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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.”

RALAT: 
Pada halaman 6 edisi XX tertulis WAWAN 

PROBOWO pada headline, seharusnya 
WAWAN PRABOWO

COVER BY: THE LIGHT

ULANG TAHUN DALAM SITUASI JAHANAM
Kiranya, patut kami panjatkan puja syukur kepada Tuhan Penguasa Semesta, karena atas segala kasih-Nya, pada ulang tahun kedua ini The 
Light tetap dapat hadir ke hadapan Pembaca. Tentu saja, kami mengucapkan terimakasih setulus hati bahwa Pembaca tetap setia kepada ma-
jalah ini. Segala kerja keras kami, termasuk untuk tetap membuat The Light sebagai photography free electronic magazine (meski pun kami 
juga sedang mempersiapkan The Light dalam bentuk yang lain), terasa terbayar lunas atas peran Pembaca yang aktif memberi masukan dan 
kritik dengan tulus-ikhlas. Sekali lagi terimakasih.

Nama-nama narasumber seperti Sam Nugroho dan  Nicoline Patricia Malina, pasti telah Pembaca kenal dalam kiprahnya di dunia fotografi 
Indonesia (bahkan internasional). Kali ini mereka hadir dengan ”sesuatu yang berbeda”. Begitu pula dengan Randi Lynn Beach, seorang 
fotografer dari Amerika Serikat yang akan menginspirasi kita bahwa ”sesuatu yang sederhana” mampu memiliki kekuatan yang besar, impact-
full!

Mengapa kami menyebut ulang tahun yang kedua ini sebagai berada dalam situasi jahanam? Kami mencatat, dalam diskusi yang diselengga-
rakan The Light pada perhelatan Focus di Balai Sidang senayan beberapa waktu yang lalu, terdapat ungkapan-ungkapan yang merindingkan 
bulu roma, tetapi sesungguhnya demikianlah adanya. ”Ambruknya bisnis fotografi komersial” dan ”Fotografer komersial sedang menggali 
lubang kuburnya sendiri sebelum waktunya” adalah sebuah perbincangan yang harus disikapi dengan tingkat siaga. Telah kita maklumi 
bahwa fotografi Indonesia secara umum tidak berdiri di atas fondasi yang ajeg, berarti goyah, karena sebab sejarah yang tak pernah kunjung 
dijadikan pelajaran. Mekanisme yang acapkali tidak berjalan karena ternyata elemen-elemennya tidak saling mendukung, adalah sebuah 
”jurang kini” yang menganga siap memangsa siapa pun yang hidup dalam alam fotografi Indonesia, bahkan yang seharusnya ”tidak bertang-
gung jawab”.

Apa namanya situasi semacam itu jika bukan situasi jahanam atau dalam bahasa cultural studies sering disebut situasi infernal. Ditambah 
krisis ekonomi global yang sedang melanda dunia saat ini dan entah sampai kapan. Kata orang-orang bijak, situasi infernal harus bisa diatasi 
dengan jalan purgatorio, jalan pemurnian. Dengan jalan purgatorio bisa dilihat situasi inferno dan barangkali mengintip puncak paradiso. Dan 
dalam variabel mekanis berarti harus kita lakukan bersama, karena persoalannya adalah struktur. Berbeda dengan variabel organis yang mana 
telah dan terus menerus ”menyembuhkan dirinya sendiri” dari luka-luka situasi jahanam.

Salam, Selamat membaca.
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Dear friends of The Light !

In my last column I spoke about funny things to be photographed with the help 
of mirrors. Today I want to show a photo, in which mirrors have been the main 
tool to get a spectacular photo.

Callcenter, 
made by mirrors

GEO magazine asked me to depict the 
gruelling work at a call centre. This is 
where people say: “Goodmorning,my
nameisSusanSmith.I’mcallingonbehalf
ofXYZLifeInsurance” a thousand times 
over every day. Whilst not expecting 
anyone to actually sympathise with 
them, it’s easy to see what a stressful 
job it must be.

I imagined the situation in a huge 
call centre, and zoomed in to the 
complaints department. This is where 
angry customers and overchallenged 
call centre agents meet in head-on 
collision. Whilst the customer can let 
off steam in any manner of ways, the 
agent must always stay friendly – a 
tremendously stressful situation.

My pictures usually have a certain 
“grandeur”. Therefore, this particularly 
call centre had to be big. Editorial jobs 

normally have a more limited budget 
than advertisements, so I had to keep 
an eye on the costs. This lead to the 
idea of the “mirror cubicle”. There is, of 
course, only one woman in the picture, 
sitting in the midst of her own reflec-
tions. The room was just a 1 by 1 metre 
cubicle, and the walls made of mirrors. 
Not just any old mirrors, though – the 
front screen is a so-called “spy mirror” 
which you can look through (only 20% 
of the light runs through). The remain-
ing three mirror walls are made of 
incredibly expensive “surface mirrors”, 
which have the advantage of provid-
ing infinite mirror images (with normal 
mirrors, the reflections tend to have 
a green hue and “ghost reflections”). 
They’re not something like an average 
photo studio has in its back room, but 
we have.
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It was quite an extraordinary feeling to 
sit in that poky cubicle. It actually felt 
surprisingly big –  almost endless, in 
fact. The real difficulty was getting the 
lighting right: wherever we hung the 
lights, they were reflected ad infinitum. 
So instead, we installed numerous 
small bulbs into the flat screen, provid-
ing an amazing 2000 W, and these lit 
the whole scenery. Our model, Stepha-
nie, felt a bit like she was on a sunbed. 
(Later she felt like grilled!) There was 
no alternative, though, because the 
spy mirror had the effect of very dark 
sunglasses and we really needed that 
amount of light. The actual exposure 

time for each photo was half a second, 
so Stephanie had to sit absolutely still.
Since the mirror cubicle was made by 
four mirrors, we could see their edges. I 
had to retouch them. The face expres-
sion on the right side is different from 
the others – I wanted to have a very 
angry face there.

One of the GEO editors came up with a 
brilliant idea – to characterise the con-
tradiction of the stressful situation and 
the necessary “keep-smiling” attitude, 
our model wore a paper mask showing 
a smiling mouth. It was, in fact, her own 
mouth, which I had photographed at 
the beginning of the session. 

Whilst she was having her make-up put on, I printed an enlarged version and cut 
out the mask. This mouth is simply beautiful; absolutely perfect! Whenever I have 
any doubts about whether I really do have the best job in the world, I look at that 
smile and immediately feel much better. It is my screensaver photo!

Let there be light!

Yours sincerely,
MasterTOM
(Thomas Herbrich)
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Liputan 
Seminar 
Photography 
Business  
FOCUS 2009
Salah satu acara yang diselenggarakan oleh The Light pada event fotografi terbe-
sar tahunan FOCUS adalah seminar photography business. Walaupun topik yang 
sama sudah beberapa kali diadakan oleh pihak lain, namun The Light mengang-
gap topik ini menarik dan perlu mengingat begitu banyaknya fotografer yang 
terjun mencari nafkah dari memotret tanpa memiliki wawasan bisnis yang ideal. 
Untuk itu, The Light menghadirkan dua orang pembicara dalam 2 sesi yang ber-
beda. Sesi pertama yang dimulai jam 10.30 pagi menghadirkan Dino Martin, Vice 
President Marketing AORA TV. Dino Martin sebelumnya pernah menduduki posisi 
yang sama di BMW Indonesia setelah sebelumnya sempat menduduki posisi 
penting di bidang marketing di beberapa perusahaan seperti Loreal dan Erickson.

Sesi pertama tersebut Dino membawakan materi tentang branding. Di awal sesi 
Dino mengajak dua orang peserta untuk mencicipi dua buah air mineral dengan 
merk yang berbeda, di mana yang satu berharga Rp.2000 per botol semen-
tara yang satu lagi berharga Rp.38.000 per botol. Ketika ditanya, kedua peserta 

tersebut menjawab bahwa merk yang 
lebih mahal terasa lebih segar. Hal ini 
setidaknya membuktikan the power 
of branding karena ternyata sebelum 
acara dimulai Dino sudah menukar isi 
kedua buah botol tersebut. Merk yang 
lebih mahal dipersepsikan sebagai 
yang lebih baik, walaupun sebenarnya 
sudah ditukar isinya. Hal yang ingin 
disampaikan dalam tes ini adalah 
betapa sebuah produk yang mirip bisa 
memposisikan dirinya secara berbeda 
jauh dan dijual dengan harga yang 
berbeda jauh pula.

Di tengah-tengah sesi, Dino juga 
mengajak peserta untuk melihat foto 
beberapa buah sandal dan menebak 
mana yang lebih mahal. Dan ternyata 

tidak ada satu peserta yang bisa men-
jawab dengan benar. Sekali lagi, tes ini 
memperkuat bahwa merk bisa mencip-
takan persepsi dan apresiasi yang lebih 
dibanding yang lain walaupun secara 
penampilan bisa saja sebaliknya. 

Di sesi awal ini Dino juga menunjuk-
kan kasus-kasus factual dari merk-merk 
terkenal di dunia mengenai upaya 
branding mereka dan juga kesalahan-
kesalahan yang berakibat fatal. Tujuan 
dari sesi ini adalah untuk membuka 
mata para peserta bahwa dengan 
branding sebuah produk bisa diapre-
siasi lebih.

Sesi kedua dilanjutkan oleh pemimpin 
perusahaan The Light, Ignatius Untung. 
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Untung sebelumnya pernah menduduki posisi Creative Director dan Strategic 
Planning director di beberapa perusahaan periklanan lokal maupun multinasion-
al. Ia pernah menangani merk-merk besar mulai dari Unilever, Wings, Indofood, 
Telkomsel, BMW, Daihatsu, Wyeth, GSK, dll.
Pada sesi ini Untung mencoba menyampaikan materi product development mu-
lai dari tujuan awal, R&D, Segmentation, Targeting & Positioning, Product inven-
tion, Creating Identity termasuk pemilihan nama atau merk, Pricing, Promotion, 
Distribution, Activation, Investment calculation, business target, brand blue print 
hingga tools untuk evaluasi dan auditing. Selain itu Untung juga menyampaikan 
materi tentang brand rejuvenation. Tujuan dari sesi kedua ini adalah memberikan 
satu pilihan mengenai perencaan bisnis fotografi kepada peserta.
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Liputan 
Talk Show: 
Teamwork 
dalam 
Photography
FOCUS 2009
Setelah dari pagi hingga sore team 
The Light disibukkan dengan seminar 
photography business, pada hari Jumat 
27 Februari 2009 jam 19.00 The Light 
menggelar talk show mengenai team 
work di panggung utama FOCUS. Talk 
show kali ini menghadirkan Andy Dar-
mawan, seorang creative director yang 
baru saja menjadi art director dalam 

sesi pemotretan 1939 yang dilakukan 
oleh Sam Nugroho yang melibatkan 
lebih dari 30 orang krew di luar 23 
orang bintang film papan atas Indo-
nesia. Dalam sesi itu pula diputarkan 
video behind the scene pemotretan 
tersebut yang berdurasi 18 menit.



20 EDISI  XXI / 2009

THEEVENT

EDISI  XXI / 2009 21

THEEVENT

Di bagian kedua, dihadirkan Gerard Adi, seorang fotogafer komersil yang banyak 
melakukan pemotretan fashion dan beauty. Di sesi ini Gerard menekankankan 
perlunya teamwork yang setara dan sesuai porsi dalam sebuah pemotretan. 
Gerard juga mengangkat proses pemotretan gaun milik designer Kiata Kwanda 
sebagai contoh kasus. Beberapa buah foto behind the scene dipaparkan Gerard 
dilengkapi dengan penjelasannya.

Tujuan dari acara ini adalah untuk menggugah para fotografer dan peminat 
fotografi untuk menempatkan diri dengan tepat dan menghargai orang lain yang 
terlibat dalam proses pemotretan secara sesuai disamping juga menginspirasi 
mereka untuk membuat pemotretan dengan teamwork yang baik.

