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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.”

COVER BY: 
WAWAN PRABOWO

Yang Muda Yang meng-Ada
Ketika memandang fotograf-fotograf milik Henri Cartier Bresson, segera tertangkap drama dalam “Saat Yang Menentukan”, begitu pula milik 
Capa misalnya dalam fotograf dengan judul Death of a Loyalist Soldier dari tahun 1936. Diane Arbus yang menawan, dianggap merubah 
wajah fotografi Amerika dengan gambar-gambarnya yang seolah membawa kita kepada “Dunia Lain”. Gyula Halasz yang kondang dengan 
nama Brassai membuat pemandang teridentifikasi dengan dirinya saat mengendap-endap dengan alat fotografinya untuk menghasilkan 
“Kemalaman Paris”. Mereka adalah sebagian kecil legenda di antara begitu banyak nama-nama besar yang membentuk fotografi dunia dalam 
sejarahnya yang panjang. Berbagai cara bereksistensi telah mereka tempuh untuk sampai pada sebuah “ideologi” berfotografi dalam usia ma-
tang budaya. Sering dilupakan bahwa karya-karya yang dianggap unggul dari maestro-maestro yang masih dapat dinikmati hingga sekarang 
dibuat ketika mereka masih dalam usia belia, dibawah 40 tahun, bahkan dibawah 30 tahun.

Narasumber-narasumber The Light edisi ini, rata-rata, juga berusia muda. Meskipun tak dapat dikatakan kawakan, mereka telah memiliki apa 
yang biasa disebut dengan karakter, hal yang telah mengangkat kemampuan teknis mereka. Mereka memasuki alam fotografi di Nusantara 
dengan berbagai penyebab, berbagai pilihan, bahkan seperti para legenda, berbagai cara meng-Ada, bereksistensi. Bagi mereka, fotografi 
menampilkan suatu dunia yang merupakan kelengkapan dalam diri mereka, yang sekaligus mencerminkan dunia di luar diri mereka. Seba-
gaimana gerak laju zaman, mereka adalah cermin. Fotografer yang baik mencerminkan zaman di mana dia hidup, semangatnya, dinamikanya. 
Bersemangat, dinamis, menggelegak, mau mendengar, menjalani proses yang masih sangat panjang, memanglah milik Yang Muda. Pertan-
yaannya, dengan kemampuan teknis, karakter yang kian kentara, dapatkah kemudian mereka menemukan identitas? Seperti pertanyaan 
yang telah bergaung panjang, “Identitas apa yang dimiliki fotografi Indonesia?” Setiap elemen kebudayaan seperti fotografi dengan fo-
tografer-fotografernya memburu identitas Indonesia, tetapi tiada seorang pun tahu Indonesia seperti apakah yang Indonesia itu. Barangkali, 
harapan terbesar terletak di pundak Yang Muda, generasi di mana pada dirinya masih tersimpan ruang besar yang segar  untuk Mendengar, 
Menyimpan, dan Mengolah (semua dengan m besar).  

Edisi ini merekam pula jejak langkah sekolah-sekolah fotografi. Pada aspek pendidikan inilah The Light hendak mengatakan, “Yang Tua tapi 
tak kadaluwarsa,  patut diberikan kredit dalam usahanya membantu Yang Muda menemukan jati dirinya!”

Selamat membaca. 
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WAWAN 
PROBOWO, 
KUDA HITAM 
DARI YOGYA
Potensi fotografer yang bertugas di daerah seringkali dianggap remeh dan dis-
epelekan kualitasnya oleh mereka yang berpikiran sempit. Penugasan fotografer 
jurnalistik di daerah tidak berarti karena kualitasnya kurang baik. Setidaknya ini 
terlihat dari Wawan Prabowo, seorang fotografer harian Kompas yang ditugaskan 
di biro Yogya.

Wawan yang mengawali karirnya dengan menimba ilmu di lembaga pendidikan 
jurnalistik Antara sempat bekerja sebagai fotografer di Media Indonesia. Ketertari-
kan Wawan terhadap fotografi jurnalistik terletak pada keterbatasan yang men-
jadi takdir obyek jurnalistik. “Ada treatment khusus di fotografi jurnalistik di mana 
dengan batasan tertentu kita harus bisa menghadirkan momen dengan baik dan 
menarik. Ada kolaborasi kreatifitas dan realitas di sana.” Jelas lulusan Universitas 
Negeri Sebelas Maret ini.
Selain itu Wawan juga merasa tertarik dengan kesempatan untuk bisa bepergian 
mengunjungi tempat-tempat yang berbeda dengan menjadi fotografer jurnal-
istik. Wawan sendiri sampai saat ini sudah mengunjungi Papua selama 1 bulan 
untuk meliput kehidupan suku Kamoro, suku yang hidup dari sungai, sagu dan 
sampan. Selain itu Wawan juga pernah bertugas ke Malaysia dan London.

Karir Wawan di Kompas bermula ketika 
Agus Susanto, seorang fotografer kom-
pas yang juga senior Wawan di kampus 
memberitahu ada lowongan fotografer 
di Kompas. “Di kampusku ada tradisi 
bahwa kalau belum coba Kompas 
belum afdol. Makanya nggak heran 
bisa ada sedikitnya 7 orang fotografer 
kompas yang lulusan UNS.” Ujarnya.
Di Kompas Wawan merasakan kecoco-
kan, terutama karena banyak kebijakan 
Kompas yang sesuai dengan hat-
inya, disamping fasilitas yang begitu 
memadai mulai dari peralatan yang 
terbaik, perpustakaan yang baik dan 
juga pelatihan yang lebih holistic. “Di 
Kompas bahkan fotografer pun harus 
belajar untuk jadi wartawan tulis. Dan 
karena belajar nulis, seorang fotografer 
bisa lebih sistematis dan lebih mumpu-
ni dalam mengkonsep.” Jelasnya. Hal ini 
dirasa sangat bermanfaat oleh Wawan, 
terutama karena sesekali seorang pew-
arta foto harus meliput kejadian tanpa 
didampingi wartawan tulis, sehingga ia 
juga harus bisa menulis.

Berbicara mengenai awal keterlibatan-
nya dengan fotografi jurnalistik ketika 
memutuskan untuk belajar di Antara, 
Wawan mengaku pada awalnya ia 
berkali-kali ditanyakan hal yang sama 
oleh seniornya di Antara. “saya di tanya 

“Ada treatment 
khusus di fo-
tografi jurnal-
istik di mana 
dengan batasan 
tertentu kita 
harus bisa 
menghadirkan 
momen dengan 
baik dan me-
narik. Ada ko-
laborasi kreatifi-
tas dan realitas 
di sana.” 
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Saptono, apa benar saya mau jadi war-
tawan? Dia bilang bahwa wartawan ng-
gak ada duitnya.” Kenangnya. Namun 
kebanggaan dan kepuasan ketika foto 
hasil karyanya ditayangkan masih men-
jadi prioritas dan sesuatu yang sangat 
berarti buat Wawan sehingga ia tidak 
mempertimbangkan faktor finansial.

“Banyak hal yang nggak bisa ter-
jawab kalau nanya tentang resiko jadi 
pewarta foto. Walaupun resikonya 
besar, uangnya nggak ada tapi ya saya 
jalani saja. Yang penting enjoy bahkan 
dengan segala kekurangan yang ada.” 
Tegasnya.
Wawan yang tinggal dan menetap di 
Yogya bahkan rela untuk berpisah dari 
istri tercinta yang bekerja di Jakarta. 
Ditanya mengenai kemungkinan 
dan ketertarikannya untuk pindah ke 
Jakarta, Wawan mengatakan bahwa 
dia lebih senang di Yogya. “Di pusat 
seperti disekat-sekat. Ada yang ber-
tugas motret metro, ada yang khusus 
ekonomi, ada yang khusus politik, 
dan lain sebagainya. Sementara di sini 
saya bisa motret apa saja. Jadi lebih 
beragam lebih tidak membosankan 
dan yang paling penting saya bisa 
belajar banyak di sini.” Ujarnya. “Saya 
bisa ketemu banyak kasus dan belajar 
dari beragam kasus tersebut. Belajar 

bagaimana sesuatu yang susah bisa 
menjadi menarik dengan permainan 
tertentu.” Lanjutnya. 
Sebagai contoh Wawan mengambil 
gempa di Yogya sebagai pelajaran yang 
menarik. “Ketika harus motret gempa 
di yogya, semua orang melakukannya. 
Kalau hanya bangunan runtuh, sisa-sisa 
puing, atau korban sepertinya semua 
orang sudah melakukannya. Padahal 
ada sisi lain, seperti orang yang mem-
bangun kembali rumahnya.” Jelasnya.

Sebagai seorang pewarta foto, Wawan 
selalu mempersiapkan dirinya dengan 
baik setiap harinya. “Setiap hari harus 
siap tempur. Peralatan standar sudah 
harus siap di tas. Kalau memungkinkan 
dari jauh hari atau sesempatnya saya 
selalu cari info tentang hal-hal yang 
akan saya liput atau bisa saya liput.” 
Jelasnya.

Ditanya mengenai fotografer-fo-
tografer muda, Wawan melihat gelagat 
yang kurang menggembirakan pada 
diri fotografer-fotografer muda. “Anak 
searang lahir dari dunia digital. Jadinya 
mereka nggak tau sejarah. Kalau dulu 
motret harus benar-benar dipikirkan. 
Karena film terbatas, jadi nggak bisa 
asal bracketing. Jadi secara teknis jauh 
lebih susah dan makanya fighting spir-

“saya di 
tanya Sap-

tono, apa 
benar saya 

mau jadi 
wartawan? 
Dia bilang 

bahwa 
wartawan 

nggak ada 
duitnya.” 

“Banyak hal 
yang ng-
gak bisa ter-
jawab kalau 
nanya ten-
tang resiko 
jadi pew-
arta foto. 
Walaupun 
resikonya 
besar, uang-
nya nggak 
ada tapi ya 
saya jalani 
saja. Yang 
penting 
enjoy bah-
kan den-
gan segala 
kekurangan 
yang ada.” 
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itnya fotografer senior jauh lebih hebat 
dari fotografer sekarang.” Jelasnya. 
“Sekarang motret merem pun jadi. Tapi 
sayangnya ini justru bikin anak-anak 
jadi manja. Karena lahir sudah lang-
sung enak.” Lanjutnya.

Untuk itu Wawan berpesan agar mer-
eka yang ingin menjadi pewarta foto 
harus memiliki modal dasar yaitu rasa 
suka pada dunia jurnalistik. “Kalau ng-
gak suka nggak akan tahan di jurnalis-

 “....Dan karena 
belajar nulis, 

seorang fo-
tografer bisa 

lebih sistematis 
dan lebih mum-

puni dalam 
mengkonsep.” 

“Harus sadar 
bahwa un-
tuk menjadi 
pewarta foto 
adalah bukan 
untuk men-
jadi kaya.”
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tik. Karena tantangannya besar semen-
tara apresiasinya tidak sebaik bidang 
lain.” Ujarnya. Selanjutnya fotografer 
muda harus sadar bahwa di jurnalistik 
banyak keterbatasan. Namun mereka 
dituntut untuk tidak mudah putus asa 
dan menyerah. “Justru keterbatasan itu 
yang membuat pekerjaan ini meny-
enangkan. Kalau merasa terganggu 
dengan keterbatasan yang ada, lebih 
baik motret yang lain saja jangan jur-
nalistik.” Lanjutnya.

“Justru keter-
batasan itu yang 
membuat peker-
jaan ini meny-
enangkan. Kalau 
merasa tergang-
gu dengan ket-
erbatasan yang 
ada, lebih baik 
motret yang lain 
saja jangan jur-
nalistik.” 
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Selain itu pemahaman dasar mengenai 
fotografi dan konsekuensinya juga 
harus dimengerti. “Harus sadar bahwa 
untuk menjadi pewarta foto adalah 
bukan untuk menjadi kaya.” Tegasnya.
Wawan melihat pentingnya footgrafer 
muda untuk belajar sejarah dan pen-
galaman fotogrfer-fotografer senior 
karena dari sana banyak pengetahuan 
dan ilmu yang justru tidak bisa didapat 
di mana-mana. Dan hal yang juga tidak 
kalah penting adalah kemauan untuk 
belajar mengkonsep. Wawan melihat 
fotografer jurnalis yang mahir meng-
konsep sudah memiliki modal selang-
kah lebih maju dari yang tidak.

FUNNY THINGS 
WITH MIRRORS
Dear friends of The Light !

Today, let’s talk about MIRRORS. Mirroring is an interesting topic in photography, 
and surely every one of you has already experimented with it. A while ago I was 
commissioned by FUJI to take photos at a trade fair. I was to take unusual portraits 
of visitors, which they could take home with them straight away.

I like doing this kind of thing. It’s a great feeling when people want to be photo-
graphed by me, and many of them queued patiently for two hours. I always like to 
implement a fun factor – for instance, I always wear a headset microphone when 
I’m taking photos and make jokes, interview my “models”, sing a song, etc. That 
provides a good show effect, and the FUJI booth at the fair was the busiest there.

