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P h o t o  J o u r n a l i s m 
     Suatu medium sajian 

u n t u k 

m e n y a m p a i k a n 

beragam bukti visual 

a t a s  b e r b a g a i 

p e r i s t i w a  p a d a 

masyarakat seluas-

l u a s n y a  b a h k a n 

hingga kerak dibalik 

peristiwa tersebut. 

 



 



  

 





4(empat) jenjang sebagai dasar menjadi jurnalis foto : 

1.Snapsh Shot (Pemotretan sekejap)  

 Suatu pemotretan yang dilakukan dengan cepat karena melihat suatu     moment 

atau aspek yang menarik. Dilakukan dengan spontanitas dan reflek yang kuat. Jenjang ini 

menyangkut pendekatan yang lebih pribadi. 

2.Advanced Amateur Photography (Fotography sebagai hobi) 

 Dalam tahap ini fotografer mulai menekankan faktor-faktor eksperimental dan 

bukan sekedar snapsh shot.  

3.Art Photography (Foto Seni) 

 Suatu jenjang lebih serius lagi dengan berbagai obyek pemotretan dititik dengan 

interpretasi yang luas. Ekspresi subyektif terlihat dalam karya yang dihasilkan. Kejelian, 

improvisasi, kreasi,dan kepekaan terhadap obyek menjadi dasar yang kuat. 

4.Photojournalism (Foto jurnalis) 

 Dalam mengemban profesi jurnalis foto, sangat dianjurkan menguasai ketiga 

tahapan atau jenjang sebelum melangkah ke foto jurnalis. 



















Suatu metode sebagai pembimbing dalam setiap penugasan atau 

pengembangan konsep, yang dikenal dengan metode EDFAT, yang terdiri 

dari unsur-unsur : 
 

* Entire (Estabilised shot) 

 Suatu keseluruhan pemotretan yang dilakukan begitu melihat suatu peristiwa 

 atau  bentuk penugasan yang lain, untuk mengintai bagian dari obyek. 

* Detail 

 Suatu pilihan atas bagian tertentu dari keseluruhan pandangan terdahulu (entire). 

 Tahap ini adalah suatu pilihan pengambilan keputusan atau sesuatu yang dinilai 

 paling  tepat sebagai Point of interest. 

* Frame 

 Suatu tahapan dimana kita membingkai suatu detil yang dipilih. Fase ini 

 mengantar  seorang calon pewarta foto mengenal arti suatu komposisi,pola 

 tekstur, dan bentuk  obyek pemotretan yang akurat. Rasa artistik semakin 

 penting dalam tahap ini. 

* Angle 
 Suatu Tahap dimana sudut pandang menjadi dominan, ketinggian, kerendahan, 

 level  mata (Kiri dan kanan), serta cara melihat. Fase ini penting untuk 

 mengkonsepkan visual  apa yang diinginkan. 

* Time 
 Suatu tahap penentuan penyinaran dengan kombinasi yang tepat antara diafragma 

 dan  kecepatan atas ke empat tingkatan sebelumnya. Pengetahuan teknis atas 

 keinginan  membekukan gerakan atau memilih ketajaman ruang adalah 

 suatu prasyarat dasar yang  diperlukan. 



Penggolongan Foto Jurnalistik 
Berdasarkan Kepentingan Pemuatan : 

 

• Ilustratif 

 Foto yang tampil di media massa hanya sebagai ilustrasi dari tulisan yang 

dimuat. 

 

• Dokumentatif 

 Foto yang ditampilkan untuk menunjang tulisan yang dimuat dan ber sifat 

dokumentatif dari suatu peristiwa lampau yang dapat mendukung tulisan. 

 

• Ekspresif 

 Jenis foto jurnalistik yang mampu mengkomunikasikan suatu peristiwa yang 

baru terjadi walaupun tanpa tulisan. 

   



Isi pesan fotography jurnalistik : 

 

 

 

~  Hard News 

 Pemotretan dilakukan pada moment yang terjadi sangat cepat, sesaat, dan 
tidak terulang. 

  





~ Human Interest 

    Pesan foto yang disampaikan dapat menimbulkan perasaan simpati atau 

emosi tertentu. 







~ Sport 
    Foto bukan hanya merekam aksi didalam pertandingan saja. Kejadian       

      menarik diluar arena pertandingan justru lebih bagus. 







~ Landscape 

    Dalam konteks foto jurnalistik, hindari foto landscape tanpa ada  subyek        

     pendukung yang hidup atau bergerak,misalnya manusia, hewan, dll. 









Yang Diperlukan Dan Diperhatikan Dalam 

“Membuat”  

Foto jurnalistik : 

1. Menguasai kamera dan peralatan fotografi yang dipakai.  

2. Tahu tentang teknik pemotretan.  

3. Isi pesan foto bersifat informatif, ilustratif, dan atraktif. 

4. Diusahakan setiap subyek yang ada dalam foto 

membentuk suatu kesatuan isi pesan foto. 

5. Mempertimbangan sisi etika dan kesantunan, baik dalam 

hal  isi pesan foto pemotretan maupun mempublikasikan.  

6. Selalu berusaha eksklusif dalam hal konsep isi pesan foto. 

7. Jujur. 




