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YANG JELEK SELALU LEBIH BANYAK
Jika saja pengertian industri di alam kapitalis benar-benar disadari, maka akan ditemukan sifat-sifat dasar industri, seperti: secepat-cepatnya, 
sebanyak-banyaknya, dan  sebaik-baiknya. Terdengar ideal tetapi menyimpan ironi sekaligus. Di negeri tercinta yang kadang  dicintai dengan 
pedih ini (kadang dicintai, berarti kadang tidak, dan lebih banyak dicintai dengan rasa pedih) sifat-sifat industri itu sekaligus mengundang 
pertanyaan, ”Apakah mungkin yang secepat-cepatnya dan sebanyak-banyaknya akan mendapat hasil yang sebaik-baiknya?” Dalam pada itu, 
jawabannya sudah kita ketahui bersama. Seorang narasumber di edisi ini menyatakan yang sebenarnya adalah mengingatkan (bagi yang 
berkesadaran tentu sudah tahu) bahwa ”yang jelek selalu lebih banyak”.

Ya, yang jelek selalu lebih banyak tentu saja berlaku pula dalam industri fotografi Nusantara. Dapat dikatakan bahwa wajah Fotografi kita 
(dengan F besar) adalah buruk rupa, sedari hulu sampai ke hilir. Sejak masih dalam proses pendidikan fotografinya sampai apa yang disebut 
fotografi para profesional yang membuat fotograf atas nama profesi sehingga benci disebut amatir. Sayangnya, oposisi biner antara yang 
profesional dengan yang amatir, dalam konteks Indonesia seringkali tidak merujuk pada proses dan hasil akhir. Dalam hal pendidikan sebagai 
salah satu pilar terpenting dalam pembentukan fotografi Nusantara, sewajibnya dilakukan terus-menerus tanpa henti sehingga ditemukan 
bentuk ”yang ideal” bagi mental ”masyarakat fotografi kini” demi ”masyarakat fotografi mendatang” yang semoga lebih baik. The Light edisi 
ini menampilkan liputan utama salah satu bentuk proses pendidikan yang digagas dengan kemauan untuk menemukan masyarakat fotografi 
mendatang tersebut. Sebuah usaha yang pantas dicoba dan patut dilakukan secara berkesinambungan sebagai sebuah proses yang kemu-
dian akan dilihat hasilnya.

Industri, dengan segala perangkat yang ada di dalamnya, selalu memperlihatkan wajahnya yang ganda; wajah arif bijaksana sekaligus 
licik; wajah luhur sekaligus bengis; wajah lugu sekaligus penuh tipu daya; wajah humanis sekaligus kejam tak berperi; wajah penuh moral 
tapi sekaligus tak bermoral. Tentu saja itu adalah metafora, perumpamaan yang mungkin saja tertulis berlebihan, meskipun dalam banyak 
kejadian sungguh benar adanya. Seperti misalnya sifat sebaik-baiknya yang sekaligus memunculkan sifat sejelek-jeleknya dan realitas dalam 
kuantitas selalu mendahului. Yang jelek menimbun yang baik.

Lalu apa? Seolah kita diingatkan dengan ”kenihilan”. Bagi sebagian orang itu harus dijalani saja tanpa mengeluh. Semacam Amor Fati, men-
jalaninya dengan sepenuh rasa cinta, bagaimana pun kondisinya, sejahanam apa pun, menjadi nihilis yang aktif? Sebagian yang lain merintih 
dan meneriakkan, ”Datanglah pahlawan!” Padahal, pahlawan-pahlawan yang pernah ada, lebih sering kita lupakan. Berarti, ini bangsa yang 
kerdil, tak menghargai jasa pahlawannya.

Selamat membaca!
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Menimba ilmu menjadi fotografer 
komersil dari salah satu pekerja 
kreatif terbaik Indonesia
Commercial photography menjadi salah satu bidang dalam fotografi di mana 
peran fotografi bukan satu-satunya yang penting. Hal ini dikarenakan bidang 
yang satu ini merupakan bidang fotografi yang berhubungan dengan institusi 
lain sebagai pengguna jasanya. Dan karena itu banyak aspek lain yang juga tak 
kalah dominannya dalam menentukan keberhasilan seorang fotografer iklan. 
Setelah banyak menimba pengalaman dan pemikiran dari banyak fotografer 
iklan, kali ini kami tertarik untuk meminta Paul Sidharta, seorang pekerja kreatif 
periklanan yang pernah bekerja di beberapa perusahaan iklan di Indonesia, Thai-
land dan kini menetap di Singapore. Bagi mereka yang pernah bersinggungan 
dengan dunia iklan nama yang satu ini tentunya bukanlah nama yang asing. Se-
lama bekerja di Indonesia saja setidaknya sudah 3 kali Paul meraih penghargaan 
best the best Citra Pariwara, salah satunya melalui iklan sebuah rokok Longbeach 
yang fenomenal. Tidak berlebihan jika kami meminta pandangannya mengenai 
dunia footgrafi komersil kepada lelaki yang saat ini menduduki jabatan Associate 
Creative Director Regional LUX di JWT Singapore ini. Berikut cuplikannya.

Bagaimana anda menempatkan 
seorang fotografer dalam proses 
pembuatan iklan anda, Sebera-
pa penting? 
Sangat penting. Ide harus terus diasah 
dan didevelop lebih lanjut sesuai den-
gan jalurnya. Kalau fotografer nggak 

kasih input/hanya eksekutor itu sama 
juga bohong.

Apa saja yang mendasari 
keputusan anda dalam me-
milih seorang fotografer untuk 
mengeksekusi iklan anda?

Portfolio.
Treatment.
Chemistry/Respect/Profesionalisme.
tiga hal ini sama pentingnya.

Commercial photographer 
mendapat pekerjaan dalam 
bentuk layout dari creative con-
cept advertising company yang 
bersangkutan. Seberapa besar 
menurut anda commercial pho-
tographer boleh memberikan 
suggestion terhadap
eksekusi tersebut? Techni-
cal photography saja kah? Art 
directing? Atau sampai kon-
sepnya? Dimana saja batasan-
nya?
Tergantung seberapa besar ego kreat-
ifnya & ego fotografernya. Batasannya 
sangat tipis. Tugas kreatif agensi men-
jaga konsep iklan, brand personality 
value dan brand identity, maka dari itu 

“Kalau 
fotografer 
nggak ka-
sih input/
hanya 
eksekutor 
itu sama 
juga bo-
hong.”
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respek, profesionalisme dan chemistry 
penting.

Anda pernah bekerja di multina-
tional Advertising company di 
Jakarta, Bangkok & Singapore. 
Pastinya itu membuat anda pu-
nya banyak pengalaman beker-
jasama dengan beragam pho-
tographer dari berbagai negara. 
Apa ada bedanya Commercial 
photographer di Indonesia 
dengan di negara lain, termasuk 
Thailand & Singapore? Tolong 
jelaskan.
Secara garis besar sama saja:
50% sampah
40% biasa aja
sisanya benar-benar bagus

Untuk kerja dengan yang benar-benar 
bagus sangat sulit karena masalah 
budget dan timing.
Makanya prosentase iklan print juga 
begitu kan? 10% bagus sisanya biasa 
aja/sampah.

Portfolio mereka lebih bagus karena 
kesempatan lebih banyak, dan industri 
iklan yang relatif lebih maju.
Saya punya pengalaman berkesan 
photoshooting dengan Uchida-san, 
salah satu fotografer yang sedang naik 
daun di Jepang. Sangat profesional, 
gak malu kasih masukan, sangat respek 

dengan kreatif agensi tapi tanpa basa 
basi.

Di luar negeri, terutama negara-
negara barat banyak commercial 
photographer yang semakin 
tua semakin laku dan semakin 
mahal. Sementara di Indonesia 
hanya beberapa orang commer-
cial photographer yang menjadi 
tua tanpa menjadi “tidak laku”, 
apa yang membuat hal ini ter-
jadi di Indonesia?
Orang Indonesia gampang puas mung-
kin? dan bosenan...

Apakah anda punya pengala-
man buruk bekerja dengan 
seorang commercial photog-
rapher (tanpa harus menyebut 
nama) yang membuat anda 
kapok dan tidak mau lagi motret 
sama dia? Kalau ada tolong ceri-
takan apa yang membuat anda
kapok dan nggak mau balik lagi 
motret dengan dia.
Ngobral janji didepan, beda persepsi 
tentang kualitas, nggak bisa kontrol 
talent/selebritis.
Sayang orangnya baik dan sopan. Tapi 
kalau disuruh kerja sama mereka ng-
gak mungkin lah.

Pasti anda banyak menerima 
dan melihat portfolio photogra-
pher. Kekurangan paling sering 
apa yang dilakukan mereka 

“50% 
sampah, 

40% 
biasa aja 

sisanya 
benar-
benar 

bagus”
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yang tidak anda pilih atau anda 
anggap belum cukup baik untuk 
mengeksekusi iklan anda?
Portfolio nggak cocok dengan konsep 
iklan/biasa-biasa saja/kurang karakter. 
Makanya harus ada treatment dari 
mereka/proses briefing sebelum mer-
eka kirim quotation, biasanya keliatan/
terasa bagaimana proses kerjanya. Tapi 
itu saja masih bisa salah.
Trust your instinct!

