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Kupas Tuntas Kamera Digital

Dengan mengikuti kelas ini, pemakai kamera DSLR

maupun mirrorless bisa lebih mengetahui tentang
kapabilitas kameranya, fungsi tombol, fitur dan
tips memotret yang baik. Cocok sebagai langkah
awal untuk mulai belajar fotografi.

Durasi : 4 jam (13.00-17.00 WIB)
Instruktur : Erwin Mulyadi
Biaya kursus : Rp. 325.000

Persyaratan :


membawa kamera digital (DSLR/mirrorless/prosumer/compact)

Dasar Fotografi dan Lighting

Kelas ini ditujukan untuk pemula yang ingin mempelajari dasar fotografi
seperti eksposur, lensa, komposisi dan pencahayaan. Diadakan selama dua

hari (Sabtu dan Minggu) disertai sesi praktek. Max. 16 peserta.


Jadwal : Sabtu dan Minggu (10.00-14.30 WIB)



Instruktur : Enche Tjin, asisten : Erwin Mulyadi

Biaya kursus :
Rp. 800.000 (pelajar Rp. 750.000 )

Persyaratan :


Membawa kamera yang bisa mode manual



Sebaiknya sudah mengerti dasar operasional kamera masing-masing

Mastering the Art and Photography Technique

Workshop 2 hari ini ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan teknis dan artistik bagi fotografer yang sudah memahami dasar fotografi. Dengan menguasai

teknis dan artistik fotografi, diharapkan peserta semakin mantap dalam praktek
dan bisa menghadapi berbagai skenario yang ada.


Mastering Photography Technique (Sabtu, 10.00-16.30 WIB)
Melatih penguasaan teknis untuk mendapat foto yang tajam, auto fokus
pada benda bergerak, memotret di kondisi pencahayaan yang kontras
dan memahami pemakaian spot metering kamera.



Mastering Art of Photography (Min ggu, 10.00-16.30 WIB)
Memberi wawasan tentang warna, menguasai pengaturan White Balance,
kalibrasi monitor, mempelajari komposisi lanjutan dan alur artistik dalam
editing foto.

Biaya workshop : Rp. 600.000 / hari (Rp. 950.000 / 2 hari)
Instruktur : Enche Tjin dan Erwin Mulyadi

Persyaratan :



Membawa kamera dengan mode manual dan sebuah tripod



Diharapkan membawa laptop untuk editing dan kalibrasi monitor



Sudah mengerti dasar fotografi

Workshop Potret Model di lokasi

Anda akan belajar fotografi potret model langsung di lokasi dengan
memanfaatkan cahaya alami dan flash. Selain belajar melihat sifat
dan arah cahaya, tidak kalah penting juga yaitu anda akan berlatih
memilih angle yang menarik. Anda juga akan belajar bekerjasama
dan berkomunikasi dengan model. Max. 8 peserta.

Durasi : 4 jam (14.00-18.00 WIB)
Instruktur : Enche Tjin
Biaya : Rp. 425.000 (Rp. 375.000 untuk alumni dan
pelajar)

Persyaratan :


Membawa kamera dengan mode manual



Sebaiknya membawa flash eksternal



Sudah mengerti dasar fotografi

Workshop Close Up/Macro Photography

Acara workshop 2 hari ini akan membahas tentang fotografi obyek
yang kecil dan dekat, biasa disebut close up atau macro. Peserta akan
belajar teori dasar fotografi makro dan berlatih untuk memaksimalkan lensa yang ada untuk bisa memfokus jarak dekat dengan aksesori
pendukung.
Max. 12 peserta.

Sabtu , 09.00-14.30 WIB dan Minggu pagi (hunting makro diluar*)
Instruktur : Eko Adiyanto
Biaya workshop : Rp. 450.000

Persyaratan :


Membawa kamera dengan mode manual



Membawa lensa fix/zoom (bagi kamera DSLR)



Bila ada bisa dibawa : tripod, flash, extention tube, close up filter



Sudah mengerti dasar fotografi



Hari minggu pagi hunting foto makro di luar, tempat tentatif

Kupas Tuntas Flash Eksternal

Acara kupas tuntas flash eksternal ini akan membahas dasar lighting
dan mempelajari fungsi tombol serta menu lampu flash. Dengan

mengikuti kelas ini, peserta akan mengetahui kegunaan fitur dari
flash seperti high speed sync dan stroboscopic. Dalam sesi prakteknya
peserta akan praktek memotret dengan flash dan mencoba teknik offcamera flash dengan trigger.
Max. 8 peserta.

