
PENCAHAYAAN
Waktu terbaik untuk pemotretan #OOTD adalah 
waktu emas, yaitu satu jam setelah matahari terbit 
dan satu jam sebelum matahari terbenam, saat posisi 
matahari menghasilkan cahaya yang lembut dan 
hangat dengan bayangan yang lebih panjang. Tidak 
bisa memotret selama waktu emas? 

Mintalah pacar Anda berpose 
di tempat yang ada 

sumber cahaya 
alami, seperti 
jendela, untuk 

mendapatkan kesan yang lebih 
lembut pada foto-fotonya.

CANON
BAGAIMANA CARA MENJADI PACAR INSTAGRAM YANG LEBIH BAIK

DAN MENYEMPURKAN #OOTD PACAR ANDA

Apakah pacar Anda mendapati foto-fotonya yang Anda potret terlihat 
membosankan? Ingin menonjolkan #OOTD pacar di media sosial? Inilah 5 
tips untuk membantu Anda memastikan pemotretan yang sempurna setiap 

saat dan menjadi pacar Instagram terbaik.

PENGARAHAN
Ambil inisiatif dan berikan saran yang tak terduga, seperti mengajaknya melakukan 
lompatan bintang di tengah jalan yang ramai. Lakukan pemotretan dalam burst mode 
(ambil beberapa foto sekaligus dalam waktu singkat) saat dia berjalan untuk 
menghasilkan gambar yang lebih candid (alami). Atau berkreasi dengan pakaiannya; 
jika dia mengenakan rok maksi, mintalah dia untuk berputar, jika dia memiliki 
aksesoris yang eksentrik, mintalah dia untuk memamerkannya.

LOKASI
Tunjukkan sekelilingnya, tapi tetap pastikan latar 
belakangnya jernih karena fokus harus ada 

padanya. Jernih tidak berarti polos; dinding 
berdaun hijau atau latar belakang mural 
bisa dijadikan sebagai trik. Jika Anda 
kebetulan melihat mobil atau patung lucu, 
mintalah dia untuk berdiri di sampingnya 
untuk menciptakan ketertarikan visual.

PEMBINGKAIAN
Hasilkan pemotretan yang lebih menakjubkan 
secara visual dengan teknik komposisi seperti 
Aturan Sepertiga atau garis terdepan untuk 
memfokuskan perhatian pemirsa pada dirinya. 
Carilah elemen arsitektur yang bisa menjadi 'jendela' 
bagi Anda untuk melakukan pemotretan.

SUDUT
Segalanya adalah 
tentang pemotretan 
pacar Anda yang 
paling bagus. Lakukan 
eksperimen dengan 
sudut-sudut yang 
berbeda; sudut 
rendah agar 
kakinya terlihat lebih panjang atau 
sudut tinggi untuk pandangan dari atas 
yang unik. Buat agar dia terlihat lebih 
ramping dengan mencoba berbagai 
pose seperti memiringkan kepala, 
pandangan 'dari bahu' atau 
menopang tubuh dari samping.


