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BAB I 

PENGANTAR FOTOGRAFI JURNALISTIK 

I. Pengertian 

Pertama-tama kita harus paham terlebih dahulu makna kata ‗jurnalis‘. Jurnalis berasal dari 

bahasa latin „Diurnarii‟. Diurnarii adalah orang-orang suruhan kaum elite Roma untuk melihat 

acta diurna  di gedunh senat Roma, untuk kemudian mencatat dan melaporkan kepada seluruh 

pejabat diberbagai provinsi Roma, kepada seluruh  garnisun di Roman Empire (Kekaisaran 

Roma). Acta diurna  dalam bahasa latin terjemahannya adalah “acta”= catatan, keterangan, dan 

diurna =berkala harian.  

Dari akar bahasa latin diur, diurna, diadaptasi oleh bahasa gaelic (perancis) menjadi  jour, 

dan  dialek bretton-saxon :  day.  Bahasa Latin lazim diadaptasi oleh bahasa suku- suku bangsa di 

Eropa selama ribuan tahun karena para filsuf, scholar, dan orang orang cendekiawan di Eropa 

yang kerap menjadi   panutan dan teacher masyarakat Eropa sering mempergunakan bahasa 

Latin. 

Jadi kini Jurnal  bisa diterjemahkan bukan hanya sebagai catatan harian, namun adalah 

catatan/pelaporan secara berkala (kronologis), periodik.  Tata waktu  secara berkala (periodik)  

dalam jurnal modern ini mengadaptasi pada perkembangan dunia Teknologi Informasi, maka 

bisa laporan jurnal bisa berdasar perkembangan  per-detik, menit, jam, hari, minggu, bulan dan 

tahun. 

Di Eropa Jurnalistik menjadi ilmu yang menantang untuk dipelajari, dan digemari oleh 

para kaum intelektual Eropa. Di Belanda misalnya, dari bahasa Belanda  ―Journalistich‖ atau 

dalam bahasa Inggris ―Journalism‖ yang bersumber dari bahasa Perancis ―Journal‖, asal kata dari 

“Jour” yang berarti hari. Jadi journal berarti catatan harian. 



2 
 

Journalistich berarti pengetahuan tentang penyiaran catatan harian dengan segala 

aspeknya, meliputi : mencari, mengolah, sampai kepada menyebarluaskan catatan harian 

tersebut. Dan yang disebarluaskan itu adalah apa yang biasa kita sebut sebagai berita. 

Menurut Prof. Mitchel V. Charnley dalam Bukunya ―Journalism and Mass 

Communication‖, (1991) : “News is timely report a fact or opinion of either interest or 

important or both to a considerable number of people‖ (Berita adalah laporan tercepat mengenai 

fakta atau opini yang penting atau menarik minat, atau keduanya bagi sejumlah besar orang.) 

Fungsi jurnalistik : 

• Menyiarkan informasi 

• Mendidik 

• Menghibur 

• Mempengaruhi 

Ciri-ciri surat kabar dan majalah : 

• Universalitas 

• Aktualitas 

• Periodisitas 

• Publisitas 

Fotografi oleh pers disebut jurnalistik foto (Journalism Photography), dan foto-foto yang 

dihasilkan untuk Pemberitaan disebut foto berita (press photo atau news photo). Orang yang 

bekerja menghasilkan foto jurnalistik disebut Fotografer Jurnalis atau Pewarta Foto. 

9 Elemen Jurnalisme 

Sembilan Elemen Jurnalisme dalam Buku “The Element of Journalism” oleh Bill Kovach dan 

Tom Rosentiel, 2006 : 

1. Kewajiban utama jurnalisme adalah pada pencarian kebenaran. 

2. Loyalitas utama jurnalisme adalah pada warga Negara. 
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3. Esensi jurnalisme adalah disiplin verifikasi. 

4.  Jurnalis harus menjaga independensi dari obyek liputannya. 

5.  Jurnalis harus membuat dirinya sebagai pemantau independen dari kekuasaan. 

6. Jurnalis harus memberi forum bagi publik untuk saling-kritik dan menemukan kompromi. 

7. Jurnalis harus berusaha membuat hal penting menjadi menarik dan relevan. 

8. Jurnalis harus membuat berita yang komprehensif dan proporsional. 

9. Jurnalis harus diperbolehkan mendengarkan hati nurani personalnya 

 

II. Fotografi Jurnalistik 

Fotografi (dari bahasa Inggris: photography, yang berasal dari kata Yunani yaitu "Fotos" 

yakni : Cahaya dan "Grafo" : Melukis/menulis. Jadi Fotografi adalah proses melukis/menulis 

dengan menggunakan media cahaya. Sebagai istilah umum, fotografi berarti proses atau metode 

untuk menghasilkan gambar atau foto dari suatu obyek dengan merekam pantulan cahaya yang 

mengenai obyek tersebut pada media yang peka cahaya. Alat paling populer untuk menangkap 

cahaya ini adalah kamera. Tanpa cahaya, tidak ada foto yang bisa dibuat. 

Prinsip fotografi adalah memokuskan cahaya dengan bantuan pembiasan sehingga 

mampu membakar medium penangkap cahaya. Medium yang telah dibakar dengan ukuran 

luminitas cahaya yang tepat akan menghailkan bayangan identik dengan cahaya yang memasuki 

medium pembiasan (selanjutnya disebut lensa). 

Untuk menghasilkan intensitas cahaya yang tepat untuk menghasilkan gambar, digunakan 

bantuan alat ukur berupa lightmeter. Setelah mendapat ukuran pencahayaan yang tepat, seorang 

fotografer bisa mengatur intensitas cahaya tersebut dengan mengubah kombinasi ISO/ASA (ISO 

Speed), diafragma (Aperture), dan kecepatan rana (speed). Kombinasi antara ISO, Diafragma & 

Speed disebut sebagai pajanan (exposure). 
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Di era fotografi digital dimana film tidak digunakan, maka kecepatan film yang semula 

digunakan berkembang menjadi Digital ISO. 

 

Sejarah Fotografi Jurnalistik 

Fotografi jurnalistik muncul dan berkembang di dunia sudah lama sekali, tetapi lain 

halnya dengan di Indonesia, foto pertama yang di buat oleh seorang warga negara Indonesia 

terjadi pada detik-detik ketika bangsa ini berhasil melepaskan diri dari belenggu rantai 

penjajahan. Alex Mendur (1907-1984) yang bekerja sebagai kepala foto kantor berita Jepang 

Domei, dan adiknya sendiri Frans Soemarto Mendur (1913-1971), mengabadikan peristiwa 

pembacaan teks Proklamasi kemerdekaan republik Indonesia dengan kamera Leica, dan pada 

saat itulah pada pukul 10:00 WIB pagi tanggal 17 Agustus 1945 foto jurnalis Indonesia lahir. 

Batasan sukses atau tidaknya sebuah foto jurnalistik tergantung pada persiapan yang 

matang dan kerja keras bukan pada keberuntungan. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa ada 

foto yang merupakan hasil dari "being in the right place at the right time" . Tetapi seorang 

jurnalis profesional adalah seorang jurnalis yang melakukan riset terhadap subjek, mampu 

menentukan peristiwa potensial dan foto seperti apa yang akan mendukungnya (antisipasi). Itu 

semua sangat penting mengingat suatu moment yang baik hanya berlangsung sekian detik dan 

mustahil untuk diulang kembali. 

Etika, empati, nurani merupakan hal yang amat penting dan sebuah nilai lebih yang ada 

dalam diri jurnalis foto. Seorang jurnalis foto harus bisa menggambarkan kejadian sesungguhnya 

lewat karya fotonya, intinya foto yang dihasilkan harus bisa bercerita sehingga tanpa harus 

menjelaskan orang sudah mengerti isi dari foto tersebut dan tanpa memanipulasi foto tersebut. 
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Seluk-beluk fotografi dan perkembangannya 

Manusia sejak lama memang sudah lama tertarik pada dunia gambar-menggambar, hal itu 

terbukti dari penemuan objek gambar di gua-gua pada masa purba, seperti yang pernah 

ditemukan di Altamira, Spanyol dan Cromagnon, Perancis. 

Pada perkembangannya, manusia muncul keinginan untuk mem-visualisasi-kan apa yang 

mereka lihat ke dalam bentuk-bentuk benda yang menjadi cikal bakal pemakaian Pictogram 

(Tulisan yang berbentuk gambar) seperti yang ditemukan di Mesir purba (Hieroghlyp), Sumeria 

(paku), dan lain-lainnya. 

Adapun perkembangan fotografi tidak terlepas penemuan penting Ibnu Haitam dengan 

kamera Obskura-nya. Dengan penemuan yang berbentuk ruangan gelap dan di lensa sebagai 

tempat keluarnya cahaya, maka dunia "jepret-menjepret" pun dimulai. 

Zaman pun berlalu, penemuan baru pun ditemukan. Kali ini sebuah kaca dijadikan alat 

untuk menangkap cahaya yang sebelumnya telah dilapisi dengan zat kimia tertentu. Alat ini 

merupakan cikal bakal kamera modern. Setelah penemuan yang penting itu, pers pun akhirnya 

memakai penemuan tersebut untuk proses fotografinya. Kira-kira pada abad ke-19 ditetapkan 

sebagai abad perkembangan fotografi (History of Photography, Alma Daveport, 1991). Untuk 

pemakaian pertama, yaitu pada tahun 1653. Harian Hollandsche Mercurius memuat gambar 

penobatan Cromwell menjadi raja Inggris Raya. 

Sebagai gambaran, bahwa dengan adanya pemakaian kamera ini, media-media pada 

zaman dahulu lebih banyak diminati dan memacu meningkatnya jumlah oplah yang tercetak. 

Terbukti pada tahun 1914, Time mampu mencetak 200.000 oplah, dan bahkan pada tahun 1925, 

Illustrated Daily News mencetak lebih dari 1.000.000 oplah! 

Betapa besar pengaruhnya di media, sehingga tidak heran jika belakangan ini timbul ide 

untuk mengapresiasikan karya tersebut dengan penghargaan tingkat internasional, yang terkenal 
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dengan Pulitzer Award. Pada era sekarang pun, fotografi jurnalistik sudah dikategorikan dalam 

sebuah seni. 

Kegiatan Fotografi Jurnalistik 

Tidak terlalu sulit sebenarnya untuk dapat memahami apa itu fotografi jurnalistik. Karena 

kini kegiatan fotografi bukan lagi sebuah kegiatan yang dilakukan beberapa orang saja. 

Perkembangan teknologi mampu membuat fotografi semakin mudah dipelajari dan 

dipergunakan. Mulai dari hand phone berkamera sampai pada kamera digital SLR (Single Lens 

Reflex) dibuat untuk semakin mudah digunakan. 

Henri Cartier-Bresson, salah satu pendiri agen foto terkemuka di dunia Magnum 

menyatakan bahwa fotografi jurnalistik berkisah dengan gambar, melaporkannya dengan sebuah 

kamera, merekamnya dalam waktu, yang seluruhnya berlangsung saat citra tersebut 

mengungkapkan sebuah cerita. 

Dari sini jelaslah bahwa fotografi jurnalistik tidak hanya sekedar foto yang asal jepret, 

harus ada pesan didalamnya. Seperti apa yang dikatakan Wilson Hicks, seorang editor majalah 

life, bahwa foto jurnalistik adalah gabungan antara kata dan gambar. Maka itu sebuah foto 

juranlistik tidak mampu berdiri sendiri. Harus ada teks/caption yang mendampinginya.  

Sederhananya begini, kalau tulisan berita memuat 5W+1H bukankah berarti foto 

jurnalistik juga seperti itu? Lalu mungkinkah sebuah foto mampu menjelaskan soal 5W+1H? 

Tentu saja tidak mungkin, oleh karenanya keberadaan teks/caption perlu diadakan untuk lebih 

memudahkan pembaca dalam memahami foto yang ditampilkan. 

Fotografi jurnalistik jelas berbeda dengan bidang fotografi lainnya. Ada beberapa elemen 

yang harus dipenuhi dalam sebuah foto untuk bisa dikategorikan sebagai foto jurnalistik. Foto 

jurnalistik adalah bagian dari dunia jurnalistik yang menggunakan bahasa visual untuk 

menyampaikan pesan kepada masyarakat luas dan tetap terikat kode etik jurnalistik.  
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Foto jurnalistik bukan sekadar jeprat-jepret semata. Ada etika yang selalu dijunjung 

tinggi, ada pesan dan berita yang ingin disampaikan, ada batasan batasan yang tidak boleh 

dilanggar, 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. 

Para pewarta foto mau tak mau harus selalu berada di garis depan. Pewarta foto juga 

dituntut sigap dalam menangkap setiap "momentum" dari sebuah peristiwa, membingkainya 

dengan dalam sebuah gambar yang berbeda dari apa yang dilihat oleh khalayak awam. Yang 

terpenting, mereka harus mengerti dan paham atas peristiwa yang sedang diabadikannya.  

Ciri-ciri foto jurnalis: 

1.Memiliki nilai berita atau menjadi berita itu sendiri. 

2.Melengkapi suatu berita/artikel  

3.Dimuat dalam suatu media. 

Sebuah foto dapat berdiri sendiri, tapi jurnalistik tanpa foto rasanya kurang lengkap, mengapa 

foto begitu penting ?, karena foto merupakan salah satu media visual untuk 

merekam/mengabadikan atau menceritakan suatu peristiwa. Semua foto pada dasarnya adalah 

dokumentasi dan foto jurnalistik adalah bagian dari foto dokumentasi (Kartono Ryadi, Editor 

foto harian Kompas). Perbedaan foto jurnalis adalah terletak pada pilihan. Membuat foto jurnalis 

berarti memilih foto mana yang cocok. Contohnya: di dalam peristiwa pernikahan, kegiatan 

dokumentasi berarti mengambil/memfoto seluruh peristiwa dari mulai penerimaan tamu sampai 

selesai.  

Tapi, seorang wartawan foto hanya mengambil yang menarik, apakah public figure atau 

saat pemotongan tumpeng saat tumpengnya jatuh, khan menarik. Hal lain yang membedakan 

antara foto dokumentasi dengan foto jurnalis hanya terbatas pada apakah foto itu dipublikasikan 

(media massa) atau tidak. 
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Nilai suatu foto ditentukan oleh beberapa unsur: 

1. Aktualitas 

2. Berhubungan dengan berita. 

3. Kejadian luar biasa. 

4. Promosi. 

5. Kepentingan. 

6. Human Interest. 

7. Universal. 

Foto jurnalistik terbagi menjadi beberapa bagian: 

1. Spot news : Foto-foto insidential/ tanpa perencanaan. (ex: foto bencana, kerusuhan, dll). 

2. General news : Foto yang terencana (ex : foto SU MPR, foto olahraga). 

3. Foto Feature : Foto untuk mendukung suatu artikel. 

4. Esai Foto : Kumpulan beberapa foto yang dapat bercerita. 

Foto yang sukses 

Batasan sukses atau tidaknya sebuah foto jurnalistik tergantung pada persiapan yang 

matang dan kerja keras bukan pada keberuntungan. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa ada 

foto yang merupakan hasil dari being in the right place at the right time. Tetapi seorang jurnalis 

profesional adalah seorang jurnalis yang melakukan riset terhadap subjek,mampu menetukan 

peristiwa potensial dan foto seperti apa yang akan mendukungnya (antisipasi). Itu semua sangat 

penting mengingat suatu moment yang baik hanya berlangsung sekian detik dan mustahil untuk 

diulang kembali.  Etika, empati, nurani merupakan hal yang amat penting dan sebuah nilai lebih 

yang ada dalam diri jurnalis foto. 

Seorang jurnalis foto harus bisa menggambarkan kejadian sesungguhnya lewat karya 

fotonya, intinya foto yang dihasilkan harus bisa bercerita sehingga tanpa harus menjelaskan 

orang sudah mengerti isi dari foto tersebut dan tanpa memanipulasi foto tersebut. 
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Dalam ilmu fotografi dikenal berbagai cabang fotografi yaitu fotografi amatir, fotografi 

professional, fotografi komersial dan fotografi seni. Fotografi Jurnalistik merupakan salah satu 

cabang fotografi yang termasuk dalam bidang professional, disamping ada fotografi  ilmu 

pengetahuan. 

Sebuah karya foto dikatakan memiliki nilai jurnalistik jika memenuhi syarat jurnalistik 

yaitu memenuhi kreteria 5 W dan I H (What, Who, Why, When, Where dan How). 

Foto berita/ subyek 

Sasaran foto di dalam dunia fotografi  jurnalistik senantisa disebut subyek, bukan obyek. 

Disebut subyek karena apapun yang ada di depan mata kita pada hakekatnya merupakan bagian 

dari diri kita. Kesadaran ini bakal menggiring kita untuk menghayati sikap santun kemanusiaan, 

suatu sikap olah rasa dan olah pikir. Dengan pemahaman ini, seorang wartawan meliput aneka 

kejadian dan peristiwa dan mencoba menangkap drama atau suasana hati yang ceria yang tengah 

dialami manusia. Ini berarti secara langsung maupun tak langsung, tiap kejadian atau peristiwa 

apapun yang kita hadapi memang ada kaitannya dengan human interest (minat insani). 

Rincian subyek berita 

Subyek berita yang juga lumrah menjadi garapan kerja fotografi di dunia pers terdiri dari 

tokoh, tempat peristiwa atau tokoh di suatu tempat pada suatu peristiwa, secara singkat dapat 

dijelaskan sebagai berikut; 

a. Tokoh. 

Yang dimaksud dengan tokoh untuk memberi  materi berita bukan melulu seseorang dengan 

status sosial yang tinggi, melainkan manusia pada umumnya.Jadi, kalau yang dibahas adalah 

mengenai seorang petani atau buruh kasar, maka untuk kepentingan foto adalah pak Tani atau 

pak Buruh sebagai tokohnya. 
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b. Tempat. 

