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Pengantar Kuratorial

TOP COLLECTION #3

Aktivitas fotografi seringkali terjadi pada peristiwa yang dianggap bernilai sejarah dan penting untuk diabadikan, seperti 
perkawinan, khitanan, kelahiran, kematian, upacara wisuda, bencana, hingga peperangan. Distribusinya juga terbatas, 
misalnya pada surat kabar, majalah, materi iklan cetak, serta album foto di ruang tamu. Kepemilikan kamera terbilang langka 
dan pengambilan gambar kerap menjadi ritual yang ”sakral” juga istimewa. Ini terjadi ketika fotografi masih berada pada era 

analog. 

 TOP COLLECTION adalah suatu proyek fotografi yang mewadahi berbagai eksperimentasi 
dan pewacanaan terhadap praktik fotografi. Proyek ini berusaha mengeksplorasi kembali berbagai 
aspek fotografi serta pengaruhnya pada kebudayaan kontemporer. Sebelumnya, TOP COLLECTION 
telah diselenggarakan pada 2004 dan 2006 oleh ruangrupa, di mana fotografer, peminat fotografi, 
peneliti, desainer grafis, pemerhati mode, bahkan musisi pernah berkumpul untuk membicarakan 
sejauh mana medium fotografi berkembang di tengah masyarakat. 
 Pada 2012, TOP COLLECTION diadakan kembali oleh ruangrupa. Edisi ketiga proyek 
ini mengundang para partisipan untuk mengobservasi kembali posisi dan penggunaan medium 
fotografi di tengah medan sosial di mana kamera adalah bagian dari organ vital perangkat 
komunikasi multifungsi seperti ponsel cerdas dan komputer, juga terhubung dengan ruang-ruang 
sosial yang virtual. 
 Transisi ini menyebabkan terjadinya perubahan. Fotografi, sebagai medium penghasil 
citraan, semakin masif digunakan dalam keseharian untuk berbagai kepentingan. Apa pun 
peristiwanya, dari yang dianggap penting hingga pengalaman yang paling pribadi, kini bisa 
dikonsumsi publik. Masyarakat menjadi lebih spontan untuk membagi berbagai momen dalam 
hidupnya, hingga yang paling privat sekalipun, seperti makan dan mandi. Album foto berekspansi 
dari ruang tamu ke layar monitor komputer, dengan tingkat aksesibilitas yang jauh lebih besar, 
melampaui batas ruang dan waktu. Media virtual kemudian telah menjadi bank data memori kita 
akan seseorang, suatu peristiwa, atau sebuah fenomena yang terjadi. 
 Wilayah inilah yang ingin dibicarakan lebih jauh dalam TOP COLLECTION edisi ketiga. 
Ketika perangkat fotografi telah menjadi medium yang begitu demokratis dan pengalaman menjadi 
subjek pemotret (pembuat representasi) telah dialami oleh berbagai lapisan dalam masyarakat, 
refleksi seperti apa yang kemudian bisa kita “baca” dari masifnya produksi, reproduksi, dan 
distribusi foto pada saat ini?
 Mahardika Yudha dan Mira Febri Mellya, duo seniman yang tergabung dalam The House 
is Black, mengoleksi arsip-arsip foto kreasi anonim yang beredar di Internet. Arsip-arsip foto 
yang mereka kumpulkan secara spesifik merupakan tanggapan atas berbagai peristiwa dan kasus 
politik yang terjadi selama tiga tahun terakhir di Indonesia. Kreator-kreator anonim ini merespon 
foto-foto temuan dengan menjadikan para politikus atau orang-orang dengan skandal-skandal 
yang menghebohkan negara sebagai objeknya. Mereka berkreasi dengan metode rekayasa digital, 
baik sebagai bentuk opini maupun ekspresi kekecewaan terhadap kondisi politik nasional yang 
diartikulasikan dalam format kolase visual. The House is Black mempresentasikan proyek mereka 
dalam bentuk buku. 
 Dalam sejarah, telah begitu banyak kasus rekayasa foto yang terbukti. Kini rekayasa 
foto telah menjadi hal yang umum di era kamera digital dan perangkat lunak penyuntingan 
gambar. Fotografi memiliki sifat dasar yang alamiah, bahwa selain sebagai perangkat yang 
merepresentasikan kenyataan, di saat yang sama ia juga memiliki kemampuan memanipulasi 
kenyataan. Hal ini menarik untuk selalu didiskusikan. Foto hantu, contohnya, dianggap sebagai 
visualisasi dari makhluk yang sulit ditangkap oleh mata telanjang. Maka terekamnya sosok hantu 
sering menjadi hal yang kontroversial. Seiring dengan hadirnya beragam alat pengolah citraan 
digital, apa pun bisa dipalsukan. Meski demikian, fenomena penampakan hantu dalam foto tidak 
pernah habis dibicarakan oleh masyarakat. Makhluk halus adalah misteri. Cerita-cerita mengenai 
penampakan hantu telah menjadi bahan bagi masyarakat untuk berkomunikasi satu sama lain. 
Di sini Reza Mustar, alias Azer, mengoleksi foto-foto penampakan yang ia temukan di Internet. Ia 
menggabungkan foto-foto itu dengan suara hasil wawancaranya dengan orang-orang yang pernah 
memiliki pengalaman berjumpa atau terfoto dengan hantu.
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 Masih berbicara dalam wilayah rekayasa foto di era kamera digital, Agan Harahap 
tertarik untuk merespon fenomena foto bersama politikus atau selebriti yang kerap dijadikan bukti 
keakraban. Ketika seseorang memiliki keinginan dan kebutuhan untuk mengidentifikasi dirinya 
sebagai subjek yang terhubung dengan kelompok atau kelas sosial tertentu, foto-foto macam ini 
kerap menjadi sarana klaim sosial. Agan Harahap menggubah kenyataan atas dirinya sendiri. 
Dalam proyek ini, ia bisa berteman akrab dengan siapa pun yang ia mau. Sebuah buku yang ia 
buat menggambarkan dirinya sebagai orang yang lincah dalam pergaulan dan memiliki hubungan 
baik dengan banyak individu yang terkenal, seperti politikus dan selebriti. Selain menghadirkan 
buku yang memperlihatkan potret diri Agan dengan individu-individu tertentu, ia juga membuka 
interaksi lewat Twitter dengan banyak orang. Di samping mengumpulkan foto-foto temuan serupa 
di dunia maya, ia mengundang siapa pun untuk membagi foto dirinya dengan figur-figur terkenal 
yang dikagumi dan dianggap penting.
 Perkembangan kamera digital, kehadiran perangkat lunak penyuntingan gambar dan 
Internet telah memberi fasilitas dalam menciptakan narasi kita sendiri; kini informasi visual dapat 
dihadirkan dalam berbagai versi yang membawa motif dan misinya masing-masing. Ketiganya 
mengakomodir kebutuhan kita: dari beropini hingga berekspresi. Webcam yang terintegrasi atau 
tertanam dalam komputer dapat menjadi contohnya. Desain ini telah membalikkan posisi kamera 
dan memfasilitasi pemilik komputer untuk melakukan perekaman atas dirinya. Dengan webcam, 
kita bisa melihat pantulan diri kita sendiri, sehingga dengan mudah kita dapat menentukan 
bagaimana kita ingin direkam, baik saat sedang sendirian, bersama pasangan, teman, atau hewan 
peliharaan; saat sedih, marah maupun senang, dengan busana sehari-hari atau yang diniatkan 
secara khusus. Kapan pun dan di mana pun. Aktivitas ini biasanya terjadi di ruang-ruang pribadi, 
di mana aksi berekspresi dapat dilakukan dengan begitu leluasa. Lewat dokumentasi video, Nissal 
Nur Afryansah memperlihatkan proses perekaman diri melalui webcam. Dalam konteks fotografi, 
di sini dapat dilihat interaksi-interaksi yang terjadi antara tubuh dan kamera serta relasi subjek-
objek: suatu upaya menguak hal-hal yang sebelumnya “tidak terlihat” dari antusiasme perekaman 
foto-diri para pengguna webcam. 
 Kapasitas kamera dalam melakukan perekaman telah memperpanjang ingatan tentang 
tubuh atau perilaku yang dimanifestasikan, kemudian “diawetkan” dalam bentuk dokumentasi. 
Foto yang dianggap sebagai representasi dari kenyataan (sandaran kebenaran) yang terbingkai, 
telah mengawinkan seni presentasi tubuh dengan fotografi yang membuka ruang interpretasi 
subjektif bagi penatap foto. Sebagai seniman performans, Reza “Asung” Afisina menyadari bahwa 
tubuh adalah medium presentasi. Dalam proyek ini, Asung mengumpulkan dokumentasi foto dari 
beragam wilayah performatif yang ia lakukan dalam keseharian. Kerabat Asung adalah pihak-
pihak yang kerap mendokumentasikan aksi-aksi performatifnya. Mereka kerap menyebarkan 
foto-foto Asung dalam media-media sosial di ruang virtual. Asung menyadari: aksesibilitas publik 
terhadap foto-fotonya, secara langsung atau tidak, telah mempengaruhi persepsi orang lain dalam 
menginterpretasikan dirinya. Foto-foto dokumentasi pribadi inilah yang Asung kumpulkan dan 
tampilkan, sebagai refleksi diri dari identitas dan eksistensinya selama ini.
 Sebagai sebuah proyek fotografi berbasis riset, TOP COLLECTION mencoba 
mengobservasi sejauh mana medium fotografi yang tersebar di ruang virtual, media cetak, 
dan koleksi pribadi dapat dibaca. Proyek ini  menunjukkan bagaimana kerja pengarsipan dan 
identifikasi dapat menjembatani pembacaan terhadap foto-foto yang beredar, sehingga publik 
dapat memahami gagasan yang dihadirkan dalam pameran ini sebagai pengetahuan tentang 
budaya visual. 