Di Indonesia merebak issue ten-
tang “rajin”nya kalangan adver-
tising company yang meminta 
“upeti” dari photographer agar 
tetap diberi project oleh adver-
tising company yang bersangku-
tan. Apa pendapat anda menge-
nai ini? 
Apapun alasannya nggak bisa ditolerir. 
Hubungan profesional harus dijaga 
profesionalitasnya.

Satu hal lain yang sedang marak 
di dunia fotografi indonesia 
adalah adanya banting-ban-
tingan harga. Ini juga terjadi di 
kalangan commercial photogra-
pher bahkan pada mereka yang 
tadinya sudah establish. Apa 
pendapat
anda tentang ini, mengapa ini 
bisa terjadi dan bagaimana 
seharusnya para commercial 
bertindak menyikapi ini.
Jaman susah mungkin, sehingga hal ini 
nggak bisa dihindari. Makanya asosiasi 
itu penting supaya ada aturan main-
nya. Yang bandel-bandel atau yang 
rakus-rakus bisa ditempeleng.

Kalau bisa didefinisikan, sep-
erti apa sih a good commercial 
photo buat anda?
Good commercial photographer is the 
one who can produce good photogra-
pher result.
Jangan lupa hari gini hidup mereka 
juga banyak didukung sama Digital 
Imaging House.

Sekarang banyak fotografer 
yang “instan”, dengan adanya 
digital imaging technology mer-
eka mudah sekali bilang “wah 
nanti di DI aja.” Menurut anda 
seberapa batasan porsi DI dalam 
fotografi yang ideal. Apakah 
waktu anda melihat portfolio 

fotografer anda lihat seberapa 
wajar kadar DInya dibanding 
fotografinya. Apa anda lebih 
berorientasi pada end result.
Basi banget dengar hal kayak gitu. 
maka dari itu kita harus tahu cara kerja 
jaman manual, dan harus cukup ngerti 
tentang photoshop dan DI jadi gak bisa 
dibohobgi oleh orang-orang males 
kayak gitu. Tapi DI yang oke memang 
menolong banget sih. jadinya gimana 
ya? yang penting result deh...

Banyak fotografer muda yang bi-
lang bahwa untuk bisa masuk ke 
advertising company dan dapet 
layout dari mereka susah. Apa 
benar sebegitu susahnya mena-
ruh kepercayaan dan memberi 
kesempatan untuk fotografer 
baru bagi
pekerja kreatif? Atau ada hal 
lain yang mereka belum siapkan 
dengan baik waktu jualan, baik 
itu kualitas portfolio maupun 
juga kemasan portfolio.
Dimana-mana mulai dari bawah itu 
memang susah, jadi shut up and just 
do the good work, and be grateful ka-
lau ada kesempatan datang. Kita akan 
kasih kesempatan biasanya kalau ada 
budget problem/pro bono/chemistry 
jalan. make sense kan?

“Portfolio 
mereka lebih 
bagus karena 

kesempatan 
lebih banyak, 

dan industri 
iklan yang rela-
tif lebih maju.” “Dimana-

mana mu-
lai dari 
bawah itu 
memang 
susah, jadi 
shut up 
and just 
do the 
good 
work...”
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Dear friends of The Light,

in my past two columns I talked about mirror-effects in photography. Today, I’m going to address this topic again one last time. I’d like to show you some portraits which I made with the 
aid of mirrors, even though that’s not immediately recognisable.
At first sight you may even find these photos a little uninteresting and ordinary, but this time their value lies not in the photography, but in the psychology!

A portrait of two souls
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A portrait, particularly a good one, 
should reflect the soul of the person in 
question. Here, you can see perfectly 
ordinary portraits of perfectly ordinary 
(Asian) people who live in my area. 

They were made quickly and simply.
Yet they display a particular character-
istic: I used image processing to mirror 
one side of the face. That is, I mirrored 
the left half of the face to make a “left 

face”, and the right half of the face to 
make a “right face” ... and ended up 
with two different faces. 
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The face as such is an inexhaustible 
research topic. Many theories state 
that a symmetrical face is perceived 
as more attractive, but also as slightly 
uninteresting. The fact is, though, that 
there are only very few people with 

symmetrical faces. Most of us have dif-
ferences on each side of our face. What 
occurred to me when working on these 
“face reflections” is that they almost 
always result in an “intellectual” and 
an “emotional” face. The famous “alter 

ego”, so to say. The emotional face 
stands for sensitivity, soul, intuition and 
subjectivity; the intellectual face stands 
for logical reasoning, analysis, asser-
tiveness and objectivity.
I learnt about this technique fifteen 

years ago from a very famous German 
portrait photographer, Walter Schels. 
The technique has actually been 
known since the 1920s, but it is only 
rarely used in practise.
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I would like to encourage you to try 
this out yourself. Nevertheless, be 
warned: I have seen people become 
very upset when suddenly confronted 

with this effigy of themselves.
I’m not a psychologist and I don’t wish 
to comment on either of these pictures, 
I’m not in a position to do that. Perhaps 

these photos here will not even affect 
you in any way. But take similar pic-
tures of yourself and then take a good 
look at your own “alter ego”. Can you 

identify two different characters? You 
may well be surprised by the outcome!
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If you want to take some successful mirror portraits, 
you need to satisfy the following criteria:

1. The face of the person being photographed 
must look at the camera absolutely straight on; 
it has to be really and truly in the centre. That 
in itself is not so easy, as hardly anyone’s face is 
symmetrical. I rarely use a tripod for these kind 
of pictures, as it’s easier to identify the centre of 
the face by hand. A light telephoto lens is ideal, 
using the normal portrait focal length of 80 - 
100mm. 
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2. The person should not smile, but try 
to keep as neutral an expression as 
possible.

3. Make sure you have a calm back-
ground, preferably a monochrome 
surface. 

4. It is extremely important to get the 
entire face lit perfectly evenly. This 
can be done outside on an overcast 
day, in a light, diffuse room, or with 
a lamp like in my studio. The lamp 
provides very soft lighting and is 

centred exactly over the person - 
this really has to be prepared with 
great care. Take a look at the ex-
ample here with my assistant, Kath-
rin - to avoid dark shadows, she’s 
holding a white piece of cardboard 
to provide extra brightness.

this is correct
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wrong perspective, the face wasn’t shot exactly straight
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wrong light, that’s why there is a dark and bright portrait

5. In the case of unsymmetrical hairstyles, it might make sense to crop the picture 
at the hairline - otherwise the ensuing funny hairstyles will likely divert too 
much attention from the portrait.

6. If you want to do a self-portrait, get someone else to take the photograph of 
you. Have several pictures taken, so that you can choose the one that is truly 
centred and with you looking straight ahead. You can, of course, also use the 
self-timer on your camera. If you do, place a mirror above the camera, but 
make sure to look straight into the camera when the pictures are being taken! 
Once again, take several pictures to ensure that you really have got yourself 
perfectly centred.

Finally, I’d like to point out a cultural detail. Recognising, appraising and remem-
bering faces is a basic human survival strategy that is deeply anchored in our 

subconsciousness.
I am a German, i.e. from the “Western world”. I find it difficult to categorise people 
from different cultural backgrounds - their physiognomy is not system-resident in 
my brain’s “recognition folder”. The same will probably hold true for Asians when it 
comes to appraising Africans, for instance, and vice-versa. I think that these mirror 
images can therefore only be understood within their own cultural environments.
What do you think?

Let there be light!

Yours sincerely,
MasterTOM
(Thomas Herbrich)
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Mencari Format Event Fotografi 
yang Bermanfaat
Di Indonesia, pehobby fotografi, professional di bidang fotografi dan orang-orang 
yang menghasilkan keuntungan dari memotret masih didominasi oleh mereka 
yang mempelajari fotografi melalui jalur otodidak. Mulai dari mempelajari buku 
petunjuk penggunaan kamera yang didapat ketika membeli kamera, membaca 
majalah dan buku-buku tentang fotografi, bergabung dengan komunitas, mengi-
kuti event-event seperti hunting, seminar, workshop menjadi satu pilihan yang 
tidak terlalu buruk setidaknya ketika kita menjumpai begitu banyaknya nama-
nama yang cukup disegani akan kemampuan berfotografinya yang lahir dengan 
cara-cara tersebut.

