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Profesi fotografer juga kerap mengalami nasib serupa 
dengan rekan pekerja kreatif lainnya seperti desainer dan 
ilustrator: dianggap pekerjaan gampangan, “siapa saja 
bisa jadi fotografer dengan modal kamera mutakhir.” 
Meski tentu kenyataannya tidak demikian.

Fotografer yang cakap tidak serta merta dinilai dari 
alat-alatnya saja. Jam terbang seorang fotografer 
profesional, yang pada akhirnya mencerminkan etos 
kerja, kedisiplinan, keterampilan mengoperasikan alat, 
hingga intuisi dalam pengambilan gambar, adalah 
komponen-komponen nilai yang sejatinya menjadikan 
jenis profesi ini sudah pasti bukan “sekadar asal njepret~”

Mereka memiliki keahlian spesifik yang terbagi dalam 
beberapa kategori. Ada sedikitnya tiga kategori yang 
akan disinggung lebih lanjut: fotografer Daily, Event, dan 
Photoshoot.

Penasaran dengan rate mereka?
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Crafters memetakan tarif rata-rata dari +/- 600 fotografer yang 
terhimpun dalam jejaring GetCraft untuk tiga kategori fotografi: 
● Daily
● Event
● Photoshoot

Melihat diagram di atas, dapat langsung dilihat bahwa jasa fotografer 
untuk keperluan photoshoot memasang tarif lebih tinggi dibandingkan 
dua kategori lainnya.

Simak elaborasi persentase per kategori di halaman berikut!
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Kebanyakan fotografer Daily atau harian yang tergabung dalam jejaring 
GetCraft (61,26%)  mematok tarif di kisaran Rp1.000.001-5.000.000 untuk 
pengerjaan satu proyek foto. Disusul oleh 21,62% fotografer Daily lain yang 
memasang tarif <Rp1.000.000.

Meski ada yang memasang tarif lebih tinggi (>Rp10.000.000), persentasenya 
hanya 0,90% dari total fotografer Daily yang ada.

Apakah kamu termasuk fotografer Daily? Bagaimana kamu menetapkan 
tarifmu?
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EVENT

Kategori berikutnya adalah fotografer Event. Dari seluruh fotografer 
Event yang tergabung dalam jejaring GetCraft, mayoritas di antaranya 
atau sebesar 70,83% memasang tarif di angka Rp1.000.001-5.000.000.

Sedangkan yang memasang tarif <Rp1.000.000 dan >Rp5.000.000 nyaris 
sama banyaknya.

Kategori fotografer Event mencakup beragam lini kegiatan. Dari mulai 
acara musik atau konser yang bersifat umum, hingga acara pernikahan 
yang skupnya lebih privat atau tertutup.

Lalu, kamu masuk kategori yang mana?
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PHOTOSHOOT

Terakhir adalah kategori fotografer Photoshoot. Kategori ini umumnya 
berkutat pada kegiatan fotografi yang berlangsung di studio foto indoor, 
meski kadang juga dapat dilakukan di luar ruangan (foto prewed misalnya).

Di kategori ini, 34,94% fotografer Photoshoot yang tergabung dalam jejaring 
GetCraft menetapkan tarif di kisaran Rp1.000.001-5.000.000. Disusul oleh 
32,41% fotografer lain yang mematok harga lebih tinggi, yakni di kisaran  
Rp5.000.001-10.000.000.

Rentang harga untuk jenis fotografi ini terbilang paling besar di antara dua 
kategori sebelumnya. Sebanyak 6,44% fotografer Photoshoot masih ada 
yang menetapkan harga <Rp1.000.000, sementara 1,15% dari mereka juga 
ada yang sudah memasang tarif >Rp50.000.000.

Bagaimana denganmu?