Dari kiri ke kanan: Gerard Adi, 
Siddhartha Sutrisno, Ignatius Untung, 

Andy Darmawan
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The Death of Commercial 
Photography & The Rise of 
Conglomeration
Beberapa tahun yang lalu pernah terbit 
sebuah buku yang berjudul The Death 
of Advertising and The Rise of PR. Saat 
itu dunia periklanan yang sebelum-
nya menjadi primadona dan memiliki 
daya tarik terutama bagi kaum muda 
perlahan-lahan diprediksi akan mati. 
Ketidakpercayaan orang terhadap 
iklan yang diperkuat dengan terlalu 
banyaknya propaganda-propaganda 
melalui iklan membuat orang men-
jadi jenuh dan jengah. Setidaknya 
hal itu adalah salah satu penyebab 
mengapa dunia advertising diprediksi 
akan menukik dan mulai tergantikan 
oleh peran Public relation yang lebih 
personal. Berbagai macam perdebatan 
mengenai kebenaran dari prediksi itu 
pun bermunculan. Ada beberapa yang 
masih melihat bisnis periklanan masih 
prospektif dan tidak bisa tergantikan 

oleh public relation karena sifatnya 
yang masal dan luas. Namun beberapa 
prediksi bahwa advertising akan sedikit 
mengalami penurunan juga muncul.

Beberapa tahun sebelum buku terse-
but diluncurkan, fenomena merger 
yang dilakukan oleh raksasa-raksasa 
periklanan dunia terlihat cukup me-
nyeramkan, setidaknya bagi mereka 
yang tidak bekerja di perusahaan yang 
berukuran raksasa tersebut. “Waktu itu 
kebayang aja, kalau yang sudah begitu 
giantnya merger dengan yang giant 
juga untuk lebih bisa bersaing dengan 
giant lain yang sudah merger dengan 
giant lain. Yang pastinya hancur kena 
sepak terjang mereka adalah yang 
kecil-kecil.” Ungkap salah seorang 
pekerja iklan yang tidak ingin diung-
kapkan identitasnya.

Kondisi tersebut memang cukup 
mengerikan, di mana tiga buah perusa-
haan periklanan yang berada di rank-
ing 10 besar bergabung ke dalam satu 
grup. Sementara beberapa perusahaan 
lain yang juga berada di rangking 10 
besar ikut merger.

Belum lepas kekhawatiran orang ter-
hadap pergerakan bisnis di dunia per-
iklanan dunia dan juga Indonesia itu, 
industri periklanan kembali dihentak-
kan dengan berpisahnya departemen 
media dari perusahaan iklan menjadi 
sebuah perusahaan media specialist 
yang terpisah. “Dalam industri per-
iklanan, ketika sebuah perusahaan 
sudah menangani sebuah produk yang 
katakanlah dari kategori automotif, 
maka perusahaan tersebut tidak boleh 
menangani merk lain dari kategori 
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yang sama yaitu automotif. Menangani 
dua merk dalam kategori yang sama 
apalagi dalam posisi direct competi-
tor, sama saja dengan bermain catur 
sendiri. Kedua belah pihak dikenda-
likan oleh orang yang sama. Namun, 
tidak demikian dengan departemen 
media, dimana perencanaan belanja 
media bukan sesuatu yang spesifik dan 
dapat memicu conflict of interest. Akh-
irnya agar dapat meraup profit lebih 
dari klien baru yang berada di kategori 
yang sama dengan klien yang sudah 
ditangani, maka media departemen 
perusahaan iklan mulai berpisah men-
jadi sebuah perusahaan sendiri.” Jelas 
seorang pekerja periklanan tersebut.

Sesaat setelah perusahaan media 
specialist marak berdiri, kondisi perusa-
haan periklanan yang hanya mening-
galkan dua departemen utama yaitu, 
strategic planning dan creative pun 
mulai goyah. Hal ini karena sebel-
umnya penghasilan terbesar mereka 
adalah dari media fee. Walaupun media 
fee tidak berbeda jauh dengan agency 
fee yaitu sebesar 12,5% hingga 17,5% 
namun karena belanja media yang 
memegang porsi terbesar dalam daftar 
belanja iklan sebuah produk maka 
penghasilan perusahaan periklanan 
tersebut pun menurun drastis. Sebagai 

pertimbangan dalam sebuah daftar 
belanja iklan sebuah merk, belanja 
media bisa mengambil porsi antra 75% 
hingga 95% dari total pengeluaran 
mereka. Artinya jika 75% hingga 95% 
total belanja iklan dikeluarkan dari to-
tal belanja iklan yang harus dikenai fee 
berdasarkan prosentase, maka peng-
hasilan perusahaan iklan pun menurun 
drastis. Sementara operasional cost 
dari perusahaan iklan relatif lebih 
besar dari perusahaan media special-
ist karena gaji pekerja creative dan 
strategic planning relatif lebih besar 
dari pada pekerja media planning dan 
buying. Belum lagi ketika persaingan 
perusahaan media specialist semakin 
mengerucut kepada strategi banting 
harga yang semula bisa berkisar 12,5% 
hingga 17,5% kini bisa mencapai 3% 
atau bahkan ada beberapa perusahaan 
media specialist yang menerapkan 
fee -3% (minus 3%) untuk beberapa 
klien yang memiliki billing puluhan 
milliar per tahun. Turunnya media fee 
ini secara otomatis menyeret besaran 
agency fee yang semula berkisar 12,5% 
hingga 17,5% menjadi maksimal hanya 
8%.
Kesimpulannya, berpisahnya departe-
men media dalam industri periklanan 
menjadi sebuah perusahaan media 
specialist telah membuat perusahaan 

“Waktu itu ke-
bayang aja, ka-
lau yang sudah 

begitu giantnya 
merger den-

gan yang giant 
juga untuk lebih 

bisa bersaing 
dengan giant 

lain yang sudah 
merger dengan 
giant lain. Yang 

pastinya han-
cur kena sepak 
terjang mereka 

adalah yang ke-
cil-kecil.”

“Saya pernah di 
bayar setelah 
16 bulan peker-
jaannya selesai. 
Saya sendiri 
sampai lupa itu 
bayaran untuk 
pekerjaan yang 
mana.” 
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Talkshow: Fotografer Indonesia menggali 
liang kuburnya sendiri yang dihadiri oleh 

belasan fotografer profesional.

“Itu masih mending, 
saya bahkan pernah 
nggak dibayar-bayar 
sampai akhirnya peru-
sahaan periklanannya 
tutup.”
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periklanan yang ditinggalkan departe-
men media tersebut kekurangan pe-
masukan dalam jumlah besar, semen-
tara pengeluaran mereka untuk gaji 
pegawai, operasional relatif lebih besar 
daripada departemen media.

Kondisi persaingan bebas yang 
melanda industri periklanan ini telah 
menyebabkan semua pemainnya, 
terutama mereka yang tidak didukung 
finansial dan portfolio yang bonafide 
menjadi goyah. Beberapa perusahaan 
periklanan mulai mengurangi jumlah 
pegawai. Beberapa yang lain gulung 
tikar. Kondisi ini terus memuncak 

hingga pada kondisi di mana begitu 
banyak pekerja perusahaan periklanan 
bekerja dengan status kontrak.

Di tengah kondisi yang kurang men-
guntungkan perusahaan periklanan 
akibat jebakan yang mereka tebar 
sendiri beberapa trik bisnis mulai di-
lancarkan. Salah satunya dengan tidak 
lagi menalangi biaya produksi sebuah 
pemotretan yang dipergunakan untuk 
membeli property, wardrobe, dan 
membuat set. Pengeluaran-pengelu-
aran untuk keperluan tersebut yang 
sebelumnya ditanggung oleh perusa-
haan periklanan kini mulai bergeser 
menjadi tanggung jawab fotografer 

jika ingin tetap laku. Selain itu, proses 
pembayaran yang dulu secara rata-rata 
berkisar antara satu hingga tiga bulan, 
kini bergeser menjadi rata-rata tiga 
hingga enam bulan. “Saya pernah di 
bayar setelah 16 bulan pekerjaannya 
selesai. Saya sendiri sampai lupa itu 
bayaran untuk pekerjaan yang mana.” 
Ungkap SJ seorang fotorgafer iklan. “Itu 
masih mending, saya bahkan pernah 
nggak dibayar-bayar sampai akhirnya 
perusahaan periklanannya tutup.” Sa-
hut DM seorang fotorgafer iklan lain.

Beberapa pekerja iklan yang mulai 
merasa kekurangan penghasilan 
akibat kondisi ini pun mulai melakukan 
pungli dengan meminta komisi pada 
fotografer untuk setiap job pemotretan 
yang diberikan. Beberapa fotografer 
mengaku komisi sebagai sesuatu yang 
wajar dan masih bisa ditolerir asal ang-
kanya tidak lebih dari 5%, sementara 
ada yang bersikeras menolak memberi-
kan komisi dengan alasan dan besa-
ran apapun. Sementara nilai sebuah 
project pemotretan semakin lama 
semakin menyusut. Pihak fotografer 
iklan yang merasa sebagai pihak yang 
lebih membutuhkan mulai menurunk-
an harga, menyanggupi menalangi 
biaya produksi, dan juga memberikan 
komisi. “Ada yang memberikan komisi 

“Ada yang 
memberi-
kan komisi 
hingga 
35% dan 
bahkan 
ada yang 
sampai 
50%”
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hingga 35% dan bahkan ada yang 
sampai 50%” ungkap SJ. Hal ini dilaku-
kan karena begitu terpojokannya posisi 
fotografer di hadapan perusahaan per-
iklanan yang mengambil posisi sebagai 
“pemberi makan”.

Sudah terpojok dengan manuver 
perusahaan periklanan dan oknum-
oknumnya, fotogrfer-fotorgafer yang 
hidup dan menggantungkan nafkah-
nya dari memotret iklan pun harus 
menggigit jari dengan ulah beberapa 
orang fotografer yang memiliki modal 
dan kekayaan yang besar dengan men-
gumbar komisi yang besar dan juga 
praktik bisnis yang tidak professional, 
yaitu dengan menerima pekerjaan 
pemotretan apapun walaupun ia tidak 
mampu mengerjakannya. Dan un-
tuk mengerjakan pekerjaan yang tak 
mampu ia tangani itu, ia membayar 
asisten-asisten lighting yang sudah 
bertahun-tahun bekerja dengan fo-
tografer-fotorgafer handal atau bahkan 
membayar fotografer lain yang lebih 
mampu menyiapkan setting lighting 
untuk pekerjaan itu dan menyisakan 
pekerjaan memencet shutter release 
pada dirinya sendiri. 

Lama kelamaan, satu per satu fo-
tografer-fotografer iklan mulai sadar 

bahwa masa depan mereka di fotografi 
iklan tidak lagi cerah. Hal ini terung-
kap beberapa waktu lalu, ketika The 
Light memfasilitasi beberapa orang 
fotografer professional khususnya yang 
melakukan pemotretan untuk keper-
luan iklan untuk saling urun rembug 
mencari penyelesaian dari permasala-
han ini. Pada sesi itu turut hadir be-
berapa orang fotografer senior seperti 
Kayus Mulia, Djoni Darmodihardjo, Alex 
Mandala dan juga Iswanto Soerjanto. 
Sementara beberapa orang fotografer 
senior yang sudah mengkonfirmasikan 
kedatangannya seperti Roy Genggam, 
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Artli Ali, Gerard adi, Sam Nugroho, 
Henky Christianto batal hadir karena 
alasan kesehatan dan keluarga. Di level 
menengah, turut hadir pula Ajie Lubis, 
Nurulita Adriani, Ully Zoelkarnaen, Rudi 
Simonaji, dan Romel.

Djoni Darmo, seorang fotografer pro-
fessional yang juga turut hadir dalam 
pertemuan tersebut mengatakan, “saya 
sih sudah puas cari uang dari motret 
iklan selama dua puluh tahun lebih. 
Jadi kalau sekarang juga harus berhen-
ti karena kondisi ini saya nggak nyesel, 
karena sudah puas. Tapi saya mikir, 
kasihan mereka-mereka yang baru 
ngerasain cari uang dari motret iklan 
atau bahkan baru mau mulai, kasihan 

kalau kondisinya gini apa bisa?” Hal 
senada juga diungkapkan oleh Kayus 
Mulia dan Iswanto.

