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FOTOGRAFI BAWAH AIR:

4 HAL PENTING UNTUK DIINGAT KETIKA 
MELAKUKAN FOTOGRAFI BAWAH AIR

DENGAN MENCIPTAKAN LINGKUNGAN YANG AMAN DAN MENGHORMATI HEWAN LAUT, 
SAKSIKAN BAGAIMANA ALAM BEKERJA DENGAN RASA SYUKUR.

www.snapshot.canon-asia.com

Etika bawah laut sangatlah penting bagi setiap fotografer, 
profesional atau penggemar bawah air. Berikut adalah empat hal 

penting yang harus diperhatikan ketika memotret bawah air.

Memanipulasi hewan dan 
latar belakang untuk 
keuntungan Anda.

Memasangkan mahluk laut dengan 
latar belakang yang salah (tidak 

memahami perilaku mereka) 
karena kurangnya penelitian. 

Perlakukan mereka dengan hormat yang layak 
mereka dapatkan.
Beri waktu dan ruang untuk mereka berperilaku normal.

Bersabar menunggu momen yang tepat dan perhatikan 
perilaku mereka dalam keadaan alami mereka.

Ketika mengambil foto hewan yang rapuh, ambil foto 
dengan cepat dan tinggalkan area segera setelah 
selesai memotret.

Jika subjek yang diinginkan sedang dipotret oleh 
fotografer lain, tunggu hingga giliran Anda atau 
mintalah dengan sopan untuk mengambil beberapa 
foto dengan cepat (jika antrian terlalu panjang)

Pilih hari lain untuk kembali.

Rencanakan perjalanan pulang-pergi bukan pada saat 
musim puncak liburan. 

Ikuti aturan dan panduan di setiap 
tempat tujuan/resor yang berbeda. 
Jika lampu strobo dilarang 
digunakan, putar lampu strobe ke 
arah dalam atau lepaskan seluruhnya 
dari pengaturan kamera Anda. 

Beberapa mahluk laut sensitif 
terhadap cahaya sementara beberapa 

lainnya tidak. 
Lakukan penelitian Anda dan cari 

tahu mahluk laut yang diperbolehkan 
untuk menggunakan flash dan yang  

dilarang menggunakannya.  
Contohnya hiu paus tidak terganggu 

dengan cahaya lampu strobo 
sementara hiu perontok sangat 
sensitif terhadap cahaya flash. 

Jangan menambahkan stres kepada 
hewan dengan penggunaan cahaya 
lampu yang kuat dalam waktu yang 
lama. Tahu kapan harus berhenti. 

Mempercayai pemandu yang 
kurang bertanggung jawab yang 

memanipulasi hewan untuk 
pengambilan foto Anda sehingga 
menghasilkan foto yang identik 

dengan fotografer lain. 

KESALAHAN UMUM 
FOTOGRAFER1

KETIKA MENEMUKAN MAHLUK 
LAUT YANG LANGKA…2

KETIKA MENGHADAPI AREA 
BAWAH AIR YANG PADAT…3

WAKTU YANG TEPAT UNTUK 
MENGGUNAKAN FLASH4


