainya sampai tetesan air yang keluar dari jaring. Anda 

juga bisa mencoba dengan obyek lainnya. 

 

Carilah background yang tepat 

Untuk mendapat siluet anda harus 

menemukan background yang lebih terang. Usahakan juga untuk 

mendapatkan background yang menarik namun juga tidak ramai 

sehingga obyek utama terlihat sangat menonjol. Langit dan 

pantai adalah contoh favorit. 

 

Ukur eksposur dengan tepat (manual/ auto) 

Sebisa mungkin gunakanlah mode manual eskposur. Set 

metering di spot metering. Lakukan pengukuran di daerah 

background yang paling terang. Dalam contoh foto diatas saya 

mengukur cahaya langit diatas helm. Ubahlah 

kombinasi aperture dan shutter speed sesuai dengan hasil 

metering anda, terutama pada aperture pastikan anda set sesuai 

http://belajarfotografi.com/memahami-pentingnya-background/
http://belajarfotografi.com/memahami-konsep-eskposur/
http://belajarfotografi.com/memahami-aperture-depth-of-field/
http://belajarfotografi.com/memahami-shutter-speed/
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keinginan anda (aperture besar untuk background yang agak 

kabur dan aperture kecil untuk background yang tajam). Setelah 

anda menentukan aperture dan shutter speed yang dipilih, 

arahkan kamera ke obyek utama. Aturlah h3 yang terbaik dan 

tentukan fokus di obyek utama, baru kemudian jepret…. 

Jika anda tidak bisa menggunakan mode manual, 

gunakanlah mode auto. Arahkan kamera ke area paling terang, 

dalam contoh diatas adalah ke langit diatas si pencari ikan, 

pencetlah setengah shutter anda (jangan pencet penuh) lalu 

tahan shutter jangan dilepas. Lalu arahkan kamera ke obyek 

utama anda baru kemudian jepret…. 

 

Jangan takut mencoba 

Cobalah kombinasi aperture dan shutter speed yang 

berbeda jika anda gagal di kesempatan pertama. Cobalah juga 

bereksperimen dengan obyek dan lingkungan anda, jangan hanya 

terpaku pada sunset dan sunrise, karena foto siluet bisa 

dihasilkan dimanapun 

10 Tips Memotret Sunset Dan Sunrise 

Memotret sunset dan sunrise adalah salah satu dari sekian 

banyak ”foto wajib“ yang harus dilakukan oleh seorang 

penggemar fotografi. Kalau anda sudah pernah mencoba 

memotret sunset atau sunrise tetapi kurang puas dengan 

hasilnya, silahkan coba tips berikut ini supaya foto sunset dan 

sunrise bertambah baik: 
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Lakukan Persiapan Sebaik-baiknya 

Sunset dan sunrise hanya berlangsung sekitar setengah jam. 

Untuk itu kita harus melakukan persiapan matang sebelumnya. 

Pastikan datang lebih awal dan pastikan anda sudah tahu dari  

titik sebelah mana anda akan memotret. Agar komposisi akhir 

foto keren, lakukan observasi tempat sebelumnya. Untuk 

memastikan anda tidak terlambat , usahakan anda tahu jam 

berapa sunset atau sunrise akan tiba (karena jam sunset / sunrise 

berbeda dari lokasi ke lokasi).  Juga pastikan peralatan sudah 

siap: kamera – lensa – tripod (jika ada) serta aksesoris lainnya 

sudah terpasang & disetel dengan baik, 

sehingga saatnya tiba kita bisa sibuk 

memotret bukan sibuk mengeset alat. 

Baca lagi tips tentang komposisi. 

 

http://belajarfotografi.com/20-tips-komposisi-memotret-foto/
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Jangan Kecewa Karena Mendung 

Karena anda sudah bersusah – payah mendatangi lokasi 

yang jauh dan sulit, jangan kecewa kalau mendadak mendung 

tiba. Maksimalkan kreatifitas anda saat langit tertutup mendung. 

Langit mendung bukan halangan menghasilkan foto indah saat 

sunrise dan sunset. Cari tahu obyek apa saja yang menarik 

untuk difoto saat mendung atau hujan. 

Jangan Terpaku Pada Wide Angle 

Memotret sunset dan sunrise menggunakan lensa sudut 

lebar (wide angle) merupakan hal yang biasa, namun jangan 

terpaku hanya menggunakan lensa tersebut (kalau anda memang 

punya pilihan lain). Manfaatkan rentang lensa yang lain, misalnya 

lensa tele. 