Sementara Ajie Lubis mewakili fo-
tografer yang lebih junior dari nama-
nama di atas menceritakan betapa me-
nyedihkannya melihat fotografer hanya 
memikirkan dirinya masing-masing 
tanpa peduli akan kelangsungan hidup 
profesi fotografer secara keseluruhan. 
“Saya pernah menemukan seorang 
fotografer yang untuk memotret 
billboard hanya mengenakan biaya 
Rp.50.000,- sementara fotonya diguna-
kan di beberapa billboard di beberapa 
kota.” Ungkapnya. 

Dalam sesi itu, ditemukan per-
masalahan yang begitu kompleks 
yang melibatkan pihak perusahaan 
periklanan yang memberlakukan 
kebijakan belanja produksi iklan yang 
kurang memperhatikan kepentingan 
fotografer, serta sepak terjang dari 
mereka yang merasa sudah cukup kaya 
dan tidak menggantungkan hidupnya 
dari memotret namun ikut mengacak-
acak etika bisnis fotografi iklan dengan 
pemberian komisi berlebihan dan juga 
banting harganya. 
Sementara di sisi lain, terdapat mereka 
yang masih junior yang merasa adalah 
hak setiap orang untuk ikut masuk ke 

dalam bisnis fotografi iklan dengan 
harga yang sebebas-bebasnya. “Yang 
senior nggak boleh gitu dong. Kalau 
klien mulai pilih kita yang muda-muda 
karena harga kita menarik ya diterima 
saja. Karena itu artinya yang senior 
ngechargenya kemahalan dengan 
kualitas yang hampir sama dengan 
kita. Lebih baik mereka upgrade ke-
mampuan mereka sehingga sepadan 
dengan harga mereka.” Ungkap salah 
seorang fotorgfer junior yang terlibat 
dalam sesi tersebut.
Menanggapi hal itu, salah seorang 
pengamat fotografi dan film ikut 
bicara, “dalam hidup ini, manusia hidup 

“saya sih sudah puas cari uang 
dari motret iklan selama dua pu-
luh tahun lebih. Jadi kalau seka-
rang juga harus berhenti karena 
kondisi ini saya nggak nyesel, kar-
ena sudah puas. Tapi saya mikir, 
kasihan mereka-mereka yang 
baru ngerasain cari uang dari 
motret iklan atau bahkan baru 
mau mulai, kasihan kalau kondis-
inya gini apa bisa?

“dalam hidup ini, manu-
sia hidup tidak sendirian. 
Dan ketika sudah begitu 

banyak orang yang hidup 
berdampingan diperlukan 

aturan-aturan agar orang 
tidak saling tabrak dan 

saling bunuh.”
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tidak sendirian. Dan ketika sudah 
begitu banyak orang yang hidup ber-
dampingan diperlukan aturan-aturan 
agar orang tidak saling tabrak dan sal-
ing bunuh.” Ungkapnya.
Sementara pengamat lain yang be-
rasal dari tim The Light berpendapat 
“ada junior yang merasa yang senior 
ngecharge kemahalan dengan kualitas 
yang nggak beda jauh dengan ju-
niornya. Tapi kenapa yang junior nggak 
mau menaikkan harga ke level yang 
nggak beda jauh dari senior kalau 
memang yakin bahwa kemampuan 
mereka nggak beda jauh dengan 
seniornya. Atau jangan-jangan bukan 
karena yang senior yang over charge, 

tapi yang juniornya yang kemampuan-
nya nggak nyampe sehingga takut 
nggak laku kalau menaikkan harga, 
walaupun harganya masih di bawah 
seniornya.”

Harga memang menjadi sesuatu 
yang hampir tidak ada patokan benar 
dan salahnya. Namun ketika hitun-
gan harga sudah begitu keterlaluan 
murahnya sehingga memaksa mereka 
yang sudah lebih dulu eksis dengan 
mematok harga di atas untuk ikut 
turun ke level di mana perhitungan 
bisnisnya sudah tidak menggembira-
kan lagi mungkin harus ditinjau ulang 
upaya menetapkan harga yang murah. 

Dalam seminar photography business 
yang diadakan di area FOCUS 2009, 
Ignatius Untung pemimpin perusahaan 
The Light menyampaikan bahwa untuk 
menghitung harga secara rasional 
setidaknya ada beberapa aspek yang 
harus diperhitungkan, meliputi: Cost 
produksi, equipment investment, 
Skill, Time consumed, Usage, term of 
payment, promotion dan juga margin. 
Jika hitungan rasionalnya angka yang 
ditetapkan seorang fotografer tidak 
bisa memenuhi aspek-aspek tersebut 
maka secara bisnis pekerjaan itu tidak 
lagi menarik. “Harus diingat bahwa 
fotorgafer juga harus upgrade ke-
mampuan, ikut seminar dan workshop 

dengan pembicara yang lebih hebat 
darinya, membeli buku dan film untuk 
terus memperkaya referensi, men-
gupgrade alat, dan lain sebagainya. 
Dan itu seharusnya dianggarkan dari 
setiap pekerjaan yang dikerjakan.” Un-
gkap Untung. “Tapi kalau harga yang 
ditetapkan saja hanya habis untuk 
operasional satu dua minggu tanpa 
mempertimbangkan penyusutan alat 
yang digunakan, dan lain sebagainya 
maka yang pasang harga pasti salah 
hitung atau nggak ngerti sama sekali.” 
Sambungnya.

Akhirnya, beberapa orang fotografer 
yang hadir di pertemuan tersebut di 

“ada junior yang merasa yang senior ngecharge kemahalan 
dengan kualitas yang nggak beda jauh dengan juniornya. 
Tapi kenapa yang junior nggak mau menaikkan harga ke 
level yang nggak beda jauh dari senior kalau memang yakin 
bahwa kemampuan mereka nggak beda jauh dengan se-
niornya. Atau jangan-jangan bukan karena yang senior yang 
over charge, tapi yang juniornya yang kemampuannya nggak 
nyampe sehingga takut nggak laku kalau menaikkan harga, 
walaupun harganya masih di bawah seniornya.”
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tambah beberapa orang fotorgafer 
yang hadir di pertemuan kedua sepa-
kat bahwa diperlukan sebuah wadah 
yang mampu menampung, melindungi 
dan menetapkan aturan main bagi 
para anggotanya yang tidak lain adalah 
fotografer. Wadah tersebut harus 
menampung segala macam fotografer 
mulai dari fotografer iklan, wedding, 
majalah, stock image, portraiture, 
corporate dan lain sebagianya dari 
berbagai level mulai dari professional 
hingga mereka yang masih dalam 
level hobby dan juga yang sedang 

belajar di institusi pendidikan fotografi 
apapun. Wadah ini harus bisa melind-
ungi, mengarahkan sekaligus menegur 
anggotanya (jika diperlukan) untuk 
kebaikan profesi fotografi. Wadah ini 
juga wajib memberikan benefit baik 
berupa sertifikasi, akses informasi, 
pelatihan dan juga berbagai manfaat 
lainnya agar banyak fotografer yang 
ingin tergabung dengan wadah ini.
Saat ini, proses pembentukan wadah 
ini sudah memasuki tahap perumusan 
konsep, aturan main, dan pengemban-
gan oleh panitia kecil yang ditunjuk 
yang kemudian akan dipresentasikan 
kepada para calon anggota untuk 
mendapatkan persetujuan sebelum 
akhirnya diberlakukan. 
Berhasil atau tidaknya upaya ini, 
semuanya bergantung pada semua 
orang yang melabeli dirinya sebagai 
fotografer atau peminat fotografi.

Authors
By Randi Lynn Beach

Masih ingatkah anda akan nama Randi 
Lynn Beach? Nama fotografer yang 
berdomisili di Amerika Serikat tersebut 
memang pernah menjadi bagian dari 
sebuah headline dalam edisi terdahulu 
majalah ini.
Randi Lynn Beach bagi kami adalah 
sosok fotografer yang tidak kenal lelah, 
tidak kenal puas. Bahkan dengan jam 
terbang dan prestasinya yang sudah 
cukup bisa dibanggakan bagi semua 
orang, Randi tetap berkreasi mencip-
takan foto-foto baru yang lebih baik 
baginya. Ia juga tidak pernah merasa 
cukup dan bertepuk dada, setidaknya 

ini bisa kita lihat dari usahanya untuk 
menjaring banyak master di bidang 
fotografi, menginterviewnya dan mem-
bagikan pemikiran-pemikiran menarik 
mereka dalam websitenya.

Pada kesempatan kali ini, Randi yang 
juga sudah menjadi sahabat bagi The 
Light Magazine membagikan satu 
seri karya foto yang menarik untuk 
memperkaya referensi kita. Seri foto ini 
dibuat dengan gaya portraiture seder-
hana dan dengan menggunakan penu-
lis terkenal sebagai subyek fotonya.

Berhasil atau 
tidaknya upaya 

ini, semuanya 
bergantung 
pada semua 

orang yang me-
labeli dirinya se-
bagai fotografer 

atau peminat 
fotografi.
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Susan Faludi, San Francisco, 2007
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Anne Lamott, Fairfax, Calif. 2002
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Andrew Greer, San Francisco, 2004
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Daniel Handler, San Francisco, 2001
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Ayelet Waldman Berkeley,  2003
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Sasha Cagen, San Francisco, 2004 Yiyun Li
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Michael Chabon,  Berkeley, 2007 Amy Tan, San Francisco, 2001
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Po Bronson, San Francisco, 2001
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Robert Hass, Berkeley, 2007
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Saatnya 
Membuat 
Batasan
Di sebuah jalan raya di Jakarta bagian selatan beberapa saat yang lalu saya me-
nemui sebuah sayembara yang cukup menggelitik saya. Di situ terdapat sebuah 
kotak besar di pinggir jalan di mana semua orang diminta untuk menebak apa isi 
dari kotak tersebut. Hal yang menggelitik saya adalah ketika tidak adanya batasan 
atau petunjuk yang bisa menjadi batasan mengenai apa saja yang mungkin ada 
di dalam kotak itu. “orang bisa jawab apa saja mulai dari sisir, karet gelang, ban 
motor, setir mobil, dan jutaan kata benda lain yang bisa kita temui di kamus besar 
bahasa Indonesia.” Canda saya waktu itu.

Seringkali kita mengatakan kalimat-kalimat bantuan seperti “ayo bebaskan 
pikiranmu, pikir apa saja.” kepada teman kita yang sedang dalam usaha pemeca-
han sebuah masalah. Kreatifitas seringkali dijadikan pembenaran terhadap sikap 
super terbuka, tanpa batasan, tanpa anulir. Semua hal bisa menjadi pemicu kreati-
fitas atau jawaban yang kreatif terhadap masalah yang kita hadapi. Think outside 
the box, itu perkataan yang lama kelamaan menjadi sebuah kredo yang semakin 
basi dan semakin tidak kreatif, setidaknya karena semua orang think outside the 
box.

Namun kali ini, saya terpaksa menyampaikan teori yang saya yakini dan mungkin 
saja mendapat tentangan dari mereka-mereka yang juga merasa mengenal akrab 

Robert Graysmith

“WELCOME to FGDexpo2009”

Packy

“Hai semuanya, kenalkan ya, namaku Packy. Aku akan ajak kalian mengeksplorasi

industri packaging atau kemasan. Siapa bilang kemasan kita tidak kreatif?

di FGDexpo2009, kita akan temukan aneka kemasan dengan bentuk dan warna

menarik dari dalam dan luar negeri, dari yang kecil sampai besar, produk UKM

sampai Brand terkenal. Yuk, bikin foto keren dengan obyek berbagai kemasan!

Sst, denger-denger boss industri kemasan pada butuh fotografer keren, eh foto

keren buat kemasan produknya!”

Printy

“Waah, dimana-mana banyak sekali baliho, billboard, digital signage dan berbagai

produk printing offset maupun digital. Ingin tahu siapa pelaku bisnis dan orang-

orang kreatif dibalik itu? Dari mesin cetak, kamera, material banner, binding,

kalender…banyak sekali kan?”

