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PENGANTAR 
Apa yang menjadi referensi visual kita sehari-hari sangat didasari oleh bahasa gambar. Dan 
bagaimana perspektif kita melihat dunia, kini terbentuk oleh gambar-gambar yang kita lihat dalam 
perkembangan budaya visual sekarang ini. Photography adalah salah satu medium yang 
memegang peranan penting dalam perkembangan visual culture. Ketika image (photograph) 
dianggap lebih mampu mewakili kebenaran dan realitas dibandingkan dengan kata-kata (text), 
maka "keseharian" yang direkam oleh mesin kamera dan kemudian image yang dihasilkannya, 
sejalan dengan perkembangan teknologinya dalam menampilkan citraan-citraan, telah 
menjadikannya sebagai representasi dari realitas untuk masyarakat.Tapi sejauh mana 
photography dapat merepresentasikan realitas, dan juga realitas yang seperti apa, menjadi hal 
yang layak dilihat kembali dan dipertanyakan kembali. 
 
Photography memiliki dua fungsi; pertama sebagai medium untuk merekam kenyataan 
(ketidaknyataan), dan kedua sebagai medium ekpresi artistik. Secara kodratnya sebagai alat 
perekam, photography memiliki hubungan yang dekat dengan keseharian dan perkembangan 
kehidupan sosial budaya dalam masyarakat.Ia memperlihatkan kepada kita kehidupan urban, 
kehidupan secara alami, modernitas, wajah orang-orang, landscape, kultur, fashion, 
kegembiraan, kesedihan, perang dan perubahan dalam masyarakat. Sebagai medium perekam, 
photography menjadi representasi dari memori. Melalui perekaman memori-memori, photography 
menjadikan apa yang telah lalu bercampur dengan waktu sekarang, menyatu dengan kekinian. Ia 
mempresentasikan adanya sebuah kehadiran. Kehadiran dari seseorang atau sesuatu pada 
waktu tertentu, ruang tertentu, kondisi tertentu dan dalam 
sebuah context tertentu yang melatarbelakanginya. Si perekam memilih subject, moment dan 
frame.Dalam hal ini si perekam "masuk ke dalam kotak kamera" - memilih subyek - 
membingkainya dalam sebuah kotak kecil – dan kemudian menentukan momen yang tepat untuk 
membidik subyeknya. Sebelumnya, pilihan ini akan bergantung pula pada si perekam sebagai 
individu, dan hal-hal yang melatarbelakanginya untuk memilih "bidikannya". Dan lalu 
bagaimana sebuah foto diinterpretasikan juga akan tergantung kepada "yang lain", yang melihat, 
yang mengamati. Hal ini merupakan sebuah proses interaksi antara si pengamat dengan foto 
yang diamatinya, bagaimana ia menafsirkan foto yang dilihatnya tergantung juga pada referensi 
dari si pengamat berikut contextnya. 
 
Sebagai fungsinya yang kedua, photography adalah sebuah medium darimana sebuah karya 
seni dibuat. Tapi dalam hal memasukkan photography ke dalam wacana seni rupa     dibutuhkan 
suatu tema tertentu, suatu intensi tersendiri dan kesadaran visual  untuk menghasilkan sebuah 
foto yang membuatnya memiliki nilai lebih sebagai sebuah karya seni. Si seniman memiliki 



kontrol akan 4 elemen yaitu intensi, subyek, metode kerja dan tehnik. Si seniman memiliki 
subyektivitasnya sendiri dalam merekam keseharian dan masyarakat. Lewat subyektivitas ini ia 
mengarahkan dan mempengaruhi pikiran orang lain dan image dari masyarakat. Selain itu yang 
menjadi penting disini adalah bagaimana dan dimana karya itu dipresentasikan, juga context 
yang melatarbelakanginya akan menentukan bagaimana karya itu dinterpretasikan. Sehingga 
sangatlah diperlukan untuk dapat mencapai pemahaman dari sebuah aksi memotret (the act of 
picture-taking). Intensi dari si seniman merupakan hal yang krusial untuk dipahami di sini dan ini 
dibutuhkan untuk melihat kembali peran photography dalam kebudayaan, khususnya visual 
culture dan bagaimana masyarakat mengartikan medium photography. Dan juga bagaimana 
fungsi sosial photography bagi masyarakat, sebagai sebuah medium yang memiliki kemampuan 
untuk merekam realitas dan perubahan dalam mayarakat. 
 