Ikut campurnya produsen-produsen peralatan fotografi dalam mensponsori atau 
menyelenggarai event-event semacam ini secara sekaligus berdampak positif 
dan negatif. Di satu sisi event-event semacam ini jadi lebih sering diadakan yang 
juga artinya semakin banyak kesempatan untuk menimba ilmu. Namun tidak bisa 
dipungkiri beberapa event seperti ini terlalu kental ditunggangi kepentingan-
kepentingan kapitalis produsen untuk menjual produk mereka. Hal ini terungkap 
melalui pembicaraan kami dengan salah eorang fotografer senior yang sebel-
umnya banyak menjadi pembicara pada seminar ataupun workshop-workshop 
fotografi. “Dulu saya selalu mau diminta membawakan seminar oleh salah satu 
produsen peralatan fotografi. Tapi lama-lama malas juga karena mereka se-
lalu menitipkan pesan untuk menjual produk mereka dengan kata-kata yang 
membodohi peserta.” Ungkap ST, salah seorang fotografer senior. “Seringkali 
saya disuruh bilang bahwa kalau motret dengan kamera yang mereka jual, atau 
dengan lighting yang mereka jual pasti jadinya bagus.” Sambungnya. ST melihat 
cara-cara seperti itu telah menciderai visi dan misi seminar atau workshop yaitu 

untuk memberikan pembelajaran yang 
independen.

Hal senada juga dilontarkan oleh NU, 
seorang pehobby fotografi yang getol 
mengikuti berbagai macam seminar 
dan workshop. “Sekarang makin ban-
yak workshop dan seminar yang makin 
nggak bermutu karena dipakai untuk 
kepentingan jualan sang sponsor.” 
Ungkapnya. “Jika usaha untuk men-
jual produk ditawarkan pada saat sesi 
break di luar ruangan mungkin masih 
bisa ditolerir. Tapi kalau ada perkataan-
perkataan yang sengaja menunjuk-
kan superioritas sebuah merk secara 
absolut maka sudah jelas salah dan 
nggak bermutu.” Sambungnya. NU 

menganggap seharusnya pembicara 
tidak pernah boleh menyebutkan satu 
merk pun dalam sebuah sesi seminar 
apalagi kalau sampai mengendorse.

RH, seorang pengamat pemasaran 
berpendapat bahwa cara-cara “geri-
lya” yang tidak etis yang dilakukan 
oleh produsen dalam berjualan dapat 
berakibat buruk pada brand itu sendiri 

“Seringkali saya 
disuruh bilang bah-
wa kalau motret 
dengan kamera 
yang mereka jual, 
atau dengan light-
ing yang mereka 
jual pasti jadinya 
bagus.”
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dan juga pada endorsernya. “Seha-
rusnya produsen tidak menghalalkan 
segala cara untuk berjualan. Ketika 
mereka mensponsori sebuah acara 
yang berformat edukasi seperti semi-
nar atau workshop, berjualanlah pada 
sesi terpisah dari sesi edukasi netral. 
Jangan pernah memasukkan usaha 
untuk berjualan pada sesi edukasinya, 
kecuali memang judul acara atau judul 
seminar tersebut memang membahas 
merk yang bersangkutan.” Ungkap-
nya. “Upaya-upaya membrainwash 
atau yang sebenarnya bisa dikatakan 
dengan membohongi peserta dengan 
menyelipkan “pesan sponsor” pada 
sesi acara-acara edukasi dapat mem-
buat peserta menjadi antipati dan 
malah berbalik 100% menolak untuk 
mempercayai semua informasi yang 
dilakukan. Kalau sudah begini yang 
menanggung resiko selain brand yang 
“dijual” di situ adalah juga endorsernya 
yaitu pembicaranya.” Lanjutnya lagi.
RH berpendapat produsen yang ingin 
berjualan pada sesi ini sebaiknya 
membuat sesi baru di awal atau akhir 
sesi inti. Cara lain yang disarankan RH 
untuk berjualan produk pada sebuah 
acara edukasi seperti seminar dan 
workshop adalah dengan membuat 
terang-terangan judul yang memang 
membahas produk tersebut.

Upaya-upaya gerilya marketing oleh 
beberapa produsen peralatan fotografi 
ini setidaknya sudah mulai terlihat 
kurang efektif, setidaknya terlihat dari 
jumlah peserta yang semakin lama 
semakin minim, terutama jika diadakan 
di kota-kota besar di mana seminar dan 
workshop bukanlah barang langka.
Alasan lain yang membuat acara-acara 
sejenis menjadi kurang efektif dan 
kurang bermanfaat adalah semakin 
sejenis dan kurang variatifnya ma-
teri yang disampaikan. DS, seorang 
pehobby fotografi yang tidak pernah 
melewatkan seminar dan workshop 
yang diadakan di Jakarta dan Bandung 
mengaku bahwa acara-acara semacam 
ini hanya berulang dengan pembicara 
yang berbeda namun materinya terlalu 
mirip. Faktor edukasinya pun dirasa 
kurang. “Saya kapok mengikuti seminar 
dengan pembicara yang sama dalam 
tahun yang sama. Karena biasanya 
materinya akan mirip-mirip, walaupun 
kemasannya sedikit berbeda.” Ujar DS.
Hal lain yang dirasa oleh DS adalah 
tidak begitu banyaknya manfaat yang 
relevan secara spesifik pada kemam-
puan fotografinya. “Saya sudah ikut 
lebih dari 20 workshop dan seminar, 
tapi saya tidak merasa dapat ban-
yak masukan yang berarti dari sana. 
Memang ada sedikit trik-trik yang saya 

“Saya kapok 
mengikuti semi-
nar dengan 
pembicara yang 
sama dalam ta-
hun yang sama. 
Karena biasanya 
materinya akan 
mirip-mirip, wa-
laupun kema-
sannya sedikit 
berbeda.”

 “Perhatikan 
saja, dalam 

seminar atau-
pun workshop 

konsepnya 
adalah pem-
bicara mem-

bawakan materi 
yang ia ingin 

bawakan, bukan 
yang peserta 

butuhkan. Se-
lain itu, komu-

nikasinya selalu 
dalam bentuk 

“doktrinasi” 
yaitu transfer 

informasi dari 
pembicara ke 
peserta tanpa 

melihat ke-
butuhan dan 
kemampuan 

peserta.” 
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tidak ketahui, tapi terlalu sedikit jika 
dibandingkan dengan uang yang saya 
keluarkan untuk mengikuti acara-acara 
tersebut.” Ujarnya.

IR, seorang pengamat fotografi ber-
pendapat bahwa format acara work-
shop dan seminar yang cenderung satu 
arah dan tidak didesign secara spesifik 
untuk kebutuhan dan level pengeta-
huan peserta yang membuat acara-
acara semacam ini menjadi kurang 
bermanfaat. “Perhatikan saja, dalam 
seminar ataupun workshop konsepnya 
adalah pembicara membawakan 
materi yang ia ingin bawakan, bukan 
yang peserta butuhkan. Selain itu, 
komunikasinya selalu dalam bentuk 
“doktrinasi” yaitu transfer informasi dari 

pembicara ke peserta tanpa melihat 
kebutuhan dan kemampuan peserta.” 
Ungkapnya. “Lihat saja, ketika sebuah 
workshop atau seminar dimulai berapa 
banyak pembicara yang menanyakan 
apa ekspektasi peserta ketika datang 
ke acara tersebut. Pembicara secara 
tidak sengaja menjadi tidak peduli 
akan kebutuhan spesifik masing-
masing peserta. Yang mereka pikirkan 
hanyalah bahwa mereka akan mem-
bawakan materi yang menurut mereka 
baik.” Sambungnya.

Sesi-sesi edukasi apapun bentuknya 
memang sejatinya harus terjadi dalam 
komunikasi dua arah. Tidak tepat jika 
pembicara hanya memikirkan apa yang 
ingin ia bagikan tanpa menilik tingkat 

kemampuan, kebutuhan dan juga 
keinginan peserta. Dengan mengeta-
hui tingkat kemampuan, kebutuhan 
dan juga keinginan peserta pembicara 
dapat memberikan feedback yang rel-
evan secara spesifik kepada peserta.

Berbekal berbagai pendapat tadi dia-
dakanlah sebuah acara yang dinamak-
an portfolio review yang diadakan The 
Light Magazine bekerjasama dengan 
The Looop beberapa waktu yang lalu. 
Ignatius Untung pemimpin perusa-
haan The Light magazine mengatakan 
bahwa acara ini memang dibuat untuk 

mengakomodir kebutuhan peserta 
secara spesifik. “Terlalu banyak event-
event “berkedok” edukasi namun pada 
akhirnya peserta hanya seperti me-
nonton sebuah channel edukasi di TV, 
karena si pembicara tidak memberikan 
input yang spesifik kepada tiap-tiap 
peserta berdasarkan kebutuhan dan 
keinginan mereka. Pada akhirnya wa-
laupun telah mengikuti begitu banyak 
event sejenis tetap saja tidak memiliki 
gambaran sudah sampai di mana 
kemampuan fotografi mereka dan 
apa yang harus diperbaiki.” Ungkap-
nya. “Seharusnya event edukasi harus 

“Lihat saja, ketika sebuah work-
shop atau seminar dimulai berapa 
banyak pembicara yang menan-
yakan apa ekspektasi peserta 
ketika datang ke acara tersebut. 
Pembicara secara tidak sengaja 
menjadi tidak peduli akan kebu-
tuhan spesifik masing-masing 
peserta. Yang mereka pikirkan 
hanyalah bahwa mereka akan 
membawakan materi yang menu-
rut mereka baik.”
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semakin bisa begitu flexible dan begitu 
customizable dengan tidak hanya men-
doktrin satu keyakinan akan kebenaran 
dalam berfotografi, namun juga mau 
mendeteksi level kemampuan peserta, 
yang pada akhirnya dapat disimpulkan 
kebutuhan si peserta dengan mengk-
roscek keinginan dari peserta tersebut. 
Akhirnya input yang diberikan ke-
pada peserta tersebut menjadi begitu 
relevan dan spesifik bagi tiap orang 
peserta.” Sambungnya. 

