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“Hak cipta semua foto dalam majalah ini milik fotografer yang bersangkutan dan pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatannya, serta dilindungi oleh Undang-undang. Penggunaan foto-foto dalam 
majalah ini sudah seijin fotografernya. Dilarang menggunakan foto dalam majalah ini dalam bentuk / keperluan apapun tanpa ijin tertulis pemiliknya.”

COVER BY:  DODDY OBENK

FOTOGRAFI & PERSPEKTIF
Dengan segala kerendahan hati, ada baiknya kita renungkan kembali pernyatan-pernyataan di bawah ini:

“Ketika motret komersil, ada tugas yang harus dipenuhi. Jadi mau nggak mau saya belajar lebih lagi.” Ungkap Rio Helmy. Sebuah 
perrnyataan yang mencerminkan semangat bahwa belajar bukanlah monopoli pemula. Harus diingat Rio Helmy mempunyai jam 
terbang memotret puluhan tahun.

“Saya juga belajar proses film di dark room dan itu menyenangkan banget.”  Tukas Doddy Obenk yang semestinya menyadarkan 
tentang tahapan dasar bagi calon fotografer tangguh di masa mendatang, meskipun kata wajib berusaha Ia hindarkan.

When learning photography, one must be more observant of their surroundings and practice makes perfect, although photo-
shop can make photography work easy, but the beginner should go through the hard way and not short-cut. Joyce Choo dari 
negeri Jiran Singapura mengajarkan “tak ada jalan pintas menuju surga fotografi”.

Setiap pelaku fotografi mengenal apa-apa yang disebut dengan perspektif personal, perspektif kesejarahan, perspektif teknik, 
perspektif etik, perspektif sosial dan budaya. Dalam hal fotografer-fotografer yang menjadi narasumber The Light edisi ini tak 
pelak telah memahami berbagai perspektif di atas, walaupun pada akhirnya mereka menyatakannya dengan karya dalam cara 
yang berbeda. Perbedaan adalah keniscayaan ketika seseorang telah ”menemukan dirinya”. Tetapi harus dikaji ketika mereka 
membuat pernyataan tentang belajar, maka kita menemukan benang merah yang kuat di antara ketiganya. Artinya harus kita 
baca sebagai sesuatu yang fundamental. Fundamen haruslah kuat dan fundamen yang dimaksud adalah belajar itu sendiri den-
gan pendekatan menggunakan metode. Belajar, pendekatan, metode adalah proses. Proses yang jika tidak dijalani akan tetap 
menjadikan kita sebagai koloni, koloni dalam bentuknya yang paling purba, koloni budaya, yang telah membentuk mental kita 
menjadi mental minder, meskipun ada yang tetap nyaman disebut inlander, pasien kebudayaan berpenyakit akut. Dan The Light 
ingin menjadi bagian yang mengawal proses itu. 

 Kompetisi foto tentu ditunggu hasilnya, meskipun dewan juri masih terus menunggu foto-foto yang memiliki level lebih 
baik dimasa-masa mendatang. Setelah mangkir dua edisi, rubrik Watcher’s Anecdotes kembali hadir untuk Pembaca.

Semoga berguna, selamat membaca.
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Dear friends of The Light !

I was commissioned to shoot a photo on “the radio” – on 
bad radio, in fact – for a German magazine. In Germany, we 
have public service radio, as well as private radio stations 
that are financed solely on commercials. German public 
radio is one of the best in the world! The best German sta-
tions are commercial-free, and broadcast news, features, 
and radio dramas.

I’m a great supporter of public quality radio, so I was more 
than happy to take on this job.

The basic concept was about a man angry with the radio 
programme, so he throws his radio out of the window. 

Let’s throw a radio 
through the window! 
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There are three important creative ele-
ments in the picture:

1. The man in his room. He represents 
the critical, yet angry, radio listener. 
He’s well-educated, a bit conservative, 
and no friend of trivial music - as is ex-
pressed in his appearance and his room 
with its many books (it’s actually my fa-
ther’s living room!). For time reasons, I 
wasn’t actually able to photograph the 
man on scene; that photo shoot was 
done in my studio in front of a green 
screen. The green background made it 
easy for me to mask him out later on.
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3. The bursting window pane. That, of course, is the dramatic 
climax of the entire picture. When staging such a scene, you 
have to keep the issue of safety and, of course, the costs in 
mind. Had the radio really been flung out of the window by 
the listener, he would have been in considerable danger! And 
... after only one single shot, both the radio and the window 
would have been destroyed – but would the photo work out 
first time? That would take more than just a hint of luck!

I used a trick in which I needed to destroy just one single pane 
but still kept complete control of the situation. We bought a 
thick, 100x140 cm pane of glass, laid it on a black velvet back-
ground and smashed it with a hammer at the point where the 
radio would later fly through. And believe me, we really had to 
hit that thing hard!

2. The radio. It had to be “throwable”, i.e. a large portable radio. 
But how does one portray that it’s the radio programme that’s 
angering the listener? The radio had to look “active”, yet still 
be recognisable as a radio! I found one with two luminous 
displays, which I accentuated strongly. The radio itself was 
photographed separately. Because of the bright displays, I 
had to set the exposure to one second, and that wouldn’t 
have been possible to photograph together with the angry 
listener in action.
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As glass is transparent, but not as transparent as 
air, I made all the slivers darker than their back-
ground. And to finish off, I reflected a simple 
landscape scene in the glass surface (the tress 
reflecting on the left side), but only very, very 
faintly so as to achieve a more realistic effect. 
The displays on the radio were dramatically 
exaggerated, and I additionally retouched some 
of their reflections within the glass. For getting 
a better “breaking effect” I also needed some 
small pieces of glass, which have been shot 
separately.

So now we had the broken pane in front of us, and I created a 
three-dimensional effect by slightly lifting up the velvet just under-
neath the hole.

It was also crucial to illuminate the pane so as to create diffuse 
reflections on the surface – otherwise it wouldn’t have looked like 
glass. To do this, I simply lit up the white studio ceiling.

Now I had all the vital elements in the can, so to say, and simply 
had to bring them together in my post-production. That alone took 
two days, as it was a lot of fiddly detail work. First of all, I created 
the entire scene without the broken glass, then the glass with the 
radio was added in a kind of “double exposure”. 

Finally, I added the window frame of 
my own little house around the whole 
thing.

As usual, I couldn’t resist a little joke 
on the side and added some greetings 
to the picture. On the wall is a poster 
labelled “Mario Angelo”; the same 
name can also be seen on one of the 
books on the bookshelf. Mario Angelo 
is a good friend of mine and an excel-
lent radio writer. He was awarded the 
“Radio Oscar” in New York for a grip-
ping three-hour radio programme on 
the human brain.
Can you imagine that on the radio in 
your country?

Let there be light!

Yours sincerely,
MasterTOM
(Thomas Herbrich)
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DANCEPHOTOGRAPHY

Doddy Obenk, 
Menangkap 
Fantasi Cerita 
dalam Tarian.
Di banyak Negara di eropa, profesi dance photography bisa dikatakan cukup 
eksis. Hal ini terjadi salah satunya karena banyaknya kaum muda yang menaruh 
minat pada tarian di negaranya masing-masing termasuk juga fotografernya. Bagi 
fotografer-fotografer tari, dance photography menjadi sesuatu yang menyenang-
kan sekaligus menantang. Hal ini karena dance photography bukan sekedar foto 
dokumentasi sebuah tarian, melainkan sebuah media untuk menceritakan makna 
dari sebuah tarian.

Di Indonesia sendiri dance photography bukanlah sesuatu yang cukup pop-
uler. Banyak pelaku fotografi yang tidak bisa menyebutkan satu nama pun yang 
berkecimpung di dance photography. Banyak penyebab yang mungkin melatar-
belakangi hal ini, salah satunya adalah karena minat yang minim dari para pelaku 
fotografi pada tarian-tarian asli Indonesia yang sebenarnya begitu kaya dan 
beragam. Beberapa orang pelaku fotografi memang mempunyai portfolio yang 
merupakan capture dari tarian, namun sebagian besar adalah tarian-tarian asing. 
Padahal untuk melakukan dance photography sang fotografer dituntut mengua-
sai cerita dan makna dari tarian tersebut.

Beberapa waktu yang lalu kami berke-
sempatan mengunjungi Ismail Pribadi 
Djoyosugito atau yang akrab dipang-
gil Doddy Obenk. Doddy mengenal 
fotografi sejak kelas 2 SMP, ketika 
mencoba kamera milik ayahnya. “Untuk 
bisa pegang kamera bokap aja butuh 
perjuangan. Karena nggak segampang 
itu bisa dikasih.” Ungkapnya. “Waktu 
itu, ketika akhirnya bokap ngasih ijin 
saya untuk belajar, saya cuma dikasih 
manual booknya dan disuruh baca.” 
Lanjutnya lagi. Mulai saat itu Doddy 
menghabiskan banyak waktunya untuk 
berfotografi dengan kamera ayahnya 
itu. Mulai dari memotret acara-acara 
sekolah hingga memotret teman-
temannya. “Saya juga belajar proses 
film di dark room dan itu menyenang-
kan banget.” Ungkapnya.

Ketika berkuliah di Jurusan Teknik Me-
sin Institut Teknologi Bandung, Doddy 
menyempatkan diri untuk bergabung 
dan aktif di Liga Film Mahasiswa ITB. Ia 
pun mulai banyak memotret aktifitas 
mahasiswa. Namun karena berkonflik 
dengan seniornya, Doddy sempat ber-
henti memotret dan baru memulainya 
lagi setelah lulus kuliah.
Setelah menamatkan pendidikannya 
di ITB, Doddy justru bekerja di bidang 
yangs esuai dengan bidang studi yang 

“Untuk bisa pe-
gang kamera 
bokap aja bu-
tuh perjuangan. 
Karena nggak 
segampang itu 
bisa dikasih.”

“Waktu itu, keti-
ka akhirnya bo-
kap ngasih ijin 
saya untuk be-
lajar, saya cuma 
dikasih manual 
booknya dan 
disuruh baca.”
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ia ambil yaitu teknik. Doddy juga sem-
pat memiliki usaha sendiri di bidang 
teknik. “Pas krismon semua usaha saya 
ambruk. Untungnya saya masih bisa 
hidup dari fotografi dan ternyata cuma 
itu yang bikin saya bertahan saat itu.” 
Ungkapnya. Setelah membuktikan 
pada diri sendiri bahwa fotografi bisa 
menyelamatkan hidupnya, Doddy pun 
mulai mendalami fotografi dengan 
lebih semangat lagi. Ia banyak mengi-
kuti workshop yang menghadirkan 
fotografer-fotografer terbaik sebagai 
pembicaranya. “Ada dua fotografer 
yang benar-benar menginspirasi saya 
dan mendorong saya untuk lebih serius 
lagi di fotografi. Yang pertama adalah 
Sarah Silver. Saya benar-benar kagum 
dengan dance photograpgynya.” Ke-
nangnya. “Selain itu, saya juga benar-
benar terinspirasi oleh Hans Neleman. 
Sebelum bertemu dia, saya berpikir 
bahwa foto still life tidak pernah bisa 
dijual. Tapi melihat foto-foto dan 
pengalamannya, saya kembali terpacu 
untuk membuat foto-foto still life.” 
Lanjutnya lagi. Setelah merasa cukup 
terbekali, pada tahun 2000 Doddy pun 
memutuskan untuk menjadi profes-
sional di bidang fotografi.
Doddy pun mulai menekuni bisnis 
stock photo. “Di stock photo semuanya 
fair. Nggak peduli siapa yang motret 

“Selain itu, saya 
juga benar-
benar terin-
spirasi oleh 

Hans Neleman. 
Sebelum ber-

temu dia, saya 
berpikir bahwa 
foto still life ti-

dak pernah bisa 
dijual. Tapi me-

lihat foto-foto 
dan pengala-
mannya, saya 

kembali terpacu 
untuk membuat 

foto-foto still 
life.” 
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kalau fotonya bagus ya harganya bisa 
ribuan atau bahkan puluhan ribu dolar 
per foto. Sementara kalau jelek, bahkan 
biarpun yang bikin adalah fotografer 
terkenal sekalipun harganya ya cuma 
beberapa sen saja.” Tegasnya.