 

Maksimalkan Siluet 

Hal yang menambah daya 

tarik foto sunset dan sunrise 

adalah siluet. Siluet memberi kesan 

yang kuat serta memberi cerita 

dalam foto anda, apalagi jika anda 

memotret sunset atau sunrise di 

lokasi yang memiliki identitas kuat. 

http://belajarfotografi.com/fotografi-outdoor-jangan-berhenti-saat-mendung-tiba/
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Bawalah Tripod 

Jika anda ingin memanfaatkan teknik long shutter – 

membuat HDR atau panorama: tripod wajib dibawa 

 

Gunakan Manual Focus 

Karena sunset dan sunrise 

memiliki kualitas cahaya yang 

lumayan ekstrim, kadang kamera 

akan kesulitan menemukan fokus 

jika anda menggunakan mode auto 

focus, segera ganti ke mode 

manual sehingga kita tidak menyia-

nyiakan waktu menunggu kamera 

menemukan titik fokus. 

 

 

Gunakan Preset White Balance Cloudy 

Ubahlah setting white balance anda ke cloudy (biasanya 

dilambangkan dengan ikon mendung). Setting white balance ini 

akan membuat foto sunset atau sunrise lebih hangat dan 

warnanya lebih “menggigit”, dibandingkan kalau menggunakan 

setting white balance auto. Atau jika anda suka bereksperimen, 

cobalah setting white balance lainnya.  
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Gunakan Spot Metering (SLR dan Prosumer) atau Sunset Scene 

(Untuk Kamera Saku) 

Untuk memperoleh eksposur yang tepat, gunakan mode 

metering spot jika anda memiliki kamera SLR dan prosumer, atau 

gunakan mode scene sunset/ sunrise jika anda menggunakan 

kamera saku pemula. Untuk pengukuran menggunakan spot 

meter, arahkan titik fokus ke area sekitar matahari (jangan tepat 

di matahari – nya lalu lakukan metering dengan memencet 

separuh shutter, lalu kunci eksposur anda. Untuk kamera saku 

(dengan mode scene), tinggal arahkan dan jepret. Pahami mode 

pengoperasian kamera digital. 

 
 

Jangan Berhenti Ketika Sunset Lewat 

Saat memotret sunset, jangan kemasi kamera anda hanya 

karena matahari sudah melewati garis horison. Bertahanlah 

http://belajarfotografi.com/memahami-mode-auto-dan-scene-pada-kamera-digital/
http://belajarfotografi.com/memahami-mode-auto-dan-scene-pada-kamera-digital/
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sebentar lagi, karena cahaya sesaat setelah sunset adalah salah 

satu cahaya paling indah yang dikeluarkan alam. Begitu juga 

dengan sunrise, jangan datang terlalu mepet dengan waktu 

matahari terbit. Cahaya sesaat sebelum sunrise adalah salah satu 

yang paling indah 

 

Berdoalah Agar Alam Berpihak Pada Anda 

Anda sudah jauh – jauh datang ke pantai terpencil (atau 

gunung), menyiapkan alarm untuk bangun jam 4 pagi dan sudah 

menata semua peralatan agar siap memotret, namun tiba – tiba 

hujan tiba. Ya apadaya, memotret di alam terbuka memang 

membutuhkan keberuntungan dan kesabaran, kenapa 

kesabaran? karena anda bisa mencoba lagi esok hari  

Elemen Komposisi Dalam Fotografi: Garis 

 

Dalam dunia fotografi maupun desain, dikenal ada enam 

elemen penting yang 

menyusun komposisi, keenam 

elemen tersebut adalah: garis 

(line), bentuk (shape), wujud 

(form), tekstur (texture), pola 

(pattern) dan warna (color). 

Kita akan mengenal aplikasi 

http://www.flickr.com/photos/rayced/465950592/
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elemen-elemen tersebut dalam dunia fotografi. Nah kita mulai 

dengan elemen pertama: Garis. Kita akan membahas elemen 

lainnya dalam posting mendatang. 

