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PADA awalnya jurnalistik dan fotografi jalan sendiri-sendiri, 

jurnalistik berkembang sekitar tahun 1798 dan fotografi berkembang pada 

tahun 1839. Kemudian, seiring perkembangan jaman, keduanya pun terus 

mengalami revolusi-revolusi bentuk dan fungsi, namun masih belum 

menyatu karena belum ada yang berinisiatif untuk menyatukan kedua bidang 

yang berbeda tersebut. Barulah kedua ranah ini mulai bertemu ketika Harian 

Holladsche Mercurius memuat gambar penobatan Cromwell menjadi raja 

Inggris Raya pada tahun 1653.  Momen inilah ditasbihkan sebagai kegiatan 

foto yang berkaitan dengan berita yang untuk kemudian dikenal dengan 

istilah foto jurnalistik untuk pertama kalinya dilakukan. Foto jurnalistik itu 

sendiri secara harfiah merupakan karya visual dari jurnalisme yang memilki 

nilai berita atau pesan yang layak untuk diketahui khalayak banyak dan 

disebarluaskan melalui media massa. 

Pada dasarnya semua foto yang dimuat di media massa diistilahkan 

sebagai foto jurnalistik, termasuk foto-foto peristiwa yang tampil di media 

online seperti internet.  Artinya semua produk foto yang mempunyai nilai 

berita bisa disebut sebagai foto jurnalistik, kendati dalam perkembangan 

selanjutnya, kebutuhan foto jurnalistik ternyata tidak sebatas untuk 

kepentingan pemberitaan.  Produk foto bernilai berita kini juga tampil dalam 

pameran-pameran atau lomba foto. Sama halnya dengan sebuah produk 

jurnalistik tulisan (berita), foto jurnalistik yang berhasil dibidik oleh 

wartawan foto atau seorang fotografer yang bekerja pada sebuah media 

massa juga memerlukan serangkaian proses pengolahan di meja redaksi.   
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Pertimbangan dari kelayakan sebuah foto jurnalistik juga meliputi 

unsur informatif, kehangatan, faktual, relevan, misi serta eksklusivitas, 

termasuk juga  di dalamnya mengenai angle atau sudut pengambilan gambar. 

Selain itu, salahsatu prasyarat mutlak dari nilai sebuah foto jurnalistik adalah 

orisinalitas dan bukan hasil rekayasa termasuk rekayasa komputer grafis. 

Namun begitu, untuk kepentingan cover sebuah majalah atau media intern, 

pemakaian komputer grafis terhadap foto bisa “ditolelir” dan menjadi 

pertimbangan tersendiri dengan tujuan estetika untuk menarik pembaca. 

Intinya, sebagaimana dikemukakan seorang fotografer jurnalis asal Amerika, 

Kenneth Kobre, dalam sebuah foto jurnalistik, sebuah gambar atau foto harus 

dapat menjawab rasa ingin tahu publik terhadap informasi yang terkandung 

dalam foto tersebut sekaligus dapat menyentuh nilai kemanusiaan yang 

terpenuhi berdasarkan standar kecepatan untuk merekam peristiwa serta 

menyampaikan isu dan kekuatan grafis. 

 

5.1 Sejarah Foto Jurnalistik 

Kendati cikal bakal kegiatan dari foto jurnalistik sudah terdeteksi 

pada tahun 1653.  Namun, sejarah perkembangan foto berita tersebut tidak 

terlepas dari peran dan kontribusi seorang fotografer atau pewarta foto 

perang pada masa perang dunia ke II, yakni Robert Cappa. Sekitar tahun 

1936, saat dunia sedang berkecamuk perang, Robert Capa berhasil 

mengabadikan momen dramatis sekaligus monumental melalui lensa 

kameranya yang memperlihatkan seorang serdadu yang sedang roboh 

tertembak peluru di Spanyol.  Foto yang kemudian diberi judul “Death of 

Loyalist Soldier” tersebut bahkan memeroleh sejumlah penghargaan, 

termasuk di antaranya penghargaan Pulitzer serta berulangkali dimuat 

diberbagai media massa cetak kala itu, di antaranya di Majalah VU terbitan 

Prancis dan tentunya di Majalah Life tempatnya bekerja. Sebagai seorang 

wartawan perang, Robert Cappa menghabiskan hamper seluruh hidupnya di 

medan perang, bahkan fotografer kelahiran 22 Oktober 1913 di Budapest 

Hungari harus meregang nyawa saat ia tertembak dan akhirnya meninggal 

dunia saat meliput perang Indo-China pada tahun 1954, tepatnya pada 

tanggal 25 Mei 1954 di Thai Binh, Vietnam. 

