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Setelah mengikuti pembekalan ini peserta dapat:

1.	 Menjelaskan	fitur	di	HP/Smartphone	untuk	melakukan	pemotretan	
2.	 Melakukan	 pemotretan	 dengan	 prosedur	 benar	 untuk	 hasilkan	

gambar	yang	baik
3.	 Melakukan	 dokumentasi	 foto	 dengan	 judul,	 penunjuk	 lokasi	 dan	

waktu
4.	 Menggunakan	foto	sebagai	bagian	dari	laporan	pemantauan

                                                        2 Jam Pelajaran = 2 x 45 menit
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Fotografi	memiliki	kemampuan	membekukan	suatu	momen,	menjadikan	
momen	 itu	 abadi	 di	 dalam	 rentangan	waktu	 yang	 terus	 berjalan.	 Sifat	

dokumentatif	 ini	melekat	 sebagai	 salah	 satu	 fungsi	 dasar	 fotografi,	walau	
demikian	fungsi	suatu	foto	selalu	menyesuaikan	tujuan	foto	itu	dibuat.	Foto	
konstruksi	 yang	 sedang	 dilaksanakan	 oleh	 pekerja	 dan	 disupervisi	 oleh	
ahlinya,	selain	merupakan	foto	bangunan	yang	belum	jadi,	dapat	dimuat	di	
majalah	(sebagai	editorial),	digunakan	untuk	iklan	(komersial),	atau	menjadi	
karya	seni	yang	mengekspresikan	buah	pikiran	juru	foto.	Tujuan	pembuatan	
foto	tersebut	juga	adalah	dokumentasi	dari	tahapan	kemajuan	pekerjaan.

Sifat	 dokumentatif	 ini	 didukung	 oleh	 sifat	 pokok	 lain	 fotografi,	 yaitu	
kemampuannya	mereproduksi	 apa	 saja	 yang	 berada	 di	 dalam	 jangkauan	
pandang	lensa	kamera	(dalam	hal	ini	adalah	kamera	HP)	menjadi	rekaman	
citra	 dua	 dimensi	 dalam	 seketika.	 Potret	 pejabat,	 suasana	 rapat,	 kondisi	
lingkungan	 hidup	 dapat	 menjadi	 dokumentasi	 yang	 diberi	 judul,	 tanggal	
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pengambilan	foto	dan	keterangan	situasi.	Tiap	foto	terutama	foto	wajah	dapat	
punya	nilai	ekspresi	tersendiri.		Sifat	dokumentatif	ini	erat	dengan	fotografi,	
sebab	itu	fungsi	foto	sebagai	dokumentasi	sering	dianggap	biasa.	

Sebuah	 foto	adalah	reproduksi	sekaligus	dokumentasi	 terhadap	apa	yang	
difoto	 karena	prosesnya	 sederhana,	 sering	disepelekan	dan	 juru	 foto	 jadi	
sering	asal	jepret	ketika	mendokumentasi.	Juru	foto	tidak	memperhatikan	hal-
hal	yang	dapat	membuat	fotonya	menarik,	seperti	pencahayaan,	komposisi,	
dan	momen.	Sering	terjadi,	juru	foto	gagal	mendokumentasikan	salah	satu	
mata	acara	karena	kurang	koordinasi	dengan	penyelenggara	atau	kurang	
memperhatikan	urutan	acara.	Untuk	itu	perlu	mempelajari	berbagai	hal	pada	
smartphone	 antara	 lain	 fitur	 nya	 selain	memperhatikan	 ketentuan	 di	 area	
foto.
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Smartphone,	pemahamam,	penguasaan	 ilmu	 fotografi	dan	 teknik-teknik	
pengambilan	 gambar	 yang	 baik	 akan	menjadikan	 seseorang	menjadi	

fotografer	 profesional.	 Ada	 banyak	 keuntungan	 memulai	 belajar	 fotografi	
dengan	bermodalkan	smartphone,	selain	praktis,	enteng	dibawa	kemana	saja,	
smartphone	juga	memungkinkan	untuk	membagi	foto	hasil	jepretan	langsung	
ke	berbagai	media	sosial	dengan	sangat	cepat	dan	mudah.	Memanfaatkan	
smartphone	sebagai	alat	atau	sarana	fotografi	(mobile photography),	harus	
mengenali	dulu	batasan	kemampuan	smartphone	tersebut.