Julia Sarisetiati
Kurator

 
Julia Sarisetiati lahir pada 1981 di Jakarta. Setelah menamatkan pendidikan di jurusan Fotografi di Universitas Trisakti, 
Jakarta, ia aktif terlibat dalam berbagai proyek seni di ruangrupa.  Sejak 2008 hingga 2011, ia menjadi manajer ruangrupa, dan 
setelah itu tergabung dalam komite artistik RURU Corps, sebuah biro komunikasi visual yang didirikan oleh ruangrupa, Serrum, 
dan Forum Lenteng. Di samping bekerja sebagai fotografer lepas dan berkarya dengan medium fotografi, ia kerap mengembangkan 
praktik artistiknya ke wilayah lain yang berpijak pada metode riset dan kolaborasi lintas disiplin. Keikutsertaannya pada program 
residensi di Seoul Art Space Geumcheon, Korea, pada 2011, membuatnya berinteraksi dengan banyak Tenaga Kerja Indonesia. 
Hasil akhir dari program residensi bertema “Urban Research” tersebut dapat dilihat di www.indokwork.com.
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Diskusi Top Collection #3: 
Jumat 22 Juni 2012 di ruangrupa bersama Indra Ameng, Julia Sarisetiati, oomleo, Reza Afisina, Agan Harahap, 
Reza Mustar, Ibnu Rizal, Daniel Kampua, dan Nissal Nur Afryansah.
 
Julia Sarisetiati: Kemarin sempat riset dan mengobrol sedikit tentang bagaimana fotografi digunakan sama 
masyarakat sekarang. Berarti ngomongin teknologi alat perekamnya yang sekarang tidak lagi jadi alat perekam 
tunggal, sudah terintegrasi sama perangkat komunikasi, sama media-media sosial di ruang-ruang virtual. Terus 
dia (fotografi) sekarang juga digital, jadi ada kaitannya sama pola-pola produksi, reproduksi, dan distribusi yang 
kemudian membentuk perilaku-perilaku tertentu. Walaupun tetap menarik, ya untuk mengamati bagaimana 
fotografi ini masih digunakan di media-media arus utama sebagai alat representasi dan kepentingan.
Indra Ameng: Ya, sebenarnya kalau (TOP COLLECTION) yang kedua itu hampir sama, malah gue pikir sama 
polanya dengan yang pertama. Makanya yang ini kan penginnya coba cari yang beda, sesuai perkembangannya 
sekarang. Terutama masalah digitalisasi, penyebaran, dan penggunaannya secara common.
Julia Sarisetiati: Pengalamannya, ya. Sudah jadi milik semua orang.
Ibnu Rizal: Makin massal juga, sih. Di handphone ada ‘gitu, misalnya. 
Indra Ameng: Iya. Cuma kan yang penting sebenarnya itu metode masing-masing. Yang motret siapa ya 
ngomong-ngomong? Kalau lo kan ngumpulin ya, Dik (Mahardika Yudha)? 
Mahardika Yudha: Iya.
Julia Sarisetiati: Kecenderungannya pada ngumpulin. Mungkin Asung (Reza Afisina), ya. Ngumpulin dan ‘motret.
Indra Ameng: Iya, kalau Asung kan selalu ada lonya, ya.
Reza Afisina: Gue ada guenya, hehehe… 
Ibnu Rizal: Hahahaha… Self-presence. 
Reza Afisina: Iya, sebenarnya ini menarik, ya. Ketika gue dikirimin TOR (Term of  Reference) itu, ada tentang 
produksi, digitalisasi, dan pembentukan imaji yang baru, sampai akhirnya fotografi masuk ke ruang lingkup 
yang perilakunya sebetulnya sudah sama kayak video ‘gitu, misalnya, yang bergerak, ada suaranya. Akhirnya, 
foto sekarang lebih masif  ‘gitu. Kalau lo lihat mainan (gadget) sekarang, kecenderungan foto pasti lebih oke, 
dibanding misalnya dengan video. Kayak mainan-mainan baru di iPhone, misalnya, kan cuma sedikit ‘gitu untuk 
video. Jadi memang sekarang, bentukannya, memang lagi ke foto, nih. Sekarang foto lagi diacak-acak nih. 

Terus, sekarang performance art sudah membicarakan wilayah fotografi yang tidak fotografi. Itu gila. 
Ini nih yang nanti gue ikutin.* Kita presentasi, kan mediumnya video, tapi tanpa menggunakan video. Metode 
laboratoriumnya sudah begitu. Jadi kita me-represent mediumnya. Mental. 
Indra Ameng: Konsepnya gitu, ya.
Reza Afisina: Iya mereka sudah membicarakan itu. Perkembangannya seperti yang waktu itu gue ceritakan, 
tentang montase dan performance art sebagai salah satu strategi subversi, strategi announcement. Karena performance 
tuh enggak pernah masuk koran. Kalau pun masuk koran, paling apa sih pembahasannya. Ini wilayah yang 
enggak bisa dikoleksi juga. Terus mediumnya, entah badan lo, yang tahu juga cuma lo doang, mungkin. Unsur 
interaksinya juga enggak tahu kayak bagaimana. Pertemuannya dengan fotografi: dia bisa mendokumentasikan 
adegan ini. Ini pun kemudian diacak-acak lagi. Dan itu sudah dilakukan. Bahkan sampai sekarang, misalnya, 
kayak hoax yang Sari (Julia Sarisetiati) ceritakan, tentang foto korban Sukhoi yang ternyata bukan. Nah, ini 
makanya sampai sekarang performance art sendiri membicarakan medium teknologi yang merepresentasi bentukan 
tubuh. Tapi kita tidak boleh menghadirkan medium teknologi itu ke presentasinya. Ini gue enggak tahu. Gue 
akan menemukan jawabannya di sana. Gue enggak tahu (performer) yang lain nanti akan kayak bagaimana. Kita 
disuruh membawa presentasi karya, foto dan video, tapi kita enggak boleh menggunakannya.
Mahardika Yudha: Hahaha… Terjemahkan lagi pakai badan lo.    
Reza Afisina: Dan tidak ada dokumentasi.
Julia Sarisetiati: Kerja di pabrik beneran, Sung. Hahahah… 
Reza Afisina: Baru ketika orang pengin tahu lebih jauh, nanti dilihatin arsipnya. Berarti kan yang pertama 
dibicarakan di sini adalah bahasa. Bahasa visual itu sebenarnya seperti apa sih transkripnya sekarang. Itu 
menariknya. Mereka sudah seberkonsep itu. Sementara kita masih yang, “Eh, kamera lo berapa megapixel?” atau 
“Ada tuh yang pakai Instagram.” Kita masih membicarakan itu, sementara mereka sudah membicarakan mental. 