 Semasa hidupnya, Robert Capa pernah melontarkan sebuah 

ungkapan yang fenomenal dan menjadi inspirasi para pewarta foto di seluruh 
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dunia, yakni, “If your pictures aren’t good enough, you’re not close enough,” 

“Jika gambar kamu tidak terlalu bagus, berarti kamu belum memahami 

obyek,”. Dibandingkan dengan media komunikasi, sejarah perkembangan 

foto jurnalistik tergolong masih muda usia.  Media komunikasi yang mulai 

mengusung foto sebagai sajian utamanya adalah majalah Life sekitar tahun 

30-an.  Karenanya, majalah ini dinasbihkan sebagai media perintis kemajuan 

foto jurnalistik melalui lembaran halaman majalah yang sarat dengan foto-

foto berkualitas dan bernilai berita. Bahkan, dengan adanya sentuhan foto 

pada bidang jurnalistik ini, media-media massa yang berkembang pada 

jaman dulu (dan tentunya juga jaman sekarang) lebih banyak diminati 

sehingga memacu meningkatnya jumlah oplah yang tercetak.   

Sebagai gambaran, pada tahun 1914, Majalah Time mampu mencetak 

sebanyak 200 ribu oplah setiap kali terbit, bahkan pada tahun 1925, 

Illustrated Daily News, sebuah koran harian di Inggris mampu mencetak 

lebih dari satu juta eksemplar setiap terbitannya. Betapa besar pengaruh foto 

terhadap media tersebut pada akhirnya memicu para praktisi jurnalistik di 

seluruh dunia untuk mengapresiasikan karya berita visual tersebut melalui 

sejumlah penghargaan, di antaranya Pulitzer Award.   Bahkan kini, foto 

jurnalistik sudah dikategorikan sebagai salah satu bentuk seni visual.  

 

Gambar 5.1 

“Death of Loyalist Soldier” By Robert Capa 
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5.1.1 Foto Jurnalistik di Indonesia 

Perkembangan foto jurnalistik di Indonesia tidak terlepas dari 

perkembangan kamera foto sebagai alat jurnalistik yang mulai dikenal oleh 

masyarakat Indonesia bersamaan dengan masuknya Jepang ke Indonesia 

untuk menginvasi (menjajah). Terlepas dari kerusakan dan kesengsaraan 

yang ditimbulkan oleh para serdadu Jepang tersebut, keberadaannya 

ternyata menciptakan atau membuka kesempatan transfer atas teknologi 

kamera secara komprehensif, kendati sebelumnya, kolonial Belanda juga 

telah mengenalkan alat memotret tersebut kepada segelintir rakyat 

Indonesia. Sekaitan dengan perkembangan foto jurnalistik di Indonesia 

tersebut, sesungguhnya tidak terlepas dari peran seorang Alex Mendur, 

ketika ia berhasil mengabadikan prosesi pembacaan teks Proklamasi 

kemerdekaan Republik Indonesia oleh Presiden RI pertama, Ir. Soekarno 

melalui lensa kamera foto Leica miliknya.  Pada saat itulah, yakni sekitar 

pukul 10 pagi tanggal 17 Agustus 1945, seorang jurnalis foto Indonesia telah 

lahir, sehingga pada tahun-tahun selanjutnya kegiatan foto jurnalistik 

semakin berkembang seiring perkembangan media massa di Indonesia. 

 

Gambar 5.2 

Pembacaan Teks Prolamasi By Alex Mendur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alex Mendur (1907-1984) yang saat itu bekerja sebagai kepala 

fotografer pada Kantor Berita Jepang Domei, dan adiknya yang juga sama-
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sama seorang pewarta foto, Frans Soemarto Mendur (1913-1971) 

merupakan perintis dan pionir perkembangan foto jurnalistik di Indonesia.   