One and the same Kim, time and again. 

“Saya bisa 
ketemu 
banyak 
kasus dan 
belajar 
dari berag-
am kasus 
tersebut. 
Belajar ba-
gaimana 
sesuatu 
yang su-
sah bisa 
menjadi 
menarik 
dengan 
permainan 
tertentu.” 

“Sekarang 
motret merem 

pun jadi. Tapi 
sayangnya ini 

justru bikin 
anak-anak jadi 

manja. Kar-
ena lahir sudah 

langsung enak.”
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I took these portraits with two large 
mirrors, around 2.00m x 2.45m big. 
They stood vertically, like a slightly 
open book. This provided the effect 
of multiple mirroring. The camera was 
positioned such as to photograph 
from the front. So as to avoid the entire 
surroundings being mirrored, I draped 
some black fabric below the camera. 
The photos then had a black back-
ground, which was very important for 

the final effect. Otherwise, the entire 
fair stand and other members of the 
public would also have been in the 
picture ... in multiple ... and it would all 
have ended up a bit chaotic. I mainly 
took the photos from a higher position, 
that’s easiest. 

Ginger is lying on the floor of the set  
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This is how the mirrors stand 

So, why is it easier to photograph from 
above? Because it prevents the lights 
from reflecting in the picture. On the 
other hand, this can sometimes give 
a good effect, as is the case in Kim’s 
photo.

I was surprised at how keen some 
people were to experiment. Some of 
them came up with ideas that I would 

never have thought of. For instance, 
that concentrating on hands and legs 
can have an interesting effect.

Deborah’s hands form an interesting 
pattern
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Lovely legs, Gina! 

Become a Star!

This type of mirroring provides for very 
unusual photos. The closer the two 
mirrors are to each other, the more re-
flections result (but the more cramped 
it is for the person between them). If 
you want to try this but don’t have the 
finances for such big mirrors, use small 
mirrors – but limit yourself to head 
portraits. There are also large mirrors 
made of clamped silver foil. They are 
easier to use and much cheaper, but 
they are very touch-sensitive and easily 

damaged. Whatever kind of mirror you 
decide on, you need to have ample 
cleaning fluid at hand. Just a couple of 
innocent fingerprints can make an aw-
ful lot of greasy stains!

Let there be light!

Yours sincerely,
MasterTOM
(Thomas Herbrich)
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“FASHION Distortion”
By : Anton Ismael

Sathyabodhi dan Third Eye Studio mengadakan workshop fashion photography 
dengan pembicara Anton Ismael pada tanggal 17 Januari 2009 di The Cipaku 
Garden Hotel Bandung. Dalam workshop ini tema yang diusung  adalah  “Fash-
ion Distortion”, tema tersebut diambil untuk merepresentasikan konsep  ‘’from 
nothing to everything”.  Konsep tersebut diangkat untuk memutar balikan cara 
pandang tentang pemotretan fashion photography umumnya dimana dalam 
workshop pemotretan fashion di mulai dari suatu yang biasa baik dari model, ko-
stum, prop, make up, tempat menjadi sebuah  foto fashion yang tidak biasa. Tema 
dan konsep tersebut dimaksudkan untuk memberikan suatu cara pandang baru 
dalam pemotretan fashion photography.

Dalam workshop ini peserta dibimbing untuk membuat sebuah karya foto fash-
ion yang dimulai dengan membuat konsep pemotretan. Konsep tersebut kemu-
dian dituangkan kedalam sebuah sketsa dan masing –masing peserta mempre-
sentasikan konsep tersebut. Beberapa sketsa peserta yang dipilih diaplikasikan 
oleh Anton Ismael kedalam bentuk visual. Untuk lebih menguatkan konsep visual, 
peserta diarahkan membuat konsep foto dengan teknik kolase. Peserta diberi 
kebebasan memilih bentuk vusual dari majalah Bazaar kemudian mengunting 
gambar dari majalah tersebut dan menempelkan serta menggabungkan guntin-
gan gambar-gambar  sehingga membentuk suatu konsep visual pemotretan.
Materi-materi yang diberikan lebih dititikberatkan pada concept building dan 
cara pandang tentang fashion photography. Peserta diberikan materi-materi  
yang beragam mulai dari pengenalan fashion photography, concept building , 
political in fashion, propaganda dalam fashion, dll.

Acara yang didukung oleh Canon, Airplane System, Susan Album, Primaimaging, , 
the light magazine, Bazaar, Pikiran Rakyat, chip foto- video dan beberapa sponsor 
lainnya berlangsung satu hari. Kemudian  hasil karya peserta workshop akan di 
pamerkan di Paris Van Java Bandung pada bulan Maret.
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KURSUS FOTOGRAFI, SEBERAPA 
PENCAPAIANNYA?

Banyak jalan mempelajari fotografi. 
Mulai dari berkuliah di perguruan ting-
gi yang menyediakan jurusan fotografi, 
mengikuti workshop dan seminar, atau 
mengikuti kursus-kursus fotografi yang 
belakangan ini mulai menjamur seiring 
dengan bertumbuhnya pehobi fo-
tografi di Indonesia. Namun apa benar 
lembaga-lembaga pendidikan informal 
fotografi seperti kursus-kursus singkat 
sudah mampu melahirkan fotorgafer-
fotografer handal yang “terpakai” 
dalam industri fotografi itu sendiri?

Jika ditinjau dari materi yang disam-
paikan, kursus-kursus fotografi masih 
terbagi menjadi dua golongan, yaitu 
mereka yang terlalu bergantung pada 
nama besar praktisi namun lemah 
dari segi kurikulum serta mereka yang 
terlalu focus pada teori-teori fotografi 
tanpa mempertimbangkan aplikasi 
dan tuntutan dunia professional.
YU, seorang fotorgafer professional 

menganggap bahwa materi yang 
diberikan oleh kursus-kursus fotografi 
sangat bergantung pada pemiliknya. 
“Kalau pemilik dari lembaga kursus 
tersebut adalah seorang praktisi atau 
setidaknya bekas praktisi, kecenderun-
gan lembaga tersebut untuk meng-
gunakan praktisi sebagai instruktur 
sangat besar. Sayangnya, di Indonesia 
praktisi fotografi masih didominasi 
oleh para otodidak. Artinya mereka 

tidak mengerti proses pembelajaran 
fotografi secara sistematis. Akhirnya 
masing-masing instruktur membawa-
kan materi masing-masing yang tidak 
ada kesinambungannya satu sama 
lain.” Ungkapnya. “Sementara jika yang 
punya lembaga kursus fotografi terse-
but adalah businessman murni atau 
pengajar fotografi materinya sering ter-
jebak pada teori belaka, namun tidak 
mengedepankan aplikasi teori tersebut 
dalam dunia nyata di mana para fotor-
gafer ini berkarya.” Sambungnya. 

“Kalau di kursus 
diajarinnya 

motret rame-
rame, diskus-
inya seputar 

kamera, lensa, 
lighting equip-
ment, motret-

nya nggak jauh 
dari model, 

seksi, atau bah-
kan nude ya ng-
gak heran kalau 
profesionalnya 

habis perlahan-
lahan. Karena 

tidak ada re-
generasi yang 

berkualitas.” 
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YU berpendapat bahwa keseimbangan 
antara teori dasar fotografi dengan 
pengetahuan actual mengenai trend 
fotografi yang terus berkembang serta 
tuntutan industri terhadap profesi 
fotografer sangat dibutuhkan. “Sayang-
nya belum ada yang secara seimbang 
memberikan kedua hal tersebut. Ini 
bisa kita lihat dari hampir tidak adanya 
lulusan kursus fotografi yang berhasil 
mengorbit dengan sempurna. Se-
bagian besar masih dalam level semi 

professional di mana kadang-kadang 
dapat pekerjaan dari memotret kadang 
tidak. 

GL, seorang konsultan bisnis yang juga 
hobby memotret berpendapat bahwa 
kondisi ini terjadi karena upaya kom-
promi yang dilakukan oleh pengelola 
lembaga kursus. “Idealnya setiap kursus 
atau setiap kelas yang diadakan harus 
memiliki profil murid yang sama. Ada 
kelas yang khusus untuk mereka yang 
mau serius jadi professional, dan ada 
kelas yang memang dibuat untuk 
mereka yang hanya mau jadi serious 
hobbyist. Sementara yang sekarang 
ada, mereka yang mau serius jadi 
professional dicampur dalam satu kelas 
dengan mereka yang hanya hobby. 
Materinya dikompromikan, jadi profes-
sional masih belum cukup tapi untuk 
level hobby juga tergolong sedikit 

berlebihan.” Jelasnya. “Akhirnya bagi 
mereka yang hanya hanya bercita-cita 
menjadikan fotografi sebagai hobby, 
materi yang disampaikan terlalu berat 
tapi tidak mendalam, semenatra bagi 
yang mau serius jadi professional ter-
lalu tanggung.” Tambahnya.

Satu-satunya lembaga kursus yang 
dianggap cukup baik memberikan 
pengetahuan tentang bidang fo-
tografi yang diajarkan hanyalah kursus 
jurnalistik yang diadakan oleh Antara. 
“Antara menjadi berbeda karena yang 
pertama orang belajar jurnalistik cend-
erung nggak main-main. Kalau orang 
belajar fashion banyak yang karena 
hanya ingin keren, prestise, kenal sama 
model-model cantik. Tapi kalau orang 
mau belajar jurnalistik bisa dibilang 
hampir nggak ada prestisenya. Teruta-
ma buat anak-anak sekarang. Akhirnya 
yang belajar di Antara bisa dikatakan 
mereka yang motivasinya lebih murni. 
Yang kedua karena Antara mampu 
dan mau membuka diri untuk menye-
diakan akses, informasi, atmosfer dari 
para praktisi untuk bertukar pikiran 
dengan murid-muridnya.” Ungkap GL. 
“Harus diakui, Antara, selain sebagai 
tempat kursus fotografi jurnalistik juga 
merupakan kantor berita di mana para 
praktisi di bidang jurnalistik banyak 

“Idealnya setiap 
kursus atau setiap 
kelas yang diada-
kan harus memiliki 
profil murid yang 
sama. Ada kelas 
yang khusus un-
tuk mereka yang 
mau serius jadi 
professional, dan 
ada kelas yang me-
mang dibuat untuk 
mereka yang hanya 
mau jadi serious 
hobbyist. Semen-
tara yang sekarang 
ada, mereka yang 
mau serius jadi pro-
fessional dicampur 
dalam satu kelas 
dengan mereka 
yang hanya hobby. 
Materinya dikom-
promikan, jadi 
professional masih 
belum cukup tapi 
untuk level hobby 
juga tergolong 
sedikit berlebihan.” 
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berseliweran di sana. Jadi tempat 
kursusnya berada on the heart of the 
action.” Tambahnya. 
GL melihat kemauan para senior di 
bidang jurnalistik untuk duduk ber-
sama untuk sekedar kongkow, ngobrol 
tukar pikiran dan berbagi pengalaman 
dengan murid-murid di sana menjadi 
kunci keberhasilan lembaga tersebut. 
Sementara lembaga kursus lain tidak 
berada di tempat di mana industri itu 
terjadi. Ditambah lagi para praktisinya 
tidak punya atau tidak mau melu-
angkan banyak waktu untuk berbagi 
pengalaman kepada para murid selain 

di dalam kelas.

Lebih jauh lagi YU menyayangkan 
adanya beberapa lembaga kursus yang 
menerima murid yang terlalu banyak. 
“Mau sebagus apapun materinya, kalau 
sekali pertemuannya tidak lebih dari 
3 jam di mana muridnya belasan atau 
sampai puluhan ya nggak akan dapat 
apa-apa.” Ungkapnya. “Dengan murid 
sebanyak itu, sesi praktek akhirnya jadi 
kayak sesi hunting rame-rame. Ng-
gak ada depth yang didapat oleh para 
murid.” Tambahnya. 

YU juga menyoroti lembaga-lembaga 
kursus fotografi yang asal populer. “Asal 
namanya beken, yang ngajar banyak 
yang hebat-hebat, sesi prakteknya 
banyak, apalagi modelnya cakep-cakep 
dianggap cukup. Itu dia yang berbaha-
ya. Proses pembelajaran fotografi dalam 
kursus bukan sekedar populer tapi 
harus punya depth. Setiap murid harus 
mendapat kesempatan seluas-luasnya 
untuk mendapat teori secara sistematis, 
mendapat kesempatan untuk men-
coba, mengeksplorasi dan menemukan 
hambatan dalam kasus-kasus tertentu 
dalam sesi praktek dan yang tidak kalah 

penting murid harus mendapat kes-
empatan untuk experienced atmosfer 
industrinya agar siap pakai.” Jelasnya.

