
FOTO 

FITRI DWI LESTARI 

jurnalistik 





FOTOGRAFI 

Sebuah bahasa seni, seni memotret dan 
merekam peristiwa 



APA ITU FOTO 

JURNALISTIK? 



Foto yang bernilai berita 

atau foto yang menarik 

bagi pembaca tertentu, 

dan informasi tersebut 

disampaikan kepada 

masyarakat sesingkat 

mungkin (Wijaya, 

2011:10) 



Laporan yang mempergunakan kamera untuk 

menghasilkan bentuk visual. Seorang jurnalis foto 

hendaklah mampu menggabungkan antara keahlian 

membuat laporan investigasi dan membedakannya 

dengan penulisan feature.  (Kobre, 1991:viii) 



KARAKTERISTIK 

1. Komunikasi melalui foto 

2. Media yang digunakan adalah cetak, elektronik, dan 
internet. 

3. Kegiatan melaporkan berita 

4. Perpaduan dari foto dan teks foto 

5. Mengacu pada manusia, manusia adalah subjek 
sekaligus pembaca foto jurnalistik. 

6. Foto jurnalistik adalah komunikasi dengan orang banyak 

7. Hasil kerja editor foto 

8. Tujuannya, memenuhi kebutuhan mutlak penyampaian 
informasi kepada sesama 



Layak atau tidaknya sebuah peristiwa untuk diberitakan 

sangat bergantung pada nilai berita. Berbagai nilai berita itu 

pun, sejatinya menjadi hal yang harus diperhatikan oleh 

jurnalis foto dalam membuat foto jurnalistik 

Kapolda Metro Jaya di lokasi 

penggusuran (VIVA.co.id / Irwandi Arsyad) 

Seorang wanita yang terkena dampak 

penggusuran di Bukit Duri. (dok. Jack/KM) 



1. 
Unusualness 

2. Newness 

3. Impact 

4. Timeliness 5. Proximity 

6. 
Information 

7. Conflict 

8. 
Prominence 

9. Human 
Interest 

10. 
Surprising 

11. Sex  

NILAI BERITA 



U. De Volder mengatakan 

bahwa suatu peristiwa 

akan memiliki nilai aktual 

bila: 

1. Sedang terjadi 

2. Jarang terjadi 

3. Mempunyai hubungan 

“dekat” antara 

komunikator dan 

komunikan  

4. Menarik perhatian 



"Evakuasi Merapi" juara 

Anugerah Foto 

Jurnalistik ADINEGORO 

2010. (Susanto/Media 

Indonesia) 

"Anugerah Adinegoro adalah menilai aktivitas jurnalistik dan kategori 
foto ini untuk memilih jurnalistik visual (foto), saya melihat foto 

Evakuasi Merapi ini mewakili semua aspek penilaian baik dari nilai 
berita, ketepatan waktu, nilai kemanusiaan dan sisi fotografinya," kata 

Oscar 



Sholihuddin, 

Wartawan 

Harian Umum 

Jawa Pos 

Surabaya 

Jawa Timur. 

 

World Press 

Photo 1996, 

pemenang 

pertama 

kategori Spot 

News Singles. 



Foto Sholihuddin bercerita tentang sebuah truk militer yang mengangkut lebih dari 100 

orang pemuda, terbalik di Surabaya, Jawa Timur, pada tanggal 17 Mei 1996 akibat 

bobot angkutnya yang berlebihan. Mereka adalah para suporter tim sepak bola 

setempat, Persebaya, yang sedang menikmati tumpangan gratis ke rumah dan 

melambaikan bendera untuk merayakan kemenangan tim sepak bola itu. Truk tersebut 

terbalik setelah baru berjalan hanya satu kilometer. Sebagian besar penumpang 

berhasil selamat, namun 12 orang mengalami luka ringan. 



FUNGSI 

To communicate the news 

To generate interest 

To give another dimention to a news worthy figure 

To make a brief but important announcement 

To make a page attractive 



JENIS FOTO 

JURNALISTIK 

A. E. Loosley 

Nilai 
Kepentingannya 

Foto hard 
news 

Foto soft 
news 

Filter news 

Penyajiannya  

Spot news 
Photo 
essay 

Photo 
sequence 

Feature 
photograph 
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FOTO SEQUENCE 



FOTO SEQUENCE 



JENIS FOTO 

JURNALISTIK 

Word Press 
Photo 
Foundation 

1. Spot News 

2. General News 

3. People in news 

4. Daily Life  

5. Portraits 

6. Sport Actions 

7. Science and Technology 

8. Art and Culture 

9. Social and Environment 



Foto masjid yang menjadi satu-satunya bangunan utuh di wilayah Meulaboh yang diambil pada 2 

Januari 2005, menjadi salah satu foto yang paling diingat Eugene Hoshiko, fotografer Associated 

Press yang meliput tsunami Aceh. Tsunami meluluhlantakkan Aceh pada 26 Desember 

2004(AP/Eugene Hoshiko) 

1. Spot News 



Presiden Joko Widodo (kanan) membagikan sepeda pada pelajar disela-sela 

penyerahan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Sehat (KIS) 

dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di STIKES ICMI Desa Kaliwungu 

Jombang, Jawa Timur, Sabtu (1/8). 

2. General News 



Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan 

menyapa wartawan saat akan dirujuk ke rumah sakit khusus mata di 

Jakarta, Selasa (11/4). 

