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Fotografi sekarang ini berkembang dengan pesat di dalam kehidupan kita. Sesuai 
dengan fungsi dasarnya, fotografi dibutuhkan oleh masyarakat sebagai sarana 
mengabadikan peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Fotografi yang 
dahulu kala berhubungan erat dengan kalangan atas, seiring berjalannya waktu berubah 
menjadi seni yang merakyat. Kita tidak perlu lagi menggunakan kamera-kamera mahal 
(seperti : SLR, digital), tapi bisa dengan mudahnya memakai telepon seluler sebagai 
media dokumentasi. Dengan kemudahan akses itulah fungsi  dasar fotografipun 
berubah. Tidak hanya sebagai media perekam, tetapi menjadi media ekpresi diri 
masyarakat ibu kota, tentang kehidupan dan perasaan mereka.  

Dalam konteks ini saya ingin membahas seni fotografi yang mengutamakan 
perasaan di dalam setiap bingkainya. Ketika foto dibuat, bukan hanya nilai estetika yang 
diutamakan, melainkan ekspresi perasaan ataupun cerita dari subjek foto yang 
ditonjolkan. Foto yang ditampilkan di sini adalah kepingan gambar yang membentuk 
cerita. Sang fotografer, mempunyai tugas yang tidak mudah karena dia bukan hanya 
bertugas memotret, melainkan menjadi seorang pencerita. Di dalam setiap foto 
tersimpan makna yang berbeda-beda, tergantung dari siapa dan bagaimana latar 
belakang si penikmat foto.  

Dua fotografer yang pernah menggarap proyek seperti ini adalah Jamie 
Livingston dan Nan Goldin. Mereka sama menggunakan fotografi sebagai media 
berekpresi. Jamie Livingston mengabadikan setiap hari dalam hidupnya selama 18 
tahun terakhir hidupnya menggunakan kamera Polaroid SX–70, sementara Nan Goldin 
adalah seorang fotografer wanita yang mengabadikan saat-saat dia mengalami 
kekerasan oleh pacarnya, yang menjadi media pesan bagi dirinya agar tidak terjerumus 
ke dalam hal yang sama. Dalam pameran ini saya bekerjasama dengan Kirana*. Dalam 
pameran ini Kirana yang bertugas sebagai fotografer menggunakan kamera Fujifilm 
Instax. Hal ini dimaksudkan agar setiap foto yang diambil menjadi lebih personal dan 
menghargai setiap momen yang ada. Penggunaan papan sebagai alas dari foto ini adalah 
sebagai simbol kekuatan Kirana, sedangkan pemilihan warna coklat sebagai latar 
belakang foto-foto ini adalah untuk menunjukkan sisi kelembutan Kirana sebagai 
seorang wanita.  
 Kirana adalah sosok wanita muda berumur 20 tahun yang mempunyai masa lalu 
yang kelam. Masa lalunya dipenuhi dengan kekerasan dari orang-orang terdekatnya. 
Keputusan menikah muda berakhir dengan perceraian, yang mengakibatkan ia harus 
berjuang menjadi orang tua tunggal untuk kedua anaknya. Pernikahan yang penuh 



 

 

kekerasan dan keterbatasan akses untuk berhubungan dengan dunia luar karena 
perlakuan mantan suaminya, mau tidak mau meninggalkan luka yang mendalam di 
hatinya. Rasa tidak percaya kepada laki-laki, tidak aman  (insecure), kesepian, kosong, 
dan rapuh adalah kata-kata yang bisa menggambarkan keadaan dirinya sekarang ini. 
Akibat perasaan-perasaan itulah, Kirana mencari tempat untuk bersandar dan pelarian 
untuk melupakan masa lalunya. Kirana mungkin adalah satu orang dari sekian banyak 
masyarakat yang berekpresi menggunakan foto. Foto-foto ini menjadi media Kirana 
untuk bercerita kepada masyarakat luas tentang hidupnya.  

“Gue mau berubah, tapi gue gak tau harus mulai dari mana. Gue gak tau mau 
berlari ke mana. Cuma mereka yang bisa buat gue berekpresi dan menjadi diri gue,” 
kata Kirana. Dalam hidupnya, ia mempunyai banyak pelarian semu. Ia membutuhkan 
pelarian untuk mengisi kekosongan hatinya. Melupakan luka masa lalu dihatinya yang 
penuh dengan tangisan, jeritan, dan lebam. Ia tidak peduli walaupun banyak orang yang 
menentang kebiasaannya yang dianggap tidak wajar.  Tawa, riang, dan hingar-bingar 
orang-orang adalah teman terbaik Kirana, selain benteng hidupnya.  