YU berpendapat bahwa peranan 
lembaga kursus fotografi dalam mem-
bentuk blue print fotografi Indonesia 
sangat besar mengingat banyaknya 
peminat fotografi yang bergantung 
pada lembaga kursus fotografi dalam 
mendalami fotografi. “Kalau di kursus 
diajarinnya motret rame-rame, diskus-
inya seputar kamera, lensa, lighting 
equipment, motretnya nggak jauh 
dari model, seksi, atau bahkan nude 

“Mau sebagus apapun materinya, ka-
lau sekali pertemuannya tidak lebih 

dari 3 jam di mana muridnya belasan 
atau sampai puluhan ya nggak akan 

dapat apa-apa.”
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ya nggak heran kalau profesionalnya 
habis perlahan-lahan. Karena tidak ada 
regenerasi yang berkualitas.” Ujarnya 
lagi.

Senada dengan YU, GL melihat bahwa 
lembaga kursus fotografi ikut berperan 
dalam menyebabkan hancurnya harga 
jasa fotografi di berbagai bidang. “Lem-
baga kursus fotografi hanya memper-
timbangkan bagaimana mereka cari 
murid, mendidik mereka, dan melulus-
kan mereka. Masalah apakah lulusan-
nya bagus atau enggak nggak pernah 
dipikirin. Lihat saja, tidak ada satu 
lembaga kursus fotografi yang berani 
untuk tidak meluluskan murid yang 
tidak mampu memenuhi standar. Se-
muanya dianggap lulus karena syarat 
lulus adalah kehadiran dan bayaran. 
Kalau sudah lunas dan kehadirannya 
cukup ya bisa lulus. Masalah di luar 
nanti kepakai atau tidak mereka tidak 
pernah mau ambil pusing. Akhirnya 
profesi fotografer jadi over supply 
sementara kualitasnya down trending. 
Akhirnya harganya jadi banting-bantin-
gan. Karena secara kualitas semua 
sama jeleknya jadi hargalah yang ambil 
peranan. Harusnya lembaga kursus 
fotografi aware dengan ini.” Tegasnya.

Ketidakpedulian sebagain besar lem-

baga kursus fotografi terhadap kondisi 
ini semakin jelas terlihat dengan tidak 
adanya system evaluasi yang mampu 
memberikan masukan terhadap 
standar kualitas lulusan mereka. 
“Bayangkan betapa banyaknya orang 
yang masuk menjadi murid di lembaga 
kursus fotografi, belajar di sana, mem-
beli kamera yang lebih canggih dan 
mahal, membeli peralatan yang lebih 
canggih dan mahal, lulus dari lembaga 
kursus tersebut, namun beberapa 
bulan kemudian menjual satu per satu 
alat yang sudah dibeli dan banting setir 
ke bidang lain.” Ujar GL. “hal ini mereka 
lakukan karena mereka frustasi. Sudah 
berinvestasi begitu banyak namun 
masih juga tidak bisa menjadikan 
fotografi sebagai nafkah. Dan ironis-
nya lembaga kursus tidak peduli. Yang 
mereka pentingkan hanyalah target 
bulanannya tercapai. Padahal ketika 
mereka keluar dari sebuah lembaga 
kursus dengan predikat lulus artinya 
mereka sudah memenuhi standar 
kualitas yang ditetapkan oleh lembaga 
kursus tersebut. dan ketika lulusannya 
dianggap “tidak mampu” maka artinya 
standar dari lembaga kursus tersebut 
standar sampah.” Sambungnya.

Untuk itu bagi anda yang tertarik untuk 
berguru di lembaga kursus fotografi, 

 “Lembaga kursus fotografi 
hanya mempertimbang-

kan bagaimana mereka cari 
murid, mendidik mereka, 
dan meluluskan mereka. 

Masalah apakah lulusannya 
bagus atau enggak nggak 
pernah dipikirin. Lihat saja, 

tidak ada satu lembaga 
kursus fotografi yang bera-
ni untuk tidak meluluskan 
murid yang tidak mampu 

memenuhi standar. Se-
muanya dianggap lulus 

karena syarat lulus adalah 
kehadiran dan bayaran.
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pertimbangkanlah kurikulum yang 
akan diajarkan, pengajar yang akan 
mengajar, dan juga akses ke industri 
yang ingin anda masuki. Lembaga 
kursus jurnalistik Antara berhasilk da-
lam hal ini karena materi yang disam-
paikan cukup up to date, pengajarnya 
juga mau meluangkan waktu untuk 
berdiskusi dengan murid sehingga 
murid mendapat sesuatu yang bukan 
text book. Perhatikan juga jumlah 
murid dalam satu kelasnya. Karena se-
makin banyak murid yang ada di kelas 
tersbeut, semakin sedikit anda menda-
pat waktu untuk berkonsentrasi dan 
mendapat kesempatan untuk mengek-
splor dan mengaplikasikan teori yang 
telah di dapat.

Masalah di luar 
nanti kepakai 
atau tidak mer-
eka tidak per-
nah mau ambil 
pusing. Akh-
irnya profesi 
fotografer jadi 
over supply se-
mentara kuali-
tasnya down 
trending. Akh-
irnya harganya 
jadi banting-
bantingan. 
Karena secara 
kualitas semua 
sama jeleknya 
jadi hargalah 
yang ambil per-
anan. Harusnya 
lembaga kursus 
fotografi aware 
dengan ini.” 
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RUDY SIMONAJI, SEBUAH BISNIS 
YANG BERNAMA FOTOGRAFI

Fotografi komersil diyakini oleh 
sebagian orang sebagai bidang yang 
cukup sulit dimasuki oleh pemain-pe-
main baru. Berbagai cara sudah dilaku-
kan banyak orang untuk bisa masuk 
menembus koridor fotografi komersil 
yang seakan-akan tertutup rapat oleh 
kekurangpercayaan pengguna jasa 
fotografi komersil pada nama-nama 
baru. Dari sedikit yang bisa menembus 
masuk terdengar nama Rudolfus Rudy 
Simonaji.

Rudy memulai perjalanan panjangnya 
di bidang fotografi ketika masih duduk 
di bangku SMA di bandung. “waktu itu 
saya sekolah siang. Jadi paginya dari-
pada nggak ada kerjaan saya kursus 
di Jonas pakai kamera kakak saya.” 
Ujarnya membuka pembicaraan kami. 
Namun sayang kepindahan Rudy ke 
Kalimantan mengikuti ayahnya mem-
buat pembelajaran  fotografi Rudy di 
Bandung terhenti. Namun kecintaan-
nya terhadap fotografi membuatnya 

terus berlatih foto di Kalimantan. 
Ketika hendak masuk bangku kuliah, 
Rudy berniat berkuliah di Yogya karena 
ingin menyusul gadis pujaannya yang 
memutuskan berkuliah di Yogya. “Dulu 
saya nggak tahu apa-apa soal sekolah 
fotografi. Saya cuma tahu fotografi cari 
duitnya dari motret kawinan, kema-
tian, dan ulang tahun.” Kenangnya. 
Rudy pun menelepon temannya yang 
tinggal di yogya dan minta dicarikan 
perguruan tinggi yang menyediakan 
jurusan fotografi. “Saya nggak mau 
sekolah yang susah-susah. Karena saya 
suka motret, makanya saya pilih kuliah 
itu.” Kenangnya lagi. Rudy pun mendaf-
tar dan diterima bersekolah di ADVY, 
sekolah fotografi milik Agus Leonardus.

“Di ADVY saya belajar banyak hal, 
mulai dari teknis, mental, performance, 
attitude, bagaimana cara approach 
klien dan lain sebagainya.” Ujarnya. 
Rudy banyak mendapat pelajaran basic 
fotografi di sana, dan ia banyak berlatih 

“Saya rajin 
bikin port-

folio, dan 
itu harus 
portfolio 

yang disu-
kai market, 

jadi saya 
pelajari 

dulu mar-
ketnya.”

“Kalau 
portfo-
lionya 
lengkap, 
semua kat-
egori ada 
maka klien 
bisa me-
nilai skill 
kita seper-
ti apa.” 
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sendiri untuk mempertajam kemam-
puan aplikasinya. 

Di tahun akhir masa kuliahnya di sana, 
Rudy mendapat kesempatan untuk 
boleh magang di tempat Iswanto, se-
orang fotografer komersil yang sudah 
eksis. Karen performa yang cukup baik, 
Rudy pun ditawari untuk bekerja tetap 
sebagai asisten yang juga sesekali mer-
angkap sebagai producer. Dari sanalah 
Rudy banyak mendapat ilmu fotografi 
lengkap dengan pengetahuan bisnis-
nya.
Tahun 2006 Rudy memutuskan untuk 
keluar dan membangun usahanya 
sendiri dengan nama Simokaze. 

Rudy memulai Simokaze dengan mem-
buat portfolio yang sesuai dengan per-
mintaan target marketnya. “Saya rajin 
bikin portfolio, dan itu harus portfolio 
yang disukai market, jadi saya pelajari 
dulu marketnya.” Kenangnya. “Portfolio 
itu kalau bisa harus lengkap, semua 
kategori ada mulai dari produk, still 
life, food, otomotif, lifestyle, dan lain 
sebagainya. Dan tiap tahun saya bikin 
lagi yang baru.” Sambungnya. “Kalau 
portfolionya lengkap, semua kategori 
ada maka klien bisa menilai skill kita 
seperti apa.” Lanjutnyalagi.

Untuk pemula, Rudy menyarankan 
untuk membuat portfolio dengan foto-
foto yang memang sedang disukai. 
“Simplenya lihat saja kiblatnya lagi ke 
siapa? Kalau lagi ke Sam Nugroho ya 
bikin foto yang arahnya nggak jauh 
dari sana tapi tetap kasih sentuhan 
pribadi yang kuat.” Tegasnya. Rudy san-
gat menganggap penting selera dan 
kemauan klien dalam membuat portfo-
lio. “Jangan asal bagus, tapi harus tahu 
maunya klien apa sih.” Ujarnya lagi.

Walaupun di awal usahanya itu Rudy 
menjalani semuanya seorang diri, 
perlahan-lahan Rudy mulai lebih serius 
menjalani bisnisnya. “Saya terus belajar 
fotografi, dan nggak cuma fotografi, 

tapi juga bisnisnya. Saya rajin ikut 
konsultasi bisnis. Bahkan saya punya 
business coach.” Terangnya. “Saya sadar, 
sebagus-bagusnya kita motret kalau 
nggak bisa jualannya ya percuma juga. 
Nah business coach saya banyak mem-
bantu soal ini. Setiap periode tertentu 
saya ditargeti untuk mencapai angka 
tertentu dan dipaksa untuk mencari 
cara bagaimana mencapainya.” Sam-
bungnya.

Rudy juga mencurahkan waktunya un-
tuk memperhatian aspek-aspek bisnis 
dari usaha jasa fotografinya tersebut. 

 “Jangan 
asal bagus, 
tapi harus 
tahu mau-
nya klien 
apa sih.”

“Saya sa-
dar, seb-
agus-ba-
gusnya 
kita 
motret 
kalau ng-
gak bisa 
jualan-
nya ya 
percuma 
juga.”
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“Saya bikin system sendiri supaya 
tahu hitungannya, sehingga costnya 
nggak terlalu besar dan apda akhirnya 
harganya kompetitif.” Jelasnya. “Un-
tuk itu saya harus bisa atur cash flow 
karena saya harus gaji karyawan juga. 
Harus bisa bikin perhitungan berapa 
uang yang akan masuk dan kapan, jadi 
semuanya bisa diatur.” Lanjutnya.
Rudy menganggap fotografi komersil 
sebagai bidang fotografi yang proporsi 
fotografi dan proporsi bisnisnya fifty-
fifty.

Berbicara mengenai harga, Rudy 
merasa tidak ada kata harga yang han-
cur di tengah kondisi di mana banyak 
fotografer yang merasa harga jasa 
fotografi semakin hancur. “Tiap tahun 
saya selalu menaikkan harga walaupun 
pelan-pelan.” Jelasnya. 
Untuk menentukan harga Rudy mem-
pertimbangkan beberapa hal. “Yang 
pertama harus dilihat klien bayarnya 
berapa lama. Semakin lama semakin 
mahal. Lalu dilihat juga kita menger-
jakannya lama atau enggak. Kalau 
lama berarti susah, dan artinya boleh 
dicharge lebih mahal.” Jelasnya. “Se-
mentara jika foto yang diminta sudah 
terlalu jauh dari layout, saya biasanya 
meminta bayaran tambahan karena 
effortnya nambah.” Lanjutnya. 

Rudy beranggapan kalau klien puas 
maka berapapun harga yang kita aju-
kan tidak akan jadi masalah. Satu tips 
menarik yang Rudy sampaikan sehu-
bungan dengan harga adalah masalah 
penampilan. “Penampilan sangat pent-
ing. Karena klien juga akan memband-
ingkan penampilan kita dengan harga. 
Kalau penampilan kita berantakan, 
baju, asesoris dan alat yang kita guna-
kan murahan klien juga nggak akan 
mau bayar mahal.” Tegasnya.