Publy

“Aku juga akan mengajak kalian bertemu para pelaku bisnis dan orang-orang

kreatif di penerbitan mulai dari boss, penulis, fotografer, designer sampai

supplier dan retail peralatan dan perlengkapannya, penerbit dan toko buku,

media massa cetak dan elektronik, sampai online publishing & bookstore

nasional dan internasional.”

Selain pameran yang menawarkan

peluang di industri Packaging,

promotion dan Printing, masih ada

lagi acara menarik lainnya:

FGD Creative Celebration 2009 adalah

acara Seminar & Conference. Gabungan

seminar dan diskusi dengan berbagai

aktifitas yang akan membuat suasana

selalu fresh. DJ performance salah satunya.

Jika tahun lalu dihadirkan 12 designer

terkemuka di dunia, kini akan dihadirkan

designer lokal yang telah membawa

Indonesia ke peringkat internasional.

Merekalah insan-insan ekonomi kreatif yang

patut dijadikan contoh, bagaimana

memanfaatkan kekayaan lokal menjadi

sesuatu yang dihargai dan diterima

internasional.

FGDexpo 2009 Supporting Events

Fotografi dan Poster

Poster

Internasional

Isle Of Inspiration

Voice Print

di lobi

Cendrawasih.

dengan peserta komunitas dan asosiasi

fotografi serta masyarakat komik.

: Finlandia, Inggris, China,

Italia, Jerman, Jepang. :

pameran karya kreatif dan inovatif

desainer diintegrasikan pada sebagai

kemasan produk consumer good UKM.

: mencetak suara.

FGDexpo2009

Packaging, Promotion dan

Publishing

Pameran terbesar industri grafika di Asia

Tenggara, terintegrasi dengan seminar

dan conference 3 dari 14 pilar industri

kreatif, yakni

.

Pengunjung: 2003 [21.000 orang],

2005 [63.000 orang], 2007 [72.000 orang].

Informasi lebih lanjut,

kunjungi [mp]www.fgdexpo.net/
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kreatifitas. Bagi saya batasan adalah 
sebuah bantuan yang begitu murah-
nya untuk bisa membuat kita menemu-
kan jalan-jalan kreatifitas. Ketika kita 
menghadapi masalah, cobalah untuk 
memberi batasan-batasan masalah 
dan jalan keluarnya. Ketika orang lain 
berkata “bebaskan pikiranmu, pikir apa 
saja.” Saya justru memilih untuk ber-
kata, “coba dibuat batasan-batasannya. 
Jangan pikir terlalu luas.”
Orang akan terlalu sulit (walaupun 
bukannya tidak mungkin) untuk bisa 
menjadi kreatif dengan permasalahan 
dan penyelesaiaan yang tanpa batasan. 
Dan mudah-mudahan kata-kata ini 
jangan diputar balikkan secara ekstrim 
oleh pihak-pihak yang sinis dengan 
mengatakan “Mana bisa kreatif kalau 
orang disuruh berpikir sempit.” Sekali 
lagi, saya menekankan bahwa saya 
tidak mengatakan bahwa anda harus 
berpikir sempit untuk bisa menemu-
kan jalan keluar kreatif melainkan 
memberikan batasan-batasan atas 
permasalahan dan kemungkinan jalan 
keluar kreatif.

Mana yang lebih mudah bagi anda dari 
dua pilihan ini:
1. Tolong carikan jarum yang hilang. 
Saya tidak tahu hilang di mana.
2. Tolong carikan jarum yang hilang. 

Sepertinya jatuhnya di kamar ini.

Tentunya pembatasan ruangan menja-
di sangat menolong buat anda bukan? 
Memang ketika anda mencari jarum di 
kamar yang ditentukan belum tentu 
anda menemukannya, tapi setidaknya 
itu membuat anda bergerak dan men-
cari. Dan jika anda tidak menemukan-
nya, maka anda akan mulai mencari 
di ruangan yang lain yang mungkin 
dilalui oleh orang yang meminta anda 
mencari jarum tersebut. Sementara 
ketika ada orang yang meminta ban-
tuan anda, “tolong carikan jarum yang 
hilang, tapi saya tidak tahu hilang di 
mana.” Maka mungkin anda langsung 
mengatakan, “yang enggak-enggak 
aja, gimana nyarinya kalau nggak tahu 
hilang di mana, kan bisa di kamar, 
bisa di sekolah, bisa di kereta, bisa di 
pesawat, bisa di luar kota.” Lalu orang 
yang meminta pertolongan anda akan 
mengatakan “kalau saya tahu hilang-
nya di mana saya nggak akan minta 
tolong kamu.” Hahaha….

Di edisi yang lalu saya sempat mengat-
akan bahwa memulai dengan menden-
garkan dan mengamati adalah sesuatu 
yang penting. Setidaknya informasi-in-
formasi yang didapat dari mendengar 
dan mengamati bisa membantu anda 
untuk membuat batasan-batasan yang 
mendekati akurat.
Dengan membuat batasan-batasan 
bukan berarti anda menjadi terbatas, 
namun memberi anda petunjuk men-
genai harus mulai di mana berdasarkan 
tingkat kemungkinan yang paling 
pasti.

“Orang 
akan ter-
lalu sulit 

(walaupun 
bukan-

nya tidak 
mungkin) 

untuk bisa 
menjadi 

kreatif 
dengan 

permasala-
han dan 

penyelesa-
iaan yang 

tanpa 
batasan.” 
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A Photography Story Telling by: 
Sam Nugroho, Mira Warganegara, & Andy 

Darmawan
Bagi sebagian orang fotografi kalah menariknya dibanding dunia audio visual di 
mana penikmatnya dapat menikmati sebuah cerita yang begitu komprehensive 
penyajiannya dengan kehadiran audio yang membantu visual jadi lebih berbi-
cara. Namun ada beberapa orang yang ternyata lebih menyukai fotografi sebagai 
media untuk menyampaikan cerita. Setidaknya ini kami temui pada sam Nugroho. 
Dengan dibantu oleh Mira Warganegara beserta teamnya untuk menangani hal-
hal yang berhubungan dengan styling, dan juga Andy Darmawan yang menan-
gani art directing serta QQ Franky dan team untuk menangani make up maka 
dibuatlah sebuah project story telling yang dikemas dalam sebuah rangkaian 
foto.

Walaupun ini bukanlah project story telling pertama bagi Sam Nugroho, namun 
tetap ini menjadi pekerjaan yang cukup menantang baginya. Setidaknya karen 
team yang terlibat tergolong besar, dan talent yang menjadi model yang meru-
pakan bintang film-bintang film papan atas di Indonesia seperti: Ario Bayu, Laura 
Antoinette, Mike Lewis, Rudy Wowor, Alex Komang, Henidar Amroe, Dian Sastro-
wardoyo, Verdy Soleiman, Jenny Chang, Richard Kevin, Wingky Wiryawan, Imelda 
Therine, Atiqah Hasiholan, Luna Maya, Ayusitha, Tamara Blezinsky, Nicholas Sapu-
tra, Surya Saputra, Fahrani, Alex Abbad, Nadine Chandrawinata, Robertino, Fauzi 
Baadila. Designer yang bajunya digunakan untuk pemotretan ini juga berjumlah 

1939
lebih dari 20 designer terkemuka di Indonesia.
Merupakan kehormatan bagi The Light karena mendapat kesempatan menjadi 
satu-satunya majalah fotografi di Indonesia yang boleh meliput keseluruhan 
proses pemotretan, mengabadikan proses pemotretannya baik berupa foto dan 
juga video (yang bisa segera anda dapatkan) dan juga mempublikasikannya di 
edisi ini..

Cerita ini mengambil waktu di tahun 1939, ketika perjuangan kemerdekaan 
bangsa Indonesia sedang berlangsung. Cerita berawal dari terbunuhnya seorang 
pejabat tinggi Belanda akibat diracun. Pemerintah Belanda pun tak tinggal diam. 
Mereka menunjuk seorang penyelidik muda yang gigih dan sedikit flamboyan. 
Sang penyelidik mencurigai istri muda pejabat belanda yang tewas karena latar 
belakangnya yang menarik perhatian karena memiliki hubungan dengan seorang 
pegawai pemerintah Hindia Belanda yang berdarah pribumi. Sang istri muda 
pejabat yang tewas tersebut mulai terperangkap dalam lingkaran yang penuh 
dengan intrik dan romantisme.

Bagi Sam Nugroho dan Andy Darmawan, project ini jadi menarik karena penikmat 
foto dipersilahkan untuk menafsirkan cerita yang terekam dalam beberapa frame 
fotografi ini. Andy pun berpendapat bahwa project ini memiliki kesulitan yang 
unik salah satunya pada castingnya. “walaupun pemainnya semua bintang film 
yang cukup berpengalaman, namun belum tidak dengan mudah mereka bisa 
dengan baik memainkan peranannya karena ini adalah foto, jadi kalau ekspresi 
dan gesturenya nggak bicara maka gagal totallah peran mereka. Lain dengan film 
dimana ketika ekspresi dan gesture mereka tidak “bermain” dalam beberapa saat, 
peran mereka masih aman karena berupa motion picture.” ungkap Andy.

Sam mengakui bahwa project kali ini ia tidak mengeksploitasi teknik lighting 
fotografi yang ia miliki karena faktor cerita adalah hal yang utama. Sehingga light-
ing yang ditimbulkan harus memberi kesan alami.
Satu hal yang juga menambah daya tarik project ini adalah dengan terlibatnya 
Nicoline Patricia Malina yang juga associate Sam Nugroho di The Looop untuk 
melakukan pemotretan candid & behind the scene bergaya fashion.
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WARDROBE: Ario Bayu - setelan:  Postour & 
Co Luwi Saluadji. blangkon koleksi Theater 
Populer, Rudy Wowor - setelan: Postour & 
Co Luwi Saluadji, Richard Kevin - setelan: 
Postour & Co Luwi Saluadji

(c) Sam Nugroho @ The Looop
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WARDROBE: Laura Antoni-
etta - busana: Adesagi, aksesori: 
Rinaldy A. Yunardi, Ario Bayu: 
Setelan  - Postour & Co Luwi 
Saluadji. (c) Sam Nugroho @ The Looop (c) Sam Nugroho @ The Looop
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WARDROBE: Ario Bayu - setelan: Pos-
tour& Co Luwi Saluadji, Alex Komang 
- setelan: Postour & Co Luwi Salu-
adji, Winky Wiryawan - kemeja & coat: 
Ichwan Toha, Dian Sastrowardoyo - 
atasan: Sapto Djojokartiko, kain: Raden 
Sirait, aksesori: Rinaldy A. Yunardi

(c) Sam Nugroho @ The Looop
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Segenap Crew sedang bersiap-siap 
untuk pemotretan pertama di hari itu.
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Pengambilan gambar scene pertama 
hari tersebut.
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WARDROBE:
Mike Lewis - kemeja: Adesagi, coat: Banana Republic, topi: GAP.
Alex Komang - koleksi pribadi.(c) Sam Nugroho @ The Looop
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Daerah kota tua terlihat semakin “tua” setelah semua 
set dan properties berada pada posisinya.
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Proses pengambilan gambar.

Sam sedang memberi penagrahan
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WARDROBE:
Laura Antonietta – seluruh busana: 
Raoul, aksesori: Rinaldy A. Yunardi.
Mike Lewis - seluruh busana: Ba-
nana Republic.
Alex Abbad - koleksi pribadi. (c) Sam Nugroho @ The Looop
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Pengambilan gambar scene hujan
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Hujan dibuat dari shower buatan
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WARDROBE:
Mike Lewis – seluruh busana dan 

aksesori: GAP.
Laura – busana: Rusly Tjohnardi, 

aksesori: Rinaldy A. Yunardi.
(c) Sam Nugroho @ The Looop
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Karena alasan kepraktisan dan ekonomis, scene toko 
obat dilakukan di studio. Prop Master pun secara 
mendadak harus belajar menulis huruf Mandarin 
yang akan terlihat menempel pada rak-rak obat.
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WARDROBE:
Mike Lewis - seluruh busana: Raoul.
Verdy Solaiman - Setelan: Postour & 
Co Luwi Saluadji.
Jenny Chang – busana: biyan, akse-
sori: Rinaldy A. Yunardi.