Satu hal yang jelas berbeda antara 
review portfolio dengan seminar dan 
workshop adalah materi yang disam-
paikan. Pada seminar dan workshop 
materi yang disampaikan adalah ma-
teri umum yang general, tidak didesain 
secara spesifik untuk kebutuhan salah 
satu peserta. Namun akhirny pembela-
jarannya tidak sampai karena tidak rel-
evan. Semenatra sesi portfolio review, 
walaupun materi yang disampaikan 
adalah materi-materi spesifik berdasar-
kan kebutuhan peserta namun ketika 
disampaikan ke seluruh peserta bisa 
menjadi masukan yang berguna juga 
buat peserta lain. 

Review portfolio diadakan dengan me-
minta peserta untuk membawa portfo-
lio mereka dan mempresentasikannya 
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Sam Nugroho 
memberikan 
masukan spesifik 
pada tiap peserta 
acara Portfolio 
Review

Beawiharta membaur di tengah-tengah peserta
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di depan para pembicara peserta. 
Setelah dipresentasikan satu per satu 
pembciara akan memberi masukan 
terhadap apa yang sudah baik dan apa 
yang masih harus diperbaiki. Satu per 
satu peserta melakukan presentasi 
portfolio mereka dan mendengarkan 
kritik dan masukan dari pembicara. 
Hal lain yang menarik dari acara ini 
adalah unsur edukasi mental yang juga 
didapat dengan melalui keberanian 
peserta mempresentasikan portfolio 
mereka dan menerima kritik di depan 
umum. 

Sebagai pembicara pada sesi tersebut 
didatangkan Sam Nugroho, pemi- lik The Looop studio, satu-satunya 

perusahaan jasa fotografi di Indonesia 
yang telah terbukti reputasinya dalam 
menemukan bakat-bakat muda yang 
cemerlang seperti Anton Ismael, 
Irawati Sarah, Henky Christianto, Heret 
Frasthio, Nurulita Adriani, Ully Zoelkar-
naen, Nicoline Patricia Malina, Glen 
Prasetya dan banyak nama lainnya. 
Sam Nugroho didaulat sebagai pembi-
cara utama juga karena pengalaman-
nya menjadi satu-satunya fotografer 
Indonesia yang mampu berkibar di 
kawasan asia melalui The Looop yang 
didirikannya yang memiliki cabang di 
Singapore, Shanghai, Hongkong dan 
Jerman. 
Pembicara lainnya adalah Iswanto 

(c) Andry
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(c) Andry (c) Andry
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Soerjanto, seorang fotografer yang 
sudah lebih dari 19 tahun berkecim-
pung sebagai professional photog-
rapher. Lulusan Brooks Institute of 
Photography USA ini mendapat 
gilaran banyak mengomentari 
portfolio yang berbau food, product 
dan still life. 
Dari sisi digital imaging hadir pula 
Carlo Sardez, seorang digital imag-
ing artist asal Filipina yang sudah 
malang-melintang di dunia foto-
grafi commercial Indonesia selama 
bertahun-tahun.
Sementara dari sisi jurnalistik, hadir 
pula Beawiharta, redaktur foto kan-
tor berita Inggris Reuters.

JY, seorang peserta yang hadir 
dalam acara ini merasakan begitu 
besar manfaat dan masukan yang 
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ia dapatkan dari acara ini. Kepuasan-
nya akan acara ini menjadi berlipat 
ketika pembicara mengumumkan 
bahwa sesi portfolio review ini akan 
diadakan secara rutin setiap 3-4 bulan 
sekali, sehingga peserta yang sudah 
pernah datang bisa datang lagi untuk 
menerima masukan tentang progress 
yang dibuatnya.

Sementara itu, Sam Nugroho, pembi-
cara utama pada sesi ini juga mera-
sakan kepuasan dapat membantu 
bakat-bakat muda untuk mndapat 
masukan yang bisa menjadi panduan 
untuk terus meningkatkan kemam-
puan mereka. Bahkan Sam Nugroho 
melihat adanya peluang untuk men-
gangkat beberapa peserta yang ter-
bukti memiliki kemampuan dan bakat 
yang cemerlang dalam berfotografi 
untuk menjadi associate photographer 
di The Looop. 

Semoga dengan niat baik untuk mem-
bantu pertumbuhan kualitas fotografi 
Indonesia, acara-acara bermutu sema-
kin bertambah banyak.
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Robert Graysmith
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(c) Vicky Tanzil
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(c) Vicky Tanzil
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(c) Vicky Tanzil
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Grant Hamilton, 
the face of composition
Banyak peminat fotografi yang memiliki background pendidikan dan pekerjaan 
non fotografi. Namun begitu, sedikit banyak beberapa bidang pekerjaan atau 
pendidikan tersebut berpengaruh pada kemampuan berfotografinya. Salah satu 
bidang pendidikan atau pekerjaan yang sangat membantu seseorang untuk 
menjadi fotografer yang baik adalah desain grafis. Seperti fotografer yang satu ini. 
Berlatar belakang pendidikan desain grafis, Grant Hamilton berusaha menelusuri 
pencarian jati dirinya sebagai seorang fotorgafer yang tentu saja begitu terpen-
garuh oleh seni grafis. Sebagian orang akan menganggap foto-fotonya sebagai 
sesuatu yang biasa saja. Sebagian lain mungkin akan menganggap foto-fotonya 
sebagai sesuatu yang aneh. Namun kami melihat sebuah keseriusan dan keteku-
nan Grant dalam mempelajari komposisi dalam fotografi yang terlihat pada karya-
karyanya. Bukan sebuah cara yang umum untuk mempelajari komposisi, tapi 
berhasil dengan baik.

When did you become interested in photography? Tell us from the  
beginning?
I’ve always had an interest in photography but didn’t take it  seriously until 2004. 
I started with a digital camera but, as I became drawn to more minimal, abstract 
subjects, the digital images seemed to be lacking something. I started seeing 
some Polaroid images on the internet and thought that format might be better 
suited to the subjects I was interested in.

What interest you about photography?

I like that it forces me to see. Even 
when I don’t have a camera with me, I 
see many photos. For me, the seeing is 
the most fun part.

You have a very distinct photo 
with playing with very nice com-
position.
Tell me why you do it? What the 
purpose and what the fun doing 
it in your point of view?
I like looking for little details that most 
people pass by. I like the hunt for those 
details.

Do you do another genre in pho-
tography like fashion, landscape, 
etc?
I guess so but I never thought of it 
in those terms before. I like to shoot 
photos of my daughter and if we go 
someplace scenic, I’ll make a landscape 
or something.

“I like 
looking for 
little de-
tails that 
most peo-
ple pass 
by.”
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Tell us the process of you photo 
session from start to end, do 
you planto go to some place to 
shoot or you just incidentally 
found it and shoot it?
I find things as I’m going about my day. 
I’ll frequently take the camera out on a 
weekend as I’m running errands. If I’m 
out of town, I’ll go hunting for subjects.

Although your picture so unique 
and specific, it seems that you 
have a very good composition 
capabilities compare to other 
photographer that shoot ordi-
nary picture. Share us some tips 
to learn composition effectively.
I have a background in graphic design 
so that probably helps. I can’t really 
give you rules since I seem to break 
many of the ones that people frequent-
ly rely on. I’ll often put areas of interest 
at the edges of the frame instead of 
obeying the rule of thirds. I like to have 
things aligned and many of my photos 
are flat and rectilinear. I like to find bold 
colors.

Mention one word that describe 
your photos.
Astringent.

What kind of picture deserve 
labeled as “the great one”?
I suppose that is different for everyone. 

I can’t 
really give 
you rules 
since I 
seem to 
break 
many of 
the ones 
that 
people fre-
quently 
rely on.
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The ones I like are bold and from a 
source that is not obvious. Some of my 
favorites are “Super Awesome,” “Spirit of 
‘76,” “Smile,” and “ROY G.”

You use polaroid on taking pic-
ture, is there any specific reason 
for that? Why don’t you use film 
or digital camera?
I like the Polaroid because it is a 
mechanical process. I think my com-

positions are more like paintings than 
photographs and the Polaroid develop-
ment process is similar to a painting. I 
also like that I have to get it right in the 
camera. I can’t fix it later in a darkroom 
or Photoshop.

How do you find junior photog-
rapher (on average) capabilities 
of compositing?
Some are certainly better than others.