Selain itu photography (camera) adalah juga sebagai sebuah perangkat, yang menjadikannya 
sebagai medium yang sangat egaliter. Adalah masyarakat sendiri yang memulai penggunaan 
photography untuk merekam kehidupannya. Melalui photography siapapun bisa membuat image 
apa saja. Siapapun bisa membuat pas photo, foto pernikahan, foto porno, foto x-ray, ataupun foto 
Tugu Monas di Jakarta. Melalui foto-foto ini bisa dilihat apa yang terkandung di dalam gambar 
dari sebuah foto menampilkan isyu-isyu seperti: 
 
- Kehadiran / ketidakhadiran (presence/absence) 
- Memori / sejarah (memory/history) 
- Identitas / status (identity/status) 
- Gestur / aksi (gesture/act) 
- Kenyataan / ketidaknyataan (truth/fiction) 
- Subyek / obyek (subject/object) 
 
Hampir setiap keluarga memiliki album foto atau juga hampir setiap individu menyimpan foto di 
dalam dompetnya. Di rumah kita sendiri atau apabila kita berkunjung ke, misalnya rumah teman, 
kita akan mendapati dan melihat foto-foto berbingkai yang terpasang di dinding atau terjejer di 
atas meja atau rak-rak lemari. Pesan-pesan apa dan nilai-nilai apa yang ada dibalik foto-foto itu 
merupakan hal yang menarik untuk coba dipahami. 
 
Dari sini timbul beberapa pertanyaan: 
- Kenapa orang suka memotret? 
- Kenapa kita perlu merekam semua memori kita? 
- Bagaimana masyarakat menggunakan photography dalam kesehariannya? 
- Bagaimana masyarakat menggunakan photography untuk merepresentasikan identitas dan 
kehidupannya? 
- Nilai-nilai apa dan makna-makna apa yang ada dibalik sebuah foto? 
 
Proyek seni rupa ini akan mencoba untuk melihat kembali budaya photography dalam 
masyarakat dan kemudian melakukan investigasi, mengidentifikasi dan mempertanyakan kembali 
kemungkinan-kemungkinan yang bisa dilakukan oleh medium photography. Dan juga untuk 
mencoba melihat lebih jauh makna dibalik sebuah karya foto dalam hubungannya dengan 
perkembangan visual culture, modernitas dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. 
 
 
KARYA 
 
Proyek seni rupa ini merupakan sebuah kerja ekperimental RUANGRUPA yaitu bagaimana 
strategi seniman untuk melihat dan mengenali masyarakat dan kehidupannya melalui medium 
photography. Dan juga bagaimana seniman mempertanyakan kembali kemungkinan-
kemungkinan yang bisa dilakukan oleh photography dengan menciptakan kesadaran visual 
melalui photography. Karya bisa menggunakan segala tehnik dalam seni rupa selama itu semua 
berdasarkan medium photography. 
 



Karya bisa dilakukan dengan: 
-   memotret ; dengan segala kemungkinan perangkatnya seperti penggunaan segala jenis 
camera seperti polaroid, SLR, compatible camera, digital camera, dll 
-   mengkoleksi ; dalam hal ini bisa saja dilakukan praktek memulung atau mengumpulkan foto 
-   meriset  ; melakukan riset atau dokumentasi baik berupa teks atau foto 
 
Dalam hal  pembuatan karya seniman bisa bekerja secara individu maupun melakukan 
kolaborasi. 