Nah yang menarik di proyek Top Collection ini sebenarnya itu. Makanya sampelnya adalah, gue 
mengumpulkan dulu orang-orang yang pernah memotret gue, dan dihadirkan di Facebook tanpa pertujuan gue. 
Pokoknya tagging saja. Ini sama saja kayak gini: kalau kita dulu motret orang telanjang, malas nyetak di kampus, 
kita bawa ke (studio foto) Adorama. Kita tongkrongin tuh si petugasnya, “Lo ‘ngopi gue hajar.” (Semua tertawa).
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Kalau sekarang, lo cuek ‘kan? Maksudnya ya, lo bocor, dan untung lo bisa mencetak sendiri. 
Misalnya ‘gini, dulu kita beli kamera untuk merekam yang personal dari diri kita. Kalau semua data tentang kita 
itu kita simpan sebagai hal yang personal, lo enggak akan tahu siapa gue ‘kan? Nah tapi ada orang yang pinter 
nih untuk memediasi ini. Gue udah nyiptain video nih, foto, alat rekam, gue harus memediasi supaya ini keluar, 
diputar oleh massa, publik, dan jadi bahan diskusi, plus orang jadi enggak ada yang sembunyi-sembunyi lagi. Ya 
sudah, gue bikin di Vimeo, gue bikin di Twitter, YouTube, Facebook. Nah akhirnya segala yang personal keluar 
‘kan. Gue bikin blog, keluar tuh semua. Kalau enggak ada itu, orang pasti menyimpannya. Karena sebenarnya 
itu kan home-device, perangkat domestik.
Indra Ameng: Family, ya… 
Reza Afisina: Iya, family. Kita doang yang tahu. Kalau misalnya lo pengin tahu, “Oh si Asung kemaren 
berenang, ya.” Ya fotonya itu di rumah gue, enggak ada di Facebook.
Indra Ameng: Sama ini kan sekarang, ada fitur yang bisa ngasih tahu, “Gue lagi di sini, nih sekarang.”
Semua: Ya, ya, ya… 4Square.
Reza Afisina: Iya, itu dia. Tujuan besar dari media kan sebetulnya itu. Kalau enggak ada itu, maka enggak ada 
tuh reality show, gossip show. Ini memang ‘nyambung. Perangkat itu dibikin, si program-program acara ini masuk. 
Jadi nge-link ke mana-mana. “Gue pengin bikin reality show,” kata BBC, “tapi gimana caranya? Gue masuk koran 
dulu deh.” Karena teori si Yves Klein juga gitu. Gue bikin propaganda dulu pakai media mainstream; pada saat itu 
koran. Kalau gue orang kaya, gue pasti beli stasiun TV, gue propagandakan tuh karya-karya gue, misalkan. Kayak 
‘gitu. Karena ini reproduksi. Ini yang gue tangkap dari reproduksi sekarang. Karena penyebarannya bukan lagi 
dari ruang privat ke ruang publik. Tapi justru, ketika sampai di ruang publik, ada privatisasi lagi. Ini gila, ‘kan?
Indra Ameng: Iya, kalau misalnya lo baca di Term of  Condition Facebook, kan ada keterangan kalau semua yang 
sudah kita share itu jadi milik mereka.
Reza Afisina: Makanya pernah sempat rusuh ‘kan, waktu ada iklan Facebook yang nampilin foto orang, terus 
ada yang mengklaim “Itu foto gue.”
Indra Ameng: Iya, karena kalau lo sudah share kan itu masuk ke domain, enggak tahulah itu disebut domain 
publik atau milik mereka. Tetap ada privatisasi, ya. 
Reza Afisina: Itu sih tantangannya, menurut gue.
Indra Ameng: Lebih jauh lagi, ada pertanyaan satu lagi: apakah sekarang sudah jadi enggak penting lagi siapa 
yang motret?
Reza Afisina: Itu dia.
Indra Ameng: Ya, identitas jadi hilang ‘kan?
Mahardika Yudha: Sekarang courtesy by YouTube, by apalah, hahaha… 
Julia Sarisetiati: Citraan bisa di-copy, bisa diklaim, direspons siapa saja, ya. 
Reza Afisina: Itu yang menyebabkan video art akhirnya susah kejual.
Indra Ameng: Hahaha… 
Reza Afisina: Ya, itu pertanyaannya. 
Indra Ameng: Iya, maksudnya materi itu bisa dipakai, ya sudah berdasarkan kepentingan saja, ya. 
Julia Sarisetiati: Versinya masing-masing.
Indra Ameng: Iya. Versi. (Tapi) Kalau gue sih percaya metode. Karena metode, dia bisa mendapatkan maksud 
tertentu, ada signature-lah, atau apalah. 
Nissal Nur Afryansah: Karena semua orang sudah bisa motret sendiri. Kayak rencana yang gue bikin itu: 
cewek-cewek foto pakai webcam, dia juga yang motret, dia juga yang jadi modelnya, dia juga yang memilih angle 
paling bagus. Dia tahu mana posisi yang paling oke.
Julia Sarisetiati: Tantangan fotografer dan fotografi di era digital… 
Reza Afisina: Kayak foto-foto tetek yang paling seksi tuh, Sar. 
Julia Sarisetiati: Iya, kalau fotonya bisa banyak ‘gitu, kayak festival ‘gitu ya. Orang sukarela bikin foto, 
mengirim, terus kita sebagai pembuat “festival”, akhirnya ketawa-ketawa saja ngeliat perilaku orang.
Ibnu Rizal: Terus habis itu, pemilik foto tetek terfavorit dapat parfum merek Zara.
Reza Afisina: Iya, jadi, “Kita punya parfum nih, lo mau enggak foto kayak ‘gitu?”
Reza Mustar: Iming-iming. 
Ibnu Rizal: Tapi praktik fotografi yang tradisional masih ada enggak menurut lo? Sekarang kan kayak bareng-
bareng semuanya. (Praktik fotografi) Maju juga, tapi (praktik) yang basic juga masih berlangsung, ‘gitu. 
Reza Afisina: Masih ada. Tapi kan masalahnya, dia sudah tidak didukung oleh infrastruktur yang seperti dulu 
lagi.
Julia Sarisetiati: Iya kayak studio foto. Orang masih pergi ke sana. Kayak masih ada kepercayaan bahwa kalau 
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ke studio foto, akan dapet foto yang bagus. (Mau) Foto keluarga ya di (studio foto) KINGS, misalnya. 
Reza Afisina: Di daerah, gue rasa sih juga masih kenceng, tuh. Dulu tuh kalau enggak salah studio foto yang 
masih bertahan itu punya bapaknya Iwang (seniman Irwan Ahmett) di Tasikmalaya. Gue enggak tahu sekarang, 
mungkin juga (studio foto itu) sudah pakai (kamera) digital. 
Nissal Nur Afryansah: Dua tahun lalu gue ke kawinan teman gue di Cianjur. Mereka masih pakai (kamera) 35. 
Pakai film. 
Ibnu Rizal: Tuntutan zaman juga kali, ya. Semua yang analog, pasti perlahan berubah ke digital. Mencetaknya 
juga sudah digital.
Reza Afisina: Tapi yang ironis ya itu, ketika sudah digital, programnya analog, seakan-akan analog. Kayak 
Instagram, ‘gitu ‘kan? Geblek. Dulu orang berlomba-lomba nyari kamera Lomo. Tapi mencetaknya tetap mau 
pakai digital, hehehe.
Nissal Nur Afryansah: Terus fitur Lomo itu sudah ada juga di kamera digital… 
Indra Ameng: Romantis saja kali, ya.
Julia Sarisetiati: The death of  Lomography, hehehe…
Reza Afisina: Lomonation. Hahaha. Gila memang itu Instagram. 
Ibnu Rizal: Mentalnya Instagram sama kayak Twitter, ya, tapi basisnya citraan.
Reza Afisina: Persis. Citraan. 
Julia Sarisetiati: Iya, dua-duanya sama-sama bahasa.
Reza Afisina: Iya. Tapi yang gila kan Twitter sama Instagram itu saling menemani. Awalnya Twitter dilempar 
dulu, dipantau perkembangannya. Sebetulnya si Instagram ini sudah ada, tapi disimpan dulu. Begitu Twitter 
pesat, baru Instagram dilempar juga. Cuma yang menarik dari hal ini adalah, akhirnya orang jadi semakin 
peka dengan fotografi. Nah, itu keren. Jadi teori-teori fotografinya keluar lagi, pembahasan, pendekatan-
pendekatan, dan bahasa-bahasa fotografi. Sama kayak waktu Mini DV keluar, orang bikin film sudah gila-gilaan, 
‘kan? Jadi ada praktiknya. Mediumnya tetap terlestarikan, tapi di fase yang sekarang. Itu kan bagus, setidaknya 
ada sejarahnya. Di Indonesia dari dulu tidak dilakukan, jadi kita enggak bisa lihat “Oh, ini fotografi era ini,” 
misalnya. Kalau di lukisan kan itu sudah terbaca. Menarik yang kemarin Ucok (Aminuddin T. H. Siregar, 
sejarawan seni rupa) bicarakan tentang warna. Fotografi tuh enggak ada warna di tahun 1940-an, tapi lukisan 
ada. Itu keren banget, maksud gue, “Anjrit, benar juga ya, gimana, tuh?” Kayak potret tentara itu, ya?
Indra Ameng: Iya, jadi enggak ketahuan, seragam tentara Indonesia tahun segitu tuh warnanya apa. Karena 
dokumentasinya hitam-putih. Akhirnya tahu dari lukisan. 
Reza Afisina: Jadi, jangan-jangan fotografi enggak sahih ya di saat itu. Kayak metode ruang sidang di film-film 
Amerika. Kan enggak ada yang motret, tapi pakai sketsa. 