Pada tahun 2005 Doddy mengambil 
keputusan yang sangat nekat, yaitu 
dengan pindah dari Bandung ke Bali 
bahkan walaupun tidak memiliki 
rumah, pekerjaan, teman, koneksi apa-
lagi usaha di pulau dewata itu. Doddy 
yang waktu itu sudah berkeluarga dan 
memiliki anak pun mengontrak sebuah 
rumah untuk satu tahun ke depan dan 
dalam seminggu Ia pun siap memulai 
hidup barunya di Bali. “Satu tahun per-
tama berat sekali. Belum ada kerjaan. 
Usaha untuk memperkuat exposure 
saya dengan berpameran selalu ditolak 
oleh galeri-galeri yang ada di Bali. Dan 
penolakan itu jadi sesuatu yang biasa 
buat saya pada saat itu.” Kenangnya. 
Hingga akhirnya pada suatu saat ia 
diberi kesempatan oleh seorang teman 
yang memiliki galeri di komplek Istana 
Kuta Galeria. Walaupun galeri itu ban-
yak memamerkan lukisan, namun Dod-
dy pun mengambilkan kesempatan itu. 
Dan kesempatan berpameran di galeri 
itu membuatnya mulai mengenal ban-
yak pelukis dan penari papan atas Bali. 

Ia pun mulai lebih dalam mempelajari 
dunia tari. “Pas ketemu maestro-mae-
stro tari di Bali saya malah menemu-
kan sesuatu yang menarik yang tidak 
pernah saya pikirkan sebelumnya. Saya 
pun mulai banyak bergaul dengan 
maestro-maestro tari dan mempelajari 
tarian tradisional.” Ungkapnya.

Berbicara mengenai dance photogra-
phy, Doddy mengaku banyak mena-
brak pakem-pakem dasar fotografi. 
“Kalau motret komersil secara teknis 
kita banyak bermain di zona aman. 
Semuanya harus tepat. Tapi memotret 
tari berbeda. Bagi saya yang penting 
adalah konsep dari foto untuk menceri-
takan pesan dari tarian tersebut dan 
juga momennya.” Tegasnya. “Seringkali 
fotonya tidak tepat secara teknis, under 
exposure, over exposure, goyang, blur. 
Tapi dengan kemampuan mengenda-
likan kesalahan-kesalahan tersebut kita 
bisa mendapatkan sesuatu yang bisa 
membantu mengeluarkan pesan dari 
konsep fotonya.” Lanjutnya. 

Sebelum memotret tarian tertentu 
Doddy selalu menyempatkan diri 
mencari dan mempelajari video dari 
tarian-tarian tersebut. “Sebisa mungkin 
saya harus tahu tariannya kayak apa, 
pesannya apa. Saya cari VCD/DVDnya, 

“Di stock photo 
semuanya fair. 

Nggak peduli 
siapa yang 

motret kalau 
fotonya bagus 

ya harganya 
bisa ribuan atau 
bahkan puluhan 

ribu dolar per 
foto. Semen-

tara kalau jelek, 
bahkan biar-

pun yang bikin 
adalah foto-

grafer terkenal 
sekalipun har-

ganya ya cuma 
beberapa sen 

saja.”

“Satu tahun 
pertama berat 
sekali. Belum 
ada kerjaan. 
Usaha untuk 
memperkuat 
exposure saya 
dengan ber-
pameran se-
lalu ditolak oleh 
galeri-galeri 
yang ada di Bali. 
Dan penolakan 
itu jadi sesuatu 
yang biasa buat 
saya pada saat 
itu.”
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“Seringkali 
fotonya tidak 
tepat secara 
teknis, un-
der exposure, 
over exposure, 
goyang, blur. 
Tapi dengan 
kemampuan 
mengendalikan 
kesalahan-ke-
salahan terse-
but kita bisa 
mendapatkan 
sesuatu yang 
bisa membantu 
mengeluarkan 
pesan dari kon-
sep fotonya.”
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biarpun kebanyakan yang di video beda sama aslinya.” Ungkapnya. Doddy 
juga mencari literature mengenai tarian-tarian itu sebagai bahan untuk 
mengkonsep. “Sebagai contoh, ada sebuah tarian bali yang bercerita 
tentang warior. Dari situ saya bangun konsep foto di mana sang penari 
seolah-olah mampu menembus tembok. Dan ini dilakukan tanpa digital 
imaging.” Lanjutnya.

Secara teknis lighting dalam dance photography tetap dibutuhkan untuk 
menciptakan shape dan penekanan-penekanan pada bagian tertentu. 
Pembelajaran terhadap tarian tersebut sebelum memotret juga penting 
untuk menghindari detail material dan kostum yang bisa menyulitkan 
pada prose’s pemotretan. “Ada tarian-tarian yang kostum penarinya meng-
gunakan bahan chrome yang sangat reflective. Kalau kita sudah tahu dari 

“Dalam fine art yang pal-
ing penting adalah ju-
jur dengan diri sendiri, 
karena fine art adalah 
ekspresi dari dalam diri. 
Tapi kalau dibilang fine 
art adalah foto yang 
semaunya saya juga ng-
gak setuju. Karena fine 
art pertanggung jawa-
bannya lebih luas. 
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awal, pada saat pemotretan kita sudah 
tidak direpotkan untuk mengatasinya 
lagi karena sudah dipersiapkan.” Jelas-
nya. Dan hal tidak kalah pentingnya, 
Doddy merasa gerakan penari harus 
tertangkap dengan baik. “Foto yang 
tajam memang baik, tapi permasalah-
annya dalam dance photography selalu 
ada gerakan, jadi kalau fotonya terlalu 
freeze kadang jadi tidak tertangkap 
gerakannya.” Jelasnya lagi.

Menekuni dance photography khusus-
nya tarian-tarian local, Doddy merasa 
tidak banyak fotografer yang tertarik. 
Hal ini dikarenakan tingkat kesulitan 
yang cukup tinggi ditambah banyak 
yang tidak bisa melihat nilai ekonomis 
dari dance photography di Indonesia. 
“Dance photography mirip dengan 
fine art photography, nggak banyak 
peminatnya. Karena banyak yang ng-
gak melihat nilai uangnya dari melaku-
kan ini.” Tegasnya. “Dalam fine art yang 
paling penting adalah jujur dengan diri 
sendiri, karena fine art adalah ekspresi 
dari dalam diri. Tapi kalau dibilang 
fine art adalah foto yang semaunya 
saya juga nggak setuju. Karena fine art 
pertanggung jawabannya lebih luas. 
Kalau fotografi komersil pertanggung 
jawabannya hanya kepada klien, kalau 
fine art ke khayalak luas.” Lanjutnya. 
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Berbicara mengenai fotografer-fotografer di Bali, Doddy merasa Bali 
memiliki banyak fotografer yang egonya besar. “Sebagai fotografer 
memang harus punya ego. Tapi egonya harus yang positif, bukan 
yang semaunya sendiri.” Tegasnya. Namun Doddy menganggap 
Bali masih harus mengejar ketertinggalan penguasaan teknologi 
dibandingkan dengan Jakarta, walaupun ia juga berpendapat 
bahwa Bali memiliki banyak sekali hal yang bisa dieksplor secara 
fotografi.
Di akhir pembicaraan Doddy berpesan untuk fotografer-fotografer 
muda untuk terus memotret. “Motret terus aja, karena foto ber-
hubungan dengan rasa dan makin sering dilatih dan dievaluasi 
makin terasah.” Tutupnya.

“Sebagai foto-
grafer memang 
harus punya ego. 
Tapi egonya harus 
yang positif, bu-
kan yang semau-
nya sendiri.” 
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Fotografer 
Bali, Berjuang 
Melawan 
Diskriminasi
Dari sekian banyak tempat di Indonesia, Bali memiliki satu keunikan tersendiri 
bagi kami dalam hal fotografi. Bukan sekedar karena banyaknya jumlah fotografer 
dan begitu berkembangnya fotografi di Bali tapi karena sikap fotografer-foto-
grafer Bali yang seolah-olah independen, tidak terpengaruh dan tidak berkiblat 
ke Jakarta. Berbeda dengan kita-kota lain di Indonesia yang selalu menjadikan 
Jakarta sebagai Benchmark dan kiblat fotografi Indonesia, Bali seolah-oleh tidak 
menganggap Jakarta sebagai kiblat fotografi Indonesia. Ini terlihat dari usaha dan 
perkembangan fotografi yang ada di Bali.

Sebagai pihak berpendapat bahwa hubungan yang sangat erat dengan pihak 
asing menjadi alasan utam terjadinya hal ini. Seperti kita ketahui jumlah warga 
Negara asing yang datang dan berkunjung ke Indonesia melalui Bali jauh lebih 
banyak dibandingkan yang ke kota-kota lain di Indonesia termasuk Jakarta. Seti-
daknya ini memberikan alternatif akses informasi fotografi selain melalui Jakarta.

Namun di tengah fenomena yang positif ini ternyata banyak fotografer Bali yang 
menghadapi permasalahan tertentu yang lebih runcing dibandinkan di kota lain 
di Indonesia. Permasalahan itu adalah diskriminasi berdasarkan ras. Seperti kita 
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ketahui akses yang begitu mudah ke 
Bali membuat banyak warga Negara 
asing yang lebih familiar dengan Bali 
dibandingkan dengan tempat lain 
di Indonesia. Tidak jarang pula dari 
mereka yang merasa betah dan mulai 
menetap di Bali.

Ketika memutuskan untuk tinggal dan 
menetap di Bali, WNA tersebut dipaksa 
untuk memiliki mata pencaharian agar 
bisa membiayai hidupnya. Sebagian di 
antara mereka, terutama mereka yang 
memiliki kapital besar memilih untuk 
memulai bisnis yang berhubungan 
dengan pariwisata sebagai komoditas 
utama Bali. Banyak bule-bule membeli 
sebidang tanah lalu mulai membangun 
villa, restoran, kafe, toko, atau bahkan 
hotel dan apartemen sebagai mata 
pencaharian mereka di Bali. Nilau tukar 
mata uang Dollar yang relatif lebih 
tinggi dibanding Rupiah menjadikan 
kapital yang mereka miliki semakin 
menggelembung. Sementara banyak 
pendatang lain yang memang mene-
tap di Bali karena alasan pekerjaan. 
Mereka adalah yang ditugasi oleh pe-
rusahaannya untuk bekerja di cabang 
Bali kantor tempatnya bekerja. Keban-
yakan dari mereka memegang posisi 
top management di bidang-bidang 
yang serupa.

Yang menjadi permasalahan adalah 
ketika muncul pendatang-pendatang 
yang merasa mampu menjadikan 
fotografi sebagai mata pencaharian-
nya baik bagi mereka yang memang 
di negara asalnya sudah berprofesi seb-
agai fotorgafer maupun yang belum 
pernah menjadikan fotorgafi sebagai 
profesi. Dengan kefasihan bahasa 
Inggris yang mereka kuasai, ditambah 
dengan persepsi masyarakat umum 
(baik local maupun asing) bahwa bule 
lebih pintar daripada penduduk local, 
para fotografer oportunis ini berhasil 
bertahan dan exis sebagai fotografer di 
pulau dewata ini.

Nyoman, salah seorang fotografer lokal 
yang banyak melakukan pemotretan 
untuk restoran dan kafe mengeluh-
kan diskriminasi yang diterimanya. 
“Seringkali ketika saya mau mencoba 
menawarkan diri kepada calon klien, 
calon klien sudah memandang saya 
lebih rendah daripada fotografer lain 
yang bule.” Ungkapnya. “Pernah suatu 
ketika saya mengajukan diri untuk 
melakukan pemotretan untuk sebuah 
restoran yang baru saja buka. Dengan 
pengalaman dan portfolio yang saya 
miliki saya yakin bisa mengerjakan pe-
kerjaan itu. Setelah klien menyatakan 
akan memberi kesempatan saya pun 

“Seringkali 
ketika saya 

mau mencoba 
menawarkan 

diri kepada 
calon klien, 

calon klien su-
dah meman-

dang saya lebih 
rendah daripa-

da fotografer 
lain yang bule.”

