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“Hak cipta semua foto dalam majalah ini milik fotografer yang bersangkutan dan pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatannya, serta dilindungi oleh Undang-undang. Penggunaan foto-foto dalam 
majalah ini sudah seijin fotografernya. Dilarang menggunakan foto dalam majalah ini dalam bentuk / keperluan apapun tanpa ijin tertulis pemiliknya.”
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Kesadaran
Siapa pun yang tidak asing dengan kehidupan dan diskusi fotografi dewasa ini di Indonesia, segera merasakan bahwa fotografi tidak melulu 
dihayati dalam citarasa yang sama, dipahami menurut pengertian yang seragam, atau dibincangkan dengan menggunakan idiom-idiom yang 
sinonim. Perbedaan-perbedaan ini selain melibatkan variasi dalam aksentuasi, menyangkut pula perbedaan logika, baik yang menyangkut 
kerangka konseptual, maupun yang berkenaan dengan wilayah minat dan kepentingan masing-masing. Agak disayangkan bahwa “kebu-
dayaan fotografi” di Indonesia belum banyak digarap dengan kesadaran yang teratur dan sistematis, sehingga pengaruhnya acapkali hanya 
membayang sebagai latar belakang setiap paham tentang kebudayaan, dan wilayah pikirannya pun hanya dapat dirasakan secara tersirat.

Beberapa Narasumber dalam The Light edisi kali ini menyatakan, “Memotretlah dengan hati.” Atau, “Fotograf yang baik adalah yang menyen-
tuh.” Barangkali, pernyataan-pernyataan semacam itu telah banyak kita dengar, tetapi segera mengingatkan betapa pentingnya cara bereksis-
tensi sebagai sebuah pilihan dalam berfotografi. Pandangan idealisme misalnya, mendedahkan bahwa manusia mengenali apa yang muncul 
dalam kesadarannya sebagai ide. Dunia adalah totalitas ide-ide subyektif. Kognitif sebagai segala sesuatu yang berlangsung sebagai makhluk 
fotografi berkesadaran, masing-masing, kesadaran seorang Aku. 

Untuk menyambut tahun 2009, mulai edisi ini kami menyajikan rubrik baru yaitu The Watcher’s Anecdotes. Sebuah rubrik yang kami harapkan 
dapat “membaca” fotografi dengan sudut pandang yang sedikit berbeda. Bahwa perkembangan budaya fotografi tak pelak sangat ditentukan 
oleh ilmu dan teknologi. Baik ilmu dan teknologi fisik maupun ilmu dan teknologi sosial –ilmu-ilmu sosial yang sudah diterjemahkan menjadi 
rekayasa sosial- serta mental dan intertekstual dengan bidang seni yang lain. Dengan sendirinya sikap masyarakat fotografi akan ditentukan 
oleh “sikap ilmiah” yang dianut. Selanjutnya, sikap ilmiah tidak hanya ditentukan oleh penguasaan ilmu dan teknologi semata tetapi juga oleh 
kritik yang dapat dan harus dilakukan terhadap setiap aspek tersebut. Tidak populer –bagi sebagian orang- tapi patut dicoba. Ilmu teoritis 
fotografi -di samping ilmu praktis- oleh sebagian orang dianggap sangat tidak mungkin bersifat esoterik, yaitu mereka yang mencurigainya 
sebagai wilayah teori tertutup, sulit dimengerti dan elitis seumpama fisika nuklir. Pendapat semacam itu dapat dikatakan sebagai berada 
dalam cengkeraman teori lama!

Selamat Tahun Baru 2009. Selamat membaca. 
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Fransiskus Simbolon, Belajar 
Fotografi Jurnalistik di Ajang 
Demonstrasi
Fotografi jurnalistik mungkin sama seperti fotografi lainnya dimana jam terbang 
sedikit banyak ikut mempengaruhi kita dalam kematangan berfotografi. Dari 
sekian banyak nama besar yang sudah makan asam garam di dunia fotografi jur-
nalistik, kami selalu memberi kesempatan terhadap apresiasi pada pencapaian-
pencapaian yang telah dilakukan fotografer muda. Nama-nama seperti Ardiles 
Rante dan Agus Susanto yang tergolong belum terlalu lama makan asam garam 
pernah hadir mengisi halaman-halaman majalah ini.
Pada kesempatan kali ini, untuk sekali lagi kami memberi kesempatan kepada kita 
semua untuk bisa mengapresiasi pencapaian yang telah dilakukan oleh Fran-
siskus Simbolon, seorang jurnalis foto yang belum genap 5 tahun menekuni pro-
fesinya sebagai jurnalis. Pencapaiannya cukup membuat kami bangga mengingat 
jam terbangnya yang belum terlalu panjang. 

Fransiskus atau yang lebih senang dipanggil Frans mulai mencoba memotret baru 
pada tahun 2004.  Waktu itu Frans yang masih duduk di bangku kuliah di Univer-
sitas Kristen Indonesia memanfaatkan aksi demo yang sedang maraknya sebagai 
lading percobaan pembelajaran memotretnya. Setelah beberapa kali mencoba, 
ketertarikan Frans kepada fotografi semakin mendalam. Ia pun memutuskan 
untuk belajar fotorgafi jurnalistik di Antara.
Selepas dari masa pendidikannya yang singkat di Antara, Frans banyak berlatih 
sendiri. Hingga suatu saat ia dipanggil oleh salah seorang pengajarnya di Antara 

dan dianjurkan untuk melamar ke 
Tempo yang waktu itu sedang men-
cari fotografer. Namun sayang studi 
komunikasinya yang belum selesai dari 
UKI membuatnya tidak bisa diterima 
bekerja di Antara.
Frans pun kembali ke Antara dan bek-
erja sebagai stringer di sana. Bekerja 
selama beberapa saat di Antara, Frans 
pun melanjutkan karirnya ke Koran 
Batavia, Berita Kota dan akhirnya ke 
Tempo. Baru pada bulam November 
2007 Frans masuk harian seputar 
Indonesia.

Frans banyak belajar fotografi jurnalis-
tik dengan banyak melihat foto-foto di 
Koran baik luar maupun dalam negeri. 
Selain itu ia banyak melihat situs-situs 
fotografi di mana fotografer jurnalis 
banyak tergabung di sana. Frans juga 
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cukup bersosialisasi dengan teman-
teman sesama jurnalis. Dan hal ini juga 
bermanfaat baginya karena banyak 
mendapat info mengenai peristiwa 
yang harus diliput dari sesama jurnalis. 
“Jurnalis foto biasanya suka share info 
mengenai kejadian-kejadian penting. 
Walaupun untuk beberapa keja-
dian ada saja yang nggak mau share.” 
Ujarnya. Namun Frans menganggap 
hal itu sebagai hak orang yang ber-
sangkutan.

Dalam menekuni fotografi jurnalistik, 
Frans juga banyak melakukan diskusi 
dengan temannya, berani kasih penila-
ian terhadap foto kita dan foto orang 
lain, dan juga terbuka terhadap kritik 
orang lain terhadap foto kita. Selain itu 
Frans merasa banyak terbantu dengan 
adanya organisasi yang menampung 
pewarta foto yaitu PFI. Dari sana ia bisa 
banyak mengembangkan network 
selain juga bisa saling belajar.

Saat ini Frans ditugasi untuk meliput 
segala sesuatu yang berhubungan 
dengan jabodetabek. Dan karena itu 
setiap harinya ia berkeliling Jakarta 
untuk mencari obyek-obyek yang me-
narik dan memiliki nilai berita. Untuk 
mendukung pekerjaannya itu Frans 
banyak mengikuti isu-isu dan berita 

yang beredar di internet. Selain itu 
Frans juga selalu belajar untuk melihat 
sisi lain dari suatu peristiwa.

Satu hal yang dirasa Frans amat pent-
ing dimiliki oleh seorang fotorgafer 
jurnalis adalah network. “Pewarta foto 
harus membangun network seluas-
luasnya termasuk kepolisian.. Kar-
ena dari mereka info-info mengenai 
kejadian-kejadian yang memiliki nilai 
berita bisa kita dapat. Jadi pewarta 
foto harus pintar-pintar bergaul dan 
melakukan pendekatan juga ke orang 
lain.” Tegasnya.

Ditanya mengenai foto jurnalis yang 
bagus menurutnya, Frans berpendapat 
bahwa foto jurnalis yang baik adalah 
yang sesuai kata hati. Untuk itu Frans 
selalu memperjuangkan foto-foto yang 
ia suka untuk diterbitkan. “Kadang 
kita suka, walaupun kita nggak yakin 
diterima tapi tetap saya perjuangkan.” 
Jelasnya.

Dalam mempelajari fotorgafi jurnalistik 
Frans berpendapat bahwa lembaga 
pendidikan fotografi apapun sering-
kali hanya mengajarkan dasar-dasar 
teknis fotografi. Mengenai keberhasi-
lan dan perkembangan si fotografer, 
Frans menyarankan si fotografer untuk 

“Jurnalis foto 
biasanya suka 

share info men-
genai kejadian-
kejadian pent-
ing. Walaupun 

untuk beberapa 
kejadian ada 

saja yang nggak 
mau share.”

“Pewarta foto 
harus memban-
gun network 
seluas-luasnya 
termasuk ke-
polisian.. Kar-
ena dari mereka 
info-info men-
genai kejadian-
kejadian yang 
memiliki nilai 
berita bisa kita 
dapat. Jadi 
pewarta foto 
harus pintar-
pintar bergaul 
dan melakukan 
pendekatan 
juga ke orang 
lain.” 
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banyak melakukan latihan. “Satu con-
toh sederhana, komposisi hanya bisa 
diasah dengan terus mencoba. Latihan 
terus.” Ujarnya.

Frans juga menyarankan fotografer-fo-
tografer muda untuk belajar dari kam-
era manual atau bahkan film. “Kamera 
digital sangat baik untuk pekerja 
jurnalis karena membuat segala sesua-
tunya lebih cepat. Tapi waktu belajar, 
idealnya pakai kamera film supaya tahu 

dan mengerti betul proses dan cara 
kerjanya kamera secara keseluruhan.” 
Ungkapnya.
Hal ini diungkapkannya karena melihat 
begitu banyak fotografer-fotografer 
muda yang begitu cepat merasa bisa 
memotret karena menggunakan 
kamera digital. Padahal belum tentu 
mereka benar-benar mengerti. Untuk 
itu Frans meyakini kamera film analog 
bisa membantu mereka untuk benar-
benar memahaminya.

Berbicara mengenai idolanya dalam 
dunia fotografi, Frans menyebut nama 
Oscar Motuloh. “Foto-foto Oscar miste-
rius buat saya. Banyak yang saya belum 
ngerti tapi justru bikin saya makin 
penasaran mempelajarinya.” Ujarnya. 
Hal ini diyakini karena konten seni dan 
pemikiran yang dalam Oscar dalam 

membuat foto-foto tersebut cukup 
dominan.

Mengomentari apresiasi terhadap foto 
jurnalis di Indonesia, Frans berpenda-
pat bahwa di Indonesua apresiasinya 
masih kurang. Setidaknya terlihat dari 
harga yang ditetapkan. Harga foto 
jurnalis yang ditetapkan oleh media 
ataupun kantor berita di Indonesia 
jauh di bawah media dan kantor 
berita yang ada di negara-negara barat. 