(c) Sam Nugroho @ The Looop
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Hari ketiga, Museum Kereta Api Ambarawa, Jawa Tengah.
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Kantor stasiun pun digunakan sebagai ruang make up
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Menikmati saat-saat santai sebelum pekerjaan dimulai
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WARDROBE:
Mike Lewis – seluruh busana: Raoul, 
topi: Rinaldy A Yunardi.
Ario Bayu – kemeja & vest: adesagi, 
belt & bow tie: Raoul, celana: Ba-
nana Republic.(c) Sam Nugroho @ The Looop
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Seluruh peralatan pun mulai diturunkan
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Proses pemotretan pun dimulai
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WARDROBE:
Mike Lewis – seluruh busana: Raoul, 
topi: Rinaldy A Yunardi.
Ario Bayu – kemeja & vest: adesagi, 
belt & bow tie: Raoul, celana: Ba-
nana Republic.
Robertino - kemeja & celana: Ad-
esagi, coat: Ichwan Thoha.(c) Sam Nugroho @ The Looop
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Pengambilan gambar untuk scene yang tidak mung-
kin dilakukan di lokasi sebenarnya untuk dicompose 
dengan miniatur yang difoto terpisah.
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Pengambilan gambar untuk scene yang tidak mung-
kin dilakukan di lokasi sebenarnya untuk dicompose 

dengan miniatur yang difoto terpisah.
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Mike – seluruh busana: Vent Lee.(c) Sam Nugroho @ The Looop
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WARDROBE:
Laura Antonietta - busana: Biyan, 

aksesori: Rinaldy A. Yunardi.
Ario Bayu - Setelan: Postour & Co 

Luwi Saluadji. (c) Sam Nugroho @ The Looop
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Hari keempat lokasi pertama, Museum Prasasti
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FASHIONPHOTOGRAPHYWARDROBE: Laura Antonietta - busana: 
Sapto Djojokartiko, aksesori & clutch 
bag: Rinaldy A. Yunardi, Mike Lewis - 

kemeja & coat: Raoul, aksesori Rinaldy 
A. Yunardi, Ario Bayu - setelan, kemeja & 
bow tie: Raoul, Surya Saputra – seluruh 

busana: Vent Lee, Atiqah Hasiholan - 
busana: Sapto Djojokartiko, aksesori & 

clutch bag: Rinaldy A. Yunardi, Ayusitha: 
busana - Sapto Djojokartiko, aksesori: 

Rinaldy A. Yunardi, Henidar Amroe - 
busana: Sapto Djojokartiko, aksesori: 

Rinaldy A. Yunardi, Imelda Therine - 
busana: Sapto Djojokartiko, aksesori: 
Rinaldy A. Yunardi, Tamara Blezynski 

- busana: Sapto Djojokartiko, aksesori: 
Rinaldy A. Yunardi, Dian Sastrowar-

doyo - busana: Sapto Djojokartiko, Alex 
Komang - celana: GAP, kemeja:  Raoul.

(c) Sam Nugroho @ The Looop
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WARDROBE: Laura Antonietta - busana: 
Sapto Djojokartiko, aksesori & clutch 

bag: Rinaldy A. Yunardi,, Henidar Amroe 
- busana: Sapto Djojokartiko, aksesori: 

Rinaldy A. Yunardi,  Tamara Blezynski 
- busana: Sapto Djojokartiko, aksesori: 

Rinaldy A. Yunardi, Dian Sastrowardoyo - 
busana: Sapto Djojokartiko(c) Sam Nugroho @ The Looop
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Hari keempat, lokasi kedua: Museum Tekstil
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WARDROBE: Laura Antonietta – busana: Rusly 
Tjohnardi, aksesori: Rinaldy A. Yunardi.

Rudy Wowor – seluruh busana: Vent Lee.
Henidar Amroe - Ferry Sunarto, aksesori: 

Rinaldy A. Yunardi.
Dian Sastrowardoyo kemeja - GAP, kain batik: 

Raden Sirait. (c) Sam Nugroho @ The Looop
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WARDROBE:
Mike Lewis – seluruh busana : Louis 
Vuitton, Robertino – seluruh busana 
dan aksesori: Postour & Co Luwi 
Saluadji.

(c) Sam Nugroho @ The Looop
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Persiapan pemotretan scene “pesta”
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WARDROBE: Laura Antonietta – busana: Ferry Sunarto, aksesori: Rinaldy A. Yunardi, Imelda Therine – busana:  Rusly Tjohnardi, aksesori: Rinaldy A. Yunardi, Ayusitha 
– busana: Raden Sirait, aksesori: Rinaldy A. Yunardi,  Surya Saputra: seluruh busana: Vent Lee, Henidar Amroe - busana: Biyan, aksesori: Rinaldy A. Yunardi, Tamara 
Blezensky – busana: Biyan, aksesori: Rinaldy A. Yunardi, Atiqah Hasiholan: busana: Rusly Tjohnardi, aksesori: Rinaldy A. Yunardi, Table Lamp: Rinaldy A. Yunardi.

(c) Sam Nugroho @ The Looop
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WARDROBE: 
Mike Lewis – seluruh busana : Louis 
Vuitton.
Ario Bayu – seluruh busana dan ak-
sesori: Postour & Co Luwi Saluadji.
Robertino – seluruh busana dan ak-
sesori: Postour & Co Luwi Saluadji.
Fauzi Baadilah - kemeja: Adesagi, 
coat: Ichwan Thoha, blangkon: 
koleksi Teater Populer.(c) Sam Nugroho @ The Looop
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Persiapan di make up artist “area”



140 EDISI  XXI / 2009

FASHIONPHOTOGRAPHY

EDISI  XXI / 2009 141

FASHIONPHOTOGRAPHY

WARDROBE:
Laura Antoinetta – seluruh busana: Raoul.

Mike Lewis - seluruh busana Louis Vuitton.
Robertino – seluruh busana – Vent Lee.

(c) Sam Nugroho @ The Looop
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WARDROBE: Mike Lewis – tuxedo: Postour & Co Luwi Saluadji, Fahrani: - seluruh busana & clutch bag: 
Roberto Cavalli, gloves: Sebastian Gunawan, Topi: Rinaldy A. Yunardi for Didi Budiarjo, Luna Maya – gaun: 
Sebastian Gunawan, clutch bag: Roberto Cavalli, topi: Rinaldy A, Yunardi for Didi Budiarjo,  Nadine Chan-

drawinata – seluruh busana & aksesori: Roberto Cavalli, topi: Rinaldy A, Yunardi for Didi Budiarjo. (c) Sam Nugroho @ The Looop
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(c) Nicoline Patricia Malina @ The Looop
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(c) Nicoline Patricia Malina @ The Looop
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(c) Nicoline Patricia Malina @ The Looop
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(c) Nicoline Patricia Malina @ The Looop
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(c) Nicoline Patricia Malina @ The Looop (c) Nicoline Patricia Malina @ The Looop
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(c) Nicoline Patricia Malina @ The Looop (c) Nicoline Patricia Malina @ The Looop
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(c) Nicoline Patricia Malina @ The Looop (c) Nicoline Patricia Malina @ The Looop
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(c) Nicoline Patricia Malina @ The Looop (c) Nicoline Patricia Malina @ The Looop
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(c) Nicoline Patricia Malina @ The Looop (c) Nicoline Patricia Malina @ The Looop
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(c) Nicoline Patricia Malina @ The Looop (c) Nicoline Patricia Malina @ The Looop
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(c) Nicoline Patricia Malina @ The Looop (c) Nicoline Patricia Malina @ The Looop
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(c) Nicoline Patricia Malina @ The Looop (c) Nicoline Patricia Malina @ The Looop
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(c) Nicoline Patricia Malina @ The Looop (c) Nicoline Patricia Malina @ The Looop
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(c) Nicoline Patricia Malina @ The Looop

(c) Nicoline Patricia Malina @ The Looop (c) Nicoline Patricia Malina @ The Looop
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(c) Nicoline Patricia Malina @ The Looop (c) Nicoline Patricia Malina @ The Looop
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Isa berkata, “Kenalilah apa yang ada dalam pandanganmu,
maka apa yang disembunyikan darimu akan menjadi jelas.
Sebab tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang takkan terungkap.”
(Injil Thomas)

MANUSIA SEBAGAI SUBYEK

Pada mula sampai akhirnya, manusia dengan huruf M besar merupakan sebuah 
titik pusat dari segala pembicaraan tentang fotografi Indonesia. Sentralnya 
manusia ini disebabkan kedudukannya sebagai pelaku semua perbuatan, baik 
sebagi individu maupun sosial; sekaligus sebagai tujuan yang ingin dicapai 
dari semua tindakan yang dilakukannya. Memandang manusia sebagai pelaku 
maupun tujuan, menjadikan manusia sebagai konsep yang kompleks dan ber-
sifat multidimensional. Kesulitannya, berbagai pendekatan atau studi terhadap 
manusia selalu bersifat parsial, hanya melihat satu sisi atau dimensi tertentu dan 
mencerminkan sudut pandang yang dilatarbelakangi oleh adanya tujuan atau 
agenda tertentu pula. Begitulah, jika sekarang kita mencoba membahas ”manusia 
fotografi Indonesia” dalam perspektif sumber daya, kita telah memilih sebuah 
sudut atau sisi tertentu dari manusia, yaitu dari angle konsepsi dan teori ”sumber 
daya manusia”. Dengan kesadaran seperti ini, sejak mula kita sadari bahwa apa 
pun yang dikemukakan tentang manusia dari perspektif ”sumber daya manusia” 
di dalamnya terkandung berbagai kekurangan dan kelemahan. Sesungguhnya, 
apa pun pandangan, asumsi, dan konsepsi yang dipergunakan, melekat dalam 
dirinya kegagalan memandang manusia dalam totalitasnya. Dengan kata lain, 
harus diakui bahwa pandangan yang diajukan barulah sebuah pandangan dari 
sebuah sisi manusia yang pada kenyataannya memiliki banyak sisi atau bersifat 
multidimensional.

MENCARI (FOTOGRAFI) INDONESIA
KONSEP SUMBER DAYA MANUSIA

Selain bersifat ”persepsi satu dimensi” 
lahirnya konsep sumber daya manusia 
juga harus dilihat konteks sejarahnya. 
Kenapa konsep ini muncul dalam 
wacana tentang manusia, khususnya 
dalam wacana tentang pembangunan 
fotografi Indonesia? Apa yang melatar-
belakangi kelahiran konsep, teori, atau 
perspektif sumber daya manusia ini? 
Dengan mengetahui konteks keseja-
rahan dari munculnya wacana sumber 
daya manusia ini kita dapat menakar 
sejauh mana sesungguhnya diskursus 
sumber daya manusia yang berkem-
bang dalam dunia ilmu pengetahuan 
fotografi memiliki bobot dan relevansi 
bagi kita. Di sini pun perlu disadari 
bahwa sudut pandang yang kita pilih, 
mau tidak mau telah mengarahkan 
diskusi dan pemaparan yang akan kita 
lakukan bergerak dalam ruang disiplin 
dengan batas-batas tertentu.
Fotografi , sebagaimana kita ketahui 
bersama, bukanlah kebudayaan asli 
Nusantara, sehingga salah satu ”nasib” 
dari dunia fotografi Indonesia, adalah 
tak  terhindarkannya posisi sebagai 

“Kenalilah apa 
yang ada dalam 
pandanganmu,
maka apa yang 
disembunyikan 
darimu akan 
menjadi jelas.
Sebab tidak ada 
sesuatu pun 
yang tersembu-
nyi yang takkan 
terungkap.”
-Injil Thomas-
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konsumen teori maupun konsep 
yang diproduksi oleh ”dunia fotografi 
negeri-negeri penemu”. Fotografi lahir 
dan kemudian populer bersama-sama 
dengan masa ketika faham sosial-
isme sempat menjadi rujukan ”ideal” 
masyarakat. Tak kurang dari Karl Marx, 
dari kubu materialisme, pernah meng-
gunakan metafora camera obscura, 
yang merekam terbalik, ketika meng-
gambarkan hubungan ideologi dan 
realitas. Sementara lawan filosofisnya, 
para filosof idealis menganggapnya 
sebagai Daguerretype, rekaman yang 
persis (padahal rasa-rasanya itu bukan 
analogi yang tepat!). Fotografi pun 
diciptakan dengan teknologi yang mu-

dah dicapai dan digunakan oleh siapa 
saja dan secara teknis terus menerus 
berkembang, khas produksi kapital-
isme industri.
Demikian dengan proses produksinya, 
fotografi menjadi sesuatu yang ”karya 
orisinalnya” (bagaimana sebenarnya 
menentukan sebutan karya orisinal 
untuk fotograf yang selalu dapat di 
cetak ulang?) akan dapat dinikmati 
oleh siapa dan dimana saja, untuk ke-
untungan pemodal. Ciri produksi untuk 
konsumsi masa, pola saji kapitalisme 
yang dianggap oleh pemikir sosialis 
suatu waktu akan menghantar seni ke 
hadapan semua lapisan masyarakat 
untuk kepentingan masyarakat itu 
sendiri, bukan lagi untuk kepentingan 
pemodal.