Mengamati kelakuan dan kebiasaan 
fotografer-fotografer muda, Rudy 
memandang bahwa fotografer muda 
kurang begitu mengerti dasar fotografi. 
“Anak sekarang nggak ngerti basic foto, 
nggak ngerti logika lighting. Pada-
hal kalau logikanya sudah mengerti 
kasusnya beda sekalipun pasti tahu 
solusinya.” Jelasnya. “Selain itu, anak 
sekarang suka nggak bisa menghargai 
kemampuannya. Harganya murah 
dan ketika klien minta tambahan atau 
perubahan yang cukup berarti mereka 
nggak charge. Padahal seharusnya 
dicharge karena sudah beda lagi kasus-
nya.” Lanjutnya.

Rudy juga mengomentari sikap buru-
buru fotografer muda. “Jangan buru-
buru, semuanya nggak bisa instan. Jam 

“Anak sekarang ng-
gak ngerti basic 

foto, nggak ngerti 
logika lighting. Pa-

dahal kalau logikan-
ya sudah menger-
ti kasusnya beda 

sekalipun pasti tahu 
solusinya.” 
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terbang itu tetap perlu untuk mema-
tangkan kemampuan kita.” Ujarnya. 
Untuk mengasah kemampuan dan 
memperbanyak jam terbang dengan 
biaya yang murah Rudy menyarankan 
untuk memotret untuk keperluan 
majalah. “Motret majalah itu latihan 
yang murah dan nggak beresiko. Kar-
ena semuanya sudah disediakan oleh 
majalah.” Jelasnya.

Di akhir pembicaraan kami, Rudy 
memberikan beberapa tips untuk be-
lajar fotografi secara serius dan efektif. 
“Yang pertama carilah lembaga yang 
tepat. Cari tempat kursus jangan asal 

terkenal saja. Survey dulu materinya 
apa. Yang diajarkan apa saja.” Jelasnya. 
“Selanjutnya banyakin latihan. Dulu 
waktu saya masih kuliah, satu tugas 
bisa saya ulang dua sampai tiga kali 
untuk mendapatkan hasil yang lebih 
baik.” Sambungnya.
Rudy juga menganggap pentingnya 
referensi untuk memperkaya kemam-
puan kita. “Perbanyaklah referensi. Tapi 
jangan cuma dilihat dan dikagumi saja, 
tapi juga dicoba. Dalam proses belajar 
nyontoh itu boleh-boleh saja. Kalau 
dapat foto yang bagus, coba bikin yang 
sama. Coba terus sampai bisa.” Tegas-
nya. Hal yang tidak kalah penting dan 
mujarab untuk bisa lebih serius di level 
professional menurut Rudy adalah 
dengan menjadi asisten fotografer 
professional yang sudah eksis. “Dengan 
menjadi asisten kita bisa belajar banyak 
hal. Kita bisa masuk dan mengamati 
tanpa mengganggu orang yang kita 
amati.” Jelasnya.

Dan akhirnya, satu pesan penting 
disampaikan Rudy sebagai penutup, 
“Nggak ada orang yang langsung di 
atas, jadi jangan maunya instan. Jalani 
saja prosesnya. Biar semakin matang.” 

MENELUSURI JEJAK-JEJAK KREATIFITAS BAGIAN 2

MEMULAI 
DENGAN 
MENDENGAR 
DAN 
MENGAMATI
Ingatkah anda akan sosok MacGyver yang begitu brilian memecahkan berbagai 
macam persoalan yang mengancamnya dengan bantuan benda-benda di sekelil-
ingnya? Saya yakin tidak ada orang yang akan membantah jika saya mengatakan 
bahwa MacGyver adalah tokoh yang kreatif. Serupa dengan filosofi ninja, Mac-
Gyver mampu memanfaatkan segala sesuatu yang ada di sekelilingnya untuk 
dijadikan sebagai senjata atau alat penyelamat untuknya. Lagi-lagi saya harus 
sedikit menyinggung faktor desakan atau tekanan yang sudah saya utarakan di 
edisi sebelumnya sebagai “bahan bakar” untuk menjadi kreatif. MacGyver bisa kita 
kenal sebagai sosok yang kreatif ketika kita menyaksikan ia lolos dari tekanan-te-
kanan. Ketika tidak ada faktor tekanan, MacGyver tidak terlihat kreatif atau mung-
kin tanpa dihujani tekanan di setiap episodenya MacGyver tidak akan dikenal se-
bagai sosok yang kreatif. Jadi ijinkanlah saya untuk sekali lagi menekankan point 
besar yang saya sampaikan di edisi sebelumnya yaitu tekanan atau desakan yang 
berupa rasa tidak puas, rasa ingin lebih, kegelisahan akan sesuatu yang statis 

“Nggak ada 
orang yang 
langsung di 

atas, jadi jan-
gan maunya 
instan. Jalani 

saja pros-
esnya. Biar 

semakin ma-
tang.” 
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yang bisa berasal baik dari luar diri kita 
seperti persaingan, tekanan dari orang 
lain, maupun desakan dari dalam diri 
karena ingin lebih adalah bahan bakar 
utama untuk menjadi kreatif.

Sayangnya, berada dalam tekanan 
saja tidaklah selesai. Mungkin banyak 
yang berpikir bahwa jika kita yang 
berada dalam scene di mana MacGyver 
terperangkap dalam sebuah bunker 
di mana perlahan-lahan air masuk 
membanjiri bunker tersebut, kemung-
kinan besar kita akan mati tenggelam 
dalam bunker tersebut. Lalu ada orang 
lain yang berkata, “Kalau saya memiliki 
pengetahuan yang sama dengan Mac-

Gyver dan terjebak dalam scene yang 
sama pasti saya mampu lolos seperti 
MacGyver.” Bagaimana menurut anda? 
Apakah anda sependapat? Saya tidak.

Banyak professor yang memiliki penge-
tahuan yang sangat luas mengenai 
kimia, fisika dan reaksi-reaksi berbagai 
macam zat/benda terhadap zat/benda 
lainnya namun ketika diletakkan pada 
scene seperti di mana MacGyver ter-
perangkap ia tidak berhasil lolos. 
Di sini kita perlu mengetahui bahwa 
pengetahuan yang luas tidak men-
jamin orang menjadi kreatif. Bahwa 
besi akan hancur ketika dituangi asam 
dengan kadar tinggi MacGyver tahu, 

begitu juga professor kimia manapun. 
Namun menjadi terinspirasi untuk 
menggunakan asam yang ada di 
ruangan untuk melumerkan pintu 
besi bunker ketika kita terkurung dari 
bunker butuh satu level kemampuan 
yang lebih dari sekedar pengetahuan. 
Banyak yang memiliki pengetahuan 
yang sama atau lebih hebat dari Mac-
Gyver, namun tidak semua memiliki 
kreatifitas yang mampu membuatnya 
menemukan inspirasi-inspirasi kreatif 
untuk mengaplikasikan pengetahuan-
nya untuk memecahkan solusi.

Namun, apakah bisa kita menjadi 
kreatif ketika pengetahuan kita terba-
tas. Seorang MacGyver tidak pernah 
akan bisa menjadi kreatif seperti yang 
pernah kita saksikan di televisi jika ia 
tidak memiliki pengetahuan yang luas 
mengenai banyak hal.
Kesimpulannya pengetahuan akan 
hal-hal mendasar menjadi penting 
dan hampir sama pentingnya dengan 
pengetahuan dan kreatifitas untuk 
mengaplikasikan pengetahuan dasar 
tadi menjadi berbagai macam solusi 
terhadap berbagai macam kasus.

Pengetahuan dasar mengenai teori 
dasar suatu bidang tertentu yang kita 
geluti adalah modal dasar yang harus 
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dipunyai. Ketika kita di sekolah dasar 
kita diajari tentang pertambahan. 
Bahwa 5 dikalikan dengan 5 sama 
dengan 25. Namun pernahkah pada 
sebuah sesi interview seleksi pekerjaan 
pertanyaan semacam itu ditanyakan 
kepada kita? Tidak. Ketika kita bekerja 
sebagai kasir pernahkah pertanyaan 
seperti itu muncul dari pelanggan 
atau atasan? Tidak. Yang ada adalah 
aplikasi kasus dari teori perkalian 
sederhana itu, yaitu ketika ada sebuah 
permen yang berharga 5 rupiah, dan 
dibeli oleh lima orang, maka uang 
yang harus diterima adalah 25 rupiah. 
Contoh ekstrim dari kasir yang tidak 
memiliki kemampuan aplikasi yang 
baik terhadap pengetahuan teori-teori 
perkalian sederhana adalah ketika sang 
kasir berkata, “saya kan nggak pernah 
diajarin bagaimana menghitung uang 
yang harus saya terima ketika ada lima 
orang membeli lima permen seharga 
lima rupiah.” Padahal ia pernah diajari 
perhitungan 5 dikali 5.

Ketika kita bersekolah, banyak teori-
teori yang luar biasa berharganya yang 
kita terima. Tapi sayangnya bahkan se-
orang lulusan dengan predikat magna 
cumlaude sekalipun banyak yang tidak 
siap pakai di lahan pekerjaan karena 
tidak menguasai aplikasi teori-teori 

yang ia dapat selama kuliah dalam 
lahan pekerjaannya. 
Sebaliknya banyak orang-orang 
yang berbakat kreatif namun kurang 
berpendidikan sehingga kreatifitasnya 
begitu dangkal dan umum.

Di edisi-edisi awal majalah ini saya 
pernah menulis tentang berbagai 
macam formula menjadi kreatif yang 
sering dikampanyekan oleh para 
penganut kreatifitas. Ada yang men-
gatakan bahwa untuk menjadi kreatif, 
ada baiknya kita banyak membaca, 
banyak bergaul, memperkaya referensi, 
mencoba hal-hal baru, mendengarkan 
lagu yang alirannya belum pernah 
kita dengarkan, menonton film yang 
genrenya belum pernah kita tonton. 
Menggunakan kendaraan yang belum 
pernah kita tumpangi dan lain seba-
gainya. Tujuan akhirnya pada dasarnya 
adalah memperkaya sudut padang dan 
pengetahuan tentang berbagai macam 
angle dalam kehidupan. Ketika untuk 
pertama kalinya kita duduk sebagai 
seorang penumpang bus yang penuh 
sesak dan dipenuhi dengan semerbak 
keringat, kita mendapatkan banyak 
pengalaman baru yang hanya terjadi 
di dalam bus tersebut. Banyak hal yang 
hanya bisa kita temui, rasakan dan 
alami ketika kita mengalaminya.

 “...sayangnya 
bahkan seorang 
lulusan dengan 
predikat magna 
cumlaude seka-

lipun banyak 
yang tidak siap 

pakai di lahan 
pekerjaan kar-

ena tidak men-
guasai aplikasi 

teori-teori yang 
ia dapat selama 
kuliah dalam la-
han pekerjaan-

nya.” 

Insight 
juga meru-
pakan fak-
ta, namun 
fakta yang 
lebih “han-
gat” lebih 
“menyen-
tuh” dan 
bersum-
ber dari 
dalam hati 
responden 
kita.
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Beberapa waktu yang lalu saya ter-
libat diskusi sengit di milis majalah 
ini mengenai langkah-langkah yang 
harus diambil untuk menjadi seorang 
fotografer iklan yang baik. Banyak 
usulan-usulan yang tampaknya manjur 
namun terdengar agak aneh karena 
usulan itu begitu umum. “Bikin saja 
portfolio yang bagus, lalu cetak kartu 
nama, dan yang nggak kalah penting 
cari database perusahaan periklanan.” 
Saran salah seorang peserta diskusi. 
Saya seringkali menjumpai kondisi 
di mana seseorang ingin melakukan 
sesuatu untuk keluar dari masalah atau 
sekedar menjalankan usaha lalu mulai 
merumuskan formulanya sendiri untuk 
melakukan hal-hal tersebut. Ketika 
ingin menjadi seorang fotografer 
wedding seseorang mengikuti hunt-
ing pre wedding bersama-sama untuk 
memiliki portfolio pre wedding, setelah 
terkumpul beberapa ia mulai mencetak 
kartu nama. Setelah kartu nama selesai 
dicetak, ia mulai berjualan dimulai dari 
kenalan dekat dengan harga yang san-
gat bersahabat. Ketika ingin menjadi 
seorang fotografer iklan, seseorang 
memperbanyak portfolio foto produk, 
aplikatif still life, fashion, dll. Setelah 
itu mereka mencetak kartu nama dan 
mulai meyebarkan CD berisi portfolio 

mereka ke perusahaan periklanan yang 
mereka tahu.

