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SAMBUTAN 
SEKJEN DEPAR TEMEN 
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 
REPUBLIK INDONESIA 

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, kami menyambut dengan 

gembira penyelenggaraan Pameran Foto Budaya Pesisir. Pameran foto ini merupakan wujud 

apresiasi Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dalam rangka untuk mengembangkan 
dan mel~starikan kebudayaan pesisir. 

Indonesia sebagai negara dengan ribuan pulau lang terbentang dari Sabang sampai Merauke, 

memang memiliki ragam potensi budaya pesisir yang unik dan khas. Hal ini tentu harus 

menjadi perhatian kita bersama, dengan harapan agar potensi yang khas dan unik tadi bisa 

dikenali dan dicintai oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia . Pada Pameran kali ini, obyek 

foto berasal dari lima daerah pesisir meliputi Karawang, Subang, Cianjur, Indramayu dan 

Cirebon. Namun secara umum, seni dan budaya pesisir yang menjadi obyek pameran kali 

ini, terlihat memiliki ciri dan kara kter ya ng sama-sama dinamis. Pengaruh alam yang lebih 

menantang dan pola masyarakat pesisir yang bersifat terbuka , sedikit banyaknya telah 

memberi sentuhan tersendiri bagi dinamika seni budaya masyarakat pesisir di lima daerah 
tersebut. 

Pameran foto, pada hakekatnya, merupakan sebuah acara yang menyajikan aneka rekaman 

real itas yang diambil langsung dari tengah masyarakat. Melalui hasil bidikan sang fotografer, 

kita bisa menikmati ragam realitas yang terjadi di sebuah masyarakat. Ketajaman dan kejelian 

sang fotografer dalam memilih obyek seringkali mampu menggugah perasaan dan membuka 

nuansa dan cakrawala penikmatnya . Dengan diselenggarakannya pameran foto dan budaya 

pesis ir ini, diharapkan masyarakat dapat lebih mengenal dan mencinta i seni dan budaya 

pesisir, sehingga dapat lebih memotivasi masyarakat untuk mengembangkan dan melestarikan 
budaya pesisir. 

Dalam kesempatan ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang 

telah ikut membantu hingga terlaksananya Pameran Foto Budaya Pesisir, semoga Tuhan Yang 

Maha Esa meridhoi usaha kita bersama. 

Jakarta, November 2006 

Dr. SAPTA NIRWANDAR, SE 
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Pameran foto, pad a hakekatnya adalah sebuah event yang memamerkan sebuah rekaman 

kehidupan . Rekaman ini nyata, dibuat tanpa rekayasa . Dulu, pameran foto sering dilakukan 

sebagai sebuah cara untuk menggugah kesadaran sejarah seseorang. Seperti misalnya, 

pameran foto kemerdekaan, Jakarta tempo doe/oe, atau pameran -pameran yang bersifat 

kenangan lainnya. Tapi kini seiring dengan kemajuan zaman, sebuah pameran foto, bisa 

dilakukan atas dasar pertimbangan .. kepekaan" sang fotografer. Maka tidak mengherankan 

jika kita melihat ada pameran foto tsunami, misalnya. Atau pameran foto tentang orang 

utan dan habitatnya, dan seterusnya. 

Pameran foto, pada hakekatnya tidak tergantung pada kekuatan imaginasi sang pemotret. 

Tapi justru terletak pada kejeliannya melihat sudut realitas .. Itu sebabnya, ketika memotret 

sadar atau tidak sadar sang fotografer harus memiliki pengetahuan yang baik tentang hal 

yang akan dipotretnya. Pemahaman yang baik terhadap obyek foto akan melahirkan kualitas 

foto yang berkarakter. 

Yang menggembirakan, saya merasakan bahwa hal ini disadari betul oleh dua fotografer 

yang karya-karyanya mengenai budaya pesisir dipamerkan Oleh Departemen Kebudayaan 

dan Pariwisata, di Galeri Nasional pada hari ini . Mereka belajar terlebih dulu tentang apa 

itu budaya pesisir. Apa itu Jaipong, Topeng Banjet, tari Topeng Cirebon, Bungko, Wayang 

Papak, Buroqan, Sisingaan dan sebagainya. 

Sebagai pecinta seni dan budaya tradisional, saya senang dengan adanya pameran-pameran 

foto seni budaya. Semoga dengan momentum Pameran foto budaya pesisir ini, kita bisa 

melestarikan dan memajukan kesenian tradisional kita . Dan bisa menjadikan kesenian 

tradisional kita juga sebagai salah satu daya tarik wisata. Kepada kedua Fotografer, Sdr. Heri 

Mulyono dan Sdr. Idris Arman, saya ucapkan selamat, karya-karyanya menarik dan membuka 

cakrawala . 

Jakarta, November 2006 

H. NURUL QOMAR 
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