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Anda ingin liburan ke suatu tempat dengan pemandangan yang indah? Atau 
Anda selalu ingin memotret foto matahri terbenam yang sempurna. 
Berikut beberapa aturan mudah untuk Anda terapkan ketika ingin 

memotret lanskap untuk memastikan Anda mendapatkan foto yang indah 
yang akan memperoleh semua jempol di Instagram.

LEMBAR PANDUAN UTAMA UNTUK

PEMOTRETAN FOTO LANSKAP

GUNAKAN TIPS - TIPS SEDERHANA INI UNTUK MEMOTRET LANSKAP YANG 
MEMBAWA ANDA KEMBALI KE TEMPAT ANDA BERDIRI

www.snapshot.canon-asia.com

Baik saat matahari terbit atau terbenam, keduanya adalah waktu terbaik untuk memotret 
lanskap – cahaya menjadi lebih lembut dan tidak terlalu terang pada subjek Anda. Warna lebih 
indah dan kontras lebih bagus.

MEMOTRETLAH PADA SAAT JAM EMAS
TIP 2

Dapatkan perhatian pengguna media sosial yang tertuju pada foto lanskap Anda dengan
menggunakan tehnik komposisi. Sebagai contoh, arahkan perhatian mereka pada titik fokus
foto Anda dan tonjolkan jarak antar objek pada latar depan dan pada latar belakang untuk 
menambah kedalaman.

PERHATIKAN KOMPOSISI ANDA
TIP 3

Untuk memotret samudra yang berkilauan maupun lapangan terbuka luas, pergilah ke sana dan 
temukan latar belakang yang cukup luas agar Anda seolah-olah ikut dalam subjek foto Anda. 
Atau mendakilah ke puncak gunung dan dapatkan pemandangan yang sangat menakjubkan 
dengan kamera Anda.

DAPATKAN LATAR BELAKANG YANG LUAS
TIP 4

Masukkan elemen orang unuk memberi kesan kehidupan kepada pengguna media sosial dan 
skala pada foto lanskap Anda. Hal itu juga akan membantu mereka menghubungkan keindahan 
pengaturan dan perasaan seolah-olah mereka ada di sana.

BUAT PERSPEKTIF DENGAN ORANG-ORANG
TIP 5

Kedalaman yang lebih luas lapangan sangat diperlukan untuk membantu Anda memotret foto 
lanskap yang indah di mana sebagian besar foto dengan warna yang tajam. Atau jadilah kreatif 
dengan menggunkaan kedalam lapangan yang dangkal agar subjek Anda tetap terlihat menonjol 
ketika bagian lain dari foto Anda dipudarkan.

AHLI KEDALAMAN LAPANGAN
TIP 6

Bawalah kamera mirrorless Canon EOS MSO dan lensa bersudut luas seperti EF-M 11 - 22 
mm f/4,5 – 6 IS STM untuk memotret lanskap dengan detail yang lengkap dan warna yang 
kaya. Untuk mencegah warna yang pudar, gunakan tripod untuk membantu Anda dalam 
memotret pergerakan awan atau air, karena Anda membutuhkan kecepatan memotret yang 
lambat atau pencahayaan yang lama. Gunakan filter Densitas netral (ND) untuk menurunkan 
cahaya yang terlalu terang dan mendapatkan pencahayaan yang tepat.

GUNAKAN PERALATAN YANG TEPAT
TIP 1


