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Supaya tamu memesan hotel Anda, pertama-tama 
Anda harus menarik perhatian mereka dengan 
halaman properti yang menarik.

Foto memegang peranan penting dalam proses ini. 
Dalam panduan ini, kami akan menjelaskan cara 
mengambil gambar yang memukau untuk membuat 
hotel terlihat menarik bagi tamu.

Selamat Datang.



Foto properti yang bagus bisa menangkap keindahan, cahaya yang tepat, dan 

keadaan asli dari hotel.

Foto harus menunjukkan semua tipe kamar dan fasilitas dengan semua detailnya, 

yang bisa memikat dan menginspirasi traveler. Itulah mengapa kami menyarankan 

Anda untuk menampilkan minimal 24 foto.

Agar bisa ditampilkan di berbagai platform digital secara efektif, foto harus memiliki 
kualitas dan resolusi tinggi yang konsisten.

Foto Anda harus bisa:

● Membawa traveler ke sebuah perjalanan visual menuju properti

● Menggambarkan suasana properti

● Menonjolkan budaya dan sejarah properti

● Menunjukkan apa saja pengalaman yang bisa didapatkan oleh tamu saat 

menginap

Mengapa harus 
ambil foto?



Pastikan untuk memfoto semua tipe kamar – Kamar Single, Double/Twin, Triple, 

Suite – yang ada di hotel Anda. 

Ambil minimal 4 foto kamar dan minimal 1 foto kamar mandi untuk setiap tipe 

kamar. 

Suite

Kamar Twin 

Kamar Double

Apa yang perlu difoto.



Jika punya aparthotel, pastikan Anda:

● Memotret semua tipe apartemen – One-Bedroom, Two-Bedroom, Studio, 

Penthouse – yang ada di properti Anda.

● Memotret berbagai ruang/kamar di setiap apartemen termasuk foto 

apartemen secara keseluruhan.

● Mengambil minimal 24 foto.

Untuk apartemen yang lebih besar dan punya banyak tempat tidur, Anda tak perlu 

mengambil foto setiap tempat tidurnya.

Studio

Apartemen 1 Kamar

Seluruh Apartemen

Apa yang perlu difoto.



Untuk menampilkan semua fitur terbaik, ambilah foto setiap tipe kamar dari sudut 

yang berbeda:

● Dari satu sudut yang menampilkan keseluruhan kamar

● Dari sudut yang berbeda

● Fitur/fasilitas kamar yang unik

Fitur kamar yang unik bisa termasuk:

● Pemandangan

● Balkon, beranda atau teras

● Dapur, tempat makan

● Fasilitas pembuat teh dan kopi

● Dekorasi yang menarik dan unik

Anda harus memotret semua fitur spesial yang membuat hotel Anda berbeda 
dengan yang lain.

Fitur Unik Kamar

Foto sudut 1

Foto Sudut 2

Mengambil foto kamar



Foto harus menampilkan hotel secara realistis dan menonjolkan semua fitur 
terbaiknya.

Semua foto harus jelas, terang dan bagus, jadi bersihkan dan rapikan kamar 
Anda sebelum difoto.

Berikut hal yang perlu diperhatikan:

● Buka tirai agar pemandangan terlihat

● Nyalakan lampu untuk pencahayaan

● Tempat tidur bersih dan rapi

● Latar kamar rapi

● Karpet dan lantai bersih

● Tidak ada cucian di kamar

● Tidak ada kabel yang terlihat

Ambil foto amenitas di setiap kamar, seperti:

● Fasilitas pembuat teh dan kopi

● Kulkas

● AC

● Gelas/cangkir

● Minibar/snack

● Brankas dalam kamar

● Meja kerja

Bathroom

Tampilan kamar.



Fitur Unik Kamar

Foto1

Foto 2

Mengambil foto kamar 
mandi.

Foto kamar mandi juga penting bagi traveler karena mencerminkan kebersihan 
hotel secara umum.