“Satu con-
toh seder-

hana, 
komposisi 
hanya bisa 

diasah 
dengan 

terus men-
coba. Lati-
han terus.” 
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Padahal resiko seorang jurnalis cukup 
besar karena seringkali harus berada 
di tengah-tengah konflik atau bahkan 
peperangan.

Pada akhirnya Frans berpesan kepada 
fotografer-fotografer muda untuk tidak 
takut mencoba menjadi pewarta foto 
karena peluang menjadi pewarta foto 
terbuka cukup lebar degan adanya 
kesempatan menjadi stringer. Namun 
Frans juga berpesan agar fotografer-
fotografer muda sadar bahwa menjadi 
pewarta foto juga harus berani mem-
buat cerita. Karena dengan kemam-
puan membuat cerita seorang pewarta 
foto bisa melatih kemampuan meng-
konsep dan membuat fotonya jadi 
berbicara. Selain itu seorang pewarta 
foto harus mau sharing. Saling belajar, 
saling mengkritik, saling memberi 
masukan.

“Foto-foto 
Oscar mis-
terius buat 
saya. Ban-
yak yang 
saya be-
lum ngerti 
tapi justru 
bikin saya 
makin pe-
nasaran 
mempela-
jarinya.”
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Advertising photography is – from a commercial point of view – very interesting 
for photographers. These jobs are very good paid! But are the advertisement suc-
ceed? 
Henry Ford said: “I know that 50% of our advertisements don’t work, but I don’t 
know which half it is?” This is why ads are always tested. The companies present 
their advertisements to the people and ask if they understand the ad, recognise 
the logo, like the photo and so on. Biggest question is: “Do you remember the 
ad?”
Photographers should take photos to remember! Advertising agencies try to find 
tools for making ads work better, like: show always blue sky and bright sunlight! 
Use colour codes – if the brand colour is green, use only green clothed models! 
For car ads make sure to have a sexy lady in the background! And many more 
rules for photographers.
Pure nonsense! But this bizarre show to increase advertising effects goes on with 
a new tool: NEUROMARKETING. 

Test subjects had to watch advertisements whilst in a magnetic resonance tomo-
graph (MRT) – and lo and behold: their brains lit up! Wow! Nobody knows yet why 
they lit up, but market researchers are convinced they have discovered a new line 
of business with “the potential to fundamentally revolutionise brand manage-
ment”, via “direct access to the consumer’s brain”.
Is that true? I researched myself.

Emotion vs. Research

First of all, we improvised an MRT. For 
this we used an old oven and con-
nected it to an ... erm ... a cathode ray, 

the usual, you know ... and an ironing 
board as an examination table. If you 
ask me, that’s the way the real things 
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are built, they’re just camouflaged 
better!

Next we needed a test person, and 
who better for the job than my brother 
Markus? In the MRT, he was shown a 
magazine. And there, can you see it on 
the monitor? His brain’s lit up!!! This is 
what is known as the “reward centre”. It 
lights up most when confronted with 
a washing powder advert. See: clear 
proof of the potential of brain research!

Now let’s take it a step further: I’m go-
ing to directly access the test person’s 
brain. With the aid of, erm ... what was 
it called again? Ah, yes ... with a mag-
netic resonance indoctrinator, I’m go-
ing to project my sales message about 
ATA, the scouring agent. “Buy ATA! ATA 
will make you happy!” And the brain 
promptly shows ATA “indoctrination”, as 
scientists call it.

Idle state                Test person with “indoctrinator”        successful indoctrination

So, is it really possible to “specifically 
turn a consumer into a buyer and last-
ingly manifest a brand in the brain”, as 
the agency BBDO predicts?
Well, only 30 minutes on, my brother 
was seized by a strong desire to go 
shopping, so we took him to the 
supermarket. What will he buy, we all 
wondered? ATA, of course! There’s the 
proof: neuromarketing really works! 
Yahoo!
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photographers!
I presume that the reason for this hype 
lies in everyone’s increasing anxiety 
and incapability of making decisions. 
Nowadays, everything is tested ad 
infinitum and toned down or talked 
to death. And scientifically tested, of 
course, so that noone’s to blame for 
any flops – apart from the stupid con-
sumer, obviously.
Does any outstanding advertising cam-
paign exist that emerged from scien-
tific methodology? I know of none. It’s 
almost like getting a computer to write 
a love letter...
Photography is the strongest tool in 
advertisements. The audience feels, if 
the photographer did the shot with 
love and care. But it also recognises, if 
the ad was constructed and not based 
on emotion, style and taste – the basic 
tools of a good photographer.

Let there be light!
MasterTOM
(Thomas Herbrich)

You don’t believe me? You think I’m 
trying to pull one over on you? I main-
tain that my findings are worth just as 
much as those of the neuromarket-
ing researchers! Seriously now, you 
can only wonder at those who really 
believe that it is possible to manipu-
late the consumer via brain research. I 
mean, what is the advert for the oh-so-
new research findings of neuromarket-
ing going to look like? My prediction 
is that the central insight of the brain 
researchers will be something along 
the lines of: “For goodness sake, stop 
boring people!”
And this is the simple message to all 
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Computer-Generated Image
Kita semua pastinya pernah menyaksikan film-film photo realistic animation yang 
mendorong kita untuk membayangkan bagaimana cara membuatnya. Adegan 
air laut terbelah dan membentuk gelombang setinggi menara tertinggi di dunia 
akibat tumburan meteor sebesar kota New York dan siap menyelimuti kota terbe-
sar di dunia dan merobohkan gedung-gedung pencakar langit dalam film Deep 
Impact yang begitu realistis membuat kita bertanya-tanya bagaimana proses 
pembuatannya? Begitu juga dengan adegan kota yang tertutup badai salju da-
lam film The Day After Tomorrow. Ada yang menebak dibuat miniatur kecil yang 
semirip mungkin dengan aslinya kemudian disiram dengan air sehingga terlihat 
seperti adegan-adegan spektakuler itu.

Adalah teknologi komputer grafis yang membantu berbagai macam hal yang 
terlalu mahal dan tak mungkin untuk dibuat dalam film, iklan, dan video games 
menjadi nyata. Teknologi visual effect pada berbagai macam software 3 dimensi 
dan software-software pendukung lainnya yang membuat kita terhenyak ketika 
menyaksikan adegan seolah-olah bumi mengalami kiamat.
Mungkin anda mulai berpikir apa hubungannya hal-hal semacam itu dengan 
fotografi? Di negara-negara barat teknologi canggih atau yang kini sering disebut 
dengan CGI mulai diaplikasikan pada bidang fotografi. Berbagai obyek yang 
terlalu sulit atau mahal dibuat dengan fotografi diciptakan melalui CGI. CGI atau 
yang disebut juga Computer-generated imagery adalah sebuah visual-visual baik 
berbentuk still foto maupun film/ iklan/ interactive element dalam website yang 
diciptakan dengan software-software komputer grafis. Visual-visual yang dihasil-
kan melalui proses CGI biasanya mengedepankan unsur photo-realistic atau 
kemiripan dengan aslinya.

Glen Taylor, pendiri sekaligus direktur operasional Taylor James, sebuah perusa-
haan CGI yang berdomisili di Inggris mengatakan bahwa kini kita bisa menjumpai 

banyak gambar yang dihasilkan den-
gan CGI, baik sebagian ataupun secara 
keseluruhan. Mulai dari film animasi, 
video & computer game, special effects 
pada film & iklan TV, konten interaktif 
pada website dan dalam pembuatan 
sebuah visual fotografi.
“Dalam 5 tahun terakhir jumlah film 
yang dibuat dengan menggunakan 
teknologi CGI mencapai 3 kali lebih 
banyak dari periode yang sama sebel-
umnya. Visual dalam iklan TV semakin 
kompleks karena art director yang 
membuatnya memanfaatkan teknologi 
terbaru untuk memvisualisasikan ide 
mereka. Begitu juga dengan video & 
computer game. Dalam 5 tahun ke 
depan saya yakin penggunaan CGI 
akan semakin berkembang dalam ke-
hidupan sehari-hari, mulai dari animasi, 
halte bus interaktif, hingga karakter 
selebriti yang dibuat 100% dengan 
CGI.” Ungkapnya.

Senada dengan Glen Taylor, Chris 
Christodoulou creative partner seka-
ligus direktur Saddington Baynes, 
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perusahaan CGI yang juga berdomisili 
di Inggris berpendapat bahwa dengan 
diciptakannya HDRI 64 bit aplikasi CGI 
yang lebih cepat kita bisa menciptakan 
visual yang super detail yang sebelum-
nya terlalu sulit untuk diciptakan. 
Chris yakin seiring perkembangan 
teknologi proses CGI akan semakin ce-
pat, semakin mudah dan semakin tak 
terbatas. Saat ini untuk sebuah proses 
pengerjaan CGI, Saddington Baynes 
memerlukan waktu antara dua minggu 
hingga enam bulan tergantung tingkat 
kesulitannya.

Berbicara mengenai keuntungan peng-
gunaan CGI dalam membuat sebuah 
visual still photo dibandingkan meng-
gunakan teknologi fotografi Sam Nu-
groho, pendiri The Looop, satu-satunya 
perusahaan yang menyediakan jasa 
CGI di Indonesia berpendapat bahwa 
keuntungan utama penggunaan CGI 
dibandingkan dengan fotografi adalah 
pada proses pembuatan visual di mana 
produk atau visual yang akan divisial-
isasikan belum ada. “ketika pertama 
kali sebuah mobil akan diluncurkan. Bi-
asanya brosur baru keluar ketika mobil 
produksi pertamanya sudah jadi. Kar-
ena tidak mungkin membuat brosur di 
mana membutuhkan foto produknya, 
sementara produknya belum jadi. Mau 

motret juga nggak bisa karena yang 
dipotret juga belum selesai diproduksi. 
Untuk itulah CGI bisa sangat mem-
bantu untuk memvisualisasikan produk 
tersebut bahkan ketika produknya 
belum ada.” Ungkap Sam.
Senada dengan Sam, Chris menambah-
kan bahwa penggunaan image dalam 
CGI untuk keperluan lain seperti untuk 
iklan TV, iklan cetak dan materi interatif 
pada website juga menjadi keuntun-
gan menggunakan CGI karena ketika 
sebuah obyek sudah berhasil dicipta-
kan dalam aplikasi CGI, obyek tersebut 
bisa direproduksi dengan angle lain 
atau dengan sedikit perubahan-pe-
rubahan detail dengan sangat mudah. 
Sementara ketika menggunakan fo-
tografi dalam membuat sebuah visual, 
maka obyek yang didapatkan adalah 
apa adanya. Ketika kita menginginkan 
sedikit perubahan dan penyesuaian 
maka diperlukan pemotretan ulang. 
Gley Taylor dari Taylor James memberi 
contoh sebuah project Motorola yang 
mereka kerjakan, project tersebut 
berawal dari hanya image untuk iklan 
cetak. Namun pada akhirnya diper-
gunakan juga untuk keperluan inter-
aktif. “Kami telah menghemat banyak 
dibandingkan jika project itu dilakukan 
menggunakan fotografi dan digital 
imaging karena dengan menggunakan 

“...Untuk 
itulah CGI 
bisa san-

gat mem-
bantu 
untuk 

memvisu-
alisasikan 

produk 
tersebut 
bahkan 

ketika 
produknya 

belum 
ada.”