Semasa hidupnya, dua bersaudara ini banyak mengabadikan peristiwa-

peristiwa bersejarah di awal berdirinya Republik Indonesia. Karenanya, dari 

tangan merekalah fotogarfi jurnalistik di Indonesia berkembang hingga saat 

ini. Selain mereka, momen bersejarah juga berhasil dijepret oleh Abdoel 

Wahab, seorang fotografer dari IPPHOS yang berhasil mengabadikan 

peristiwa sekuen penyobekan bendera Belanda menjadi sang saka merah 

putih di Hotel Yamato Surabaya saat peristiwa 10 November. 

 Di Indonesia, pertumbuhan jurnalistik foto beriringan dengan 

perjuangan untuk meraih kemerdekaan. Karenanya, rekaman gambar 

proklamasi kemerdekaan atau sekuen penyobekan bendera Belanda menjadi 

sang saka merah putih merupakan gambar-gambar yang menjadi ikon dalam 

sejarah kemerdekaan Indonesia. Gambar-gambar bersejarah tersebut 

tentunya bukan sekedar hasil keberuntungan para pelakunya, namun 

merupakan kegigihan dan berkat kemunculan suatu formasi profesional yang 

dilandasi ketrampilan khusus, kecekatan, wawasan, keberanian dan 

komitmen yang mendalam. 

Alex Mendur beserta rekan-rekannya di IPPHOS dan Abdoel Wahab 

adalah pewarta visual Indonesia pertama yang digembleng pendidikan 

kejuruan formal Belanda dan Jepang, serta diasah oleh semangat 

kemerdekaan dan dibentuk dalam medan pertempuran.  Ketrampilan, 

kecekatan, wawasan, keberanian dan komitmen mereka inilah yang 

menginspirasi dan menjadi bahan referensi para pewarta foto Indonesia kini. 

 

5.2 Pengertian Foto Jurnalistik 

Pada dasarnya semua foto yang dimuat di media massa disebut 

sebagai foto jurnalistik, termasuk foto-foto peristiwa yang tampil di media 

maya seperti internet.   Artinya, semua produk foto yang mempunyai nilai 

berita bisa disebut sebagai foto jurnalistik atau membuat berita dengan 

menggunakan foto sebagai media informasi. Namun pada perkembangan 

selanjutnya, kebutuhan foto jurnalistik ternyata tidak berhenti sebatas untuk 

kepentingan pemberitaan saja.  Produk-produk foto yang bernilai berita pun 

kini tampil dalam pameran-pameran foto atau lomba foto. Semua foto 

menurut editor foto senior pada Harian Kompas, Kartono Riyadi pada 
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dasarnya adalah dokumentasi, dan foto jurnalistik adalah bagian dari foto 

dokumentasi.  Namun, yang membedakan foto jurnalistik dengan foto 

dokumentasi lainnya adalah terletak pada pada pilihan dan apakah apakah 

foto tersebut dipublikasikan di media massa atau tidak. 

Sementara istilah dari foto jurnalistik itu sendiri pertama kali 

diperkenalkan oleh Wilson Hick, redaktur senior majalah Life (1937-1950) 

yang berhasil “melahirkan” para pewarta foto kawakan lainnya di dunia, 

sebut saja di antaranya Elliot Ellisofon, Edward Steichen dan Robert Capa. 

Dalam bukunya yang ia beri judul “World and Pictures” (1972), Hick 

mengatakan, foto jurnalistik adalah media komunikasi verbal dan visual yang 

hadir bersamaan.  Dari buah pikirnya inilah lahir sejumlah istilah ilmiah dan 

dasar-dasar serta teori dari foto jurnalistik.  

Sementara Henri Cartier-Bresson, salah seorang pendiri agen foto 

terkemuka di dunia “Magnum” yang terkenal dengan teori ‘Decisive Moment’ 

nya mengatakan, “foto jurnalistik adalah berkisah dengan sebuah gambar, 

melaporkannya dengan sebuah kamera, merekamnya dalam waktu, yang 

seluruhnya berlangsung seketika saat suatu citra tersembut mengungkap 

sebuah cerita.” Sedangkan Oscar Motuloh, dalam sebuah pelatihan fotografi 

berpendapat, “foto jurnalistik adalah suatu medium sajian informasi untuk 

menyampaikan beragam bukti visual atas berbagai peristiwa kepada 

masyarakat seluas-luasnnya secara cepat,”. 