Berikut yang perlu diperhatikan:

● Nyalakan lampu untuk pencahayaan

● Kaca bersih

● Shower/bathtub bersih

● Buka tirai kamar mandi

● Tutup toilet

● Tidak ada sampah dalam tempat sampah

Ambil foto amenitas di setiap kamar mandi, seperti:

● Bathrobe

● Sandal

● Hairdryer

● Perlengkapan sikat gigi

● Perlengkapan mandi



Ambil foto untuk semua fasilitas umum yang bisa diakses tamu, seperti: 

● Lobi/resepsionis

● Restoran/cafe

● Menu sarapan

● Lounge/bar

● Layanan atau amenitas spa dan kebugaran

● Gym/fitness centre

● Kolam renang

● Ruang bermain

● Pantai

● Fasilitas dapur bersama

● Area umum

Foto fasilitas.



Foto amenitas tambahan.
.

Anda juga bisa memfoto amenitas atau layanan tambahan, seperti:

● Meeting rooms atau banquet halls

● Pusat bisnis atau lobi komputer (monitor mati)

● Fasilitas keluarga seperti area bermain atau menu khusus anak

● Shuttle bandara

● Parkir

● Koran

● Penyimpanan barang

● Layanan laundry/dry cleaning

● Layanan kamar

● Meja tur/tiket wisata dengan pamflet (jika terpisah dengan 

resepsionis)



Saat memesan akomodasi, traveler ingin melihat hotel dan lokasinya secara 
keseluruhan dengan jelas.

Tamu perlu mengetahui wujud properti Anda saat mereka tiba, jadi Anda harus 
memfoto bagian luar properti yang menunjukkan:

● Pintu masuk hotel
● Wujud bangunan jika dilihat dari jalan

Coba hindari rambu lalu lintas, mobil parkir, dan orang lewat dalam foto Anda.

Lokasi hotel.



● Gunakan kamera digital.

● Ambil foto secara lanskap (horizontal) karena terlihat lebih bagus 

di Booking.com.

● Resolusi foto harus tinggi: min 2048 x 1080 pixels, disarankan 

berukuran 4000 x 3000 pixels (ukuran maksimal satu foto adalah 

19MB).

● Ambil total minimal 24 foto.

● Ambil foto dari ketinggian 100-160 cm (3-5 kaki). Ini menjaga 

konsistensi dan akan terasa netral di semua foto

● Jaga fokus di 24-35 mm. 

● Ambil foto dari sudut kamar untuk memperluas perspektif dan 

ketajaman foto.

● Coba tangkap sebanyak mungkin bagian kamar dalam foto. 

Cobalah untuk tidak memotong perabotan atau detail penting lain.

● Gunakan tripod untuk hasil lebih stabil.

Perlengkapan memotret.



Ukuran maksimal satu foto yang bisa diunggah adalah 19 MB.

Untuk memastikan foto hotel Anda sudah optimal, kami sarankan untuk tidak 

mengunggah:

● Foto pecah atau beresolusi rendah

● Foto buram atau miring

● Foto yang diedit berlebihan

● Foto dengan filter, kontras, saturasi, dan HDR berlebihan

● Kolase foto

● Foto dengan watermarks atau ilustrasi

● Foto miring, diperbesar, atau rusak

Teknis memfoto.



✘ Foto tamu, model, atau pemilik properti

✘ Foto yang menampilkan ketelanjangan

✘ Foto logo, branding, penghargaan atau kontak

✘ Cerminan orang di kaca atau jendela

✘ Foto dengan TV menyala

✘ Foto dari barang elektronik yang menunjukkan waktu (telepon, alarm, jam dll.)

✘ Foto dengan lensa fisheye yang berlebihan

✘ Foto yang diambil dari sudut terlalu tinggi atau rendah

✘ Foto yang terlalu gelap (underexposed) atau terang (overexposed)

✘ Foto hitam putih

Hal yang perlu dihindari.



Semua referensi “Booking.com", termasuk penyebutan “kami” dan “kita” mengacu ke Booking.com BV, perusahaan di balik Booking.com™

Selamat foto-foto!
Setelah memfoto semua yang diperlukan, pelajari cara menambahkan foto ke halaman properti.

https://partnerhelp.booking.com/hc/id/articles/115002028185-Bagaimanakah-cara-saya-menambah-mengubah-dan-memperbarui-foto-properti-?utm_campaign=360002064368&utm_content=en_gb&utm_medium=update_or_change_photos&utm_source=phc_pdf&utm_term=phc