Dari keenam elemen komposisi foto yang disebutkan diatas, 

garis adalah elemen yang terpenting (setidaknya begitu menurut 

para pakar). Tanpa ada garis, tidak akan ada bentuk, tanpa ada 

bentuk tidak akan ada wujud. Dan tanpa garis serta bentuk, tidak 

akan ada pola (pattern). Nah bagaimana anda memanfaatkan 

penggunaan garis supaya foto anda makin kelihatan indah? mari 

kita bahas bersama. 

Sehari-hari kita selalu melihat elemen garis, hanya mungkin 

karena terlalu terbiasa mata kita tidak menyadarinya. Horison 

(garis cakrawala), alur sungai, garis pantai, pematang sawah, 

jalan, rel kereta api, tangga, gedung, ubin keramik dan lainnya. 

Garis ada dimana-mana. Pada dasarnya garis bisa dibagi menjadi 

4 jenis: horisontal, vertikal, diagonal dan lengkung. Masing-

masing jenis bisa mewakili pesan dan rasa tertentu bagi mata 

yang melihatnya dalam bentuk foto. 

1. Garis Horisontal. Garis horisontal memberi kesan stabilitas, 

tenang, permanen dan kokoh. Contoh paling jelas dari garis 

horisontal adalah garis cakrawala yang membagi langit dan 

daratan (atau lautan), garis cakrawala (horison) seperti kaki 

bagi tubuh: kuat, kokoh, pondasi. Hindari penggunaan garis 

horisontal tepat ditengah-tengah foto anda karena bisa 
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menimbulkan kesan kaku dan mati. Lebih bagus lagi, carilah 

garis horisontal yang berlapis-lapis seperti foto dibawah ini: 

 
 

2. Garis Vertikal. Garis vertikal bisa merepresentasikan kesan 

kekuasaan dan tinggi 

(misanya gedung 

bertingkat) serta 

pertumbuhan (misal 

pohon). Hindari 

meletakkan garis 

vertikal secara kaku 

ditengah-tengah foto sehingga membagi foto menjadi 2 

bagian. 

 

 

http://www.flickr.com/photos/uggboy/4415070459/
http://www.flickr.com/photos/torremountain/3331684042/
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3. Garis Diagonal. Dibanding garis horisontal dan vertikal, garis 

diagonal bersifat lebih dinamis. Garis ini memberi nafas 

dalam komposisi sehingga kesannya lebih hidup. Saat anda 

mengeksploitasi garis diagonal secara tepat dalam foto 

anda akan mendapatkan foto 

yang sangat menarik dan 

menyedot mata. Gunakan garis 

diagonal dengan menariknya 

dari satu sisi ke sisi yang 

berseberangan. 

 

4. Garis Kurva (lengkung). Diantara jenis garis lain yang 

sifatnya formal dan kaku, garis lengkung memiliki sifat 

luwes dan sangat dinamis. Kalau garis diagonal membuat 

komposisi terasa lebih hidup, garis lengkung melebihi itu, 

dia memberi kesan sexy (hmmm… ??) dalam komposisi 

foto. Garis lengkung kesannya lembut, relaks dan bergerak. 

Garis lengkung juga sangat 

dominan di alam, anda bisa 

menemukan dalam beragam 

bentuk: gunung, lengkung 

pantai, ujung daun. Temukan 

garis lengkung disekitar anda 

dan foto anda akan lebih keren. 

 

http://www.flickr.com/photos/pagedooley/4244582472/
http://www.flickr.com/photos/dawnzy/517085538/
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Sekarang anda sudah mengenal 4 jenis garis dalam elemen 

komposisi. Saatnya mencari garis di sekitar anda. Latihlah mata 

anda untuk mengenali garis-garis ini. O iya, jangan lupa bahwa 

anda juga bisa menyertakan beragam garis dalam satu foto, 

misalnya seperti ini: 

 
  

http://www.flickr.com/photos/scfiasco/4490322916/
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Elemen Komposisi Dalam Fotografi: Bentuk 

 
Dalam seri komposisi sebelumnya, kita telah membahas 

mengenai garis (line) sebagai salah satu elemen penyusun 

komposisi sebuah foto. Nah, mari kita beranjak ke elemen 

berikutnya: bentuk (shape). 