· Grid
· Aspect Ratio
· Timer
·	 Resolusi	dan	

kualitas
·	 Mode	Manual

·	 Titik	Fokus
	·	 Review	setelah	

memotret	
 · Shutter lag 
 · HDR
 · Panoramic 

 · Flash
 · Scene Preset
 · GPS/Geo Tagging

1.   FITUR SMARTPHONE
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a.  Grid
Grid	adalah	pengaturan	pada	kamera	yang	menunjukkan	garis	seperti	garis	
kotak	 dibentuk	 oleh	 2	 garis	 vertical	 dan	 horizontal.	Gris	 digunakan	 untuk	
menilai	perbandingan	subjek,	fungsinya	untuk	menempatkan	dan	mengukur	
subjek	sepanjang	garis	horizontal	atau	vertikal.

b.  Aspect Ratio
Aspect ratio	adalah	perbandingan	antara	panjang	dan	lebar	foto.	Jika	foto	
tersebut	persegi,	(	panjang	dan	lebar	berukuran	sama),	maka	foto	tersebut	
memiliki	 aspect	 ratio	 1:1.	 Aspect ratio	 menjadi	 ciri	 khas	 dari	 Instagram	
sebelum	 mendukung	 format	 landscape	 dan	 portrait.	 Biasanya	 kamera	
ponsel	memiliki	Aspect ratio	 4:3,	 3:2	 dan	 16:9.	 Penggunaan	 aspect	 ratio	
ini	memberikan	keleluasaan	untuk	mencoba	menghias	 frame	 foto	dengan	
keterbatasan	berupa	perbandingan	panjang	dan	lebar	foto.



07

Bahan Bacaan Materi Pembekalan Field Assisstant (FA)

FITUR SMARTPHONE

Aspek Rasio
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d.  Timer
Timer	 pada	 kamera	 ponsel	 biasanya	 memiliki	 rentang	 waktu	 2	 detik,	 5	
detik	dan	10	detik.	Dalam	kondisi	cahaya	rendah	ketika	menghadapi	objek	
pemotretan	yang	cenderung	diam,	gunakan	 timer	2	detik	untuk	memotret.	
Timer	akan	mengurangi	goncangan	kecil	pada	ponsel.	

Kondisi	 tidak	 memakai	 timer,	 semisal	 menggunakan	 tombol	 shoot	 pada	
kamera	 ponsel,	 biasanya	 terjadi	 goncangan	 kecil	 ketika	 menyentuh	 atau	
bahkan	menekan	tombol	shoot tersebut.	Goncangan	kecil	pada	ponsel	ketika	
sedang	memotret	pada	kondisi	 cahaya	 rendah	membuat	gambar	menjadi	
kabur,	karena	kecepatan	rana	kamera	ponsel	lebih	lambat	dari	kemampuan	
manusia	menjaga	kamera	ponsel	dalam	kondisi	diam.

5



e.  Resolusi dan Kualitas
Pilihlah	 pengaturan	 perekaman	 foto	 pada	 kamera	 ponsel	 dalam	 resolusi	
tertinggi	serta	kualitas	tertinggi.	Imbasnya	adalah	ukuran	foto	yang	menjadi	
lebih	 besar	 sedikit	 daripada	 biasanya.	 Foto	 dengan	 resolusi	 dan	 kualitas	
perekaman	yang	baik	akan	lebih	mudah	dalam	proses	editing	selanjutnya,	
baik	 cropping,	 peningkatan	 kualitas	 warna,	 hingga	menaikkan	 kecerahan	
pada	daerah	gelap.

TIPS : dilarang keras menggunakan digital zoom,	fitur	 ini	berbeda	
Optical Zoom	 kamera	 DSLR	 yang	 menggerakan	 optik	 lensa.	Digital 
Zoom	 di	smartphone	 fungsinya	 sama	dengan	melakukan	cropping di	
foto	saja,	kualitas	dan	ketajaman	foto	akan	berkurang.