“...Coba saja li-
hat, ini Negara 
Indonesia, tapi 

ada perusa-
haan-peru-

sahaan yang 
mempekerjakan 

orang asing 
dan bukannya 

orang asing 
tersebut yang 

diharuskan be-
lajar berbahasa 

Indonesia tapi 
justru karyawan 
lokal yang harus 

berbahasa Ing-
gris di hadapan 

mereka.” 
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mengajukan penawaran paket harga 
pemotretan. Waktu itu saya sedikit 
menurunkan harga saya karena saya in-
gin sekali mendapatkan pekerjaan ini. 
Beberapa hari kemudian saya dipanggil 
klien untuk mendiskusikan penawaran 
saya tersebut. Ketika saya datang sang 
klien hanya berkata bahwa sebenarnya 
ia cukup tertarik dengan portfolio 
saya, namun ia menyayangkan dengan 
selisih harga yang saya tawarkan hanya 
sedikit lebih murah dibandingkan 
dengan fotografer lain yang adalah 
bule. Ia meminta saya menurunkan 
harga hingga mencapai 50% dari harga 
si bule.” Jelasnya.

Perlakuan yang diterima Nyoman ini 
bukan peristiwa yang baru terjadi satu 
kali. Kisah yang mirip juga dialami 
Made, seorang fotografer fashion Bali. 
“Suatu ketika saya mendapat info 
mengenai sebuah perusahaan fash-
ion yang sedang mencari fotografer 
untuk melakukan pemotretan produk-
produknya untuk dipasarkan di Bali. 
Saya pun mengajukan diri dengan 
mengirimkan surat perkenalan beserta 
portfolio saya. Namun apa mau dikata, 
hari itu juga saya ditelepon oleh calon 
klien itu dan dikabarkan bahwa mereka 
tidak bisa memberikan kesempatan ke-
pada saya karena mereka hanya men-

cari fotografer bule. Hal ini menjadi 
harga mati bagi mereka dengan alasan 
produk yang dijual adalah buatan luar 
negeri, sehingga calon klien itu merasa 
harus untuk membawa aura asing ke 
dalam materi iklan tersebut dengan 
cara memilih hanya fotografer asing.” 
Ungkapnya.

Diskriminasi-diskriminasi seperti ini 
sering diterima oleh fotografer-foto-
grafer lokal Bali. Lebih menyedihkan-
nya lagi adalah karena diskriminasi ini 
tidak hanya dilakukan oleh calon klien 
yang memang orang asing, namun 
juga orang lokal. Harus diakui bahwa 
sudah menjadi mental sebagian besar 
orang Indonesia menempatkan diri 
lebih rendah di hadapan orang asing. 
Setidaknya itu yang diungkapkan oleh 
Reno Risman, seorang seniman Indo-
nesia yang tinggal dan menetap di luar 
negeri. “Harus kita akui, bahwa hampir 
seluruh bangsa Indonesia merasa lebih 
bodoh dan lebih tidak mampu dalam 
banyak hal dibandingkan dengan 
orang bule. Banyak dari kita yang tidak 
pernah merasa bangga dengan Negara 
kita, tidak pernah merasa bangga 
dengan identitas kita sebagai orang 
Indonesia, dan tidak pernah merasa 
nyaman berhadapan atau berkom-
petisi dengan orang asing terutama 

“... Banyak dari 
kita yang tidak 
pernah merasa 
bangga den-
gan Negara kita, 
tidak pernah 
merasa bangga 
dengan identi-
tas kita sebagai 
orang Indonesia, 
dan tidak pernah 
merasa nyaman 
berhadapan 
atau berkom-
petisi dengan 
orang asing 
terutama orang 
barat.”

 “Posisi diang-
gap remeh 
adalah posisi 
yang paling 
aman. Tidak ada 
beban, kalau 
ternyata kita 
terbukti tidak 
lebih baik toh 
juga tidak apa-
apa, namun jika 
ternyata kita 
bisa membuk-
tikan bahwa 
kita lebih baik 
dibandingkan 
dengan ekspa-
triat maka im-
pactnya akan 
berlipat gan-
da. Kepercay-
aan akan kita 
menangkan un-
tuk selamanya.”
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orang barat.”Ungkapnya. “Hal ini bisa 
terlihat dengan bahasa yang dipakai di 
perusahaan-perusahaan lokal Indone-
sia yang mempekerjakan tenaga ekspa-
triat. Coba saja lihat, ini Negara Indo-
nesia, tapi ada perusahaan-perusahaan 
yang mempekerjakan orang asing dan 
bukannya orang asing tersebut yang 
diharuskan belajar berbahasa Indo-
nesia tapi justru karyawan lokal yang 
harus berbahasa Inggris di hadapan 
mereka.” Sambungnya. “Alasan yang 
muncul pun sangat banyak, mulai dari 
posisi si pekerja asing yang lebih tinggi 
hingga alibi-alibi yang menyatakan 
bahwa bahasa inggris adalah bahasa 
internasional. Buat saya hal itu tidak 
adil. Memang benar bahasa Inggris 
adalah bahasa internasional, tapi bu-
kan berarti karyawan lokal yang tidak 
berbahasa inggris yang jadi dipersalah-
kan, karena tetap bagaimanapun ini 
Negara kita dan kita berkomunikasi 
di Negara ini, bukan komunikasi antar 
Negara.” Tegasnya lagi.

Reno mengakui bahwa diskriminasi 
tersebut tidak hanya terjadi di bidang 
fotografi, tapi hampir di semua bidang 
di mana warga Negara Indonesia harus 
berhadapan langsung dengan warga 
Negara asing. Namun begitu Reno 
menyarankan kepada siapapun untuk 

tidak cengeng menghadapi diskriminasi 
ini. “Jangan cengeng dan jangan putus 
asa. Justru kita harus bisa menjadikan 
kesempatan ini untuk menunjukan 
kemampuan kita.” Tegasnya. “Posisi di-
anggap remeh adalah posisi yang paling 
aman. Tidak ada beban, kalau ternyata 
kita terbukti tidak lebih baik toh juga 
tidak apa-apa, namun jika ternyata kita 
bisa membuktikan bahwa kita lebih baik 
dibandingkan dengan ekspatriat maka 
impactnya akan berlipat ganda. Keper-
cayaan akan kita menangkan untuk 
selamanya.” Ungkapnya lagi.

Di sisi lain, Reno juga berpesan kepada 
pekerja-pekerja berwarga Negara Indo-
nesia yang menjadi klien dari para foto-
grafer untuk tidak mendiskriminasikan 
bangsanya sendiri di hadapan fotografer 
asing.

Semangat tidak cengen dan tidak pan-
tang menyerah yang dikobarkan oleh 
Reno ternyata sudah beberapa tahun di-
lakukan oleh PN, seorang fotografer Bali. 
“Pernah suatu ketika penawaran harga 
pemotretan yang saya ajukan kepada 
klien ditawar dengan alasan harganya 
sama dengan fotografer bule. Saya kesal, 
tapi tidak habis akal. Saya pun men-
jawab, Bapak cari fotografer bule atau 
fotografer bagus sih? Dan setelah itu 

klien saya itupun tersadar. Saya pun di-
pilih dan berhasil membuktikan bahwa 
saya mampu mengerjakan pekerjaan 
itu dengan baik dan dihadiahi kontrak 
pemotretan jangka panjang.” Ungkap-
nya.

Menghadapi tantangan memang men-
jadi sesuatu yang tidak pernah luput 
dalam kehidupan manusia, termasuk 
fotografer. Namun bagaimana kita me-
nyikapinya adalah sesuatu yang pent-
ing. Ada pepatah mengatakan bahwa 
semakin besar tantangan, semakin 
besar kemenangan yang bisa diraih. 

“...Bapak 
cari 

foto-
grafer 

bule 
atau 
foto-

grafer 
bagus 
sih?...”
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Joyce Choo,  
Being an 
Observant of 
Surrounding
Singapore dibandingkan dengan Indonesia jauh lebih tidak memiliki apa-apa. 
Mereka memiliki kekayaan alam yang jauh lebih sedikit, mereka memiliki wilayah 
yang jauh lebih kecil, dan mereka memiliki penduduk yang bahkan lebih sedikit 
dari Jakarta. Namun dengan segala “kekurangan” yang dimiliki Singapore dan 
penduduknya, Singapore memiliki semangat dan network yang lebih luas dari 
Indonesia. “Ketidakpunyaan” yang dimiliki oleh Singapore jika dibandingkan 
dengan Indonesia telah membuat penduduk Singapore bekerja 10 kali lebih keras 
dan lebih rajin dari Indonesia. Mereka bekerja lembur lebih banyak dari Indonesia, 
dan mereka mampu unggul di banyak bidang dibandingkan Indonesia walau-
pun dengan lebih sedikit sumber daya. Ini merupakan contoh mengenai betapa 
semangat dan usaha manusia mampu mendorong kita lebih maju lagi. Dan untuk 
belajar lebih baik lagi mengenai semangat itu, kami pun menghadrikan Joyce 
Choo, seorang fotografer komersil yang berbasis di Singapore yang menjalankan 
bisnis fotografinya di bawah bendera Cactus Studio.

How did you know photography, tell us from the beginning.
It all started with the gift from my father, a Rollei camera, and that is when I begin 
to explore how to take a decent shot. 
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What interest you on photogra-
phy?
My dad is a photography lover too, 
when young i saw him develop black 
& white print under the bed. i love to 
see beautiful images since young, it is 
the curiosity of discovering how to take 
beautiful pictures and the ability to 
capture a moment in time. at teenage i 
use the camera start taking shot of the 
school event, that develop the interest 
to joint Photo Association of Singapore 
to learn more of photography. I still 
remember in one of the model event 
shoot, there’s at least 20 photogra-
phers’ all squeeze to shoot one female 
model... i did not take any of that shot, 
because i believe i wouldn’t want to be 
like them and just want the model for 
myself.

You shot almost anything, from 
human, food, to still life, from 
portrait to advertising. What is 
the different doing those (except 
the object)?
To me, there is not much difference, as 
my goal is to try and capture the most 
appealing part that I am shooting, the 
most important is to create the mood 
for the whole image.

You have been doing photog-
raphy as a profession since 90’s. 

“I still remember 
in one of the 
model event 
shoot, there’s 
at least 20 pho-
tographers’ 
all squeeze to 
shoot one fe-
male model... i 
did not take any 
of that shot, be-
cause i believe 
i wouldn’t want 
to be like them 
and just want 
the model for 
myself.”
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“When learning photography, one must be 
more observant of their surroundings and 
practice makes perfect, although photoshop 
can make photography work easy, but the be-
ginner should go through the hard way and 
not short-cut.”
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What do you think about the 
transition from analog to digital 
workspace in photography, do 
they give you more advantage 
or contrary?
I do think that digital supersedes ana-
log, in terms of the amount of time on 
getting a perfect picture. And the ad-
vantage of digital is that I can achieve 
much more out of the same effort I put 
in for analog.

When digital technology adopt 
into camera, many people start 
interested doing photography. 
But plenty of them succeed pro-
duce good quality. What do you 
think they missed when failed 
produce good image?
They would have missed out on having 
a good eyes for good composition of 
the subject and also getting the right 
control of exposure.
 
Mention one word that describe 
your photos.
Sex appeal (sorry need 2 words)

What kind of picture deserve 
labeled as the great one?
Any picture that has the ability to tell 
the story or convey a message deserves 
to be labeled as the great one.