KAPITALISME KESETARAAN

Dapat dikatakan bahwa fotografi lahir 
dalam alam kapitalisme, tetapi dalam 
semangat kesetaraan. Situasi awal ini 
barangkali sedikit banyak menjelas-
kan mengapa fotografi terus menerus 
ada dalam situasi ambigu sedari mula 
sampai pada perkembangan selanjut-
nya. Bagaimana pun lalu harus diakui 
bahwa fotografi adalah inovasi yang 
mengubah teknik dalam seni rupa, dan 
sekaligus mengubah cara pandang 
kita terhadap seni. Barangkali perlu 
diingat teori purna auratik seperti yang 
diungkapkan Walter Benjamin untuk 
menggambarkan seni yang dapat dili-
patgandakan secara teknologis. Pada 
seni yang baru, aura tidaklah (lagi) ber-

mula pada pemujaan yang mistis dan 
religius (pengaruh dari seni pra mod-
ern), namun pemahaman akan politik. 
Sehingga menjadi jamak apabila pada 
karya-karya fotografi, akan lebih mu-
dah dinikmati bila dapat menganalisis 
dengan pendekatan-pendekatan 
kesejarahan, sosiologis-antropologis 
dalam koridor kebudayaan modern.
Kapitalisme industri Barat menjadikan 
fotografi sangat populer. Perkemban-
gan media masa cetak (katanya asal 
muasal teknologi cetak terpengaruh 
oleh cerita Veronica, perempuan yang 
memberi kain penutup bagi Sang 
Kristus ketika sedang berjalan menuju 
penyalibannya, dan wajah Kristus 
kemudian tercetak di kain, dipercaya 

Artinya, ketika 
kemudian coba 
dipertanya-
kan identitas 
fotografi Indo-
nesia, barang-
kali identitas itu 
adalah tanpa 
identitas!

Ya ini memang 
situasi yang pe-
lik, di mana ber-
sama-sama kita 

masih belum 
mampu secara 
ajeg menjelas-
kan apa itu In-

donesia, apalagi 
fotografinya!
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sebagai keajaiban, sampai Paus Leo X  
mengatakan bahwa selama ini mitos 
Kristus sudah sangat berguna bagi kita) 
menyebabkan fotografi berkembang 
semakin pesat. Fotografi jurnalistik dan 
fotografi dokumenter menghantar se-
cara visual masyarakat pada berbagai 
peristiwa di banyak belahan dunia. Di 
sisi lain, di dunia komersial, periklanan 
misalnya, atau pun artistik, still life, per-
ekam portraiture, ia mutlak hadir oleh 
kebutuhan nyata masyarakat manusia 
modern. Tetapi pilahan ini agaknya 
kemudian mengakibatkan pemaha-
man fotografi khususnya Indonesia 
yang berbeda dengan di Barat, bahwa 
fotografi seolah terbagai dalam dua ku-
tub: menjadi seni salon dan jurnalistik-

dokumenter. Yang satu seni khas teknis 
fotografi, sedangkan yang satu lagi 
sebagai bagian dari media cetak, lapo-
ran dan dokumentasi semata (bahkan 
ada yang dengan lantang meneriakkan 
bahwa tak ada estetika pada fotografi 
jurnalistik, entahlah!).

VERTIGO OF TIME DEFEATED

Sehingga kemudian, bila di negeri 
maju (apa sih ukuran negeri maju?) ker-
ja fotografi, melalui media cetak, men-
jadi salah satu sebab ”membludaknya” 
budaya populer yang akibatnya 
menyebabkan fotografi itu sendiri 
menjadi bagian yang tak terpisahkan 
dari masyarakat konsumen kapitalistis 
itu. Di negeri kita. Di satu sisi ia justru 
tumbuh elitis di kelompok-kelompok 
nir-inklusif, sedangkan di sisinya yang 
lain hadir di media cetak sebagai berita 
atau pun iklan. Ini mengingatkan akan 
sebuah idiom khas Barthesian, “vertigo 
of Time defeated”. Tentu saja dalam 
apa yang kita diskusikan bukan dalam 
arti yang dimaksud dengan istilah itu, 
tetapi dalam catatan sejarahnya meski 
secara teknis sudah lama diperkenal-
kan di zaman kolonial Belanda (misal-
nya dapat dilihat dari fotograf-fotograf 
peninggalan fotografer Jawa pertama, 
Kassian Chepas), tetapi pada perkem-

bangannya ia semacam belum memi-
liki tempat berpijak. Jangankan dalam 
dunia seni rupa (fotografi “seni rupa” 
juga kan?), bahkan juga ketika harus 
menyatakan sebagai apa kehadirannya 
itu diharapkan oleh dunia fotografi kita 
sendiri. Artinya, ketika kemudian coba 
dipertanyakan identitas fotografi Indo-
nesia, barangkali identitas itu adalah 
tanpa identitas! Dari sisi teknis, barang-
kali kita dapat berdalih bahwa itu ber-
sifat universal, tetapi dari sisi estetika? 
Ya ini memang situasi yang pelik, di 
mana bersama-sama kita masih belum 
mampu secara ajeg menjelaskan apa 
itu Indonesia, apalagi fotografinya!
Tak mungkin diingkari bahwa perkem-
bangan masyarakat dengan sumber 
daya manusianya, seperti telah dising-
gung di atas, sangat menentukan 
bagaimana penempatan seni dalam 
kehidupan kita bermasyarakat. Oleh 
keadaan kita yang serba sepertiga-
sepertiga, sepertiga pra modern, 
sepertiga modern, sepertiga pos mod-
ern. Agaknya metode reproduksinya 
yang merupakan satu kekuatan malah 
menjadikan fotografi susah diterima 
oleh mereka yang masih membutuh-
kan satu-satunya karya orisinal, sebagai 
benda seni. Terbelenggu oleh pola 
ekslusifitas pasar masyarakat seten-
gah feodal kapitalisme perdagangan. 

Walau demikian, sebenarnya situasi 
ini tidak mengurungkan pengamat 
dan pelaku yang berpandangan luas 
untuk menghadirkan fotografi sebagai 
media ekspresi. Pada perkembangan-
nya terlihat kian derasnya usaha untuk 
menyertakan fotografi dalam aneka 
pameran seni rupa.

BUDAYA VISUAL: DISKURSUS ILMU 
PENGETAHUAN

Tidak diragukan bahwa fotografi 
merupakan bagian tak terpisahkan dari 
budaya visual, yang dihadirkan oleh 

“ Biarlah para pe-
lukis muda, karena 
itu, mulai seawal 
mungkin untuk 
mempelajari gam-
bar-gambar Ilahiah 
ini, dan mempela-
jarinya setiap hari 
dalam hidupnya, 
jika ia tidak akan 
pernah sempat me-
renungkannya…”
-Francesco Algarotti- Notes 
on Painting (1764)
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media cetak dan elektronik masyarakat 
modern. Ia juga merupakan materi 
kajian budaya seperti yang populer 
dilakukan oleh Roland Barthes, Susan 
Sontag, dan Mirzoeff. Dari negeri send-
iri dapat kita catat nama-nama seperti 
Seno Gumira Ajidarma, ST. Sunardi, 
dan Yudhi Soerjoatmodjo.  Fotografi 
bagaikan artefak zaman kontempo-
rer. Melalui data yang terekam dapat 
dipelajari kerangka dedaunan seperti 
yang dilakukan Anna Atkins misalnya 

dengan fotografnya, Cystoseira Granu-
lata atau Aspidium Lobatum. Melalui 
fotografi dapat dipelajari suatu kondisi 
masyarakat, ciri dan arahnya, seperti 
pameran Ekspedisi Ciliwung di  Lobby 
Kompas-Gramedia dan Galeri Foto 
Jurnalistik Antara yang menghadirkan 
fotograf-fotograf tentang Tibet, Heaven 
in Exile, dengan fotograf-fotograf yang 
impresif (khusus saya memberikan 
kredit tersendiri untuk karya-karya 
”impresionis” Jay Subiyakto yang 
mampu meninggalkan bekas terluka, 
teror pada diri saya, ”correspond to 
my fond desire”, menjawab kerinduan 
saya yang paling dalam tentang seni 
fotografi). Setidaknya, kemudian nyata-
lah fotografi menjadi sahih sebagai 
wacana ilmu pengetahuan. Fotografi 
menjelmakan sebuah dunia. Dalam 
dunia itu, sejauh pembahasan telah 
dilaksanakan, berlangsung sejarah 
suatu penampakan maupun terpancar 
abstraksi ideologi.
Tetapi, aneka ragam fungsi serta 
kemudahannya untuk digunakan 
menyebabkan begitu beraneka ragam 
perwujudan, pola, dan gaya sajian 
yang sangat relatif dalam pandangan 
estetika namun kontekstual. Banyaknya 
bentuk sajian serta cara pembuatan 
secara teknis akhirnya sulit memung-
kinkan fotografi menjadi ”mirip” seni 

lukis, yang eksklusif. Hal yang sedikit 
banyak diharapkan oleh calon kolek-
tor selain kadangkala oleh fotografer 
itu sendiri. Padahal fotografi memang 
memiliki kelahirannya sendiri, seharus-
nya ada jalan pencarian yang berbeda 
bukan? ”Pasar” fotografi tidak terban-
gun dengan emosi dan mistifikasi yang 
sama dengan dunia seni lukis, oleh me-
tode produksinya, selain zaman yang 
mengasuhnya. Perlunya pendekatan 
akan pemahaman yang berbeda, selain 
pemahaman akan teknologi fotografi 
itu sendiri, saat ekspresi dinyatakan 

melalui aparatus yang sangat teknis.
Oleh situasinya yang unik ini, kita meli-
hat adanya berbagai cara penerimaan 
dalam seni rupa ketika fotografi lahir. 
Francesco Algarotti pernah menyata-
kan dalam Notes on Painting (1764):

“ Biarlah para pelukis muda, karena 
itu, mulai seawal mungkin untuk 
mempelajari gambar-gambar Ilahiah 
ini, dan mempelajarinya setiap hari 
dalam hidupnya, jika ia tidak akan 
pernah sempat merenungkannya…
Pelukis harus menggunakan camera 
obscura seperti para naturalis dan as-
tronom memanfaatkan mikroskop dan 
teleskop; di mana segenap peralatan 
ini sama-sama menyumbang untuk 
membuat Alam diketahui dan dihadir-
kan kembali.”