Tak jarang Kirana merasa lelah dengan hidupnya, ia tidak tahu harus berbuat 
apa dan bagaimana. Kadang kata ‘menyerah’ selalu membayangi kehidupannya dan 
diakhiri dengan menangis dan marah-marah. Tetapi setiap kali melihat Citra dan 
Dimas*, dua anaknya, semua kata ‘menyerah’ pun hilang dalam hitungan detik. “Gue 
gak peduli harus banting tulang, gak makan, kerja serabutan, yang penting Citra dan 
Dimas bisa hidup bahagia dan gak kekurangan satu apapun,” katanya lagi. 

Untuk memberikan sisi personalnya, Kirana membubuhkan beberapa kalimat 
penanda tentang arti setiap foto itu dalam hidupnya. Dari setiap judul foto yang dia 
tulis, satu foto yang sangat kuat maknanya adalah foto Citra, anak pertamanya. Dia 
memberikan judul “Best Teacher in My Life”. Inilah yang membuat sosok Kirana 
berbeda dengan ibu-ibu lainnya. Ketika setiap ibu yang telah melahirkan, menganggap 
anaknya adalah sekedar anak saja, tetapi Kirana tidak. Kirana, seorang wanita muda 
yang harus rela meninggalkan masa remaja, malah menganggap sosok bayi kecil sebagai 
guru terbaiknya. Dari Citralah, Kirana banyak belajar. Belajar tentang hal-hal yang dia 
tidak tahu, menjadi tahu berkat melahirkan Citra.Belajar bagaimana menjadi ibu, 
bagaimana cara memahami kenakalan-kenalan anaknya, bagaimana cara merawat, 
bagaimana cara menyusui, belajar menjadi sabar, belajar menjadi orang tua, dan 
banyak hal lainnya. Sayangnya sekarang ini Kirana tidak bisa bertemu dengan guru 
terbaiknya. Dengan berat hati Kirana mengikhlaskan Citra untuk tinggal bersama 
neneknya, untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik untuk Citra .Berat memang 
hidup terpisah dengan darah dagingnya, tapi inilah hidup. Hidup harus rela memilih, 
memilih yang terbaik untuk masa depan anaknya.  Maka dari itu hanya lewat foto-foto 
Citra yang tertinggal di meja kamarnya, Kirana bisa melepas rasa kangennya.  

Sekuat-kuatnya Kirana berusaha menjadi wanita perkasa, ada kalanya ia kembali 
menjadi sosok yang rapuh. Kirana sering menangis, ketika ditanya mengapa ia 



menangis? Dia selalu menjawab: “Gue gak tau, ada yang kosong aja di hati gue.” 
Kerapuhan Kirana inilah yang membuat dia menjadi bergantung kepada orang lain, 
bukan dari segi materi, tetapi dari segi sebagai tempat bersandar. Kirana 
mempercayakan sandaran hidupnya kepada seorang pengasuh anaknya yang bernama 
Sri*. Sri yang secara nyata adalah pengurus kedua anaknya, tetapi secara implisit bisa 
dibilang sebagai pengurus Kirana. Kirana mendapatkan sosok ibu dalam diri Sri,  sosok 
yang sangat dirindukannya. Tak heran terjalin kedekatan emosional mendalam antara 
keduanya yang membuat status majikan dan pengasuh anak itu hilang, dan berubah 
menjadi “Sri itu benteng gue, selain Citra dan Dimas. Kalo gak ada Sri gue gak tahu 
harus gimana. Setiap gue nangis, selalu dia yang gue cari. Dia pengkritik dan penasehat 
terbaik gue dan cuma sama dia gue percaya soal anak. Ibaratnya Sri itu ibunya anak-
anak, gue bapaknya anak-anak.” 

Itulah sepenggal kisah tentang Kirana. Ya Kirana yang rapuh tetapi selalu 
tersenyum. Kirana yang mempunyai sisi kelam, tetapi selalu menjadi ibu yang baik 
untuk anak-anaknya. Kirana yang kesepian, tetapi mempunyai mental baja untuk 
berdiri sendiri. Kirana adalah Kirana. Wanita yang rapuh dan suka berlari mencari 
kesenangan. Kirana yang merasa kosong tetapi mempunyai keinginan tulus: 
“mendapatkan ayah untuk kedua anak gue. Yang bisa menjadi suami yang baik dan 
ayah yang baik untuk membimbing gue dengan anak-anak gue. Mungkin kata orang 
susah, tetapi gue percaya dia ada.”  