What mistake that every photog-
rapher did most often in term of 
composition?
I don’t know about every photographer 
but too many people seem to center 
the subject all the time.
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“too 
many 
people 
seem to 
center 
the sub-
ject all 
the time.
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Manusia 
tidak bisa dan 
Manusia 
tidak biasa
Beberapa saat yang lalu di sebuah video untuk tayangan sebuah TV program 
tentang motor yang diambil oleh seorang camera person di Australia untuk acara 
TV yang sedang saya buat, ada beberapa anak muda Australia yang pernah saya 
kenal sebelumnya tampak sedang melakukan atraksi dengan motor trailnya. 
Beberapa trik yang ia lakukan tampak familiar dan tidak spesial bagi saya. Mereka 
memacu motor trailnya dengan sangat kencang menuju sebuah tram (tanjakan 
yang dibuat untuk melompat) dan pada ujung tram motor melompat jauh ke 
atas hingga akhirnya mendarat di sisi seberangnya. Hingga pada akhirnya saya 
melihat beberapa aksi yang cukup mencengangkan saya. Satu per satu mereka 
melakukan hal yang sama seperti sebelumnya, namun ketika motor melayang di 
angkasa si pengemudi mengayunkan motornya dan membentuk gerakan salto 
bersama dengan motornya dan pada akhirnya kembali mendarat di tanah. Aksi 
lain yang dilakukan oleh pengendara motor lain adalah dengan melakukan salto 
di atas motor ketika motor sedang dalam posisi melayang di atas.

Belasan tahun yang lalu, saya yang waktu itu masih bersekolah sempat begitu 
mengaggumi sosok gitaris kenamaan seperti Joe Satriani, Paul gillbert, Yngwie 
Malmsten, Eddie Van Halen, Steve Vai dan banyak gitaris hebat lain yang bisa me-
mainkan jari pada fret board gitar dengan gerakan yang sangat cepat, bisa men-
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capai lebih dari 10 nada per detiknya. 

Bulan lalu, pada suatu malam saya 
diajak oleh seorang teman untuk men-
emaninya memotret sebuah pesawat 
Airbus A330 yang berkapasitas hampir 
300 penumpang. Sesaat setiba di han-
gar yang dituju, rasa takjub sekaligus 
ngeri menghampiri saya. Saya yang 
notabene takut dengan ketinggian 
dan memiliki pengalaman yang sangat 
minim bepergian dengan pesawat tiba-
tiba berpikir. Bagaimana benda seberat 
ratusan ton yang bernama pesawat itu 
bisa terbang melayang di udara.

Setahun yang lalu, ketika anak pertama 
saya baru saja lahir dan saya mulai 
menjalani hari-hari begadang menung-
gui anak di malam hari saya pernah 
begitu dibuat takjub oleh sebuah 
tayangan televisi. Saat itu tampak 
beberapa orang berjejer di sebuah 
panggung dengan beberapa buah roti 
hot dog beserta sosisnya berada di 
atas meja di depannya sambil bersiap 
mengikuti lomba makan hot dog. 
Sebelum acara dimulai saya sudah 
menjagokan seorang yang berbadan 
besar sebagai juaranya dengan raihan 
kurang lebih belasan hot dog. Namun 
apa yang terjadi, orang berbadan besar 
tersebut bahkan tidak masuk dalam 5 

besar. Sementara ada seorang jepang 
yang bertubuh kecil menduduki juara 
dua dengan total hot dog yang berha-
sil dilahap sebanyak 74 buah hot dog. 
Sesuatu yang benar-benar di luar akal 
sehat manusia.

Banyak peristiwa yang begitu men-
cengangkan dan sama sekali jauh dari 
dugaan kita namun bisa terjadi. Saya 
tidak pernah habis pikir bagaimana 
seorang freestyler sepeda motor bisa 
menjungkir balikkan sepeda motornya 
ketika sedang melayang di atas. Banyak 
orang yang mungkin ketika ide untuk 
melakukan hal itu dilemparkan me-
manen banyak jawaban “Nggak bisa!!!”. 
Ketika orang menceritakan idenya 
kepada seorang teman bahwa ia ingin 
memainkan gitar dengan gerakan 
jari yang sangat cepat sehigga bisa 
memainkan lebih dari 10 nada hanya 
dalam 1 detik mungkin jawaban yang 
sama akan muncul, yaitu “Nggak bisa!!!”
Ketika Wright bersaudara pertama kali 
melemparkan ide untuk menciptakan 
sebuah pesawat terbang, mungkin 
mereka sudah memanen begitu ban-
yak jawaban sama, yaitu “Nggak bisa!!!”. 
Begitu juga jika tiba-tiba seorang 
jepang bertubuh mungil datang ke 
hadapan anda dan mengatakan bahwa 
ia akan memakan 74 hot dog dalam 

Banyak 
orang 
yang 

mung-
kin ketika 
ide untuk 

melaku-
kan hal itu 
dilempar-

kan me-
manen 
banyak 

jawaban 
“Nggak 
bisa!!!”. 
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waktu beberapa menit saja kemung-
kinan besar kita juga akan menjawab, 
“nggak bisa!!!!”

Saya memiliki seorang teman yang 
begitu saya benci karena sebuah frase 
yang begitu sering ia pakai. Ia ter-
golong sering mengucapkan “nggak 
bisa!!!!” terhadap berbagai pemikiran-
pemikiran tidak biasa yang saya 
lontarkan. 

Saya bisa saja merangkum inti dari ar-
tikel yang panjang dan terlalu panjang 
bumbunya ini menjadi satu kalimat 
yang sederhana dan sangat familiar di 
telinga kita, yaitu “tidak ada yang tak 

mungkin.” Atau seperti yang dikatakan 
dalam sebuah slogan sebuah merk 
sepatu, “nothing is impossible”. Namun 
saya yakin hal itu menjadikan bahasan 
ini tidak menarik dan tidak mengena. 

Saya pernah meluangkan waktu yang 
cukup lega untuk memikirkan men-
gapa banyak hal tak mungkin yang 
bisa dilakukan oleh orang-orang barat 
namun ide-ide gila tersebut menjadi 
memiliki label “nggak bisa” ketika di 
translate ke dalam bahasa Indonesia. 
Jawabann sementara saya adalah 
karena system pendidikan barat yang 
berbeda dengan Indonesia. Tanpa 
bermaksud menghujat atau menjelek-

jelekkan bangsa kita sendiri, bangsa 
kita dididik untuk hanya tahu bahwa 
in benar itu salah. Mengapa itu benar 
menjadi bukan masalah. Yang pent-
ing kita tahu mana yang benar dan 
mana yang salah. Kita tidak pernah 
dididik untuk berargumentasi terha-
dap penilaian dan pendapat kita. Pada 
akhirnya sesuatu yang masuk akal akan 
selalu mendapat sambutan perkataan 
“bisa”, dan sesuatu yang tidak masuk di 
akal akan selalu mendapat sambutan 
“nggak bisa!!!!”. 
Bagaimana dengan di barat? Saya me-
mang bukan pemerhati budaya barat, 
apalagi tinggal di barat. Namun dari 
beberapa informasi yang saya dapat-

kan dan saya percayai, mereka dididik 
untuk mengungkapkan pendapat-
nya. Segala sesuatu bukan menjadi 
monopoli benar atau salah, mungkin 
atau tidak mungkin. Namun mereka 
lebih tertarik kepada argumentasi dan 
pendapat mereka terhadap apa itu 
yang bisa dan apa itu yang tidak bisa.

Kita mungkin tidak menyadari bahwa 
topik yang tidak istimewa dan sudah 
begitu pasaran ini ternyata masih 
relevan terutama karena inti dari topik 
ini masih sering terjadi pada kehidupan 
sehari-hari kita. 
Coba saja kita merenung dan men-
gamati bersama-sama setiap harinya 

“Segala sesuatu bukan menjadi mo-
nopoli benar atau salah, mungkin atau 
tidak mungkin. Namun mereka leb-
ih tertarik kepada argumentasi dan 
pendapat mereka terhadap apa itu 
yang bisa dan apa itu yang tidak bisa.”
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berapa kali kita selalu merespons ide 
kita sendiri atau ide orang lain dengan 
jawaban “nggak bisa” tanpa mencoba 
terlebih dahulu. Kita seringkali tidak 
sadar bahwa kemampuan kita sebagai 
manusia jauh lebih besar daripada 
pengetahuan kita tentang apa yang 
bisa dan tidak bisa.

Beberapa waktu yang lalu saya menco-
ba menawarkan sebuah ide kerjasama 
bisnis kepada sebuah perusahaan. 

