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Pengertian 

 

 

Istilah “photojournalism” atau fotojurnalistik 
pertama kali diperkenalkan di dunia kampus 
(Universitas Missouri) oleh prof. Clifton 
Cedric Edom pada 1937. 



Ciri-Ciri Fotojurnalistik 



 

1. Memiliki nilai berita atau menjadi berita itu sendiri. 



2. Melengkapi suatu berita/artikel. 



3. Dimuat di suatu media. 

 



Fotojurnalistik adalah suatu medium 
sajian informasi untuk menyampaikan 
beragam bukti visual atas berbagai 
peristiwa kepada masyarakat seluas-
luasnya, bahkan hingga kerak dibalik 
peristiwa tersebut, tentu dalam tempo 
yang sesingkat-singkatnya. 

 



Solihuddin/Jawa Pos 



Adek Berry/AFP 



Susanto/Media Indonesia 



Peristiwa disimpulkan sebagai suatu 
bagian dari proses terbentuknya sejarah 
umat manusia, tidak peduli yang akbar 
atau yang sepele. Dari sana kemudian 
fotojurnalistik diolah dan selanjutnya 
dipersembahkan pada peradaban 
manusia di masa mendatang. 

 





Wilson Hicks  

 

“Fotojurnalistik adalah media komunikasi, baik 
yang  verbal dan yang visual hadir bersamaan” 

 

“Fotojurnalistik adalah gabungan gambar dan 
kata” 

 



Menurut Clift Edom “seorang pewarta foto   
pertama-tama adalah seorang wartawan. 
Mereka harus selalu memotret langsung di 
jantung peristiwa yang tengah panas-panasnya, 
mereka tidak bisa menciptakan suatu foto hanya 
dengan mengangkat telepon. Mereka adalah 
mata dunia, dan selalu harus bisa melihat dari 
dekat apa yang terjadi dan melaporkannya 
secara visual”. 

 



Bruce Baumann memperkuat kesimpulan Edom, 
“hal terpenting bagi seorang fotojurnalis adalah 
berpikir bahwa dia adalah seorang wartawan, 
yang kedua baru dia bertindak sesuai dengan 
intuisi mekanisme seorang fotografer”.  



Sepuluh Perintah Feininger 
Membuat foto “eye catching” 

 
Simplicity (Sederhana, jelas, in order) 

Contrast (yang kuat tapi tidak berlebihan) 

Detail (yang menyempurnakan ketajaman)  

Texture (yang menghidupkan permukaan) 

Form (bentuk sederhana tapi kuat) 

Outline (meyakinkan, renyah, dan cespleng) 

Pattern (irama, pengulangan dari suatu bentuk) 

Depth (berkedalaman) 

Motion (yang menghidupkan, gelora) 

Spontanity (jika subyek foto hidup). 

 



W. Eugene Smith 
Minamata 



Yang Perlu Dihindari 

Complexity and disorder  

 

Kompleks menyebabkan mata orang tidak 
segera menangkap apa yang ingin ditampilkan 

sebagai inti persoalan berdasarkan foto 





Lack of contrast  

 

Image menumpuk, tumpang tindih diantara 
pencahayaan yang seirama 





Overall views  

 

Bisa membosankan jika tidak waspada terhadap 
foto yang diabadikan dengan cara ini 





Unsuitable background    

 

Cari posisi yang tepat jika mendapati amatan 
kita menimbulkan imaji latar belakang yang 

tidak kita inginkan, yang dapat merusak 
komposisi foto yang sudah kita siapkan 





Literary subjects  

 

Jika terpaksa harus memotret objek seperti 
monument, bangunan bersejarah dan sejenisnya 
jangan sampai letterlijk. Ambil sudut yang tidak 

biasa namun tetap fotografis 





Posing  

 

Usahakan yang candid/wajar, jangan terlalu 
banyak memberi perintah macam, “tahan 

sedikit”, “senyum”, “lihat ke atas” dll. 





Faking  

 

Jaga reputasi untuk memotret yang realistis 
berdasarkan keadaan yang sesungguhnya. Sekali 
kita melakukan kesalahan elementer ini cap dan 

kredibilitas seorang fotografer akan lenyap 
seketika 





Souvid Datta 



“In the Shadows of Kolkata” by Souvid Datta. 