Adalah area atau setumpuk tanah, sebuah bangunan, lingkungan perumahan, sebuah desa atau 

kota dan sebagainya. 

c. Peristiwa. 

Aneka ragam subyek yang bentuknya tidak bakal ada duanya, tidak akan terjadi dua kali dalam 

bentuk serupa. 

Tiga jenis subyek diatas sering terpadu, baik tokohnya terkenal, atau tempatnya memang 

terkenal, atau peristiwa itu sendiri melibatkan tokoh dan tempat terkenal. Dari tiap subyek yang 

memang sudah dianggap layak berita itu kemudian diberi tempat di halaman Koran atau majalah. 

Ada jatah halaman satu atau dua dan seterusnya ditentukan menurut kategori berita. 

Kategori Foto berita. 

Seperti disebut dimuka, jatah tempat sebuah foto di media cetak ditentukan berdasarkan 

bobot kandungan beritanya. Hal ini dibagi menurut tertib umumnya di dunia pers yang dikenal 

dengan istilah kategorisasi. Berikut ini sebuah contoh kategorissi secara umum. 

a. Berita Spot 

Lazim juga disebut hot news (berita hangat) atau hard news (berita keras). Berita yang termasuk 

dalam kategori ini mencakup ankea peristiwa mendadak yang melukiskan sejarah masa kini dan 

berlangsung sepintas. Misalnya peristiwa huru-hara, bencana alam, kecelakaan dan berbagai 

kejadian alam serta manusia, yang menuntut kesigapan fotografer untuk menangkapnya dalam 

hitungan detiuk. Kunci sukses untuk liputan berita dalam kategori ini seorang wartawan foto 

harus berada tepat di pusat peristiwa pada saat yang tepat, sebab subyek foto jenis ini tidak 

pernah bisa  disuruh menunggu kehadiran juru foto. 

b. Feature 

Ini masih berkaitan dengan sebuah berita spot, tetapi berbeda dalam segi penggarapannya. Satu 

contoh misalnya rumah terbakar, untuk sajian berita spot sudah dianggap layak jika sudah 
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melukiskan kobaran api atau asap hitam yang membubung ke langit. Namun dalam pola kategori 

features, pembaca diajak merasakan emosi para korban, dengan menampilkan wajah ekspresi 

manusianya, sementara situasi porak-poranda akibat kebakaran sebagai latar belakang. Foto-foto 

dalam kategori ini bukan sekedar jepretan sepintas (snapshot), tetapi ada upaya fotografer untuk 

memilih sudut pandang yang khas. 

c. Berita olah raga 

Perbendaharaan pengetahuan untuk tiap cabang permainan amat menentukan sukses tidaknya 

membuat foto pada kategori ini. Kreatifitas sang fotografer selalu diuji oleh keadaan atau 

peristiwanya. Cara menangkap momen penting disini juga patut disimak, apakah mampu 

memberi sensasi tersendiri ataukah hanya mengulang peristiwa yang pernah ada. Orisinalitas 

sudat pandang didalam foto kategori ini layak dihargai sama pentingnya dengan bahan 

liputannya itu sendiri. 

d. Berita Potret 

Pengertian potret (Potrait) dalam foto jurnalistik bukan melulu berupa Close Up yang mampu 

menampilkan karakteristik dan suasana hati sang subyek terkenal. Paling utama adalah 

keunggulan pengungkapan kreatif dari watak seorang tokoh, hingga seakan-akan merupakan 

sebuah biografi visual. Hal ini dapat disajikan dalam bentuk Close Up atau ditengah suatu situasi 

atau kegiatan tertentu. 

e. Berita Fesyen (Fashion) 

Dalam kajian berita Fashion, ada dua kegiatan yang harus diliput oleh fotografer yaitu kegiatan 

pentas dan kegiatan studio. Kedua bentuk kegiatan itu penanganan fotografisnya adalah serba 

khas. Kegiatan pentas atau panggung menuntut keunggulan fotografer untuk mengabadikan 

dalam tempo terbatas tanpa dipengaruhi unsur-unsur lain.Sedangkan kegiatan studio, seorang 

fotografer harus terlibat kerja sama dengan pentas rambut, perias wajah atau penata artistik serta 

pihak lain yang menunjang suksesnya penyajian subyek foto tersebut. 
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f. Berita Pariwisata 

Pemberitaan Foto dari kategori ini adalah mengangkat kegiatan di sekitar obyek wisata. 

Pemberitaan semacam ini yang terpenting adalah mengandung nilai informasi bagi publik awam, 

baik mengenai tempat dengan suasana yang unik maupun mengenai bentuk adat serta budaya 

lokal yang menambah pengetahuan pembaca di daerah lain. 

g. Berita Celah Kehidupan 

Berita dalam kategori ini boleh dikatakan lumrah meskipun tanpa terikat syarat unsur kehangatan 

(hot news). Yang diutamakan pada foto dalam kategori ini adalah segi keunikan subyeknya. Di 

negeri kita tercinta ini sasaran fotografis mengenai subyek semacam ini boleh dibilang 

melimpah. Selalu ada bahannya, asal saja sang fotografer jeli mengamatinya sehingga nantinya 

akan tercipta foto yang amat menarik. 

Manipulasi foto, Hal Tabu dalam Fotografi Jurnalistik 

Seorang wartawan foto bertugas untuk menghasilkan foto yang bercerita. Foto bercerita 

yang dimaksud adalah foto yang bisa menyampaikan pesan yang tersirat dalam foto tersebut. 

Wartawan foto memang dihadapkan pada sebuah moment yang dinamis.  

Walau demikian, dalam menghasilkan karya tersebut, seorang wartawan foto dilarang 

melakukan manipulasi terhadap hasil fotonya. Karena hal itu sama saja dengan tidak 

menampilakan cerita sesungguhnya dan bisa termasuk perbuatan membohongi publik. Contoh 

manipulasi foto yakni dengan menambahkan objek dalam yang dibuatnya agar foto tersebut 

tampak bercerita. Oleh karena itu upaya memanipulasi dalam foto adalah hal yang tabu dalam 

fotografi jurnalistik. 

Untuk mendapatkan hasil foto yang memuaskan, wartawan foto harus menguasai alat 

tempurnya yakni kamera. Jangan sampai ketika bertugas masih dibingungkan oleh anatomi 
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kamera. Kamera bagi seorang wartawan foto itu laksana Handphone, kita bahkan tidak perlu 

melihat layar ketika mengetik SMS, karena kita sudah tahu detail HP tersebut. 

Untuk itu,  kamera tidak harus selalu Digital Single-Lens Reflex (DSLR), yang penting 

adalah wartawan tersebut menguasai kompisisi objeknya. Fergananta juga melihat bahwa 

penguasaan tehnik merupakan hal penting dalam menghasilkan karya. Persentase pengaruh 

penguasaan tehnik dalam menghasilkan foto yang bagus bisa mencapai 50% - 60%. Namun 

menurutnya ada satu hal yang juga sangat penting di miliki oleh seorang wartawan foto yakni 

Sense of News.  

Wartawan foto tersebut harus memiliki insting yang kuat untuk melihat sisi lain dari 

sebuah moment.  Wartawan foto tersebut harus punya naluri bagaimana menciptakan foto yang 

bercerita. 

Namun penguasaan tehnik fotografi dan sense of news juga  harus di dukung dengan 

kemampuan lobi yang kuat. Biasanya  wartawan foto harus melobi objek  untuk di foto. Kadang 

di Instansi tertentu ada larangan untuk membuat foto. Hal ini terkait dengan kode jurnalistik, 

wartawan foto harus mematuhi peraturan tempat dia sedang bertugas. Bagi para pewarta foto 

harap mengingat jangan memotret, jika dilarang memotret di sebuah acara kenegaraan oleh 

protokoler. 

Menurut Vincent Bayu seorang jurnalis Foto harian Kompas, foto jurnalistik bisa 

mempunyai kekuatan yang luar biasa untuk mengubah dunia. Ia mencontohkan salah satu foto 

hasil karya seorang wartawan foto salah satu media cetak di Indonesia, foto seorang mahasiswa 

yang terkapar pada saat demonstrasi reformasi 1998. Pada saat itu, foto tersebut dapat 

menumbuhkan semangat para mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya untuk melewan rezim 

orde baru pada saat itu. Foto jurnalistik juga mampu memberikan pengaruh pada proses 

pengambilan kebijakan oleh pemerintah. 
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  Dalam proses untuk memperoleh foto, seorang jurnalis foto harus berpatokan pada ke-

sembilan elemen jurnalisme diatas. Jurnalistik foto (Photo Journalism) yaitu proses atau aktivitas 

jurnalistik berupa fotografi, pemotretan, atau pengambilan gambar. Jurnalistik foto menghasilkan  

gambar yang bernilai berita –‖foto jurnalistik‖, ―foto berita‖ (foto bernilai berita), atau ―berita 

foto‖ (berita berbentuk foto). 

Situs photography.com mendefinisikan jurnalistik foto sebagai ―wilayah fotografi yang 

didedikasikan untuk mengambil gambar yang akurat dari sebuah peristiwa aktual‖ (an area of 

photography dedicated to taking accurate shots of current events). 

Fungsi foto jurnalistik adalah untuk melengkapi teks berita, menambah daya tarik berita, 

memperkuat bukti kejadian, atau ilustrasi. 

Foto Jurnalistik lazim pula menjadi berita tersendiri yang disebut ―berita foto‖ atau ―foto 

berita‖ dengan sebuah caption (keterangan foto) ringkas. Berita foto lazim muncul di halaman 

depan surat kabar berdampingan (atau ―bersaing‖) dengan headline. 

Robert Cappa Fotografer majalah Life yang juga mengabadikan pendaratan pasukan 

sekutu di Pantai Normandia 1944 menyatakan Jurnalistik Foto adalah bentuk khusus jurnalisme 

(mengumpulkan, mengedit, dan menyajikan bahan berita untuk publikasi atau siaran) yang 

menciptakan gambar untuk menceritakan kisah berita. (Photojournalism is a particular form of 

journalism [the collecting, editing, and presenting of news material for publication or 

broadcast] that creates images in order to tell a news story). 

Foto Jurnalistik adalah produk wartawan foto (Photo Journalist). Seperti halnya 

wartawan tulis, Photo Journalist juga seorang reporter yang harus membuat keputusan secara 

instan dan membawa peralatan (kamera). 
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Karakteristik Foto Jurnalistik 

Vincent Bayu Tapa Brata seorang fotografer Kompas dalam Bukunya ―Foto Indah dan 

Menarik‖ (2007) menegaskan bahwa karakter Foto Jurnalistik identik dengan nilai berita (news 

values), yakni: 

1. Aktual, gambar peristiwa terbaru. 

2. Faktual, asli atau benar-benar terjadi, bukan rekayasa. 

3. Penting. 

4. Menarik. 

5. Berhubungan dengan berita. 

 

Jenis-Jenis Foto Jurnalistik 

1. Spot news photo : Foto yang diambil secara spontan, insidential, tanpa perencanaan,  

             seperti foto bencana dan kecelakaan 

2. General news photo –foto kejadian terencana, seperti foto pertandingan olahraga,   

             peresmian, konser, dll. 

3. Feature Photo  : foto yang mendukung suatu berita atau artikel. 

4. Essay Photo  : kumpulan foto yang dapat ―bercerita‖. 

5. Singe Picture  : foto tunggal yang melengkapi sebuah artikel/berita. 

6. Photo Story/Photo Esay  : lebih dari satu foto yang ―bercerita‖, misalnya tentang  

            kehidupan anak jalanan. 

7. People in The News Photo  : foto tentang orang/tokoh dalam suatu berita, misalnya foto  

             presiden dalam sebuah acara. 

8. Daily Life Photo  : foto tentang kehidupan sehari-hari yang mengandung ketertarikan  

           manusiawi (human interest), misalnya foto tukang sol sepatu, foto pengemis renta, dll. 

9. Portrait  : foto yang menampilkan wajah orang secara close up –mirip pasfoto KTP atau  
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            foto profile di Facebook. 

10. Sport Photo  : foto peristiwa olahraga. 

11. Science and Technology Photo  : foto peristiwa yang ada kaitannya dengan ilmu  

            pengetahuan dan teknologi, misalnya foto-foto kedokteran, penemuan teknologi baru, dll. 

12. Art and Culture Photo  : foto yang dibuat dari pertunjukan seni dan budaya. 

13. Social and Environment  : foto tentang kehidupan masyarakat serta lingkungan hidupnya,  

             misalnya foto penduduk sekitar TPA Sampah dan kegiatannya. 

Jenis Fotografi (Umum) 

1. Landscape  : objek pemandangan. 

2. Macro  : objek utama benda-benda yang kecil, seperti semut, bunga, dll. 

3. Panning  : objek utamanya benda bergerak, seperti pemain yang belari / laju kendaraan.  

4. Night Shot  : diambil pada malam hari. 

5. Human Interest  : foto yang menggugah emosi atau menyentuh perasaan, misalnya foto  

            pengemis, kuli bangunan yang renta, dll. 

6. Still Life : objek benda-benda di sekitar kita, misalnya buku di meja, gantungan kunci,  

            mainan anak-anak, dll. 

Kode Etik Jurnalistik Foto  

Secara umum, yang nantinya juga akan dibahas dalam bab terakhir dalam Modul ini, 

Fotografer juga memiliki kode etik, misalnya etika foto jurnalistik (Photojournalism ethics) versi 

jprof.com, antara lain tidak boleh ada rekayasa atau berbohong (Pictures don‟t lie) dan jangan 

mengubah gambar. Jurnalis foto juga harus peka terhadap situasi dan orang-orang yang sedang 

bersedih, situasi kematian, mempermalukan seseorang, mencemarkan nama kelompok, 

seksualitas, serta merugikan harkat, martabat, derajat, nama baik serta perasaan susila seseorang. 

Secara umum, jurnalistik foto harus mematuhi kode etik jurnalistik, seperti menghormati hak 

masyarakat untuk memperolah informasi yang benar, menempuh tata cara yang etis, tidak 
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menyiarkan informasi yang bersifat dusta, fitnah, sadis dan cabul serta tidak menyebutkan 

identitas korban kejahatan susila, tidak menerima suap, dan tidak menyalahgunakan profesi, serta 

segera mencabut dan meralat kekeliruan dalam pemberitaan serta melayani hak jawab. 

Tugas Bab I: mahasiswa membuat paper sepanjang 3 halaman A4, font 12 spasi 1,5 huruf 

times new roman tentang tema : Pentingnya Foto Jurnalistik bagi media massa 
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BAB II  

PENGENALAN JENIS-JENIS FOTO DAN TEKNIS DASAR PEMOTRETAN 

 

TEKNIK FOTO JURNALISTIK 

Membuat foto jurnalistik dituntut untuk tidak hanya sekedar memotret (taking picture) 

akan tetapi handaknya kita harus dapat membuat gambar (making picture ). Karya wartawan foto 

dinilai baik jika baik pula isi gambar dan isi beritanya. 

1.Perencanaan 

Perencanaan pada foto jurnalistik diperlukan untuk menghasilkan gambar dan berita yang 

menarik perhatian pembaca dan tentu mempunya nilai berita yang tinggi. Unsur utama foto 

jurnalistik harus mempunyai nilai beritanya yang tinggi disamping gambar yang berkualitas. 

Tahap-tahap perencanaan : 

berita. Pada tahap perencanaan, informasi mengenai suatu peristiwa/acara yang harus diketahui 

oleh wartawan foto adalah kapan waktu, lokasi acara siapa saja orang-orang yang terlibat dalam 

acara tersebut, dalam rangka atau membahas apa persitiwa itu. Hal-hal tersebut hendaknya 

diperhatikan oleh wartawan foto sebelum melaksanakan peliputan, agar nantinya tidak menemui 

hambatan selama berada di lapangan. 

ncanakan gambar seperti apa yang akan dihasilkan. Hal–hal yang dapat 

diperhatikan disini oleh wartawan foto di antaranya yaitu perencanaan mengenai komposisi foto 

yang hendak dihasilkan, perencanaan mengenai angle yang akan diambil atau juga mengenai 

perencanaan pembubuhan unsur-unsur seni yang hendak dimasukkan gambar yang akan dibuat. 

harus sesuai dengan peristiwa apa yang hendak diliput. 
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Informasi untuk membuat foto jurnalistik didapatkan melalui radio, televisi, press release, 

informan, rekan seprofesi dan hubungan baik dengan semua orang. 

2. Menguasai Kamera dan Cahaya 

Penulis risalah fotografi terkenal John Hedgecoe, menunjukkan bahwa untuk mencapai 

hasil pemotretan yang sempurna pewarta foto harus mampu menguasai kamera dan cahaya 

dengan tagnkas dan terampil. Menentukan kecapatan, diafragma, penggunaan blitz dan lensa 

disesuaikan dengan keadaan cahaya dan objek, hal ini perlu diperhatikan. 

Pembuatan foto jurnalistik umumya harus menghasilkan gambar yang jelas sehingga apa 

yang disampaikan mudah diterima dan dimengerti oleh orang yang melihat foto yang kita 

hasilkan tersebut. 

3. Detil Gambar 

Membuat foto jurnalistik memerlukan ketelitian agar mendapat hasil yang maksimal. 

Keterampilan membuat gambar yang bermutu harus memenuhi persyaratan sesuai dengan kaidah 

yang berlaku. 

Metode yang diperkenalkan Walter Croncide School of Jurnalist and Telecommunication 

Arizona State University sebagai metode EDFAT dapat digunakan sebagai pembimbing dalam 

setiap peliputan pewarta foto. 

EDFAT adalah suatu metode pemotretan untuk melatih suatu detil yang tajam. Tahapan-

tahapan yang dilakukan pada setiap unsur. 