Adapun menurut tokoh foto jurnalistik asal Surabaya, Zainuddin 

Nasution, foto jurnalistik adalah jenis foto yang digolongkan foto yang 

bertujuan dalam pemotretannya karena keinginan bercerita kepada orang 

lain.  Jadi, foto-foto di jenis ini berkepentingan dalam menyampaikan pesan 

(message) kepada orang lain dengan maksud agar orang lain melakukan 

sesuatu tindakan psikologis. Jadi, secara harfiah yang dimaksud dengan foto 

jurnalistik adalah suatu berita yang disajikan dalam bentuk foto, atau bisa 

diistilahkan sebagai suatu kejadian yang ditampilkan dalam “bahasa” 

gambar.  

Pada prinsipnya foto jurnalistik merupakan salah satu alat 

komunikasi untuk menginformasikan “sesuatu” kepada publik atau orang 

lain melalui medium visual, sama hal seperti yang dilakukan pewarta tulis di 

sebuah media cetak. Sebagai sebuah alat informasi tentu saja memiliki 

banyak peran, bisa untuk memperbaiki sesuatu, atau justru memperburuk 
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sebuah situasi. Karenanya, sebuah foto jurnalistik seperti halnya tulisan 

berita dapat digunakan untuk membentuk opini publik, menjadi alat 

propaganda, mengajak orang untuk berbuat baik atau merusak moralitas 

masyarakat. Itu semua tergantung siapa yang mempublikasikannya dan apa 

tujuannya. 

Foto jurnalistik pada dasarnya adalah bercerita atau melaporkan 

suatu kejadian atau kenyataan dengan menggunakan medium foto.  Seperti 

juga halnya pelaporan dalam bentuk tulisan, maka pada foto jurnalistik pun 

berlaku apa yang disebut dengan unsure-unsur berita, yakni 5W + 1H, terdiri 

atas,  What (Apa);  Who (Siapa); Why (Mengapa); Where (Dimana); When 

(Kapan); dan How (Bagaimana). Sebuah foto jurnalistik tanpa keterangan 

yang lengkap dapat menyebabkan foto tersebut tidak memiliki arti apapun.  

Karenanya, sebuah foto jurnalistik yang baik tidak hanya sebatas 

pembahasan visual atau foto belaka, namun teks foto yang kuat berdasarkan 

fakta dan data akan memberikan nilai lebih secara lengkap sebuah informasi 

yang akan disebarkan kepada publik. Sehingga pada akhirnya, sebuah foto 

jurnalistik menjadi sebuah berita ataupun informasi yang dibutuhkan 

masyarakat, baik lokal, regional, nasional maupun global atau internasional. 

 

5.3 Karakteristik Foto Jurnalistik 

Wilson Hicks dalam bukunya “Photo Journalism” menjabarkan 

sedikitnya ada tujuh (7) karateristik khas dari sebuah foto jurnalistik, yakni : 

1. Gabungan Antara Gambar dan Kata-Kata 

Keseimbangan data tertulis pada teks dan gambar atau foto adalah 

mutlak. Foto jurnalistik dapat mengungkapan cara pandang 

seseorang terhadap subjeknya.  Pesan yang disampaikan lebih 

penting daripada sekedar ungkapan pribadi.  Sedangkan caption 

akan membantu suatu gambaran bagi public, termasuk di 

dalamnya foto essai. Caption foto itu sendiri merupakan unit-unit 

atau bagian dasar dari foto jurnalistik. 

2. Medium Secara Tercetak 

Medium dari foto jurnalistik biasanya tercetak, baik di surat kabar, 

majalah, maupun kantor berita.  Berbeda dengan foto publisitas, 

foto jurnalistik disajikan secara “jujur” dan apa adanya mengenai 

suatu peristiwa atau fenomena. 
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3. Lingkupnya Adalah Manusia 

Lingkup dari foto junalistik adalah manusia.  Itulah sebabnya foto 

jurnalistik harus mempunyai kepentingan mutlak pada manusia. 