Balik lagi, makanya gue rasa sulit nih untuk memproduksi (karya untuk) proyek ini. Apa, ya? Karena 
sudah masif  banget, ada perkembangan aspek produksi, subversi. Akhirnya balik ke kata Ameng, metodenya 
akhirnya, mau seperti apa.
Indra Ameng: Jurusannya saja ditutup. Jurusan fotografi di IKJ (Institut Kesenian Jakarta) sudah enggak ada. 
Julia Sarisetiati: Ditutup? 
Reza Afisina: Fakultas Televisi doang? Yang ada, foto dulu, baru bikin film.
Indra Ameng: Makanya, di mana-mana orang belajar fotografi dulu baru bikin film.
Julia Sarisetiati: Meskipun di satu kampus itu secara bersamaan ada disiplin lain, satu sama lain enggak 
terhubung. Sejarah mediumnya juga enggak dipelajari.
Reza Afisina: Kalau dulu di zaman gue masih ada mata kuliah Fotografi Dasar, Seni Rupa Dasar.
Ibnu Rizal: Mahasiswanya jadi enggak ahistoris ya. Kalau kayak sekarang ‘gini kan jadi tahunya, ya sudah, 
bergerak saja ‘gitu.
Mahardika Yudha: (Pemahaman) Mentalnya jadi loncat.
Julia Sarisetiati: Memang cuma disiapin jadi tenaga kerja. 
Indra Ameng: Iya, sebenarnya menarik kalau (di TOP COLLECTION) edisi ini (kita) bisa menjelaskan proses 
ini ya, yang sudah beda banget polanya, distribusinya, perilakunya. 
Mahardika Yudha: Gue akhirnya akan tetap mengoleksi. Dari diskusi sebelumnya, gue tertarik untuk melihat 
perilaku publik dalam mainin foto pemerintah. Kayak kasusnya Sri Mulyani, misalnya. Hasilnya kemudian di-share 
di Facebook. Akhirnya gue jadi membaca, apakah akhirnya ini adalah hukuman yang diberikan oleh publik, ‘gitu. 
Semacam perlawanan. Karena gue pikir, (dengan teknik) digital, paling mungkin melakukan itu, kecuali kalau 
masih pengin repot-repot (secara) manual men-scan, dan meng-crop. 
Julia Sarisetiati: Tapi orang secara langsung masih bisa mengenali kalau itu rekayasa, ya.
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Mahardika Yudha: Iya.
Julia Sarisetiati: Kayak karya Agan (Harahap), ‘kan orang juga bisa tahu kalau itu rekayasa, kayak yang seri 
Superhero. Sebetulnya bisa (saja, sesuatu) dibikin (sebagai) foto rekayasa, tapi orang tetap enggak bisa mengenali 
kalau itu rekayasa.
Indra Ameng: Mungkin menarik kalau (di TOP COLLECTION) yang sekarang, karena ngomongin manipulasi, 
bisa dikasih lihat prosesnya dalam presentasi pameran. Kayak simulasi. 
Reza Afisina: Iya, kan yang ditemukan di area performatif  juga ‘gitu. Sebelum Perang Dunia II itu, Rusia kalah 
sebetulnya. Tapi Rusia punya radio dan underground newspaper. Semua diperintah sama si Stalin: “Lo bilang bahwa 
kita menang.” Karena waktu itu kan belum ada fotonya. 
Julia Sarisetiati: Analoginya sama kayak perang antara dua media yang punya ideologi berbeda, ya?
Mahardika Yudha: Waktu riset foto orang-orang hilang, gue pakai koran Harian Rakjat dan satu koran lagi yang 
sezaman. Tentang kasus tahun 1955, Peristiwa Madiun. PKI (Partai Komunis Indonesia) memasukkan beberapa 
foto, kayak foto hukuman mati, sama satu foto persidangan di mana si terdakwanya ditodong senjata. Kayak 
disuruh ‘ngaku. Tapi memang konteks waktu itu lagi “perang” antara (bung) Hatta dan Nahdatul Ulama. Harian 
Rakjat kayak punya intensi untuk bilang kalau ini bukan ‘kerjaan PKI. Surat kabar satu lagi kayak bilang: “Ini gue 
punya fotonya lho, nih orang-orang lo.” Masing-masing ngeluarin foto tandingan.
Reza Afisina: Kalau sekarang di media kita sering ada klaim-klaiman teroris. Habis ngebom, ada dua kelompok 
teroris yang mengaku. Nah enggak tahu deh tuh, gimana. Teroris yang satu ngehajar yang lain atau apa. 
Ibnu Rizal: Subversi, hehehe…

* * * 

Julia Sarisetiati: Lindung (Nissal Nur Afryansah), mungkin mau cerita lagi soal foto-foto webcam?
Nissal Nur Afryansah: Iya, gue melihat perilakunya sama kayak photo box zaman dulu. Tapi bedanya sekarang 
mereka enggak mencetak. Mereka pakai itu sebagai avatar Facebook, Twitter, BlackBerry Messenger, meski 
kadang perilakunya beda untuk tiap media itu. Kecenderungan fotonya juga macam-macam, ada yang sama 
pacar, sendiri, ramai-ramai, atau sama binatang. Kadang binatangnya biasa saja, tapi orangnya yang lebay 
(berlebihan), hahaha.
Julia Sarisetiati: Lo melihat (ada) pola gestur, enggak?
Nissal Nur Afryansah: Mungkin kalau gue mengumpulkan seratus foto, gue bisa melihat kesamaannya. Kayak 
proyek dedek-dedek Facebook gue waktu itu, kelihatan tuh mukanya pada ditekuk.
Indra Ameng: Iya, tapi yang ini lo mengumpulkan saja? Kalau yang waktu itu kan lo motret sama wawancara.
Nissal Nur Afryansah: Iya, yang ini gue mengumpulkan sama wawancara. Dari lima orang yang sudah gue 
wawancara, jawabannya sama, “cuma buat Display Picture di BlackBerry Messenger sama Twitter.” ‘Lo enggak 
mau nyetak? Terus taruh di dompet?’ “Enggak, ngapain lagi? Orang juga sudah tahu.”
Reza Afisina: Kalau di dompet gue ada tuh. Kan kayak lagu Slank, “Foto dalam Dompetmu”. Mereka enggak 
suka Slank, sih... hehehe. 
Mahardika Yudha: “Foto Ibumu dalam Dompetku.” (Semua tertawa)
Indra Ameng: “Lho, kok kamu punya foto ibu saya?” (Semua tertawa) “Lho ini kok credit card bokap gue?” “Iye, 
ini emang dompet bokap lo.”
Reza Mustar: “Lo copet kali!” (Semua tertawa)

* * *

Nissal Nur Afryansah: Iya, kalau foto webcam ini, Apple juga sudah punya aplikasi yang persis banget kayak 
photobox, satu frame bisa empat panel warnanya. Terus (mereka) enggak tahu tempat juga. Mereka foto di mana 
saja pakai laptop.
Julia Sarisetiati: Perubahannya, kalau dibandingkan dengan TOP COLLECTION #1, (di proyek itu) Dimas 
(Jayasrana) pernah bikin proyek sama warga. Mereka masih pengin ada di samping benda-benda yang mewakili 
mereka, tempat-tempatnya juga dipilih. Kalau sekarang memang sudah yang, buset, di WC-lah.
Reza Afisina: Memang ketika membicarakan lagi fotografi sekarang, sudah enggak lagi membicarakan ruang 
privat dan ruang publik, ‘gitu. 
Ibnu Rizal: Di galeri sekarang (orang-orang) sering banget foto di depan karya. Kayak waktu pameran (lukisan) 
Raden Saleh, orang-orang pada motret di depan lukisan.
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Indra Ameng: Iya. Visual merchandising, sudah. Jadi latar. 
Julia Sarisetiati: Itu bentuk klaim juga, ya, foto di depan karya seni. 
Indra Ameng: Tapi kalau foto di depan video susah, goyang, hahaha... 
Reza Mustar: “Coba di-rewind adegan yang tadi.” (Semua tertawa)