Di Amerika Serikat, fotografi lebih 
cepat diterima oleh dunia seni rupa 
karena kuatnya perkembangan media 
cetak serta kebutuhan identitas bu-
daya di awal abad ke-20. sementara di 
daratan Eropa fotografi semarak seba-
gai perekam perubahan dunia; ketika 
terjadi kebangkitan ideologi-politik, 
dan dihadirkan dalam media cetak. Se-
hingga bila di Inggris pameran khusus 
fotografi –yang mengacu pada estetika 
seni lukis- sudah sering diadakan, elite 
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seni rupa Eropa Daratan (galeri, kura-
tor, museum, dan kolektor) baru dapat 
menerima pameran fotografer sewa-
hid Henri-Cartier Bresson pada awal 
1950-an. Di Amerika Serikat fotograf-
fotograf Diane Arbus dan eksistensi 
Departemen Fotografi Museum of 
Modern Art New York di akhir 1960-an, 
kian menjadikan fotografi mendapat 
tempat terhormat bersama seni rupa 
yang telah hadir terdahulu.

VARIABEL MEKANIS-VARIABEL OR-
GANIS
Saat ini, jika salah satu ukuran pen-
gakuan seni dalam masyarakat kapi-
talis adalah adanya pasar, pasar karya 
fotografi di negara-negara Barat itu 
sudah solid. Lalu bagaimana, misalnya 
ada elemen yang runtuh dalam sistem 
kapitalis yang cenderung mekanis? 
Mungkin analoginya adalah kondisi kri-
sis global yang terjadi saat ini dan mau 
tidak mau berimbas pada kondisi di 
dunia fotografi. Kalau dirunut ke bela-
kang maka terlihat bahwa elemen yang 
runtuh adalah elemen terpenting, yaitu 
manusianya, dalam artian human capi-
tal. Maka kenapa diskusi kali ini dimulai 
dengan pembicaraan manusia dengan 
M besar sebagai sentral dari ”pelaku se-
mua perbuatan”. Dalam diskusi tentang 
”Runtuhnya Bisnis Fotografi Komersial” 

yang sejenak saya ikuti di Balai Sidang 
Senayan beberapa minggu lalu, saya 
melihat persoalan runtuhnya elemen 
dari sistem mekanis yang tak berjalan 
semestinya. Dalam elemen mekanis 
selalu dibutuhkan daya kreatif dari 
luar. Dapat kita analogikan dengan 
prinsip cybernetic yang paling seder-
hana. Ketika air mendidih dalam ketel 
maka katup buka tutup dalam ketel itu 
akan bekerja mengatur volume uap 
air, mirip katup pada penampungan 
yang otomatis menutup oleh tekanan 
volume air sehingga mencapai titik 
keseimbangan yang normal, sehingga 
menjadi aman. Jika katup mogok kerja 

alias ngadat, ketel akan meledak dan 
bubarlah semua. Dari sini, barangkali 
perlu ditumbuhkan ”variabel” organis 
yang lebih memiliki daya evaluatif dari 
dalam, yang inheren, bukan koheren. 
Variabel organis selalu memiliki 
kemampuan menyusun berbagai ref-
erensi, bersifat self fulfilling prophecy. 
Kenapa? Karena kondisi fotografi Indo-
nesia yang sedang kita cari-cari dirinya 
itu sudah dalam keadaan silang-seng-
karut, penuh luka babak-bundas luar 
dan dalam. Bagaimana mengharapkan 
”pertolongan” dari luar jika yang di 
luar sedang mengalami persoalan 
juga? Ada baiknya menata diri, entah 
dengan cara macam apa. Membentuk 

asosiasi? Membenahi sekolah-sekolah 
fotografi? Tentu saja hal-hal itu adalah 
niatan yang sungguh mulia adanya, 
tetapi bukan kapasitas tulisan ini untuk 
menjawabnya.

MOTIF EKONOMI

Mungkin, seperti yang pernah din-
yatakan oleh Sigmund Freud, ”Motif 
masyarakat manusia (untuk membe-
dakan dengan masyarakat hewan dan 
tumbuhan: dalam kurung adalah cata-
tan saya) pada akhirnya akan berupa 
motif ekonomi”. Dalam kasus memotret 
untuk foto iklan, misalnya, yang kemu-
dian dihargai 50 ribu rupiah, lalu dice-
tak besar-besar dalam billboard, katan-
ya juga karena motif ekonomi. Dapat 
kita bayangkan bagaimana juntrungan 
dari keadaan macam itu, macam ini, di 
Indonesia, akhirnya, terlepas dari per-
soalan kualitas fotografnya yang masih 
dapat diperdebatkan semalam suntuk. 
Empat atau tiga dekade lalu, angka 50 
ribu rupiah mungkin angka yang besar, 
tetapi sekarang? Keadaannya kemu-
dian dapat kita sebut dengan berdiri di 
”surga lalu” dengan ”neraka kini”, bukan 
lagi vertigo of Time defeated! Tetapi 
karena kuantitas pelakunya tak dapat 
dikatakan sedikit, saya khawatir bahwa 
ideologi macam itu sudah menjadi 
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dominan. Dalam ”Ideology and Ideo-
logical State Apparatuses” (buku Lenin 
and Philosophy), filosof marxis Prancis 
Louis Althusser mencoba menerangi, 
dengan bantuan implisit dari teori 
psikoanalisis Jacques Lacan, cara kerja 
ideologi dalam masyarakat. Bagaimana 
bisa, kata Dia, subyek manusia sangat 
sering menyerahkan diri kepada ideol-
ogy dominant dalam masyarakatnya 
– ideology yang menurut Althusser 
vital dalam mempertahankan kekua-
saan golongan yang berkuasa? (Dalam 
kasus fotografi Indonesia, anda tahu 
siapa-siapa golongan yang berkuasa 
ini.) Melalui mekanisme apa hai ini 
terjadi? Althusser terkadang dilihat 
sebagai penganut marxis ’strukturalis’, 
yang artinya bagi Althusser individu-
individu manusia adalah produk dari 
banyak faktor penentu sosial yang 
berlainan, maka mereka tidak mem-
punyai kesatuan esensial. Sejauh hal 
ini menyangkut masyarakat manusia, 
individu demikian dapat dipelajari 
hanya sebatas fungsi, atau efek, dari 
struktur sosial yang ini atau yang itu 
– mereka mendapat tempat dalam 
sebuah cara kerja produksi, sebagai 
anggota dari sebuah kelas sosial yang 
spesifik, dan seterusnya. Tetapi tentu 
saja sama sekali bukan inilah cara 
kita dalam merasakan diri. Sejauh hal 

ini menyangkut masyarakat (baca: 
masyarakat fotografi Indonesia), saya 
sebagai individu sepenuhnya diperlu-
kan. Tidak ragu lagi seseorang harus 
memenuhi fungsi yang saya jalankan 
(memotret, membaca foto, mengajar, 
belajar, dsb), karena pendidikan me-
mainkan peran krusial dalam reproduk-
si sistem sosial semacam ini, tetapi 
tidak ada alasan khusus mengapa 
individu ini haruslah saya. Jadi muncul 
pertanyaan, apa (bukan siapa) yang 
harus dipersalahkan dalam kasus dunia 
fotografi kita? Mungkin pendidikannya. 
Pendidikan oleh siapa? Kita bersama! 
Ya, kita bersama adalah tertuduh dan 
tertuduh utama adalah yang diam saja, 
atau sebaliknya, yang banyak bicara 
tetapi dia adalah juga ”penjual foto 50 
ribu” itu. Hipokrisi memang menyedih-
kan, tapi eksis di sekitar kita!

FASE CERMIN

Dalam kasus kita di fotografi, dengan 
teori Lacan, dapat diandaikan adalah 
anak-anak dalam fase cermin. Subyek 
manusia diberikan citra dirinya yang 
terpadu dan memuaskan melalui 
penyamaan diri dengan obyek yang 
merefleksikan citra ini kembali pada di-
rinya dalam sebuah lingkaran tertutup 
yang bersifat narsis. Citra ini melibat-

Karena kondisi 
fotografi Indo-
nesia yang se-
dang kita cari-
cari dirinya itu 

sudah dalam 
keadaan sil-

ang-sengkarut, 
penuh luka ba-

bak-bundas luar 
dan dalam. Ba-

gaimana meng-
harapkan ”per-
tolongan” dari 

luar jika yang 
di luar sedang 

mengalami per-
soalan juga?

Jadi muncul per-
tanyaan, apa (bu-
kan siapa) yang 
harus dipersalah-
kan dalam kasus 
dunia fotografi 
kita? Mungkin pen-
didikannya. Pen-
didikan oleh siapa? 
Kita bersama! Ya, 
kita bersama ada-
lah tertuduh dan 
tertuduh utama 
adalah yang diam 
saja, atau seba-
liknya, yang ban-
yak bicara tetapi 
dia adalah juga 
”penjual foto 50 
ribu” itu. Hipokrisi 
memang menyedi-
hkan, tapi eksis di 
sekitar kita!
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kan salah pengenalan, karena citra 
membuat situasi subyek yang sesung-
guhnya menjadi ideal. Si anak (baca: 
pelaku fotografi Indonesia) tidaklah 
terintegrasi persis seperti yang tersirat 
oleh pantulannya di cermin; diriku 
yang sebenarnya bukan subyek yang 
koheren, otonom, dan tercipta dari 
diri sendiri seperti halnya diriku yang 
kukenal di dalam lingkup ideologis, 
melainkan fungsi yang ”tergeser dari 
pusat” dari beberapa faktor penentu 
sosial. Karena saya tentu saja terpesona 
dengan citra diri saya yang saya terima 
(saya mendapat kepercayaan klien, 
saya tidak tahu harga foto orang lain, 
dsb), saya menggantungkan diri saya 

padanya; dan melalui ”penggantun-
gan” inilah saya menjadi subyek. Oh so 
sad, but there you go darling!

HUMAN CAPITAL DAN PENDIDIKAN

Theodore W. Schultz, memperkenalkan 
teori tentang human capital. Dia mem-
perlihatkan adanya kaitan langsung 
antara investasi pada human capital 
dengan kenaikan dari gaji pekerja (kita 
andaikan masyarakat fotografi adalah 
para pekerja). Sampai hari ini, banyak 
orang percaya bahwa masyarakat perlu 
melakukan investasi dalam human 
capital untuk menciptakan ekonomi 
yang produktif dan untuk memperluas 
kesempatan dan pilihan-pilihan bagi 
penduduk (baca: masyarakat fo-
tografi). Namun pada saat yang sama, 
kritik banyak ditujukan pada human 
capital theory karena dianggap hanya 
melayani kepentingan mereka yang 
berkuasa, misalnya kalangan pengu-
saha, dan tidak memihak pada individu 
maupun masyarakat.
Salah satu isyu dalam teori Schultz ada-
lah persoalan menempatkan tanggung 
jawab pada individu untuk menjadikan 
dirinya terdidik, ”memperoleh peker-
jaan” (misalnya mendapat job motret), 
dan mengubah dirinya menjadi ang-
gota masyarakat yang produktif (selalu 

berkarya). Teori semacam itu menyirat-
kan seandainya seseorang tidak 
berhasil menjadikan dirinya anggota 
masyarakat fotografi yang produktif, 
hal itu merupakan kesalahan dan tang-
gung jawab sendiri sebagai individu 
(misalnya karena malas, tidak berbakat, 
atau terjerembab di sekolah fotografi 
abal-abal) dan bukan karena biasa 
dari sistem yang berlaku. Ini merupa-
kan beban yang berat karena untuk 
kebanyakan orang ketidakmampuan 
memperoleh pekerjaan sesungguhnya 
di luar kontrol mereka (misalnya karena 
etnisitas, status sosial ekonomi yang 
mempengaruhi peralatan yang dipu-
nyai karena pemberi pekerjaan sering 
melihat hal itu, gender, dan sebagain-
ya), dan bukan karena ketidak inginan 
atau ketidakmampuan mereka. Pada 
akhirnya, pengetahuan dan keterampi-
lan yang diperoleh melalui pendidikan 
bukanlah sesuatu yang penting buat 
para majikan (diandaikan pekerja 
fotografi yang melayani pesanan selalu 
punya majikan). Sesungguhnya itu san-
gat menyedihkan! Jadi darimana kita 
harus memulai ”mencari Indonesia”? 
Kata seorang teman, ”Ya mulai saja!”
”Mencari (Fotografi) Indonesia, mung-
kin dalam pengertian seperti para pen-
gungsi, bukan hanya sebuah tempat 
yang baru dan aman, tetapi sebuah 

tempat di mana sekaligus bisa menda-
patkan kepastian masa depan”. Di 
manakah itu? ”Ya mulai saja kita cari!” 
Bukankah fotografi adalah kehidupan 
itu sendiri, dan seperti kata Kenko 
dalam Essays on Idleness:

”Satu-satunya yang paling berharga 
dalam hidup adalah ketidakpastian 
hidup.”