“Kami telah 
menghemat 
banyak diban-
dingkan jika 
project itu di-
lakukan meng-
gunakan fo-
tografi dan 
digital imaging 
karena dengan 
menggunakan 
CGI sebuah 
obyek visual da-
pat digunakan 
kembali den-
gan merubah 
pencahayaan, 
kamera / fram-
ing dan juga 
menambahkan 
gerakan untuk 
keperluan me-
dia TV.”
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CGI sebuah obyek visual dapat diguna-
kan kembali dengan merubah penca-
hayaan, kamera /framing dan juga 
menambahkan gerakan untuk keperlu-
an media TV.” Ungkap Glen. Mengenai 
CGI untuk keperluan automotive, Glen 
juga berpendapat bahwa penggunaan 
CGI dalam memproduksi obyek visual 
otomotif mampu menghemat banyak 
biaya ketika klien tidak perlu mengelu-
arkan biaya transportasi untuk memba-
wa mobil tersebut ke seluruh penjuru 
dunia untuk proses pemotretan dan 
shooting di tiap negara, crew yang 
terlibat dalam proses pemotretan atau 
shooting iklan TV bisa lebih sedikit dan 
lebih flexible bagi klien untuk memilih 
posisi dan framing obyek visual otomo-
tif tersebut. Bahkan ketika produsen 
otomotif tersebut melakukan peruba-
han beberapa bagian di kemudian 
hari, proses perubahan yang dilakukan 
dengan CGI pada obyek visual yang 
terdahulu masih jauh lebih murah 
dibandingkan harus melakukan pe-
motretan dan shooting iklan TV ulang.

Namun Glen mengatakan bahwa 
dalam CGI, semakin detail obyek visual 
yang akan dibuat, semakin sulit, se-
makin mahal dan semakin lama waktu 
yang diperlukan. Untuk itu seringkali 
CGI mengkombinasikan foto hasil dari 

kamera sebagai background dan hanya 
menggunakan CGI untuk membuat 
obyek utamanya.

Proses CGI sendiri secara garis besar 
bisa dibagi dalam beberapa tahap. Ta-
hap pertama adalah tahap modeling di 
mana semua obyek yang akan dibuat 
mulai dibuat dalam bentuk wireframe. 
Selanjutnya kamera untuk mendapat-
kan visual framing mulai ditempatkan. 
Set lighting pun mulai dilakukan. Se-
lanjutnya adalah proses texturing pada 
obyek yang masih berupa wireframe 
agar tampak seperti aslinya. Setelah 
itu obyek yang telah selesai dibuat 
ini siap melalui proses render untuk 
proses visualisasi akhir. Pada proses 
render ini prosesor komputer melaku-
kan perhitungan setiap detail obyek 

dan melakukan perhtungan simulasi 
pencahayaan mendekati aslinya.

Untuk proses modeling di awal, dalam 
beberapa kasus klien dapat menye-
diakan perusahaan CGI yang terlibat 
dengan data modeling yang dibuat 
dengan software 3 dimensi lain seperti 
Auto CAD dari pabrik tempat produk 
tersebut direncanakan dan diciptakan, 
yang biasanya harus diconvert melalui 
sebuah file format yang mampu dibaca 
oleh aplikasi CGI yang digunakan. 

“Saya rasa CGI akan 
mempengaruhi 
beberapa area da-
lam industri visual. 
Namun ketika ini 
terjadi, banyak area 
baru akan men-
emukan peluang 
baru. Dalam dunia 
komersil uang 
cenderung berkua-
sa dan CGI hanya 
akan sukses ketika 
berhasil menyaingi 
biaya yang dikena-
kan fotografi tra-
disional. Saya pikir 
dunia seni, fashion 
dan fotografi yang 
berbasis lokasi 
akan sedikit terim-
bas. Dan wajar saja 
ketika orang-orang 
khawatir apakah 
masih akan menda-
pat project selan-
jutnya atau tidak.” 
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Ketika file model sudah didapatkan 
maka perusahaan CGI tidak perlu lagi 
melakukan modeling dan bisa melan-
jutkan ke tahap selanjutnya.

Sementara untuk obyek visual otomo-
tif, diperlukan image berbentuk kubah 
dengan menempatkan kamera HDRI di 
posisi di mana mobil yang akan dibuat 
dengan CGI akan ditempatkan. Kam-
era HDRI tersebut akan mengambil 
gambar environment sekeliling tempat 
tersebut untuk digunakan sebagai 
refleksi yang nampak pada permu-
kaan mobil. Penggunaan kamera HDRI 
adalah karena kemampuannya dalam 
memotret dengan berbagai macam 
tingkat exposure.

Pada beberapa kasus, perusahaan CGI 
yang terlibat akan menerima komposisi 
campuran warna  untuk menghasilkan 
warna mobil tersebut. Dan perusahaan 
CGI tersebut akan melakukan simulasi 
pencahayaan sehingga ketika terkena 
cahaya dengan intensitas tertentu 
warna yang didapatkan tidak melen-
ceng dari aslinya.

Kehadiran CGI yang begitu powerful 
sedikit banyak telah menyebabkan 
kekhawatiran fotografer dalam melihat 
masa depan mereka. Banyak fotografer 

(C) TAYLOR JAMES

“Saya tidak percaya 
hal ini akan terjadi. 
Kekhawatiran yang 
sama juga pernah 
terjadi pada ke-
hadiran teknologi 
digital retouching 
di akhir tahun 1980 
ketika saya memu-
lai karir saya. Saya 
pikir kita memasuki 
era baru dalam 
membuat obyek 
visual di mana 
fotografi masuk 
akan mendapat 
bagiannya, namun 
tidak harus selalu 
sebagai bagian 
utama dari prose 
situ. Saya rasa fo-
tografer akan sep-
erti sutradara film. 
Dan sebagai studio 
pasca produksi, 
kami memiliki 
keahlian untuk me-
nyelaraskan CGI 
dan fotografi.”
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yang merasa terancam akan kehadiran 
CGI yang mampu merenggut sebagian 
atau bahkan seluruh lahan pekerjaan 
mereka. “Saya rasa CGI akan mempen-
garuhi beberapa area dalam industri 
visual. Namun ketika ini terjadi, banyak 
area baru akan menemukan peluang 
baru. Dalam dunia komersil uang 

cenderung berkuasa dan CGI hanya 
akan sukses ketika berhasil menyaingi 
biaya yang dikenakan fotografi tra-
disional. Saya pikir dunia seni, fashion 
dan fotografi yang berbasis lokasi akan 
sedikit terimbas. Dan wajar saja ketika 
orang-orang khawatir apakah masih 
akan mendapat project selanjutnya 
atau tidak.” Ujar Glen.

Sementara Chris mengatakan, “Saya 
tidak percaya hal ini akan terjadi. 
Kekhawatiran yang sama juga pernah 
terjadi pada kehadiran teknologi digital 
retouching di akhir tahun 1980 ketika 
saya memulai karir saya. Saya pikir 
kita memasuki era baru dalam mem-
buat obyek visual di mana fotografi 
masuk akan mendapat bagiannya, 
namun tidak harus selalu sebagai 
bagian utama dari prose situ. Saya rasa 

fotografer akan seperti sutradara film. 
Dan sebagai studio pasca produksi, 
kami memiliki keahlian untuk me-
nyelaraskan CGI dan fotografi.”

Dalam hubungannya dengan fo-
tografi, Glen juga berpikir bahwa para 
pelaku CGI harus memiliki pengertian 
mengenai fotografi. “Dalam CGI anda 
harus mengerti dunia visual, pers-
pektif, pencahayaan, skala, dan lain 
sebagainya. Tapi saya rasa keahlian 
ini adalah keahlian umum. Desainer 
grafis, animator, illustrator, seniman 
juga harus memiliki kemampuan untuk 
memahami environmental space.”

Jika melihat dari penggunaannya, CGI 
diperuntukan untuk menciptakan 
obyek visual yang tidak memper-
masalahkan keaslian, walaupun tetap 

“Dalam CGI 
anda harus 
mengerti 
dunia visual, 
perspektif, 
pencahayaan, 
skala, dan lain 
sebagainya. 
Tapi saya rasa 
keahlian ini 
adalah keahlian 
umum. Desainer 
grafis, animator, 
illustrator, seni-
man juga harus 
memiliki ke-
mampuan un-
tuk memahami 
environmental 
space.”
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harus menyerupai aslinya. Untuk itu 
bidang-bidang dalam fotografi seperti 
fotografi jurnalistik, fotografi wedding, 
fotografi human interest tidak akan 
tergantikan dengan CGI.

Mengenai apakah CGI akan mengan-
cam fotografi atau tidak, tergantung 
pada diri kita sendiri. Para pelaku CGI 
mempelajari detail setiap hal yang 
ia buat karena hakikatnya sebagai 
pencipta, mulai dari refleksi pada body 
mobil, debu pada jalanan, kerut-kerut 
pada tiap ekspresi wajah manusia. 
Sementara fotografer seringkali hanya 
menangkap sebuah obyek visual tanpa 
mau memperhatikan lebih dalam 
lagi pada detailnya. Dan mereka yang 
selalu merasa cepat puas inilah yang 
akan berguguran, tidak hanya mengh-
adapi gempuran teknologi CGI, namun 
juga gempuran sesama fotografer yang 
mau menaruh perhatian pada detail.

Para pelaku CGI 
mempelajari 

detail setiap hal 
yang ia buat 

karena hakikat-
nya sebagai 

pencipta, mu-
lai dari refleksi 

pada body mo-
bil, debu pada 
jalanan, kerut-

kerut pada 
tiap ekspresi 

wajah manu-
sia. Sementara 
fotografer ser-

ingkali hanya 
menangkap 

sebuah obyek 
visual tanpa 

mau memper-
hatikan lebih 

dalam lagi pada 
detailnya. 
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Menelusuri Jejak-Jejak Kreatifitas
Bagian Pertama

Banyak orang ingin menjadi kreatif. 
Tidak kalah banyaknya yang merasa 
menjadi orang yang kreatif. Dan tidak 
kalah banyaknya orang yang merasa 
bukan orang yang kreatif dan tidak 
pernah akan jadi orang yang kreatif. 
Ucapan-ucapan seperti “ah saya sih ng-
gak kreatif kayak dia. Saya nggak bisa 
disuruh ngarang alasan kenapa kita 
terlambat.” Seakan akan menutup pin-
tu-pintu kemungkinan menjadi kreatif 
bagi mereka yang mengucapkannya. 
Namun di sisi lain kita menangkap bah-
wa kreatifitas ternyata bukan sesuatu 
yang menjadi monopoli orang-orang 
yang kebetulan bekerja di departemen 
atau jabatan yang mengandung kata 
“kreatif” seperti “creative director” atau 
“Creative department”. Bagi sebagian 

orang, kreatif berarti mampu mencip-
takan sesuatu dari sesuatu yang tidak 
terpakai atau sampah. Bagi orang lain 
kreatif berarti mampu selamat dari 
tekanan-tekanan dan muncul sebagai 
pemenang dengan cara-cara yang tak 
terduga.

Untuk itu marilah kita mulai menelu-
suri jejak-jejak kreatifitas.
Ratusan tahun yang lalu ketika ma-
nusia hidup di era komoditas, segala 
kebutuhan hidup manusia adalah 
komoditas tanpa merk, identitas dan 
keunikan tertentu. Ada masa di mana 
orang pergi ke toko beras dan berkata, 
“saya mau beli beras 5 liter.” Di masa 
yang sama ada orang pergi ke toko 

kelontong dan berkata, “punya gula? 
Saya beli ya 2 kilo.”