 

Entire adalah suatu keseluruhan pemotretan yang dilakukan begitu melihat suatu 

peristiwa. 
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Detil adalah suatu pilihan atas bagian tertentu dari keseluruhan pemandangan terdahulu 

(entire). Tahap ini adalah suatu pilihan pengambilan keputusan atas sesuatu yang dinilai paling 

tepat. 

 

Frame adalah suatu tahap dimana pewarta foto membingkai suatu detil yang telah dipilih. 

Fase ini mengantar pewarta foto ke komposisi, pola tekstur dan bentuk subjek pemotretan 

dengan akurat. 

 

Angle adalah tahap di mana sudut pandang menjadi dominan, ketinggian, kerendahan, 

level mata kiri, mata kanan dan cara melihat. Fase ini penting untuk mengkonsepsikan visual apa 

yang diinginkan. 

 

Time adalah penentuan penyinaran dengan kombinasi yang tepat antara diafragma dan 

kecepatan atas keempat tingkat yang telah disebutkan sebelumnya. Pemotretan teknis atas 

keinginan membekukan gerakan atau memilih ketajaman ruangan suatu event atau kondisi visual 

bernilai berita dengan cepat dan lugas. 

4. Melakukan Pemotretan 

Tugas utama seorang pewarta foto adalah memotret peristiwa yang terjadi dengan sebuah 

kamera. Melakukan pemotretan harus tepat waktu, karena peristiwa yangn sudah lewat tidak bisa 

diulang lagi. Pemotretan foto jurnalistik dilakukan beberapa kali sampai mendapat action 

(gerakan) yang baik dari sebuah objek. 

KUALITAS FOTO 

Secara sederhana dapat dikatakan foto tersebut berkualitas dilihat dari dua aspek yaitu: 

Aspek teknis dan aspek visual 
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Aspek teknis berkaitan dengan kualitas reproduksi gambar, garis gambar yang tegas 

(tajam) dan warna-warna cemerlang. Dengan garis-garis gambar yang jelas (tajam), maka 

ekspresi foto atau detil-detil subjek yang direkam bisa tampil dengan sempurna, sedangkan 

warna-warna yang cemerlang akan memperindah subjek tersebut. 

Aspek visual, berkaitan dengan subjek yang ditampilkan dalam foto tersebtu. 

Unsur-unsur foto yang baik diantaranya adalah : jelas dan berkualitas baik, mempunyai 

daya kejut/eye catching yang kuat. Menggugah emosi, suasana/mood . 

Membuat caption. 

Caption adalah keterangan gambar. Caption diperlukan untuk menambah keterangan 

tentang tempat, waktu dan dalam peristiwa apa foto itu diambil, dengan caption akan dapat 

menguatkan cerita dalam sebuah gambar yang liputan. 

Syarat caption harus singkat dan padat serta jelas apa yang dimaksud sehingga tidak 

diperlukan waktu danyak membacanya. 

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat caption adalah : 

 

 

 

 

Editing foto 

Editing foto berfungsi untuk membuat foto menjadi berkualitas baik sebelum dijual ke 

pelanggan maupun di kantor. Editing dilakukan di lapangan maupun di kantor. Editing di 

lapangan dilakukan saat pemotreran oleh fotografer sesuai dengan metode EDFT.Editing di 

kantor dilakukan oleh redaktur foto. Pertimbangan redaktur foto untuk mengedit foto yang layak 

disiarkan : 

ang tinggi 
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-lembaga swasta atau suatu produk. 

Pembuatan foto jurnalist 

Memotret adalah proses kreatifitas yang tidak hanya sekedar membidik obyek yang akan 

kita rekam dan kemudian menekan tombol shutter pada kamera. Dalam menciptakan sebuah 

karya foto kita harus mempunyai ide (konsep) yang matang agar tidak mengalami kesulitan 

dilapangan dan yang tidak kalah pentingnya adalah memahami tentang komposisi, ketajaman 

dan pencahayaan (teknis). 

I. JENIS-JENIS FOTO 

Materi jenis-jenis foto ini bertujuan untuk memperkenalkan beberapa jenis foto sebagai 

referensi lebih jauh lagi dalam memperdalam pengetahuan dunia fotografi. Jenis-jenis foto disini 

hanya sebagai pengelompokan secara garis besar, yang membantu mempermudah kita dalam 

memahami sebuah karya fotografi, dan ini bukan sebagai penggolongan yang paten untuk 

menghasilkan karya foto (Bachtiar, 2006). 

1. FOTO MANUSIA 

Foto manusia adalah semua foto yang obyek utamanya manusia, baik anak-anak sampai 

orang tua, muda maupun tua. Unsur utama dalam foto ini adalah manusia, yang dapat 

menawarkan nilai dan daya tarik untuk divisualisasikan. Foto ini dibagi lagi menjadi beberapa 

kategori yaitu : 

a. Portrait 

Portrait adalah foto yang menampilkan ekspresi dan karakter manusia dalam 

kesehariannya. Karakter manusia yang berbeda-beda akan menawarkan image tersendiri dalam 
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membuat foto portrait. Tantangan dalam membuat foto portrait adalah dapat menangkap ekspresi 

obyek (mimik, tatapan, kerut wajah) yang mampu memberikan kesan emosional dan 

menciptakan karakter seseorang. 

b. Human Interest (Minat Insani) 

Human Interest dalam karya fotografi adalah menggambarkan kehidupan manusia atau 

interaksi manusia dalam kehidupan sehari-hari serta ekspresi emosional yang memperlihatkan 

manusia dengan masalah kehidupannya, yang mana kesemuanya itu membawa rasa ketertarikan 

dan rasa simpati bagi para orang yang menikmati foto tersebut. 

c. Stage Photography 

Stage Photography adalah semua foto yang menampilkan aktivitas/gaya hidup manusia 

yang merupakan bagian dari budaya dan dunia entertainment untuk dieksploitasi dan menjadi 

bahan yang menarik untuk divisualisasikan. 

d. Sport 

Foto olahraga adalah jenis foto yang menangkap aksi menarik dan spektakuler dalam 

event dan pertandingan olah raga. Jenis foto ini membutuhkan kecermatan dan kecepatan 

seorang fotografer dalam menangkap momen terbaik. 

2.   FOTO NATURE 

Dalam jenis foto nature obyek utamanya adalah benda dan makhluk hidup alami (natural) 

seperti hewan, tumbuhan, gunung, hutan dan lain-lain. 

a. Foto Flora 

Jenis foto dengan obyek utama tanaman dan tumbuhan dikenal dengan jenis foto flora. 

Berbagai jenis tumbuhan dengan segala keanekaragamannya menawarkan nilai keindahan dan 

daya tarik untuk direkam dengan kamera. 

b. Foto Fauna 
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Foto fauna adalah jenis foto dengan berbagai jenis binatang sebagai obyek utama. Foto 

ini menampilkan daya tarik dunia binatang dalam aktifitas dan interaksinya. 

 

 

c. Foto Lanskap 

Foto lanskap adalah jenis foto yang begitu popular seperti halnya foto manusia. Foto 

lanskap merupakan foto bentangan alam yang terdiri dari unsur langit, daratan dan air, 

sedangkan manusia, hewan, dan tumbuhan hanya sebagai unsur pendukung dalam foto ini. 

Ekspresi alam serta cuaca menjadi moment utama dalam menilai keberhasilan membuat foto 

lanskap. 

3.  FOTO ARSITEKTUR 

Kemanapun anda pergi akan menjumpai bangunan-bangunan dalam berbagai ukuran, 

bentuk, warna dan desain. Dalam jenis foto ini menampilkan keindahan suatu bangunan baik dari 

segi sejarah, budaya, desain dan konstruksinya. Memotret suatu bangunan dari berbagai sisi dan 

menemukan nilai keindahannya menjadi sangat penting dalam membuat foto ini. Foto arsitektur 

ini tak lepas dari hebohnya dunia arsitektur dan teknik sipil sehingga jenis foto ini menjadi cukup 

penting peranannya. 

4. FOTO STILL LIFE 

Foto still life adalah menciptakan sebuah gambar dari benda atau obyek mati. Membuat 

gambar dari benda mati menjadi hal yang menarik dan tampak ―hidup‖, komunikatif, ekspresif 

dan mengandung pesan yang akan disampaikan merupakan bagian yang paling penting dalam 

penciptaan karya foto ini. Foto still life bukan sekadar menyalin atau memindahkan objek ke 

dalam film dengan cara seadanya, karena bila seperti itu yang dilakukan, namanya adalah 

mendokumentasikan. Jenis foto ini merupakan jenis foto yang menantang dalam menguji 

kreatifitas, imajinasi, dan kemampuan teknis. 
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5. FOTO JURNALISTIK 

Foto jurnalistik adalah foto yang digunakan untuk kepentingan pers atau kepentingan 

informasi. Dalam penyampaian pesannya, harus terdapat caption (tulisan yang menerangkan isi 

foto) sebagai bagian dari penyajian jenis foto ini. Jenis foto ini sering kita jumpai dalam media 

massa (Koran, majalah, bulletin, dll).  Terdapat beberapa pengertian mengenai fotografi 

jurnalistik yang dikemukakan oleh para ahli fotografi. Menurut Vincent Bayu, yang dimaksud 

dengan fotografi jurnalistik yaitu kegiatan fotografi yang bertujuan merekam jurnal peristiwa-

peristiwa yang menyangkut manusia.  

Wilson Hicks dalam bukunya Word and Picture memberi batasan fotografi jurnalistik 

adalah  media komunikasi verbal dan visual yang hadir bersamaan. Sedangkan Soelarko 

mendefinisikan foto jurnalistik sebagai foto berita atau bisa juga disebut sebagai sebuah berita 

yang disajikan dalam bentuk foto. Sementara itu Oscar Motuloh, fotografer senior Biro Foto 

LKBN Antara Jakarta menyebut foto jurnalistik adalah medium sajian untuk menyampaikan 

baragam bukti visual atas suatu peristiwa pada suatu masyarakt seluas-luasnya, bahkan hingga 

kerak dibalik peristiwa tersebut, tentu dalam waktu yang sesungkat-singkatnya. 

Dilihat dari beberapa pengertian yang ada maka foto jurnalistik dapat disebut sebagai 

suatu sajian dalam bentuk foto akan sebuah peristiwa yang terjadi, di mana peristiea tersebut 

berkaitan dendan apek kehidupan manusia dan disampaikan guna kepentingan manusia itu 

sendiri. Kepentingan manusia dalam hal ini berupa kebutuhan akan informasi atau juga beita 

yang terjadi di seluruh belahan bumi ini. 

Syarat umum untuk membuat foto berita dengan baik adalah: 

1. Memiliki pengetahuan konsepsional; mempersoalkan isi (picture content, news content) 

2. Memiliki keterampilan teknis: mempersoalkan penyajian teknis yang matang secara 

fotografi. 



26 
 

Foto-foto yang dimuat dalam surat kabar memang tidak selalu menggambarkan suatu 

peristiwa atau berita (newsphoto), melainkan bisa juga bersifat ilustratif, yaitu bisa berdiri sendiri 

atau menyertai suatu artikel, termasuk di dalamnya adalah foto-foto yang bersifat ‗human 

interest‘ (menarik perhatian dan membangkitkan kesan). Foto-foto yang dimuat dalam surat 

kabar itu secara ‗salah kaprah‘ biasa disebut sebagai foto jurnalistik, artinya foto yang dihasilkan 

oleh kerja jurnalis (wartawan)  di lapangan. 

Suatu foto memang tidak bisa melukiskan keterangan-keterangan verbal yang diperoleh 

wartawan di lapangan, tapi dengan kemampuan visualisasi yang disuguhkan, sebuah foto bisa 

mengungkapkan pandangan mata yang sulit untuk dilukiskan dengan kata-kata. Berbeda dengan 

berita tulis di mana wartawan bisa secara tidak sengaja memasukkan subjektivitas yang bisa 

memengaruhi opini. Dengan foto akan memperkecil subjektivitas tersebut. Kepada pembaca 

disuguhkan secara visual apa adanya. Pembaca akan memberi penafsiran terhadap foto tersebut; 

yang tentu saja satu dengan lainnya bisa berbeda. Maka tidaklah salah ungkapan “one picture is 

worth one thousand words” 

Sudah sejak lama, setelah media massa cetak yang berbentuk suratkabar muncul, orang 

memimpikan bagaimana bisa melihat peristiwa/kejadian secara visual lewat lembaran kertas itu.  

Harapan itu menggebu teruatama setelah fotografi ditemukan tahun 1839 yaitu ketika Akademi 

Ilmu Pengetahuan Perancis pada 19 Agustus mengumumkan penemuan alat gambar sinar oleh 

seniman Louis Jacques Daguerre. Alat temuan Daguerre itu masih sederhana berupa sebuah 

kotak diberi lensa dan dibelakang diberi plat logam yang sudah dilabur dengan bahan kimia 

tertentu. Alat itu disebut ‗camera obscura‘ atau kamar gelap, yang kemudian secara umum 

disebut kamera. Orang pun masih kesulitan memerolah jalan atau cara bagaimana memindahkan 

gambar yang dibuat oleh kamera Daguerrotype itu ke dalam surat kabar. 

Setelah itu maka muncullah jurnalistik foto pertama kali yaitu ketika ―The Illustrated 

London News‖ untuk pertama kalinya 30 Mei 1842 memuat spotnews atau gambar lukisan (hasil 
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cukilan kayu) yang merupakan reproduksi sebuah foto yang dihasilkan oleh kamera  

daguerrotype. Gambar tersebut merupakan spotnews atau peristiwa langsung yang 

menggambarkan saat terjadi pembunuhan (penembakan) dengan pistol atas diri Ratu Victoria di 

dalam keretanya. 

Dalam sejarah tercatat dua wartawan foto perintis yang sangat terkenal, yaitu  Roger 

Fenton (Inggris) yang meliput Perang Krim (1853-1856) dan Mattew Brady (AS) yang meliput 

American Civil War (perang Abolisi) tahun 1861-1865. Brady membawa peralatan lengkap ke 

garis depan. Perlenggkapan itu dimuat dalam satu wagon (kereta kuda) sendiri, di mana  di 

dalamnya  terdapat laboratorium dan kamar gelapnya. 

Karena belum ditemukannya cara membuat nada warna abu-abu atau ‘halftones‘ dalam 

surat kabar, maka sampai tahun 1897 gambar yang dimuat masih saja dibuat dari cukilan kayu. 

Baru 21 januari 1897 koran ‖Tribune‖ New York benar-benar memuat foto di dalamnya. Ini 

dimungkinkan berkat ditemukan sistem penggunaan titik-titik (dots) yang kita kenal sekarang 

dengan sebutan ‘raster‘ untuk membuat nada-nada warna ‘halftones‘ tadi. 

    Foto Jurnalistik Yang Menarik 

Sejak itulah pemuatan gambar di surat kabar menjadi semakin tambah banyak dan 

mulailah redaksi mempertimbangkan perlunya mangadakan tugas khusus bagi wartawannya 

hanya untuk pekerjaan memotret saja, artinya hanya mencari gambar melulu. Spesialisasi mulai 

diberlakukan di dunia persuratkabaran maju. Sesudah ada spesialisasi itu, maka para pakar atau 

jurnalis mulai memerhatikan apa sebenarnya yang sangat menarik dari sebuah foto yang patut 

untuk dimuat di surat kabar. 

Dari hasil pengamatan mereka, disimpulkan bahwa gambar/foto jurnalistik yang menarik 

itu harus mempunyai tiga aspek utama : daya tarik visual (eye catching), isi atau arti (meaning) 

dan daya tarik emosional (impact). 
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Namanya saja foto berita maka norma-norma atau nilai-nilai yang disandang suatu berita 

(tulis) yang menarikpun juga dituntut bagi sebuah newsphoto; seperti faktor-faktor yang 

menambah nilai/bobot foto tersebut, antara lain : sifatnya menarik (interesting), lain dari 

biasanya (different), satu-satunya (exclusive), peristiwanya dekat dengan pembaca (close to the 

readers), akibatnya luas, mengandung ketegangan (suspense) dan menyangkut masalah kriminal 

korupsi, humor, konflik dll. 

Dari batasan-batasan foto jurnalistik itulah maka kemudian para jurnalis foto 

memfokuskan perhatinnya pada hal-hal yang tersirat di dalam kriteria  itu. Untuk menjadikan diri 

sebagai jurnalis foto profesional maka seorang wartawan perlu memerhatikan hal-hal tersebut, 

disamping mesti memperdalam pengetahuan dan memperbanyak pengalaman. Seorang wartawan 

foto dituntut tahu benar tentang kamera dan proses fotografi, tahu pula memanfaatkan 

kesempatan yang baik untuk kameranya serta harus cekatan agar tidak tertinggal oleh peristiwa.  

Wartawan foto mesti mampu mengkombinasikan kerja mata, otak dan hati dalam 

tugasnya. Sebagaimana tujuan surat kabar yaitu memberikan kepada pembacanya informasi, 

edukasi, entertaintment dan (bisa) persuasi, maka bidang cakupan wartawan foto sangatlah tidak 

terbatas. Apa saja yang bisa memenuhi salah satu saja dari keempat kriteria tersebut dapat 

disajikan. Jadi  dalam hal ini si wartawan-lah yang memegang peranan penting. Ada ungkapan 

‘the singer is not the song‘ atau ‘the man behind the gun‘. Bukan objek fotonya yang menarik 

tapi bagaimana kemampuan si wartawan mengungkapkan dalam foto. Bukan kameranya yang 

hebat, tapi bagaimana kepiawaian sang wartawan foto menghasilkan gambar yang memenuhi 

banyak kriteria tersebut di atas. 