“They would 
have missed 

out on having 
a good eyes 

for good com-
position of the 

subject and 
also getting the 
right control of 

exposure.”
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“...the most important is to create the 
mood for the whole image.”
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So many photographers have 
difficulties to get job from ad-
vertising. Advertising agencies 
are less speculative on choos-
ing photographer. What do you 
think a photographer should do 
when they want to get job from 
advertising?
A photographer must know their own 
strength or selling point in order to 
convince the advertising agencies to 
work with them.

Share us some tips about how 
to calculate the price we have to 
charge client on every commer-
cial shot.
Every commercial photographer has a 
different rate in pricing and this largely 
depends on the branding and media 
usage of the commercial shot.

Share us some aspect to be 
noticed more when learning 
photography.
When learning photography, one 
must be more observant of their sur-
roundings and practice makes perfect, 
although photoshop can make pho-
tography work easy, but the beginner 
should go through the hard way and 
not short-cut.

L2 Space presents Alex Soh, the first panoramic landscape fine art photographer 
in Singapore. His works capture rich expressions of sight and feelings; they bring 
you into the scenery itself. Now these photographs are brought to you in big fine 
art collectable prints. Alex is one of the few selected artists by our gallery and his 
work will be permanently showcased in our spaces.

Journey with Alex Soh to Monument Valley in Arizona or visit the Moon Valley in 
Chile. Printed in large print format of up to 5 feet (1.5m) wide by 8 feet (2.5m) long 
on canvas, the majestic grandeurs of nature from East to West are brought to life. 
As one look at these fine art photographs, one could almost hear the music and 
smell the scent.

Alex Soh is a self-taught photographer whose passion for photography has led 
him to many exotic and beautiful places around the world. He is acutely aware 
of his surroundings and how different scenes would look their best in different 

Journey with 
Alex Soh
Fine Art 
Photography 
Exhibition 

“A photog-
rapher must 
know their own 
strength or sell-
ing point in or-
der to convince 
the advertis-
ing agencies 
to work with 
them.”
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seasons or at different times of day. 
As such, you could literally find Alex 
climbing up a steep cliff or standing 
at the edge of a mountain slope just 
to capture the best angle, at the right 
place and at the right time. Provi-
dence, of course, offers up many magic 
moments and Alex dealt with these 
through his conviction that “chance 
favors the prepared mind!” He believes 
that “A good photograph is all about 
opportunity. An artist doesn’t make 
art—art happens.” In this exhibition, 
you would see many of such magical 
moments. 

As the maestro of fine art photography 
Ansel Adams said, “A great photograph 

is a full expression of what one feels 
about what is being photographed 
in the deepest sense, and is, a true 
expression of what one feels about life 
in its entirety.” In the same vein, as you 
journey with Alex from Asia to America, 
sunrise to sunset, you could feel his 
love for life. All the 50 selected shots 
invite you to step into the vast world of 
natural beauty and bask in the moods 
and revelations with him. 

These limited edition of fine art prints 
on exhibit are open for sale. Each piece 
is limited to 25 copies worldwide. Life 
Beyond Borders is the spotlight of 
the exhibition. The picture was taken 
from the top of the mountain. At the 
bottom-left corner of the picture are 
the houses in the refugee camp. This 
print will be auctioned on the open-
ing night. Proceeds from it will go into 
helping the children at the Thai-Burma 
borders.

About the Photographer
Alex Soh is a firm believer in the power 
of photography to communicate ideas 
and emotions. He desires to capture 
the wonders of nature that would 
compel people to worship its wonder-
ful Creator. 

Alex believes that a good photograph 
is all about opportunity. An artist 
doesn’t make art—art happens. He 
loves photography because it is a 
way in which he can express himself. 
Through this medium, he is able to 
share with others his passion—that is 
to capture pictures that touch lives. 

As art director and photographer for 
RBC Ministries International Opera-
tions. Alex has literally traveled all over 
the world building the organization’s 
stock image library since 1997. His 
photographs have won numerous 
international awards and accolades 
and have been featured on the covers 
of Our Daily Bread, a publication that is 
distributed worldwide with a circula-
tion figure of 17 million copies. As an 
art director, he heads a team of design-
ers from around the world.

Today, he does mostly travel and fine 
art photography, concentrating on 
scenery to build a photo library for RBC 
Ministries (USA and International). Alex 
is also one of the world few gettyimag-
es contributing photographer. You are 
able to view his photographs at www.
alexsohphotography.com.

Not one to rest on his laurels, Alex 

is also an active promoter of fine art 
photography in Singapore. He has 
given talks to some three hundred 
photographers on fine art photogra-
phy to promote photography exhi-
bitions in the region. He also leads 
photographers into the field to travel 
doing wildlife photography. He is also 
one of the featured artists on ColorVi-
sion Digital Imaging which showcases 
some of the most renowned artists and 
photographers.

Alex grew up in a village in Singapore 
and his adventures there inspired 
his creativity that led to a passion for 
photography. He has published his 
first coffee table book Life Touching 
Moments together with an exhibition 
in Singapore.
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Nyawa 
dalam 

foto, 
kayak apa 

sih?

Beberapa tahun yang lalu saya terlibat 
diskusi serius mengenai porsi kamera 
dalam menciptakan foto yang baik. 
Salah seorang yang ikut ambil bagian 
dalam diskusi itu bersikerasa bahwa 
kamera adalah hal terakhir yang perlu 
diperhatikan dalam menciptakan 
foto yang baik. “yang paling pent-
ing adalah the man behind the gun.” 
Ungkapnya saat itu. Lebih lanjut lagi, 
ia berpendapat bahwa foto yang baik 
itu adalah foto yang bisa berbicara, me-
miliki nyawa. Dan itu bisa didapatkan 
bahkan tanpa kamera mahal sekalipun.

Pada kesempatan ini saya tidak tertarik 
untuk membicarakan lebih penting ka-
mera atau kemampuan sang fotografer 
dalam menciptakan sebuah foto yang 
baik. Namun saya tertarik pada kata-
kata foto yang bernyawa. 
Kata-kata ini sepertinya sudah menjadi 
“senjata pamungkas” setiap fotografer, 
bahkan mereka yang sebenarnya 
masih belum banyak dikatakan sebagai 
fotografer yang baik sekalipun. Tiba-
tiba setelah setiap orang membeli 
kamera DSLR pertama mereka, mereka 
seolah-olah kesurupan (atau mungkin 
lebih tepat ngelindur). Mereka mulai 
berbicara mengenai “foto yang bernya-
wa” seolah-olah mereka sudah sangat 
paham, berpengalaman dan mengerti 
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betul apa itu “foto yang bernyawa” dan 
bagaimana membuatnya. Dan mulai 
saat itu, banyak foto yang secara teknis 
gagal untuk dikategorikan sebagai foto 
yang sukses mulai “dimaafkan” dengan 
alasan bahwa yang penting adalah 
nyawa dalam foto, bukan teknisnya. 
Dan dari sekian banyak yang menjadi-
kan kata-kata “foto bernyawa” sebagai 
pembenaran untuk bisa memotret 
semaunya, mungkin tidak terlalu 
banyak foto yang bisa dengan mudah 
kita temukan “nyawa” dalam  bingkai 
jepretannya. 

Kata-kata “nyawa dalam sebuah foto ” 
memang hal yang penting, tapi apa iya 
ketika kita mengatakannya dan apalagi 
menghakimi orang lain atas pakem itu 
lalu kita sudah benar-benar bisa meng-
hadirkan nyawa ke dalam foto seperti 
Sang Pencipta meniupkan nyawa ke 
dalam raga kita?
Bahkan kalau ditanya, “seperti apakah 
nyawa dalam foto itu?” saja mungkin 
kita akan gelagapan menjawabnya dan 
mungkin saja memutar akal cerdik kita 
dan berkelit dengan jawaban, “nyawa 
dalam foto itu tidak bisa dijelaskan, 
tapi bisa dirasakan.” Hahaha, mungkin 
memang itulah kehebatan kita, lebih 
hebat berkata-kata dan berargumen-
tasi daripada mencipta foto yang 

benar-benar bernyawa.
Saya pun berusaha untuk tidak ber-
henti mencari penjelasan mengenai 
“nyawa dalam foto”.

Beberapa tahun yang lalu, seorang 
teman yang tidak begitu luar biasa 
penampilannya begitu bahagianya 
ketika berhasil memenangkan hati 
seorang wanita cantik. Ia berhasil me-
mintanya menjadi kekasihnya. Semua 
orang yang mengenalnya pun berkata, 
“wah dia memang pinter sih, jadi biar-
pun tampangnya nggak seberapa, tapi 
dia bisa dapet pacar cakep banget.”
Beberapa bulan setelahnya, saya 
bertemu lagi dengannya. Saya pun me-
nyanyakan kabar kekasihnya sebagai 
pertanyaan basa-basi. Ia pun menjaw-
ab, “wah gue udah nggak sama dia lagi. 
Payah, tampang sih cantik banget. Tapi 
sayang bolot banget. Ngomong nggak 
nyambung. Lelet mikirnya, kurang 
pergaulan, kurang wawasan. Diajak 
ngomong apa aja nggak tahu.”
Saya pun hanya mengangguk sambil 
tersenyum walaupun dalam hati saya 
masih kaget karena beberapa bulan 
yang lalu ia membangga-banggakan 
kekasih cantiknya itu.

Dua bulan yang lalu ketika berlibur ke 
pulau Bali, untuk kesekian kalinya saya 

“...banyak foto 
yang secara tek-
nis gagal untuk 
dikategorikan 
sebagai foto 
yang sukses 
mulai “dimaaf-
kan” dengan 
alasan bahwa 
yang penting 
adalah nyawa 
dalam foto, bu-
kan teknisnya.”

“...dari sekian 
banyak yang 
menjadikan 
kata-kata “foto 
bernyawa” se-
bagai pem-
benaran untuk 
bisa memotret 
semaunya, 
mungkin tidak 
terlalu banyak 
foto yang bisa 
dengan mudah 
kita temukan 
“nyawa” dalam  
bingkai jepre-
tannya.” 
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berusaha merenungkan dan mencari 
jawaban akan apa yang membuat 
Bali menarik. Banyak yang berkata, 
“wah Bali pantainya bagus banget”, 
ada lagi yang berkata, “bali buday-
anya menarik”, ada juga yang berkata, 
“suasana tenang di ubud nggak ada 
yang ngalahin.” Saya pun bertanya 
kepada diri sendiri, apa benar? Kalau 
berbicara mengenai pantai saya rasa 
pantai-pantai di Lombok, Kalimantan, 
Bangka, Belitung, Rajaampat, Derawan, 
dan tempat-tempat lain di Indonesia 
juga tidak kalah menariknya. Kalau 
bicara mengenai budaya, Yogyakarta, 
Toraja, Baduy juga tidak kalah uniknya. 
Berbicara mengenai kedamaian dan 
ketenangan yang bisa didapat di 
Ubud juga bisa didapatkan di daerah 
utara Yogyakarta, Boyolali, dan be-
berapa tempat lainnya.Saya pun mulai 
mereka-reka, jangan-jangan ini yang 
disebut dengan “nyawa”.

Berbicara mengenai Bali, tidak ada 
tempat di lain di Indonesia yang bisa 
memunculkan spirit liburan selain di 
sana. Bali mungkin saja bukan tempat 
yang paling indah di Indonesia, tapi 
Bali memberikan “rasa” dan “aura” yang 
berbeda.
Sama seperti kekasih teman saya yang 
begitu cantiknya namun ternyata 

seolah-olah tidak memiliki “nyawa” atau 
tidak memiliki “semangat” yang meng-
gairahkan.
Dan mungkin itulah yang disebut 
dengan nyawa dalam foto. Foto yang 
bernyawa bagaikan wanita yang 
walaupun tidak cantik namun menarik 
dan “ngangeni”. Foto yang baik bagai-
kan tempat yang sebenarnya bukan 
tempat yang paling indah namun 
memiliki daya tarik tertentu. Memang 
benar tidak semua foto yang bagus 
memiliki nyawa. Dan tidak semua 
foto yang bernyawa bagus. Tapi ada 
komunikasi yang tak terlihat tapi bisa 
dirasakan antara foto tersebut dengan 
kita sehingga memunculkan sensasi 
unik tertentu.