* * *

Julia Sarisetiati: Mungkin oomleo sebagai pengamat media sosial bisa kasih komentar?
oomleo: Gue sih melihat sampai sepuluh tahun ke depan, fenomenanya: gadget enggak nambah ekspansi, (tapi 
dengan) function tambahan. Itu doang tuh: video, foto, musik, radio. Enggak ada yang, kayak misalnya, detektor 
benda-benda berbahaya, jadi alarm.
Reza Mustar: Atau jadi kipas (semua tertawa).
oomleo: Perkembangannya pelan banget. Tahun 1998-lah pertama kali itu ada handphone. Udah sekitar 14 tahun, 
ya. Beda sama komputer, dari tahun 1980-an, upgrade-nya cepat banget. Dari game saja, contohnya, dari 1980-an 
ke 1990-an, itu anjing banyak banget perkembangannya. Karena untuk kasus gadget, negara ketiganya memang 
enggak mau main-main lebih sama benda itu. Fungsi-fungsinya sudah dikasih semua, sudah tersedia. Jadi kalau 
gue baca, perbedaannya yang mendasar: sekarang lo sudah enggak perlu belajar lagi, enggak perlu mengetahui 
sesuatu, gadget itu apa, misalnya, Wikipedia tuh apa, ini apa, itu apa. Lo jadi enggak ada niat untuk berkreasi. 
Sekarang lo punya iPad, sama lo punya komputer, itu masih jauh lebih efektif  kalau lo punya komputer. Di iPad 
tuh sekarang orang juga pada enggak bikin apa-apa, enggak bisa berkarya, bayangin, deh.
Nissal Nur Afryansah: Cuma buat (main) Facebook, Twitter, sama motret. Itu pun ganggu, ngalingin orang, 
hahaha...
oomleo: Mereka enggak memfungsikannya dengan lebih, cuma buat itu saja. Sampai akhirnya mereka promo 
keyboard qwerty buat iPad. Tapi memang di teknologi sendiri belum ada perkembangan. Teknologi sampai yang 
terakhir, itu tuh cuma kompresi. Jadi perkembangan teknologi dari tahun 1980-an sampai sekarang, yang tahun 
segitu gila-gilaan, justru makin menyempit. Kompresi. Teknologi yang lebih, yang beyond, dari benda itu enggak 
ada. Misalnya kayak teleport gitu, misalnya, kayak Star Trek, (atau) santet sebenarnya, kalau mau ditarik lebih jauh. 
Katanya, dulu kalau orang Aceh mau ke Arab, mereka tinggal zikir saja di pinggir laut. Ting! Hilang, langsung 
ke Mekkah. Serius, itu ada bukunya. Zaman dulu memang gokil orang-orang, ya. Cuma mereka enggak nurunin 
ilmunya ke anak-anaknya. Anak-anaknya sudah keburu sekolah.

Akhirnya fotografi bolak-balik saja, retro lagi retro lagi. Kasih teknologi lain, kek. Foto 3D, misalnya. 
Yang kayak ‘gitu tuh sudah berhenti. Mereka (produsen) sudah bingung mau bagaimana lagi. Pasarnya juga 
maunya ‘gini-gini saja. Bayangin saja, Facebook tuh sudah dari 2004-an—kalau Friendster sih sudah memang 
harus mati—awal perkembangannya kan dari testimoni, tagging, status…
Indra Ameng: Terus reunian SMA (semua tertawa).
oomleo: Sudah, belum ada lagi yang lain, tuh. Belum ditemukan lagi, “Anjing apa’an, ya? Kelamaan nih,” kayak 
gitu. Foto tuh masih yang anyeeeeng... Orang masih mendewakan foto sampai kapan pun. Video memang banyak, 
tapi lo lihat (kalau) foto jauh lebih banyak lagi, enggak bisa disusul.***
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 Berfoto bersama para tokoh atau bintang pujaan merupakan salah satu “kebiasaan 
purba” dalam perilaku fotografis. Apabila kita berkunjung ke rumah kerabat dan handai taulan, 
ada saja tuan rumah yang sengaja memajang foto dirinya bersama para tokoh atau pemuka di 
ruang tamu mereka. Secara otomatis, kita sebagai tamu tentu saja akan langsung beranggapan 
bahwa sang tuan rumah memang memiliki kedekatan khusus dengan para tokoh atau pemuka 
tersebut, atau setidaknya mereka ingin terlihat “penting” di mata khalayak yang menyaksikan 
foto-foto itu.  
 Saat ini, dengan adanya berbagai fasilitas jejaring sosial yang kian berkembang, tidak 
sedikit orang-orang yang dengan sengaja berlomba-lomba membentuk citraan dirinya di berbagai 
jejaring sosial dengan berbagai metode (mulai dari status, musik yang sedang didengarkan, atau 
bahkan foto-foto). Kebiasaan memamerkan foto bersama para tokoh dan selebriti menjadi salah 
satu upaya untuk mendongkrak citraan sekaligus mendapat pengakuan dari medan sosial di 
sekitarnya.
 Dalam seri TTS (Temen-Temen Selebriti) ini, secara hiperbolis, saya mencoba 
menampilkan kebersamaan, kedekatan, dan keakraban saya dengan para selebriti dan petinggi-
petinggi dunia. Saya mempelajari, “memotret”, dan merepresentasikan perilaku sosial ini, yang 
memang sedang marak terjadi di tanah air.

Agan Harahap lahir di Jakarta pada 1980. Ia menempuh pendidikan di sebuah sekolah tinggi seni dan desain di Bandung. 
Mengawali kariernya di dunia seni rupa sebagai ilustrator, perancang grafis, dan fotografer di sebuah majalah musik terkemuka, 
membuatnya dekat dengan aktivitas manipulasi citraan secara digital, metode yang kemudian menandai pendekatan artistiknya. 
Pameran tunggal pertamanya, “Safari” di Ruang Mes 56, Yogyakarta, pada 2009 menawarkan pendekatan menarik dalam ranah 
fotografi Indonesia. Agan banyak dikenal lewat seri SUPERHISTORY (2010) yang menawarkan benturan antara fiksi dan fakta 
dalam konteks sejarah dunia abad 20. Pada 2008, ia pernah mendapat nominasi di ajang Indonesian Art Award. Sejumlah 
pameran berskala internasional telah diikutinya, seperti “Month of Photography Tokyo”, Ricoh Ring Cube Gallery, Jepang (2011); 
“FOTOGRÁFICA BOGOTÁ”, Galeria Christopher Paschall S.XXI, Kolombia (2011), “The 2nd Jakarta Photo Summit”, Galeri 
Nasional Indonesia, Jakarta (2010); dan “Daegu Photo Biennale”, Daegu Culture & Arts Center, Korea (2010).  

TTS (Temen-temen Selebriti)
Buku cetak digital, interaksi berbasis online
2012 

Agan Harahap
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Objek temuan, arsip personal, video kanal tunggal
2012 

 Di sini diperlihatkan satu sampel tentang pengaruh perkembangan dunia digital 
terhadap perilaku para perempuan muda yang merasa lebih bebas mengekspresikan dan 
mendokumentasikan dirinya lewat foto. Sendirian, bersama pasangan, kawan-kawan, atau 
hewan peliharaan. Dalam suasana malas, senang, atau sedih. Semua diabadikan di hadapan 
layar. Perilaku ini berbanding terbalik dengan yang terjadi pada lima atau sepuluh tahun lalu, 
di mana teknologi alat rekam digital belum semudah ini. Ditambah lagi, kondisi mental dan 
perilaku masyarakat terhadap kamera tidak seagresif sekarang. Kini kamera lebih sering bekerja 
untuk memotret diri si penggunanya, tanpa mengenal ruang dan waktu, di mana pun, kapan pun. 
Webcam, bagai cermin untuk berkaca, “Mirror mirror on the wall... Who is the fairest of them 
all?” juga kawan di kala senggang.