Shooting from too far away  

 

Penyakit pemula memotret selalu dari luar jarak 
tembak. Simaklah amati, ambil keputusan, 

mendekat atau gunakan lensa tertentu, tele dsb. 





Fotojurnalistik 
Potret Manusia dan Peristiwa 

 

memenuhi rumusan 

5 W + 1 H 
Who – What –Where – When – Why   +   How 



Fokus Fotojurnalistik 

Fokus dalam kehidupan umat manusia 
menduduki puncak piramida 

fotojurnalistik.  



Lingkup fotojurnalistik adalah manusia. ltu 
sebabnya seorang fotojurnalis harus punya 

kepentingan mutlak pada manusia. Posisinya 
berada pada puncak piramida sajian dan pesan 

visual.  

 



Ginny Southworth menyimpulkan “merangkul 
manusia adalah pendekatan prioritas bagi 

fotojurnalis, karena kerja dengan subjek yang 
bernama manusia adalah segala-galanya dalam 

profesi tersebut. 



Kriteria 

 “Sesuatu” yang baru dan mungkin tidak lazim 

 biasanya merupakan kejadian tak terduga 

Aktual 

Orisinal 

Mengandung relevansi dan kedekatan/proximity 
dengan pembaca 

Berdampak luas 

Membangkitkan emosi atau ketertarikan orang 

Bermanfaat 

Dll 



 
Kategori Fotojurnalistik 

di Media Cetak dan Online 
 

 Halaman Utama (hal 1) 

 Rubrik Hukum 

 Rubrik Ekonomi Bisnis 

 Rubrik Metropolitan 

 Rubrik Nasional 

 Rubrik Nusantara 

 Rubrik Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

 Rubrik Olah Raga 

 Rubrik Life Style 

 dll 



Misi Jurnalistik 

Memberi Informasi 

Mendidik 

Menghibur 

 Kontrol Sosial/1999: PERS BAB II ASAS, 

FUNGSI, HAK, KEWAJIBAN DAN PERANAN PERS  2 



Memberi Informasi 



Mendidik 



Menghibur 



Kontrol Sosial 



Wartawan 

Secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik 

berupa Mencari, Memperoleh, Memiliki, 

Menyimpan, Mengolah dan Menyampaikan 

informasi dalam bentuk tulisan, suara dan 

gambar, data, serta grafik, maupun dalam bentuk 

lainnya dengan menggunakan media cetak, 

elektronik, dan segala jenis saluran lainnya  
 

(Buku Saku Wartawan, Standar Kompetensi Wartawan, hal. 201) 



Teknik Pencarian Fotojurnalistik 



E D F A T 

ENTIRE 

1. Menentukan tema - sesuaikan dengan lingkup 
 kerja dan penugasan 

2. Mengumpulkan data/informasi 

DETAIL 

      1. Mencari tokoh utama – nara sumber 











FRAME 

     1. Menentukan lokasi 

ANGLE 

     1. Mencari dan menentukan sudut  
 pengambilan gambar dan kaitannya 
 peristiwa 

 













TIME 

     1. Eksekusi pada saat yang tepat 

 















Pedoman Dokumentasi 

• Sudut Pengambilan 
 - Perhatikan arah datang cahaya 

 - Perhatikan Pola atau Pattern 

 - Hindari penumpukan elemen garis yang 

   berantakan 

 - Perlihatkan lingkungan yang bersih, 

   Fasos/Fasum 

 - Perhatikan detil yang harus tampil dominan 

• Hadirkan momen berupa gerak yang memberi kesan 
hidup 



Pedoman Pemilihan Foto 

1. Pahami Isu/Persoalan/Sesuaikan dengan Tema 
2. Perhatikan pencahayaan atau Eksposure 
3. Perhatikan ketajaman gambar 
4. Perhatikan komposisi dan teknis pengambilan gambar 

(tingkat kesulitan) 
5. Perhatikan unsur kejutan dalam setiap frame foto 



 

Bandung, 14 Agustus 2019 


