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Buku ini berisi kumpulan foto olah digital yang saya buat. 
Teknik pengolahan foto pun masih sederhana, hanya 
menggabungkan 2-3 foto saja untuk menemukan nuasa 
lain.  

Awalnya memang saya mempunyai idealisme bahwa foto 
haruslah real,  apa yang kita lihat, maka itulah yang kita 
dapat pada kamera kita. Namun ternyata kita tidak boleh 
menutup diri akan perkembangan teknologi. Sentuhan 
digital imaging pada sebuah foto merupakan  sebuah 
keniscayaan yang tidak bisa kita hindari. Mengapa? 

Saat ini memang setidaknya sebagian besar post processing 
foto dari kamera dilakukan pada komputer/laptop yang kita 
punya. Namun jangan lupa, bahwa para vendor kamera pun 

mulai berlomba untuk mengembangkan berbagai macam 
teknologi dan fitur yang ada pada kamera yang dibuat.  

Tidak salah pula jika orang yang menyengaja untuk pergi 
kepelosok pagi buta sekedar untuk mendapatkan moment 
Human Interest dengan nuasa pedesaan dan alam, dihiasi 
dengan hujan rol (ray of light), dan saya pun sering 
melakukan ini sambil berolah raga. Namun tentunya 
semakin jarang moment dan nuasa tersebut..... Sebab Desa 
semakin terpinggirkan. 

Dan Digital Imaging dapat meghadirkan suasana itu secara 
instan. Salah?? Menurut saya “Tidak” sebab ini bagian dari 
perkembangan teknologi.  

Tentang buku ini 



Terima kasih untuk Selvie 

Amriani, teman hunting saya 

yang telah memberikan 

motivasi untuk lebih banyak  

berkreasi, memberikan ruang 

‘tanpa batas’ untuk setiap 

mimpi-mimpi yang harus di 

wujudkan 

Lokasi :  

Belakang Rumah, sekitar Puri 

Cipageran 2 bagian belakang. Sayang 

saat ini sudah menjadi perumahan 



Foto-foto pada Buku ini diambil 

menggunakan  

Canon 50D 

Tamron 28-300mm F/3.5-6.3 LD 

Tamron 70-300mm F/3.5-6.3 Ldi Macro 

Canon SX 30 IS 

Gear yang saya pakai 



PAGI... 
Salah satu yang menakjubkan bagi saya adalah 
menangkap suasana pagi, menikmati keindahan 
cipataanNya mengalirkan rasa damai dan memberikan 
energi untuk beraktivitas. 

 

Lokasi :  

Belakang Rumah, sekitar Puri 

Cipageran 2 arah Cidahu Tanimulya 

Bandung Barat 



Bersama Burung pipit  Lokasi :  

Belakang Rumah, sekitar Puri 

Cipageran 2 arah Cidahu Tanimulya 

Bandung Barat 



Menyambut pagi 
Sekitaran pesawahan Cipageran, Belakang Puri 2 Cipageran 



Ditemani Pagi - Jalur jalan setapak menuju Curug Tilu daerah Parongpong 



Ketika pagi menjelang 
Pakuhaji, Bandung Barat. 

 



Bersama pagi 
Pakuhaji, Bandung Barat. 

 



Petani Sosin 

 
Sekitar Pesawahan Cipageran  

Belakang Puri 2 Cipageran  

Bandung Barat 

 



Bersama kerbau-kerbauku 
Sekitar Ujung Landasan Suparlan 

Batujajar – Bandung Barat 

Obrolan pagi 
Sekitar Pesawahan Cipageran  

Cimahi 

 



Musim panen tiba 
Sekitar Ujung Landasan Suparlan 

Batujajar – Bandung Barat 



Tetang saya 

Just sharing 

 

 

MajalahFOTO Agus Nugroho 
 

 

nugroho.august@gmail.com 

http://nugrohotech.worpress.com 

http://flickr.com/nugrohotech  

  

 

Lihat Edisi lain Catatan  Foto di 

http://nugrohotech.wordpress.com 
(Potrait By Agus Nugroho ) 
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