Era komoditas ini sempat berlangsung 
selama ratusan tahun. Hingga pada 
suatu saat para penyuplai komoditas 
merasa tidak puas akan apa yang 
mereka dapatkan. Ketika barang yang 
mereka jual tidak memiliki identitas, 
keunikan dan faktor pembeda pem-
beli dengan mudah bisa membeli 
beras ataupun gula di mana pun. Pada 
akhirnya kontrol harga terletak pada 
pembeli karena pembeli bisa berkata, 
“kalau kamu menaikkan harga, saya 
akan beli beras di tempat lain. Toh 
sama juga. Banyak kok yang jual beras.” 
Kegelisahan ini mendorong penyu-
plai barang-barang komoditas untuk 
menciptakan faktor pembeda yang 
membuat barang komoditas yang 
mereka jual memiliki keunikan dan 
nilai-nilai yang melekat pada identitas-
nya. Munculah Beras Rojo Lele, Beras 
Setra Ramos, Beras Cianjur, Beras India, 
Beras Thailand, dan lain sebagainya. 

“Bagi orang lain 
kreatif berarti 
mampu selamat 
dari tekanan-
tekanan dan 
muncul sebagai 
pemenang den-
gan cara-cara 
yang tak terdu-
ga.”
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Kini orang datang ke toko beras akan 
berkata, “saya mau beli beras rojo lele 
5 liter.” Ada faktor pembeda yang mulai 
muncul. Kontrol harga pun perlahan-la-
han bergeser menjadi lebih seimbang.

Era tersebut pastinya bukan era di 
mana kreatifitas dilahirkan. Namun 
yang ingin saya sampaikan adalah 
ketidakpuasan menjadi salah satu 
faktor yang paling sering membantu 
orang untuk menjadi kreatif. Ketidak-
puasan akan apa yang diperoleh saat 
ini. Ketidakpuasan akan keterbatasan 
yang seakan-akan membuntuti dan 
membuat sesak gerak kita. Ketidakpua-
san akan kekalahan atau rasa ketidak 
amanan akan persaingan yang mun-
cul. Untuk itu, poin penting pertama 
dalam perjalanan menelusuri jejak-
jejak kreatifitas adalah ketidakpuasan. 
Mereka yang bisa menjadi kreatif 
adalah mereka yang merasa tidak puas, 
mereka yang merasa tidak nyaman, 
mereka yang merasa kurang dan tidak 
tinggal diam akan kekurangannya itu. 
Rasa ketidaknyamanan yang jelas-jelas 
tidak nyaman untuk dirasakan ternyata 
menjadi bahan bakar yang hebat untuk 
menelusuri kebenaran tentang kreatifi-
tas. Ketidak-puasan akan foto yang kita 
hasilkan, ketidaknyamanan akan pesa-
ing yang terlihat begitu mendominasi, 

ketidak-puasan akan penghasilan yang 
tidak pernah tetap dan cenderung 
down trending. Dan segala ketidakpua-
san lainnya.

Mereka yang merasa puas dengan 
kondisi saat ini menjadi malas untuk 
menjadi kreatif. Mereka yang terlanjur 
malas untuk menjadi tidak nyaman dan 
terusik akan membiarkan pesaingnya 
melewatinya dan terus menancapkan 
dominasinya di tengah “peperangan”.

Beberapa belas tahun yang lalu, ada 
seorang tukang gorengan yang setiap 
harinya berjualan di dekat rumah saya. 
Sejak saya masih duduk di bangku SD, 
ia sudah berjualan gorengan di tempat 
itu setiap harinya. Saya ingat sekali 
biasanya ia datang pukul 5 sore setiap 
harinya untuk menjajakan gorengan 
dan pada pukul 8 malam biasanya 
ia sudah bersiap-siap pulang karena 
gorengannya sudah habis terjual. Set-
iap harinya selama lebih dari 10 tahun 
ia menjalani rutinitas yang begitu me-
nyenangkan itu. Hingga akhirnya pada 
suatu hari, seorang tukang gorengan 
baru muncul di seberang tempatnya 
berjualan. Tukang gorengan yang baru 
ini membawa menu yang mayoritas 
sama, namun memberikan beberapa 
menu yang memiliki nilai tambah 

“Mereka yang 
bisa menjadi 

kreatif adalah 
mereka yang 
merasa tidak 

puas, mereka 
yang merasa 

tidak nyaman, 
mereka yang 

merasa kurang 
dan tidak ting-
gal diam akan 

kekurangannya 
itu. “

Mereka yang 
merasa puas 
dengan kondisi 
saat ini men-
jadi malas untuk 
menjadi kreatif. 
Mereka yang 
terlanjur malas 
untuk menjadi 
tidak nyaman 
dan terusik 
akan membi-
arkan pesaing-
nya melewat-
inya dan terus 
menancapkan 
dominasinya di 
tengah “pep-
erangan”.
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seperti tahu isi, gandasturi, dan pisang 
coklat. Sementara tukang gorengan 
yang lebih dulu hanya memiliki menu 
standar seperti tahu biasa, bakwan, 
dan lain-lain. Seketika saja kenyaman-
an tukang gorengan yang lebih dulu 
terusik. Bila sebelumnya ia berjualan 
dari jam 5 sore hingga jam 8 malam. 
Kini ia harus mulai menjajakan goren-
gan mulai dari jam 3 sore, dan hingga 
jam 10 malam sekalipun seringkali 
gorengannya belum habis.

Persaingan memang kejam. Ia tidak 
pandang bulu, tidak pandang waktu, 
dan sering kali tidak berbelas kasi-
han. Mungkin sesaat kita tersadar 
bahwa persaingan ternyata juga bukan 
monopoli pengusaha-pengusaha 
besar saja. Bahkan tukang gorengan 
sekalipun begitu terancamnya oleh 
persaingan.

Kembali lagi ke masa lalu, lebih dari 
dua puluh tahun yang lalu. Seorang 
tukang jual otak-otak keliling dengan 
pikulannya setiap harinya berkeliling 
kompleks dan menjalani lebih dari 10 
kilo meter perjalanan dengan berjalan 
kaki. Setiap harinya saya bertemu 
dengannya sedikitnya dua kali dalam 
sehari. Sekali di halaman sekolah saya 

ketika ia berusaha menjajakan otak-
otaknya kepada murid-murid sekolah 
saya tersebut. Sekali lagi sepulang 
sekolah ketika seperti biasanya ia 
berkeliling untuk menjajakan da-
gangannya dan lewat depan rumah 
saya. Namun sampai hari ini, setelah 
lebih dari 20 tahun ia berkeliling dan 
menempuh ribuan kilometer dengan 
berjalan kaki hanya untuk menjajakan 
otak-otak, tidak tampak satu kemajuan 
pun dalam usahanya. Ia masih peda-
gang otak-otak yang dulu berjualan di 
sekolah kakak saya ketika kakak saya 
masih SD. Pikulan yang ia bawa setiap 
hari masih sama berwarna birunya. 
Keranjang tempat ia meletakkan 
sambal masih sama jenisnya. Kend-
araan yang ia pakai untuk berkeliling 

pun masih sama, yaitu sepasang kaki. 
Hanya warna kulitnya saja yang banyak 
mengalami perubahan. Setiap harinya 
kulitnya bertambah hitam seolah-olah 
ingin menunjukkan perjalanan pan-
jang di bawah terik matahari setiap 
harinya.

Satu hal yang sempat terpikir oleh saya 
akan ketidak berkembangan si tukang 
otak-otak ini adalah tidak adanya 
pesaing yang mampu mengusik 
kenyamanannya itu. Memang tidak 
ada satupun tukang otak-otak yang 
berkeliling di lingkungan kompleks 

Persaingan me-
mang kejam. Ia 
tidak pandang 

bulu, tidak pan-
dang waktu, 

dan sering kali 
tidak berbelas 

kasihan. 

“Persaingan memang memiliki dua sisi. Di satu 
sisi ia begitu menyebalkannya karena mengusik 
ketenangan dan kenyamanan hidup kita, namun 
di sisi lain ia membuat kita bangkit dari kursi ma-
las dan berbuat sesuatu yang lebih maju lagi dan 
membawa kita lebih dekat lagi ke level yang leb-
ih dekat dengan kreatifitas. Persaingan mampu 
membawa kita selangkah lebih kreatif lagi jika 

kita meresponnya dengan tepat. “
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tempat tinggal saya selain si bapak tua 
ini. Dan mungkin itu yang membuat-
nya merasa tidak perlu memutar otak 
untuk berpikir dan mencari jalan untuk 
menjadi lebih baik lagi.

Persaingan memang memiliki dua sisi. 
Di satu sisi ia begitu menyebalkannya 
karena mengusik ketenangan dan 
kenyamanan hidup kita, namun di sisi 
lain ia membuat kita bangkit dari kursi 
malas dan berbuat sesuatu yang lebih 
maju lagi dan membawa kita lebih 
dekat lagi ke level yang lebih dekat 
dengan kreatifitas. Persaingan mampu 
membawa kita selangkah lebih kreatif 
lagi jika kita meresponnya dengan 
tepat. 

Permasalahannya, berapa banyak dari 
kita yang merespon persaingan secara 
jantan, lapang dada dan exciting? 
Banyak yang merasa bahwa hidup akan 
menjadi begitu indahnya ketika tidak 
ada persaingan. Dan mungkin kita 
akan terjebak seperti tukang otak-otak 
yang sudah berjualan selama lebih dari 
20 tahun namun tidak menunjukkan 
progress yang berarti.

Banyak dari kita yang cengeng meng-
hadapi persaingan dengan menuduh 
pesaing-pesaing sebagai agen-agen 

rahasia yang ingin mencelakai kita, 
membunuh kita dan mempermalukan 
kita. Padahal tanpa persaingan apakah 
kita masih memiliki bahan bakar untuk 
menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih 
kreatif lagi? Saya yakin hanya sedikit 
yang memilikinya.

Akhirnya, saya harus mengakhiri 
bagian pertama dalam perjalanan me-
nyusuri jejak-jejak kreatifitas ini dengan 
menyimpulkan bahwa mereka yang 
bisa menjadi kreatif adalah mereka 
yang merasa tidak puas akan kondisi 
mereka saat ini, entah dengan bantuan 
persaingan atau atas kesadaran sendiri. 
Permasalahannya, apakah kita memiliki 
rasa ketidaknyamanan dan ketidak-
puasan itu dalam nafas dan aliran 
darah kita? Atau kita lebih memilih 
untuk berdamai dengan pesaing dan 
ketidaknyamanan dengan menyerah 
dan membiarkan mereka berlalu 
meninggalkan kita demi pertimban-
gan-pertimbangan, kenyamanan dan 
kedamaian? (utg)

“Banyak dari kita yang 
cengeng menghada-
pi persaingan dengan 

menuduh pesaing-
pesaing sebagai agen-
agen rahasia yang in-
gin mencelakai kita, 
membunuh kita dan 

mempermalukan kita. 
Padahal tanpa persain-
gan apakah kita masih 
memiliki bahan bakar 
untuk menjadi lebih 

baik lagi, menjadi lebih 
kreatif lagi? Saya ya-

kin hanya sedikit yang 
memilikinya.”
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Nurulita Adriani Rahayu:
WHAT NEXT...!
Secara kuantitatif, jumlah fotografer 
wanita di republik ini tidak sebanyak di 
negara-negara di mana fotografi sudah 
menjadi bagian dari budaya dan tradisi 
mereka. Segelintir fotorgafer wanita 
yang berhasil eksis memiliki pengala-
man, dan warnanya sendiri. Begitu 
juga dengan Nurulita Adriani Rahayu, 
seorang fotografer yang berangkat 
dari koridor fashion yang kurang lebih 
sudah 3 tahun belakangan ini juga 
cukup aktif sebagai pemain di fotografi 
komersil atau iklan.