Sering kali kita terburu-buru ingin 
mewujudkan cita-cita kita tanpa 
mempelajarinya terlebih dahulu secara 
mendalam. Agar pembahasan men-
genai hal ini lebih mengena dan tidak 
terlalu membosankan saya akan meng-
gambarkannya dengan sebuah cerita 
ringan yang mungkin agak norak. Pada 
suatu hari ada dua orang anak SMA 
yang jatuh cinta kepada seorang gadis 
yang sama. Secara penampilan dan 
perawakan, kedua pemuda ini mirip 
mulai dari tinggi badan, potongan 
rambut, berat badan, postur, hobby, 
kepintaran dan juga sifatnya. Tono, 
pria pertama secara gencar melakukan 
PDKT kepada Tini, gadis yang juga 
disukai oleh Toni. Setiap hari sepulang 
sekolah Tono selalu menawarkan Tini 
pulang bersama. Setiap malam minggu 
Tono selalu mengirimi Tini Bunga. 
Setiap pagi Tono selalu mengirim SMS 
selamat pagi yang romantis kepada 
Tini, dan juga SMS selamat tidur yang 
gombal di malam hari. 
Sementara Toni ia tidak terburu-buru 
melancarkan “agresi”nya kepada Tini. 
Ia memulai usaha PDKTnya dengan 
mendekati teman dekat Tini, perla-
han-lahan ia mencari tahu apa saja 

Ketika banyak orang yang 
ingin menjadi fotografer 
iklan dan memulai usaha 
untuk mewujudkan cita-

citanya dengan mulai 
membuat daftar alat-alat 
yang harus dimiliki dan 

mulai membelinya, jangan-
jangan ketika ia melamar 
untuk menjadi asisten fo-
tografer iklan bahkan ia 

tidak diterima.
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kebiasaan Tini, kesukaannya, ketidak-
sukaannya, hal-hal yang dapat meny-
entuhnya dan lain sebagainya. Ia juga 
meluangkan waktu untuk mengamati 
Tini dari jauh untuk melakukan ricek 
terhadap informasi yang didapat dari 
teman dekat Tini tadi.

Dari pengamatan Toni, ia mendapati 
bahwa Tini tidak mau berpacaran den-
gan orang yang seumuran. Tini tidak 
suka orang yang suka menghambur-
hamburkan uang tapi sangat menyukai 
orang yang murah hati, Tini tidak suka 

orang yang gombal, berlebihan dan 
obral romantisme semu melainkan 
orang yang tulus dan menemukan 
romantisme secara spontan tanpa 
dibuat-buat. Tini tidak suka dengan 
pemuda yang agresif, namun ia suka 
orang yang sedikit misterius dan terke-
san agak dingin. Dengan informasi 
tersebut Toni mulai menyusun strategi 
untuk melakukan PDKT kepada Tini. 
Toni tidak megobral perhatian kepada 
Tini. Seringkali ia terlihat cuek, namun 
sesekali ia memberikan perhatian 
kepada Tini. Ketika Tono sibuk mem-

propagandakan kebaikannya kepada 
Tini dengan terus berbicara, Toni lebih 
memilih untuk menjadi pendengar dari 
keluh kesah Tini. Ketika Tono menga-
jak Tini untuk pergi bebas ke bioskop 
untuk nonton dengan mobil mewah 
orang tuanya, Toni memilih untuk 
menggunakan bis kota untuk pergi 
ke bioskop dengan Tini. Hasilnya Tono 
lebih cepat sampai dan lebih cepat 
pulang dari bioskop bersama Tini, 
sementara Toni menghabiskan waktu 
lebih lama untuk pergi dan pulang 
ke bioskop bersama Tini yang artinya 
lebih banyak kesempatan untuk ber-
sama, ditambah momen romantisme 
tak direncanakan ketika mereka berdua 
harus berteduh di halte ketika hujan 
turun. Satu persatu barrier yang berha-

sil diidentifikasikan dari sesi pengama-
tan Toni terhadap Tini dipecahkan. 
Ketidaksukaan Tini untuk berpacaran 
dengan anak seumuran perlahan-lahan 
meluntur ketika Toni yang walaupun 
seumuran dengan Tini namun bisa 
berlaku dewasa, sabar, ngemong, 
menjadi pendengar yang baik bagi Tini. 
Ketidaksukaan Tini akan pemuda yang 
gombal dan sibuk “berkampanye” men-
genai dirinya dan mendoktrinasi 1001 
alasan mengapa ia pantas menjadi 
pacar yang baik tidak dilakukan Toni. 
Toni memilih untuk menunjukkannya 
dengan perbuatan, bukan kata-kata. 
Ia tidak mengobral janji dan ucapan 
manis, sehingga ketika ucapan manis 
yang sangat jarang terucap itu mun-
cul rasanya menjadi begitu manisnya 

Banyak yang memiliki 
pengetahuan yang sama 

atau lebih hebat dari Mac-
Gyver, namun tidak semua 

memiliki kreatifitas yang 
mampu membuatnya me-

nemukan inspirasi-inspirasi 
kreatif untuk mengap-

likasikan pengetahuannya 
untuk memecahkan solusi.
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dan abadi. Dan akhirnya Toni meme-
nangkan hati Tini. Toni memenangkan 
hati Tini karena mendengar apa yang 
menjadi kesukaan dan ketidaksukaan 
Tini, apa yang ia mau dan apa yang ia 
tidak mau. 

Jauh sebelum majalah ini diluncurkan, 
saya dan teman-teman pendiri melaku-
kan banyak research. Kami melakukan 
research mengenai seberapa mungkin 
target market yang dituju mau men-
download majalah ini. Berapa besar 
file pdf yang masih menarik untuk 
didownload. Kami melakukan research 

mengenai beberapa software layout-
ing yang nantinya akan digunakan 
untuk melayout majalah ini. Seberapa 
kecil software-software tersebut bisa 
menghasilkan output pdf yang kecil 
file sizenya namun masih bisa diterima 
kualitas gambarnya. Kami juga melaku-
kan research mengenai berapa ukuran 
ideal majalah ini sehingga ketika di 
view full on screen masih terbaca 
teksnya tanpa di zoom. Saya pun sem-
pat menceburkan diri untuk masuk 
mendaftar sebagai murid di sebuah 
kursus fotografi yang paling banyak 
peminatnya. Bukan untuk belajar, 
namun untuk mengetahui insight dari 
orang-orang yang belajar di sana yang 

merupakan target market majalah ini. 
Dan banyak hal lain lagi yang kami 
lakukan untuk mempelajari hal-hal 
yang mungkin harus kita lakukan atau 
hindari.

Dalam diskusi mengenai bagaimana 
menjadi fotografer iklan di milis 
majalah ini saya mengatakan, “jangan 
berpikir portfolio dulu, jangan berpikir 
investasi dulu, jangan berpikir harus 
beli kamera apa, jangan berpikir cetak 
kartu nama, jangan berpikir cari data 
perusahaan periklanan dulu. Mela-
marlah dulu jadi asisten fotografer 
iklan yang sudah exist.”.  Saya melihat 
banyak pehobi fotografi yang begitu 
ingin terburu-buru. Pada akhirnya 
mereka cenderung menggampang-
kan situasi. Orang ingin membuat 
segala sesuatunya menjadi sederhana, 
bahkan hal yang sesungguhnya rumit 
diupayakan agar menjadi sederhana. 
Sayangnya banyak hal rumit yang tidak 
bisa diubah menjadi sederhana tanpa 
konsekuensi tertentu. Ketika anda 
ingin menjadi fotografer iklan, apakah 
anda pernah bertanya kepada diri anda 
sendiri apakah anda sudah layak men-
jadi fotografer iklan? Apakah kemam-
puan anda sudah mencukupi? Apakah 
anda sudah menanyakan kepada 
orang yang lebih mengerti akan dunia 

fotografi iklan juga mengenai hal itu?

Ketika saya menyarankan agar setiap 
orang yang ingin menjadi fotografer 
iklan untuk menjadi asisten dari fo-
tografer iklan yang sudah eksis terlebih 
dahulu saya dianggap ingin mem-
bodohi dan mengkerdilkan fotografer-
fotografer muda yang memiliki ke-
mampuan. Padahal saya tidak pernah 
mengatakan bahwa menjadi asisten 
haruslah menjadi cita-cita abadi mere-
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ka. Asisten hanyalah batu loncatan dan 
jembatan untuk bisa masuk ke dalam 
dunia fotografi iklan yang sebegitu ter-
tutupnya. Berusaha mengerti standar 
yang berlaku di sana dan mengukur 
kemampuan diri sendiri apakah sudah 
layak atau belum masuk ke dunia itu. 
Menjadi asisten adalah kesempatan 
yang begitu mahal untuk bisa menge-
tahui proses kerja fotografi iklan, siapa 
saja tim yang terlibat, seberapa standar 
service yang harus diberikan, seberapa 
standar kualitasnya, bagaimana work-
flownya, bagaimana seorang fotografer 
harus menempatkan diri dalam sebuah 

pemotretan. Menjadi asisten fotografer 
iklan artinya mendapatkan kesempa-
tan untuk mempelajari fotografi secara 
menyeluruh baik secara teori, aplikasi 
dalam berbagai macam situasi, hingga 
problem solving dalam setiap kasus. 
Menjadi asisten fotografer iklan artinya 
mendapatkan kesempatan untuk bisa 
mencoba memotret untuk keperluan 
iklan tanpa meresikokan nama kita dari 
ancaman black list klien yang kapok 
jika hasil foto kita di bawah harapan 
mereka.

Ketika banyak orang yang ingin 

menjadi fotografer iklan dan memulai 
usaha untuk mewujudkan cita-citanya 
dengan mulai membuat daftar alat-alat 
yang harus dimiliki dan mulai mem-
belinya, jangan-jangan ketika ia mela-
mar untuk menjadi asisten fotografer 
iklan bahkan ia tidak diterima. “Kalau 
jadi asistennya aja nggak diterima, apa 
nggak aneh mulai berpikir untuk jadi 
fotografernya?” ungkap saya waktu itu.

Terlalu banyak fotografer muda di 
republik ini yang begitu tidak punya 
waktunya untuk mengamati dan mem-
pelajari bidang yang ingin dimasuki 

sebelum terjun menceburkan diri. Pada 
akhirnya informasi yang didapat begitu 
terbatas. Atau jikalau ada informasi 
yang didapat hanyalah berupa fakta 
dingin, bukan insight.
Satu hal yang harus menjadi pegangan 
adalah insight bukan sekedar fakta. Di 
mana beda antara fakta dan insight? 
Insight juga merupakan fakta, namun 
fakta yang lebih “hangat” lebih “me-
nyentuh” dan bersumber dari dalam 
hati responden kita. Bahwa Tini tidak 
mau memacari orang seumuran adalah 
data. Namun bahwa Tini tidak mau 
memacari orang seumuran karena 

bahwa menjadi kreatif artinya memiliki kemam-
puan yang begitu flexibelnya sehingga selalu bisa 
keluar dari permasalahan yang ada, atau dengan 

kata lain menjadi kreatif artinya selalu bisa mencip-
takan pintu-pintu untuk menyelesaikan masalah, 
maka bagaimana kita bisa menciptakan pintu ke-
luar ketika informasi akurat dan factual mengenai 

ruang lingkup permasalahan.
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cenderung tidak mau mengalah dan 
kurang bisa mengemong adalah 
insight.

Jika kita kembalikan ke obrolan 
pembuka mengenai MacGyver di awal 
tulisan ini, kira-kira apakah MacGyver 
bisa menjadi kreatif jika ia tidak memili-
ki pengetahuan dasar yang cukup baik 
mengenai ilmu alam dan reaksinya? 
Apakah MacGyver bisa menjadi kreatif 
jika ia tidak mengamati dan mempela-
jari situasi sekitar di mana ia diburu 
waktu ketika terjebak dalam sebuah 
ancaman? Saya rasa tidak.

Jika anda sependapat dengan saya 
bahwa menjadi kreatif artinya memiliki 
kemampuan yang begitu flexibelnya 
sehingga selalu bisa keluar dari per-
masalahan yang ada, atau dengan kata 
lain menjadi kreatif artinya selalu bisa 
menciptakan pintu-pintu untuk me-
nyelesaikan masalah, maka bagaimana 
kita bisa menciptakan pintu keluar ke-
tika informasi akurat dan factual men-
genai ruang lingkup permasalahan.

Presiden Amerika Serikat yang baru 
saja dilantik menegaskan untuk mer-
ubah kebijakan politik luar negeri dari 
mendikte menjadi mendengarkan. Tan-
pa bermaksud menarik pembicaraan 

ini menjadi pembicaraan politik yang 
seharusnya tidak berada di majalah 
ini, kebijakan tersebut dilaksanakan 
karena begitu sadarnya mereka bahwa 
Amerika kurang banyak mendengar 
negara-negara lain, kepeduliannya, ke-
butuhannya, kesenangannya, ketidak-
senangannya dan itu semua berujung 
pada keputusan-keputusan yang con-
troversial dan menjadi bumerang bagi 
mereka. Untuk itu, posisi mendengar 
yang sedang coba mereka laksanakan 
adalah posisi untuk membuka pintu-
pintu yang berujung pada kreatifitas.