    Kategori dan Bidang-bidang Foto Jurnalistik 

Kategori Foto jurnalistik meliputi :Spot News, Feature, General News, Tokoh, 

Keseharian, Seni budaya dan Fashion, Alam dan Lingkungan, IPTEK, dan Olahraga.Sedangkan 

bidang-bidang yan ada dlam foto jurnalistik di antaranya adalah : War Correspondent (Wartawan 
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Perang), Wartawan Foto Olah raga, Glamour dan Pin –Up Fotografi, Fashion Fotografer, 

wartawan Foto Majalah, General Interest (umum). 

     

 

Makna dan Peranan Foto Jurnalistik 

Ruang lingkup foto jurnalistik adalah manusia, dan karena itu kehadiran foto jurnalistik 

memiliki beberapa makna yang berperan dalam kehidupan manusia, diantaranya yaitu : foto 

jurnalistik sebagai saksi mata, fotografi jurnalistik sebagai lambang, foto jurnalistik sebagai 

himbauan dan foto jurnalistik sebagai komentar sosial. 

Tokoh –Tokoh Foto Jurnalistik 

Tokoh-tokoh dunia di bidang foto jurnalistik antara lain : Edward Steichen, Alfred 

Stieglitz, Alfred Eisenstaedt, Henry Cartier Bresson, Eugene Smith, Andre Friedman, Carl 

Mydans, Eliot Elisofon, John Dominis, Ernst Haas, Co Rentmeester, Mike Wells, dan David 

Burnet. 

    Perbedaan Foto Jurnalistik dengan Foto Dokumentasi 

Kehadiran foto jurnalistik tak lain merupakan wujud dan perkembangan foto 

dokumentasi, oleh karena itu foto dokumentasi merupakan dasar dari foto jurnalistik yang ada 

pada saat ini. Foto dokumentasi adalah sebutan untuk foto berita dan foto sejarah, karena 

tujuannya merekam suatu peristiwa untuk disimpan bergantung  pada urgensitas peristiwa dan 

subjek foto yang diabadikan. 

Antara foto jurnalistik dengan foto dokumentasi memiliki perbedaan dan batasan yang 

sangat tipis. Nilai berita pada sebuah foto biasanya terletak pada sejauh mana foto itu dapat 

menggugah perhatian dari khalayak umum, bukan hanya orang atau kelompok masyarakat yang 

bersngkutan. Nilai tersebut bisa disebut sebagai publik interest, maka semakin tinggi nilai 
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beritanya.  Foto jurnalsitik memiliki nilai berita yang sangat tinggi karena dapatr menimbulkan 

perhatian perasaan bahkan reaksi tertentu pada  semua khalayak umum secara luas. 

Berbeda pada foto dokumentasi, arti kata dokumentasi mengandung konotasi yang lunak 

dalam hal nilai beritanya. Selain perbedaan, di antaranya foto jurnalistik dan foto dokumentasi 

memiliki persamaan yaitu dari segi tujuan foto terserbut. Tujuan kedua foto jurnalistik dan foto 

dokumentasi merekam suatu peristiwa untuk disimpan sebagai arsip. 

Menurut Hermanus Priatna ( Editor Foto di Biro Foto LKBN Antara) menyatakan bahwa 

foto jurnalistik dan foto dokumentasi memiliki perbedaan. Pada foto jurnalistik, peristiwa 

diabadikan untuk secepat-cepatnya disampaikan kepada khalayak melalui mdia massa, 

sedangkan foto dokumentasi mengabadikan peristiwa untuk kepentingan pribadi, misalnya foto-

foto untuk keperluan isntansi pemerintah atau individual. 

Untuk wartawan foto atau calon, Kenneth Blume, seorang wartawan foto dan penulis 

pada harian ‗Courier-Crecent‘ (Ohio, AS) memberi penegasan, bahwa gambar yang baik pada 

surat kabar adalah yang segera menarik perhatian pembacanya. Berdasar pengalamannya dia 

memberikan petunjuk praktis bagaimana sebaiknya membuat foto berita itu, yakni : 

1. Usahakan tidak menampilkan lebih dari lima orang dalam satu gambar. 

2.  Biarkan gambar kelihatan natural (alami/apa adanya), jangan dibuat-buat atau 

direkayasa. 

3. Lebih baik menghabiskan banyak frame untuk memungkinkan banyak pilihan dari 

pada tidak mendapat gambar yang baik. 

4. Usahakan tidak memuat gambar ‖police line up‖ (beberapa orang disejajarkan 

menghadap lensa dengan latar belakang tembok kosong). 

5. Gunakan background atau latar keliling untuk menambah daya tarik dan 

memudahkan pembaca mengenal lokasi atau posisi kejadian.  
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6. Untuk menambah variasi atau daya tarik lain, bisa memotret dengan gaya ‘frog eyes‘ 

atau ‘bird view‘. 

7.  Gunakan penerangan alami atau bounced flashlight (sinar blitz yang dipantulkan ke 

langit-langit). Kalau bisa hindari penggunaan lampu kilat langsung. 

8.  Usahakan untuk menunjukkan situasi beritanya, kalau mungkin. 

Namun sukses surat kabar dalam menyajikan gambar lebih banyak bergantung kepada editor 

fotonya yang memberi  perintah (assignment) kepada fotografer dan memilih foto-foto yang 

masuk di mejanya, dan melakukan cropping kalau perlu. 

 

II.  TEKNIK DASAR PEMOTRETAN 

Setelah kita mengenal jenis-jenis foto, sekarang saatnya untuk mengetahui bagaimana cara 

memotrer untuk menghasilkan sebuah karya foto. Seorang fotografer pada awalnya harus 

menguasai kamera dan bagaimana cara kerja kamera tersebut. 

a. Focusing 

Istilah focusing dalam fotografi adalah proses penajaman imaji pada bidang tertentu suatu 

obyek pemotretan. Focusing adalah teknik paling dasar tetapi begitu penting, karena untuk 

mendapatkan gambar yang tajam dan jelas kita harus melakukan focusing secara tepat. 

Pemilihan bidang atau titik tertentu dalam suatu obyek foto akan menentukan kesan ―kedalaman‖ 

pada sebuah foto. Obyek yang akan kita hadapi dalam pemotretan tidak hanya sekedar benda 

diam saja, tetapi kita juga akan dihadapkan pada benda bergerak (misalnya foto olahraga), hal ini 

akan berpengaruh pada tingkat kesulitan dalam focusing. Untuk tahap pembelajaran, lakukanlah 

focusing pada benda diam dahulu hingga kita memahami tehnik focusing dengan tepat. 

b. Pengaturan Speed 

Proses pembakaran negatif di dalam kamera untuk mendapatkan imaji tertentu dipengaruhi 

oleh cara kerja dan kecepatan rana kamera. Kita bisa menentukan kecepatan rana saat 
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pembakaran dengan pengaturan speed. Semakin tinggi speed (high speed) yang kita pakai maka 

akan semakin cepat pula rana bekerja dan sebaliknya, semakin rendah speed (low speed) yang 

kita pakai maka akan semakin lambat pula rana bekerja. Dalam dunia fotografi terdapat istilah 

pencahayaan normal (normal eksposure), pencahayaan rendah (under eksposure) dan 

pencahayaan tinggi (over eksposure). Pencahayaan normal adalah dimana kita menentukan speed 

dan diafragma yang tepat untuk mendapatkan gambar seperti pada keadaan obyek foto yang 

sebenarnya.  

Over eksposure (pencahayaan tinggi) adalah kompensasi pada pengaturan speed untuk 

mendapatkan intensitas pencahayaan yang lebih banyak daripada pencahayaan normal dan 

gambar yang dihasilkan pun lebih terang daripada kondisi aslinya. Under eksposure 

(pencahayaan rendah) adalah kompensasi pencahayaan pada pengaturan speed untuk mengurangi 

intensitas cahaya dibawah pencahayaan normal.  

Under eksposure sering digunakan ketika kondisi cahaya dalam pemotretan terlalu keras 

sehingga pengkompensasian akan diperlukan untuk mendapatkan gambar yang lebih maksimal. 

c. Pengaturan Diafragma 

Sebuah foto yang menarik adalah dimana foto tersebut terdapat dimensi ruang atau kesan 

kedalaman. Fasilitas diafragma pada lensa kamera berperan penting dalam mengatur pemisahan 

antara bidang background dan obyek utama. Diafragma juga menetukan seberapa luas ruang 

tajam pada foto. Semakin kecil bukaan diafragma semakin luas ruang tajam yang bisa kita 

dapatkan dan semakin besar bukaan diafragma maka semakin sempit ruang tajam dalam foto. 

 

III. RESEP KREATIF PEMOTRETAN 

1. Zooming 

Zooming adalah kreatif pemotretan dengan memanfaatkan fasilitas ring zoom pada lensa 

kamera. Zoom in adalah membuat gambar obyek tampak lebih mendekat sedangkan zoom out 
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adalah membuat gambar obyek tampak lebih menjauh. Dalam pengaturan speed dan penggunaan 

zoom yang tepat akan memberikan efek motion (gerak) pada hasil foto. 

Bahan-bahan : 

a.       Kamera 

b.      Tripod (jika diperlukan) 

c.       Filter Radial Zoom (jika diperlukan) 

Cara membuat : 

a.       Memotret zooming, membutuhkan speed yang lambat, jadi pastikan speed pada kamera  

          anda dalam setting speed lambat, pastikan objek dalam keadaan fokus 

b.      Setelah speed ditentukan, maka lanjutkan dengan mengatur diafragma menyesuaikan speed   

          agar mendapat pencahayaan yang normal 

c.     Setelah mendapat normal, jepret shutter bersamaan dengan memutar ring zoom, jika ring  

        zoom diputar dari jauh ke dekat maka disebut zoom in, jika ring zoom diputar dari dekat ke       

         jauh disebut zoom out 

d.      Jika kesulitan dengan speed lambat, anda bisa menggunakan tripod atau filter radial zoom. 

2. Panning 

Panning adalah teknik kreatif pemotretan untuk mendapatkan efek gerak pada obyek 

yang bergerak (balap motor, orang berlari, dll). Hasil dari teknik panning adalah adanya efek 

motion (gerak) pada latar belakang (background). 

Bahan-bahan : 

a.       Kamera 

b.      Tripod (jika diperlukan) 

Cara membuat : 

a.       Sama seperti memotret zooming, motret panning membutuhkan speed yang lambat agar 

menghasilkan efek gerak. Jadi pastikan kamera anda dalam setting speed lambat 
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b.      Kemudian lanjutkan dengan mengatur diafragma agar mendapat pencahayaan yang normal 

c.     Pencet shutter bersamaan dengan mengubah arah kamera mengikuti gerak objek 

d.    Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, pastikan memencet shutter pada saat objek berada  

        tepat di tengah kamera 

e.     Jika anda kesulitan dengan speed lambat, pergunakan tripod. 

3. Double/Multi Ekspose 

Adalah teknik pemotretan dengan mengkombinasikan beberapa perekaman imaji/gambar 

dalam satu bingkai frame. Teknik ini membutuhkan penuangan kreatifitas, ide, konsep dan 

pemahaman komposisi serta pencahayaan. 

Bahan-bahan : 

a.       Kamera 

b.      Filter Multi Ekspose (jika  diperlukan) 

 Cara membuat : 

a.    Memotret multi ekspose membutuhkan ide, konsep, dan kreativitas. Jadi pastikan anda   

       sudah mempunyai ide. 

b.    Jika anda sudah mempunyai ide, pastikan objek yang akan anda potret dalam keadaan   

       pencahayaan normal (atur terlebih dahulu speed dan diafragmanya). 

c.     Jika pencahayaan sudah normal, pencet tombol shutter. Objek 1 sudah anda dapatkan 

d.     Untuk mendapatkan objek ke-2, 3, dst., ulangi urutan di atas. Akan tetapi sebelum memutar    

        kokang, putar tombol multi ekspose kemudian baru di kokang, kemudian pencet shutter dan  

         begitu seterusnya 

e.    Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, pastikan anda sudah memikirkan porsi untuk  

       objek 1, 2, 3, dst dalam satu frame 

f.       Jika anda kesulitan, anda bisa menggunakan filter multi ekspose. 

4. Bulb 
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Bulb adalah proses pemotretan dengan memanfaatkan fasilitas bulb pada kamera. Fasilitas bulb 

pada kamera memberikan keleluasaan dalam menentukan berapa lama rana terbuka untuk proses 

pembakaran. Bila kita memotret pada kondisi cahaya yang minim atau sangat kurang (pada 

malam hari), dan prioritas speed tidak mampu lagi mendapatkan pencahayaan normal maka 

fasilitas bulb pada kamera akan sangat membantu. Untuk menghindari goncangan (shaking), alat 

bantu tripod dan kabel release sangat dibutuhkan. 

Bahan-bahan : 

a.       Kamera 

b.      Tripod 

c.       Kabel Release 

Cara membuat : 

a.       Pastikan kamera anda dalam setting speed bulb 

b.      Untuk diafragma, terserah pada fotografer. Jika bukaan diafragma lebar maka efek dari  

          sumber cahaya akan bulat. Jika bukaan diafragma sempit maka efek dari sumber cahaya  

          akan berbentuk bintang 

c.       Untuk lamanya rana membuka (speed), fotografer dapat menentukan sendiri waktunya 

d.      Untuk menghindari goncangan pada kamera, lebih baik menggunakan tripod atau kabel  

           release. 

5. Siluet 

Siluet adalah teknik pemotretan untuk menampilkan gambar obyek dalam keadaan gelap. Teknik 

ini memanfaatkan arah sumber cahaya yang berasal dari balik obyek yang akan kita potret. 

Teknik ini membutuhkan ketepatan pencahayaan agar obyek yang kita rekam tetap tampil 

dengan kontur dan ketajaman yang tepat. 

Bahan-bahan : 

a.       Kamera 
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Cara membuat : 

a.  Teknik siluet ini memanfaatkan sumber cahaya yang datang dari balik objek sehingga   

      pengukuran speed dan diafragma terletak pada sumber cahaya tersebut. 

b.  Karena kita mengukur pencahayaan normal pada sumber cahaya yang ada dibalik objek,   

      maka efeknya objek yang ada didepannya akan lebih gelap. 

6. Makro 

Makro adalah kreatif dalam pemotretan dengan menggunakan lensa makro untuk 

mendapatkan gambar obyek yang sangat dekat sekali. Foto makro juga digunakan untuk 

mendapatkan detail dan tekstur pada obyek yang kita potret. Dalam pemotretan makro, ruang 

tajam akan menjadi sempit sekali oleh karena itu dibutuhkan ketepatan pancahayaan dan 

focusing. Ketika tidak ada lensa makro untuk melakukan pemotretan ini kita bisa menyiasatinya 

dengan membalik lensa normal untuk pemotretan makro. 

Bahan-bahan : 

a.       Kamera 

b.      Lensa Makro (jika punya) 

c.       Filter Close Up 

Cara membuat : 

a. Jika anda mempunyi lensa makro, maka memotret makro dapat dilakukan seperti pemotretan  

     pada umumnya. 

b. Jika anda tidak mempunyai lensa makro, anda bisa menyiasati dengan cara membalik lensa  

     normal. 

c.   Jika anda masih kesulitan, pakailah filter close up 

7. Framming 
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Framming adalah kreatif pemotretan dengan memanfaatkan unsur lain pada obyek yang 

kita potret sehingga membentuk kesan frame/bingkai tersendiri untuk menambah nilai keunikan 

dan menarik serta memperkuat kesan foto secara visual. 

8.   Strobist 

Strobist adalah teknik pemakaian flash secara external, jadi tidak digunakan diatas 

hotshoe kamera, melainkan dengan bantuan trigger, atau Flash yang bisa digunakan sebagai 

master. Alat wireless trigger ini umumnya menggunakan gelombang radio atau sinar infra merah 

untuk menyalakan flash slave (flash lain harus mengikuti pada flash utama). Keuntungan dengan 

menggunakan teknik ini kita bisa memposisikan satu atau lebih flash di mana saja untuk 

mengatur arah, intensitas, cahaya untuk menghasilkan foto yg kita inginkan. 

Tugas Bab II : Mahasiswa Membuat Foto : panning, makro dan bulb. 
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BAB III 

FOTOGRAFI DAN JURNALISTIK FOTO 

1. Sejarah Jurnalistik Foto 

Bisakah Anda membayangkan halaman koran yang tanpa foto satu pun ? Memang seakan 

sudah menjadi tradisi bahwa foto harus ada di koran terutama di halaman pertamanya. Selain 

untuk mempercantik perwajahan, foto adalah sebuah bentuk berita tersendiri. 

Berita tulis dan berita foto punya pijakan masing-masing dan bisa saling melengkapi. 

Berita tulis memberikan deskripsi verbal sementara foto memberikan deskripsi visual. Sebagai 

gambaran, untuk menceriterakan besarnya pengangguran dalam bentuk angka-angka, jelas berita 

tulis lebih tepat untuk dipakai. Tetapi untuk memberitakan seperti apa indahnya sebuah tempat 

atau secantik apa wajah seorang bintang sinetron, jelas foto yang lebih bisa berbicara daripada 

tulisan. 

Walau begitu, foto jurnalistik usianya jauh lebih muda daripada jurnalistik tulis. Huruf 

sudah dikenal manusia ribuan tahun yang lalu sementara usia fotografi sendiri belum sampai 200 

tahun. Di awal abad belasan, di Inggris sudah dikenal surat kabar. Tapi fotografi baru masuk 

surat kabar pada akhir abad 19. 

Persoalan mengapa foto jurnalistik tertinggal dari jurnalistik tulis semata karena masalah 

teknologi. Setelah fotografi ditemukan pada pertengahan abad ke-19, teknologi cetak belum bisa 
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membawa foto ke Koran. Yang terjadi adalah, foto sebuah kejadian dijadikan berita dengan cara 

digambar ulang ke sketsa. Sketsa inilah yang lalu dibawa ke mesin cetak. Surat kabar pertama 

yang memuat gambar sebagai berita adalah The Daily Graphic pada 16 April 1877. Gambar 

berita pertama itu tentang sebuah peristiwa kebakaran. 