Mungkin saja, pada akhirnya kesimpu-
lan sementara saya mengenai “nyawa 
dalam foto” ini juga tidak berhasil 
merumuskan definisi yang baku dan 
bisa dengan mudah diidentifikasi. 
Namun yang juga penting adalah 
menjaga kita dalam semangat pencar-
ian dan penciptaan foto-foto yang 
bernyawa, dan bukan bersembunyi di 
balik pembenaran “nyawa dalam foto” 
dari kejaran tanggung jawab teknis 
fotografi yang seharusnya juga kita 
capai.(utg)

“Foto yang 
bernyawa 
bagaikan 

wanita yang 
walaupun 

tidak cantik 
namun me-

narik dan 
“ngangeni”. 

Foto yang 
baik bagai-
kan tempat 

yang se-
benarnya 

bukan tem-
pat yang pal-

ing indah 
namun me-
miliki daya 

tarik terten-
tu.” 

“Namun yang 
juga pen-

ting adalah 
menjaga kita 

dalam 
semangat 
pencarian 

dan pencip-
taan foto-foto 
yang bernya-

wa, dan bu-
kan bersem-

bunyi di balik 
pembenaran 

“nyawa dalam 
foto” dari ke-

jaran tang-
gung jawab 
teknis foto-

grafi yang se-
harusnya juga 

kita capai.”
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Rio Helmi, Fotografer 
berdarah campuran 
yang sangat Indonesia
Bali adalah satu tempat di Indonesia di mana seni dan budaya mendapat tempat 
yang luas untuk tumbuh dan berkembang. Disamping memiliki panorama dan 
aura yang berbeda, Bali mampu menunjukkan ciri khasnya dalam berkesenian 
dan berbudaya. Banyak nama-nama besar di bidang seni dan budaya di Indonesia 
berasal dari Bali. Begitu juga dengan fotografi. Seakan-akan tidak pernah berkib-
lat kepada Jakarta sebagai ibukota Negara, Bali selalu menghasilkan nama-nama 
fotografer baru yang produktif dan memiliki identitasnya sendiri. Dukungan dan 
interaksi dengan para turis dan pendatang dari luar negeri mungkin membuat 
para fotografer Bali memiliki jalur tersendiri untuk mengembangkan identitasnya.

Beberapa saat yang lalu ketika kami berkunjung ke pulau dewata tersebut, kami 
menyempatkan diri untuk bertemu dan berbinca-bincang dengan beberapa 
orang fotografer kenamaan Bali. Dan tidak lengkap rasanya jika kami tidak meny-
empatkan diri untuk bertemu Rio Helmi.

Rio Helmi memang dikenal sebagai salah satu dedengkot fotografi di Bali. Selain 
jam terbang dan reputasinya yang sudah terdengar, Rio juga selalu aktif dalam 
upaya-upaya memajukan dunia kesenian Bali, khususnya fotografi. Salah satunya 
dengan penyelenggaraan Bali Photography Festival atau disingkat Blip Fest yang 
akan diadakan tahun 2010 mendatang dan sudah memilau rangkaian pre event-

nya dari tahun 2009 ini.

Rio mengenal fotografi sejak kecil 
ketika ia sering ikut ayahnya berper-
gian dari satu Negara ke Negara yang 
lagi sebagai seorang diplomat.  “Bapak 
saya suka motret. Kemana-mana ia 
selalu membawa kamera, jadi dari 
kecil saya terbiasa melihat kamera. 
Keseriusan Rio dalam menekuni 
fotografi justru berawal dari sebuah 
bencana yang menimpa keluarganya. 
Pada waktu itu kedua orang tua Rio 
baru saja mengalami kecelakaan. 
Untuk menghibur Rio, seorang kerabat 
mengajarinya memotret. “Mungkin dia 
kasihan melihat saya. Jadi saya diajarin 
motret sampai darkroom. Dan dari situ 
saya menemukan kesenangan baru.” 
Kenangnya. “Saya masih ingat foto 

“Banyak 
potongan  
dalam hi-
dup saya 
yang se-
olah-olah 
menggir-
ing saya 
ke kondisi 
saya seka-
rang.” 
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pertama yang saya proses adalah foto 
orang Tibet.” Sambungnya lagi.

Selain memotret, Rio juga pernah 
mencoba beberapa kali membuat film. 
“Banyak potongan dalam hidup saya 
yang seolah-olah menggiring saya ke 
kondisi saya sekarang.” Ungkapnya. 
“Dan kalau kita membiarkan diri kita 
mengambil keputusan tentang kehidu-
pan kita, jadi nyambung semuanya.” 
Lanjutnya.

Rio yang berdarah campuran Indo-
nesia-Turki merasa sangat terinspirasi 
secara visual oleh Bali bahkan sejak ia 
berusia 8 tahun. “Saya ingat disuruh 
bapak saya keliling Indonesia dan dika-
sih buku “tanah airku Indonesia” yang 
tebal banget itu.” Kenangnya. “Bapak 
saya sangat cinta Indonesia, maka dari 
itu saya diberikan buku itu dan dido-
rong untuk mengetahui dan mencintai 
Indonesia lebih lagi.” Sambungnya.

Tahun 1978 Rio memulai profesinya 
sebagai fotografer professional. Sejak 
saat itu ia mulai banyak memotret dan 
menulis di beberapa media cetak In-
donesia seperti Bali post, Mutiara, dan 
Sinar Harapan. Rio sangat tertarik akan 
budaya-budaya local Indonesia dan hal 
itu yang banyak ia tulis dan ia foto.

Pada tahun 1983 Rio mulai mengem-
bangkan sayapnya sebagai reporter 
dan editor lepasan di beberapa media 
massa regional dan Internasional. 
Asiaweek, Geo, New York Times, Seven 
Seas adalah beberapa di antaranya. Ia 
juga memulai pekerjaan sebagai foto-
grafer komersil yang banyak melaku-
kan pemotretan aerial, hotel, fashion 
dan industri.

Bagi Rio, fotografi komersil adalah 
sebuah keharusan untuk bisa menyam-
bung hidup sekaligus sekolah untuk 
bisa belajar lebih banyak lagi. Ini meng-
ingat tuntutan fotografer komersil 
yang relatif membutuhkan kesempur-
naan teknis. “Ketika motret komersil, 
ada tugas yang HARUS dipenuhi. Jadi 
mau nggak mau saya belajar lebih lagi.” 
Tegasnya. Rio menganggap pekerjaan 
komersilnya sebagai penyeimbang 
passionnya pada fotografi budaya 
sekaligus upaya untuk mendanai per-
sonal project yang selalu ia lakukan.

Pada tahun 1988 Rio mendirikan peru-
sahaan Image Network Indonesia yang 
focus di bidang visual media termasuk 
stok foto. Dan melalui perusahaannya 
itu ia banyak terlibat dalam penerbi-
tan buku. Beberapa buku di mana ia 
pernah terlibat di dalamnya sudah di 

“Dan ka-
lau kita 

membi-
arkan diri 
kita men-

gambil 
keputusan 

tentang 
kehidupan 

kita, jadi 
nyambung 

semua-
nya.”

“Ketika 
motret 
komersil, 
ada tugas 
yang HA-
RUS di-
penuhi. 
Jadi mau 
nggak 
mau saya 
belajar 
lebih lagi.” 
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terbitkan di beberapa Negara sep-
erti Singapore, Malaysia, Prancis dan 
Amerika Serikat.

Berbicara mengenai Bali, Rio mera-
sakan ada sesuatu yang unik. “Bali itu 
damai tapi ada dorongan-dorongan 
kuat untuk berekspresi dan berkreasi. 
Jadi rasanya damai tapi tidak pasif, tapi 
tetap ada semangatnya.” Tegasnya. 
“Dengar saja musiknya. Kalau musik 
daerah lain kebanyakan mengalun 
tenang saja atau meledak-ledak. Kalau 
musik Bali dinamis. Ada hentakan-hen-
takan di tengah alunan yang menda-
maikan.” Ungkapnya lagi.

Bagi Rio Bali adalah sebuah paket yang 
lengkap. “Visual manifesto, mendorong 
saya untuk berimajinasi dan berkarya 
secara visual.” Ungkapnya. Rio juga 
mengaku tertarik akan fenomena 
trance atau kerasukan yang sering ada 
di ritual-ritual adat Bali. “Trance sendiri 
ada berbagai macam dan fungsinya 
juga beda-beda. Tapi bagi saya itu 
ekspresi fisik visual.” Akunya.
Satu hal lagi yang menarik bagi Rio 
mengenai Bali adalah cerminan yang 
timbul dari budaya dan aura Bali. “Di 
bali segala sesuatunya mencerminkan 
sesuatu yang bukan hanya dari Bali 
tapi juga dari manusia secara utuh.” 

Tegasnya. 

Rio merasa belum habis menggali in-
spirasi-inspirasi yang timbul mengenai 
Bali dalam puluhan tahun ia berkarya 
di sana yang saat itu juga ia pamerkan 
di Amandari Resort Ubud dengan 
tema Memories of the Sacred. Foto-
foto yang banyak menyoroti kehidu-
pan budaya masyarakat Bali tersebut 
merupakan hasil jepretannya selama 
30 tahun terakhir mengenai Bali. “Tapi 
saya merasa belum selesai dengan Bali, 
masih banyak yang bisa diangkat dan 
menginspirasi saya.” Ungkapnya.

Mengomentari perkembangan foto-
grafi Indonesia pada umumnya Rio 
menunjukan apresiasi kepada kaum 
muda fotografi Indonesia yang menun-
jukan talenta dan usaha yang hebat. 
“Fotografer Indonesia ini hebat-hebat. 
Coba lihat apa yang orang luar negeri 
bisa buat tapi kita nggak bisa buat? Ng-
gak ada. Semuanya kita bisa buat. Kita 
punya fotografer-fotografer yang sakti 
masalah teknis, mau bikin foto yang 
teknisnya susah kayak apa juga bisa. 
Di sisi lain kita juga punya banyak foto-
grafer yang mumpuni dalam bercerita.” 
Tegasnya. “Yang perlu kita perbaiki 
adalah percaya dirinya saja.” Lanjutnya.

“Dengar saja 
musiknya. Kalau 
musik daerah 
lain kebanyakan 
mengalun ten-
ang saja atau 
meledak-ledak. 
Kalau musik Bali 
dinamis. Ada 
hentakan-hen-
takan di tengah 
alunan yang 
mendamaikan.” 

“Di bali 
segala se-
suatunya 
mencer-
minkan 
sesuatu 
yang bu-
kan hanya 
dari Bali 
tapi juga 
dari manu-
sia secara 
utuh.” 
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Rio merasa mempelajari fotografi saat 
ini jauh lebih mudah karena jauh lebih 
terjangkau, lebih serba ada dan lebih 
accessible. “Tapi itu saja nggak cu-
kup. Pada akhirnya dari dalam sendiri 
juga yang menentukan. Mau nggak 
mau jam terbang itu tetap penting.” 
Ungkapnya. “Ada yang bulang bahwa 
dalam bidang kreatif perlu setidaknya 
10.000 jam terbang untuk jadi benar-
benar bisa.” Sambungnya. Rio merasa 
banyak hal-hal yang pada akhirnya 
irrelevant di bidang kreatif. Untuk itu 
upaya yang kerasa untuk mengem-
bangkan diri menjadi sangat penting. 
“Bakat mungkin ada tapi dipupuk 
apa enggak? Diekspose apa enggak?” 
ungkapnya. Rio berpendapat bahwa 
showcasing atau menunjukkan hasil 
karya dalam bentuk pameran adalah 
juga proses pembelajaran yang tidak 
kalah penting.

“Fotografer 
Indonesia ini 
hebat-hebat. 
Coba lihat apa 
yang orang luar 
negeri bisa buat 
tapi kita nggak 
bisa buat? Ng-
gak ada.”

