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Sebuah foto kini nggak hanya sebagai media untuk mengabadikan momen. Tapi, juga 

untuk mengekspresikan diri, menunjukkan sudut pandang lewat visual serta personal 

branding. Nggak heran jika perkembangan fotografi di Indonesia makin pesat. Nggak 

hanya kalangan profesional saja, kini hampir setiap orang ingin bisa mengekspresikan 

dan menyalurkan kreativitasnya ke dalam seni visual maupun audio visual. 

Munculnya media sosial sebagai platform untuk bisa share hasil foto secara real 

time juga memengaruhi perkembangan fotografi. Hasil like dan komentar juga 

terkadang menjadi tolak ukur bagus atau tidaknya sebuah gambar. Makin banyak like 

dan komentar, maka makin bagus juga hasilnya di mata public dan followers. Ingin 

menjadi fotografer handal? Berikut ini adalah 3 langkah brilian untuk mewujudkannya.  

Cobain Beragam Peralatan Fotografi untuk Dapatkan Hasil Foto Terbaik 



 
©Shutterstock 

Setiap orang memiliki selera dan ketertarikan sendiri soal fotografi. Nggak hanya 

tentang pengambilan angle saja, tapi juga device yang digunakan. DSLR, Mirorless 

hingga Action Camera adalah deretan jenis kamera yang biasa digunakan. 

Penggunaan jenis kamera ini juga sering kali dipilih berdasarkan genre fotografi yang 

diminati.  

Penggunaan DSLR sering kali digunakan untuk stage photography, macro 

photography dan journalism photography. Mirorless untuk fashion photography, potrait 

photography dan street photography. Lalu, Action Camera untuk wildlife 

photography dan sport photography. Biarpun sebenarnya, kamu bisa kok menggunakan 

jenis kamera apa saja untuk berbagai genre asalkan memiliki fitur yang mencukupi 

kebutuhanmu.  
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Seiring dengan perkembangan fotografi dan dunia digital, sebagian masyarakat urban 

kini juga lebih memilih jenis fotografi yang lebih simple dan nggak ribet. Tapi, dengan 

hasil yang maksimal. Phone photography kini tengah menjadi tren karena nggak perlu 

membawa kamera dan aksesorisnya yang berat.  

Phone photography juga bisa dicoba oleh siapa saja, asalkan memiliki kamera 

smartphone yang mumpuni. Smartphone dapat menyederhanakan semua 

perlengkapan fotografimu. Mulai dari pemilihan lensa hingga flash yang kini sudah ada 

pada sebuah smartphone.Hasilnya pun bisa langsung diedit di aplikasi pilihan dan 

langsung dishare ke media sosial. So, mana nih perlengkapan fotografi yang paling pas 

dengan kebutuhanmu sekarang? 

Belajar Berbagai Teknik Baru Demi Meningkatkan Skill Fotografi 
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Dalam dunia fotografi, ada banyak banget teknik yang sayang kalau nggak dicobain. 

Night photography atau fotografi malam menjadi salah satu yang menantang. Pasalnya, 

dalam keadaan minim cahaya, kamu harus bisa menghasilkan foto yang tajam dan 

nggak noise. Manfaatkan lampu jalan hingga cahaya dari kendaraan untuk 

menghasilkan foto malam yang dramatis.  
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Siapa bilang kamu harus membawa lighting ke mana-mana saat ingin mencobanya. 

Phone photography pun bisa melakukannya. OPPO Reno dilengkapi dengan kamera 

Sony IMX 586 48MP Super HD, sensor sebesar 1/2.0", bukaan lensa f/1.7, MFNR, dan 

teknologi HDR untuk menghasilkan gambar yang lebih detail pada lokasi rendah 

cahaya. Dilengkapi dengan optimasi AI untuk fotografi malam, kamera bisa 

membedakan antara objek dan latar belakang, sehingga warna kulit tetap sesuai dan 

menghasilkan foto layaknya profesional.  
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Selanjutnya ada Panoramic Photography, yang kini bisa kamu dapatkan tanpa terbatas 

jarak. OPPO Reno dilengkapi dengan kamera belakang 48MP yang jernih, lensa tele 

13MP dan lensa wide-angle beresolusi 8MP. Gabungan ketiganya membentuk 

komposisi tri-lensa pada Reno 10x Zoom bukaan penuh sebesar 16-160mm. So, kamu 

bisa menjangkau fokus hingga 10 kali lebih baik. 

See, hanya dengan berbekal smartphone kamu bisa menghasilkan foto layaknya 

profesional.  

Rajin Ikutan Workshop Fotografi untuk Memperkaya Pengalaman 
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Seiring dengan dunia fotografi yang banyak diminati, ada banyak workshop fotografi 

yang menarik untuk diikuti. Lumayan banget nih, kamu bisa belajar langsung dari para 

'pemain' dari dunia fotografi. Mulai dari fotografer profesional hingga content creator. 

Kabar baiknya, OPPO Indonesia mengajak kamu dan para pemain dalam dunia 

fotografi untuk merasakan first experience secara langsung performa yang dimiliki 

kamera OPPO Reno Series di beberapa kota besar di Indonesia.  
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Roadshow bertema "OPPO Reno 10x Zoom, ZOOM-INdonesia, 10x Wonderful 

Journey" ini bakalan berlangsung dari 1-31 Juli 2019. Serunya, dalam workshop ini 

kamu akan mendapatkan edukasi ilmu baru dan memiliki privilage untuk cobain fitur 

OPPO Reno Series. Yuk cek jadwal roadshow yang ada di kotamu dan daftarkan diri 

sekarang juga. Info lengkap klik di sini. 
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