Pada dasarnya bentuk bersifat lebih fundamental 

dibandingkan elemen lainnya karena bentuk adalah cara kita 

memberi identifikasi terhadap sebuah obyek (oh, maafkan kata-

kata saya yang sangat abstrak…). Anda hanya bisa mengira-ira 

seperti apa ya tampang seorang penyiar radio berdasarkan suara 

yang anda dengar, namun tanpa pernah melihat secara langsung 

anda hanya bisa menebak. Anda mungkin mencium wangi bunga 

dan menebak kira-kira jenis bunganya, namun tanpa melihat 

langsung bentuknya anda tidak akan pernah yakin apakah 

tebakan anda benar atau salah. 

Pada prinsipnya, bentuk memberi foto anda sebuah 

identitas yang jelas sehingga orang yang melihat tidak perlu 

http://belajarfotografi.com/elemen-komposisi-dalam-fotografi-garis/
http://belajarfotografi.com/elemen-komposisi-dalam-fotografi-garis/
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menebak-nebak. Sebuah foto siluet seperti foto diatas adalah 

contoh paling nyata mengenai bentuk. 

Implementasi lebih jauh, bentuk geometri juga bisa anda 

gunakan sebagai patokan dalam menyusun beberapa obyek 

dalam foto anda sehingga foto anda akan terlihat lebih dinamis 

sekaligus tertata. Misalkan anda harus 

memotret 3 orang sekaligus dalam 

satu foto, jika anda mengatur 

ketiganya berdiri sama tinggi anda 

akan mendapatkan sebuah foto yang 

kaku dan kurang enak dipandang. Lain 

halnya jika anda menyusun mereka 

membentuk sebuah segitiga maka 

secara keseluruhan foto anda akan 

tampak lebih dinamis, seimbang dan 

menarik. 

Sekedar contoh susunan geometris lainnya: 
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Elemen Komposisi Dalam Fotografi: Pola 

 
Pada artikel sebelumnya dalam seri komposisi, kita telah 

membahas mengenai garis danbentuk, saatnya kini kita 

membahas tentang elemen berikutnya: pola. Pola dalam bahasa 

Inggris disebut pattern. 

 

Apa Sih Pola/Pattern Itu? 

Pola/pattern secara gampang bisa diartikan sebagai 

perulangan. Perulangan disini bisa jadi adalah perulangan bentuk, 

garis, warna, benda atau obyek apapun, dan perulangannya 

mungkin dalam format yang teratur maupun sedikit tidak teratur. 

Seorang fotografer yang jeli akan mampu memanfaatkan 

perulangan ini dalam sebuah foto, sehingga hasilnya bukan saja 

indah namun juga memiliki daya tarik kuat bagi mata yang 

melihatnya. 

http://belajarfotografi.com/elemen-komposisi-dalam-fotografi-garis/
http://belajarfotografi.com/elemen-komposisi-fotografi-bentuk-shape/
http://www.flickr.com/photos/the-wanderers-eye/4550513259/
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Dimana Bisa Menemukan Pola Yang Bagus Untuk 

Difoto? 

 

Pola ada dimana-mana, baik yang buatan maupun alammi: 

di daun pisang, dipenampang bawang merah yang anda potong, 

di cangkang keong, dikulit macan, di pematang sawah, di gedung-

gedung tinggi, di susunan paving blok, bahkan di rumah-pun anda 

bisa menemukan pola langit-langit dan lantai. Bagus atau 

tidaknya pola untuk difoto sangatlah subyektif untuk dipastikan, 

seperti halnya elemen komposisi yang lain: mata, tingkat 

kreatifitas serta jam terbang andalah yang menentukan. Bisa jadi 

pola yang terlihat biasa saat dipotret dari atas akan terlihat bagus 

kalau difoto dari samping. Bisa jadi pola yang muncul di kelopak 

http://www.flickr.com/photos/topherous/187684736/
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bunga mawar terlihat datar saat anda menggunakan lensa 

standar akan sangat dramatis saat anda memotretnya dengan 

lensa makro. 

Kuncinya adalah selalu buka mata anda untuk “mendeteksi” 

pola yang muncul dimanapun anda berada. Kalau seorang agen 

rahasia selalu waspada untuk mendeteksi musuh yang 

menyamar, pastikan mata anda selalu waspada mengamati pola 

yang barangkali juga tersamar (cie cie, perumpaannya serem 

amat…). 