Nissal Nur Afryansah lahir di Jakarta pada 1986. Ia menyelesaikan pendidikan di jurusan ilmu komunikasi. Sejak 2004 tertarik 
dengan fotografi dan budaya visual. Ia pernah berpartisipasi dalam Jakarta 32°C 2010 lalu di mana ia menangkap fenomena 
remaja perempuan yang memotret dirinya sendiri dan memamerkannya di Facebook. Kini ia bekerja sebagai fotografer dan 
videografer lepas.

Nissal Nur Afryansah
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“Why don’t you take picture? It’ll last longer.” 
—anonimus

 Di sini saya menawarkan dokumentasi citraan fotografis yang berasal dari beragam 
wilayah performatif dalam keseharian serta aksi seni performans yang saya lakukan. Foto-foto 
ini menampilkan kehadiran tubuh saya dalam ruang yang “terbingkai”. Citraan ini diambil oleh 
orang-orang terdekat yang telah mengenal perilaku saya. Mereka mempunyai “kesadaran” untuk 
memperkenalkan (atau menyebarkan?) gambaran tentang saya lewat media publik. Sejauh ini 
strategi distribusi yang mereka gunakan adalah kanal virtual.  
 Saya sadar bahwa wilayah personal saya akan termodifikasi dan akan (atau bahkan 
sudah) menjadi milik umum. Mereka yang tidak mengenal saya dapat mengakses citraan-citraan 
diri saya secara gratis dan mereproduksinya. Meski ini tampak tidak penting, secara sosial 
sesungguhnya ini penting. Saya, dengan senang hati, menghadirkan foto-foto yang berhasil saya 
kumpulkan sebagai bagian dari cerita urban-primitif, meski saya tahu bahwa kehadiran publik 
virtual tidaklah primitif.  

Reza Afisina alias Asung, lahir di Bandung pada 1977. Ayah dari dua anak ini pernah menempuh pendidikan di Fakultas 
Sinematografi, Institut Kesenian Jakarta, dengan spesialisasi di bidang tata suara. Sebagai seniman, ia menggunakan beragam 
strategi visual, khususnya performans. Di samping menjadi tim peneliti di ARTLAB ruangrupa, Asung adalah vokalis kelompok 
musik beraliran hardcore crossover Bequiet dan peniup terompet untuk kelompok musik eksperimental Kapitalindo. Ia juga 
dikenal sebagai DJ yang memainkan ritme-ritme beraliran RaggaMuffin’ Jungle Dubstep dan Drum N’ Bass di bawah label Viva 
Los Amigos. Bersama Iswanto Hartono, ia membentuk duo seniman: R.A.I.H. Seni performans, medium visual, dan intensitasnya 
dalam mengolah tubuh adalah bagian dari riset panjang yang ia lakukan hingga sekarang. Ia banyak berkiprah di perhelatan seni 
internasional, seperti “Taboo and Transgression in Contemporary Indonesian Art”, Herbert F. Johnson Museum of Art, Cornell 
University, Amerika Serikat (2005); “Auto Emotion: Autobiography, emotion and self-fashioning”, The Power Plant Rafael Lozano-
Hemmer, Toronto, Kanada (2007); “Se Permuta,” Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, Meksiko (2008), dan “Jakarta 
Biennale XIII: ARENA”, Indonesia (2009).

Arsip personal
2012 

Reza Afisina
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Tampaknya Penampakan
Obyek temuan, audio 

2012

 Berawal dari pertanyaan klasik, “Lo pernah ngeliat?” dimulailah perbincangan yang 
kadang mengalahkan serunya obrolan berjam-jam tentang seks, yaitu fenomena hantu dan 
hal mistis.  Di Indonesia, istilah “penampakan” dipopulerkan oleh sebuah program acara salah 
satu televisi swasta tentang pencarian makhluk halus. Dalam acara tersebut kadang didapati 
penampakan supranatural secara sekilas yang muncul melalui cahaya, bayangan, pergeseran 
benda-benda, dan terkadang suara. 
 Seiring dengan perkembangan teknologi di tanah air, sudah menjadi kewajaran bila 
ponsel memiliki fasilitas kamera. Harga kamera digital juga mulai terjangkau dan bukan lagi jadi 
benda yang eksklusif. Hal ini membuat masyarakat sangat leluasa memotret apa saja, kapan saja, 
di mana saja.
 Di ruang virtual, foto-foto bebas diunggah oleh siapa saja, dengan motif dan tujuan 
yang berbeda-beda, termasuk foto-foto hantu ini. Foto-foto penampakan sempat populer di tanah 
air dan banyak dijumpai di Internet. Foto-foto ini menjadi fenomenal karena keingintahuan yang 
besar dari masyarakat kita yang memang sudah tertanam melalui budaya dan dogma.
  Citraan ini terkadang diartikan secara mentah oleh masyarakat kita yang mempunyai 
rasa ingin tahu yang besar terhadap fenomena tersebut. Lebih dari itu, foto-foto ini kerap menjadi 
bahan pembenaran akan mitos dan agama tertentu. Fenomena-fenomena baru muncul, mulai dari 
berburu hantu dengan kamera digital hingga melakukan sesi foto dengan orang berkostum setan 
di mal atau pasar malam. 
 Saya melakukan observasi atas fenomena foto penampakan hantu yang beredar 
di masyarakat melalui Internet. Bagaimana suatu foto bisa fenomenal dan menjadi bahan 
perbincangan, perdebatan ideologi yang kontras, dan pembenaran-pembenaran dari suatu dogma 
dan budaya yang berkembang di masyarakat.

Reza Mustar alias Azer, lahir di Jakarta pada Oktober 1983. Ayah dari dua orang puteri ini mulai menggambar sejak umur empat 
tahun dengan menggunakan tembok kamar kakeknya sebagai kanvas. Setelah menamatkan pendidikan di Fakultas Seni Rupa, 
Institut Kesenian Jakarta, ia kerap membuat ilustrasi untuk beberapa kelompok musik bawah tanah di ibu kota dan menjadi 
desainer grafis serta ilustrator di beberapa media cetak. Pada 2004, ia pernah mengikuti program residensi di ruangrupa yang 
merespon beberapa ruang kosong di halte TransJakarta, tempat yang menurutnya lebih indah bila ada gambar, dan ternyata 
sekarang memang sudah penuh dengan gambar-gambar iklan komersial. 

Reza Mustar
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Responsif
Obyek temuan
2012

The House is Black 

 Dalam lima tahun terakhir ini berbagai peristiwa sosial-politik telah terbentuk menjadi 
peristiwa sinetron yang penuh dengan drama. Peran media massa, terutama televisi, telah 
berhasil menghadirkan “reality show” atas kasus-kasus yang terkait dengan tokoh terkenal, baik 
tokoh politik, agama, dan tokoh-tokoh lain yang memiliki umat. Sekarang ini, tragedi politik dan 
sosial telah menjadi santapan publik, dari meja kantoran hingga kumpulan ibu-ibu mencari kutu.
Distribusi Internet, yang seakan merayakan eksistensi seseorang dan telah memampatkan pesan-
pesan itu ke dalam jagat maya yang terbuka bagi siapa pun, telah menggeser sifat-sifat fotografi 
dewasa ini. 
 Selain sebagai bentuk perlawanan, manipulasi fotografi di Internet, terutama di situs-
situs jejaring sosial, bisa dibaca menjadi semacam sikap menghukum atau main hakim sendiri. 
Suatu tindakan responsif yang kerap dilakukan oleh masyarakat Indonesia atas ketidakpastian 
hukum di negara ini, terutama terkait “maling”, “pencabulan/pemerkosaan” dan kasus-kasus lain 
yang berhubungan dengan moral dan hajat orang banyak.
 Hari ini, jika kita mengetik “Nazaruddin” pada mesin pencari gambar Google, maka 
tak mungkin kita hanya menemui foto Nazaruddin yang sedang tersenyum mengenakan kemeja, 
layaknya pas foto. Dari sekian banyak foto, terselip Nazaruddin dengan tanduk di kepala, atau 
dengan teks “korupsi wisma atlet” dan lain sebagainya. 
 Melalui TOP COLLECTION #3, The House is Black menghadirkan kreasi-kreasi anonim 
yang beredar di Internet sebagai respon terhadap pemberitaan (baca: pencitraan) di, dan oleh 
media massa. Khususnya respon terhadap kasus-kasus sosial-politik yang melanda negeri ini 
selama tiga tahun belakangan. Mereka, sadar atau tidak, telah membelokkan konsep “pesan tanpa 
kode” dan menikmati kejayaan eksplorasi digital terhadap medium foto.
  