FITUR SMARTPHONE
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f.  Mode Manual
Mode	manual	dalam	pengaturan	segitiga eksposure,	seperti	kecepatan	rana,	
bukaan	lensa	dan	ISO.	Kemampuan	ponsel	kamera	dengan	mode	manual	
ini	bisa	membuat	untuk	lebih	berkreasi	dalam	mengambil	objek	yang	berada	
di	depan.	

Fitur ini adalah fitur yang biasa 
digunakan oleh professional 
fotografer, tidak semua 
smartphone memiliki fitur ini. 
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g.  Titik Fokus
Biasakan	untuk	menekan	area	yang	akan	kita	fokuskan	sebelum	menekan	
tombol	shutter.	Cara	ini	selain	untuk	memfokuskan	area,	juga	untuk	mengunci	
exposure	kamera	dan	beberapa	ponsel	menggunakannya	sebagai	metering	
terhadap	cahaya	yang	ada	di	dalam frame. Jangan	sampai	setelah	memotret	
baru	menyadari	bahwa	banyak	foto	yang	tidak	fokus.

A4. FITUR SMARTPHONE: TITIK FOKUS

Sentuh salah satu area pada layar sebelum mengambil
gambar tepat pada objek yang dituju.

FITUR SMARTPHONE
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h.  Review setelah memotret
Fitur	 ini	 akan	 memunculkan	 hasil	 foto	 yang	 telah	 diambil	 dengan	 waktu	
tampilan	 2-3	 detik.	 Fitur	 ini	 membantu	 untuk	 memutuskan	 apakah	 akan	
mengambil	 gambar	 yang	 sama	 kembali	 dan	 mengetahui	 hasil	 foto	 layak	
disimpan	atau	dihapus

i.  HDR
Beberapa	ponsel	sudah	menyediakan	fitur	HDR	dalam	
aplikasi	 kamera	 bawaan.	 HDR	 membuat	 foto	 lebih	
tampak	seimbang	antara	daerah	yang	gelap	dan	terang.			
Kemampuan	 mata	 kamera	 masih	 kalah	 jauh	 dengan	
mata	 manusia,	 sehingga	 untuk	 mendapatkan	 gambar	
yang	terang	dari	ujung	ke	ujung	frame,	maka	gunakanlah	
fitur	HDR	pada	kamera	ponsel.
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j.  Panoramic
Mode	 panorama	 bisa	 menjadikan	 foto	 lebih	 terlihat	 luas.	 Jika	 sedang	
travelling	 di	 alam,	 gunakanlah	 fitur	 panorama	 pada	 kamera	 ponsel.	 Fitur	
panorama	pada	aplikasi	bawaan	membuat	penurunan	 resolusi,	sebaiknya	
gunakan	aplikasi	pihak	ketiga	untuk	mendapatkan	 foto	panorama	dengan	
resolusi	tinggi.	Fitur	ini	berguna	untuk	mengambil	foto	yang	lebar	pada	jarak	
juru	foto	dengan	objek	terbatas.

FITUR SMARTPHONE

Bahan Bacaan Materi Pembekalan Field Assistants (FA)



Bahan Bacaan Materi Pembekalan Field Assistants (FA)

14
k.  Flash
Flash	disematkan	pada	kamera	ponsel	sebagai	bantuan	pencahayaan,	baik	
ketika	dalam	kondisi	gelap	atau	pencarian	titik	fokus.		Penggunaan	flash di	
siang	hari	 bukanlah	 hal	 yang	 salah,	 bahkan	menjadi	 hal	 yang	membantu	
untuk	 menerangi	 derah	 yang	 gelap	 karena	 bayangan.	 Misalnya	 ketika	
memotret	wajah	seseorang	di	bawah	 terik	matahari	 ketika	berada	di	area	
konstruksi,	aktifkan	flash	untuk	menerangi	bayangan	di	bawah	mata	atau	di	
bawah	hidung.

