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Modul

SEKOLAH MENULIS DAN KAJIAN MEDIA
(SMKM-Atjeh)

MATERI: 15

PENULISAN TEKS FOTO 1

Kamaruddin Hasan2

Foto berita dapat berupa foto tunggal (single) atau foto seri (series).

1. Teks foto single (tunggal)

Penulisan teks pada foto tunggal harus singkat, padat dan jelas, sebaiknya
berisi satu atau dua kalimat. Kalimat pertama menerangkan isi foto, lokasi
dan waktu pengambilan (5W), bila dibutuhkan, kalimat kedua dapat
menerangkan isu/topik yang berkaitan dengan foto tersebut. Teks foto
diikuti nama media dan nama fotografer di akhir kalimat.

2. Foto seri/esai

Adalah sederetan foto yang saling berhubungan/memiliki keterkaitan,
baik berada dalam satu lokasi maupun di lokasi yang berbeda. Misalnya
foto potret seri anak sekolah di beberapa negara atau kisah seseorang yang
berusaha menyelamatkan salah satu spesies langka.
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Bila foto mendampingi sebuah berita, cukup dengan kalimat seperti pada teks
foto tunggal tanpa perlu menjelaskan segala sesuatu yang telah dijelaskan di
dalam teks/naskah berita.

Bila foto adalah foto tunggal bukan pendamping berita, di kalimat kedua
dapat diberikan cutlines yang dikaitkan dengan sesuatu yang berhubungan
dengan isu yang hangat pada saat itu, selama isu dan hubungan dengan foto
itu benar adanya.

Contoh:
”Muhammad Adam (51) berjalan menuju sungai kecil untuk
menangkap ikan di Desa Tanjong, di luar Kota Banda Aceh, 11
Desember 2011. Kelangkaan dan mahalnya solar membuat
nelayan di Aceh enggan melaut”.

Jurnalisme interaktif, yaitu berita yang bersumber pada sebesar mungkin
keterlibatan khalayak. Hindari menggunakan kata ‘tampak’ atau ‘kelihatan’,
karena foto memang telah memperlihatkan/menampakkan sebuah suasana
atau objek. Tidak memakai kata ‘sedang’ sebab kata kerja sesudahnya telah
menegaskan apa yang dilakukan objek di dalam foto tersebut (adalah juga
kata kerja).

Jangan pernah menggunakan deskripsi seperti bertopi, berkacamata, berbaju
merah atau kata lain yang menjelaskan keterangan fisik dari objek di dalam
foto. Bila objek di dalam foto terdiri dari sekumpulan objek atau sekelompok
orang, maka kata petunjuk sebaiknya menggunakan kata (kiri), (kanan),
(kedua dari kanan); atau dimulai dengan kalimat: Dari kiri ke kanan: …

Contoh Teks:
“Muhammad Adam (51) berjalan menuju sungai kecil untuk
menangkap ikan di sungai Krueng geukuh, di luar Kota
Lhokseumawe, 11 April 2011”.
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