 “Yang 
perlu kita 
perbaiki 
adalah 
percaya 
dirinya 
saja.”
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Di akhir pembicaraan Rio menyoroti 
mengenai etika dan perilaku di ka-
langan fotografer. “Kalau nggak bisa 
motret subyek tertentu lebih baik dika-
sih ke orang lain yang lebih mengerti. 
Dengan begitu mendidik orang untuk 
mendudukan fotografi ke jalur yang 
lebih baik karena pada akhirnya Klien 
juga akan dapat hasil yang bagus.” 
Ungkapnya. “kalau semua kerjaan mau 
dikerjain sendirian padahal nggak 
begitu mampu akhirnya yang berbakat 
di bidang itu nggak tampil dan kualitas 
fotografi yang terbaik tidak pernah 
terungkapkan.” Lanjutnya.  ‘Intinya kita 
harus tahu bagaimana menempatkan 
diri dan mempresentasikan diri kita.” 
Tutupnya.

“kalau 
semua ker-
jaan mau 
dikerjain 
sendirian 
padahal ng-
gak begitu 
mampu 
akhirnya 
yang ber-
bakat di bi-
dang itu ng-
gak tampil 
dan kualitas 
fotografi 
yang ter-
baik tidak 
pernah ter-
ungkapkan.”
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LOMBA FOTO BULANAN, TEMA “REBORN”

JUARA 1 MASIH ABSENT, 
JUARA 3 KEMBALI LOWONG.
Tema yang diangkat oleh lomba foto bulanan kerjasama The Light Magazine & 
Ayofoto ini adalah “reborn”. Bagi banyak orang tema ini bukanlah tema yang sulit. 
Setidaknya tidak sulit untuk dicerna dan dimengerti.

Banyak peserta yang mengartikan reborn sebagai lahir. Ada juga yang mengarti-
kannya sebagai sebuah proses bermetamorfosis. Maka dari itu visual-visual yang 
berhubungan dengan kata-kata “lahir” atau “metamorfosis” tentunya banyak 
yang masuk. Dari sebagian besar foto yang kami terima, foto kepompong yang 
berubah menjadi kupu-kupu mendominasi. Foto yang menggambarkan bayi 
yang baru lahir pun menduduki tempat kedua. Selain itu visual-visual yang men-
simbolisasikan makna “lahir” juga membanjir. Foto tunas, dan tumbuhan yang 
baru tumbuh pun muncul.

Secara tema visual-visual itu tidak salah. Namun bukan sampai di situ saja lomba 
ini diadakan. Menyajikan foto-foto yang secara visual bisa dibenarkan adalah 
suatu keharusan. Namun hanya foto-foto yang unik yang berhak menduduki po-
sisi pemenang. Jadi proses penjurian secara singkatnya adalah dengan mencoret 
foto-foto yang obyek visual utamanya sama dengan foto dari peserta lain. Seder-
hana saja pemikirannya, yaitu foto yang obyek visualnya sama artinya tidak unik.

Penilaian selanjutnya adalah kedalaman dari penggambaran tema. Tema bagi 
kami berbeda dengan bidang dalam fotografi ataupun obyek. Jadi “bus”, “pe-

sawat”, “kambing”, “api”, “fashion”, “jurnalistik”, “human interest” dan kata-kata 
sejenis bukanlah sebuah tema menurut kami. Jadi ketika temanya reborn yang 
artinya lahir kembali, tidak berarti fotonya harus menunjukkan proses kelahiran. 
Foto yang berkonsep bagi kami bukan foto yang pesannya tergambar secara 
gamblang dipermukaan tanpa adanya proses pemikiran yang lebih dalam.

Sebagai contoh instan, kami sebenarnya membayangkan akan mendapat entry 
foto seorang kuli (mungkin saja kuli panggul pelabuhan) dengan keringat dan 
debu yang menempel di wajah dan tangannya menunjukkan ekspresi kelegaan 
ketika sedang meminum dari sebuah botol minum. Air dari botol sedikit mem-
basahi wajahnya. Bagi kami itu adalah salah satu contoh foto dengan tema reborn 
yang baik. Namun lagi-lagi visual seperti itu jangan diberi label tema “minum” 
walaupun tampak dengan sangat jelas adegan minum di situ. Visual semacam ini 
secara cerdas mampu menggambarkan kelegaan yang membangkitkan/melahir-
kan kembali.

Contoh lain bisa berupa visual seorang yang sedang melangkah keluar dari se-
buah bisa yang padat dan sumpek. Ekspresinya menunjukkan kelegaan. Bisa jadi 
kelegaan karena terbebas dari lingkungan yang sumpek di dalam bis dan bisa 
juga kelegaan karena telah sampai di tujuan. Namun jelas tergambar kelegaan 
itu seolah-olah membangkitkan/melahirkannya kembali. Tapi  lagi-lagi visual 
semacam itu jangan diberi tema “bus” atau “sampai di tujuan”.
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JUARA II: KARYA BRAIN EIGHTER (8er)
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Bagi kami (mungkin saja berbeda bagi 
orang lain), tema sebuah foto bukanlah 
sekedar momen atau adegan atau obyek 
yang tergambar dalam sebuah foto. 
Namun cerita yang mungkin timbul di 
belakang adegan yang jelas-jelas tam-
pak di permukaan.

Untuk itu, pada kesempatan kali ini 
team juri menganggap pantas untuk 
mengganjar sebuah foto karya Brain 
Eighter /8er sebagai juara kedua. Foto 
yang dibuat oleh peserta yang satu ini 
mampu keluar dari jebakan “gamblang” 
yang sering menjadi kendala. Visual kulit 
telur yang sudah terbuka dengan gore-
san candlestick di bagian dalam kulit 
telur mampu menghadirkan imajinasi 
yang lebih dari sebuah kejadian mene-
tasnya sebuah telur. Ketiadaan anak 
ayam dalam frame juga menjadi poin 

tersendiri bagi kami karena mampu 
membuat foto menjadi lebih “pintar” 
dalam bertutur dan berpesan. Tidak 
terlalu gamblang dan focus pada pesan 
utamanya. Elemen-elemen visual yang 
ada dalam frame juga tidak ada yang 
mengaburkan pesan.

Mengenai proses pembuatan foto 
yang tidak original atau direkayasa 
terutama pada bagian penambahan 
coretan candlestick di bagian dalam 
kulit telur tidak menjadi masalah bagi 
kami karena justru itulah elemen yang 
justru membuat foto ini jadi berbicara 
secara pintar.

Namun di bulan kedua lomba foto ini 
diadakan, kami masih belum merasa 
menemukan satu fotopun yang layak 
menyandang juara 1 dan juara 3. Me-
mang masih banyak yang melihat tema 

sebagai sebuah adegan/obyek yang tergambar gamblang di dalam frame. Dan 
mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran bersama.

Jika melihat dari sisi positif, absennya juara 1 dan 3 dalam lomba bulan ini harus 
dilihat sebagai masih adanya ruang untuk bisa “berseru-seruan” untuk improvisa-
si. Ketiadaan juara pertama dalam lomba ini hendaknya bisa disikapi secara positif 
bagaikan sebuah permainan dalam video games yang belum pernah ditamatkan 
sehingga masih sangat menarik untuk terus digeluti dan diperjuangkan habis-
habisan. Bagaikan serunya mengejar orang yang kita taksir, berusaha mencari 
formula yang tepat dan mengatur strategi jitu untuk memenangkan hatinya. 
Mudah-mudahan seperti itu pula kondisi belum adanya pemenang pertama ini 
disikapi.

Untuk itu, selamat bagi satu-satunya pemenang yang berhasil memberi pelaja-
ran bagi kita semua, dan semoga di bulan-bulan selanjutnya lomba ini semakin 
dipenuhi oleh entry-entry yang bermutu baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

LOMBA INI TERSELENGGARA ATAS KERJASAMA:
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THEEVENTLOMBA 
FOTO 
BULANAN

The Light Magazine bekerjasama dengan Ayofoto mengadakan kompetisi foto bulanan dengan tema yang 
akan ditetapkan tiap bulannya. Kompetisi ini adalah kompetisi tidak berhadiah karena bertujuan untuk 
memberi kesempatan bagi para peminat fotogra� untuk melakukan pembelajaran konsepting dalam 

fotogra�. Foto-foto yang masuk akan dipilih oleh dewan juri yang merupakan fotorgafer professional dan 
juga pekerja kreatif. Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat.

PENILAIAN:
Kompetisi ini terbuka bagi siapa saja. Pemenang ditentukan berdasarkan berbagai 
pertimbangan berikut:
1. Kemampuan mencerna tema yang ditetapkan panitia. Pihak The Light Magazine & 
Ayo foto sengaja tidak memberi keterangan detail mengenai konsep tersebut agar 
setiap peserta bisa berpikir lebih kreatif dan terbuka tanpa arahan yang membatasi 
dari penyelenggara. Sebisa mungkin cerna dan terjemahkanlah tema yang ditetapkan 
secara unik dan sesuatu yang “beyond” tanpa membuat visual menjadi out of theme. 
Hindari terjemahan konsep yang terlalu dangkal, gamblang dan apa adanya. Untuk itu 
kami telah menyiapkan tema berupa sebuah kata /frase yang multitafsir, tujuannya 
agar anda bisa bermain sebebas-bebasnya untuk menginterpretasikan tema tersebut.
2. Kemampuan menterjemahkan tema ke dalam sebuah konsep visual yang unik dan 
memiliki “shocking power”.
3. Kepekaan dalam menangkap sebuah scenery/potret hidup dalam kehidupan dan 
menghubungkannya dengan tema. Tema memang harus diterjemahkan secara unik 
dan kuat namun tidak berarti harus super extraordinary. Terkadang sesuatu yang 
sederhana bisa begitu mengena dengan konsep walaupun tidak semuanya bisa.
4. Kemampuan artistik dan teknis fotogra�. Pada akhirnya kemampuan artistic dan 
teknis fotogra� dalam mengeksekusi terjemahan konsep menjadi hal yang penting 
juga.

ATURAN MAIN:
1. Lomba ini terbuka untuk umum dengan kamera apa saja (kecuali handphone)
2. Dengan mengikuti kompetisi ini peserta memberikan ijin kepada The Light Magazine 
dan Ayofoto untuk mempublish foto-foto tersebut dalam rubrik pembahasan kompe-
tisi foto bulanan ini di majalah The Light dan Ayofoto. Dan dengan itu The Light 
magazine & Ayofoto tidak bertanggung jawab atas sengketa yang mungkin timbul di 
kemudian hari sehubungan dengan proses pembuatan dan penggunaan foto tersebut 
dari pihak ketiga.
3. The Light Magazine akan mencantumkan nama fotografer pada setiap pemuatan 
foto tersebut.
4. Hak cipta terhadap setiap foto yang masuk masih menjadi pembuatnya, The Light 
Magazine dan Ayofoto hanya diperbolehkan menggunakannya untuk keperluan 
seperti telah dijelaskan di atas.
5. Foto-foto terbaik dan foto-foto favorit akan diumumkan di The Light Magazine 
lengkap beserta pembahasannya.

Perlu diingat, porsi utama dalam kompetisi ini adalah kemampuan mencerna dan menterjemahkan 
menjadi konsep visual. Jadi jangan tergoda untuk menomorsatukan teknis dan artistic.

Tema:
 “BALANCE” Deadline 1 Januari 2010
“GENUINE” Deadline 1 Februari 2010

“KADALUWARSA” Deadline 1 Maret 2010

Terselenggara atas kerjasama:
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Yang, akan terjumpai
Bagiku entah bagimu

Mungkin saja sebuah penanda
Sesuatu yang tak ’kan mati

Tetapi yang tak ’ku mengerti
Dengan rasa, cipta, khayalku

Beserta kenyataan
Keadaan, ketak berdayaan

Yang, akan menjadi
Bagiku entah bagimu

Mungkin saja sebuah penyempurnaan
Dari kesepianku, dengan

Malam-malam beku
Keluh kesah dan jiwaku yang payah

Beserta kenangan, masa lalu
Dan harapan, tentangmu.