Nurulita mengaku mulai menekuni 
fotografi sejak SMA. “Waktu itu kakak 
saya suka centil motret temen-temen-

nya dengan gaya soft focus yang lagi 
trend waktu itu. Aku juga sering difoto 
tapi selalu jadi beda. Jadi jelek. Haha-
ha…” kenangnya sambil tertawa malu. 
“Karena penasaran, aku coba motret 
dan nyoba cari gimana caranya supaya 
bisa motret bagus. Start dari motret 
teman-teman.” Sambungnya.
Ketidakpuasan Nurulita akan hasil foto 
kakaknya itu mendorongnya mulai 
sering bersentuhan dengan kamera. 
“Aku pinjam SLR kakak, dan yang aku 
cari adalah gimana caranya supaya 
hasil fotoku bagus. Yang difoto juga 
puas, senang.” Ujarnya. Nurulita mulai 
menekuni fotografi tanpa petunjuk 

“Aku orang-
nya suka me-
nantang diri 
sendiri, abis 
ini apa nih?”
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seseorangpun selain pesan praktis 
dari kakaknya. “Pokoknya waktu itu 
dia bilang, jarum meternya harus di 
tengah. Dan bodohnya aku nggak tahu 
bahwa kalau speednya rendah jadinya 
goyang.” Kenangnya.

Setelah lulus dari jurusan Kimia Teknik 
Institut Teknologi Bandung, hasrat 
Nurulita untuk mendalami fotografi 
semakin besar. Ia mulai rajin mengi-
kuti workshop dan juga belajar dari 
teman-teman. Setelah merasa mampu 
Nurulita pun membuka studio foto 
kecil-kecilan. Dan usahanya untuk terus 
menekuni fotografi tidak berhenti di 
situ saja. Nurulita pun sempat magang 
di studio milik Ferry Ardianto. Hingga 
pada suatu saat ketika Nurulita mengi-
kuti seminar yang menghadirkan Geoff 
Ang sebagai pembicara, Nurulita pun 
bertemu Hary Subastian. “Aku tanya 
sama mas Hary, mas ada lowongan 
nggak di Bazaar? Dia bilang, ada dan 
aku coba apply, ternyata diterima.” 
Akunya. Nurulita pun sempat beberapa 
saat bekerja sebagai fotografer untuk 
majalah Bazaar di bawah bimbingan 
Hary Subastian. Namun kekaguman-
nya kepada Sam Nugroho melahir-
kan keinginannya untuk bergabung 
dengan The Looop, perusahaan milik 
Sam Nugroho. Ia pun bertanya kepada 

Prana Pramudya yang saat itu masih 
bekerja di The Looop mengenai apakah 
The Looop membuka lowongan. “Aku 
inget waktu itu Prana bilang bahwa 
The Looop tidak pernah membuka 
lowongan. Biasanya mereka yang akan 
kontak fotografer jika The Looop ter-
tarik terhadap orang itu.” Ujarnya. 

Namun keinginan Nurulita untuk ber-
gabung dengan The Looop akhirnya 
tercapai juga ketika pada suatu hari 
Nurulita dihubungi oleh Sam Nugroho 
yang menawarkan kepadanya untuk 
bergabung dengan The Looop. Nuru-
lita yang sudah lama mengidamkan 
bekerja bersama dengan Sam Nugroho 
pun menerima tawaran itu dan ber-
gabung dengan The Looop sejak tahun 
2005. 

Setelah bergabung dengan The 
Looop, Nurulita mulai sering bersing-
gungan dengan pekerjaan-pekerjaan 
pemotretan untuk kebutuhan iklan, 
sesuatu yang jarang ia lakukan sebel-
umnya. Namun kesenangannya untuk 
terus belajar sesuatu yang baru mem-
buatnya tidak terlalu kesulitan mengh-
adapi hal tersebut. “Aku orangnya suka 
menantang diri sendiri, abis ini apa 
nih?” Tegasnya.

“Dulu fashion 
ya fashion, iklan 
ya iklan. Light-
ing fashion su-
sah untuk bisa 
diterima oleh 
kerjaan-kerjaan 
iklan begitu 
juga sebaliknya. 
Tapi sekarang 
mulai banyak 
iklan yang bisa 
menerima light-
ing fashion be-
gitu juga seba-
liknya.” 

“...Di fashion 
sebagian besar 
talentnya ada-

lah model. Tapi 
di iklan sering-

kali talentnya 
bukan model. 

Dan mendirect 
talent yang bu-

kan model itu 
susah sekali.”
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Berbicara mengenai bedanya melaku-
kan pemotretan fashion untuk majalah 
dengan pemotretan untuk iklan, Nu-
rulita berpendapat bahwa pemotretan 
untuk majalah seringkali dilakukan 
dengan cepat di mana kerjasamanya 
terutama hanya berdua dengan stylist 
tapi sayangnya nggak punya kesem-
patan banyak untuk belajar tentang 
lighting. Sementara pemotretan iklan 
menuntut kita untuk belajar lighting 
dan detail dengan baik. Dan hal ini 
tidak menjadi masalah buat Nurulita 
karena ia pun menyukai detail.

Proses belajar yang dialami oleh Nu-
rulita setelah bergabung dengan The 
Looop adalah dengan banyak melihat 
fotografer The Looop lain memotret 
termasuk Sam Nugroho, selain itu ia 
selalu rajin bertanya dan minta dikritik. 
“Aku sering nunjukin fotoku ke Sam 
untuk minta dikritik, minta masukan.” 
Ujarnya.

Namun kesenangannya memotret 
iklan tidak membuatnya meninggalkan 
pekerjaan lamanya yaitu memotret 
fashion untuk keperluan majalah. “Aku 
masih sering banget motret fashion 
untuk majalah. Karena motret fashion 
untuk majalah buat aku adalah refresh-
ing di mana kita bisa bebas merdeka 

“Direct client 
memang ser-
ingkali mement-
ingkan hasil 
akhir. Jadi ng-
gak peduli foto-
nya bagus apa 
enggak yang 
penting hasil 
akhirnya bagus. 
Dan mungkin 
itu yang mem-
buat mereka 
mengandalkan 
Digital imaging 
selain karena 
secara teknis 
mereka belum 
terlalu kuat.”



128 EDISI  XIX / 2009

FASHION&COMMERCIALPHOTOGRAPHY

EDISI  XIX / 2009 129

FASHION&COMMERCIALPHOTOGRAPHY



130 EDISI  XIX / 2009

FASHION&COMMERCIALPHOTOGRAPHY

EDISI  XIX / 2009 131

FASHION&COMMERCIALPHOTOGRAPHY

bikin apa yang kita mau.” Tegasnya.

Dari segi teknis, Nurulita sempat mem-
butuhkan waktu untuk mengadaptasi 
teknis lighting untuk keperluan iklan 
setelah begitu lama bergelut den-
gan teknis lighting untuk keperluan 
fashion majalah. Untung saja trend 
terus berkembang. “Dulu fashion ya 
fashion, iklan ya iklan. Lighting fashion 
susah untuk bisa diterima oleh kerjaan-
kerjaan iklan begitu juga sebaliknya. 
Tapi sekarang mulai banyak iklan yang 
bisa menerima lighting fashion begitu 
juga sebaliknya.” Tegasnya. Nurulita 
yang mencoba dengan keras untuk 
mempelajari lighting iklan sempat ke-
hilangan sentuhan fashionnya. Ia pun 
mengaku baru menemukan kembali 

“Fotografer 
fashion harus 
ngerti fashion 

juga. Jadi bela-
jarlah fashion 
jangan cuma 

fotografinya aja. 
Banyak berte-
man dengans 

tylist karena di 
majalah stylist 

adalah yang pe-
gang kunci.” 
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mood fashionnya pada pertengahan 
2007.

Melakukan pemotretan iklan dan 
fashion tidak membuat Nurulita takut 
dianggap tanggung. “mungkin ada 
yang berpikir, aku nih maunya kemana 
sih, iklan atau fashion. Atau ada yang 
mikir aku ke fashion juga tanggung ke 
iklan juga tanggung. Tapi biarin aja. 
Aku berusaha bisa keduanya.” Ujarnya. 
Nurulita sendiri mengaku lebih style 
fashion dan kalau boleh memilih 

Nurulita lebih memilih melakukan pe-
motretan fashion namun dengan detail 
dan kualitas iklan.

Namun, walaupun memotret iklan 
diakui Nurulita sebagai sesuatu yang 
tidak lebih menyenangkan dari me-
motret fashion, Ia mengakui banyak 
pelajaran yang ia dapatkan dari 
mendalami commercial photography. 
“Selain belajar detail, memotret iklan 
membuatku belajar mendirect model. 
Dan itu sangat susah. Di fashion se-
bagian besar talentnya adalah model. 
Tapi di iklan seringkali talentnya bukan 
model. Dan mendirect talent yang 
bukan model itu susah sekali.” Ujarnya. 
Dan hal itulah yang ingin terus ia pela-
jari, yaitu mendirect talent yang bukan 
model agar ekspresi talent pada hasil 

yang dicapai bisa optimal.

Berbicara mengenai fotografer-fo-
tografer muda, Nurulita berpendapat 
singkat. “Yang muda-muda kenceng 
banget Digital Imagingnya.” Namun ia 
mengerti bahwa hal tersebut ter-
jadi kemungkinan karena fotografer-
fotografer muda banyak menangani 
pemotretan yang langsung disupervisi 
klien tanpa melibatkan advertising 
company. “Direct client memang 
seringkali mementingkan hasil akhir. 
Jadi nggak peduli fotonya bagus apa 
enggak yang penting hasil akhirnya ba-
gus. Dan mungkin itu yang membuat 
mereka mengandalkan Digital imag-
ing selain karena secara teknis mereka 
belum terlalu kuat.”

Ditanya mengenai tips untuk menjadi 
fotografer fashion Nurulita berpesan 
bahwa saat ini menjadi fotografer 
fashion di majalah semakin berat 
karena saingannya banyak. Namun 
Nurulita berpesan kepada yang ingin 
menekuni fashion photography untuk 
tidak terlalu bergantung pada digital 
imaging. Selanjutnya ia juga berpenda-
pat mengenai perlunya ciri khas dalam 
foto kita. “Fotografer fashion harus 
ngerti fashion juga. Jadi belajarlah 
fashion jangan cuma fotografinya aja. 
Banyak berteman dengans tylist karena 
di majalah stylist adalah yang pegang 
kunci.” Ujarnya.

Sementara untuk mereka yang ingin 
masuk ke dunia commercial, Nurulita 
berpesan untuk belajar detail baik 
teknis maupun nonteknis, walaupun 
foto iklan sekarang sudah tidak melulu 
detail. “Sekarang fotografer yang foto-
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nya biasa aja juga bisa laku, mungkin 
karena faktor bantuan digital imaging 
dan budget klien yang nggak begitu 
besar.” Ujarnya. “Dan yang juga tak ka-
lah penting, jadi fotografer iklan harus 
mau door to door menawarkan diri. 
Jangan cuma kirim CD ke advertising 
company. Minta waktu untuk ketemu 
dan presentasiin hasil karya kita ke 
mereka.”