Ide tersebut belum pernah dilakukan 
oleh siapapun termasuk saya. Namun 
saya bisa menyediakan sebanyak-
banyaknya alasan dan argumen yang 
memperkuat keyakinan saya bahwa ide 
tersebut bisa dilakukan. Sayangnya pe-
rusahaan yang saya tawarkan tersebut 
hanya mengatakan, “idenya bagus tapi 
nggak bisa dijalankan.” Hanya karena 
tidak pernah ada yang menjalankan 
sebelumnya.
Banyak orang begitu munafik karena 
menuntut orang untuk melakukan ses-
uatu yang tidak biasa dilakukan orang 
lain atau belum pernah dilakukan 
orang lain. Namun ketika kita datang 
dengan sebuah ide yang benar-benar 
baru, belum pernah ada yang melaku-
kan dan membuatnya komentar yang 
datang sebagian besar sama, “nggak 
bisa.”

Banyak hal yang bisa dilakukan oleh 
manusia tanpa otak mampu mensuplai 

penjelasan mengapa hal tersebut bisa 
dilakukan. Pesawat seberat ratusan 
Ton bisa terbang, orang jepang yang 
mungil bisa menghabiskan 74 hot 
dog hanya dalam hitungan menit dan 
masih banyak hal-hal lain yang sering 
dilabeli “tidak mungkin” namun pada 
akhirnya bisa dilakukan. Pada akhirnya 
hanya jawaban “ah itu kan beda, mer-
eka memang nggak biasa (luar biasa).” 
Yang muncul sebagai pembenaran dari 
fakta-fakta mencengangkan yang tak 
berhasil dijelaskan oleh pikiran kita 
yang cenderung apriori.

Dengan menjadikan perkataan “nggak 
bisa” atau “tidak mungkin” menjadi 
kata-kata favorit dalam kehidupan kita, 
sebenarnya kita telah menutup pintu-
pintu kreatifitas. 

Pertanyaannya berapa banyakkah anda 
mengatakan “tidak Mungkin” atau “ti-
dak bisa” hari ini, hari kemarin, kemarin 
lusa, minggu lalu, bulan lalu?

“Banyak 
hal yang 
bisa di-
lakukan 
oleh ma-
nusia tan-
pa otak 
mampu 
mensuplai 
penjelasan 
mengapa 
hal terse-
but bisa” 
dilakukan.
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Sophie 
Thouvenin, 
From Macro 
to Fashion
Di Republik ini jumlah fotografer wanita masih tergolong langka, terlebih lagi 
mereka yang bias berhasil menghasilkan karya yang patut dikagumi. Namun dari 
sedikit nama yang berhasil “mengapung di permukaan” karya-karya mereka cu-
kup membuat fotografer pria iri dan merasa tersaingi. Untuk itu pada kesempatan 
kali ini kami menghadirkan Sophie, seorang fotografer dari negeri seberang yang 
karya-karyanya bisa membuat siapapun yang melihatnya iri sekaligus kagum.

How did you know photography? Tell us from the beginning.
At the beginning, I was 15 when my father offered me my first camera. He was a 
good photographer himself and he taught me the basics things to know about 
photography. I trained my eye this way, and by looking at drawings, paintings and 
movies. At the start, I didn’t take pictures very often in a year. It was traditional 
photography (films and slides). I enjoyed playing with architecture’s details. 10 
years later, I expressed the need to take pictures from closer and closer. That’s how 
I started macro photography. I didn’t know anything about this technique, but it 
was like home to me. The first time I looked the world behind a macro lens, I felt 
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I was a child again. When I was a child, 
I spent a lot of time looking at nature 
and things. I was curious about every-
thing, and I enjoyed the little things we 
don’t usually see. I had the luck to find 
my own style naturally, with softness, 
shallow depth of field, blended colors 
and abstractions. To me, macro pho-
tography was a pencil to make my own 
paintings. It was true for flowers, toys, 
or anything. What’s magic with macro 
photography is that you can create a 
galaxy with a piece of glass. 
In 2000, I decided to create my website 
and to live from photography. Then I 
showed my pictures on forums and I 
had contacts with people interested 
in my work. I had exhibitions around 
the worlds, sold prints and had some 
pictures edited as postcard and post-
ers. It’s the same today, and I feel very 
lucky about it. 

What makes you interested 
doing photography? Please 
explain.
Doing photography is a perpetual 
dream with eyes opened. It’s a way to 
express myself, to relax, to meditate 
and to create. And it’s a way to share 
what I have inside with a lot of people. 
Maybe there is something about time, 
too. Time is a problem for me. It goes 
slowly when you feel bad, and I go fast 
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when you are happy. It’s not fair, isn’t 
it? Photography is a way to have my 
revenge, I guess. 

It seems that you like shooting 
people with natural emotion/
expression.
What makes you interested do-
ing it?
I started portrait 4 years ago, when I 
settled in Paris. I started digital photog-
raphy in the same time. I loved shoot-
ing flowers and still life with natural 
light and in a natural setting. It’s the 
same with people. Getting the best 
visions from natural moments are very 
pleasant. 
What is interesting is to have the es-
sence of people, in the way they look at 
you, or look at your camera. 

Shooting people on natural 
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What is in-
teresting is 
to have the 
essence 
of people, 
in the way 
they look at 
you, or look 
at your 
camera. 
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expression/emotions is not easy. 
It looks natural & not fake. Some 
photographers try to direct the 
model with natural pose but still 
looks fake and directed. How 
you did it?
The thing is that models must forget 
the camera and look at you only. And 
it has to be fast. My shootings last 
between 10 and 50 minutes. More is 
not good for the model and not good 
for me. 
I don’t direct very much. Just asking 
model to look at me, or look at the win-
dow. Close your mouth, smile but not 
too much. Sometimes, people behave 
naturally in front of me, and I pick up 
what I feel the best from them. 

How’s the process of the mak-
ing of your photos? Does it start 
with idea first then you start 
search a model that can repre-
sent the idea very well or you 
just meet the model and then 
suddenly the idea come?
I meet the model and ideas come. It 
depends of the mood of the day. 
Portraying a model with represent his/
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her character is not easy. How you 
explore your model’s character.
I feel people very fast. Usually, I don’t 
look for models. Most of the time 
I meet my models on community 
groups (myspace, facebook, deviantart 
etc .. ) because they like my work, or I 
like what they do. Sometimes they are 
artists themselves, and we share in this 
way first. When we meet, we almost 
know each other. It’s often that we 
become friends, after the shooting. So I 
guess we choose well each others.

Mention one word that repre-
sents your photos. 
Soft.

What kinds of picture deserve 
labeled as “the great one”?
Pictures that allow us to feel something 
special and deep or to remind a feeling 
that we forgot. 

When we see your gallery on 
your web, it looks that you like 
more to close up size than wide. 
And you do a very well com-
posed close up. Tell us some tips 
to learn about good composi-
tion.
Oh, I don’t know tips, I’m sorry. It’s very 
instinctive. When it is well composed, 
you feel it in your eye and in your brain. 
It just depends of what you want to 
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communicate. Movement, or stillness, 
for example. I don’t believe in any rules 
in photography, so I’m not a good 
professor.

When you shoot people, what’s 
your goal to make the photo 
“good enough” for you?
It has to be true and spontaneous.

Digital technology on photogra-
phy has made all people doing 
photography. Unfortunately 
in term of quality not so many 
people doing it right. What’s the 
reasons on your opinion? What 
have they missed?
I think it’s normal. It’s not because you 
hold an instrument that you are a good 
player. 
Why any people behind a camera 
could be a good photographer ? It’s a 
nonsense.

Share us some tips to learn 
shooting photography appropri-
ately.
How to learn ? Well, I learned by 
myself, as I told you, by training my 
eye in seeing and enjoying a lot of art.  
Technically, photography is quite easy. 
It’s all about what you feel, and if you 
need to do it.

“Diri minimal, adalah diri yang berada dalam ketakpastian jalan hidup, 
apakah akan menggambar dunia dengan citra dirinya sendiri atau 

tenggelam ke dalam lingkungannya dengan sepenuh bahagia.”
(Christopher Lasch, Minimal Self )

 Pada sebuah kesempatan, bertahun-tahun yang lalu, saya dihadapkan 
dengan sebuah fotograf. Sesosok gadis dalam posisi berdiri,  mengenakan kain 

batik panjang, berkemben, jemari tangan kanannya memegang setangkai bunga. 
Wajahnya manis meskipun tidak tersenyum dengan latar belakang gambar taman 
yang khas studio. Kemudian saya teringat kalimat Barthes (yang sering saya kutip 

dimana-mana), bunyinya seperti ini:

“I would have to descend deeper into myself to find the evidence of Photograph,
that thing which is seen by anyone looking at photograph and which distinguish-

es it in his eyes from any other image. 
I would have to make my recantation, my palinode.”

 Fotograf itu, yang bagi banyak orang “tidak memiliki keistimewaan” 
menjelmakan kekuatan yang sanggup memenjarakan saya dengan kekuatannya, 

sehingga batin saya berkata, juga menirukan Barthes:

“I stopped, keeping with me, like a treasure, my desire or my grief; the anticipated 
essence of Photograph could not, in my mind, be separated from the “pathos”of 
which, from the first glance, it consists. I was like that a friend who had turned to 
Photography only because it allowed me to photo-graph his son. As Spectator I 

was interested in Photography only for “sentimental” reasons; I wanted to explore 
it not as a question ( a theme) but as wound: I see, I feel, hence notice, I observe, 

and I think.”