Menurut Ginny Soutworth, jika dianalogikan sebuah piramida, 

maka posisi manusia berada di puncak piramida sajian dan pesan 

visual. Dengan demikian, maka menyajikan manusia adalah 

pendekatan prioritas bagi foto jurnalistik, karena kerja dengan 

subjek yang bernama manusia adalah segala-galanya dalam 

profesi tersebut. 

4. Merupakan Skill atau Keahlian Khusus 

Kegiatan foto jurnalistik merupakan suatu upaya yang muncul dari 

bakat dan kemampuan seseorang. Menurut Chick Harrity, pewarta 

foto dari Assosiation Press (AP) dan US News & Report, seorang 

pewarta foto dituntut untuk melaporkan berita sehingga memberi 

kesan pada pembaca atau khalayak seolah-olah mereka hadir 

dalam peristiwa tersebut. 

5. Sebagai Fotografi Komunikasi 

Foto jurnalistik merupakan bentuk lain dari fotografi komunikasi, 

dimana komunikasi bisa diekspresikan oleh seorang pewarta foto 

melalui subjeknya.  Karenanya, objek pemotretan hendaknya 

mampu dibuat berperan aktif dalam gambar sehingga hasilnya 

lebih pantas menjadi subjek aktif. 

Pesannya Mudah DIpahami 

Pesan yang disampaikan dari suatu hasil visual foto jurnalistik 

jelas dan segera dapat dipahami seluruh lapisan masyarakat. 

Karenanya, pendapat pribadi dari pewarta foto maupun 

pengertian sendiri tidak diperlukan dalam foto jurnalistik.  

Karenanya, gaya pemotretan yang khas, bahkan dengan sentuhan 

seni fotografi tidak menjadi batasan dalam berkarya, karena yang 

terpenting adalah pesan harus komunikatif bagi khalayak. 

6. Merupakan Profesionalisme Kerja 

Dalam kegiatan Foto jurnalistik dibutuhkan tenaga penyunting 

yang handal, yang berwawasan visual luas, sehingga mampu 

menilai karya foto yang dihasilkan, serta mampu membina dan 

membantu mematangkan ide atau konsep sebelum memberi 
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penugasan. Penyunting foto dapat melakukan sejumlah upaya, di 

antaranya meliputi pemilihan gambar, saran-saran hingga 

meminta dilakukan suatu pengambilan gambar ulang jika kurang 

layak siar.  

 

4.4 Ciri-Ciri Foto Jurnalistik 

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, foto jurnalistik merupakan 

penggabungan dua media komunikasi visual dan verbal.  Sebuah foto, apapun 

itu bentuknya, termasuk foto jurnalistik tentunya, pada hakekatnya memiliki 

kelebihan dibandingkan dengan media komunikasi lainnya. Selain mudah 

diingat, sebuah foto juga sebagaimana pernah dikatakan oleh seorang pakar, 

yakni “Sebuah foto atau gambar dapat mewakili ribuan kata-kata,”.  Adapun 

ciri-ciri dari foto jurnalistik itu sendiri, antara lain : 

 Memiliki nilai berita atau menjadi berita itu sendiri 

 Melengkapi suatu berita atau artikel 

 Dimuat dalam suatu media 

 

Sedangkan nilai suatu foto ditentukan oleh beberapa unsur, di 

antaranya :  

 Aktualitas 

 Berhubungan dengan berita 

 Kejadian luar biasa 

 Promosi 

 Kepentingan 

 Human Interest 

 Universal 

 

5.5 Kategori Foto Jurnalistik  

Berdasarkan standar dari World Press Photo (WPP), sebuah foto 

dalam jurnalistik dapat dikategorikan sebagai berikut : 

 Foto Berita Spot (Spot News) 

Materi dari foto jurnalistik jenis ini mencakup berbagai peristiwa 

yang terjadi secara mendadak atau tanpa perencanaan 

sebelumnya, seperti kecelakaan lalu lintas, bencana alam, atau 

peristiwa perang dan atau kerusuhan massa.  
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 Foto Essai (Essay) 

Merupakan kumpulan beberapa foto yang dapat bercerita yang 

bertujuan untuk melukiskan kehidupan sebagai fenomena 

kehidupan manusia, dalam aspek intelektual maupun 

emosionalnya.  

