
KAMERA1

Kamera Canon PowerShot G7 X Mark II 
adalah kamera rang kompak dan mudah 
digunakan untuk petualangan bawah air. 
Dilengkapi dengan sensor gambar yang 
baik dan dengan segudang fitur, kamera 
membantu Anda menjadi kreatif dan 
mendapatkan foto yang tajam dengan 
detail yang sangat memukau. 

SARUNG BAWAH AIR2

Sarung bawah air sangat penting karea 
melindungi kamera Anda agar tidak 
kemasukan air. Pastikan bahwa sarung 
telah dibersihkan dan tertutup rapat atau 
kedap air sebelum di bawa ke dalam air.

DIFFUSER3

Jika Anda ingin memotret dengan 
menggunakan flash, gunakan di�user 
untuk melembutkan cahaya. Di�user juga 
memancarkan cahaya yang mana akan 
bagus untuk foto dengan sudut yang luas.

TALI BUNGEE4

Untuk mencegah kamera Anda terjatuh 
dari tangan Anda, gunakanlah tali bungee 
agar sarung kamera bawah air diikatkan 
pada Alat Kontrol Apung (BCD) Anda.

G7X

APA YANG HARUS DIBAWA

HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

PENGATURAN KAMERA5 DAYA APUNG6 GAYA7

Memahami setiap pegaturan dan 
fitur adalah hal yang sangat 
penting. Setel pengaturan 
kamera Anda dengan 
mengubahnya ke mode Manual. 
Sesuaikan pengaturan Anda 
dengan keadaan dan kedalaman 
air untuk mendapatkan efek 
terbaik yang bisa Anda dapatkan.

Atur daya apung Anda dengan 
baik dan pertimbangkan juga 
berat kamera dan sarung kamera 
bawah air. Jika Anda belum 
merasa yakin, konsultasikan 
dengan instruktor atau teman 
Anda yang lebih berpengalaman. 

Pikirkan tentang jenis-jenis 
pemotretan yang ingin Anda 
dapatkan pada perjalanan ini, 
baik foto close up satwa laut 
maupun untuk memotret 
pemandangan laut dengan 
sudut lebar.

KOPOSISI DAN 
LATAR BELAKANG

8 BACKSCATTER9 BERI MEREKA 
RUANG

10

Memotretlah setinggi mata 
Anda atau dari sudut yang lebih 
rendah untuk memotret mahluk 
laut dengan lebih dinamis. 
Pertimbangkan secara hati-hati 
mengenai latar belakang subjek 
Anda dan hilangkan pengganggu 
sebisa mungkin.

Hargai kehidupan laut dengan 
tidak mengganggu atau 
membahayakan hidup satwa 
laut. Jangan menyentuh, 
memukul atau menggenggam 
apapun di dalam air dan 
biarkan mereka menampilkan 
perilaku alami dengan 
sendirinya alih-alih 
memanipulasi hasil foto Anda.

Titik putih kecil pada foto 
disebut dengan backscatter. 
Titik ini diakibatkan kondisi air 
dan cahaya yang terlalu 
terang, dan bisa dihapus 
dengan meminimalkan 
penggunaan di�user.
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