Melalui pameran ini, saya mengangkat kehidupan Kirana bukan untuk mencari 
sensasi atau belas kasihan. Sama sekali bukan. Tujuan utama saya adalah 
mengembalikan kepercayaan diri Kirana pada dunia, bahwa masih banyak orang yang 
menyayanginya. Meyakinkan Kirana bahwa dirinya sangat berarti. Selain itu, melalui 
foto-foto Kirana, saya berharap agar masyarakat mulai lebih peduli pada kehidupan 
sekitar. Lebih membuka mata dan peduli pada nasib perempuan, yang sering sekali 
menjadi korban penindasan laki-laki, baik secara mental maupun fisik. Dan juga 
memberikan ruang bagi perempuan-perempuan yang bernasib sama seperti Kirana, 
bahwa masih ada ruang bagi mereka untuk berekspresi. Masih ada orang yang 
menghargai mereka dan melihat mereka sebagai satu ciptaan Tuhan yang agung, yang 
selalu mempunyai cerita menarik untuk menjadi pembelajaran. 

 
“I am good, but not an angel. I do sin, but I am not the devil.  

I am just a small girl in a big world trying to find someone to love.” ― Marilyn Monroe1 

                                                             
1 Marilyn Monroe (1 Juni 1926—5 Agustus 1962) adalah seorang aktris, penyanyi, juga model terkenal asal Amerika 
Serikat. Ia membunuh dirinya dengan minum terlalu banyak obat tidur. 
2 Tulisan ini termasuk dalam tulisan kuratorial “Pameran Fotografi hasil Bengkel Penulisan dan Kuratorial Foto : 
MATA PEREMPUAN” (Pameran Kerjasama antara Galeri Foto Jurnalistik Antara dengan Dewan Kesenian Jakarta). 
Pembukaan 15 November 2011 – Galeri Antara.  

 
*bukan nama sebenarnya  
 



 

 

Kak Pandji: Berekplorasilah Wahai Anak Indonesia  

Sahabat Bravo! Pasti sudah tidak asing dengan kakak yang satu ini. dia sering wara-wiri 
di televisi kita dan terkenal juga sebagai seorang yang nasionalis. Selain menjadi pembawa 
acara, kakak ini juga dikenal sebagai penyanyi, penyiar radio dan penggagas utama lahirnya 
Indonesia Unite. Siapa dia ? dia adalah Pandji Pragiwaksono, yang biasa dikenal dengan 
panggilan Pandji. Dia juga dikenal sebagai Pembina Yayasan Pita Kuning Anak Indonesia dan 
juga duta MDGs terutama di poin penurunan angka kematian anak. Ternyata selain bergelut di 
dunia entertainment, kak Pandji peduli sekali dengan dunia anak dan baru-baru ini menulis 
sebuah buku yang berjudul NASIONAL.IS.ME. yuk mari kita telisik lebih jauh sahabat Bravo! 

 

Kak Pandji dengan Anak-Anak 

Setelah menjadi ayah, kak Pandji menjadi sangat perhatian dengan dunia anak-anak. 
Menurut kak Pandji, anak-anak itu digambarkan seumpama kecerdasan yang terpancar dari 
tindakan penuh ketulusan. Maka dari itu setiap anak-anak harus bisa memenuhi dunianya 
dengan ekplorasi. Baik dari segi bermain ataupun belajar. Melihat tayangan-tayangan di televisi 
kita, kak Pandji cukup prihatin, karena kurangnya acara anak-anak yang mengedukasi anak-
anak. Sekalipun ada tontonan kartun, kartun yang ditayangkan tidak diperuntukkan untuk 
anak-anak, contohnya adalah Tom & Jerry. Maka dari itu, sesibuk-sibuknya kak Pandji bekerja, 
dia selalu mencoba menjadwalkan untuk bermain bersama anak-anaknya dan juga berusaha 
hadir bila ada kegiatan sekolah anak-anak yang mewajibkan orang tuanya hadir. 

 

Kak Pandji dengan Yayasan Pita Kuning Anak Indonesia 

Demi mendukung dunia anak-anak, kak Pandji sekarang ini menjadi Pembina di 
Yayasan Pita Kuning Anak Indonesia. Yayasan ini berdiri dari tanggal 26 April 2007. Yayasan 
ini memiliki visi untuk mengupayakan dan membantu anak-anak penderita kanker yang ada di 
Indonesia. Dengan adanya yayasan ini, para anak-anak penderita kanker dibantu menjalani 
pengobatan tanpa kehilangan kegembiraan sebagai hak dasar anak-anak. Yayasan ini juga 
membantu keluarga yang kurang mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi anak-
anaknya yang menderita kanker sebaik keluarga mampu lainnya.  

Akhir kata, harapan kak Pandji untuk anak-anak Indonesia adalah agar anak-anak 
mempunyai kebebasan untuk bereksplorasi dan tidak dikerdilkan kemampuannya dengan 
pengkotak-kotakan oleh orang-orang dewasa.  

                                                                                                                                                                                                    
Tulisan ini terdapat di Majalah Bravo! Edisi Oktober 2011 



 



 

 

 
 



                  



 

 

 



 