 Foto Feature (Features) 

Foto kategori ini tidak hanya sekedar snapshot, melainkan sebuah 

upaya dari sang fotografer atau pewarta foto untuk memilih sudut 

pandang atau angle yang khas dalam upaya memberi kesan 

mendalam tentang suatu peristiwa.  

 Foto Lingkungan Alam (Nature and Environment) 

Liputan foto lingkungan hidup dan alam meliputi semua topik 

yang berkaitan dengan ekologi yang menyangkut hubungan antar 

sesama manusia dan alam sekitarnya.  

 Foto Potret (People In News) 

Foto potret atau Potrait bukan sekedar foto close-up wajah 

seseorang, namun yang utama adalah kemampuan seorang 

pewarta foto dalam mengungkapan watak dan karakteristik sang 

tokoh sehingga seakan-akan merupakan sebuah biografi visual.  

 Foto Iptek (Science and Technology) 

Jenis foto kategori ini meliputi pemotretan yang berkaitan 

dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, misalnya foto 

pemenang worldpress photo 2001 yang merekam instalasi satelit.  

 Foto Keseharian (daily life) 

Dapat juga dikatakan sebagai foto celah kehidupan, misalnya 

momen atau persitiwa kehidupan sehari-hari masyarakat di suatu 

tempat pembuangan sampah akhir (TPSA).  Foto jenis ini tidak 

terikat dengan unsur kehangatan atau aktualitas.  

 Foto Seni dan Budaya (Arts) 

Merupakan jenis foto jurnalistik yang berkaitan dengan kegiatan 

“panggung”.  Dapat berupa rekaman lensa art performance, misal 

foto seorang penari atau ekspresi pemain teater di panggung yang 

layak untuk dinikmati sebagai karya foto jurnalistik. 

 Foto Olahraga (Sports) 
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Kegiatan foto jenis ini merujuk pada kenyataan bahwa setiap 

cabang olahraga memiliki kekhasan tersendiri sehingga 

dibutuhkan wawasan khusus untuk merekam momen olahraga 

tersebut. Pengenalan terhadap karakter sang olahragawan 

misalnya, sangat penting agar diperoleh hasil foto yang benar-

benar “sportif”.  

 

Semua kategori dari foto jurnalistik tersebut dapat dibuat secara 

tungggal atau dalam rangkaian gambar atau Photo Story. Di samping itu, 

seluruh kategori dari foto jurnalistik tersebut memiliki sisi lain atau 

karakteristik tersendri dari cara pengambilan gambarnya. Misalnya, cara 

pengambilan gambar untuk kategori foto feature atau foto-foto humanis, 

yang memiliki kesan lebih mendalam, dimana  gaya personal lebih menonjol. 

Sehingga foto humanis atau foto feature tersebut tidak sekedar memotret 

peristiwa namun juga berusaha untuk merekam kondisi di balik peristiwa 

tersebut. 

 

5.6 Kriteria Foto Jurnalistik 

Foto jurnalistik yang baik tidak hanya sekedar fokus secara teknis, 

namun juga harus fokus secara cerita.  Fokus dengan teknis adalah gambar 

tampak tajam dan kekaburan yang beralasan, atau dalam artian memenuhi 

syarat teknis fotografi.  Sedangkan Fokus secara cerita, adalah misi yang akan 

disampaikan kepada khalayak mudah dipahami. Kelompok kerja PWI bidang 

Foto Jurnalistik pernah merilis sebuah rumusan untuk menilai sebuah foto 

jurnalistik yang dilihat dari kuat lemahnya sosok penampilan foto jurnalistik 

tersebut, di antaranya : 

1. Aktual – Sesuai dengan prasyarat umumnya sebuah berita, maka 

subjek dari foto jurnalistik bukan sesuatu hal atau peristiwa yang 

basi, sehingga betapa pun suksesnya pengambilan sebuah foto 

jurnalistik, apabila tidak secepatnya dipublikasikan, maka karya 

tersebut belumlah memiliki nilai berita. 