Di akhir pembicaraan kami dengannya, 
Nurulita berpesan kepada fotografer 
muda untuk belajar memotret dengan 
hati. “Segala sesuatu kalau dilakukan 
dengan hati pasti akan lebih baik..” 
Tutupnya. 

Datascrip 
Gandeng 
Canon School of 
Photography
Jakarta, 12 Januari 2009 –  Datascrip 
menggandeng Canon School of Pho-
tography (Canon School) ke tempat 
barunya di Gedung Datascrip Lt.11, 
Kemayoran, Jakarta mulai Januari 
2009. Canon School of Photography 
merupakan salah satu pionir sekolah 
dan wadah pendidikan fotografi di 
Indonesia yang bertujuan untuk men-
ingkatkan wawasan dan keterampilan 
fotografer amatir hingga profesional. 
Kerjasama ini merupakan bentuk konk-
rit Datascrip selaku distributor tung-
gal produk kamera digital Canon di 
Indonesia dalam merespon fenomena 
perkembangan fotografi di Indonesia 

yang kini beralih menjadi bagian dari 
gaya hidup modern dan tentunya 
kemudahan pembelajaran fotografi tak 
terlepas dari perkembangan teknologi 
digital.

“Perkembangan fotografi yang se-
makin cepat dan maju perlu didukung 
dengan adanya lembaga pendidikan 
yang memang fokus di bidang fo-
tografi, salah satunya seperti Canon 
School of Photography. Kami melihat 
fenomena ini sebagai suatu hal positif 
yang perlu terus dikembangkan dan 
dibina,” ujar Merry Harun, Canon Divi-
sion Director PT Datascrip.

“Segala se-suatu kalau dilakukan dengan hati pasti akan lebih baik..” 
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Canon School pertama kali berdiri pada awal tahun 1998 dengan lokasi di Jl. 
Kwitang Raya No. 12, Jakarta, namun dalam perjalanannya Canon School sem-
pat dipindah ke Jl. Raden Saleh No.55 selama tiga tahun dari akhir tahun 1998 
hingga tahun 2001. Setelah itu, lokasi berpindah kembali ke Jl. Kwitang Raya No. 
12 hingga akhir tahun 2008. Canon School didirikan dan dikelola oleh Kumara 
Prasetya dan Yusuf Paulus. Sejak berdiri hingga akhir tahun 2008 lalu, Canon 
School telah menamatkan sekitar 1700 siswa dan sejumlah tamatan tersebut 
saat ini telah menjadi fotografer handal yang cukup dikenal dan memenangkan 
berbagai perlombaan fotografi bergengsi. 

Program pelatihan Canon School menganut sistem pembelajaran terintegrasi. 
Materinya pun tersusun secara sistematis dan mudah dimengerti. Beberapa 
materi yang diajarkan antara lain berupa pengenalan dasar fotografi, artistik & 
estetika fotografi, teknik pemotretan dan jenis-jenis filter beserta pengunaannya. 

Sebagai salah seorang pengelola, Kumara Prasetya memiliki pengalaman yang 
kaya selama lebih dari 20 tahun di dunia fotografi. Dengan kompetensi dan kapa-

bilitasnya yang sangat baik, Kumara tu-
run langsung menjadi pengajar Canon 
School dengan mengunakan metode 
pengajaran interaktif yang tepat dan 
up to date.

“Tujuan awal sekolah ini didirikan 
adalah untuk membuat orang-orang 
yang tertarik pada dunia fotografi men-
jadi semakin menguasai pemanfaatan 
teknik-teknik  fotografi dan dapat me-
maksimalkan fitur-fitur yang terdapat 
dalam kamera SLR yang sering diguna-
kan para fotografer sehingga pemaha-
man terhadap fotografi semakin men-
dalam dan terarah,” ungkap Instruktur 
Tunggal Canon School of Photography, 
Kumara Prasetya.

Tujuan mulia tersebut didukung baik 
oleh Ketua Canon Photo Club Ja-
karta yang juga merupakan Managing 
Director Canon School of Photogra-
phy, Yusuf Paulus. “Tingginya minat 
masyarakat terhadap dunia fotografi 
sekarang ini, mendorong Canon School 

of Photography untuk semakin men-
jadi yang terdepan. Apalagi, Canon 
School merupakan salah satu pionir 
lembaga pendidikan fotografi Indo-
nesia yang sudah terbukti dan terper-
caya dalam menghasilkan insan-insan 
fotografer Indonesia yang handal dan 
siap pakai,” kata Yusuf Paulus.

Datascrip - THE ONE STOP BUSINESS 
SOLUTIONS COMPANY
Dalam hal ini, Datascrip merupakan 
perusahaan yang menawarkan solusi 
bisnis meliputi, Record Management, 
Storage and Filing Systems; Office 
Design and Space Management; Paper 
Management and Business Machines; 
Multimedia Presentation and Confer-
ence Room; Digital Imaging; Time 
Management and Security Systems; 
Surveying and Engineering; Business 
Software; dan IT Solution, di bawah 
satu atap untuk memenuhi kebutuhan, 
kepuasan, dan kenyamanan pelayanan 
bisnis Anda. Business Executives 
Specialist kami bukan sekadar menjual 
produk, tetapi juga bekerja bersama 
Anda untuk mencari solusi yang ter-
baik. 
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Bruno Mercier, Fotografi Sebagai 
Penyaluran Ekspresi Seni
Beberapa orang fotografer yang sudah eksis pernah mengatakan bahwa kemam-
puan menggambar yang dimiliki seseorang sedikit banyak berpengaruh terhadap 
kemampuan fotografi seseorang. Mereka yang memiliki kemampuan meng-
gambar yang cukup baik relatif lebih mudah mencerna dan mengembangkan 
kemampuan fotografinya. Untuk mengkonfirmasi pendapat itu, kami menghadir-
kan Bruno Mercier, seorang fotografer yang memiliki pengalaman bekerja sebagai 
illustrator dan animator.

Explain to us how you get doing photography and what makes you 
interest on it?

In fact my first steps with photography took place during my childhood. My father 
was really addicted with photography, and he guided me in my first approaches 
and tentative. But in fact during all this period I knew I preferred drawing, so, after 
my architecture studies I wanted to be an illustrator or a comics book author, and 
that’s why I started to work as a professional illustrator both for press and publish-
ing houses. It was in the mid 1980’s. 

In the early 1990’s I took an interest in computer graphics and 3D art, working for 
several animated cartoons published on CD-Roms. I also designed websites. And 
then, I later entered a major telecom group in France as a creation director, but, 
finally, in 2005, I decided to pursue an artistic career once again. My goal was to 
draw again, but curiously photography took place. In 2006 I bought a DSLR and 
I found in photography, and especially in B&W, all I always wanted to tell. Today 
photography has become my exclusive means of artistic expression. 

“Of course 
everything 
you learn 

in your life 
brings a lot 

and improve 
your art.”
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I recognize this influence in the means 
I use to take and develop the photo-
graph. If you just look an illustration or 
a comic, you can easily see the means 
the author used to bring you in the 
action. In my opinion, it ‘s definitely the 
same process. 

You don’t have a photography 
education background. How do 
you learn it and how to still get 
improved time to time? 

That’s right I never learn photography 
at school, but my father taught me a lot 
when I was a teenager. 

But when I started, in 2006, I didn’t 
really know what I would do with pho-
tography, but when I realized my first 
b&w photos, I did! It was a revelation.. 
I subscribed to some Art communities 
on the internet in September 2006 and 
began to show my work. Those com-
munities really helped me a lot to go 
further in each new pic or series. And 
it’s a fact that I have really learned a lot 
showing my work to others, reading 
critiques or single comments. Little by 
little I improved the style, listening to 
what people said on my photographs, 
and finally I felt the direction I want to 
take.

You study  architecture, is there 
anything you have learn on 
architecture 
subject  that helps you creating 
a good picture? Please explain. 

Of course everything you learn in your 
life brings a lot and improve your art. 

Architecture is a way to understand 
spaces, geometry, rhythm and con-
struction. As an image creator architec-
ture is a great inspiration, and a great 
subject to shoot, of course. Architec-
ture has inspired some of my series like 
« Versailles » « Cities »or « Les Ravalet ».

A friend once said that if a pho-
tographer can draw, it helps him 
doing photography. What do 
you think about that?
What’s in the drawing capability 
that really helps a photographer 
creating a photo. 

I agree with your friend. That’s exactly 
what I used to think.

You know, I drew comics for many 
years, and I think it’s a major art. I really 
learned a lot in this job. The way you 
have to compose a picture to tell a 
story, the scene cuts, the light work, 
importance of black, use of shadows, 
etc. When I look at some of my photos, 

“...I drew comics 
for many years, 
and I think it’s a 

major art. 
I really learned 

a lot in this job. 
The way you 

have to com-
pose a picture 
to tell a story, 

the scene cuts, 
the light work, 
importance of 

black, use of 
shadows, etc.” 

“...it’s a fact 
that I have re-
ally learned a 
lot showing my 
work to oth-
ers, reading cri-
tiques or single 
comments. 
Little by little I 
improved the 
style, listening 
to what people 
said on my pho-
tographs, and 
finally I felt the 
direction I want 
to take.”
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is landscape (beside people   
around them). But not so many 
people can shoot landscape on 
a very   good quality. What have 
they missed on shooting land-
scape? Why not so many people 
can shoot good? 

It’s really a very difficult question. I 
don’t know. And I don’t know what is « 
a good photo »... 

I just could speak about what amazes 
me, what touches me but certainly not 
what is good or not. Creating image 
isn’t easy. For me it’s just a need, a must 
do, pics are a great part of my life, I love 
doing that, and that’s what I do the 
best in life. 

You shoot landscape mostly (or 
even all) in black & white. Why? 
Don’t you like taking landscape 
on color?  

As I’ve already said, b&w was a rev-
elation for me, it’s the way I found to 
express all of my feelings. I love the 
colors of life, but my pics don’t speak 
about reality, just about my emotions 
and feelings. I can’t express my feelings 
in colors. 

What inspired you & triggered 
you on taking photos? 

What makes you interest on 
doing landscape photography? 
Please explain. Photographers 
doing landscape photography 
with so many different reason. 
There are some who  just want 
to re-create the beauty of nature 
on photography media, and 
some  other wan to bring a story 
on every  picture he/she created. 
How about you? 

You know, I don’t really think I’m a pure 
landscape photographer even if, it’s a 
fact, I often shot landscapes... I’m going 
to try to explain..

Mainly, my photographs are my way to 
show and express some of my feelings 
and my personal perception of what 
surrounds me. Photography, for me, is 
not about reproducing the world. I’m 
not really interested in making an ac-
curate copy of what I see out there. In 
fact, I really prefer the power of sugges-
tion over description. What you can see 
in my photographic work goes through 
my own filters. OK... all the elements in 
my photos exist, and everybody could 
easily see them, but my goal is to offer 
an artistic interpretation and above all 
an emotion. 

When everybody  have  a cam-
era, the first thing they shoot 

“Photography, for me, is 
not about reproducing 
the world. I’m not really 
interested in making an 
accurate copy of what 
I see out there. In fact, I 
really prefer the power 
of suggestion over de-
scription. ..... my goal is 
to offer an artistic inter-
pretation and above all 

an emotion.”
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Mention one  word that describe 
your photos.  