3. People in News 



Kapal nelayan berlabuh di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara, Senin 

(29/8). (Republika/Raisan Al Farisi) 

4. Daily Life 



Foto bocah Suriah yang disebarkan melalui media sosial itu diabadikan seorang 

fotografer di kamp pengungsian. 

5. Portraits 



Pasangan ganda campuran Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir. (reuters) 

6. Sport Action 



Perpusataakan unik, The vault, didirikan Svalbard, Norwegia, untuk mengantisipasi segala 

kejadian ekstrem, seperti perang nuklir. (dailymail.com) 

7. Science and Technology 



Foto berjudul "Pancuran Tirta Empul" karya Budhiana menjadi foto terbaik kategori 

jurnalistik pada lomba foto Cagar Budaya Tak Benda dalam Kearifan Lokal yang 

diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (FOTO ANTARA/Nyoman 

Budhiana) 

8. Art and Culture 



Sejak akhir tahun 2012 hingga Selasa (29/1/2013), Pantai Kuta, Kabupaten Badung, Bali, terus 

menghasilkan tumpukan sampah yang dibawa arus ke pantai. Puluhan truk sampah dan 

beberapa alat berat mengangkut sampah yang jumlahnya diperkirakan lebih dari 50 ton per 

hari. Ini merupakan fenomena tiap akhir tahun di Kuta. (KOMPAS/AYU SULISTYOWATI) 

9. Social and Environment 



Selembar foto dapat berbicara tentang banyak hal,  

banyak peristiwa, 

dan banyak cerita. Tapi ada kalanya ia juga membutuhkan  

sedikit kata-kata...   



CAPTION,  

apakah perlu ? 



Tidak semua foto bisa dimengerti oleh  pembaca, 

terutama apabila foto-foto tersebut memotret berbagai 

hal yang tidak umum sehingga tidak dikenal oleh 

pembaca.  

Ini bisa terjadi karena keterbatasan budaya, tempat, 

waktu, dan lain-lain sehingga tidak semua orang 

mengenal apa yang ada dalam foto tersebut 



CAPTION 

Dalam KBBI: 

1) Judul halam, bab, dsb; dan 

2) Tulisan di bawah karikatur, gambar, dan sebagainya 

 

Jadi, penggunaannya sebagai keterangan untuk menjelaskan 

detai gambar atau foto.  



SYARAT-SYARAT 

CAPTIO YANG BAIK 

1. Teks foto minimal dua kalimat 

2. Kalimat pertama menjelaskan gambar, kalimat kedua dan 

seterusnya menjelaskan data yang dimiliki 

3. Teks foto harus mengandung minimal unsur 5W+H 

4. Teks foto dibuat dengan kalimat aktif sederhana (simple 

tense) 

5. Teks foto diawali dengan keterangan tempat foto 

disiarkan serta nama pembuat dan editor foto 

 

 

(Lembaga Kantor Berita Antara) 



Genangan air terjadi di kawasan bundaran air mancur di samping Patung Arjuna Wiwaha atau yang terkenal 

dengan sebutan Patung Kuda, Jakarta, Senin (9/2/2015). Jalan di sekitarnya tersendat karena sejumlah kendaraan 

tampak berhenti untuk menghindari genangan air. KOMPAS/LASTI KURNIA 



Suasana lalu lintas di kawasan jalan protokol Sudirman-MH Thamrin, Jakarta, Senin (28/7). Sejumlah 

ruas jalan di Ibu Kota ini terlihat sepi karena sebagian besar warga Jakarta memilih untuk merayakan 

Lebaran di kampung halaman. 



ETIKA FOTO 

JURNALISTIK 

1. Pewarta foto menjunjung tinggi hak masyarakat untuk memperoleh 

informasi visual dalam karya foto jurnalistik yang jujur dan 

bertanggung jawab. 

2. Pewarta foto dalam menjalankan tugasnya harus mendahulukan 

kepentingan umum untuk mendapatkan informasi visual. 

3. Pewarta foto adalah insan profesional yang mandiri dan independen. 

4. Pewarta foto tidak memanfaatkan profesinya di luar kepentingan 

jurnalistik. 

5. Pewarta foto menghargai hak cipta setiap karya foto jurnalistik 

dengan mencantumkan akreditasi yang sesungguhnya. 

6. Pewarta foto menjunjung tinggi kepentingan umum dengan tidak 

mengabaikan kehidupan pribadi sumber berita. 



ETIKA FOTO 

JURNALISTIK 

7. Pewarta foto menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. 

8. Pewarta foto tidak menerima suap dalam segala perwujudannya. 

9. Pewarta foto menempuh cara yang etis untuk memperoleh bahan 

pemberitaan. 

10. Pewarta foto menghindari visualisasi yang menggambarkan atau 

mengesankan sikap kebencian, merendahkan, diskriminasi terhadap ras, 

suku bangsa, agama dan golongan. 

11. Pewarta foto melindungi kehormatan pihak korban kejahatan susila dan 

pelaku kriminal di bawah umur. 

12. Pewarta foto menghindari fitnah dan pencemaran nama baik dan berita foto 

yang menyesatkan. 

13. Pewarta foto tidak memanipulasi sehingga mengaburkan fakta. 

14. Hal lain yang berkaitan dengan kasus-kasus tertentu menyangkut kode etik 

Pewarta Foto Indonesia akan dikonsultasikan dengan Dewan Penasehat dan 

Komisi Etika. 