Di seminar-seminar, atau pun artikel-
artikel tentang marketing selalu ada 
anjuran untuk menggunakan tools 
SWOT (Strength, Weakness, Opportu-
nity, Threat), tools balanced scorecard, 
strategy STP (Segmentation, Targeting 
& Positioning). Namun tanpa melaku-
kan research terlebih dahulu saya be-
rani bertaruh bahwa kolom-kolom isian 
pada semua marketing tools itu hanya 
akan berisi sesuatu yang dangkal, gen-
eral, tidak inspiring, tidak triggering, 
atau bahkan kosong sama sekali.

Saya pribadi senang sekali mengamati 
orang ketika baru pertama kali berke-
nalan. Ada orang-orang yang “ceroboh” 
dengan banyak berbicara di masa-

Saya melihat 
banyak pehobi 
fotografi yang 

begitu ingin ter-
buru-buru. Pada 

akhirnya mer-
eka cenderung 

menggampang-
kan situasi. Orang 

ingin membuat 
segala sesua-

tunya menjadi 
sederhana, bah-

kan hal yang ses-
ungguhnya rumit 
diupayakan agar 

menjadi seder-
hana. Sayangnya 
banyak hal rumit 

yang tidak bisa 
diubah menjadi 

sederhana tanpa 
konsekuensi ter-

tentu.

Untuk 
itu, posisi 
menden-
gar yang 

sedang 
coba mer-

eka lak-
sanakan 

adalah po-
sisi untuk 

membuka 
pintu-pin-

tu yang 
berujung 
pada kre-

atifitas.
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masa awal perkenalan. Saya pribadi 
(jika tidak dituntut oleh pekerjaan 
atau profesi) memilih untuk menjadi 
pendiam, mendengarkan orang yang 
baru kenal untuk berbicara mengenai 
apa saja. Namun dalam “ke-diam-an” 
saya itu saya mencoba mengidenti-
fikasi orang yang baru saya kenal ini 
orang yang seperti apa, apakah ia ber-
bicara karena benar-benar mengerti 
banyak hal atau banyak bicara justru 
untuk menutupi ketidaktahuan akan 
banyak hal? Jika memang memung-
kinkan, saya memilih untuk memulai 
segala sesuatunya dengan mendengar, 
mengamati.

Pertanyaannya wahai anda para fo-
tografer yang akan atau sudah terjun 
ke dunia usaha fotografi wedding, 
fotografi iklan, para pengusaha cuci 
cetak, album foto, fotorgafi equipment: 
sudahkah anda mendengar dan mem-
pelajari bisnis yang anda akan atau 
sudah masuki secara mendalam? 

DAN 
SANTOSO, 
LOCAL BLOOD 
WITH GLOBAL 
TALENT
Sebagian besar pehobi fotografi fashion di Indonesia masih mengidolakan nama-
nama lama seperti Hari Subastian, Bambang Santoso, Davy Linggar dan nama-
nama yang sudah established di bidang fotografi fashion di Indonesia. Agak 
lambatnya regenerasi fotografer fashion muda Indonesia mungkin juga dikar-
enakan oleh posisi Indonesia yang bukan sebagai kiblat fashion dunia. Sebagian 
kalangan menilai Indonesia tidak mampu menetaskan fotografer fashion muda 
yang mumpuni. Namun, setelah anda membaca profil Dan Santoso, salah seorang 
fotografer fashion muda Indonesia yang hingga kini masih bermukim di negeri 
paman Sam, mungkin anda akan mementahkan pemikiran-pemikiran apatis 
tentang fotografer fashion muda Indonesia tersebut.

Dan Santoso sempat terkatung-katung karena kenakalannya ketika bersekolah 
di Amerika Serikat dan Australia. “Saya sempet sekolah bisnis di US dan Australia, 
tapi nggak bener dan nggak pernah selesai.” Ujarnya. Dan Santoso yang mengaku 
pernah ikut kelas fotografi black & white di bangku SMAnya merasa jatuh cinta 
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Makeup Artist: Amanda Banfield, Eleanor Sabaduquia, Wardrobe Stylist: Pegah Sasani, Photographer: Dan Santoso, David Nguyen Studio, Jason Wang
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Makeup Artist: Amanda Banfield, Eleanor Sabaduquia, Wardrobe Stylist: Pegah Sasani, Photographer: Dan Santoso, David Nguyen Studio, Jason Wang
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Makeup Artist: Amanda Banfield, Eleanor Sabaduquia, Wardrobe Stylist: Pegah Sasani, Photographer: Dan Santoso, David Nguyen Studio, Jason Wang
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Makeup Artist: Amanda Banfield, Eleanor Sabaduquia, Wardrobe Stylist: Pegah Sasani, Photographer: Dan Santoso, David Nguyen Studio, Jason Wang
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pada fotografi ketika pada pertama 
kalinya di tahun 2006 ia ikut sebuah 
sesi hunting. “Setelah itu sering motret, 
hampir tiap minggu nyari acara yang 
berhubungan dengan fotografi.” Ung-
kapnya. Selain belajar dari teman-te-
mannya, Dan mulai banyak membaca 
buku, serta ikut seminar-seminar.

Terjunnya ia ke dunia fotografi yang 
lebih serius ia lakukan ketika ia baru 
saja putus dari kekasihnya yang 
seorang model. Ia pun sempat kebin-
gungan mengisi kekosongan, dan ia 
mulai iseng-iseng mencari informasi 
di internet mengenai sekolah fotografi 
yang baik. Setelah mempertimbang-
kan banyak hal, Dan memutuskan un-
tuk masuk Brooks dan diterima. “Masuk 
Brooks nggak susah, tapi nyelesaiinnya 
susah banget.” Ujarnya. Tahun pertama 
menimba ilmu di Brooks, Dan merasa-
kan banyak “siksaan” yang menerpa. 
“Tahun-tahun awal kerjaannya ngetest 
ISO, F-stop, kalibrasi grey card.” Kenang-
nya. 
Di tahun kedua Dan mengambil spesi-
alisasi commercial walaupun dari awal 
ia tidak pernah yakin mau mengambil 
spesialisasi apa. “Saya pernah mikir 
untuk ambil spesialisasi still life karena 
bisa full control di situ. Selain saya juga 
sempat terinspirasi dengan Gary Per-

weiler, seorang fotografer still life yang 
super jago.” Kenangnya. Kebingungan 
Dan waktu itu dalam menentukan 
spesialisasi yang harus diambil ditam-
bah dengan saran dari gurunya untuk 
mengambil spesialisasi landscape. 
“Motret landscape itu tentram banget 
rasanya, karena kita bisa jadi satu den-
gan naluri kita.” Ungkapnya. 

Ketertarikannya kepada fotografi fash-
ion mulai muncul ketika ia bertemu 
dengan Lihn Nguyen, seorang hair 
stylist. Bersama Lihn Dan melakukan 
pemotretan fashion pertamanya dan 
langsung jatuh cinta pada fotografi 
fashion. “Saya suka fotografi fashion 
karena teamworknya, fun dan nggak 
boring. Saya merasa tertarik menjadi 
fotografer fashion karena harus put all 
things together, meeting new people.” 
Ungkapnya. 

Dan menganggap fotografi fashion 
tidak akan pernah selesai. “Ekspresi 
human being nggak pernah habis, 
tiap culture selalu punya sesuatu yang 
beda untuk difoto. Begitu juga dengan 
ekspresinya.” Jelasnya. “Fotografi fash-
ion nggak akan pernah mati dan terus 
jalan karena di situ kita bisa bikin apa 
saja.” Sambungnya.

 “Masuk 
Brooks ng-
gak susah, 

tapi nye-
lesaiin-

nya susah 
banget.” 

“Fotografi 
fashion 
nggak 
akan per-
nah mati 
dan terus 
jalan kar-
ena di situ 
kita bisa 
bikin apa 
saja.” 
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Model: Sarafin, Make up artist: DANIEL CHINCHILLA, Hair Stylist: JOSEPH SANTOS, Wardrobe Stylist: Linda K Stylist
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Model: Sarafin, Make up artist: DANIEL CHINCHILLA, Hair Stylist: JOSEPH SANTOS, Wardrobe Stylist: Linda K Stylist
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Model: Sarafin, Make up artist: DANIEL CHINCHILLA, Hair Stylist: JOSEPH SANTOS, Wardrobe Stylist: Linda K Stylist
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Model: Sarafin, Make up artist: DANIEL CHINCHILLA, Hair Stylist: JOSEPH SANTOS, Wardrobe Stylist: Linda K Stylist
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Dalam memotret, Dan selalu mendor-
ong dirinya untuk selalu lebih baik dari 
sebelumnya. “I Have to beat myself.” 
Ungkapnya. “You always have to grow. 
Kalau nggak grow kita mati karena 
yang lain grow.” Sambungnya. Untuk 
memastikan ia terus berkembang, Dan 
selalu memprioritaskan pemotretan 
foto-foto yang ia suka daripada yang 
mendapat bayaran besar. “Saya lebih 
baik motret sesuatu yang bagus dan 
saya suka walaupun nggak dibayar 
daripada dibayar tapi saya nggak suka.” 
Tegasnya. “Di US motret nggak dibayar 
mau, kecuali udah sangat terkenal. Di 
sini belum apa-apa aja udah mikirin 
bayaran.” Sambungnya.

Berbeda dengan kebanyak fotografer 
fashion yang lebih menitik beratkan 
pada overall mood, Dan sangat senang 
bermain dengan detail. “Saya suka 
sekali motret di tempat yang bisa jadi 
background bagus. Detail-detail dari 
background itu penting sekali buat 
saya. Nggak perlu harus matching 
dengan baju.” Ujarnya. “Tempat-tempat 
seperti rumah kumuh, selalu menarik 
buat saya karena tempatnya tell a story 
dan dengan bantuan lighting mood-
nya dapat.” Sambungnya. “Saya suka 
lighting yang tell a story, line, kontras, 
composition.” Lanjutnya lagi.

Berbicara mengenai mental pehobi 
fotografi dan model di Indonesia, Dan 
menyayangkan sikap pehobi fotografi 
dan model yang berpikir pendek 
dengan berorientasi hanya pada 
uang. “Di sini model nggak mau free. 
Di US semua mau free apalagi kalau 
fotografernya bagus.” Tegasnya. “Di 
US gampang banget cari asisten. Dan 
banyak banget yang mau Bantu den-
gan gratis. Sementara di sini kita nyari 
asisten yang mau gratis aja cerewet 
banget komentarnya. Kalaupun mau, 
biasanya mereka malah bawa kamera 
waktu pemotretan. Karena mereka bu-
kan mau belajar tapi mau dapat object 
foto yang bagus.” Sambungnya.
Dan menyayangkan pola pikir yang 
pendek tersebut. “Di US orang bisa me-
lihat opportunity. Kesempatan untuk 
dapat ilmu dengan gratis, kesempatan 
untuk membangun network yang baik. 
That’s why they never stop to grow.” 
Tegasnya.

Untuk mengembangkan diri, Dan ber-
encana untuk mencari trend baru dan 
melakukan sesuatu yang tidak banyak 
ia lakukan sebelumnya. “Dulu saya 
senang motret dengan background 
yang kuat, tapi saya harus belajar untuk 
motret yang less environment. Lebih 
close up.” Ungkapnya. Namun begitu 

“Di US gampang banget 
cari asisten. Dan banyak 
banget yang mau Bantu 
dengan gratis. Semen-

tara di sini kita nyari asis-
ten yang mau gratis aja 
cerewet banget komen-

tarnya. Kalaupun mau, bi-
asanya mereka malah bawa 
kamera waktu pemotretan. 
Karena mereka bukan mau 
belajar tapi mau dapat ob-

ject foto yang bagus.” 
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Model: KORRINA RICO, Make up artist: MUArtist, Hair Stylist: Hair by Geeta
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Model: KORRINA RICO, Make up artist: MUArtist, Hair Stylist: Hair by Geeta
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Model: KORRINA RICO, Make up artist: MUArtist, Hair Stylist: Hair by Geeta
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Model: KORRINA RICO, Make up artist: MUArtist, Hair Stylist: Hair by Geeta
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Model: KORRINA RICO, Make up artist: MUArtist, Hair Stylist: Hair by Geeta
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kepedulian Dan terhadap detail masih 
tetap menjadi prioritas. “Saya nggak 
pernah pakai lighting ambiance, kar-
ena baju teksturnya nggak sama, jadi 
harus dibantu dengan lighting untuk 
bisa popping.” Jelasnya. 

Dalam memotret fashion, Dan men-
ganggap pentingnya kontribusi art 
director. “Idealnya harus ada orang 
yang bisa jadi otak kedua. Karena 

fotografer kalau sudah motret suka 
lupa semuanya. Disitulah peranan Art 
director, untuk melihat lebih objective 
karena dia tidak terlibat secara intens 
dalam pemotretan. Sehingga dia bisa 
menemukan kekurangan yang tidak 
dilihat fotografer.” Ungkapnya. 