l.  GPS/Geo Tagging
GPS	 biasanya	 kita	 gunakan	 untuk	 mempermudah	 mengetahui	 lokasi,	
baik	 hanya	 sekedar	 informasi	 maupun	 pencarian	 serta	 pembuatan	 rute	
perjalanan.	Mengkatifkan	fitur	geo-tagging pada	kamera	akan	menyematkan	
informasi	koordinat	pada	metadata	pada	foto.	Ketika	dimasukkan	ke	dalam	
software	manajemen	foto,	biasanya	terdapat	panel	yang	menampilkan	lokasi	
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pengambilan	 foto	 tersebut,	 seperti	 contoh	menggunakan	adobe lightroom 
atau picasa (freeware).

GPS / GEO TAGGING

Menandai
dimanakah anda
mengambil foto.

Untuk akurasi data, dan keperluan publikasi
seperti di sosial media.
Geotagging sangat penting.Foto tidak menggunakan geo tagging 

menyulitkan dokumentasi. DIMANA?

FITUR SMARTPHONE
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Persiapan	 merupakan	 kunci	 di	 dalam	 membuat	 dokumentasi	 yang	 baik.	
Sebelum	memfoto	 suatu	 acara	 sebaiknya	meluangkan	 waktu	mengamati	
lokasi,	bahkan	membaca	daftar	acara,	menyiapkan	dan	mempelajari	kamera	
atau	HP	yang	akan	digunakan	sebagai	alat	memotret.

a.	 Pastikan	baterai smartphone	terisi	penuh
b.	 Pastikan	kapasitas	penyimpanan	smartphone	memadai
c.	 Pastikan	lensa	kamera	smartphone	selalu	bersih
d.	 Buat	daftar	gambar	(check list) foto	yang	akan	diambil
e.	 Pastikan	sudah	meminta	izin	untuk	mengambil	gambar	dilokasi
f.	 Perhatikan	juga	standar	dokumentasi	di	lingkungan	tempat	foto	akan	

dijadikan	dokumentasi.																																																																																

2.1 
Persiapan

2.  PERSYARATAN MEMOTRET

Bahan Bacaan Materi Pembekalan Field Assistants (FA)
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g.	 Standar	foto	yang	dapat	digunakan	adalah:
·	 Photo	Format:	Horizontal,	Vertical
·	 File	Format:	JPEG
·	 File	Size:	Min.	3	MB
·	 Pixel	Size:	Min.	8	Megapixel
·	 Shot:	Long	Shot,	Medium	Shot,	Close	Up
·	 Foto	Proses	Kegiatan	:	Sebelum,	Sedang,	Sesudah

PERSYARATAN MEMOTRET
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Teknis	 memotret	 menggunakan	 smarthone	 dapat	 dibilang	 lebih	 mudah	
dibandingkan	 dengan	 teknis	 penggunaan	 pada	 kamera	 professional	
mirrorless	 ataupun	 DSLR,	 namun	 dari	 segi	 framing	 dan	 komposisi	 pada	
dasarnya	adalah	sama.	Berikut	beberapa	teknis	memotret	pada	smartphone	
yang	dapat	anda	pelajari	:

a.	 Tipe	shot	yang	wajib	diambil
b.	 mengikuti	arah	cahaya
c.	 Garis	horizon	harus	datar,	Garis	vertikal	tegak
d.	 Gunakan	fitur	grid	untuk	membantu
e.	 Obyek	utama	utuh	tidak	terpotong
f.	 Cara	memegang	 smartphone
g.	 Perhatikan	Background	mengganggu
h.	 Tipe	Tipe	angle	yang	diperlukan
i.	 Timelaps	/	foto	progres	berkala
j.	 Ambil	gambar	sebanyak	banyaknya

2.2
Teknis Memotret
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a.  Tipe shot yang wajib diambil
Ada	banyak	tipe	shot,	namun	yang	wajid	dipahami	dan	diambil	gambarnya	
adalah	:	

· Long Shoot adalah	 pengambilan	 gambar	 hanya	menggunakan	 area	
yang	 cukup	 /	 pas	 untuk	memperlihatkan	 seluruh	 tubuh	 subjek	 tanpa	
terpotong	oleh	frame.	Pada	shot	ini	pastikan	informasi	seperti	landmark,	
papan	nama	proyek,	atau	keseluruhan	luas	proyek	dapat	masuk	kedalam	
frame.	Sehingga	informasi	yang	ingin	disampaikan	menjadi	lebih	jelas.	

