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SEJAK dimulainya praktik (seni rupa) fotografi di Indonesia, belum banyak muncul fotografer 

perempuan. Walaupun ada, lebih banyak hanya sebentuk penyetaraan-penyetaraan pada cara 

pandang dunia lelaki. Seolah menjawab tantangan itu, maka tujuh perupa foto perempuan, yang 

rata-rata berumur di bawah 30-an, menampilkan berbagai ragam karya fotografi yang sepenuhnya 

berupaya merepresentasikan "dunia perempuan".

PAMERAN "Mata Perempuan" yang dimulai 13 Mei sampai 30 Juni 2003 di Galeri Oktagon, 

Jakarta, ini sungguh menarik. Para perempuan ini membawa berbagai ragam kecenderungan dan 

penjelajahan fotografi. Mereka menggarap mulai potret, alam benda, maupun eksplorasi teknis. 

Selain itu, mereka juga memperlihatkan keberanian untuk keluar dari batas-batas konvensi 

fotografi dan sekaligus-yang paling sulit-mendobrak dominasi cara melihat lelaki.

Lihatlah contohnya, seperti karya Ayu Ismalia Nuraini, kelahiran Jakarta tahun 1979. Ia 

menampilkan berbagai potret para tokoh perempuan Indonesia yang bernuansa hitam putih, mulai 

dari potret wajah Bu Kasur, Ratna Sarumpaet, Julia, sampai SK Trimurti. Ayu yang berprofesi 

sebagai fotografer di sebuah tabloid di Ibu Kota telah memperlihatkan watak dari para tokoh itu 

secara dramatik dengan ekspresi wajah yang tegas hasil pencahayaan yang searah. Di tangannya, 

wajah- wajah itu memancarkan suatu semangat hidup yang ambigu. Itulah suatu kelelahan dari 

tegangan dan pergulatan antara perjuangan dan takdir yang harus diterima.

Citraan foto yang bernuansa melankolis tentang sosok perempuan bisa dilihat pada karya Maria 

Lasakajaya yang menampilkan juga foto-foto hitam putih dan sekali-kali menampilkan cahaya 

kebiruan yang dipancarkan ke wajah subyeknya. Fotografer lulusan Universitas Trisakti tahun 

lalu ini justru tak ingin membawa pemirsa pada usaha penyetaraan jender. Dari fotonya yang liris 

memancar perempuan yang tampak tertekan dan putus asa. Ia menginginkan kita menyadari 

bagaimana dunia perempuan kebanyakan terus-menerus disituasikan oleh keterimpitan kekuasaan 



kaum lelaki.

Hal itu ditegaskan oleh karya-karya Maya Ibrahim yang menyajikan deretan foto hitam putih 

yang mencitrakan, secara naratif, bunga mawar putih yang tengah terbawa arus air, terombang-

ambing tak menentu, dan akhirnya terkaramkan. Karya fotografer lulusan IKJ ini memancarkan 

ketakberdayaan kaum hawa dengan menggunakan simbol-simbol umum, yang juga 

merepresentasikan adanya ingatan-ingatan kolektif yang kuat dalam masyarakat. Pun karya-karya 

Widya Sartika Amrin yang memainkan bayangan-bayangan tubuh perempuan di balik layar. 

Gestur tubuh-tubuh itu memancarkan "bahasa perempuan" yang sangat khas tapi umum, 

merefleksikan jiwa muram.

Walaupun begitu, seluruh karya mereka tak melulu memberikan pemandangan kelabu tentang 

dunia perempuan di Indonesia. Lihat saja karya-karya Stefanny Imelda yang bernada sinisme, 

baik itu ditujukan kepada dunia lelaki maupun kaumnya. Seperti karya Unborn, di mana ia 

menampilkan secara rampak citraan janin bayi dalam botol diapit di antara dua citraan urinoir 

lelaki. Lalu yang lain adalah Wedding, di mana lulusan jurusan IKJ itu merampakkan dua citraan 

foto sepasang kursi dan yang lainnya adalah gelas-gelas anggur yang tampak baru diminum. 

Sedangkan karyanya yang berjudul Ladies lebih kritis, menampilkan citraan tiga sosok maneken 

bernuansa hitam putih dalam ruangan yang dramatis. Stefanny, yang berprofesi sebagai fotografer 

lepas, kerap memperlakukan benda keseharian menjadi suatu fiksi untuk kepentingan-

kepentingan yang personal. Benda-benda itu di matanya seakan membawa banyak jejak, antara 

kenangan, hasrat, maupun pada trauma perempuan.

"Ranah digital" sepertinya memberikan ruang perubahan besar dalam dunia fotografi 

kontemporer. Bukan hanya "memudahkan" persoalan teknis, tetapi lebih jauh bagaimana batas 

fotografi telah bersinggungan dengan dunia visual lainnya, terutama grafis. Karya foto serial 

Make Me Over Vitri Yuliany mungkin memberi penegasannya. Karya-karya foto lulusan IKJ 

tahun 2000 ini sarat dengan permainan grafis, seperti mengubah dan menambah warna maupun 

teks-teks di atasnya. Permainan berbagai elemen rupa itu mendukung subyek yang digarapnya, 

yaitu tingkah laku para pesohor yang sedang berdandan di belakang layar. Vitri menangkap 

pemandangan itu untuk memperlihatkan sisi kehidupan yang sering terabaikan oleh kebanyakan 

orang, terutama di dalam masyarakat penonton.



Karya-karya foto digital dari Keke Tumbuan lebih merambah pada sisi-sisi personal dirinya 

sendiri. Dalam seri foto Jhonny, misalnya, ia menampilkan berbagai bibir pria dengan beragam 

ekspresi, dengan meng-close up-nya sampai batas bawah hidung. Penambahan warna- warna 

pastel, dengan komputer, pada beberapa bagiannya memberi aksen yang menyolok mata dan 

cenderung meriah, terutama dengan cara penyusunannya secara rampak. Perempuan yang pernah 

mendalami fotografi di Amsterdam ini secara menarik menampilkan deretan citraan foto dari 

bagian halaman buku hariannya. Di sinilah pemirsa diperlihatkan pada kehidupan paling pribadi 

dan intim dari seorang perempuan. Potongan-potongan kalimat yang tertera serta sketsa-sketsa di 

sana memancarkan ungkapan-ungkapan paling jujur, spontan, dan menggelitik. Buku harian bagi 

seorang perempuan adalah dapur paling rahasia. Namun, mungkin karena tampil hanya sebagian, 

maka para pemirsa boleh menghayalkan kelanjutannya.

Dari karya Keke kita beroleh suatu gambaran tentang kehidupan perempuan dalam masyarakat 

kontemporer, yang ternyata justru tak harus menunjukkan sikap dikotomis, antara lelaki dan 

perempuan. Keduanya mempunyai fisik dan pandangan berbeda dalam memahami dunia serta 

hasrat kehidupan. Hanya saja "ruang-ruang ketiga" ini belum sepenuhnya bisa dikembangkan, 

terlebih di Tanah Air.