2. Faktual – Artinya bahwa subyek foto tidak dibuat-buat atau dalam 

pengertian diatur sedemikian rupa (direkayasa). Rekaman 

peristiwa diambil secara spontan sesuai dengan kenyataan yang 
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sesungguhnya, karena hal ini berkaitan dengan kejujuran dan 

integritas pelakunya pewarta foto). 

3. Informatif – Sebuah foto jurnalistik harus mampu memberikan 

informasi kepada yang melihatnya.  Karenanya, sebuah karta foto 

jurnalistik harus dapat bercerita kendati tanpa disisipkan kata-

kata dan kalimat. Namun demikian, pengertian informatif bagi 

setiap foto jurnalistik memiliki ukuran yang khas dan berbeda 

dengan sebuah penulisan yang menuntut unsur 5W + 1H dalam 

suatu paket yang kompak.   

Dalam sebuah foto jurnalistik minimal unsur who (siapa), why 

(mengapa) jika itu menyangkut tokoh dalam sebuah peristiwa, 

sementara keterangan selanjutnya untuk melengkapi unsur 5W + 

1H (sebagai pelengkap informasi) ditulis pada keterangan foto 

(caption). 

4. Misi – Sasaran esensial yang hendak dicapai oleh penyajian foto 

berita dalam penerbitan tentunya harus mengandung misi, di 

antaranya misi kemanusian sehingga merangsang publik untuk 

menghargai apa yang patut dihargai atau sebaliknya menggugah 

kesadaran mereka untuk memperbaiki apa yang dianggap salah 

atau tidak sesuai aturan atau norma. 

5. Gema – Gema berkaitan dengan sejauhmana topik berita menjadi 

pengetahuan umum, dan memiliki pengaruh terhadap kehidupan 

sehari-hari dalam skala tertentu. Artinya, apakah suatu peristiwa 

atau kejadian hanya bersifat lokal, nasional. regional atau 

internasional. 

6. Aktraktif – Hal ini menyangkut sosok grafis dari foto itu sendiri 

yang mampu tampil secara mengigit atau mencekam, baik karena 

komposisi garis atau warna yang begitu trampil maupun ekspresif 

dari subyek utamanya yang tampak begitu dramatis secara visual. 

 

5.7 Elemen Foto Jurnalistik 

Brian Lanker, seperti yang dikutip Frank P.Hoy dalam bukunya, 

“Photo Journalism, Visual Approach” (1986) mengungkapkanm, sedikitnya 

terdapat tiga (3) elemen utama dari foto jurnalistik sebagai landasan atau 

pijakan bagi para pewarta foto, di antaranya : 
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 Snapshots 

Snapshots merupakan suatu kegiatan pemotretan sekejap, yakni 

pemotretan yang dilakukan secara cepat karena melihat sesuatu 

momen atau aspek yang menarik. Dilakukan secara spontanitas 

dan reflek yang kuat. Jenjang pertama ini masih menyangkut 

pendekatan yang lebih pribadi. Foto yang dihasilkan tidak 

memerlukan keahlian khusus, tinggal memilih objek dan tekan 

tombol, karenanya, hasil foto kadang tidak fokus, miskin teknis 

fotografi.  Kendati demikian, hasilnya tetap dihargai sebagai 

sesuatu yang dapat diceritakan dan menceritakan. 

 

 Hobies 

Sekaitan dengan elemen ini, akitivitas fotografi menjadi bagian 

dari kegiatan hobi, atau istilahnya, “advanced amateur 

photography”. Dalam tahapan lebih lanjut ini seorang fotografer 

mulai menekankan pada faktor-faktor eksperimentasi dalam 

pemotretannya, sehingga tidak sekedar melakukan snapshot saja 

atau pemotretan sekajap, namun fotografer mulai memikirkan segi 

teknis fotografi yang benar, misalnya komposisi, pencahayaan, 

penggunaan lensa, dan lainnya. Dalam tahapan ini, fotografer 

biasanya mulai tertarik pada proses kamar gelap. Fotografer yang 

masuk dalam ketegori ini biasanya punya banyak waktu dan 

tentunya biaya untuk menyalurkan hobinya tersebut. Adapun 

objek yang diambil adalah menggambarkan ungkapan perasaan 

dari si pemotret (fotografer) terhadap manusia, alam dan keadaan 

di sekelilingnya. 