 
 

Memaksimalkan Pola Dalam Komposisi 

Saat anda menemukan pola yang menarik, ada beberapa 2 

hal kunci yang bisa dilakukan untuk memaksimalkannya supaya 

terlihat lebih dramatis dalam foto: 

http://www.flickr.com/photos/darwinbell/303892944/
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 Sudut Pemotretan 

Sudut pemotretan memegang peran penting saat anda 

memotret pola, bisa jadi kelopak bunga mawar yang terlihat 

datar saat anda memotretnya dari samping bisa terlihat 

sangat bagus saat anda memotretnya dari atas, misalnya. 

Bermain-mainlah dengan beberapa sudut pemotretan sampai 

anda menemukan yang terbaik. 

 Jenis Lensa/ Jarak Pemotretan 

Pola yang muncul saat anda mengiris bawang merah 

tentu akan terlihat sangat biasa saat anda memotretnya dari 

jarak agak jauh, namun saat anda menggunakan lensa makro 

(atau mode makro), dan memotretnya dari jarak yang sangat 

dekat, semua menjadi tampak lebih baik. 

 Penuhi Frame Dengan Pola 

http://www.flickr.com/photos/kwl/2785555259/
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Ya, tidak ada cara lain untuk mendramatisir pola selain 

memenuhi seluruh frame dengannya. Dengan memenuhi 

keseluruhan frame dengan pola, tidak ada elemen lain yang 

mengganggu mata yang melihat foto kita, sehingga pola 

makin terlihat kuat dan dramatis. 

Nah, bereksperimen dan berkreasi!! 
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Bagaimana Membuat Foto Bokeh yang Creamy 

 

Salah satu perbedaan utama antara indera mata dan lensa 

kamera anda adalah bahwa mata memiliki depth of field (DOF) 

hampir tanpa batas sementara lensa terbatas, ini membawa 

konsekuensi bahwa bidang fokus lensa tidaklah seluas mata. Dan 

fotografer terdahulu telah memutuskan untuk justru 

memanfaatkan kelemahan ini menjadi senjata. Lahirlah apa yang 

kemudian disebut bokeh. 

Bokeh aslinya adalah kata dalam bahasa Jepang yang 

berarti ‘menjadi kabur’, jadi foto bokeh adalah karakteristik foto 

yang menonjolkan sebuah oyek utama yang fokusnya sangat 

tajam sementara latar belakang (dan atau depan) yang sangat 

http://belajarfotografi.com/memahami-aperture-depth-of-field/
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kabur, atau dalam bahasa Inggris selective focusing. Dalam 

contoh foto cantik diatas (karya Sektor Dua), obyek utama muka 

model amatlah tajam, namun latarbelakang pintu menjadi 

tampak amat kabur (blur). Nah, sifat kabur inilah yang disebut 

bokeh. Bagaimana caranya supaya kita bisa menghasilkan foto 

bokeh yang seperti ini. Berikut yang bisa anda lakukan: 

1. Pilih mode manual atau Aperture Priority – baca lebih jauh 

tentang mode operasi kamera disini 

2. Pilih setting aperture sebesar mungkin. 

Lihat tulisan f/x di lensa anda, semakin kecil x, semakin 

besar aperture dan semakin sempit bidang fokusnya 

3. Pikirkan tentang faktor jarak, yakni jarak didepan dan 

dibelakang bidang obyek. 

 
Misalnya anda berdiri 1 meter didepan teman (jarak 

depan = 1 meter) dan anda menjatuhkan titik fokus lensa 

pada mukanya. Teman anda berdiri sekitar 10 meter dari 

background terdekat (jarak belakang = 10 meter), maka 

background ini akan terlihat sangat kabur. Intinya, 

http://www.flickr.com/photos/sektordua/226227988/
http://belajarfotografi.com/memahami-mode-auto-dan-scene-pada-kamera-digital/
http://belajarfotografi.com/memahami-aperture-depth-of-field/
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semakin kecil jarak depan (jarak antara lensa dan obyek) 

dan semakin besar jarak belakang (jarak antara obyek dan 

background) semakin kabur backgorund anda. 

4. Banyak berlatih dan usahakan anda membeli lensa dengan 

kemampuan aperture sebesar mungkin. 

Tips: Jika anda memang menyukai bokeh, lensa non-zoom 

dengan aperture super besar adalah cara tercepat 

mendapat bokeh (misal: 85mm f/1.8 & 50mm f/1.8, dua 

lensa ini adalah lensa super cepat dan super murah juga 

penghasil bokeh yang luar biasa) 
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