Di akhir pembicaraan kami dengannya, 
Dan bercerita sekaligus memberikan 
pesan untuk fotografer fashion junior 
untuk mau saling berbagi. “saya start 
dari klub, saling open mind, saling 
share, diskusi bareng, bahas foto 
bareng. Tidak takut untuk mengkritik 
dan dikritik asal tujuannya memberi 
masukan positif. Maka dari itu optimal-
kanlah kesempatan saling belajar dari 
komunitas-komunitas yang ada itu.” 
Ungkapnya. 

Dan juga menyarankan untuk bergaul 
dengan orang yang tepat. “Carilah 
komunitas yang mau maju. Jangan 
hang out dengan orang-orang yang 
segitu-gitu aja. Nggak harus sama 
yang professional, yang hobby juga 
nggak apa-apa, yang penting serius. 
Hobby sekalipun kalau diseriusi nggak 
kalah sama professional kok.” Ujarnya. 
“Kalau sudah jadi professional, jangan 
lupa sharing ilmu. Jangan sombong, 
bergaulah dengan yang di bawah juga, 
arena yang talented banyak yang be-
lum dapat kesempatan.” Tutupnya.

 “You al-
ways have 

to grow. 
Kalau ng-
gak grow 
kita mati 

karena 
yang lain 

grow.” 

“Di US 
orang bisa 
melihat 
opportuni-
ty. Kesem-
patan un-
tuk dapat 
ilmu den-
gan gratis, 
kesempa-
tan untuk 
memban-
gun net-
work yang 
baik. That’s 
why they 
never stop 
to grow.” 
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Model: Anya, sylwia_krol, Make up artist: Chris Milone, Hair Stylist: Linh Nguyen, Clothing Designer: PapuszaCouture
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Model: Anya, sylwia_krol, Make up artist: Chris Milone, Hair Stylist: Linh Nguyen, Clothing Designer: PapuszaCouture
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The affection-image is the close-up, and the close-up is the face….
(Gilles Deleuze, Cinema 1 The Movement-Image, The Athlone Press, London, 1992)

BAU GAJAH?

Begitu melimpah ruah, orang-orang pandai yang mengedepankan bagaimana 
media telah berganti menjadi representasi dari kenyataan, citraan yang sudah 
membungkus fakta sedemikian manisnya, bahkan acap dikedepankan telah men-
jadi kenyataan itu sama sekali. Sebaiknya  diingat, sejak dahulu kala manusia telah 
“dinina bobokan” oleh apa yang biasa disebut dengan legenda, dongeng, mitos 
dan lain-lain sebagainya yang berhembus getok tular dan lantas bertumbuh 
membungkus kenyataan yang sesungguhnya. Jika demikian adanya, pertanyaan 
apa yang berkelanjutan sejauh perjalanan sejarah insani adalah berkenaan “apa 
yang sesungguhnya sedang terjadi di sekitar manusia, dalam kehidupan manu-
sia?” Karena itu pula, apakah sepanjang hidupnya, manusia, menyadari atau seba-
liknya, sesungguhnya sedang menjalankan proses penafsiran terus-menerus, dan 
tidak pernah paham keadaan objektifnya? Lantas, apakah tafsir-tafsir itu ternyata 
malah membingungkan dirinya sendiri?

 Apa yang kita ketahui? contoh yang bagus tentang perbedaan antara 
cerita dari dalam dan cerita dari luar terletak pada perbedaan antara hal yang 
kita kira telah kita ketahui dan hal yang sebenarnya kita ketahui. Ambilah contoh 

POTRET SANG 
POLITISI
Semiotika Melihat Senyum Mona Lisa 
Dalam Labirin Penuh Paku

lingkungan di sekitar kita; tampaknya 
kita dapat mengetahui segala sesuatu 
tentang lingkungan itu. Kita  tahu, 
misalnya, bahwa kita sedang melihat 
potret-potret iklan seorang politisi. Ba-
gaimana kita tahu hal itu? Sebab, kita 
melihat potret itu dengan gamblang di 
depan kita. Kita  bisa menyentuhnya, 
bisa mencium baunya. Dengan kata 
lain, kita dapat dengan jelas merasakan 
kehadiran sang potret. Pengetahuan 
tentang lingkungan di sekitar kita 
dibangun dari persepsi yang disampai-
kan oleh indera. Berdasarkan hal itu, 
tampaknya jelas bagi kita bahwa ada 
potret di depan kita. Bukankah sudah 
begitu jelas? Ini adalah bagian dari 
konsepsi diri. Kita adalah makhluk yang 
mengetahui. Kita dapat, dan seringkali 
memang, mengetahui bermacam-

macam hal, termasuk yang paling jelas, 
segala sesuatu tentang lingkungan 
atau dunia sekitar. Pasti beginilah ses-
uatu itu tampak dari dalam.

 Sebaliknya, dari luar, ber-
macam alasan untuk menganggap 
bahwa sesungguhnya kita sama sekali 
tidak dapat sungguh-sungguh menge-
tahui banyak hal. Bahkan kita tidak bisa 
tahu bahwa ada potret para politisi di 
depan kita. Bahkan juga kita tidak tahu 
bahwa ada lingkungan di sekitar kita. 
Kita sama sekali bukan makhluk yang 
mengetahui. Ketidaktahuan kita begitu 
pasti dan menonjol; kita mengetahui 
sangat sedikit, bahkan tidak tahu 
apa-apa. Mungkin hal itu mengingat-
kan akan Siluman Jahat milik Rene 
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Descartes. Salah satu alat khayalannya 
untuk menunjukkan bahwa kita tidak 
bisa yakin bahwa dunia luar itu ada. 
Adalah niscaya bahwa alam semesta 
dikendalikan oleh siluman jahat yang 
merasa gembira dengan terus-menerus 
memperdaya kita. Absurd bukan? Lalu, 
dapatkah kita yakin akan sesuatu? 
Misalnya, tentang potret-potret politisi  
yang saya maksud dalam karangan 
ini? Mungkinkah seperti konsepsi kita 
tentang binatang raksasa bernama 
gajah? Di mana dengan mudah dapat 
dideskripsikan bentuknya, tapi kita tak 
pernah tahu bahwa mungkin gajah 
adalah satu-satunya binatang yang be-

raroma seperti kacang! Baiklah, seperti 
biasa, itu untuk pemanis pembicaraan.

KOMPOSISI MONA LISA?

Do you smile to tempt a lover, Mona 
Lisa?
Or is this your way to hide a broken 
heart?
Many dreams have been brought to 
your doorstep
They just lie there and they die there
Are you warm, are you real, Mona Lisa?
Or just a cold and lonely lovely work of 
art?
(Artist: Nat King Cole, Words and Music 
by Jay Livingston and Ray Evans)

 Dalam beberapa bulan 
belakangan dan beberapa bulan ke 
depan, wilayah Nusantara terkepung 
oleh “kontes fotograf jalanan”. Saya 
yakin, angkanya melebihi bilangan juta 
potret. Pada wilayah tertentu, jalan-
jalan perumahan, pinggir kali, perem-
patan, dan berbagai tempat lainnya, 
bertebaran fotograf-fotograf dalam 

cetakan spanduk, bendera, selebaran, 
stiker dan apalah namanya. Fotograf-
fotograf yang lalu mengingatkan saya 
dengan lukisan sang jenius Leonardo 
da Vinci, Mona Lisa (dalam bahasa 
Italia dikenal sebagai La Gioconda dan 
dalam bahasa Perancis dikenal sebagai 
La Joconde). Ya, Mona Lisa, dengan 
senyumnya yang merdu, sekaligus 
misterius-ambigu (istilah apa pula 
itu?).  Dalam teori studiumnya Barthes, 
terlihat Mona Lisa dalam bingkai me-
dium, dengan posisi badan cenderung 
mengarah ke kiri bingkai (berarti agak 
menghadap ke kanan), tangan kanan 
ditumpangkan di atas tangan kiri ber-
tumpu pada pengangan kursi (?), dan 
di latar belakang kita melihat sedikit 
pemandangan alam. Sebagai punc-
tum, senyum sang Mona Lisa seolah 
menerobos studium. Terbukti bahwa 
senyum itu kemudian menjadi leg-
enda. Lukisan Da Vinci menjadi penting 
dalam sejarah seni dunia bukan hanya 
karena kemampuaanya menciptakan 
representasi “bangsawati Mona Lisa” 
dengan teknik lukis tingkat tingginya 
sehingga menampakkan presisi visual. 
Adalah dialog dengan matematika 
dalam komposisi yang segera meng-
ingatkan lukisan itu dengan tradisi 
berpikir Pythagorean, prinsip Vitruvius, 
matematika Euclids, dan Golden Num-

ber atau Phi sebagai Divine Proportion. 
Di masa itu, kecantikan seperti yang 
dimiliki oleh Mona Lisa, tubuh yang 
cenderung berisi, rambut tergerai, 
senyum aristokrat yang tak terbahak 
seolah adalah “kecantikan sempurna”. 
Sehingga, ketika Da Vinci meramunya 
dalam harmoni matematis (segitiga 
yang sempurna, tetraktys, 1 + 2 + 3 + 
4 = 10 dan atau bila bagian garis yang 
panjang dibagi dengan bagian yang 
pendek perbandingannya sama den-
gan bila garis yang panjang ditambah 
yang pendek dibagi dengan bagian 
yang panjang yaitu sama dengan 
1.618).  Maka, signified kecantikan sem-
purna tadi mewujud dalam signifier 
yang telah kita nikmati.

 Kembali pada “kontes fotograf 
jalanan”, saya melihat penampakan-
penampakan yang sama  dalam 
pendekatan komposisinya, meskipun 
tak hendak saya mengatakan fotograf-
fotograf itu meniru Da Vinci karena 
tak kurang dari potret diri seorang 
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Rembrandt van Rijn sampai potret diri 
Vincent van Gogh masih dapat kita li-
hat hal yang cenderung sama. Jadi apa 
salahnya? Apalagi jika yang ditiru ada-
lah baik. Bukan niat tulisan ini untuk 
mencari kesalahan, apalagi memper-
soalkan komposisi potret-potret yang 
berceceran itu, di mana komposisi 
biasanya adalah kudapan sehari-hari 
bagi fotografer. Hanya saja, bercermin 
dari komposisi Mona Lisa yang dapat 
ditelaah, misalnya dengan pembacaan 
semiotik bahwa sistem tanda seba-
gai form, concept, dan signification 
bukanlah gegayaan belaka apalagi 
kebetulan alias ketidak sengajaan oleh 
Da Vinci. Soal klasik, kebetulan sama, 
atau sengaja sama, bahkan tidak tahu, 
hanya konseptor dari potret-potret itu-
lah yang tahu.  Sekedar mengingatkan 
diri sendiri, dalam karya-karya unggul, 
kenyataannya komposisi tidak pernah 
hanya berhenti sebagai komposisi, 
tetapi dia adalah bermakna, tentu saja 
bagi yang percaya bahwa makna itu 
ada.

Ketika saya mencoba mempertanya-
kan, apakah komposisi adalah sebuah 
standar potret yang baik? Terlepas 
siapapun objek dari potret itu, misal-
nya para politisi atau sebut saja para 
caleg yang sejak tadi ngalor-ngidul 

kita jadikan bahan diskusi.  Lantas 
saya menjawab sendiri ketika banyak 
jawaban dari orang-orang pandai 
tidak membuat saya lega. Barang-
kali standar hanyalah mitos (dari 
bahasa Yunani mutos, berarti cerita), 
biasanya untuk menunjuk cerita yang 
tidak benar, cerita buatan yang tidak 
mempunyai kebenaran sejarah. Lalu, 
saya ingat bahwa cerita semacam itu 
tetap dibutuhkan agar manusia dapat 
memahami masyarakat dan dirinya. 
Sebagai bukti, ketika mencoba mema-
hami Mona Lisanya Da Vinci tadi, saya 
mencoba menggunakan sistem mitis 
(bersifat mitos). Untuk menghasilkan 

sistem mitis, sistem semiotik tingkat 
dua mengambil seluruh sistem tanda 
tingkat pertama sebagai signifier/form. 
Adapun signified/concept diciptakan 
oleh pembuat atau pengguna mitos. 
Sign yang diambil untuk dijadikan 
form diberi nama lain, yaitu meaning 
karena kita mengetahui tanda hanya 
dari maknanya. Lain lagi ketika standar 
komposisi tadi jika dibungkus den-
gan mendunianya kapitalisme, maka 
tersungkurlah segala ideologi ini-itu 
dengan segenap standar yang berarti 
serba hitungan. Walaupun di dalam 
diri masing-masing standar tetaplah 
absurd dalam variabel manusia. Stan-
dar dapat berguna dan sangat penting 
untuk kebutuhan-kebutuhan praktis, 
umpamanya standar angka untuk 
menentukan kelulusan masuk sekolah. 
Namun pada dasarnya standar tetaplah 
suatu mitos, yang jika tidak dengan 
sikap kritis dalam menghadapinya, 
biasanya hanya akan terjerumus dalam 
jurang hegemoni kuasa. Jadi, apa yang 
Ada jika melulu mempertanyakan 
standar, apa yang tersisa? Yang tersisa 
adalah makna. Dalam sejarah fotografi 
yang panjang, sebenarnya dengan 
mudah kita temukan fotograf-fotograf 
yang tidak mengindahkan standar 
komposisi. Tetapi mengapa fotograf-
fotograf itu selalu dijadikan bahan dis-

kusi dan kemudian dianggap fotograf 
yang baik. Ya, karena makna yang ada 
di dalamnya, sekali lagi hanya bagi 
manusia yang mempercayai makna.