Longshoot yang Tidak Berhasil 
Merekam Informasi Kegiatan

PERSYARATAN MEMOTRET
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· Medium shoot	merupakan	teknik	fotografi	dalam	pengambilan	gambar	

jarak	menengah,	dimana	batas	pemotongan	objek	adalah	dari	bagian	
pinggang	ke	atas.	Pengambilan	gambar	dengan	menggunakan	medium	
shoot	 dapat	 digunakan	 untuk	 mengambil	 adegan	 pekerjaan	 proyek.	
Sehingga	 terlihat	objek	sedang	melakukan	kegiatan	
pekerjaan.	

· Close Up	 yaitu	 teknik	 pengambilan	 gambar	 yang	
diambil	 dari	 jarak	 dekat	 dan	 berfokus	 pada	 bagian	
tertentu.	 Penggambilan	 gambar	 jenis	 ini	 dapat	
dilakukan	untuk	hal-hal	yang	perlu	detail.	Seperti	foto	
jenis	material	secara	dekat.

Long Shot
(suasana)

Medium Shot
(adegan)

Close Up
(detil)

Type of Shot (yang wajib dipahami)

type of shot adalah Long Shot, Medium Shot, dan Close Up

Medium Shoot
(Adegan)

Close Up Shoot
(Detail)
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b.  Mengikuti arah cahaya
Menentang	cahaya	tidak	salah,	namun	pada	penggunaan	dan	waktu	yang	
salah,	menjadikan	 foto	 yang	 diambil	menjadi	 gelap	 dibagian	 depan	 objek	
utama	dan	mengakibatkan	informasi	jadi	tidak	tersampaikan.	Jadi	lihat	arah	
datangnya	 cahaya,	 ambilah	 foto	 dengan	 objek	 utama	 tercahayai	 dengan	
baik.	

C2. ARAH CAHAYA

Arah Pengambilan Foto: 

Contoh foto backlight Contoh foto tidak menentang cahaya
diambil pada waktu yang sama

• Ikuti arah cahaya jatuh
• Jangan menentang cahaya (backlight)

C2. ARAH CAHAYA

Arah Pengambilan Foto: 

Contoh foto backlight Contoh foto tidak menentang cahaya
diambil pada waktu yang sama

• Ikuti arah cahaya jatuh
• Jangan menentang cahaya (backlight)

Contoh foto backlight Contoh foto tidak menentang cahaya diambil pada waktu 
yang sama

PERSYARATAN MEMOTRET
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c.  Garis Horizon harus datar
Dalam	 penggambilan	 foto,	 garis	 horizon	 dan	
vertikal	 sewajarnya	 harus	 ditampilkan	 datar/
lurus.	Jika	hasil	foto	dalam	komposisi	tidak	lurus	
terkadang	menyebabkan	 foto	menjadi	 “kurang	
enak	 dilihat”	 (kecuali	 sengaja	 dibikin	 miring	
untuk	menambah	kesan	dramatis).	

d.  Gunakan fitur grid untuk membantu
Aktifkan	garis	gridline	pada	setting	kamera	smartphone	seperti	yang	sudah	
dijelaskan	 didalam	 fitur	 smartphone,	 gunakan	 grid	 sebagai	 acuan	 garis	
vertikal	dan	horizontal	yang	lurus,	agar	hasil	foto	menjadi	lebih	estetis	dan	
rapih.