Siddhartha Sutrisno
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JAKARTA
Telefikom Fotografi Universitas Prof. Dr. 
Moestopo (B) Jalan Hang Lekir I, JakSel; 
Indonesia Photographer Organization (IPO) 
Studio 35, Rumah Samsara, Jl.Bunga 
Mawar, no. 27, Jakarta
Selatan 12410; Unit Seni Fotografi IP-
EBI (USFIPEBI) Komplek Perkantoran 
BankIndonesia, Menara Sjafruddin-
Prawiranegara lantai 4, Jl.MH.Thamrin 
No.2, Jakarta; UKM mahasiswa IBII, Fotografi 
Institut Bisnis Indonesia (FOBI) Kampus 
STIE-IBII, Jl Yos SudarsoKav 87, Sunter, 
Jakarta Utara; Perhimpunan Penggemar 
Fotografi Garuda Indonesia(PPFGA) PPFGA, Jl. 
Medan Merdeka SelatanNo.13, Gedung 
Garuda Indonesia Lt.18 ; Komunitas 
Fotografi Psikologi Atma Jaya, JKT Jl. Jendral 
Sudirman 51, Jakarta.Sekretariat Bersa-
ma Fakultas Psikologi Atma Jaya Ruang 
G. 100; Studio 51 Unversitas Atma Jaya, Jl. 
Jendral Sudirman 51, Jakarta; Perhim-
punan Fotografi Tarumanegara Kampus I 
UNTAR Blok M Lt. 7 Ruang PFT. Jl. Letjen 
S. Parman I JakBar; Pt. Komatsu Indonesia 
Jl. Raya Cakung Cilincing Km. 4 Jakarta 
Utara 14140; LFCN (Lembaga Fotografi 
Candra Naya) Komplek Green Ville -AW / 
58-59, Jakarta Barat 11510; HSBC Photo 
Club Menara Mulia Lt. 22, Jl. Jendral 
Gatoto Subroto Kav. 9-11, JakSel 12930; 
XL Photograph Jl. Mega Kuningan Kav. 
E4-7 No. 1 JakSel; FreePhot (Freeport Ja-
karta Photography Community) PT Freeport 

Indonesia Plaza 89, 1st Floor Jl. Rasuna 
Said Kav X-7 No. 6 PSFN Nothofagus (Per-
himpunan Seni Fotografi PT Freeport Indo-
nesia) PT Freeport Indonesia Plaza 89, 
1st Floor Jl Rasuna Said Kav X-7 No. 6; 
CybiLens PT Cyberindo Aditama, Mang-
gala Wanabakti IV, 6th floor. Jl.Gatot 
Subroto, jakarta 10270; \FSRD Trisakti, 
Kampus A. Jl. Kyai Tapa, Grogol. Surat 
menyurat: jl.Dr. Susilo 2B/ 30, Grogol, 
Jakbar; SKRAF (Seputar Kamera Fikom) 
Universitas SAHID Jl. Prof. Dr.Soepomo, SH 
No. 84, Jak-Sel 12870 One Shoot Photog-
raphy FIKOM UPI YAI jl. Diponegoro no.74, 
JakPus Lasalle College Sahid Office Bou-
tique Unit D-E-F\ (komp. Hotel Sahid 
Jaya). Jl. Jend Sudirman Kav. 86, Jakarta 
1220 Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas 
Al-Azhar Indonesia Jl. Sisingamangaraja, 
Kebayoran baru, Jak-Sel, 12110; LSPR 
Photography Club London School of Public 
Relation Campus B (Sudirman Park Of-
fice Complex) Jl. KH Mas Mansyur Kav 
35 Jakarta Pusat 10220 FOCUS NUSANTARA 
Jl. KH Hasyim Ashari No. 18, Jakarta; e-
Studio Wisma Starpage, Salemba Tengah 
No. 5, JKT 10440; Digital Studio College Jl. 
Cideng Barat No. 21 A, Jak-Pus; Darwis 
Triadi School of Photography jl. Patimura No. 
2, Kebayoran Baru ; eK-gadgets centre 
Roxy Square Lt. 1 Blok B2 28-29, Jkt; 
Neep’s Art Institute Jl. Cideng Barat 12BB, 
Jakarta ; V3 Technology Mall ambassador 
Lt.UG/47. Jl. Prof Dr. Satrio, Kuningan, 
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Jakarta; Cetakfoto.net Kemang raya 49D, 
Jakarta 12730; POIsongraphy ConocoPhillips 
d/a Ratu Prabu 2 Jl.TB.Simatupang kav 
18 Jakarta 12560; NV Akademie Jl. Janur 
Elok VIII Blok QG4 No.15 Kelapa Gading 
permai Jakarta 14240

BEKASI
Lubang Mata Jl. Pondok Cipta Raya B2/ 
28, Bekasi Barat, 17134

BANDUNG
PAF Bandung Kompleks Banceuy Per-
mai Kav A-17,Bandung 40111; Jepret 
Sekretariat Jepret Lt. Basement Labtek IXB 
Arsitektur ITB, Jl Ganesha 10, Bandung 
Spektrum (Perkumpulan Unit Fotografi Unpad) 
jl. Raya Jatinangor Km 21 Sumedang, 
Satyabodhi Kampus Universitas Pasundan Jl. 
Setiabudi No 190, Bandung Air Photogra-
phy Communications Jalan Taman Pramu-
ka 181 Bandung 40114

PURWOKERTO
ECOLENS
Sekretariat Bersama FE UNSOED, Jl HR 
Bunyamin No.708 Purwokerto 53122

SEMARANG
PRISMA (UNDIP) PKM (Pusat Kegiatan Maha-
siswa) Joglo Jl. Imam Bardjo SH No. 1 
Semarang 50243
MATA Semarang Photography Club FISIP UNDIP 
Jl. Imam Bardjo SH. No.1, Semarang; 

DIGIMAGE STUDIO Jl. Setyabui 86A, Sema-
rang Jl. Pleburan VIII No.2, Semarang 
50243 

SOLO
HSB (Himpunan Seni Bengawan) Jl. Tejo-
moyo No. 33 Rt. 03/ 011, Solo 57156; 
Lembaga pendidikan seni dan design visimedia 
college Jl. Bhayangkara 72 Solo, FISIP 
Fotografi Club (FFC)  UKM FFC
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sebelas Maret Jl Ir Sutami 
36A 57126 Solo, Jawa Tengah

YOGYAKARTA
Atmajaya Photography club Gedung 
PUSGIWA kampus 3 UAJY, jl. babarsari 
no. 007 yogyakarta; “UKM MATA” Akademi 
Seni Rupa dan Desain MSD Jalan Taman 
Siswa 164 Yogyakarta 55151; Unif 
Fotografi UGM (UFO)Gelanggang mahasiswa 
UGM,Bulaksumur, Yogya; Fotografi Jurnalis-
tik Club Kampus 4 FISIP UAJY Jl Babarsari 
Yogyakarta; FOTKOM 401 gedung Ahmad 
Yani Lt.1 Kampus FISIPOL UPN “Vet-
eran” Jl Babasari No.1, Tambakbayan, 
Yogyakarta, 55281; Jurusan Fotografi 
Fakultas Seni Media Rekam Institut Seni Indo-
nesia Jl. Parangtritis Km. 6,5 Yogyakarta 
Kotak Pos 1210; UKM Fotografi Lens 
Club Universitas Sanata Dharma Mrican 
Tromol Pos 29 Yogyakarta 55281

SURABAYA
Himpunan Mahasiswa Penggemar Fotografi 
(HIMMARFI) Jl. Rungkut Harapan K / 4, 
Surabaya; AR TU PIC; UNIVERSITAS CIPU-
TRA Waterpark Boulevard, Citra Raya. 
Surabaya 60219; FISIP UNAIR JL. Airlang-
ga 4-6, Surabaya; Toko Digital Ambengan 
Plasa B23. jl Ngemplak No. 30 Surabaya; 
Sentra Digital Pusat IT Plasa Marina Lt. 
2 Blok A-5. Jl. Margorejo Indah 97-99 
Surabaya

MALANG
MPC (Malang Photo Club) Jl. Pahlawan Trip 
No. 25 Malang JUFOC (Jurnalistik Fotografi
Club) student Centre Lt. 2 Universitas 
Muhammadiyah Malang. Jl. Raya 
Tlogomas No. 246 malang, 65144; UKM 
KOMPENI (Komunitas Mahasiswa Pecinta Seni) 
kampus STIKI (Sekolah Tinggi Informa-
tika Indonesia) Malang, Jl. Raya Tidar 
100

JEMBER
UFO (United Fotografer Club) Perum taman 
kampus A1/16 Jember 68126, Jawa 
Timur;Univeritas Jember (UKPKM Tegal-
boto) Unit Kegiatan Pers Kampus Mahasiswa 
Universitas Jember jl. Kalimantan 1 no 35 
komlek ged. PKM Universitas Jember 
68121

BALI
Magic Wave Kubu Arcade at Kuta Bun-

galows Bloc A3/A5/A6 Jl. Benesari, 
Legian-kuta

MEDAN
Medan Photo Club Jl. Dolok Sanggul Ujung 
No. 4 Samping Kolam Paradiso Medan, 
Sumatra Utara
20213 UKM FOTOGRAFI USU Jl. Perpusta-
kaan no.2 Kampus USU Medan 20155

BATAM
Batam Photo Club Perumahan Muka kun-
ing indah Blok C-3, Batam 29435

PADANG
KOMUNITAS FOTOGRAFI SINKRO
Jl. Komplek Monang B/16 Lubuk Buaya
Padang - Sumatra Barat

PEKANBARU
CCC (Caltex Camera Club) PT. Chevron Pasific 
Indonesia, SCMPlanning, Main Office 
229, Rumbai, Pekanbaru 28271

LAMPUNG
Malahayati Photography Club Jl. Pramuka 
No. 27, Kemiling, Bandar Lampung, 
35153. Lampung-Indonesia. Telp. 
(0721) 271114

BALIKPAPAN
Total Photography Club (TPC). ORSOSBUD - 
Seksi Budaya Total E&P Indonesie
Jl. Yos Sudorso Balikpapan
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KALTIM
Badak Photographer Club (BPC) ICS Depart-
ment, System Support Section, PT 
BADAK NGL, Bontang,
Kaltim, 75324; KPC Click Club/PT Kaltim 
Prima Coal Supply Department (M7 Bu-
liding), PT Kaltim Prima Coal, Sangatta

SAMARINDA
MANGGIS-55 STUDIO (Samarinda Photog-
raphers Community) Jl. Manggis No. 55 
Voorfo, Samarinda
Kaltim

SOROWAKO
Sorowako Photographers Society General 
Facilities & Serv. Dept - DP. 27, (Town 
Maintenance) - Jl.
Sumantri Brojonegoro, SOROWAKO 
91984 - LUWU TIMUR, SULAWESI SELA-
TAN

GORONTALO
Masyarakat Fotografi Gorontalo Graha 
Permai Blok B-18, Jl.Rambutan, 
Huangobotu,Dungingi, Kota Gorontalo

AMBON
Performa (Perkumpulan Fotografer Maluku) 
jl. A.M. Sangadji No. 57 Ambon.(Depan 
Kantor Gapensi
kota Ambon/ Vivi Salon)

ONLINE PICK UP
POINTS:
www.thelightmagz.com
www.estudio.co.id
http://charly.silaban.net/; 
www.studiox-one.com ; 
http://www.focusnusantara.com/articles/
thelightmag.php

MAILING LIST:
thelightmagz-subscriber@yahoogroups.com


