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Selain lokasi yang instagramable, tampil modis saat traveling sepertinya jadi syarat mutlak 

untuk memiliki foto catchy di media sosial. Seperti foto-foto travel blogger yang bisa menuai 

ribuan likes di Instagram dan Facebook. Namun, di balik foto-foto spektakuler para traveler 

ini, ada usaha besar yang mereka lakukan. Dari harus naik ke ketinggian tertentu demi angle 

foto terbaik, pakaian yang colorfull, hingga teknik edit foto. Ingin membuat foto travel Anda 

secantik foto-foto mereka8? 

 

Andra Alodita, beauty dan travel blogger, dan Putri Anindya, fotografer profesional, 

berbagi tip dan trik foto berikut: 

Siapkan Diri 

 

Untuk mendapatkan foto bagus, ada beragam pendukung. Selain lokasi y ang menarik atau 

indah dan perangkat kamera yang bagus, juga perlu didukung penampilan modis dan sesuai 

dengan tujuan liburan. Pakaian, make-up, dan aksesori adalah beberapa hal yang perlu Anda 

persiapkan. 

 

1/ Pakaian   

Sebelum traveling, cari tahu pakaian yang cocok dengan destinasi yang dituju. Buatlah mood 

board, tentukan foto dan baju yang Anda inginkan. Mood board sangat mempermudah untuk 

mendapatkan foto yang bagus. “Sebaiknya warna baju disesuaikan dengan gaya berpakaian 

masing-masing. Monochrome salah satu favorit yang saya anggap tidak pernah gagal 

menghasilkan foto bagus,” kata Andra. 

  

2/ Make-Up  

Jika Anda mengunjungi daerah tropis, cobalah light make-up dengan sentuhan lipgloss di 

bibir. Sementara, bila ke kota-kota besar yang tempatnya artsy dan penuh warna, coba 

bermain dengan make-up yang lebih colorful. Selain menyesuaikan dengan lokasi, make-up 

juga perlu disesuaikan dengan aktivitas yang dilakukan. Make-up yang terlalu berat, 

sementara Anda banyak melakukan aktivitas di luar ruangan yang panas, justru akan 

membuat wajah terlihat kucel. 

  

3/ Aksesori 

Bermain-main dengan properti, seperti aksesori, anting, dan kalung adalah pilihan yang tepat. 

Anda juga bisa memanfaatkan props yang tersedia di lokasi, seperti bunga, cangkir kopi, 

payung, dan lain-lain. 

Pilih Lokasi 

   

Ketika sedang traveling, banyak sekali tempat menarik yang ingin diabadikan dengan 

kamera. Keindahan pantai kala sunset atau sunrise, bangunan-bangunan bersejarah yang 
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berdiri apik, dan tempat-tempat yang ikonis. Jangan terlalu banyak mikir, tentukan pilihan 

segera. 

  

 1/ Lokasi 

   

Walau bukan yang utama, lokasi menjadi salah satu penentu foto yang cantik. Browsing 

tempat-tempat menarik lewat internet atau cari spot yang photogenic ketika sudah berada di 

destinasi yang dikunjungi. Bila Anda bingung, coba saja foto dulu ketika mampir ke suatu 

tempat. Temukan angle menarik menggunakan kamera atau kamera smartphone. “Jangan 

pelit berfoto, tapi jangan juga berlebihan agar tidak memakan waktu terlalu banyak,” tutur 

Putri. 

  

2/ Nikmati dengan Mata 

   

Nikmatilah terlebih dahulu momen yang tersaji di hadapan langsung dengan mata Anda 

sendiri sebelum kemudian mengabadikan diri Anda di tempat tersebut dan dibagikan ke 

banyak orang. 

   

Maksimalkan Penggunaan Kamera 

   

Untuk mendapatkan foto yang bagus dan mencuri perhatian banyak orang, Anda tidak harus 

dipotret oleh fotografer profesional. Kecanggihan kamera yang tersedia saat ini sangat 

memungkinkan untuk menyajikan foto yang bagus dengan memaksimalkan penggunaan 

fitur-fiturnya. Mulai sekarang, pelajari dan pahami cara kerja kamera atau ponsel, plus 

tambah kemampuan editing foto. 

 

1/ Temukan Keunikan  

   

Dari beragam keindahan yang ditangkap oleh layar, Anda dapat menentukan satu objek yang 

paling menarik, untuk menjadi highlight dari gambar tersebut, yaitu diri Anda. Untuk 

menghasilkan keunikan ini, Anda bisa memanfaatkan efek-efek tertentu yang tersedia di 

beberapa kamera smartphone, agar hasil foto tampak lebih dramatis. 

  

2/ Perhatikan Kondisi Cahaya 

   

Cahaya memiliki peran penting dalam menghasilkan kualitas gambar yang baik. Kondisi 

kelebihan atau kekurangan cahaya dapat menimbulkan efek yang tidak diinginkan, seperti 

over exposure, blur, red eye, hingga noise. Aturlah aperture sesuai dengan kondisi cahaya. 

Beberapa smartphone telah dilengkapi dengan pengaturan aperture seperti halnya pada 

kamera DSLR atau Mirrorless. Aperture bekerja seperti mata manusia, menyesuaikan bukaan 

lensa sesuai dengan kondisi cahaya. Dengan demikian, Anda bisa mendapatkan foto yang 

baik di segala kondisi pencahayaan, terang maupun sangat minim cahaya. 

 

3/ Editing  

   

Umumnya, hasil foto digital sangat ‘mentah’. Ibarat makanan enak, kalau tidak disajikan 

dengan baik, maka tidak menarik. Editing, seperti menaikkan brightness, contrast, sharpness, 

di Instagram sebetulnya cukup. “Tapi, kalau ingin foto yang lebih bertema, bisa gunakan 

aplikasi VSCO atau Snapseed agar hasil foto lebih matang,” tutur Andra. 

  



4/ Alat Pendukung  

   

Membawa peralatan pendukung untuk memotret seperti mini tripod bisa menjadi pilihan 

ketika Anda traveling sendirian. Tujuannya, agar Anda dapat memotret diri sendiri tanpa 

bantuan orang lain. Bila traveling bersama teman atau pasangan, peralatan seperti itu tidak 

perlu Anda bawa karena cukup merepotkan. Mintalah bantuan teman atau pasangan untuk 

memotret Anda. 

 

5/ Caption Bercerita  

   

Caption yang menarik juga akan mendukung sebuah gambar dan menjadikannya menarik. 

“Bercerita atau sekadar membuat kutipan kata yang puitis menentukan bagaimana orang akan 

merasakan secara emosional posting-an Anda di Instagram,” ujar Putri 

 

Kondisi Baterai.  

   

Memastikan baterai selalu penuh sebelum memulai petualangan wajib dilakukan. Bawalah 

baterai cadangan. “Memory card pun demikian, jangan penuh. Back up foto ke laptop dari 

smartphone tiap hari. Periksa dan jaga kesehatan kamera agar performanya tetap baik saat 

digunakan,” saran Andra. 

 

Kebersihan Lensa.  

Meski terdengar sepele, lensa memiliki peran penting dalam proses pengambilan gambar. 

“Lensa yang terkena noda dapat memengaruhi gambar yang dihasilkan, sehingga terlihat 

buram atau terlihat berkabut,” kata Putri. 
 