C3. GARIS HORIZON dan GARIS VERTIKAL

Pastikan garis horizon datar

• Horizon miring • Horizon lurus

C3. GARIS HORIZON dan GARIS VERTIKAL

Pastikan garis horizon datar

• Horizon miring • Horizon lurus

C4. PENGGUNAAN GARIS BANTU – GRID LINE

Gunakan fitur grid line 
untuk meletakan objek paling penting
pada titik persimpangan

Titik
penting
informasi
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e.  Obyek utama utuh tidak terpotong
Agar	informasi	yang	disampaikan	dalam	foto	dapat	dipahami	dengan	mudah,	
perhatikan	objek	utama	yang	akan	anda	 foto.	Perhatikan	waktu	memotret	
sampul	 laporan,	absensi,	hasil	pemeriksanaan	laboratorium,	pastikan	 juga	
informasi	keterangan	tempat	dan	waktu	ada	dalam	foto.FOTO DOKUMEN / LAPORAN

Memotret Cover Buku Dokumen / Laporan
foto kiri - Informasi cover utuh (benar) 
foto kanan - Informasi terpotong

FOTO DOKUMEN / LAPORAN

Memotret Cover Buku Dokumen / Laporan
foto kiri - Informasi cover utuh (benar) 
foto kanan - Informasi terpotong

Memotret Cover 
Buku Dokumen / Laporan 

foto kiri:
Informasi	cover	utuh	(benar)	

foto kanan:
Informasi	terpotong

PERSYARATAN MEMOTRET
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f.  Cara memegang Smartphone
Pada	 saat	 menggambil	 foto,	 sangat	 disarankan	 memegang	 smartphone	
dengan	 menggunakan	 kedua	 tangan,	 dan	 siku	 menempel	 dibadan.	 Ini	
berfungsi	 untuk	meredam	getaran	 dan	meminimalisir	 terjadinya	 foto	 yang	
blur	akibat	gerakan	tangan	yang	tidak	disadari.

g.  Perhatikan Background mengganggu
Perhatikan	 background	 dan	 latar	 depan	 ketika	 menggambil	 gambar,	
usahakan	 tidak	ada	objek	mengganggu.	Karena	 jika	ada	background	dan	
latar	 depan	 yang	 mengganggu	 selain	 membuat	 foto	 terlihat	 kotor,	 akan	
terjadi	kesimpangsiuran	makna	dari	informasi	yang	akan	disampaikan	dalam	
foto	tersebut.

C6. CARA MEMEGANG SMARTPHONE SAAT MEMOTRET

Ambil gambar dengan kedua tangan, 
siku merapat badan

• SATU TANGAN • DUA TANGAN 24
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Contoh Latar Depan Mengganggu

Menunjukkan foto “papan 
penunjuk jalan” terganggu 

oleh rambu didepanya

PERSYARATAN MEMOTRET
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h.  Timelaps / foto progres berkala
Mengambil	gambar	dengan	interval	waktu	tertentu,	gambar	dari	titik	
yang	sama	&	sudut	pandang	sama	pada	4	penjuru	yang	berbeda.	
Dengan	 melakukan	 foto	 progress	 berkala	 pada	 foto	 konstruksi,	
penerima	informasi	foto	dapat	melihat	berapa	kecepatan	progress	
pembangunan	berdasarkan	waktu	pada	saat	foto	diambil.

i.  Gambar dari titik & sudut pandang sama
Pada	4	 penjuru	 yang	 berbeda.	Mengambil	 gambar	 dari	 4	 penjuru	
dimaksudkan	agar	progres	pembangunan	proyek	dapat	dilihat	dari	
berbagai	sisi.	Untuk	foto	konstruksi	cara	ini	sangat	penting,	karena	
penerima	informasi	foto	akan	lebih	jelas	melihat	progress	pekerjaan	
dari	berbagai	sudut	pandang.	Hal	ini	juga	berguna	untuk	tujuan	foto	
pemantauan.

C9. FOTO PROGRES

Ambil Gambar - Interval Waktu Tertentu, Dari
Titik Yang Sama & Sudut Pandang Sama Pada
4 Penjuru Yang Berbeda.