CHEPAS “I don’t believe 
in any rules in 
photography, 

so I’m not a 
good profes-

sor.”

“Why any peo-
ple behind a 

camera could 
be a good pho-
tographer ? It’s 

a nonsense.”
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 Saya dihadapan fotograf itu 
bukan hanya sebagai Subyek-yang-
Memandang,melainkan juga sebagai 
obyek atau seorang subyek yang ke-
mudian merasa sedang sebagai obyek. 
Dalam pandangan saya segera terjalin 
kisah dari masa kecil, ketika masih ting-
gal di desa pedalaman Jawa dekat den-
gan pesisir selatan. Gadis-gadis manis 
dengan pakaian seperti dalam fotograf 
itu hampir setiap hari bisa saya temui. 
Mungkin sambil menggendong bakul 
bambu berisi pakain basah setelah 
dicuci di sungai yang airnya masih 
mengalir jernih, dengan rambut yang 
juga basah, dan kaki telanjang tanpa 
sandal. Lagi-lagi, saya mengalami apa 
yang biasa disebut dengan ”vertigo 
of Time defeated”. Telah hampir dua 
puluh tahun terakhir ini, tak saya temu-
kan pemandangan seperti itu, bahkan 

sungai itu kini telah kering bersamaan 
dengan hilangnya hutan, dan gadis-ga-
dis muda yang memilih menjadi TKI di 
luar negeri. Fotograf itu seolah menjadi 
jawaban akan kerinduan yang paling 
dalam pada kampung halaman, corre-
spond to my fond desire. Biasanya, saya 
tidak terlalu peduli dengan seseorang 
yang menciptakan fotograf-fotograf 
yang saya lihat. Tetapi kali ini, dengan 
contoh fotograf yang saya sebutkan 
tadi, sebuah fotograf yang dibuat 
pada tahun 1900. Fotograf studio yang 
dibuat oleh fotografer Jawa pertama. 
Seseorang yang selalu saya sebut 
sebagai pahlawan, Kassian Chepas (ada 
yang menulis Kasian Chepas).

 Barangkali sebagian besar 
pembaca lebih mengenal siapa Kassian 
Chepas dibanding saya. Tetapi, rasanya, 
tidak salah jika kita mengenangnya 

kembali.  Kassian Chepas, ia dikenang 
(bagi yang ”mengenalnya”) dengan 
penuh kebanggaan sebagai fotografer 
Jawa pertama. Tetapi, ia yang dilahir-
kan entah di mana pada tanggal 15 
Februari 1844, pun diingat dengan 
sinis, bahkan ada yang mengecam. 
Hal ini lantaran sementara bangsanya 
memerangi Belanda, ia malah bekerja 
dan mengabdi kepada orang-orang 
Belanda. Secara pribadi, ketika meneliti 
160 relief Karmavibhangga di Borobu-
dur, saya sangat terbantu oleh foto-
foto yang dibuat Chepas karena sekitar 
90 persen relief yang terletak paling 
bawah pada bagian kaki candi itu telah 
ditutup. Kasian, putra Jawa, diambil 
anak oleh pasangan Adrianus Schalk 
dan Eta Phillippina Kreeft, tinggal di 
Yogyakarta. Kasian yang tak mengeta-
hui siapa orang tua aslinya, kemudian 
dibaptis dengan nama Chepas oleh 

pendeta Braams di Purworejo, tanggal 
17 Desember 1960. nama yang ”ter-
dengar aneh” bagi telinga kita, Chepas, 
dari bahasa Aramea/Aramaik yang 
sama artinya dengan Petrus, Peter, Piet. 
Berarti karang yang tak tergoyahkan. 
Nama baptis Chepas kemudian dipa-
sang dibelakang nama aslinya, jadilah 
Kassian Chepas.

 Jika ditelusur  ”akar sikap pen-
gabdian” dan ketaatan terhadap Belan-
da dalam diri Kassian Chepas sebaiknya 
ditempatkan dalam konteks jaman dan 
lingkungan pergaulannya. Ia adalah 
produk dan memang menunjukkan 
kecocokan dengan pola yang mengacu 
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ke Eropa  dimulai sejak pertengahan 
abad ke-19 yang oleh Edward Said 
dicirikan sebagai ”wabah Orientalia 
yang mempengaruhi setiap penyair, 
eseis dan filsuf besar pada masa itu.” 
Contoh foto tentang gadis memegang 
bunga di atas adalah contoh yang pal-
ing mudah kita dapatkan berkenaan 
dengan pandangan Orientalis tadi.

 Kalau Orientalisme itu 
sering dikatakan berakar jauh pada 
perjumpaan-perjumpaan awal Timur 
dan barat, maka pada kolonialisme 
Belanda jejak itu setidaknya telah terse-
but dalam laporan Cornelies Matelief, 
salah seorang komandan armada VOC 
terkemuka di awal abad ke-17 ketika ia 
mengalami perjumpaan dengan ma-
syarakat Nusantara. Matelief melapor-
kan, ”Mereka seringkali mencaci kita 
sebagai bangsa perompak, tak punya 
negeri dan tak punya pemerintahan; 
maka ada gunanya (mereka) itu meli-
hat hal yang sebaliknya di negeri kita.”

 Seiring dengan dalamnya 
kuku kolonialisme Belanda menancap 
di pelbagai wilayah Hindia, misi politis 
yang menonjol yaitu misi yang dise-
but orang Belanda dengan memakai 
Bahasa Perancis (yang dimungkinkan 
ketika Belanda dikuasai Perancis) yang 

indah vocation civilisatrice (mengem-
ban tugas mengadapkan) orang 
Hindia. Maka dimulailah konstruksi 
bagaimana seharusnya Hindia itu dili-
hat dan dipahami. Di sana pun mulai 
berjalan sebuah proses yang disebut 
Edward said sebagai Orientalisme. 
Suatu paham yang diartikan sebagai 
proses menginformasikan, mempen-
garuhi dan mengelabuhi berdasarkan 
persepsi Barat suatu geografi imajinatif 
daerah dan penduduk lain di Timur 
dan dengan menempatkan posisi Barat 
jauh di atas obyeknya. 

 Tahun 1899, perjalanan se-
jarah kolonial bertemu zaman peruba-

han besar sebagai dampak semangat 
terang aufklarung dan kritik yang 
mengingatkan akan Eereschuld alias 
utang budi  kepada tanah jajahan. Dan 
pemerintah belanda mengakomodasi 
kritik itu,seraya siap membawa op-
timisme modernitas serta semangat 
terang aufklarung Eropa ke dalam 
masyarakat Hindia. Ketika itulah Kas-
sian Chepas lahir dan bertumbuh yang 
sebenarnya juga mengingatkan kita 
akan tokoh seni lukis kita, Raden Saleh. 

”Banyak yang telah ditulis mengenai 
tragedi di atas panggung. Tragedi 
penonton, atau tragedi kassian Chepas, 
adalah ketika semua usaha dengan 

sambutan tepuk tangan tak mampu 
membujuk pemeran yang letih ke 
dalam permainan ulangan. Dengan 
turunnya layar penghabisan, tibalah 
penulian atas raung kediaman dan 
penonton yang terpaku mendadak 
tersentak oleh fakta bahwa ia tak per-
nah menjadi bagian dari adegan.”
(Yudhi Sorjoatmodjo, tentang foto-foto 
Kassian Chepas keika Chepas menam-
pakkan dirinya sendiri di dalam foto)
 
 Karya pertama Chepas hanya 
dapat ditelusuri dari fotograf tertuanya 
yang dibuat tahun 1875, foto lingkun-
gan keraton kesultanan. Sesungguh-
nya Chepas adalah fotografer keraton 
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Yogyakarta, di samping bertugas 
sebagai ordonnans atau penghubun-
gantara keraton dan kantor residen. 
Tahun 1905 ia diangkat menjadi Hoofd 
Ordonnans dan wedana. Namun 
bakat Chepas sebagai fotografer kian 
berkembang, apalagi sejak ia beker-
jasama dengan dokter Isaac Groneman 
yang suka menulis dan membuat buku 
dengan ilustrasi foto-foto Chepas.

 Chepas memang tumbuh 
dalam tradisi fotografi Eropa di tanah 
jajahan yang mengabdikan dirinya 
untuk mendokumentasikan kepent-
ingan kolonialisme dalam memahami 
koloninya. Dengan penggambaran-

penggambaran melalui bidikannya, Yu-
dhi Soerjoatmodjo mengatakan bahwa 
pekerjaan Chepas adalah mereduksi 
fotografi kepada kerajinan mekanis 
biasa. Profesi Kassian Chepas jangan 
disamakan dengan masa kini. Sebagai 
bumiputra, pemotret itu pekerjaan 
langka. Di samping peralatan fotografi 
amatlah mahal, juga fotografer harus-
lah manusia pilihan.