MAKNA DAN PEMBERMAKNAAN

 Fotograf (baca: potret), tidak 
menghadirkan kenyataan hanya sep-
erti tampak visualnya, yang biasanya 
akan tampak analog dengan objeknya. 
Misalnya, potret politisi Anu akan tam-
pak analog dengan sang politisi Anu 
“beneran” ketika pemotretan dilang-
sungkan. Akan tetapi sebuah potret 
berada dalam keserbamungkinan 
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penafsiran Pemandang potret itu. Ke-
beradaan sebuah potret tidak ditentu-
kan oleh apa atau siapa objeknya, me-
lainkan oleh bagaimana Pemandang 
kemudian mendapat dari dan memberi 
makna kepada potret tersebut. Dengan 
kalimat lain, sebuah potret ada dalam 
pembermaknaan subjek atau jamak 
disebut sebagai kesadaran seorang 
aku.

 Idealisme, sebagai sebuah 
cara pandang, mendedahkan bahwa 
manusia mengenali apa yang timbul 
dalam kesadarannya sebagai ide. 
Pengetahuan adalah segala sesuatu 
yang berlangsung dalam kesadaran 
seorang Aku (dengan a besar). Dunia 
adalah akumulasi ide-ide subjektif. 
Pengalaman tidak datang dari dunia di 
luar subjek, melainkan hanya karena 
subjek mengamatinya. Jadi, idealisme 
berpendapat bahwa kenyataan dunia 
ini bergantung kepada kepengama-
tannya, sedangkan yang diamati tidak 
memiliki objektifitas sama sekali. Ke-
mudian, dunia yang dirasakan oleh in-
dera pun tetap tergantung dari subjek 
pemilik sang indera. Ada artinya ada di 
dalam kepala manusia, yang dimaksud 
dengan kesadaran. 

 Maka, dalam konteks ideal-

isme, fotografi tidak dianggap sebagai 
deskripsi realitas yang objektif, tetapi 
sekedar alat ilmiah yang disusun 
untuk memahami dunia ini, misalnya 
menghubungkan gejala yang satu 
dengan yang lain dalam pengamatan 
dan ini tidak mempunyai kemampuan 
penjelasan. Dalam hal potret-potret 
caleg atau politisi tadi yang dalam 
hal ini dapat kita kategorikan dalam 
kategori fotograf media (baca: iklan), 
potret biasanya tidak pernah berdiri 
sendiri. Selain gambar, juga ditemukan 
tulisan yang berfungsi menjelaskan. 
Misalnya di atas, di bawah, atau di 
samping potret politisi Anu, tertulis 
nama dan gelarnya yang berderet-
deret, juga jargon-jargon kerakyatan 

yang diusung. Keberadaan tulisan itu 
membuat potret menjadi sistem yang 
kompleks, yaitu sistem yang terdiri dari 
dua sistem atau lebih dengan substansi 
yang berbeda. Dalam bahasa Roland 
Barthes pesan yang dikemukakan oleh 
tulisan disebutnya pesan linguistik 
dan dipertentangkan dengan pesan 
ikonik yang terdiri dari coded-iconic 
message dan non-coded-iconic. Pada 
dasarnya fungsi tulisan dalam fotograf 
iklan sama dengan fungsi tulisan 
dalam berita. Hanya saja, dalam potret 
iklan fungsi tulisan harus kita lihat dari 
fungsi sistem iklan secara keseluruhan, 
yaitu sebuah komunikasi untuk persua-
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si. Ada tulisan yang berfungsi sebagai 
caption seperti dalam koran, ada juga 
tulisan yang menjadi bagian dalam 
gambar itu sendiri. Bahkan ada tulisan 
yang ditempatkan secara marjinal 
seolah-olah tidak penting. Segala cara 
jugkir dan balik itu merupakan bagian 
dari logo-teknik yang kian berkem-
bang dan karena itu tulisan pada iklan 
lebih berkembang dan leluasa menjadi 
sebuah seni persuasi dan bersifat reto-
rik. Semisal, “Berjibaku Untuk Bangsa”. 
Sebagai tulisan, ungkapan ini meng-
goda bagi calon pemilih dan sungguh 
sederhana sebenarnya. Tetapi jika kita 
telaah lebih jauh, sebagian besar poli-
tisi dalam potret-potret kampanye itu 

tidak pernah dikenal kiprahnya dalam 
cakupan luas, bahkan wajahnya pun 
baru sama sekali terlihat saat dipaku 
pada deretan pepohonan di ping-
gir jalanan perumahan kita. Hampir 
setiap beberapa meter kita melihat 
potret-potret yang memiliki cara sama 
dalam pose, penyampaian bahkan 
senyumnya yang seperti Mona Lisa 
itu (jika ada variasinya hanya tangan 
mengepal ke atas dengan bingkai yang 
tak jauh dari close-up sampai medium 
shot). Bahkan presentasi-display yang 
sebagian besar tumpang tindih dan 
bersaing dengan iklan komersial yang 
“lebih umum” itu menjadi imaji seum-
pama labirin yang kadang mengerikan 
karena terjadi vandalisme kepada 
pepohonan yang berfungsi meneduhi 
lingkungan. Jargon kerakyatan yang 
diusung mau tidak mau menantang 
kita untuk bertanya, “apa yang telah 
dilakukan politisi Anu itu untuk rakyat 
sehingga berani menyatakan dengan 

tulisan besar-besar dalam jumlah san-
gat banyak dalam memperjuangkan 
bangsa?” Jawabnya, entahlah! Sebagai 
perbandingan yang mudah, seorang 
Obama (catatan: maaf, saya sama sekali 
bukan penggemar Obama!) atau rata-
rata politisi yang berasal dari negeri 
yang menyebut dirinya beradab, ketika 
dirinya mendengungkan kehendak 
untuk mewakili rakyat, biasanya telah 
melalui jalan panjang ‘hubungan 
masyarakat”. Semisal Obama tadi, sejak 
di perguruan tinggi ia telah menjadi 
penulis masalah-masalah ekonomi dan 
hukum, sehingga pada saatnya ia men-

calonkan diri menjadi “semacam caleg”, 
para pemilih tidak dibingungkan oleh 
pertanyaan-pertanyaan siapa dia. 
Seperti dimaklumi, memilih pemimpin 
tidak seperti coba-coba memilih sabun 
cuci baru. Sabun cuci pun bisa kita lihat 
kandungannya. Jika ia adalah seorang 
manusia yang akan menentukan arah 
sebuah bangsa, kandungan apa yang 
harus ada? Apakah dengan jargon 
dan potret dalam senyum semanis-
manisnya yang kemudian potret itu 
dipakukan di pepohonan, bahkan pen-
empelan stiker-stiker pintu di malam 
hari sampai harus melompati pagar 
rumah orang lain seperti vandalis dan 
kriminal (yang memaku dan menempel 
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pastinya bukan sang politisi itu sendiri) 
akan membuat calon pemilih memaha-
mi nomor apa yang akan dicontreng? 
Jawabnya, entahlah!

TANDA DAN TANDA

“Tiba-tiba tampak sebuah tikungan 
jalan, sebuah titik balik. Di suatu 
tempat, panorama nyata menghilang, 
panorama di mana Anda masih mem-
punyai aturan bermain dan pegangan 
tempat bergantung.”
(Jean Baudrillard, Forget Baudrillard, 
Semiotext(e), 1987, hal. 69)

 Dalam teori semiotika dikenal istilah 
tanda palsu (pseudo sign). Tanda palsu 
adalah tanda yang bersifat tidak tulen, 
tiruan, berpura-pura, gadungan, yang 
di dalamnya termaktup semacam 
reduksi kenyataan, melalui reduksi 
signifier maupun signified. Penanda 
berpura-pura seakan-akan ia adalah 
asli padahal palsu. Penanda berpura-
pura menggambarkan kenyataan 
yang sebenarnya, padahal ia menyem-
bunyikannya, lewat topeng-topeng 
kenyataan.

Kemudian, tanda dusta (false sign). 
Tanda dusta adalah tanda yang meng-

gunakan penanda yang salah untuk 
menjelaskan sebuah konsep yang 
dengan demikian juga salah. Umberto 
Eco menyatakan tanda digunakan 
sebagai alat dusta. Arthur Asa Berger 
juga menyatakan, “…bila tanda dapat 
digunakan untuk menampilkan kebe-
naran, maka tanda dapat pula disalah-
gunakan untuk berdusta atau menipu. 
Kekuatan tanda sebagai penyampai 
pesan dan informasi yang benar, dapat 
pula disalahgunakan untuk menyam-
paikan informasi yang salah.” Kebu-
dayaan sesungguhnya sangat kaya 
dengan tanda-tanda dusta seperti ini, 

yang diantaranya adalah pseudo-intelektual (penggunaan jargon, gelar akademis 
yang mungkin saja palsu –ada tokoh politik yang tertangkap karena itu- atau 
pakaian yang dikenakan dalam potret supaya terkesan intelek).  Tanda palsu 
dapat berubah menjadi tanda menipu bila tanda yang ditampilkan sama sekali 
tidak mengandung unsur kebenarannya dalam kenyataan. Bila tanda palsu masih 
mengandung kebenaran di dalamnya sekecil apa pun, tanda dusta sama sekali 
tidak mengandung kebenaran tersebut. Artinya, seperti apa yang dikemukakan 
Umberto Eco di atas ia adalah alat dusta yang murni.

Berkenaan dengan potret iklan caleg-politisi, bagaimana kita hendak membuk-
tikan tanda-tanda yang ditampilkan apakah mempunyai tanda palsu atau tanda 
dusta. Kenal pun tidak, tahu kiprahnya pun tidak, bagaimana pemikirannya pun 
juga tidak. Ketika “memilih untuk tidak memilih” takut terjebak dosa misalnya 
karena fatwa haram dari institusi yang berhak mengeluarkannya. Jadi? Maaf, un-
tuk itu bukan tulisan ini yang mampu menjawab. Tetapi, saya ingin mengatakan 
bahwa situasi tentang jutaan potret itu dan apa yang kita pikirkan dan rasakan 
adalah absurditas. Mungkin inilah ciri utama keberadaan manusia, dan tampak-

nya menonjol dalam gerakan filsafat 
yang dikenal sebagai eksistensialisme. 
Absurditas dipicu oleh benturan antara 
pandangan dari dalam dan pandan-
gan dari luar diri kita. Benturan ini 
juga merupakan gejala dari masalah-
masalah filsafat yang dalam. Jadi, 
absurditas dapat dianggap berada 
di jantung filsafat, sebagaimana juga 
keberadaan manusia.

Sang fotografer bersama konseptor 
iklan-iklan caleg itu, barangkali “agak” 
tidak rela karya yang dibuat hanya 
menjadi vandalis lingkungan, close-
up yang mereka buat tak lagi mampu 
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menjadi affection image dalam wajah 
yang barangkali carut-marut penuh 
luka kena paku (termasuk dalam se-
mantiknya). Masyarakat di lingkungan 
yang menjadi korban barangkali tidak 
rela dengan berbagai “hiasan gratis” 
yang mengganggu. Para penganggur 
barangkali senang mendapat peker-
jaan memasang potret-potret iklan itu. 
Barangkali inilah ciri-ciri peradaban 
yang disebut maju. Atau, inikah yang 
dimaksud dengan percepatan keda-
tangan Nihilisme? Apakah kita harus 
mengucapkan, “Ja, sagen!”

Apa yang terjadi? Lantas, tafsir-tafsir 
itu membingungkan diri saya sendiri. 
Ketika memandang Mona Lisa saya 

bisa sambil menyanyikan lagu Nat 
King Cole, mungkin karena ia tidak 
nyata untuk saya. Ketika memandang 
potret-potret politisi, saya tak tahu 
harus menyanyikan apa! Lebih baik 
saya sudahi diskusi ini karena tiba-tiba 
saya berpendapat, ternyata semiotika 
tidak memadai sebagai mesin produksi 
makna dari kebingungan saya sendiri! 
Ijinkan saja saya menyanyi milik Don 
McLean, sambil membayangkan potret 
diri Vincent van Gogh yang menahan 
nyeri dan tak tersenyum sama sekali…
(absurd bukan?).

Now I understand what you tried to say 
to me
How you suffered for your sanity How 
you tried to set them free
They would not listen they did not 
know how, perhaps they’ll listen now…

Yogyakarta, 12 Pebruari 2009
Siddhartha Sutrisno