Sejalan dengan kemajuan teknologi cetak, akhirnya foto pun bisa ditransfer ke media 

cetak massal. Foto pertama di surat kabar adalah foto tambang pengeboran minyak Shantytown 

yang muncul di surat kabar New York Daily Graphic di Amerika Serikat tanggal 4 Maret 1880. 

Foto itu adalah karya Henry J Newton. 

Demikianlah, foto jurnalistik memang masih seumur jagung dalam dunia jurnalistik 

secara umum. Namun perkembangannya sangatlah cepat bahkan kini kita sudah memasuki 

fotografi digital. Dengan fotografi digital, teori-teori fotografi lama masih banyak yang berlaku. 

Cara pemotretan dan teori pencahayaan tidaklah berubah. Yang berubah hanyalah prosesnya. 

Kalau dulu film perlu dicuci terlebih dahulu, lalu diperlukan proses mencetak untuk 

mendapatkan gambarnya, kini begitu tombol rana selesai dipijit selesailah fotonya. Kini tidak 

diperlukan lagi jasa pos atau kurir untuk mengirimkan foto. Seorang fotojurnalis bisa mengirim 

fotonya lewat telepon genggam yang dibawanya ke medan perang. 

Sebagai gambaran, pada Piala Dunia Sepakbola 2007 lalu, begitu sebuah gol terlihat 

tercipta dari siaran langsung televisi, lima menit kemudian foto gol itu dalam bentuk data digital 

sudah sampai di meja redaktur foto Koran-koran di seluruh dunia. 

Percepatan pemakaian fotografi sebagai elemen berita dipacu besar-besaran oleh 

terbitnya Majalah LIFE di Amerika Serikat sekitar tahun 1930-an. Dunia foto jurnalistik bisa 

dikatakan berhutang besar kepada Wilson Hicks yang menjadi redaktur foto pertama majalah itu 

selama 20 tahun lamanya. Hicks adalah orang yang dianggap sebagai perintis kemajuan foto 

jurnalistik di dunia ini. 
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Wilson Hicks memang tidak pernah memotret tapi lewat ketajaman intuisinya dan 

kepemimpinannya lahirlah fotografer-fotografer kelas dunia seperti Elliot Ellisofon, Edward 

Steichen, Robert Capa dan beberapa lagi. Dari Hicks pulalah lahir dasar-dasar foto jurnalistik. 

Apa itu foto jurnalistik? Wilson Hicks menjawab dengan teorinya yang terkenal: Teori 

Wilson Hicks = Kata dalam foto jurnalistik adalah teks (caption) yang menyertai sebuah foto. 

Kalau berita tulis dituntut untuk memenuhi kaidah 5W + 1 H (What Where When Who Why dan 

How), demikian pula foto jurnalistik. Karena tidak bisa keenam elemen itu ada dalam gambar 

sekaligus, teks foto diperlukan untuk melengkapinya. Seringkali, tanpa teks foto, sebuah foto 

jurnalistik menjadi tidak berguna sama sekali. 

Sekali lagi, penggabungan dua media komunikasi visual dan verbal inilah yang disebut 

sebagai foto jurnalistik. Suatu ketika kita membaca sebuah surat kabar, yang pertama kita 

lakukan adalah melihat foto yang menarik, membaca teksnya, kemudian kembali melihat 

fotonya. Foto halaman pertama sebuah surat kabar adalah elemen terpenting untuk ―menjual‖ 

edisi surat kabar di hari itu. 

Kelebihan Foto 

Hakekatnya foto punya kelebihan dibandingkan media tulis. Selain mudah diingat, foto 

juga punya efek lain yang timbul jika kita melihatnya. Foto bisa menimbulkan efek bayangan 

yang lain tergantung dari siapa, pekerjaan, pengalaman, pendidikan, pengetahuan dan 

pengalaman dari orang yang melihatnya. 

Karena itulah sebuah foto yang tidak menarik bagi seseorang pembaca, mungkin justru 

sangat menarik bagi pembaca lain. Sebagai contoh, foto olahraga American Football yang sangat 

bagus mungkin sangat menarik bagi pembaca di Amerika Serikat. Tapi bagi sebagian besar 

orang Indonesia, foto ini dilirik pun mungkin tidak. 

Selain itu, untuk membuat foto yang menarik, kita harus membuat orang merasa 

mendapatkan sesuatu yang baru dari foto yang dilihatnya. Foto pembukaan sebuah seminar 
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umumnya adalah foto orang memukul gong. Maka, di Indonesia, foto orang memukul gong sama 

sekali sudah tidak menarik lagi sebesar apa pun seminar yang menyertainya. 

Karena itu, ada sebuah pedoman penting yang harus diingat saat membuat sebuah foto 

jurnalistik. Pedoman itu tertuang dalam ucapan fotografer Majalah LIFE Co Rentmeester yang 

berkunjung ke Indonesia pada tahun 1970-an. Pada suatu ceramahnya, Rentmeester berkata, 

‖Buatlah foto yang lain daripada orang lain‖. 

Petunjuk Rentmeester itu sangat tepat, apalagi untuk saat ini dimana foto jurnalis di 

Indonesia sudah sangatlah banyak. Pemilik kamera juga sudah tidak terhitung banyaknya. Kalau 

kita membuat foto yang sama dengan orang lain, sama sudut pengambilannya dan sama pula 

jenis lensanya, maka foto kita bisa dikatakan datar dan tidak menarik. 

Perlu bagi seorang foto jurnalis untuk banyak-banyak melihat karya orang lain sebagai 

perbandingan dalam berkarya. Melihat karya orang lain, terutama melihat karya-karya yanag 

menang dalam sebuah lomba foto, kadang-kadang disalahartikan sebagai cari bahan untuk 

meniru. Padahal tidaklah demikian. 

Untuk memberikan gambaran tentang kreativitas, mungkin kita masih ingat ceritera 

tentang pengeliling dunia Columbus yang ditantang untuk mendirikan sebuah telur ayam di atas 

meja. Saat Columbus memecahkan sedikit kulit telur untuk bisa membuatnya berdiri, orang lalu 

berkata, ―Ah, saya pun bisa.‖ 

Padahal, sebelum Columbus memecahkan telur itu, siapa pun mungkin tidak berpikir 

sampai ke situ. Demikian pula dalam fotografi. Kalau kita melihat sebuah angle foto yang bagus, 

kita mungkin berpikir, ―Apa sulitnya membuat yang begitu‖. Padahal, kalau belum ada foto itu, 

belum tentu kita bisa membuat yang demikian. 

Sementara itu, selain definisi yang diberikan Rentmeester di atas, dalam definisi yang 

lebih ―membumi‖, foto jurnalistik adalah foto apa pun yang pembuatan dan pemakaiannya 

melewati proses jurnalistik. 
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Peran Fotografi 

Pertanyaan pembaca di atas amat menarik sebab selama ini telah terjadi banyak salah 

paham terhadap fungsi dan peran sebuah foto. Kalimat yang mengatakan bahwa sebuah foto 

senilai seribu kata itu sebenarnya cuma kiasan, namun sering disalahartikan orang karena 

dianggap sebagai "peribahasa" panutan. Dalam anggapan yang salah itu, sebuah foto dianggap 

selalu bisa menggantikan seribu kata-kata. Padahal tidak sama sekali. 

Kenyataannya, foto memang mempunyai kelebihan dan keterbatasan tersendiri. Kalau 

berita secara umum harus mengandung 5W dan 1 H (what, who, when, where, why dan how, atau 

apa, siapa, kapan, di mana, mengapa dan bagaimana), sebuah foto cukup sulit mengandung 

keenam hal itu sekaligus.  

Sebuah berita bisa mengandung 5W dan 1H karena ia terdiri dari banyak kalimat. 

Sedangkan sebuah foto sulit mencakup keenam hal itu dalam sebuah media dua dimensi yang 

dimilikinya. Seorang fotografer pemula, dengan dibuai "peribahasa" di atas sering memaksakan 

agar foto karyanya mengandung keenam hal sekaligus, sehingga justru menghasilkan karya yang 

"kusut". 

Sebuah foto tidak selalu bisa menerangkan di mana kejadian itu terjadi, siapa yang ada di 

dalam foto, mengapa adegan dalam foto terjadi, bagaimana adegan dalam foto terjadi atau kapan 

kejadian itu terjadi, kalau tidak dilengkapi teks foto. Ini kelemahan sebuah foto. 

      Sebaliknya, foto mempunyai suatu dimensi yang tidak bisa dimiliki kata-kata, yaitu 

dimensi visual. Untuk menceriterakan wajah seorang wanita yang cantik, walau berjuta kata 

telah Anda gunakan, belum tentu orang lain bisa segera membayangkan seperti apa wajah wanita 

yang Anda ceriterakan itu. Namun dengan selembar foto, selesailah sudah penjelasan Anda. 

Untuk hal ini, betul bahwa sebuah foto menggantikan seribu kata. 
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Jadi harus dibedakan antara keunggulan sebuah foto dari sisi visual dan keterbatasan foto 

dari segi kemampuan naratifnya. Dalam kaitannya dengan foto di surat kabar, foto sebagai berita 

tidaklah bisa berdiri sendiri. Ia selalu membutuhkan keterangan, atau minimal judul foto. 

Dalam konteks foto sebagai berita, yaitu di surat kabar, sebuah foto bisa menjadi elemen 

utama. Di sini yang terjadi adalah tanpa sebuah foto, sebuah berita menjadi tidak berarti. Contoh 

untuk hal ini adalah berita pencarian koruptor oleh polisi. Kalau foto sang penjahat tidak ikut 

dimuat, berita itu relatif tidak ada gunanya sebab kekurangan informasi visual tentang bagaimana 

wajah penjahat yang dicari itu. 

Sebuah foto dalam media cetak juga bisa menguatkan isi sebuah berita. Misalnya berita 

yang dimuat adalah berita tentang kebakaran pasar yang dahsyat. Dengan menambahkan sebuah 

foto suasana reruntuhan pasar, pembaca bisa ikut membayangkan betapa dahsyatnya api yang 

berkobar. Gambaran visual memberikan dimensi tertentu pada berita yang dibuat untuk 

memancing emosi orang. 

Sebuah foto, dengan dilengkapi keterangan atau caption, juga bisa mandiri sebagai 

sebuah berita. Contoh foto berita misalnya pemberitahuan bahwa sebuah foto memenangkan 

lomba tertentu. 

Namun sering juga sebuah foto merupakan "sekadar" elemen pemanis dalam tata letak 

surat kabar. Bisakah Anda membayangkan halaman pertama surat kabar tanpa sebuah foto pun? 

Pasti membosankan sekali menatap halaman yang melulu berisi huruf. Di sini foto berfungsi 

sebagai elemen estetis yang kuran maupun formatnya direncanakan dengan baik. 

Sebuah surat kabar boleh saja tidak memuat satu foto pun, namun pasti tidak ada penerbit 

yang mau berbuat demikian karena koran itu pasti tidak akan dibeli orang. Terus terang, foto 

sering kali merupakan elemen penarik minat orang pada halaman satu. 

Seperti telah disinggung, teks dalam sebuah foto jurnalistik adalah elemen yang membuat 

sebuah foto lengkap. Maka, peran teks ini tidaklah main-main. Judul foto, yaitu bagian pertama 



44 
 

dari teks yang biasanya dicetak tebal, haruslah memberikan gambaran akan isi foto. Judul 

hendaklah tidak mengulangi info yang telah dilihat oleh mata.  

Sebagai contoh, misalnya ada foto orang sedang bersalaman. Janganlah judul foto itu 

―Bersalaman‖. Ini nyinyir kata orang. Judul yang lebih baik mungkin adalah ―Pertemuan dua 

tokoh‖, atau ―Usai peresmian pabrik‖. 

 

 

 

Esensi Fotografi 

Dalam persuratkabaran, fotografi bisa dibagi dalam dua pemikiran. Pemikiran pertama 

adalah pemikiran yang berhubungan lay out, dan pemikiran kedua adalah pemikiran yang 

berhubungan dengan kerja jurnalistik itu sendiri. 

Pada perwajahan, redaktur fotografi tidak bisa terlalu kaku untuk memaksakan pemuatan 

sebuah foto. Harus ada tawar-menawar dengan redaktur artistik untuk mendapatkan penampilan 

halaman terbaik, terutama untuk halaman pertama. Dengan tidak mengubah isi dan makna 

sebuah foto, seorang redaktur foto sebaiknya punya beberapa stok foto dan format untuk sebuah 

kejadian.  

Memang ada kalanya sang redaktur foto hanya punya satu saja foto untuk sebuah 

kejadian. Maka untuk keadaan seperti ini, redaktur artistik tidak bisa menawar lagi tapi harus 

merancang layout dengan satu foto yang ada itu. 

Sebagai contoh, sebuah adegan sebaiknya memiliki format vertikal dan format 

horisontalnya. Stok foto wajah orang sebaiknya punya tiga arah memandang: kiri, kanan dan 

lurus ke depan (netral). Foto wajah yang diletakkan di kanan halaman sebaiknya menghadapi ke 

kiri, demikian pula sebaliknya. 
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Redaktur fotografi juga harus punya stok foto yang tidak basi oleh waktu. Sewaktu-waktu 

redaktur artistik meminta foto, redaktur fotografi harus bisa menyediakannya. Sering terjadi ada 

perubahan layout secara mendadak, dan sebuah foto dibutuhkan untuk membuat penampilan 

sebuah halaman menjadi lebih baik. Sebuah stopper atau pengisi halaman tidaklah harus berita, 

bisa juga foto. 

Foto sebagai Laporan 

Sesuai dengan namanya, foto jurnalistik adalah foto yang "melaporkan" sesuatu. Jurnal 

adalah laporan, dan jusrnalistik adalah "sesuatu yang bersifat laporan". Maka, foto apa pun yang 

melaporkan sesuatu bisa disebut sebagai foto jurnalistik. 

 

Contoh : 

 

Sebuah foto diatas sedang menggambarkan Mung Pujanarko selaku Instruktur, sedang 

memberi diklat jurnalistik bagi anggota Polri, jika dilihat lebih dalam maka foto ini sebenarnya 

melaporkan kegiatan diklat yang sedang berlangsung, dan bagaimana subyek foto selaku 

instruktur mencontohkan cara membuat berita straight news langsung dihadapan peserta Diklat 

dari anggota Polri.  
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Saat foto tentang diklat ini dimuat dalam sebuah situs berita, maka barulah menjadi foto 

jurnalistik. Kalau foto ini tetap tersimpan di laci, maka foto ini  tetaplah sebuah foto biasa.  

Kategori Foto Jurnalistik 

Dalam sebuah media cetak, foto terbagi dalam beberapa kategori yang semuanya 

memang foto jurnalistik.: Pertama, foto hard news. Foto jenis ini misalnya foto bentrokan 

mahasiswa dengan aparat di depan DPR, atau foto Gunung Merapi meletus, atau foto pengungsi 

Sampit mendarat di Surabaya. Foto jenis ini sebaiknya dimuat di media cetak sesegera mungkin. 

Seperti juga berita, foto jenis ini punya masa pakai terbatas, bisa basi. Biasanya, foto jenis inilah 

yang disebut Foto Jurnalistik pada lomba-lomba foto. Foto hard news ini punya otoritas sendiri, 

punya kekuatan sama dengan tulisan hard news yang menyertainya. 

Kategori kedua adalah foto headshot dan portrait, yaitu foto orang untuk menguatkan 

berita atau untuk memberitahu pembaca wajah seseorang. Dengan tulisan, kita tidak mungkin 

menggambarkan wajah orang walau dengan sejuta kata pun. Namun dengan sebuah foto, wajah 

orang mudah diberitakan. 

Kategori ketiga adalah foto features. Jenis ini adalah foto yang tidak basi oleh waktu. 

Pemuatan foto features ini bisa kapan-kapan tergantung sang media. Foto tipe ini misalnya foto-

foto human interest tentang perempuan tua yang membawa kayu bakar, tukang becak yang tidur 

pulas dan contoh lainnya. 

Kategori keempat adalah foto ilustrasi. Foto jenis ini adalah foto yang paling rendah 

kelasnya dalam foto jurnalistik. Kalau perlu, tidak jadi dimuat juga tidak apa-apa. Jenis ini 

misalnya foto orang main  game di warnet untuk melengkapi tulisan tentang wabah siswa yang 

suka ke warnet. Kalau saja sang foto tidak jadi dimuat, sang tulisan tetap bisa berdiri sendiri.   
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Tugas Bab III : Mahasiswa membuat sebuah foto yang bersifat melaporkan. Yakni foto 

tersebut adalah memuat tentang sebuah peristiwa, lengkap dengan pembuatan caption 

sebanyak 50 kata yang melaporkan kegiatan dalam foto tersebut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV 

 KUALITAS FOTO JURNALISTIK 

 

Foto jurnalistik harus disertai dengan caption atau narasi singkat, karena caption atau 

narasi singkat  adalah deskripsi teks sebuah foto, memuat penjelasan tentang foto, umumnya 

berisi tentang 5W dan 1 H kejadian dalam foto jurnalistik.  