 Prestasi ini menarik perhatian 
perwira zeni Belanda, ketua Archaelo-
gische Vereeniging atau perhimpunan 
arkeologi swasta Belanda, Ir. J. W. 
Ijzerman. Tahun 1890, Kassian Chepas 
memotret kaki terpendam Borobudur 
”temuan” Ijzerman (sehingga juga 
disebut ”kaki Ijzerman”), dalam proyek 
besar berdana khusus 9. 000 gulden. 
Secara runtut, Chepas mengabadikan 
panil-panil batu itu dalam lempengan 
kaca.

 Fotograf, sketsa, gambar, seb-
etulnya sudah dibuat beberapa waktu 
sebelumnya. Misalnya tahun 1845, 
pemerintah kolonial Belanda men-
datangkan fotografer Adolph Schaefer. 
Pemotret ini pada saat itu menggu-
nakan alat daguerrotype, merekam 
sebagian sosok Borobudur, namun 
hasilnya tidak memuaskan (kini koleksi 

Schaefer ada di Universitas Leiden). Tak 
lama kemudian F. C. Wilsen, seorang 
juru gambar zeni angkatan darat Be-
landa, ditugaskan menggambar Boro-
budur. Hasilnya cukup baik, tercipta 
476 lembar gambar relief Borobudur. 
Namun foto-foto dan gambar-gambar 
itu belum satu pun merekam Karma-
vibhangga yang masih tersembunyi.

 Barulah setelah Ijzerman tanpa 
sengaja menemukan Karmavibhangga, 
hampir bersamaan dengan munculnya 
Sang Fotografer Jawa, pengisi lemba-
ran foto Groneman (wakil Ijzerman di 
perhimpunan arkeologi swasta), maka 
terlibatlah Kassian Chepas di Borobu-
dur. Barangkali saat itu Chepas hanya 
merekam gambar saja. Tanpa memikir-
kan kegunaan gambar detail relief 
Karmavibhangga di masa mendatang, 
buat orang yang mau tahu lebih ban-
yak perihal Karmavibhangga.

 Dalam hal bahwa fotografi 
memburu obyektivitas, maka contoh 
apa yang dilakukan Chepas berbeda 
misalnya dengan Anna Atkins yang 
dengan sengaja meneliti struktur 
dedaunan dengan menggunakan 
fotografi. Atkins bukanlah memotret 
untuk kebutuhan pesanan. Meskipun 
dapat dikatakan sama-sama tidak 
ada subyektivitas dalam karya-karya 
Chepas maupun Atkins. Dalam pada 
itu makna berfotografi bagi mereka 
berarti tidak menganggap ekspresi diri 
sebagai fotografer sebagai kepentin-
gan tersendiri. Walaupun tidak semua 
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foto-foto Chepas seperti itu. Khusus-
nya hasil foto relief kaki candi buatan 
Chepas, meski tak artistik (bukan 
kebutuhan artistik yang dikedepankan 
dalam kasus ini), namun sangat baik 
dan jelas (reproduksi foto-foto Chepas 
tentang relief Karmavibhangga dapat 
anda lihat di salah satu museum yang 
ada di samping Borobudur). Di situ 
terekam segala ragam tatahan indah, 
termasuk tulisan huruf kuno yang ber-
makna sendiri. 

 Karmavibhangga, tanpa foto 
Kassian Chepas hampir satu abad lalu, 
mungkin tidak melancarkan penelitian 
A. J. Bernet Kempers dan lainnya. Tanpa 
foto Chepas buku monografi Borobu-
dur dari Th. Van Earp tidaklah lengkap. 
Berkat foto Chepas, Karmavibhangga 
dapat dijadikan album ilmu pengeta-
huan, bukan album foto yang disimpan 
sendiri.

 Dalam pandangan Soerjoat-
modjo, terdapat suatu karakter yang 
sangat kuat dalam foto-foto Chepas. 
Bahwa Chepas adalah fotografer yang 
menempatkan dirinya sebagai seorang 
penonton, dunia disekitar Chepas 
diibaratkan seperti panggung. Yogya-
karta dan Jawa Tengah adalah sebuah 
dunia dengan kebudayaan yang penuh 

upacara, besar dan kecil. Foto-foto 
Chepas tentang upacara-upacara itu, 
yang pada dirinya sendiri sudah estetis, 
seperti tari serimpi dan sebagainya 
memang membangkitkan adonan 
antara penghormatan, kekaguman dan 
pesona – tetapi ini bukan ekspresi artis-
tik seorang kreator: foto-foto ini ibarat 
teater yang dilihat oleh seseorang yang 
terpesona oleh suatu atraksi.  Sebagai 
pribadi saya menganggap itu adalah 
sebuah kesengajaan, sehingga bukan 
sebagai kekurang mampuan untuk 
memunculkan karakter yang sifatnya 

personal. Kecaman terhadap foto-foto 
Chepas menurut Soerjoatmodjo juga 
harus dialamatkan kepada tradisi foto-
grafi kolonial Belanda abad ke-19 yang 
menggunakan medium itu sebagai 
fotografi bergaya langsung: memperli-
hatkan obyek dengan jelas dan formal. 
Fotografi yang memang mengabdikan 
diri kepada perdagangan dan kolonial-
isme (yang sebenarnya sangat khas 
jaman modern dengan filosofi a la 
modernitas). Bagaimana pun terdapat 
banyak keterbatasan teknik dan estetik 
pada kondisi demikian.
 Pada awal tulisan ini saya 
mengutip Lasch, sebagai pengandaian 
penggambaran kondisi Chepas pada 

masanya. Seseorang yang tidak men-
genal orang tua kandungnya, dibesar-
kan dan dididik oleh pasangan Be-
landa, mampu berbahasa Belanda dan 
tentu saja Jawa, menguasai fotografi 
yang dianggap kemampuan langka. 
Artinya, pasti ada yang ambigu pada 
diri seorang Chepas. Maka, dengan 
metafora diri minimalis dari Lasch, Kas-
sian Chepas telah menentukan pilihan-
nya dengan tenggelam dalam lingkun-
gannya dengan sepenuh bahagia. Yang 
pasti apa yang pernah dibuatnya masih 
terus berguna dan bermakna dan di 
situlah nilai keindahan foto-fotonya.

 Perintis Fotografi Indonesia 
ini, meninggal pada tanggal 2 Desem-
ber 1912 di Yogyakarta, dimakam-
kan di situ pula. Kini makam Kassian 
Chepas yang sempat tak ketahuan di 
mana,  dan setelah ketahuan pun tak 
terurus. Untung karya fotonya masih 
jelas, malah amat jelas sebagai salah 
satu sumber penelitian, sebuah usaha 
memahami dunia. Saya ingin men-
genangnya, saya ingin mengucapkan 
terimakasih padanya. Jika sedikit orang 
yang melakukan, biarlah yang sedikit 
itu saya diantaranya.

Siddhartha Sutrisno (dari berbagai 
sumber)
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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 
IPEBI (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 Can-
dra 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 Pho-
tograph Jl. Mega Kuningan Kav. E4-7 No. 
1 JakSel; FreePhot (Freeport Jakarta Photog-
raphy Community) PT Freeport Indonesia 

Plaza 89, 1st Floor Jl. Rasuna Said Kav 
X-7 No. 6 PSFN Nothofagus (Perhimpunan 
Seni Fotografi PT Freeport Indonesia) PT 
Freeport Indonesia Plaza 89, 1st Floor 
Jl Rasuna Said Kav X-7 No. 6; CybiLens PT 
Cyberindo Aditama, Manggala Wa-
nabakti 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 Photography FIKOM UPI YAI 
jl. Diponegoro no.74, JakPus Lasalle Col-
lege Sahid Office Boutique Unit D-E-F\ 
(komp. Hotel Sahid Jaya). Jl. Jend Sudir-
man 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 Office 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; Roxy Square Lt. 1 Blok B2 28-29, 
Jkt; Neep’s Art Institute Jl. Cideng Barat 
12BB, Jakarta ;  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

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 UN-
SOED, Jl HR Bunyamin No.708 Pur-
wokerto 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 “Veter-
an” Jl Babasari No.1, Tambakbayan, Yo-
gyakarta, 55281; Jurusan Fotografi Fakultas 
Seni Media Rekam Institut Seni Indonesia Jl. 
Parangtritis Km. 6,5 Yogyakarta Kotak 
Pos 1210; UKM Fotografi Lens Club Universi-
tas Sanata Dharma Mrican Tromol Pos 29 
Yogyakarta 55281

SURABAYA
Himpunan Mahasiswa Penggemar Fotografi 
(HIMMARFI) Jl. Rungkut Harapan K / 
4, Surabaya; AR TU PIC; UNIVERSITAS 
CIPUTRA Waterpark Boulevard, Citra 
Raya. Surabaya 60219; FISIP UNAIR JL. 
Airlangga 4-6, Surabaya; 

MALANG
MPC (Malang Photo Club) Jl. Pahlawan Trip 
No. 25 Malang JUFOC (Jurnalistik Fotografi
Club) student Centre Lt. 2 Universitas 
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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

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