The House is Black adalah judul film dokumenter karya seorang penulis dan sutradara perempuan Iran, Forough Farrokhzad. 
Film yang mengisahkan sisi lain masyarakat Iran ini telah menginspirasi Mahardika Yudha  dan Mira Febri Mellya untuk membuat 
penelitian-penelitian kecil tentang fenomena sosio-visual di masyarakat kota. Mahardika lahir pada 1981. Ia menangani Divisi 
Penelitian dan Pengembangan Seni Video di ruangrupa dan Forum Lenteng, dan pernah menjadi salah satu kurator untuk “OK. 
Video FLESH – 5th Jakarta International Video Festival 2011” di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta, dan kurator pameran 
“DRIFT” pada Juni 2012 lalu di RURU Gallery, Jakarta. Ia pernah berpartisipasi dalam program “JENESYS” di Jepang bersama 
Japan Foundation. Mira menamatkan pendidikan tinggi di ilmu jurnalistik. Selain bergiat di Forum Lenteng, ia juga bekerja 
sebagai wartawan untuk sebuah media cetak di Jakarta. 
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Cerita-Cerita tentang Fotografi 
Ibnu Rizal 

 Fotografi berutang banyak pada cerita. Dua buku yang berjasa besar pada pengkajian 
medium ini, On Photography (1977) karya kritikus sastra Amerika, Susan Sontag, dan Camera 
Lucida atau La chambre claire (1980) karya intelektual Prancis, Roland Barthes, adalah manuskrip 
emosional dan personal atas fotografi. Belum pernah sebuah medium teknologi dibicarakan 
sedemikian intim sebelumnya hingga bersinggungan dengan aspek-aspek di luar dirinya.

Barthes menyebut Camera Lucida sebagai refleksi. Buku ini lahir dari rasa cinta dan 
kesedihan yang sangat dalam. Meninggalnya sang ibu dua tahun sebelumnya membuat jiwanya 
begitu terguncang. Atas nama kenangan, ia membuka album-album foto keluarga dan menelusuri 
lagi jejak-jejak visual sang ibu yang telah tiada. “Je pleure”. Saya menangis, katanya. Perenungan 
Barthes atas fotografi berekspansi ke wilayah yang lebih luas. Kapasitasnya sebagai seorang 
kritikus sastra berhadapan dengan kekuatan medium ini. Hasilnya, Camera Lucida menjadi karya 
yang sangat khas. Ia bukan buku teori yang kaku, juga belum cukup sebagai telaah semiotik atau 
sosiologis atas fotografi, seperti diungkapkan oleh Brian Dillon dalam artikelnya, “Rereading: 
Camera Lucida by Roland Barthes” di harian The Guardian, 26 Maret 2011. Alih-alih, buku berisi 48 
fragmen ini adalah catatan sentimental dari seseorang yang kehilangan. Kesedihan membawanya 
pada tumpukan album foto dan mengorek habis-habisan isi hati dan pikirannya: suatu refleksi. 
Namun bukankah dari sanalah kerja intelektual selalu bermula?

Sebagaimana Barthes, Susan Sontag terpukau dengan medium ini. Vivid. Kata yang 
tepat untuk menjelaskan bagaimana keduanya menarasikan fotografi. Sontag mengerahkan semua 
pengetahuan dan perasaan tentang foto-foto yang pernah ia lihat dan alami. Bab demi bab dengan 
analisa deskriptif mengisi seluruh halaman On Photography. Di sini, Barthes dan Sontag sama-
sama bercerita. Dari sana lalu muncul pembacaan yang tak terduga, atas masyarakat, teknologi, 
serta semacam tegangan di antara keduanya. 

Kedua buku tersebut adalah warisan intelektual abad 20. Di sana dipaparkan berbagai 
hal, mulai dari aspek-aspek tradisional dari sebuah foto, hingga pertanyaan-pertanyaan seputar 
realitas. Namun kerja membaca medium ini belum selesai. Secara mendesak, kita dihadapkan pada 
kebutuhan untuk menceritakan pengalaman fotografis yang kita alami, di paruh kedua abad 21 ini. 
Terlebih di Indonesia, negara yang mengalami transisi luar biasa pasca-1998. Maka izinkan saya 
sedikit bercerita. 

***

1. Seorang perempuan diam-diam menyimpan DP (display picture) BBM (BlackBerry Messenger) 
milik pria yang ia cintai. Pria itu telah beristri dan beranak dua. Cinta terlarang, demikian kata 
orang. Namun foto jadi celah baginya untuk terus berinteraksi dengan pria idaman. Setiap kali pria 
itu mengganti foto avatar, ia dengan segera menyimpan dan menampilkannya sebagai wallpaper di 
ponsel cerdasnya. Ketika anak pria itu berulang tahun, setiap beberapa menit sang ayah mengganti 
DP miliknya. Seolah-olah lelaki itu ingin memperlihatkan aktivitasnya bersama si buah hati di hari 
itu: dari pagi selesai mandi, waktu bermain, sampai upacara tiup lilin (di sini si pria terlihat baru 
bangun tidur siang). Setiap foto adalah adegan, semacam reportase personal yang sangat berharga 
bagi perempuan itu. Jarak tidak menjadi persoalan. Begitu pula norma susila dan perkawinan. DP 
sang pria membuatnya dekat. Perempuan itu merasa hadir di tengah-tengah mereka, sebagai ibu 
yang ikut merasakan hangatnya sebuah pesta sederhana. 

Akan tetapi sang perempuan tidak berteman dengan pria itu di Facebook. Ia takut 
melihat foto-foto yang malah membuatnya semakin kecewa. “Saya enggak merasa harus melihat 
segalanya,” tuturnya. Foto sang pria idaman dan dua orang anaknya membuat perempuan itu 
merasa menjadi bagian dari mereka. Namun ia juga tidak ingin mengolah foto-foto itu di piranti 
Photoshop dan menyelipkan sosok dirinya di sela-sela. “Hahaha, takut ‘makin gila, ah...” Bagi si 
perempuan, foto-foto itu adalah, “representasi hubungan kami yang sederhana ini, dan representasi 
cita-cita saya untuk bisa bersama anak-anaknya, walaupun saya enggak ada di foto itu.” Perilaku 
ini pun terjelaskan, “foto itu bukan semata image, tapi vision. Sebuah pandangan ke depan yang 
mau saya tuju.” 
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2. Rabu, 16/05/2012 23:10 WIB 
Pengunggah Foto Korban Sukhoi Palsu: Jadi Tersangka Sangat Tak Menyenangkan
 
Muhammad Iqbal - detikNews

Jakarta. Ditangkap karena menyebarkan foto palsu korban pesawat Sukhoi, Yogi Santani 
(22), mengaku hal itu sebagai pengalaman yang paling tidak menyenangkan selama hidupnya. 
Menurutnya, menjadi seorang tahanan sangatlah tidak enak.

“Jadi tersangka itu tidak menyenangkan, jujur saja itu tidak enak untuk dirasakan,” kata 
Yogi di ruang Humas Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta, Rabu (16/5/2012).

Ia mengaku sangat terpojok dengan komentar-komentar terhadap foto palsu yang 
disebarnya melalui situs jejaring sosial. 

“Jujur saya merasa dipojokkan dengan apa yang disampaikan oleh yang memberikan 
komentar,” papar Yogi.

Ia berjanji perbuatannya akan menjadi hal yang pertama dan terakhir. Dirinya juga 
menyesal akan perbuatannya.

“Ini adalah pengalaman pertama saya dan saya menyesal atas perbuatan saya,” ungkap 
Yogi dengan nada lirih.

Sebelumnya, Yogi ditetapkan sebagai tersangka kasus penyebaran foto palsu korban 
Sukhoi Superjet 100. Dia dianggap melanggar UU ITE pasal 51 (1) jo pasal 35 UU No 11 tahun 2008. 
Namun, pada hari ini Yogi dibebaskan oleh pihak Bareskrim Mabes Polri.

3. Ahmad (27) lahir di Aceh lalu merantau ke Jawa sejak usia sekolah. Ketika bencana besar 
tsunami terjadi pada penghujung 2004, ia yang baru lulus SMK di Kediri,  pulang untuk mencari 
kabar tentang sanak saudara dan orangtuanya. Namun kampungnya tersapu gelombang. Tidak 
seorang pun dari keluarganya yang tersisa. 