Hal ini karena foto jurnalistik merupakan salah satu produk jurnalistik, maka  foto 

jurnalistik juga dihasilkan oleh wartawan selain tulisan yang berbau berita (straight news/ hard 

news, berita bertafsir, berita berkedalaman/deep reports) maupun non berita (artikel, feature, 

tajuk rencana, pojok, karikatur dan surat pembaca). Dan sebagai produk dalam pemberitaan, 

tentunya foto jurnalistik memiliki peran penting dalam media cetak maupun cyber media 

(internet). Jadi karya foto jurnalistik sudah mendapat pengakuan sebagai karya jurnalistik dalam 

bentuk visual untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. 
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Ada beberapa pengertian mengenai foto jurnalistik sebagai ilmu maupun cabang dari 

jurnalistik itu sendiri. Menurut Oscar Motuloh dalam makalahnya ―Suatu Pendekatan Visual 

Dengan Suara Hati‖, foto jurnalistik adalah suatu medium sajian untuk menyampaikan beragam 

bukti visual atas suatu peristiwa pada masyarakat seluas-luasnya, bahkan hingga kerak di balik 

peristiwa tersebut, tentu dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Melihat foto jurnalistik sebagai 

suatu kajian artinya memasuki matra yang memiliki tradisi kuat tetang proses ―sesuatu‖ yang 

dikomunikasikan – dalam hal ini yang bernilai berita – kepada orang lain atau khalayak lain 

dalam masyarakat. 

Wilson Hick redaktur senior majalah ‗Life‘ (1937-1950) dalam buku World and Pictures 

(new York, Harper and Brothers, Arno Press 1952, 1972), foto jurnalistik adalah media 

komunikasi verbal dan visual yang hadir bersamaan. 

Henri Cartier-Bresson, salah satu pendiri agen foto terkemuka ―Magnum‖ yuang terkenal 

dengan teori ‗Decisive Moment‘ — menjabarkan, ―foto jurnalistik adalah berkisah dengan 

sebuah gambar, melaporkannya dengan sebuah kamera, merekamnya dalam waktu, yang 

seluruhnya berlangsung seketika saat suatu citra tersembul mengungkap sebuah cerita.‖ 

Dari ulasan di atas dapat disimpulkan bahwa foto jurnalistik merupakan kombinasi antara 

bentuk visual (foto) dengan kata-kata (yang memngungkapkan sebuah cerita dari sebuah 

peristiwa dalam bentuk kerangka 5W+1H) dan kemudian disebarluaskan/dipublikasikan kepada 

masyarakat. Sehingga foto jurnalistik menjadi sebuah berita ataupun informasi yang dibutuhkan 

masyarakat, baik local, regional, nasional maupun pada tingkat internasional. Suatu foto/gambar 

sama nilainya dengan seribu kata. Akan tetapi, hal ini baru benar jika disertai dengan teks 

keterangan foto yang baik. 

Judul dan keterangan foto termasuk paling banyak dibaca pembaca koran. Dari 

keseluruhan berita yang dimuat, hanya judul berita dan berita utama yang mengungguli judul dan 

keterangan foto. Karena itu penulisan judul dan keterangan foto harus mengikuti kaidah-kaidah 
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seperti: akurat, jelas, lengkap, dan cara penulisan yang baik. Seperti juga penyajian berita, judul 

atau keterangan foto harus mudah dibaca dan bersifat informatif. 

Karena itu perlu adanya pemahaman untuk lebih serius dalam membuat keterangan 

gambar. Sebuah foto jurnalistik yang baik tidak hanya sebatas pembahasan visual atau foto 

belaka, teks foto yang kuat berdasarkan fakta dan data akan memberikan nilai lebih secara 

lengkap sebuah informasi yang akan diberikan kepada pembaca. 

Elemen Foto Jurnalistik 

Foto jurnalistik terdiri dari visual (foto) berkoloborasi dengan teks atau narasi singkat 

yang terdiri dari Headline (judul foto), Caption (teks yang menerangkan isi foto berkaidah 5 W 

+ 1 H), By-line (pemotret) dan Credit (pemegang hak siar atau penerbitan yang menyiarkan foto 

jurnalistik tersebut). Elemen penting ini terlihat pada foto-foto jurnalistik di media cetak, yang 

merupakan dasar dari pemaknaan foto jurnalistik secara umum. Pengertian dari elemen dasar 

foto jurnalistik yang terpapar diatas: 

1.  Headline 

Suatu judul pendek di atas kata-kata yang menerangkan isi foto. Judul foto sebaiknya tidak lebih 

dari tiga kata. Di dalam flow metadata foto, kalimat yang terlalu panjang dapat menyebabkan, 

tidak terbacanya kalimat tersebut dan lebih para membuat sistem menjadi error. 

2.  Caption 

Kalimat atau kata-kata yang menjelaskan isi atau keterangan yang ada di dalam foto 

tersebut berkaidah 5 W + 1 H. Tidak semua elemen di dalam visual foto dapat menjelaskan 

secara informatif, seperti lokasi, kapan foto dibuat, siapa di dalam foto tersebut. Maka penjelasan 

secara rinci dan detil, ditulis dalam keterangan foto. 

3.  Byline 

Ini berkaitan dengan copyright, hak cipta atau pencipta/ pembuat dari foto tersebut. Maka 

di dalam sebuah media cetak terlihat atau terbaca di bawa foto, Kompas/ Agus Susanto atau Adri 
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Irianto (Tempo). Nama-nama wartawan foto atau pencipta wajib untuk dituliskan sebagai suatu 

penghargaan kepada penciptanya. Namun sering juga permintaan dari pencipta untuk tidak 

disebut atau ditulis untuk melindungi pencipta. 

4.  Credit 

Pemegang hak siar atau penerbitan yang menyiarkan foto jurnalistik tersebut. Hak siar 

merupakan lembaga yang bertanggungjawab untuk menyiarkan foto berita tersebut ke publik. 

Aturan semacam ini masih sering rancu dan sering disalah artikan. Aturan di dalam setiap media 

atau kebijakan untuk tidak menulis credit tergantung pada media itu sendiri. Ada yang tidak 

menuliskannya dengan kebijakan foto tersebut karya atau pemilik foto bukan staf dari media 

tersebut. Namun foto-foto yang berasal dari sebuah sumber berita baik dari online, agensi foto, 

majalah, foto-foto pemberian secara gratis dan nara sumber lainnya, secara etika sebaiknya 

memang harus ditulis lengkap. 

Elemen keterangan foto terpapar di bawah ini: 

 

Contoh Foto  ini secara 5W 1 H adalah Who : Mung Pujanarko, What : Diklat Jurnalistik, 

Where : Hotel Rodhita, Jl Pangeran Antasari, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, When : tanggal 

21- 25 Oktober 2013, Why : Untuk meningkatkan skill jurnalistik anggota Polda Kalsel,  
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How : dengan cara praktek media massa langsung, Credit foto by : PPWI (Persatuan Pewarta 

Warga Indonesia) 

Tidak setiap foto ada judulnya. Foto-foto bersifat ilustrasi untuk mendukung atau 

memperkuat nilai sebuah tulisan/ artikel tidak membutuhkan headline atau judul foto, juga foto-

foto yang bersifat portraits (headshot) hanya ditulis nama tokoh. 

Penulisan keterangan foto harus memperhatikan: 

1. Kebiasaan Pembaca 

Ketika menulis keterangan foto dengan atau tanpa judul, sangat baik bila dibuat dengan 

memahami karakter pembaca: 

Pertama, saat pembaca melihat suatu foto maka pikirannya menangkap semua atau 

sebagian besar informasi visual (gambar) yang ditampilkan. Namun, sering juga pembaca hanya 

melihat sepintas, sehingga ada hal-hal kecil terlewatkan. 

Kedua, begitu melihat foto yang menarik perhatiannya, umumnya pembaca melihat ke 

bawah foto untuk mencari informasi yang menerangkan foto itu. ltu sebabnya judul foto dan 

keterangan foto harus berkualitas. 

Ketiga, biasanya setelah mencerna informasi dari judul dan keterangan foto. pembaca 

kembali melihat foto. Jadi teks yang dibuat harus memperkaya apa yang sudah ditampilkan 

visual (gambar) dan menjelaskan hal-hal yang perlu dijelaskan. 

2. Kebutuhan Informasi 

Kebutuhan informasi dari foto bisa berbeda-beda. Umumnya pembaca ingin tahu tentang: 

* Siapakah dia? (Pada banyak kasus perlu mengidentifikasi orang dari kiri ke kanan, kecuali aksi 

pada foto itu memerlukan keterangan lain) 

* Mengapa foto itu dimuat yang dimuat? 

* Apa yang tengah terjadi? 

* Kapan dan di mana terjadinya? 
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* Mengapa tokoh/subyek dalam foto teriihat demikian? 

* Bagaimana terjadinya? 

Penting: teks keterangan foto harus menjelaskan apa yang tampak di foto (gambar). sehingga 

pembaca puas dan memahami maksud foto itu. Mereka tidak ingin (dan sebaiknya tidak) 

mendapat keterangan lagi atas apa yang sudah tampak jelas dalam foto. Keterangan foto 

sebaiknya memberi penjelasan tambahan yang tidak tampak dalam foto. Sebagai contoh, suatu 

foto menggambarkan penjaga gawang yang melompat untuk menangkap bola, tetapi yang tidak 

kelihatan adalah bagaimana hasilnya. Teks foto harus bisa menjelaskannya. 

 

3. Saran dan syarat: 

* Ringkas 

* Padat 

* Tidak bertele-tele. 

Keterangan foto harus ringkas, padat, tetapi tidak seperti telegram. Tidak seperti judul 

berita yang menggunakan kata sandang dan penghubung, keterangan foto sebaiknya seperti 

alinea dalam berita. Keterangan foto harus jelas dan langsung ke tujuannya. 

Hindari penulisan bertele-tele. Jangan mengulang hal-hal yang sudah jelas dalam foto dengan 

menggunakan ungkapan: seperti yang terlihat, tampak dalam gambar di atas. 

Caption harus jelas dan menjelaskan 

Penulis teks keterangan foto sebaiknya tidak mengasumsikan apa yang sedang dipikirkan 

seseorang dalam foto itu atau mencoba menginterpretasikan perasaan dari ekspresinya. 

Sebaiknya berikan saja fakta-fakta dan serahkan kepada pembaca untuk memutuskan sendiri 

situasi yang ia lihat. 

Hindari interpretasi pribadi terhadap foto. Penulis teks keterangan foto (caption) sedapat 

mungkin menghindari penggambaran kata sifat foto seperti : cantik, dramatik, mengerikan, atau 
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mendiskripsikan kejadian yang seharusnya muncul dalam foto tetapi tidak ada. Jika kejadian itu 

tidak terbukti di dalam foto, apa yang Anda ceritakan ke pembaca tetap saja tidak terjadi. Namun 

demikian, teks keterangan foto sebaiknya tetap menjelaskan kondisi bagaimana foto itu dibuat, 

terutama bila ada sesuatu yang tidak biasa menurut penglihatan manusia, adanya efek khusus, 

misalnya menggunakan inset atau memasang rangkaian foto. 

Gambarkan yang terjadi 

Penulis teks foto harus yakin bahwa kata-kata yang digunakannya menggambarkan apa 

yang ada di foto dengan tepat. Bila foto menunjukkan dua orang atau lebih, penulis teks foto 

harus menghitung dan mengindentifikasi orang tampak dalam foto, kemudian mencocokkan 

jumlah, jenis kelamin, dan identitas orang tersebut dengan teks keterangan yang dibuat. 

Perhatian khusus perlu terutama agar orang yang sudah dipotong gambarnya (cropped) dari foto 

asli tidak lagi disertakan dalam keterangan foto. 

Selalu, selalu, dan selalu cek ejaan. Penulis teks foto harus mengecek ejaan nama-nama 

orang di dalam foto, apalagi bila foto itu berkait dengan suatu tulisan, agar tidak terjadi 

perbedaan penulisan. 

“Wild art” 

Foto yang berdiri sendiri dan tidak disertai berita disebut ―wild art‖. Karena itu, teks 

keterangan foto ―wild art‖ harus menyediakan informasi dasar seperti tulisan atau berita. Standar 

5W+1H (who, what, when, where and why) baik untuk menjadi pedoman dalam menulis teks 

keterangan foto. Bila Anda tidak memiliki semua informasi yang dibutuhkan, angkat telepon dan 

carilah informasi pelengkapnya. Jangan mencoba menulis teks foto tanpa fakta-fakta yang 

dibutuhkan. Kadang ―wild art‖ dipasang di halaman depan untuk ―menggoda‖ pembaca agar 

mau membaca cerita di halaman dalam. Akan tetapi, tidak sama seperti televisi, jangan 

menggoda pembaca melalui teks foto. Berikan penjelasan selengkapnya, berikan kesempatan 

untuk bisa masuk lebih dalam dengan keterangan yang lebih detail. 
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Foto ilustrasi 

Jika foto menyertai suatu cerita, teks keterangan foto yang panjang umumnya tidak 

diperlukan. Kadang-kadang cukup satu baris keterangan tentang orang atau situasi yang tampak 

dalam gambar, sekadar untuk menjelaskan kaitannya dengan tulisan/berita. Ingat, kebanyakan 

pembaca teks keterangan foto belum membaca berita terkait. 

Sebagian dari mereka bahkan tidak membaca beritanya, hanya teks keterangan foto dan 

judul berita. Jadi teks keterangan foto harus jelas, langsung ke sasaran, dan seimbang antara 

memberikan cukup informasi kepada pembaca agar memahami foto itu dan konteksnya dengan 

format yang ringkas dan padat. 

Makin pendek makin baik. Penulisan teks keterangan foto sering memicu godaan untuk 

menggunakan kalimat-kalimat panjang. Hindarilah. 

4. Unsur Waktu 

Kebanyakan surat kabar menggunakan gaya penulisan teks keterangan foto yang 

menggunakan kalimat dengan waktu sekarang (present time tense) dan rangkaian kalimat 

berikutnya dalam bentuk lampau (past time tense). Alasannya, kalimat pertama menceritakan 

kepada pembaca apa yang terjadi dalam foto. 

Selalu sertakanlah unsur waktu untuk menginformasikan kepada pembaca kapan 

peristiwa dalam foto tersebut terjadi.  

Sedangkan dasar kelahiran pertumbuhan jurnalistik foto, menurut Soelarko (2000) 

ditentukan oleh tiga faktor: 

1. Rasa ingin tahu manusia, yang merupakan naluri dasar, yang menjadi wahana kemajuan. 

2. Pertumbuhan media massa sebagai media audio visual, yang memuat tulisan (atau uraian    

     mulut) dan gambar (termasuk gambar yang hidup). 

3. Kemajuan teknologi, yang memungkinkan terciptanya kemajuan fotografi dengan pesat  

    (termasuk perfilm-an dan video untuk pemberitaan) 
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Dalam dunia jurnalistik, foto merupakan kebutuhan yang vital. Sebab foto merupakan 

salah satu daya pemikat bagi para pembacanya. Selain itu, foto merupakan pelengkap dari berita 

tulis. Penggabungan keduanya, kata-kata dan gambar, selain menjadi lebih teliti dan sesuai 

dengan kenyataan dari sebuah peristiwa, juga seolah mengikutsertakan pembaca sebagai saksi 

dari peristiwa tersebut. 

Kelebihan dari sebuah foto sebagai medium komunikasi visual menjadikan lebih mudah 

dipahami dari pada tulisan yang membutuhkan tenaga dan pikiran. 

Oscar Motuloh, fotografer dan supervisor biro foto Antara : 

―… Seorang jurnalis foto tidak sekedar menampilkan kekerasan dan darah tetapi juga merekam 

peristiwa-peristiwa di sekitar kita yang menarik untuk diabadikan, foto jurnalistik dan foto 

dokumentasi mempunyai dasar yang sama, keduanya berdasarkan realitas kehidupan. Keduanya 

hanya dibatasi oleh suatu garis yang tipis yaitu dipublikasikan atau tidak. Foto jurnalistik dibagi 

menjadi dua bagian besar, yaitu spot dan feature. Foto spot lebih bersifat berita, sedangkan foto 

feature memberi informasi yang tidak mudah basi, seperti essay foto yang banyak terdapat di 

majalah National Geographic dan keduanya berkembang pesat.‖ 

Hendro Subroto, wartawan perang senior : 

―… foto jurnalistik harus bisa menceritakan kejadian sehingga tidak banyak komentar pun orang 

sudah tahu cerita fotonya foto itu dan yang terpenting dalam foto jurnalistik adalah moment‖ 

Menyajikan bukti visual atas sebuah peristiwa yang memiliki nilai berita kepada siapa pun 

melalui media massa, adalah salah satu difinisi sederhana dari foto jurnalistik. Pada dasarnya 

manusia adalah makluk visual, dimana dia mengenal lingkungan sekitarnya dengan melihat 

sebelum mampu untuk membaca dan menulis. Sehingga bukti visual itu dapat lebih mudah 

dimengerti dan difahami oleh manusia dalam waktu singkat.  

  Seluruh media massa yang ada saat ini pasti menyajikan informasi visual dalam tiap 

edisinya, baik itu laporan peristiwa besar maupun gambar seorang tokoh. Coba bayangkan 
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seandainya media massa hanya berisi tulisan tanpa ada informasi visual, tentunya kurang 

menarik.  Sehingga fotografi jurnalistik sudah memiliki tempat di dalam media massa. 

  Foto jurnalistik merupakan salah satu produk pemberitaan yang dihasilkan oleh wartawan 

selain tulisan yang berbau berita (straight news/ hard news, berita bertafsir, berita 

berkedalaman/deep reports) maupun non berita (artikel, feature, tajuk rencana, pojok, karikatur 

dan surat pembaca). Dan sebagai produk dalam pemberitaan, tentunya foto jurnalistik memiliki 

peran penting dalam media massa. Jadi karya foto jurnalistik sudah mendapat pengakuan dan 

tempat sebagai karya jurnalistik dalam bentuk visual untuk menyampaikan informasi kepada 

masyarakat. 

  Ada beberapa pengertian mengenai foto jurnalistik sebagai ilmu maupun cabang dari 

jurnalistik itu sendiri. 