Two words, please.. I would say light 
and motion.  

Share some  tips for them who 
want to learn photography ap-
propriately. 

I’m afraid I’ve no serious tips to share. 
The best advice is to have fun, to open 
your eyes to the world and let your 
feelings going on... techniques is tech-
niques and it never speaks about how 
to do a good photographMore than landscapes which surrounds 

me, my goal in my photographic work 
is just to share a poetic feeling in order 
to emphasize imagination, a door 
opened on the dream of the light. But 
to answer more accurately, I would 
say I just show the elements I see and 
use those elements as catalysts for my 
own imagination and hopefully for the 
viewer’s imagination. I’m generally at-
tracted to places where stories can take 
place, where imagination can be fired.

What kind of  picture deserve 
labeled as “the great one”  on 
your opinion?

One which could touch my heart.

“...my goal in my pho-
tographic work is just 
to share a poetic feel-
ing in order to em-
phasize imagination, 
a door opened on the 
dream of the light.”

“I’m gener-
ally attracted to 
places where 
stories can take 
place, where 
imagination can 
be fired.”

“The best advice is to 
have fun, to open your 
eyes to the world and 

let your feelings go-
ing on... techniques is 

techniques and it 
never speaks about 

how to do a good 
photograph”
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Tampaknya perempuan tidak dibentuk langsung oleh Tuhan. Tidak ada satu 
individu pun yang dihasilkan langsung oleh Tuhan dari spesies yang sama. Tetapi 
perempuan diciptakan dari laki-laki dengan spesies yang sama. Jadi, dia tidak 
diciptakan Tuhan secara langsung.

(Thomas Aquinas, Summa Theologica, diterjemahkan oleh Fathers of the English 
Dominican Province, London: R. and T. Washbourne, Ltd, 1912, Vol. 13, Bagian 1, 
Pertanyaan 92)

Filsafat Kritis

Dalam ceramah-ceramah dengan tema-tema studi kultural yang pernah saya 
sampaikan –seperti hal yang akan menjadi diskusi dalam tulisan kali ini- dalam 
kalangan terbatas, acapkali, saya mendapat tudingan yang harus saya terima 
dengan senang hati. Ialah kata yang sesungguhnya sangat merdu merayu, nyinyir, 
nyinyir, dan nyinyir! Dengan keterbatasan saya yang terdengar muluk, saya meng-
ganti kata nyinyir dengan kata, kritis! Filsafat, sebagai bagian dalam studi kultural 
–termasuk fotografi di dalamnya- sering diborgol sebagai sekularistis, ateis dan 
anarkis sebab suka merobek sekat-sekat ideologis berbagai kepentingan duniawi, 

FOTOGRAF SANG PENGANTIN : 
IDEOLOGI, MASKULINITAS VISUAL 
DAN MEMPERTIMBANGKAN 
TRADISI

termasuk yang tersembunyi di dalam 
busana budaya tradisi dan yang alim. 
Dia tidak santun, seumpama anjing 
yang menggonggong, mengacau 
dan menggigit. Filsafat, dalam studi 
budaya, hematnya harus demikian 
karena fitrahnya sebagai ilmu kritis. 
Mempertunjukkan sifat kritis filsafat 
adalah kehendak tulisan ini. Jadi, yang 
disajikan di sini adalah problema! Bai-
klah, itu sebagai pemanis pembicaraan.

Fotograf Sang Pengantin

Di balik fotograf sang pengantin, mak-
sudnya fotograf pernikahan, kita telah 
sama-sama maklum bahwa terdapat 
apa-apa yang dapat disebut dengan 
sentimen, gengsi-harga diri, romanti-
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sasi, kesombongan, dan kolonialisasi. 
Disebut sentimen karena mengarah-
kan diri untuk menjaga tidak hanya 
kepada pribadi, tetapi juga orang 
lain. Suatu saat nanti, anak-anak yang 
bersangkutan akan memperlihatkan 
dan mengatakan kepada orang lain, 
“Ini orang tua saya waktu resepsi 
pernikahan.” Gengsi-harga diri, karena 
di balik fotograf itu melibatkan biaya 
puluhan juta sampai milyaran dalam 
penyelenggaraan acaranya. Dikata-
kan romantisasi karena hampir dalam 
setiap upacara pernikahan selalu ada 
unsur besar yang biasa disebut dengan 
perasaan terdalam, cinta. Meskipun 
ada juga yang bersifat bisnis atau 
politis. Kesombongan adalah bagian dari membesarkan hati ketika usia 

beranjak tua dan cermin tidak mampu 
menyembunyikan keriput, tetapi 
fotograf pengantin dalam usia muda 
telah merekam momen. Dalam aliran 
waktu, sang fotograf seolah-olah meru-
pakan imaji yang tersimpan. Seperti 
yang dikatakan John Berger, sebuah 
fotograf menahan aliran waktu di 
mana peristiwa yang dipotret pernah 
ada. Semua fotograf adalah dari masa 
lalu, dan masa lalu itu tertahan, tak 
bisa berjalan ke masa kini. Setidaknya, 
dalam kesombongan masih dapat 
berkata, “Inilah kami ketika sedang 
menikah dulu, cakep bukan?”  Lalu 

bagaimana dengan kolonialisasi? Saya 
akan mendiskusikannya agak panjang, 
sesuai dengan judul tulisan.

Maskulinitas Visual 

 Dengan kutipan pernyataan  
Thomas Aquinas di awal tulisan ini, 
saya hendak mengingatkan bahwa 
pernyataan itu hanyalah salah satu 
dari banyak sekali pendapat misoginis 
–baca: male chauvinist; lelaki superior; 
seksis; pembenci perempuan; anti 
feminis- terhadap perempuan dalam 
karya-karya besar filsafat. Dikatakan 
salah satu karena tak kurang dari Plato, 
Aristoteles, Agustinus, Rene Descartes, 
Francis Bacon, Immanuel Kant, Arthur 
Schopenhauer, Friedrich Nietzsche, 
sampai Jean-Paul Sartre, apalagi 

Sigmund Freud, memiliki pendapat-
pendapat misoginis dalam karya mer-
eka. Tragis –disadari atau tidak- tetapi 
itulah yang terjadi. 

 Saya ajak anda untuk meng-
ingat fotograf yang merupakan seri 
dari fotograf-fotograf dalam sebuah 
upacara pernikahan dalam budaya 
tradisi tertentu. Bayangkan –mungkin 
anda memiliki atau pernah memotret-
nya- sebuah fotograf, sang pengantin 
perempuan dengan senyum lembut-
nya membersihkan kaki yang kita tahu 
adalah kaki lelaki yang baru dinikahi-
nya. Gambar itu biasanya di dahului 
oleh gambar sang pengantin lelaki 
–mungkin dalam bingkai close-up- 
menginjak telur yang kemudian diber-
sihkan dengan siraman air dengan 
gayung batok kelapa. Saya menyebut 
fotograf semacam itu sebagai masku-
linitas visual, bentuk lain dari berbagai 

“Semua fo-
tograf adalah 
dari masa lalu, 
dan masa lalu 
itu tertahan, tak 
bisa berjalan ke 
masa kini.”
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pernyataan misoginis dari banyak filsuf 
yang beberapa di antaranya tersebut 
di atas. Dijelaskan bahwa adegan itu 
adalah sebuah penanda, simbol yang 
mendedahkan perempuan, sebagai 
isteri adalah pelayan bagi suami. 
Perempuan harus mampu menutupi 
atau membersihkan noda yang dibuat 
suami. Perempuan harus tunduk di 
bawah kekuasaan suami dengan 
setulus hati. Tentu Anda tahu, ketika 
upacara itu hendak dilaksanakan, sang 
pengantin perempuan diajarkan untuk 
tersenyum ketika melakukan tugasnya 
–sebagai simbol ketulusan- bahkan 
jika saja telur yang diinjak adalah telur 
busuk dan kekuasaan lelaki disimbol-
kan dengan kaki yang dibersihkan, 
kaki yang mungkin saja telah atau akan 
melakukan tindakan anarkis. Kemu-
dian, saya yakin Anda tidak pernah me-
lihat atau memotret yang sebaliknya. 
Harus diakui, sebagai pribadi saya sela-
lu terperangkap dalam pesona-pesona 
budaya tradisi semacam itu meskipun 
tidak pernah mampu untuk menyetu-
juinya, apalagi “melembagakannya” 
dalam fotografi. Sebagai punctum, 
istilah Roland Bhartes dalam bukunya 
Image-Music-Text. Fotograf pengantin 
perempuan membersihkan kaki pen-
gantin lelaki seolah menyajikan repre-
sentasi paling detail, fakta terinci dari 

seluruh prosesi upacara yang begitu 
menarik dan menuntut perhatian yang 
melihat, pemandang fotograf. Peman-
dang, ketika melihat dengan seksama, 
menjadi tidak mempedulikan studium 
–istilah kebalikan dari punctum yang 
merupakan kesan keseluruhan dari fo-
tograf- karena punctum akan menyeru-
ak studium. Dalam punctum, menjadi 
terjelaskan mengapa kita mengingat 
fotograf semacam itu, tentang fakta 
terinci. Hal di mana kita akan atau telah 
menjadi bagiannya. Hal yang mungkin 
saja menentukan masa depan biduk 
rumah tangga seseorang.

Lalu apa persoalan sesungguhnya? 
Dalam kajian filsafat dengan perspektif 
feminis, fotograf-fotograf seperti itu, 
menurut hemat saya adalah sebuah 
kondisi yang telah berjalan demikian 
lama. Fotograf yang secara syah 
mewakili apa yang disebut dengan bu-
daya patriarki, kebudayaan yang dalam 
sejarah telah dimulai sejak sepuluh ribu 
tahun yang lalu. Berikut saya kutipkan 
Marilyn French dalam bukunya The War 
Against Women:

Di dalam sejarah manusia secara popu-
lar dikatakan bahwa manusia telah 
mengalami kemajuan dari manusia 
“bar-bar” yang pada saat itu manusia 

“bahwa apa 
yang “benar” 

tergantung 
pada siapa yang 

menguasai 
wacana, maka 

wajarlah mem-
percayai bahwa 

dominasi wa-
cana oleh lelaki 

telah memer-
angkap perem-
puan di dalam 

“kebenaran” le-
laki.” 

“Benarkah semua 
budaya tradisi yang 
ada di dunia ini 
baik? Apakah tra-
disi fotografi kita 
telah benar-benar 
baik? Budaya atau 
tradisi tetaplah 
ciptaan manusia. 
Kenapa harus men-
gatakannya seba-
gai kodrat? Yang 
nature bukanlah 
nurture, yang nur-
ture bukanlah na-
ture! Apa salahnya 
mempertimbang-
kan tradisi? Apalagi 
jika hanya sebuah 
ideologi palsu!”
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hidup seperti binatang dan laki-laki 
menyeret perempuannya dengan 
cara menjambak rambutnya dari gua 
ke dunia “berbudaya” di mana laki-
laki dengan santun membuka pintu 
mobilnya untuk perempuan. Namun, 
realitas menunjukkan berbeda. Bukti-
bukti menunjukkan bahwa selama 
tiga setengah juta tahun pertama 
kehidupan manusia, manusia hidup 
dalam komunitas-komunitas kecil di 
mana ada kesetaran gender dan selalu 
dikatakan bahwa perempuan memi-
liki status yang lebih tinggi dan lebih 
dihargai dari lelaki. Peninggalan-pen-
inggalan arkeologis dari sepuluh ribu 
tahun yang lalu merefleksikan dewi-
dewi yang mengunggulkan komunitas 
yang hidup secara egaliter, harmonis 
dan sejahtera. Perang mungkin dimulai 
sejak sekitar sepuluh ribu tahun yang 
lalu, sejak milennium keempat sebe-
lum masehi. Pada saat itu lelaki mulai 
membangun apa yang dinamakan 
patriarki, supremasi kaum lelaki.