Berbekal keterampilan yang diperoleh dari sekolah kejuruan, Ahmad datang ke Jakarta. 
Ia bekerja sebagai pelayan di sebuah kedai kopi di Cilandak Town Square. Setahun kemudian, ia 
diberhentikan karena statusnya hanya pekerja kontrak. Menjadi masseur (ahli pijat profesional) 
adalah pilihan berikutnya yang tak bisa dihindari. Bekerja di hotel sebagai pegawai spa, ia menjadi 
pemijat yang baik dan menguasai berbagai teknik refleksi. Di sini ia mendapat pemasukan cukup. 
Namun ia tidak hanya memijat para tamu pria, tetapi juga memberikan jasa yang spesifik kepada 
mereka. 

“Susah, beneran susah cari kerja,” ucapnya sambil mengeluarkan Blackberry dari kantung 
celananya. “Ini saya baru beli dua hari yang lalu,” katanya dengan bangga, “Alhamdulillah.” Tapi 
sudah dua hari ia belum mendapat panggilan untuk memijat. “Sekarang saya pusing nih, belum bisa 
beli Aqua galon”. Sudah setahun terakhir ia meninggalkan hotel dan membuka usaha pijat sendiri. 
Ia tinggal di sebuah kontrakan bersama tiga laki-laki lain yang juga berprofesi serupa. Mereka 
berasal dari Sukabumi dan kota lain di Jawa. Dua dari mereka berkeluarga dan memiliki anak di 
kampungnya. “Saya diajak ke sini, bikin usaha sendiri. Saya dibuatkan account sama mereka.” 

Dalam memasarkan jasanya, Ahmad menggunakan situs jejaring sosial untuk para gay. 
Di profilnya ia memasang foto-foto dirinya untuk mendapat pelanggan. Semakin menarik foto yang 
dipajang, semakin besar peluang. Namun beberapa hari terakhir ia sepi konsumen. Barangkali 
karena fotonya kurang menarik. “Saya sering ditawarin teman buat bikin foto yang kayak gitu. Tapi 
saya enggak mau. Saya lebih suka apa adanya.” Ahmad tidak sendiri. Hampir 60 persen pengguna 
situs ini adalah penjual jasa pijat dan layanan seks. Olah citra digital membuat mereka tampak lebih 
tampan, lebih putih, dan lebih gagah dalam foto-foto itu. Guratan perut enam kotak dapat dibentuk 
secara instan lewat piranti Photoshop. Untuk keperluan ini pula, mereka berusaha menampilkan 
citra diri yang sensual, maskulin, dan menawarkan fetish (imajinasi seksual) tertentu. “Teman-
teman saya banyak yang ditolak karena pas ketemu beda sama aslinya,” tambah Ahmad. 
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Situs ini menyimpan foto-foto profil yang memperlihatkan sejauh mana penerimaan 
seseorang atas identitas dan posisi seksualnya. Foto-foto torso tanpa kepala mendominasi. Yang 
diperlihatkan kepada kita hanya perut, dada, dan pinggang; tidak ada wajah. Sebagian yang lain 
menampilkan profil tubuh yang utuh, namun tetap mengaburkan raut muka. Mayoritas pengguna 
membiarkan tubuh dan wajahnya terlihat sehingga dapat dikenali. Namun tidak semua pengguna 
situs ini adalah gigolo.

Seseorang yang telah memiliki akun sejak 2007 mengaku bahwa dulu para pengguna 
situs ini, yang berasal dari Indonesia, tidak memasang foto asli. Mereka menampilkan foto selebritis 
atau tidak memberi foto sama sekali. Tapi kini sebagian besar berlomba-lomba menampilkan 
citra dirinya, dalam berbagai batas privasi. Pada 1980-an dan 1990-an kelompok homoseksual 
di Jakarta dan kota-kota besar di Indonesia pernah membuat kode-kode visual tertentu untuk 
berkomunikasi satu sama lain dalam keseharian mereka. Salah satunya adalah menyisipkan sapu 
tangan di kantong belakang celana. Kini situs jejaring sosial dengan lingkup yang lebih spesifik 
(berbasis orientasi seksual) menawarkan moda interaksi baru. Dan di wilayah ini, citra fotografis 
berperan penting sebagai representasi diri. 

4. Dulu para perempuan di negeri Timur membebat dan menyembunyikan payudaranya yang 
tumbuh. Orangtua melarang anak gadisnya berpakaian terbuka, atas nama norma sosial dan 
agama. Namun bukankah manusia selalu ingin menampilkan keindahan yang dimilikinya kepada 
orang lain? Pada 2012 ini para wanita bisa memperlihatkan belahan dadanya di hadapan siapa 
pun. Sebuah akun di Twitter mengundang perempuan di seluruh Indonesia untuk memotret 
payudaranya sendiri. 

Akun ini berisi ratusan foto yang diproduksi secara sukarela dan didistribusikan melalui 
Twitpic: foto-foto close up payudara tanpa wajah si pemiliknya, dalam format kamera ponsel atau 
webcam. Mereka mengenakan kemeja dan membuka kancing bagian atas, membiarkan buah 
dadanya menyembul. Secarik kertas disisipkan di depan kamera, bertuliskan nama akun si pemilik 
foto. Sebagian besar perempuan ini tak memberikan identitas asli. Mereka membuat sebuah akun 
baru untuk melampiaskan salah satu hasrat purba: eksibisionisme. 

Sang pengelola akun lalu memberikan komentar pada setiap foto: Woogh, minum 
sangobion, Basahhhh!, sumpel idung, sesek napas, ngepel iler, semaput ini semaput!, langsung 
pengen ngemut permen susu, deg2an ser2, berenang di kolam iler, sumpel mulut biar gak 
ileran, tisu mana tisu!, dan kalimat-kalimat lain bernada serupa. Komentar-komentar itu muncul 
dari mata yang mendamba sepasang payudara. Reaksi-reaksi ini adalah apresiasi atas foto yang 
ditampilkan sekaligus pujian kepada si pengirim. Meski jika dicermati lebih dalam, ada batas tipis 
antara kekaguman dan pelecehan di sana. 

***

Keempat fragmen cerita ini hanya sebagian kecil dari medan narasi yang lebih besar tentang 
persinggungan antara citraan fotografis dan wilayah digital. Situasi yang meski baru terjadi satu 
dekade terakhir ini, tetapi menampakkan kompleksitas yang jauh berbeda dari era sebelumnya. 
Apa yang tradisional dari fotografi tetap ada, namun secara simultan ia masuk pada medan sosial 
yang tak lagi sama, yang menawarkan cerita-cerita baru dari medium ini. Perubahan sedang terjadi. 
Kerja atas medium fotografi dengan demikian tidak bisa berhenti pada perkara estetika. Lebih dari 
itu, barangkali kita mesti merumuskan lagi batasan-batasan estetika itu sendiri.  
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Ibnu Rizal lahir pada 1988 dan memperoleh gelar Sarjana Humaniora dari Sastra Prancis Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, 
Universitas Indonesia, di Jakarta. Ia pernah mengikuti lokakarya Penulisan Seni rupa dan Budaya Visual yang diselenggarakan 
oleh ruangrupa pada 2009, dan lokakarya Penulisan Kritik Seni Pertunjukan yang diselenggarakan oleh Yayasan Kelola pada 2012. 
Tulisan-tulisannya tentang budaya visual dan sastra tersebar di sejumlah media, seperti harian Kompas, majalah Visual Arts dan 
Cobra, maupun situs Jakartabeat.net, dan Jarakpandang.net.
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ruangrupa adalah sebuah organisasi seni rupa kontemporer yang didirikan pada 2000 
oleh sekelompok seniman di Jakarta. Organisasi nirlaba yang bergiat mendorong kemajuan 
gagasan seni rupa dalam konteks urban dan lingkup luas kebudayaan melalui pameran, 
festival, laboratorium seni rupa, lokakarya, penelitian, serta penerbitan buku, majalah, dan 
jurnal online.

Direktur: Ade Darmawan
Manajer: Ajeng Nurul Aini
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Dukungan dan Promosi: Indra Ameng, M. Sigit Budi S
Pengembangan Seni Video: Mahardika Yudha
Penelitian dan Pengembangan: Hafiz, Mirwan Andan, Samuel Bagas
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