1.   Menurut Oscar Motuloh : ―Suatu Pendekatan Visual Dengan Suara Hati‖. Foto jurnalistik 

adalah suatu medium sajian untuk menyampaikan beragam bukti visual atas suatu peristiwa pada 

masyarakat seluas-luasnya, bahkan hingga kerak di balik peristiwa tersebut, tentu dalam tempo 

yang sesingkat-singkatnya. Melihat foto jurnalistik sebagai suatu kajian artinya memasuki matra 

yang memiliki tradisi kuat tetang proses ―sesuatu‖ yang dikomunikasikan – dalam hal ini yang 

bernilai berita – kepada orang lain atau khalayak lain dalam masyarakat. 

2.  Wilson Hick redaktur senior majalah ‗Life‘ (1937-1950) dalam buku World and Pictures 

(New York, Harper and Brothers, Arno Press 1952, 1972), foto jurnalistik adalah media 

komunikasi verbal dan visual yang hadir bersamaan. 

  Dari beberapa ulasan di atas dapat disimpulkan bahwa foto jurnalistik merupakan 

kombinasi antara bentuk visual (foto) dengan kata-kata (yang memngungkapkan sebuah cerita 

dari sebuah peristiwa  dalam bentuk kerangka 5W+1H) dan kemudian disebarluaskan / 

dipublikasikan kepada masyarakat. Sehingga foto jurnalistik menjadi sebuah berita ataupun 

informasi yang dibutuhkan masyarakat, baik skala lokal, regional, nasional maupun pada tingkat 
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internasional. 

  Untuk menghasilkan sebuah foto jurnalistik yang baik tentunya seorang jurnalis foto 

harus memiliki bekal yang cukup, baik dari sisi teknis fotografi maupun kemampuan dalam 

menilai sebuah peristiwa yang memiliki nilai berita. Kemampuan teknis terukur dari cara dia 

mengoperasikan kamera, menaklukkan pencahayaan dan membuat komposisi. Sedangkan 

menilai bobot peristiwa berdasarkan wawasan dan referensi dia dalam mencerna sebuah 

informasi atau isu dan kemampuan menangkap momen serta membuat caption atau keterangan 

foto. 

  Seorang jurnalis foto bukanlah hanya seorang tukang foto semata, namun dituntut 

memiliki wawasan yang luas agar menghasikan karya yang memiliki kualitas. Dalam hal ini 

seorang fotografer senior Tempo almarhum Ed Zoelverdi pernah mengatakan bahwa seorang 

pewarta foto bukanlah sekedar tukang foto. Seorang pewarta foto merupakan penyampai pesan 

cerita kehidupan dan menyajikannya melalui sebuah atau serangkaian foto bercerita. ( Buku 

―Mat Kodak, Melihat Untuk Sejuta Mata‖ (Grafitipers, 1985). Dengan wawasan yang baik tentu 

karya foto yang dihasilkan mampu memberikan impact kepada orang lain meski disampaikan  

secara sederhana. Dengan kesederhanaan itu orang lain akan lebih mudah mencerna informasi 

visual yang disampaikan. Namun untuk menyampaikan informasi visual yang sederhana belum 

tentu proses yang sederhana pula untuk membuatnya, beragam proses mungkin harus dilalui 

untuk mencapainya. Mencari referensi atau riset tentang subyek, mendatangi nara sumber, 

berkenalan, menjalin komunikasi agar mau difoto, hingga menemani berbincang hingga berjam-

jam lamanya dan bahkan menunggu sekalipun adalah hal yang biasa dilakukan oleh seorang 

jurnalis foto untuk mendapatkan tujuannya. Mengapa hal itu harus ditempuh oleh seorang 

jurnalis foto ? Karena biasanya kehadiran orang asing apalagi dengan membawa kamera dapat 

mengubah suasana yang tadinya berjalan normal menjadi berbeda. 

  Terkadang proses itu bagi sebagian orang cukup melalahkan, namun untuk mendapatkan 
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hasil yang maksimal cara seperti itulah yang memungkinkan. Proses untuk mencapai tujuan dari 

sebuah bukti visual adalah untuk dapat menyampaikan pesan dengan baik, dan itu merupakan 

tujuan dari foto jurnalistik. Untuk menangkap momentum yang diinginkan tentu kita harus 

mengenal terlebih dahulu situasi dan lingkungan yang dihadapi. Jarang sekali terjadi (kalau 

sedang beruntung) seorang jurnalis foto mampu mendapatkan momentum tanpa mengenal atau 

memiliki referensi yang baik dari sebuah peristiwa. Alih-alih mendapatkan sesuatu yang 

diingikan bahkan bisa jadi sebaliknya mendapatkan hal yang sebaliknya.  

   

Adakalanya  seseorang berpendapat, memotret itu kan gampang tinggal pencet, lihat 

hasilnya, selesai. Pendapat itu belum tentu salah, bagi orang kebanyakan hal itu sah-sah saja, 

namun bagi jurnalis foto hal semacam itu hendaklah dibuang jauh-jauh. Karena tanggung jawab 

seorang jurnalis foto terhadap karya yang dipublikasikan  itulah yang menjadi pegangan. 

Ibaratnya seorang jurnalis foto adalah wakil dari berjuta pasang mata untuk melihat dan 

mengabadikan sebuah peristiwa dan menyajikannya melalui media massa. Proses adalah seni 

dalam berkarya dan hasilnya adalah pesan yang dapat diterima oleh masyarakat. Seandainya itu 

sudah menjadi rutinitas dalam berkarya, sudah barang tentu kualitas karya seorang jurnalis foto 

juga akan memiliki bobot yang tinggi. Bukan lagi hanya dipandang sebagai seorang tukang foto 

yang dapat dilakukan oleh orang kebanyakan. 

Tugas Bab IV : Mahasiswa praktek Membuat Foto Jurnalistik berisi adegan 

fenomena sosial yang terjadi di sekitar lingkup rumah atau kampus, fenomena sosial bisa 

menceritakan tentang pedagang kaki lima, anak jalanan, pengemis, kemacetan, 

tranportasi publik, dll. 
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BAB V 

 TEKNIK MENANGKAP MOMEN JURNALISTIK FOTO 

 

Belajar foto jurnalistik sebenarnya tidaklah sulit. Bisa dilakukan oleh siapapun dan 

kapanpun. Ada 5 jurus yang harus dipelajari ketika seseorang hendak belajar foto jurnalistik 

secara baik. 

Belajar foto jurnalistik tidak ada bedanya, dengan belajar fotografi pada umumnya. Yang 

membedakan adalah foto jurnalistik lingkupnya lebih mementingkan interaksi dan aktivitas 

kehidupan manusia yang lebih luas. Foto jurnalistik juga dilengkapi dengan keterangan foto yang 

melekat di dalamnya. Berikut lima jurus dalam memahami foto jurnalistik: 

1. Memahami peralatan dan mengoperasikan kamera 
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Sumber : Getty Images 

Secara teknis seorang fotografer harus menguasai alat kamera sebagai bekal untuk 

melakukan pekerjaan membuat foto dan belajar mengoperasikan: mulai dari cara memegang 

kamera hingga menguasaan teknik dasar fotografi. 

Sehingga dengan penguasaan itu, fotografer bisa melakukan pekerjaan memotret  secara baik, 

tanpa mengalami kesulitan saat berada di lapangan. 

Memang tidak ada ketentuan, seberapa hebat seseorang foto jurnalis dalam menguasai 

teknik fotografi. Tetapi semakin hebat seseorang dalam penguasaan teknik fotografi, semakin 

memudahkan fotografer dalam bekerja dengan segala kesulitan dan kreasinya saat memotret. 

Akan tetapi bagi orang awam jangan berkecil hati. Tak perlu khawatir bagi mereka yang 

belum memahami teknik dasa-dasar fotografi secara baik. Mengingat kamera sekarang telah 

didesain sedemikian rupa, sehingga seseorang tak lagi harus belajar dasar fotografi yang menyita 

waktu lama. 

Kesediaan fitur-fitur di dalam body kamera yang tersedia di pasaran saat ini, 

memudahkan dan mempersingkat seseorang dalam memahami kamera. Maka akan dengan 

mudah seorang awampun dalam mengoperasikan kamera yang baru dibeli dari toko. Sehingga 

akan memudahkan pula seorang awam yang ingin mendalami fotojurnalistik. Seorang yang akan 
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terjun ke foto jurnalistik tetap harus belajar dasar-dasar fotografi, meski dilakukan sambil jalan 

pada saat yang bersamaan mendalami fotojurnalistik. 

Namun penguasaan teknik fotografi yang meliputi penguasaan dasar-dasar fotografi 

seperti pemanfaatan speed, diafragma, iso dll sebenarnya akan memberi ragam dan warna karya 

foto. Dengan penguasaan teknik yang lengkap dengan sudut pandang yang tepat, akan 

menghasilkan foto menarik yang terasa lebih indah, lebih menyentuh dan lebih berbicara. 

Atau yang terpenting dengan penguasai fotografi, maka seorang fotografer akan dengan 

mudah menghasilkan sebuah karya foto benar-benar sesuai keinginannya (imajinasinya). 

 

 

 

 

 

 

2. Memahami Komposisi 
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Keseimbangan garis manyajikan estetika yang dapat menciptakan komposisi yang baik. 
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Bagaimana menentukan komposisi? Komposisi adalah tatanan gambar yang dihasilkan 

dari bidikan seorang fotografer.Bagi orang awam, menentukan komposisi sebenarnya tidaklah 

sulit, asal mau berfikir sedikit tentang posisi saat membidik objek foto. 

Hasil foto yang enak dilihat dan menarik. Itulah sebenarnya komposisi. Tanpa kita sadari, 

pada saat kita melihat sesuatu, mata kita sebenarnya telah menentukan komposisi. Namun itu 

semua tidak pernah kita sadari. Hal ini karena terpengaruh oleh banyak aktivitas atau objek lain 

yang terus berubah, sehingga kita seolah tidak pernah menemukan komposisi yang menarik. 

Komposisi dalam kamera, hanya terlihat sebatas jendela bidik saja. Apa yang terlihat di dalam 

jendela bidik itulah komposisi yang nantinya akan dihasilkan. 

Maka komposisi di dalam fotografi sangatlah penting, karena akan mewarnai hasil 

pemotretan. Komposisi menjadi kekuatan visual dan kerapian dan keseimbangan estetika 

terhadap hasil foto. Komposisi juga dapat menentukan enak tidaknya dilihat dirasakan terhadap 

sebuah foto. 

Dengan menguasai sebuah komposisi maka  seorang fotografer akan dengan mudah dapat 

menciptakan sudut pemotretan yang enak dilihat. Karena komposisi memberikan warna, 

kerapian dan keseimbangan estetika terhadap sebuah foto jurnalistik sebagai sebuah karya 

fotografi. Tentu ini bertentangan dengan kebiasaan yang dilakukan para pemula, yang asal jepret. 

Pada hal sebelum menekan shutter, fotografer harus terlebih dahulu memperhatikan sisi kanan, 

kirim, atas maupun bawah dan dari mana objek akan difoto. Apakah posisi objek yang akan 

difoto telah sesuai dengan elemen lain yang ada disekitar objek  foto. 

Elemen lain yang terdiri dari background, forground atau benda-benda lain yang masuk 

dalam frame rana, akan mempengaruhi tata letak dari sebuah gambar foto hasil pemotretan itu. 

Kalau elemen yang ada disekitarnya kurang membantu dalam memberikan warna komposisi 

yang dihasilkan, maka fotografer bisa berpindah tempat mencari posisi yang sesuai keinginan. 

3. Memahami sudut pandang (angle) 
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Setiap fotografer memiliki sudut pandang yang berbeda terhadap sebuah objek yang 

dilihat. Bagaimana seseorang memahami sudut pandang (angle) terhadap sebuah objek foto. 

Untuk mendapatkan angle ini ditentukan oleh sudut pengambilan dan dari arah mana Anda 

smemotret. Sejauh mana dan dari sisi mana tempat yang dipilih dalam memotret. 

Atau sebaliknya bagian mana atau sisi mana yang menjadi fokus utama yang menjadi interes –

bagian tertentu dari objek yang dipotret. 

Contohnya: Seseorang yang melihat gajah bisa berbeda persepsinya. Perbedaan terjadi 

karena cara memandang masing-masing orang berbeda antara satu dengan yang lain. Yang 

memandang gajah dari depan, pasti tidak sama, dengan persepsi seseorang yang memandang 

gajah dari belakang. Memandang gajah dari jarak yang jauh, dari jarak dekat, dan dari jarak yang 

sangat dekat (detail) pasti akan berbeda-beda persepsinya. 

Begitu halnya memandang dari sudut atas atau dari bawah, maka  bentuk gajah yang 

didapatkan dalam foto pasti akan berbeda-beda pula. Itulah sudut pandang. 
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Memahami sudut pandang ini bagi seorang foto jurnalis sangatlah penting. Karena di dalam foto 

jurnalistik sudut pandang (angle) dapat memberika kekuatan, memberikan kedalaman terhadap 

sebuah karya foto yang dihasilkan. 

Dan bagi seorang yang menguasai teknik dasar fotografi, kedalaman dan kekuatan sebuah 

foto yang akan dihasilkan bisa diperkuat lagi dengan memanfaatkan teknik-teknik tertentu dalam 

fotografi.  Tentu saja, hasilnya akan jauh lebih sempurna, disbanding seseorang yang tidak 

menguasai teknik dasar dalam fotografi. 

Foto pemenang  World Press Photo of the Year 2004, foto jurnalis asal India, Arko Datta 

India dari kantor berita Reuters memotret seorang wanita India di Cuddalore, Tamil Nadu, India, 

28 Desember 2004,  berkabung di atas kematian seorang keluarganya yang tewas dalam bencana 

Tsunami yang melanda kawasan Aceh, India dan Thailand. Ini fotonya : 

 

Foto di atas salah satu contoh foto berkualitas yang berhasil ditetapkan sebagai foto 

terbaik dalam lomba foto jurnalistik World Press Photo bergensi di dunia. Lihat foto ini diambil 

dari sudut pengambilan dari atas, dengan latar belakang pasir. Digambarkan isak tangis seorang 

wanita tertelungkup di atas pasir yang meratapi jenazah keluarganya yang meninggal akibat 

Tsunami. 
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Arko Datta hanya memperlihatkan sebagian tangan sebagai pengganti jenazah, sementara 

wanita yang tertelungkup menangis diperlihatkan secara utuh. Cara pandang Arko Datta dalam 

dalam melihat  peristiwa ini memang sangat tepat dan bagus. Rupanya Arko Datta tidak 

memperlihatkan jenazah secara utuh, namun fokus interesnya lebih pada objek wanita yang 

sedang meratap mencium bumi. Untuk memperlihatkan jenazah kerabat korban, Arko Datta 

sengaja memperlihatkan bagian kecil anggota tubuh korban, sebagai simbol kematian. 

Foto ini salah satu contoh foto yang memiliki kedalaman dan makna yang dahsyat untuk 

sebuah peristiwa besar yang menghancurkan sebagian bumi kita. Maka tak heran, foto Arko 

Datta, fotografer dari kantor berita Inggris Reuters ini ditetapkan sebagai foto terbaik dunia versi 

world press photo 2004. 

Foto ini dipilih oleh dewan juri lomba foto jurnalistik kelas dunia untuk mewakili, sebuah 

peristiwa besar yang menelan ratusan ribu umat manusia dan merusak puluhan ribu pemukiman  

penduduk. 

4. Memahami Adegan (moment) 

Untuk mendapatkan sebuah adegan yang menarik seorang fotografer dibutuhkan 

kesabaran. Selanjutnya bagaimana fotografer memahami dan menangkap moment atau 

adegan?.   Adegan dalam fotografi memberikan arti dari sebuah visual yang  ingin disampaikan 

oleh fotografer kepada penikmatnya. Maka  di dalam foto jurnalistik, adegan menjadi sebuah 

momementum yang paling penting agar sebuah foto itu mampu memberikan makna dan arti bagi 

penikmatnya. Adegan dalam foto jurnalistik mampu memberikan arti dan seakan orang yang 

memikmatinya mendapat cerita dari sebuah foto jurnalistik. 

Adegan yang dimaksud adalah peristiwa, aktivitas, ekspresi, gerakan atau tingkah laku 

apa saja yang dari objek foto.  Kalau kita memotret moment seseorang yang sedang berjabat 

tangan maka kita akan mendapatkan gambar orang berjabatan tangan saja.  Tetapi kalau kita 
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mampu menangkap adegan lain yang lebih menarik  tentu fotografer akan mendapatkan sebuah 

karya yang bagus. 

Adegan bisa saja terjadi didepan pengelihatan kita dan adegan juga bisa terjadi di luar 

penglihatan kita. Banyak adegan yang terjadi di depan penglihatan kita, tapi kita gagal 

mengabadikannya. Peristiwa spot news seperti tsunami, kelakaan pesawat, kecelakaan KA 

merupakan adegan peristiwa yang sering terhadi di luar penglihatan kita. Seseorang yang 

mendapatkan persitiwa seperti itu, pada saat yang tepat adalah orang tergolong beruntung.  

Meski demikian banyak juga adegan yang ada di depan mata tapi gagal mendapatkannya, ini 

tentu, menyakitkan bagi Anda. 

Yang terpenting dalam keseharian bagi seorang fotogafer adalah bukan mencari 

keberuntungan tetapi bagaimana memiliki kemampuan dalam mengabadikan adegan-adegan 

yang biasa menjadi luar biasa. Foto yang ditampilkan di bawah ini adalah salah satu contoh 

adegan ketika Mung Pujanarko sedang melatih anggota Paspampres tentang dasar Jurnalistik, 

dan foto ini telah dimuat dalam situs blog www. mung-pujanarko.blogspot.com, serta di 

www.pewarta-indonesia.com. Untuk mendapatkan adegan yang tidak biasa seorang fotografer 

dibutuhkan ketangkasan, imajinasi dan kreativitas dalam berfikir bertindak. 