 

 Art Photography 

Tahap ini merupakan suatu jenjang yang lebih serius, dimana 

berbagai subjek pemotretan ditilik dengan interpretasi yang luas. 

Karenanya, ekspresi subjektif terlihat dalam karya-karya pada 

tahapan ini. Kejelian, improvisasi, kreasi, dan kepekaan terhadap 

suatu objek menjadi basis kelompok ini. Pada kelompok ini 

seseorang dapat mengekspresikan diri tanpa harus mengikuti 

banyak aturan dan batasan yang berlaku. Pada akhirnya, foto 
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jurnalistik berada pada tahap selanjutnya.  Artinya dalam 

mengemban profesi tersebut, seorang foto jurnalis atau pewarta 

foto dianjurkan untuk menguasai dengan fasih ketiga jenjang yang 

telah disebut sebelumnya.   

Sekaitan dengan elemen tersebut, sedikitnya, terdapat lima (5) 

elemen yang berkaitan dengan fungsi foto jurnalistik, di antranya : 

 Kemerdekaan, independen 

 Kemampuan teknis 

 Kepekaan terhadap estetika 

 Energi dan daya 

 Keingintahuan intelektual. 

Melengkapi elemen tersebut, David Longstreath, seorang pewarta foto 

senior di Associated Press (AP) menambahkan, perlu adanya antusiasme 

yang stabil dalam menciptakan karya-karya foto jurnalistik. Menurutnya, 

lenyapnya antusiasme berarti bencana bagi perkembangan seorang pewarta 

foto. Dia juga mengingatkan lajunya perkembangan teknologi perangkat 

fotografi menjadikan seorang pewarta foto harus selalu dan senantiasa 

menyiapkan waktu untuk memantau dan mempelajari kemajuan tersebut. 

 

5.7 Metode Foto Jurnalistik 

Sekaitan dengan kegiatan foto jurnalistik sebagai bagian dari profesi 

kerja di bidang pers, Walter Cronkite School of Jurnalism and 

Telecommunication Arizona State University dari Amerika Serikat 

memperkenalkan metode EDFAT, yakni suatu metode yang digunakan 

sebagai pembimbing dalam setiap penugasan ataupun untuk 

mengembangkan suatu konsep fotografi secara personal. EDFAT sendiri 

adalah metode pemotretan untuk melatih cara pandang dengan melihat 

sesuatu secara detil yang tajam. Tahapan-tahapan yang dilakukan pada 

setiap unsur dari metode ini adalah suatu proses dalam mengincar suatu 

bentuk visual atas peristiwa yang mempunyai nilai berita.  Adapun EDFAT 

tersebut terdiri atas : 

 ENTIRE (E) – Atau dikenal juga dengan istilah established shot, 

yakni suatu keseluruhan pemotretan yang dilakukan saat melihat 

suatu peristiwa atau bentuk penugasan lain untuk mengintai 

bagian-bagian tertentu untuk dipilih sebagai objek bidikan. 
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 DETAIL (D) – Adalah suatu pilihan atas bagian tertentu dari 

keseluruhan pandangan terdahulu (entire).  Tahap ini merupakan 

suatu pilihan pengambilan keputusan atas sesuatu yang dinilai 

tepat sebagai “point of interest” nya. 

 FRAME (F) – Merupakan suatu tahap dimana pemotret 

membingkai suatu detil yang telah dipilih. Fase ini mengantar 

seorang calon pewarta foto untuk lebih mengenal arti komposisi, 

pola, tekstur dan subjek pemotretan dengan akurat.  Karenanya, 

rasa artistik semakin penting dalam tahap ini. 

 ANGLE (A) – Tahap dimana sudut pandang menjadi dominan, 

seperti memotret dari ketinggian, dari bawah, atau sejajar 

pandangan mata. 

 TIME (T) – Merupakan tahap penentuan dari penyinaran dengan 

kombinasi yang tepat antara diafragma dan kecepatan. 

Pengetahuan teknis atas keinginan membekukan gerakan atau 

memilih ruang tajam merupakan bagian dari prasyarat yang 

sangat diperlukan  

 

________________________________ 
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