Durasi : 4 jam (13.00-17.00 WIB)
Instruktur : Erwin Mulyadi

Biaya kursus : Rp. 375.000

Persyaratan :


Membawa kamera dengan mode manual



Membawa flash eksternal



Membawa tripod



Sebaiknya membawa trigger, light stand dan aksesori



Sudah mengerti dasar fotografi

Workshop Creative Studio Lighting

Workshop yang diadakan khusus untuk memberi pemahaman pesertanya
saat memotret memakai lampu studio. Peserta akan berlatih memahami

hukum cahaya, mengenal perlengkapan lampu studio dan fungsifungsinya, mengatur intensitas lampu, mengunakan aksesoris lampu yang
berbeda-beda, dan mengatur setting kamera. Dalam prakteknya akan dilatih teknik high-key dan low-key dengan satu model. Max. 8 peserta.

Durasi : 5 jam (13.00-18.00 WIB)
Instruktur : Enche Tjin
Biaya workshop : Rp. 575.000 (Rp. 500.000 untuk alumni dan pelajar)

Persyaratan :


Membawa kamera dengan mode manual dan memiliki dudukan lampu kilat (flash hot-shoe)



Sudah mengerti dasar fotografi

Workshop Editing dan manajemen foto dengan Lightroom

Kelas khusus belajar editing dan manajemen foto di komputer menggunakan program Adobe Lightroom. Dengan
mengikuti workshop ini, peserta akan mengerti tentang caranya melakukan editing dan manajemen foto serta photo

retouch (memuluskan wajah, memunculkan tekstur dan warna di langit, mengubah foto berwarna ke hitam putih
dan sebagainya), disertai praktek langsung untuk setiap bahasan. Max. 8 peserta.

Durasi : 7 jam (10.00-17.00 WIB)

Instruktur : Enche Tjin
Biaya : Rp. 425.000 (Rp. 375.000 untuk
alumni dan pelajar)

Persyaratan :

Workshop Editing Foto dengan Photoshop

Workshop Adobe Photoshop CS kali ini akan diadakan dalam dua hari dan ditujukan kepada penghobi fotografi yang pemula dalam mengedit foto dengan
Photoshop. Peserta maksimum 8 orang.

Sabtu - Minggu, 10.00-17.00 WIB
Instruktur : Bisma Santabudi
Biaya : Rp. 1.000.000 (Rp. 950.000 untuk alumni dan pelajar)

Persyaratan :
Membawa laptop dengan spesikasi minimum yang mencukupi untuk editing

Belajar secara Privat
Bagi anda yang ingin belajar secara privat (1 instruktur untuk 1 peserta) di lokasi kami,
di hari kerja (Senin-Jumat) antara jam 09.00 sampai jam 17.00 WIB, silahkan memilih
paket privat yang kami sediakan :
Pengenalan Kamera dan Dasar Fotografi
Pengenalan kamera, fungsi tombol, menu kamera, dan teknik dasar fotografi
dan pengenalan lensa.
Instruktur : Erwin Mulyadi
Durasi
: s/d 3 jam
Biaya
: Rp. 750.000
Komposisi dan Lighting
Teknik membuat foto dengan komposisi yang menarik, penggunaan lensa untuk
komposisi, prinsip pencahayaan dan teknik penggunaan lampu kilat untuk
membuat foto yang menarik.
Instruktur : Enche Tjin
Durasi
: s/d 4 jam
Biaya
: Rp. 1.000.000
Creative Lighting Studio & Portrait
Prinsip pencahayaan, teknik mengunakan dengan lampu kilat studio untuk portrait photography indoor dan outdoor.
Instruktur : Enche Tjin
Durasi
: s/d 4 jam
Biaya
: Rp. 1.200.000 + biaya sewa model jika dibutuhkan
Editing & Manajemen foto dengan Adobe Lightroom 5
Memperbaiki foto yang terlalu terang/gelap, membersihkan noda, menghaluskan kulit, konversi B&W, koreksi lensa dan sebagainya
Instruktur : Enche Tjin
Durasi
: s/d 6 jam
Biaya
: Rp. 1.200.000

Cara mendaftar :


Pilih kelas yang anda ingin ikuti



Hubungi kami untuk memastikan sisa tempat yang ada (0858 1318 3069 / 0858 8300 6769 )



Transfer biaya kursus ke : BCA 4081218557 atau Bank Mandiri 1680000667780 (a/n Enche Tjin)



Konfirmasi melalui SMS/email



Datang di hari dan waktu yang ditentukan

Informasi tambahan :



Tidak ada biaya administrasi / biaya pendaftaran



Tidak bisa booking tempat tanpa pembayaran



Pembatalan 7 hari sebelum hari H, biaya dikembalikan penuh



Pembatalan kurang dari 7 hari, atau tidak datang saat acara, biaya
tidak bisa dikembalikan

Info lebih lanjut hubungi :
Email : infofotografi@gmail.com

Twitter : @infofotografi
SMS/WA : 0858-1318-3069

