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MMeerruubbaahh  FFoottoo  GGeellaapp  MMeennjjaaddii  LLeebbiihh  SSoofftt  ddaann  TTeerraanngg 

 

Nofriza Nindiyasari 

nofriza@gmail.com 

http://www.constantio.or.id 

Photography: http://n2-photography.com 

 

 

I.  Pendahuluan 

 

Pastinya kecewa melihat hasil foto yang kita miliki gelap, padahal memiliki artistik yang lumayan, 

nah ada trik-trik yang menarik yang saya coba. Saya akan mengambil salah satu koleksi foto candid 

saya, pada saat hunting tanggal 9 Mei di daerah Tanah Abang, foto ini sangat gelap, bahkan kalau 

dikategorikan foto siluet tidak bisa masuk ke dalamnya, tetapi dibalik itu, olahan yang saya buat 

pada foto tersebut membawa saya masuk ke kategori Foto Pilihan Editor (FPE) yang pertama 

kalinya di Fotografer.Net pada tanggal 18 Mei 2009 lalu, dimana saya saat itu sedang persiapan 

menjadi juri lomba blog di Rangkas, Banten bersama dua rekan saya Pak Romi Satria Wahono dan 

Donny BU. 

Catatan: 

 Foto sebelum adalah foto asli tanpa di olah dari kamera saya: Canon 450D, dengan lensa 

Canon 55 - 250mm IS USM 

 Lokasi/Tanggal: Gudang PLN / 9 Mei 2009 

 Tidak semua foto bisa dengan mudah menggunakan teknik ini. 

 Saya hanya sharing, semoga ilmunya bermanfaat buat teman-teman sekalian, "Knowledge is 

for share not for sale ^^. Keep Share n humble :)" 

 

Lisensi Dokumen: 
Copyright © 2003 IlmuKomputer.Com 

Seluruh dokumen di IlmuKomputer.Com dapat digunakan, dimodifikasi dan 

disebarkan secara bebas untuk tujuan bukan komersial (nonprofit), dengan syarat 

tidak menghapus atau merubah atribut penulis dan pernyataan copyright yang 

disertakan dalam setiap dokumen. Tidak diperbolehkan melakukan penulisan ulang, 

kecuali mendapatkan ijin terlebih dahulu dari IlmuKomputer.Com. 

http://www.fotografer.net/isi/galeri/lihat.php?id=920422
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II.  Hasil Foto 

 

III.  Langkah-langkah 

Adapun langkah-langkah pembuatannya adalah sebagai berikut: 

 Buat Layer baru pada photoshop, rename dengan nama yang diinginkan 

 Pilih menu Image -> Adjustments -> Auto Contrast dan Auto Level 

 Buat layer baru kembali, agar lebih soft, usahakan foto dalam keadaan terang, 

pilih Image ->Adjustments -> Curves, pilih pada presetnya, yaitu Lightner 

 Buat layer baru kembali, dan kita siap membuat skin tone model lebih soft dengan cara pilih 

menu Filter -> Distort -> Diffuse Glow 

Pilihlah Graininess: 0, Glow Amount: 1, Clear Amount: 5 

 Foto akan lebih soft dan terang, atur kemudian dengan membuat kontrast foto menjadi pas, dengan 

cara pilih Image -> Adjustments ->Curves, pilih pada presetnya, yaitu Linier Contrast 

Perlu diingat bahwa tidak semua foto bisa mengikuti aturan ini, pastikan bahwa nilai glowing sesuai 

dengan selera Anda. Hasil sebelum dan sesudah saya tampilkan disini sebagai referensi Anda, dan 

nantikan beberapa tutorial lainnya :). 

 

Salam Hangat, 
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Nofriza Nindiyasari 

Source: Constantio Free Tutorial: Merubah Foto Gelap Menjadi Lebih Soft dan Terang 

 

 

 

Biografi dan Profil 

 

Nofriza Nindiyasari, lahir di Jakarta, 8 November 1981. Menamatkan SMU 

di SMU Negeri 43 Jakarta pada tahun 1999, dan menyelesaikan S1 di 

Universitas Mpu Tantular jurusan Teknik Informatika pada tahun 2003, saat 

ini sedang menyelesaikan S2 di UHAMKA jurusan Magister Penelitian dan 

Evaluasi Pendidikan. Pekerjaan yang pernah digelutinya yaitu sebagai dosen 

di Universitas Mpu Tantular dan AMIK Mpu Tantular dan saat ini bekerja 

sebagai Freelancer di Jakarta dan aktif dalam kegiatan Ilmu Komputer. 

 

Memiliki usaha sendiri yang bergerak di bidang development dan software 

house di Depok, dan kini bekerja di salah satu perusahaan pengembang aplikasi di Bogor. 

Menggeluti dunia fotografi sejak April 2009, dan kini memiliki brand fotografi sendiri yang dikenal 

dengan nama N2 Photography, dan menjadi pendiri dari salah satu komunitas fotografi untuk 

kalangan pecinta dunia foto original, di Original Photography Community, serta turut serta 

menjadi salah satu contributor fotografi di salah satu majalah di Jakarta. Masih aktif menjadi penulis 

tetap di Komunitas Pecinta Puisi Indonesia dan Komunitas Layar Film yang dibuatnya sejak 

beberapa tahun silam. Berpengalaman sebagai Web designer, Programmer, tutor, animator, design 

grafis, fotografi,  sistem análisis untuk aplikasi berbasis website, serta pengamat dunia CMS. 

Informasi lebih lanjut tentang penulis ini bisa didapat melalui: 

 

URL : http://constantio.web.id  

Email : nofriza@gmail.com 

YM : nofri_99 

 

URL Photography: http://n2-photography.com  
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