 Keterangan Foto/Caption : 

Mung Pujanarko selaku 

Instruktur Jurnalistik  sedang 

mengajari anggota Paspampres 

(Pasukan Pengaman Presiden) 

tentang dasar jurnalistik-Foto 

By : Pewarta Indonesia.com 
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Disinilah pentingnya seorang fotografer dalam memiliki ketangkasan atau keterampilan 

untuk memilih dan menangkap moment. Maka jika ingin mendapatkan adegan yang bagus, 

dibutuh kesabaran menunggu, posisi yang tepat dan kecepatan membidik saat moment itu 

berlangsung. 

Bagi seorang fotografer pemula semua ini membutuhkan pengalaman dan kesadaran dari 

dalam hati. Kesadaran yang dimaksut adalah kesadaran bahwa Anda adalah seorang pemotret 

adegan bukan orang yang sedang menonton adegan. Maka janganlah sekali-kali melamun saat 

muncul adegan menarik. Jangan biarkan adegan berlalu, tetapi amatilah adegan itu kemudian 

bidiklah dengan menekan shutter kamera secara cepatdan tepat. 

Jika moment yang ditunggu-tunggu gagal kita abadikan, maka gagalah upaya itu. 

Kegagalan dalam mendapatkan moment  bagi seorang foto jurnalis hal yang biasa, namun bukan 

kegagalan utuk yang keduakalinya dalam adegan yang sama. 

Kegagalan itu bakal menjadi pelajaran dalam proses pemotretan berikutnya. Ciri khas 

dalam foto jurnalistik yang paling menonjol, salah satunya adalah kekuatan  dalam menangkap 

sebuah moment atau adegan secara natural (bukan adegan yang dibuat-buat atau direkayasa).  

Baik itu adegan yang menyenangkan, menyedihkan, lucu, unik ataupun adegan dramatis, keras 

seperti bencana alam, chaos, tabrakan KA dll. 

Keterkaitan 

Ketiga poin penting tersebut di atas (komposisi, sudut pandang) selalu terkait, saling 

dibutuhkan dan saling melengkapi. Ada moment bagus, tapi salah dalam pengambilan sudut 

pandangnya, akan menghasil foto tidak menarik. Kesempurnaan sebuah foto jika didapatkan dari 

adegan, sudut pandang pengambilan dan komposisi  yang tepat. 

Sudut pandang dihadapi pada saat fotografer melakukan pemotretan. Sudut pandang 

merupakan salah satu langkah seorang fotografer dalam melihat sebuah objek foto. Sudut 

pandang juga dipengaruhi oleh posisi saat sedang memotret. 
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Caption : salah satu sudut pandang, foto ini saat Mung Pujanarko selaku instruktur jurnalistik sedang melatih 

perwira TNI di lingkungan Paspampres, tentang dasar jurnalistik, Foto : Pewarta Indonesia.Com 

 

Banyak pilihan sudut pandang, apakah cara melihatnya dari dekat, dari jauh dari bawah, 

dari atas maupun dari jarak ataupun cara tertentu. Cara pandang ini, menjadi pilihan fotografer 

untuk memberikan cita rasa dalam membidik objek fotonya. 

Semakin kreatif dalam mengembangkan sudut pandang, maka akan semakin 

mendapatkan variasi angle yang lebih menarik. Sedangkan moment merupakan adegan yang 

menjadi objek foto.  Adegan juga bisa menentukan baik dan buruknya sebuah karya foto. 

Adegan juga bisa memberikan pesan, arti, makna dari objek foto yang akan kita tampilkan. 

Adegan yang dibuat-buat dapat memberikan pesan yang kurang menarik terhadap objek 

foto. Namun adegan yang tanpa dibuat-buat akan menimbulkan kesan yang natural, apa adanya 

dan terlihat nyata.  Maka, untuk mendapatkan adegan yang susuai keinginan, fotografer harus jeli 

dalam melihat sesuatu kemudian menangkap adegan itu, begitu seterusnya. 

Tidak semua adegan menarik dapat dapat diambil gambarnya secara mudah.  Ada 

beberapa objek foto membutuhkan perjuangan dalam pengambilan gambarnya. Bisa saja, karena 

dalam pengambilannya memang membutuhkan peralatan atau karena kesalahan dalam 

mengantisipasi dalam menangkam adegan yang terjadi. 
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Moment atau adegan yang terjadi begitu cepat, seorang fotografer pemula seringkali 

gagal menangkap objek foto. Ini terjadi karena belum terbiasa dan belum memiliki naluri serta 

reflek yang cepat saat menangkap kejadian. Seorang pewarta foto yang berpengalaman, akan 

memilih beberapa adegan saja yang memang dianggap menarik. Seorang pemula biasanya 

mengambil dari sudut kebanyakan orang.  Saat membidik adegan yang menarik, seorang 

fotografer berpengalaman bisa mengerahkan seluruh tenaga dengan memanfaatkan settingan 

kamera secara kontinyu. Sehingga dari seluruh adegan itu dapat diambil gambarnya semua, baru 

nanti dipilih beberapa yang paling sesuai. 

5. Memahami Metadata 

 

  Setelah memahami ke empat hal di atas, tugas akhir dari seorang jurnalis foto adalah 

mengisi meta data foto termasuk di dalamnya mengisi caption foto (teks foto). 

Metadata foto adalah data-data yang berkaitan dengan data-data tertulis tentang, keterangan foto, 

tanggal pembuatan, tanggal publikasi, kategori foto, keterangan hak cipta, instruksi dari pemotret 

dll. 
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  Dalam foto jurnalistik, keterangan foto dan metadata foto merupakan faktor penting yang 

wajib untuk diisi. Sebuah foto jurnalistik tanpa ada keterangan yang menyertainya menjadi tidak 

ada artinya atau bisa menjadi sampah. 

Metadata wajib diisi oleh seorang jurnalis foto dengan mengacu ke International Press 

Telecommunications Council (IPTC). IPTC adalah organisasi yang menjadi wadah para jurnalis 

foto dan pembuat kamera di dunia, yang bersepakat dalam pengisian dan  keseragaman dalam 

metadata foto. Cara pengisian metadata ini bisa dikalukan melalui beberapa cara. Dengan 

menggunakan berbagai macam aplikasi yang tersedia seperti  photoshops, photostation atau 

dengan menggunakan xn-View yang dapat diunduh melalui xnview.com Penguasaan teknik 

fotografi, komposisi, sudut pandang (angle), moment dan metadata foto dalam foto jurnalistik 

merupakan rangkaian satu kesatuan yang saling terkait. Ke lima fase itu merupakan bagian yang 

saling melengkapi yang membuat kesempurnaan dalam membuat karya foto jurnalistik, contoh , 

Foto karya Agung Parameswara, pemenang pertama kategori arts and entertainment Anugrah 

Pewarta Foto Indonesia 2012. 
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Foto Jurnalistik yang dimuat di harian Pagi Surya Salah satu gaya ngebut era tahun 1990-an. 

Peristiwa ini diambil saat adu balap liar di kawasan Jl Kertajaya, Surabaya. 

Tugas Bab V : Mahasiswa membuat foto jurnalistik yang menyangkut moment yang dapat 

ditemui dalam berita-berita misalnya : Demonstrasi massa, atau  moment masyarakat dan 

kesibukan dunia kerja, dan moment yang cukup jarang misalnya keunikan-keunikan di 

sekitar kita yang dapat diangkat menjadi sebuah foto jurnalistik.  
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BAB VI 

 KODE ETIK JURNALISTIK 

PERATURAN DAN ETIKA FOTO JURNALISTIK 

 

Ada beberapa peraturan dan etika yang telah disepakati secara internasional untuk 

menyiarkan foto itu kepada publik seperti adanya beberapa hak pokok individu yang dilindungi 

undang-undang dan hukum yang sangat prinsipil untuk melindungi seserang antara lain:     

 Gangguan atas pengambilan foto dimana hak privacy seseorang memang diperlukan 

 Penggunaan foto untuk kepentingan sebuah produk tertentu 

 Sepihak sehingga menyebabkan seseorang terlihat buruk 

 Pengambilkan foto yang memang terjadi akan tetapi foto tersebut bersifat pribadi atau 

bisa memalukan seseorang 

Dengan adanya batasan-batasan  di atas maka kita dapat mengetahui, kapan kita bisa melakukan 

pemotretan yang nantinya dapat kita siarkan kepada publik. 

Terdapat etika dalam pengambilan gambar pada lokasi tertentu : 

1. Tempat umum 

Ada etika dan aturannya jika kita ingin mengambil foto di tempat umum, seperti di pinggir jalan, 

kebun binatang, bandar udara, juga di lingkungan kampus ataupun sekolah di mana bila kita 

mengambil dalam kelas itu. 

Dalam kegiatan umum kita juga bisa membuat foto selama tidak mengganggu pekerjaan 

orang itu seperti polisi yang sedang mengatur lalu lintas dan lain-lain. Adakalanya beberapa 

orang berusaha menghalangi wartawan kendati kehadian tersebut berlangsung di tempat umum 

dalam hal ini, pengadilan melindungi kepentingan wartawan. 
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Bila suatu peristiwa terjadi di tempat umum seperti kecelakaan pesawat udara yang 

nantinya akan melibatkan polisi ataupun petugas keamaan yang lain dan wartawan dihalangi jika 

ingin mengabadikan kejadian itu. Kebanyakan wartawan merasa keberatan atas larangan-

larangan itu akan tetapi nantinya wartawan itu bisa didakwa dengan alasan menghalangai 

pekerjaan petugas tadi. 

Memang polisi punya hak demikian, tepi mengambil gambar dan bertanya merupakan 

tindakan yang melanggar hukum. National Press Photographers Associates (NPPA) berusaha 

meningkatkan saling pengertian untuk hal demikian antara polisi maupun petugas pemadam 

kebakaran sejak tahun 1950. 

    Gedung pemerintahan umum yang mempunyai aturan khusus. 

Gedung tertentu walaupun milik umum seperti gedung DPR ,MPR ,Pemda dan Rumah sakit 

dengan pengecualian, juga untuk markas militer dan penjara. Rumah sakit tentunya punya aturan 

khusus, kita dapat membuat berita bergambar tapi setelah itu haruslah dicek dulu apakah ada 

orang dalam gambar apakah mereka pasien apakah pasiennya teridentifikasi 

Ruang sidang DPR ataupun sidang MPR sudah pasti milik umum tapi di sana punya 

aturan khusus, misalnya kamera televisi boleh masuk tapi fotographer tidak diijinkan ikut sidang 

regular dengan alasan wartawan mungkin dan pasti akan merekam anggota dewan yang 

menguap, tidur, senang sms dan telepon, baca koran dan bahkan yang tidak hadir sekalipun. 

Biasanya fotografer diinjinkan pada sesi-sesi tertentu seperti pembukaan sidang. 

    Ruang pengadilan. 

Biasanya dalam sidang–sidang tertentu dibuat aturan khusus, apabila sidang tengah diperkarakan 

peristiwa besar. Misalnya mereka hanya memberikan kesempatan kepada para wartawan foto 

pada tiga kesempatan kepada para wartawan yakni sebelum sidang dimulai, saat istirahat dan 

saat persidangan selesai. 
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EFEK PEMUATAN GAMBAR 

Ada tiga faktor yagn menjadi pegangan dasar, apabila kita memutuskan soal etika ketika akan 

menerbitkan ataupun menyiarkan sebuah gambar ke masyarakat umum. 

1. Manfaat 

Dengan mempertimbangkan bahwa kita haruslah memilih yang terbaik untuk kepentingan orang 

banyak 

2. Mutlak 

Seorang wartawan foto harus mengambil gambar, apabila memang harus ia siarkan agar 

masyarakat tahu peristiwa sebenarnya. 

3. Gabungan antara manfaat dan mutlak 

Pengambilan dan penyiaran foto di Indonesia tidak diatur secara tegas, seperti hukum federal 

dalam melindungi subjek fotografi. Akan tetapi seorang fotograper yang bergerak dalam bidang 

jurnalistik dibatasi rambu-rambu peraturan seperti misalnya dalam KUHP pasal 161 tentang 

ancaman pidana apabila ia mengganggu ketertiban umum. Oleh karena itu akan lebih bijaksana 

apabila seorng foto  jurnalis mengacu pada kode etik jurnalistik 

Berikut ini akan dijabarkan  Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI). Guna menjamin 

tegaknya kebebasan pers serta terpenuhinya hak-hak masyarakat diperlukan suatu 

landasan/moral/etika profesi yang bias menjadi pedoman operasional dalam menegakkan 

integritas dan profesionalisme wartawan. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan kode 

etik. 
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KEWI (Kode Etik Wartawan Indonesia) 

1. Wartawan Indonesia menghormati hak masyarakat untuk memperolah informasi yang 

benar. 

2. Wartawan Indonesia menempuh tata cara yang etis untuk memperoleh dan 

menyiarkan informsi serta memberikan identitas kepada sumber informasi 

3. Wartawan Indonesia menghormati asas praduga tak bersalah, tidak mencampurkan 

fakta dengan opini, berimbang dan selalu meneliti kebenaran informasi serta tidak 

melakukan plagiat. 

4. Wartawan Indonesia tidak menyiarkan informasi yang bersifat dusta, fitnah, sadis dan 

cabul serta tidak menyebutkan identitas korban kejahatan susila. 

5. Wartawan Indonesia tidak menerima suap, dan  tidak menyalahgunakan profesi 

6. Wartawan Indonesia memiliki hak tolak, menghargai ketentuan embargo, informasi 

latar belakang dan off the  record sesuai kesepakatan. 

7. Wartawan Indonesia segera mencabut dan meralat kekeliruan dalam pemberitaan 

serta melayani hak jawab. 

Pengawasan dan penetapan sanksi atas pelanggaran kode etik ini sepenuhnya diserahkan kepada 

jajaran pers dan dilaksanakan oleh organisasi yang dibentuk untuk itu. 

SEPULUH PEDOMAN PENULISAN TENTANG HUKUM 

1. Azas praduga tak bersalah (presumption of innocene) 

2. Asaz adi, fair dalam memberitakan kepada kedua belah pihak 

3. Inisial bagi tersangka/tertuduh yang msih gadis/wanita yang menjadi korban 

pemerkosaan, remaja (perkara susila, korban narkotika). Belakangan ini media sudah 

tidak mempedulikan lagi dengan inisial 

4. Anggota tersangka tidak disebut dalam pemberitaan 

5. Proses hokum yang wajar 
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6. Menghidari trial by the press 

7. Jangan memburuk-burukkan tersangka 

8. Tidak berorientasi posisi/jaksa centre tetapi memberikan kesempatan yang berimbang 

kepada polisi, jaksa, hakim, pembela dan tersangka. 

9. Proporsional 

10. Gambaran yang jelas mengenai duduk perkara (kasus posisi) 

Hal yang paling utama bagi seorang wartawan foto adalah kejujuran dan keseimbangan yang 

disertai dengan control diri ( self cencorship). 

 

Kode Etik Dewan Pers 

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang 

dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 

PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan 

berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan 

manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya 

kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama. 

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap 

orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat. 

Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang 

benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman 

operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. 

Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik: 

Pasal 1 

Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan 

tidak beritikad buruk.  
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Penafsiran 

1. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani  tanpa 

campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.  

2.  Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi. 

3.  Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara. 

4.  Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk      

      menimbulkan kerugian pihak lain. 

Pasal 2 

Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas 

jurnalistik. 

Penafsiran 

Cara-cara yang profesional adalah: 

1. Menunjukkan identitas diri kepada narasumber.  

2. Menghormati hak privasi.  

3. Tidak menyuap. 

4. Menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya. 

5. Rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan   

    keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang. 

6. Menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara. 

7. Tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya 

     sendiri. 

8. Penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi  bagi 

kepentingan publik. 

Pasal 3 
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Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak 

mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.  

Penafsiran 

1. Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu. 

2. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing  

    pihak secara proporsional.  

3. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini  

     interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.  

4. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.  

Pasal 4 

Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.  

Penafsiran 

1. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal  

    yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. 

2. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.  

3. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan. 

4. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis 

atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi. 

5.  Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu  

      pengambilan gambar dan suara. 

Pasal 5 

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan 

tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.  

Penafsiran 

1. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang     



80 
 

    memudahkan orang lain untuk melacak. 

2. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah. 

Pasal 6 

Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. 

Penafsiran 

1. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas   

     informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan    

     umum. 

2. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang  

    mempengaruhi independensi. 

Pasal 7 

Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia 

diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar 

belakang, dan ―off the record‖ sesuai dengan kesepakatan.  

Penafsiran 

1. Hak tolak adalak hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi     

     keamanan narasumber dan keluarganya.  

2. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan   

     narasumber. 

3. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan  

    atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya. 

4.―Off the record‖ adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan  

    atau diberitakan. 

Pasal 8 
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Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau 

diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis 

kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa 

atau cacat jasmani. 

Penafsiran 

1. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara  

    jelas. 

2. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan. 

Pasal 9 

Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk 

kepentingan publik. 

Penafsiran 

1. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.  

2. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait  

    dengan kepentingan publik.  

Pasal 10 

Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak 

akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa. 

Penafsiran 

1. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada  

    teguran dari pihak luar. 

2. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok. 

 

Pasal 11 

Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.  
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Penafsiran 

1. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau 

sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. 

2. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang 

diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. 

3. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.  

Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers. Sanksi atas 

pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers.  

 Jakarta, Selasa, 14 Maret 2006 

(Kode Etik Jurnalistik ditetapkan Dewan Pers melalui Peraturan Dewan Pers Nomor: 

6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-

DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers 

Tugas : Mahasiswa membuat paper tentang pentingnya kode etik jurnalistik dalams ebuah 

foto jurnalistik, dan sertakan sebuah contoh foto di media massa yang melanggar kode etik 

jurnalistik. 
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