10% 20% 40% 60% 100%80%

C9. SUDUT PENGAMBILAN GAMBAR

Menggambil Gambar Dari 4 Penjuru Objek
Proyek Pengerjaan
TUJUAN: MEMBERI VISUAL DARI BERBAGAI SISI

Posisi foto Posisi foto

Posisi fotoPosisi foto
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j.  Ambil gambar sebanyak banyaknya
Dengan	mengambil	gambar	sebanyak	mungkin,	dapat	memiliki	pilihan	foto	
atau	 alternatif	 hasil	 foto	 yang	 beragam.	Kegunaan	memiliki	 foto	 beragam	
adalah	 jika	 ada	 salah	 satu	 foto	 yang	 kurang	 sempurna,	 masih	 memiliki	
pilihan	foto	yang	lain	yang	dapat	digunakan.

Hindari Foto 
yang melibatkan anak-anak

PERSYARATAN MEMOTRET

Bahan Bacaan Materi Pembekalan Field Assistants (FA)
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FOTO DOKUMEN / LAPORAN

DAMPAK PENANAMAN INSTALASI PIPA PDAM Jangan lupa! 
Setiap foto dampak
lingkungan/ dampak
sosial, cantumkan
lokasi (gunakan tulisan
yang dipegang) dan 
gunakan fitur geo 
tagging.

Fotografi	dokumentasi	 dapat	 diklasifikasikan	 sebagai	 sebuah	karya	 foto	
yang	 mengabadikan	 suatu	 peristiwa	 dalam	 sebuah	 kegiatan/proyek	

secara	 terstruktur	 dan	 kontinyu.	 Berbagai	 peristiwa	 termasuk	 kegiatan	
peresmian	mulai	konstruksi,	rapat,	kendala	lapangan.	

Foto dokumentasi cara mengarsipkan berbagai macam kegiatan 
NUWSP dalam berbagai tahapannya seperti:

·	 Kegiatan	sebelum	kontrak	dimulai,	rapat	–	rapat,	sosialisasi	msyarakat,	
dokumen	yang	dibutuhkan

·	 Kegiatan	 tahap	 konstruksi	 seperti	 kemajuan	 pekerjaan,	 dampak	
lingkungan,	 lokasi	kegiatan	atau	 lokasi	dampak,	masyarakat	 terkena	
dampak,	dan	lainnya

·	 Kegiatan	sesudah	kontrak	seperti	acara	serah	terima	pekerjaan,	serah	
terima	asset,	dokumentasi	penyerahan	laporan	–	laporan

3.  FOTO UNTUK DOKUMENTASI PEMANTAUAN
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Jangan lupa! 
Setiap	foto	dampak	
lingkungan/	dampak	
sosial,	cantumkan	lokasi	
(gunakan	tulisan	yang	
dipegang)	dan	gunakan	
fitur	geo	tagging.

Tunjukkan	juga	apakah	
pemakaian	APD	sudah	
memenuhi	syarat.
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·	 Kegiatan	operasi	yang	sudah	berjalan	termasuk	keberfungsian	bantuan	

yang	diberikan
·	 Dokumen	–	dokumen,	laporan,	spanduk	dan	rapat	–	rapat	pendukung	

serta	tokoh	–	tokoh	terkait	dalam	kegiatan	tersebut

Dalam	beberapa	 kesempatan,	 video	merupakan	bagian	dari	 dokumentasi	
seperti	 pada	 sesi	 penjelasan	 narasumber	 atau	 testimonial.	 VIdeo	 bersifat	
pelengkap	pada	hal-hal	yang	kurang	bisa	digambarkan	dengan	foto.

Contoh : Video	debit	air	yang	mengalir,	Moment	peresmian,	Tahapan	kerja	
Spesifik	yang	detil	dan	kompleks.	

Teknis Pengambilan video :	Merekam	Video	denga	Kamera	Smartphone	
harus	posisi	landscape dan	stabil	(tidak	ada	gerakan)	dengan	koreksi	framing 
(pan	kanan	kiri	atau	tilt atas	bawah).	Adapun	Durasi	video	minimal	30	detik.

FOTO UNTUK DOKUMENTASI PEMANTAUAN

Bahan Bacaan Materi Pembekalan Field Assistants (FA)
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Terdapat beberapa cara pemilihan dan pengumpulan foto, diantaranya:

Foto Konstruksi
·	 Pilih	sekuens	foto	dari	sudut	yang	sama	(dari	beberapoa	sudut)	dalam	

rentang	 waktu	 pelaksanaan	 sehingga	 bisa	 diperkirakan	 sejauh	 apa	
progress	konstruksi	yang	tengah	berjalan	sejak	titik	nol	persen	hingga	
rencana	akhir.