(”Yang”, terjemahan dari ”Ma Cherie”, oleh SS) 

Potret Kekasih

 Sebelum terlanjur tertawa sampai sakit perut (mungkin Anda merasa 
salah mengunduh, saya harus katakan bahwa Anda tetap membaca majalah foto-
grafi, bukan majalah sastra, meskipun sajak di atas harus diakui sungguh buruk 
jika ditakar dengan parameter sastra) dan berhenti membaca pada paragraf ini 
(lupakan betapa buruknya sajak di atas, ok?). Ijinkan saya mengingatkan bahwa 
manusia yang menyejarah, suatu ketika ingin memanggil masa lalunya. Seumpa-
ma tertulis di balik sebuah cetakan fotograf, ”Waktu tak ’kan terganti, Kekasihku”.

Ya, sambil mengutuki kekonyolan diri 
saya sendiri, sajak buruk di atas me-
mang saya tulis dibalik cetakan sebuah 
fotograf yang saya jepret di masa muda 
dahulu kala dengan kamera analog 
jadul dalam sebuah pembuatan film 
berjudul ”The Boat That Never Dock” 
(film yang tak pernah selesai disebab-
kan ”sebuah tragedi cinta lokasi” antara 
sutradara dan pemeran utamanya). 
Usaha saya untuk ”membekukan”, 
mengabadikan tragedi. Duh, mendayu-
dayu...
 
Ketika berceramah di sebuah per-
guruan tinggi tiga tahun yang lalu 
saya mengutip Johannes Climacus, 
seperti yang pernah ditulis dalam 
buku Thomas Hidya Tjaya. Johannes 
Climacus adalah salah satu nama alias 
dari Kierkegaard. Dalam Concluding 
Unscientific Postcript, Kierkegaard 
menuliskan bahwa manusia adalah sin-
tesa antara ‘yang mewaktu’ dan ‘yang 
abadi’. Meskipun hidup dalam waktu, 
manusia juga memiliki ide tentang 
keabadian. Ide ini membuat manusia 
ingin mengerti peristiwa-peristiwa 
kemewaktuan dalam hidupnya, 
tetapi dari sudut yang ”melampaui” 
kemewaktuan itu sendiri (barangkali 
dengan cara menghasilkan fotograf ). 
Misalnya, seseorang berkehendak agar 

“Di antara jutaan 
fotograf yang 
pernah kita lihat, 
manakah fotograf 
yang kita baca, 
refleksi: hayati, 
memiliki kekua-
tan menghentikan 
membuat terpen-
jara oleh kekua-
tannya, membuat 
kita menangis dan 
tertawa dalam satu 
waktu, merasa le-
lah dan kalah, hati 
berbuncah, benak 
terbelah, sentimen-
tal, wigati, sampai 
dengan dendam 
mendekut seperti 
terlempar pada ju-
rang tak berdasar, 
di tebing keraguan, 
rasa nelangsa, rin-
du tak berujung, 
semerbak harum 
duka nestapa...”
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percintaannya tidak retak. Seandainya 
percintaan itu kandas, setidak-tidaknya 
ada harapan terjadinya perdamaian 
antara masa lalu dan masa depan yang 
akan ditapakinya. Manusia tidak suka 
melihat kehidupan hanyalah sebagai 
potongan-potongan ruang, waktu, 
dan peristiwa (mungkin Anda ingat 
filosofi tradisonal Bali tentang Desa, 
Kala, Patra) yang tidak mempunyai 
kesinambungan dan makna. Manusia 
selalu mendamba sesuatu yang lebih 
besar, yang dapat mengatasi semua 
peristiwa yang dialami dalam hidupnya 
(transendence). Dalam temporalitas, 
manusia mendambakan keabadian.

Bagi Kierkegaard dengan Climacus 
sebagai nama aliasnya dalam tulisan 
itu, mendedahkan tentang  tragedi 
manusia, sebab waktu, perubahan 
lewat waktu, proses menjadi tua, 
keputusasaan karena tak mempunyai 
waktu untuk melakukan yang diingink-
an, adalah tebing pahit yang selalu 
menganga dalam kehidupan. Cinta 
seseorang, yang diangankan bersifat 
abadi, dapat berubah dalam waktu dan 
karena waktu. Mendamba keabadian 
justru membuat manusia sengsara. 
Kata Climacus, ”Salah satu elemen 
dalam kerendahan status seorang 
manusia adalah bahwa ia hidup dalam 
waktu, dan tidak dapat bertahan dalam 

suatu kehidupan abadi tanpa henti 
dalam waktu”. Ketika memandangi 
satu per satu foto-foto Michael Jackson 
(yang kebetulan adalah idola saya, tak 
mengapa jika anda tak suka Michael 
Jackson!), dia sebagai personifikasi 
tokoh Peter Pan dengan Neverlandnya. 
Tokoh yang tak ingin tertelan waktu 
menjadi tua. Ah, ”land” yang never MJ...
never...never...neverland!
  
Di antara jutaan fotograf yang per-
nah kita lihat, manakah fotograf yang 
kita baca, refleksi: hayati, memiliki 
kekuatan menghentikan membuat 
terpenjara oleh kekuatannya, mem-

buat kita menangis dan tertawa 
dalam satu waktu, merasa lelah dan 
kalah, hati berbuncah, benak terbelah, 
sentimental, wigati, sampai dengan 
dendam mendekut seperti terlempar 
pada jurang tak berdasar, di tebing 
keraguan, rasa nelangsa, rindu tak 
berujung, semerbak harum duka ne-
stapa (mendayu-dayu lagi karena saya 
juga dibesarkan oleh dangdut yang 
biasanya mendayu-dayu), fotograf 
yang menjelmakan dunia, dunia paling 
pribadi yang ingin Anda bagi sekaligus 
sembunyikan?

Niscaya, itu tidak kita dapatkan dari 
fotograf dengan teknik tinggi jungkir 

“Foto telah dilihat 
sebagai kenyataan 
itu sediri sehingga 
tidak perlu diper-
soalkan lagi. Tidak 
dipersoalkan, be-
rarti sulit untuk me-
nyentuh wilayah 
yang paling pribadi 
dari manusia-ma-
nusia pemandang 
foto.”



150 EDISI  XXVI / 2009

WATCHER’SANECDOTES

EDISI  XXVI / 2009 151

WATCHER’SANECDOTES

balik seperti pada fotograf iklan yang 
dicetak raksasa di jalan-jalan atau 
bahkan foto-foto yang mendapat 
penghargaan bergengsi semisal Pulit-
zer. Pertanyaannya adalah mengapa 
fotograf yang kita tahu adalah bagus 
dalam pengertian umum tak mampu 
membuat kita teridentifikasi? Dalam 
arus deras fotografi, fotografi yang me-
mang fotografi dan beyond fotografi 
– fotografi yang niscaya dimanipulasi 
dengan teknologi imagologi – yang 
sempat singgah di mata kita beberapa 
detik kemudian kita lupakan, adalah 
lazim adanya. Dikatakan lazim, seum-
pama foto dalam sebuah berita atau 
iklan hanya menjadi semacam indeks, 
dekoratif, informatif atau keindahan 
sebuah lay out. Foto telah dilihat 
sebagai kenyataan itu sediri sehingga 
tidak perlu dipersoalkan lagi. Tidak 
dipersoalkan, berarti sulit untuk me-
nyentuh wilayah yang paling pribadi 
dari manusia-manusia pemandang 
foto. Proses pembermaknaan Da-sein 
melalui Mitda-sein akan segera terhenti 
dalam wilayah rasio yang bersifat logis 
adanya.

“Aku menempelkan jariku pada 
eksistensiku – tidak ada baunya. 
Di manakah aku? Benda apa yang 
dinamakan dunia ini? Siapa yang 

memancingku pada benda ini, dan kini 
meninggalkanku di sini? Siapakah aku? 
Bagaimana aku bisa berada di dunia? 
Mengapa tidak dibicarakan denganku 
dulu?”

Kutipan di atas masih milik Sǿren 
Aabye Kierkegaard, filsuf yang dikenal 
paling melankolis. Penggambaran 
bentuk absurditas yang dialami ma-
nusia sejak masih berupa janin dalam 
gua garba ibunya. Lalu, apa koherensi 
gugatan Kierkegaard dengan apa yang 
saya bicarakan di tulisan ini? Ketika 
kita memandangi foto dengan jalur 
yang paling pribadi, awalnya adalah 
pencarian ”fungsi sistem signifikasi” 
yang kemudian menjadi ”pleasure and 
emotion”. Dari pencarian dalam melihat 
struktur tanda dalam foto menuju 
kemustahilan; dari semiotika positiva 
ke semiotika negativa. Bukankah itu 
sebuah cara meng-Ada, bereksistensi? 
Bukankah bereksistensi membutuhkan 
sikap otentik? Yang harus melompati 
pencarian melalui ”cara gerombolan” 
(jika Anda menggunakan cara gerom-
bolan, berarti Anda harus menjadi 
bagian dari gerombolan, berarti, dalam 
filosofi eksistensialisme Kierkegaard, 
Anda tidak otentik, bahkan ketika Anda 
melihat foto yang saya sebut dengan 
Potret Kekasih, dengan k besar).

“Aku menem-
pelkan jariku 
pada eksisten-
siku – tidak 
ada baunya. Di 
manakah aku? 
Benda apa yang 
dinamakan du-
nia ini? Siapa 
yang memanc-
ingku pada 
benda ini, dan 
kini meninggal-
kanku di sini? 
Siapakah aku? 
Bagaimana aku 
bisa berada di 
dunia? Men-
gapa tidak dibi-
carakan den-
ganku dulu?”
- Sǿren Aabye Kierkegaard -
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Memandang Potret Kekasih, Kekasih 
bisa Ibu Theresa, Che Guevara, John  
Lennon, Lady Diana, Michael Jackson, 
Rendra, Mbah Surib, Bibit Riyanto, 
Chandra Hamzah, Prita Mulyasari, Luna 
Maya, foto nasi goreng campuran 
jengkol-pete-durian, nasi pecel, tempe 
penyet, terong sambel, atau seseorang 
yang baru saja, benar-benar membuat 
hati menjadi reruntuhan penuh lecet, 
tak dapat hanya dikatakan dengan 
istilah ”membaca”, kata yang lahir dari 
rahim pendekatan semiotika-struktural. 
Dalam cara semiotika membaca berarti 
menemukan ”fungsi sistem komunika-
si”. Menurut hemat saya, memandang 
Potret Kekasih adalah sebuah refleksi 
dimana didasari oleh kebutuhan akan 
medium yang membantu untuk re-

flektif, mengalami otentisitas subyektif 
(dalam filsafat biasa disebut dengan 
pendekatan fenomenologi).

Ketika membaca foto, kita ingin 
mencari kepastian proses pemaknaan 
(kepastian simulacrum kata Barthes), 
foto sebagai obyek. Dalam refleksi foto 
kita ingin kepastian subyek (kepas-
tian diri). Dengan membaca foto, 
bahwa apa yang kita konstruksi tidak 
sewenang-wenang, melainkan dengan 
metode yang dapat dipertanggung-
jawabkan. Dengan refleksi foto, men-
cari kepastian subyek melalui apa yang 
kita rasakan (misalnya sampai menan-
gis dan mengutuki kebodohan akan 
cinta yang salah jatuh), melalui emosi, 
rasa kita. Cara membaca lebih mem-
fokuskan analisa semiotika atas foto 
sebagai hasil kebudayaan, sedangkan 
pendekatan reflektif melewati pengala-
man pribadi yang paling pribadi. 