Ideologi: Kesadaran Palsu
 
 Tak ada kesatuan pengertian 
tentang apa yang dimaksud dengan 
ideologi. Maka saya tidak dapat bicara 
tentang ideologi tanpa merincikan 

terlebih dahulu apa yang dimaksud. 
Kiranya kata ideologi paling umum 
dipergunakan dalam arti “kesadaran 
palsu”. Itu berlaku baik di kalangan 
filsuf dan ilmuwan social, maupun di 
sebagian besar masyarakat. Jadi secara 
spontan bagi kebanyakan orang kata 
ideologi mempunyai konotasi negatif, 
sebagai claim yang tidak wajar, atau 
sebagai teori yang tidak berorientasi 
pada kebenaran, melainkan kepada 
pihak yang mengumbarnya. Minimal 
ideologi dianggap sebagai sistem 
berpikir yang sudah terdistorsi, entah 
dengan sadar, entah tidak. Biasanya 
ideologi sekaligus sebagai sarana kaum 
yang berkuasa untuk melegitimasi 
kekuasaannya secara “tidak wajar”, sep-
erti kuasa kaum lelaki terhadap kaum 
perempuan.
 Patriarki, sebagai ideologi 
yang mendominasi dalam masyarakat 
adalah ideologi yang vital dalam 
mempertahankan kekuasaan golongan 
yang berkuasa. Melalui mekanisme 
macam apa hal itu terjadi? Wacana, 
ya wacana! Man made language, 
lelaki menciptakan bahasa, maka ia 
menguasai wacana. Secara mendasar, 
perempuan ditindas oleh bahasa yang 
dikuasai kaum lelaki. Jika diterima 
alasan Foucault misalnya, bahwa apa 
yang “benar” tergantung pada siapa 

“Memotret dengan begitu tidak 
lagi sekedar usaha menghadir-
kan kembali dunia, melainkan 

pelahiran dunia yang lain sama 
sekali, mungkin “dunia yang 

lebih baik”. Mungkin dunia tan-
pa ada penindasan. Memotret 
adalah perangkat makna aktif, 

tidak hanya merekam apa yang 
dipesankan untuk direkam, 

tidak hanya mendokumentasi-
kan. Diri fotografer sangat me-
nentukan eksistensi, ada-nya 
fotograf itu. Memotret adalah 

sebentuk dialog dengan dunia, 
memotret adalah menyatakan 
sesuatu, memotret adalah tin-

dakan bermakna.”
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yang menguasai wacana, maka wa-
jarlah mempercayai bahwa dominasi 
wacana oleh lelaki telah memerang-
kap perempuan di dalam “kebenaran” 
lelaki. Kebanyakan feminis menganut 
pandangan bahwa perempuan telah 
“dicuci otak” oleh tipe ideologi patri-
arki itu yang menghasilkan gamba-
ran stereotype lelaki yang kuat dan 
perempuan yang lemah. Wacana 
dalam fotograf sang pengantin dengan 
bungkus-bungkus budaya tradisi da-
lam konteks ini menjadi jelas, telah dan 
masih dikuasai oleh lelaki.

Teori psikoanalitik Lacan dan Kristeva 
menyediakan apa yang disebut den-

gan ketaksadaran. Perempuan dalam 
fotograf itu mengalami apa yang 
disebut dengan ketidaksadaran tadi. 
Ketaksadaran akan dirinya yang tak 
setara, ketaksadaran akan situasinya 
dalam wilayah kuasa, kolonialisasi oleh 
lelaki yang adalah suaminya. Dalam 
penguasaan wilayah koloni, lelaki 
berhasil menciptakan situasi ketak-
sadaran dengan cara yang demikian 
halus, juga memanfaatkan kondisi 
bahwa perempuan acap kali menyebut 
dirinya, “Saya hanyalah seorang perem-
puan.” Tidak ada lelaki yang berbuat 
begitu. Kenyataan ini mengungkapkan 
ketaksimetrisan dasar antara istilah 
“maskulin” dan “feminin”. Lelaki mem-

batasi manusia adalah bukan perem-
puan. Perempuan adalah the second 
sex, liyan, the other. Lelaki adalah yang 
Satu dan perempuan adalah yang Lain. 
Sejarah sepuluh ribu tahun membantu 
budaya patriarki “menyamarkannya 
dalam jejak”, menjadi seolah tak terasa, 
tak sadar, seperti dalam fotograf sang 
pengantin, tersamar dalam selubung 
tradisi yang seolah-olah nikmat ras-
anya. Apalagi teori Freud telah mem-
berikan pengaruh yang besar dalam 
pemikiran abad ke-20. Pendapatnya 
bahwa anatomy is destiny, banyak di-
gunakan sebagai penghakiman untuk 
merendahkan perempuan: 

Faktanya bahwa perempuan dilihat 
mempunyai sedikit kemampuan 
untuk bersikap adil disebabkan karena 
adanya dominasi kecemburuan dalam 
kehidupan mental mereka; karena 
untuk dapat adil harus mengkondisi-
kan subyek di mana kecemburuan 
harus dapat dikesampingkan. Kami 
juga melihat perempuan sebagai 
makhluk yang lemah dalam kepent-
ingan-kepentingan sosial mereka dan 
mempunyai kemampuan yang rendah 
untuk mensublimasi keadaan instingtif 
mereka daripada lelaki.

(Freud dalam Julien S. Murphy, Femi-

“Fotografer 
memandang 
dunia dengan 
kacamata fo-
tografis, yakni 
seberapa mung-
kin penampa-
kan visual di 
hadapannya 
mewakili pem-
bermaknaan 
kepada dunia. 
Lantas ba-
gaimana den-
gan penampa-
kan visual yang 
begitu berpi-
hak kepada 
satu jenis kaum 
saja?”
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nist Interpretations of Jean-Paul Sartre, 
Penn State Press, 1999, hal. 3)

 Pernyataan Freud tersebut 
kian menegaskan bagian makrokos-
mos sebagai persoalan mendasar dari 
mikrokosmos maskulinitas visual suatu 
fotograf yang dalam konteks tulisan 
ini adalah fotograf pengantin. Harus 
diakui bahwasannya filsafat barat –juga 
timur- yang kemudian mempengaruhi 
cara pandang dunia bahkan dalam 
fotografi memiliki keganjilan dalam 
hubungannya dengan perempuan. 
Pandangan –baca: fotografi- tentang 
perempuan seringkali bias, seksis, atau 
sama sekali diabaikan. Dapat dikatakan 
bahwa tidak mudah, jika tidak mau 
dikatakan sulit, untuk membuktikan 
fotografi ternyata memihak pada jenis 
kelamin tertentu. Yang dimaksud di sini 
adalah dunia fotografi misalnya den-
gan kasus khusus fotograf sang pen-
gantin dalam budaya tradisi menggaris 
bawahi cara berpikir lelaki. Pertanyaan-

nya kemudian, mengapa sulit? Jawa-
bannya sangat sederhana, yakni karena 
selama ini fotografi sering dikatakan 
sebagai hasil pemikiran-pemikiran 
yang memiliki karakter universal dan 
komprehensif. Dengan demikian, 
memang tidak mudah untuk menga-
takan misalnya bahwa pengucapan 
visual dalam fotografi pada umumnya 
bersifat bias gender. Namun jika saja 

hendak berpikir jernih, maka sesung-
guhnya dapat diungkapkan konsep 
pemikiran dalam dunia fotografi yang 
berpengaruh dan terpengaruhi dalam 
kebuyadayaan kita sarat dengan ciri 
maskulinitas. Diskusi ini adalah usaha 
untuk berpikir jernih itu.

Mempertimbangkan Tradisi: Memotret 
Dengan Kesadaran  Fotografer memandang objek, 

proses pembermaknaan yang terjadi 
membuat ia memotret objek itu. Apa-
bila kemudian ia memandang fotograf 
objek tersebut, telah terjadi sebuah 
pembalikan kategoris menjadi sang 
pemandang. Adalah sang pemandang 
melakukan refleksi fotograf, sekalipun 
ia yang memotret. Mata fotografer 
adalah mata yang memandang dunia 
dalam kemewaktuan yang berorientasi 
kepada masa mendatang. Fotografer 
memandang dunia dengan kacamata 
fotografis, yakni seberapa mungkin 
penampakan visual di hadapannya 
mewakili pembermaknaan kepada 
dunia. Lantas bagaimana dengan pe-
nampakan visual yang begitu berpihak 
kepada satu jenis kaum saja? Fotograf 
memanglah bahasa fotografer dengan 
penampakan sebagi konteksnya dan 
adalah mata yang memandang itu jadi 
bagian awal dari proses pengucapan-
nya. Pengucapan adalah kelanjutan 
dari proses berpikir. Memotret meru-

“ Fotografer 
dengan fo-

tografnya ada-
lah sejenis 

makhluk yang 
selalu dirund-

ung keinginan 
untuk menyem-
purnakan dunia, 

karena Tuhan 
tidak mencipta-
kan kesempur-
naan di dunia.”
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pakan tindak berkata, yang baru dalam 
hasil akhirnya sebagai foto terpandang 
akan lengkap sebagai wacana bahasa. 
Memotret dengan begitu tidak lagi 
sekedar usaha menghadirkan kembali 
dunia, melainkan pelahiran dunia yang 
lain sama sekali, mungkin “dunia yang 
lebih baik”. Mungkin dunia tanpa ada 
penindasan. Memotret adalah perang-
kat makna aktif, tidak hanya merekam 

apa yang dipesankan untuk direkam, 
tidak hanya mendokumentasikan. Diri 
fotografer sangat menentukan eksis-
tensi, ada-nya fotograf itu. Memotret 
adalah sebentuk dialog dengan dunia, 
memotret adalah menyatakan sesuatu, 
memotret adalah tindakan bermakna. 
Siapa yang tidak menginginkan dunia 
yang lebih baik? Benarkah semua 
budaya tradisi yang ada di dunia ini 
baik? Apakah tradisi fotografi kita telah 
benar-benar baik? Budaya atau tradisi 
tetaplah ciptaan manusia. Kenapa 
harus mengatakannya sebagai kod-
rat? Yang nature bukanlah nurture, 
yang nurture bukanlah nature! Apa 
salahnya mempertimbangkan tradisi? 
Apalagi jika hanya sebuah ideologi 
palsu! Memotret adalah berkesadaran, 
bukan ketaksadaran! Jika mempercayai 
fotografi adalah jalan yang benar, ada 
baiknya kita dengar sebuah “kelakar” 
terkenal:

“ Fotografer dengan fotografnya adalah 
sejenis makhluk yang selalu dirundung 
keinginan untuk menyempurnakan 
dunia, karena Tuhan tidak menciptakan 
kesempurnaan di dunia.”
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