·	 Adegan	 pekerjaan	 konstruksi	 yang	 memperlihatkan	 siapa	 saja	 yang	
bekerja	dan	terlibat.	Jika	ada	tokoh	penting,	harus	terdokumentasikan	
juga.

·	 Petunjuk	papan	proyek	harus	terdokumentasi.
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3.1 
Proses 
Pemilihan Foto



C7. MEMOTRET SUASANA KEGIATAN

Menampilkan Background Utuh
Akan Menguatkan Cerita

suasana

Banner informasi kegiatan

Sudut audience

Foto sampul dokumen (laporan mingguan/ bulanan/ dokumen DED)
·	 Foto	 sampul	 dokumen	 laporan	 dipilih	 dari	 foto	 terbaik	 yang	 memiliki	

informasi	yang	paling	jelas.
·	 Pilih	foto	yang	sudah	seuai	kaidah	horizontal	atau	vertical	yang	lurus
·	 Pastikan	foto	tajam	tidak	blur
·	 Objek	utama	tidak	terpotong

Foto absensi rapat dan Foto rapat instansi & rapat warga
·	 Harus	 memiliki	 informasi	 kapan,	 dimana	 dan	 acara	 apa.	 Ini	 bisa	

didapatkan	pada	spanduk	backdrop	acara.
·	 Jika	tidak	ada,	plang	gedung	apa	dan	dimana	harus	diambil.	
·	 Semua	yang	berbicara/berpendapat	harus	diambil	saat	berbicara.	
·	 Foto	suasana	rapat	juga	dipilih	beberapa	sudut	pandang
·	 Pilihlah	yang	jelas	dan	tidak	kabur.

FOTO UNTUK DOKUMENTASI PEMANTAUAN
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Foto Dampak Lingkungan
·	 Diperlukan	foto	suasana	(long	shot)	dari	berbagai	sudut
·	 Harus	mengandung	informasi	lokasi,	misalnya	papan	nama,	patok	jarak	

pada	kilometer	jalan,	perbatasan	desa/	kelurahan/kecamatan	terdekat,	
landmark	yang	mudah	dikenali,	misalnya	gunung,	bangunan	besar	lain	
(misal	masjid),	

·	 Tambahkan	papan	informasi	yang	dipegang	sebagai	informasi	penguat	
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Proses Cropping Over Exposure Exposure yang benarFoto Asli

Editing	 foto	 dilakukan	 dengan	 sebuah	 software	 bawaan	 dari	 smartphone 
atau	menginstal	dari	pihak	ketiga.	Editing	cukup	dilakukan	dengan	:

a)	 Cropping (memotong	informasi	yang	tidak	perlu)
b)	 Mengatur	gelap	terang	pada	foto

FOTO UNTUK DOKUMENTASI PEMANTAUAN
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3.2.

Editing Foto 
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Exposure yang benar

3.3.
Pemberian Judul

Setelah	kita	melakukan	kegiatan	dokumentasi,	kita	harus	melakukan	hal-hal	
sebagai	berikut	:

a. Copy pada folder -	beri	penamaan	sesuai	tanggal	dan	nama	kegiatan
b.	 Lakukan	 klasifikasi	 untuk	 mempermudah	 pencarian	 foto,	 misal	 :	

berdasarkan	sub	lokasi,	sub	kegiatan,	atau	lainnya	sesuai	kebutuhan
c.	 Gambar	 penting,	 lakukan	 rename	 pada	 file	 foto	 agar	 pencarian	 lebih	

cepat,	jika	perlu	masukkan	folder	khusus
d.	 Buatlah	 catatan	 khusus	 pada	 foto2	 mengandung	 informasi	 penting.	

Seperti	 identitas,	 lokasi	atau	kejadian	penting.	 	Letakkan	dalam	folder	
yang	sama
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