I stopped, keeping with me, like a 
treasure, 
my desire or my grief; 
the anticipated essence of the Photo-
graph could not, 
in my mind, be separated from the 
“pathos” of which, 
from the first glance, it consists…
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.
(Barthes, Camera Lucida dalam ST 
Sunardi: Semiotika Negativa)

Ketika memasukkan kekuatan emo-
sional ke dalam refleksi maka ”Foto-
grafi” (dengan F besar) akan menjadi 
”fotografiku” (pembedaan dengan 
huruf kapital dan huruf kecil). Maka 
menjadi suatu yang mempribadi, 
kebebasan puitik dengan nalar puitik 
(mungkin dengan analogi ketika ses-
eorang sedang bermimpi). Pemandang 
foto bukan hanya sebagai subyek me-
lainkan juga sebagai obyek dari foto. 
”The importance of the photographic 
image for formation of the self”.

Dalam memandang Potret Kekasih, 
foto mendatangi. Foto menyorot dan 
membuat seseorang mendatangi foto, 
membukanya dari lipatan dompet, dari 
album, dari laci yang kuncinya telah 
terbuang, dari situs gratis penyimpan 
foto yang passwordnya ingin dilu-
pakan. Bukan hanya memandang foto, 
melainkan foto memandang saya. Tiba-
tiba foto menjadi hidup, foto mempu-

nyai anima, jiwa. Sambil mencubiti diri 
sendiri seolah bertanya yang dilihat 
benar-benar ada atau tidak, menter-
tawakan diri sendiri, kala tak sadar 
air mata meleleh tanpa ijin seperti 
titik embun di waktu pagi. Mata kita 
terus memandangi foto, pikiran kita 
mengembara ke masa lalu, saat foto 
itu dibuat, waktu foto itu tercipta dan 
peristiwa-peristiwa yang menyertainya. 
Mungkin di tepi pantai, mungkin di 
lereng gunung, mungkin di padang 
pasir. Hati kita juga bernyayi, seperti 
Michael Jackson, barangkali dengan 
nada dasar G...
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”She’s out of my life, she’s out of my 
life...
And i don’t know whether to laugh or 
cry…
And it cuts like a knife…
But I learned too late…”

Kemudian kita tidak rela kalau apa 
yang kita lihat adalah sesuatu yang 
beku, diam, sebuah foto, menjadi sep-
erti halusinasi. Punctum, pengalaman 
kelu, ”after the fact”, saat tak mampu 
memberi nama pada apa yang dilihat, 
saat harus memberi nama pada sebu-
tan kita sendiri. Nama apa yang akan 
kita berikan pada ”alam puitik” pada 
foto yang hidup itu?

Potret Kekasih tidak hanya mem-
berikan amusement melainkan juga 
memunculkan desire. Di hadapan foto 
kita percaya bahwa foto bukan hanya 
peristiwa yang telah terjadi, foto me-
nyediakan ”kairos of my desire”, desire 
yang telah disucikan karena telah 
menyangkut ”moral-eksistensial”. Foto 
menjadi locus pengalaman akan has-
rat, luka, atau Angst. Trauma kemudian 
timbul karena khawatir bahwa apa 
yang dilihat bukan kenyataan melain-
kan ilusi. Hasrat yang terluka hanya 
dapat disembuhkan lewat harapan. 
Harapan dengan cara mengubah no-

eme foto dari ”that-has-been” menjadi 
”that-is-there” yang mungkin terpenuhi 
karena terkadang ditemukan ”field of 
unexpected flash which sometimes 
crosses this field” (titik tertentu yang 
menjadi bukti bahwa gambar  itu bu-
kan halusinasi).

Harus diakui (dengan menyadari) 
bahwa Potret Kekasih adalah gambar 
yang paling memungkinkan untuk 
apa yang disebut dengan satori, satori 
fotografis. Satori merupakan pengala-
man puncak kerohanian dalam Zen. 
Dalam satori seorang pemandang akan 
mengatakan ”I want to be primitive, 
without culture”. Satori biasanya terjadi 
dalam waktu singkat dan aktif, ”at 
once brief and active”. Seseorang yang 
mengalami satori merasakan dirinya 
“sendiri dan terlucuti”, sendiri dan tidak 
mempunyai bahasa untuk mengatakan 
apa yang dilihat. Satori adalah saat 
”that-has-been” menjadi ”that-is-there”. 
Satori fotografis adalah saat orang 
melihat aura fotograf. Foto “memancar-
kan cahaya”. Aura memberi kehidupan 
pada foto, menampakkan dirinya, 
tidak improbable tetapi evident. Satori 
fotografis niscaya menjawab kerinduan 
manusia yang paling dalam, fond de-
sire. Gejala aura adalah animula, sukma 
kecil. Animula menjawab kepedihan 

Di hadapan foto 
kita percaya bahwa 

foto bukan hanya 
peristiwa yang 

telah terjadi, foto 
menyediakan ”kai-

ros of my desire”, 
desire yang telah 
disucikan karena 

telah menyangkut 
”moral-eksistensi-
al”. Foto menjadi 

locus pengalaman 
akan hasrat, luka, 

atau Angst. Trauma 
kemudian timbul 

karena khawatir 
bahwa apa yang 
dilihat bukan ke-

nyataan melainkan 
ilusi.  

Satori fotograf-
is adalah saat 
orang melihat 
aura fotograf. 
Foto “meman-
carkan cahaya”. 
Aura memberi 
kehidupan pada 
foto, menam-
pakkan dirinya, 
tidak improb-
able tetapi 
evident. Satori 
fotografis nis-
caya menjawab 
kerinduan ma-
nusia yang pal-
ing dalam, fond 
desire. 
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ketika sadar bahwa noeme fotograf 
adalah ”that-has-been”. Karena an-
imula, fotograf menjadi ”that-is-there”...
Ya, Potret Kekasih dapat menjelma 
kegilaan, madness, “the pangs of love” 
dan lalu-kemudian-lantas ”gone mad 
for Pity’s sake”….

Yeah right…kemampuan nalar untuk 
membaca foto barangkali hanya sesuai 
untuk “foto komunikasi”, artinya nalar 
sungguh terbatas. Sedangkan manusia 
sampai kapan pun tak cukup hidup 
dengan nalarnya. Nalar tak akan mam-
pu menuding hidung realitas sejati 
apabila ranah bawah sadar tak diang-
kat ke kesadaran, kata Freud. Bukankah 
nalar tak mampu menjawab tantangan 
Potret Kekasih? Buktikan saja, buktikan 
saja, buktikan saja...

Karena sudah memulai dengan sajak 
buruk, saya akan menutup dengan 
sajak bagus yang tentu saja bukan mi-
lik saya. Sajak yang juga saya tuliskan 
dibalik sebuah fotograf (repro) dari 
lukisan saya yang berjudul ”Hampa 
Berlayar”. Sajak milik Tagore, sastrawan 
besar dari India dalam The Gardener, 
baris terakhir lirik 47 (terjemahan saya):

Jika menyebabkan air bergolak dan 
kecipak,
Tak ’kan kukayuh bidukku menyusuri 
sisi sungaimu.
 

Selamat Tahun Baru Hijriah 1431, 
Selamat Hari Ibu, Selamat Natal 2009 & 
Selamat Tahun Baru Masehi 2010, Juga 
Selamat Menempuh Hidup Baru (Jika 
bahagia, ambillah untukmu. Jika lara 
melanda, ingatlah janjiku).

Siddhartha Sutrisno

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 Su-
darsoKav 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.Sekre-
tariat Bersama Fakultas Psikologi Atma 
Jaya Ruang G. 100; Studio 51 Unver-
sitas Atma Jaya, Jl. Jendral Sudirman 
51, Jakarta; Perhimpunan 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 Foto-
grafi 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; Free-
Phot (Freeport Jakarta Photography 
Community) PT Freeport Indonesia 
Plaza 89, 1st Floor Jl. Rasuna Said Kav 
X-7 No. 6 PSFN Nothofagus (Perhim-
punan 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 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 Photography 
FIKOM UPI YAI jl. Diponegoro no.74, 
JakPus Lasalle College Sahid Office 
Boutique Unit D-E-F\ (komp. Hotel 
Sahid Jaya). Jl. Jend Sudirman Kav. 86, 
Jakarta 1220 Jurusan Ilmu Komuni-
kasi Universitas Al-Azhar Indonesia 
Jl. Sisingamangaraja, Kebayoran baru, 
Jak-Sel, 12110; LSPR Photography 
Club London School of Public Rela-
tion Campus B (Sudirman Park Office 
Complex) Jl. KH Mas Mansyur Kav 35 
Jakarta Pusat 10220 FOCUS NUS-
ANTARA Jl. KH Hasyim Ashari No. 18, 
Jakarta; e-Studio Wisma Starpage, 
Salemba Tengah No. 5, JKT 10440; Roxy 
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Square Lt. 1 Blok B2 28-29, Jkt; Neep’s 
Art Institute Jl. Cideng Barat 12BB, 
Jakarta ;  POIsongraphy ConocoPhil-
lips 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 
Permai Kav A-17,Bandung 40111; Je-
pret Sekretariat Jepret Lt. Basement 
Labtek IXB Arsitektur ITB, Jl Ganesha 
10, Bandung Spektrum (Perkumpulan 
Unit Fotografi Unpad) jl. Raya Jati-
nangor Km 21 Sumedang, Satyabodhi 
Kampus Universitas Pasundan Jl. Se-
tiabudi No 190, Bandung Air Photog-
raphy Communications Jalan Taman 
Pramuka 181 Bandung 40114

PURWOKERTO
ECOLENS Sekretariat Bersama FE 
UNSOED, Jl HR Bunyamin No.708 Pur-
wokerto 53122

SEMARANG
PRISMA (UNDIP) PKM (Pusat Ke-
giatan Mahasiswa) 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, Semarang Jl. Pleburan 

VIII No.2, Semarang 50243 

SOLO
HSB (Himpunan Seni Bengawan) 
Jl. Tejomoyo No. 33 Rt. 03/ 011, Solo 
57156; Lembaga pendidikan seni dan 
design visimedia college Jl. Bhay-
angkara 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” Aka-
demi Seni Rupa dan Desain MSD Ja-
lan Taman Siswa 164 Yogyakarta 55151; 
Unif Fotografi UGM (UFO)Gelang-
gang mahasiswa UGM,Bulaksumur, 
Yogya; Fotografi Jurnalistik Club 
Kampus 4 FISIP UAJY Jl Babarsari 
Yogyakarta; FOTKOM 401 gedung 
Ahmad Yani Lt.1 Kampus FISIPOL UPN 
“Veteran” Jl Babasari No.1, Tambak-
bayan, Yogyakarta, 55281; Jurusan 
Fotografi Fakultas Seni Media Rekam 
Institut Seni Indonesia 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 CIPUTRA Waterpark 
Boulevard, Citra Raya. Surabaya 60219; 
FISIP UNAIR JL. Airlangga 4-6, Suraba-
ya; Perkumpulan Senifoto Surabaya 
(PSS),   jln Basuki Rahmat 42 Surabaya.

MALANG
MPC (Malang Photo Club) Jl. Pahla-
wan Trip No. 25 Malang JUFOC (Jur-
nalistik Fotografi
Club) student Centre Lt. 2 Universi-
tas Muhammadiyah Malang. Jl. Raya 
Tlogomas No. 246 malang, 65144; UKM 
KOMPENI (Komunitas Mahasiswa 
Pecinta Seni) kampus STIKI (Sekolah 
Tinggi Informatika Indonesia) Malang, 
Jl. Raya Tidar 100

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

BALI
Magic Wave Kubu Arcade at Kuta 
Bungalows 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. Per-
pustakaan no.2 Kampus USU Medan 
20155

BATAM
Batam Photo Club Perumahan Muka 
kuning 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 Lam-
pung, 35153. Lampung-Indonesia. Telp. 
(0721) 271114
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BALIKPAPAN
Total Photography Club (TPC). 
ORSOSBUD - Seksi Budaya Total E&P 
Indonesie
Jl. Yos Sudorso Balikpapan

KALTIM
Badak Photographer Club (BPC) ICS 
Department, 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 
Photographers Community) Jl. Mang-
gis 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 Am-
bon.(Depan Kantor Gapensi
kota Ambon/ Vivi Salon)

ONLINE PICK UP
POINTS:
www.thelightmagz.com
www.ayofoto.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


