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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tahun 2017 menjadi tahun yang sangat berharga bagi Mukti Echwantono, 

fotografer Fine Art asal kota Malang. Pasalnya, Mukti berhasil memenangkan 

lomba sampul majalah yang memproduseri salah satu band terkenal di dunia yaitu 

Maroon 5 bernama majalah Niepce Book asal Perancis. Dari 12 lagu Maroon 5, ada 

12 pemenang dari seluruh dunia dimana setiap pemenang karya fotonya mewakili 

setiap lagu dari Maroon 5, Mukti mewakili lagu Maroon 5 yang berjudul Harder to 

Breathe. Berawal dari kemenangan lomba tersebut, nama Mukti semakin dikenal 

dan berbagai majalah di dunia menawarkan Mukti untuk mengisi rubriknya1. Foto 

yang berhasil menjadi sampul majalah tersebut berjudul Ophelia, sebuah judul yang 

terdiri dari 44 foto yang berjenis photo story ini rupanya berhasil dilirik oleh 

majalah luar negeri lainnya, dan Ophelia semakin banyak dikenal. 

Sebelumnya, karya fotografi Mukti memang sudah banyak dimuat dalam 

majalah internasional. Setelah kemenangannya dalam majalah Niepce Book, tema 

Ophelia terus dibahas dan diceritakan dalam bentuk artikel dan galeri foto. Mukti 

mendedikasikan dirinya sebagai fotografer Fine Art yang mempunyai ciri khas pada 

semua foto-fotonya, yaitu noir atau suram. Karya foto yang diciptakan oleh Mukti 

ini menggunakan perempuan sebagai objek utamanya. Dimana perempuan 

1Indra Mufarendra “Mengenal Mukti Echwantono, Fotografer yang Karyanya Bikin Maroon 5 
Terpikat”, diakses dari http://www.radarmalang.id/mengenal-mukti-echwantono-fotografer-
yang-karyanya-bikin-maroon-5-terpikat/ pada tanggal 3 April 2018 pukul 11:30 
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mempunyai karakteristik dalam menciptakan perasaan para penikmat fotonya. 

Artinya, Mukti menggunakan gender perempuan sebagai media untuk 

membawakan suasana dalam setiap fotonya. Dalam pengambilan setiap tema, 

Mukti menggunakan konsep dimana setiap judul karyanya dapat diperbincangkan 

dan mempunyai cerita yang mengundang penikmat foto untuk memaknainya. Baik 

itu melalui penentuan model, pengambilan gambar, penentuan latar, dan wardrobe 

yang dikenakan. Foto merupakan salah satu media visual yang merekam kejadian 

atau peristiwa. Dalam fotografi, pengamat dengan pandangan yang sama, gambar 

yang sama, objek yang sama, bukanlah jaminan untuk pembermaknaan yang sama 

pula. Subjektivitas dari fotografer telah menghasilkan pembermaknaan yang lain, 

dimana akan selalu menimbulkan perbedaan tafsir dengan pemandangnya2. 

Fotografi fine art dinilai sebagai genre yang sulit dipahami karena genre ini 

menitikberatkan pada estetika dan intelektual, karya ini mengandung arti yang sulit 

dimengerti karena foto ini dibuat dengan mengandalkan perasaan sang fotografer, 

ada 3 jenis elemen yang harus dimiliki fotografer Fine Art, yaitu mata, kamera dan 

otak3. Foto ini diciptakan atas dasar idealisme sang fotografer untuk menciptakan 

karakteristik dan kekhasan dalam karya fotonya. Maka dari itu, aliran ini diciptakan 

untuk mengasah imajinasi penikmat untuk menafsirkan maksud dari foto tersebut, 

dimana akan menimbulkan pembermaknaan yang berbeda antara fotografer dengan 

penikmat foto. 

                                                             
2Seno Gumira Ajidarma, Kisah Mata Fotografi Antara Dua Subjek : Perbincangan Tentang Ada. 
(Yogyakarta : Galangpress, 2014) hlm 29 
3 Muchtar, Malika. “Pengertian Fine Art Photography”, diakses dari 
https://idseducation.com/articles/pengertian-fine-art-photography/ pada tanggal 10 Maret 2018 
pukul 13:20 
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Fotografi Fine Art adalah genre foto yang memuat suatu visi dan konsep 

dari fotografernya. Dapat disebutkan bahwa dalam aliran ini, elemen, komposisi 

dan detail dalam sebuah frame yang muncul dalam visual foto, bisa bercerita lebih 

detail dari mata sang fotografernya4. 

Melalui media foto, seseorang dapat membaca peristiwa dan berbagai 

asumsi muncul melalui gambar tersebut. Dijelaskan dalam teori Paul 

Messarisbahwa fotografi yang dihasilkan oleh manusia, ada sesuatu yang bisa 

dibaca. Fotografi merupakan bagian dari suatu cara untuk berbahasa. Berbeda 

dengan menulis, fotografi merupakan kegiatan yang lebih banyak melakukan 

penyuntingan, bagaimana fotografer dapat menata peristiwa-peristiwa dalam 

gambar dan fakta-fakta fisik yang sudah merupakan teks tertulis. Paul juga 

mendukung asumsi bahwa foto merupakan media visual dimana tidak hanya 

mengandung makna, melainkan makna tersebut mungkin direkayasa untuk 

memperlihatkan gagasan yang dapat disampaikan kepada khalayak5 

Mukti merupakan salah satu seniman fotografi Indonesia yang namanya 

berhasil bertengger di majalah seni Internasional. Karya foto fine art yang sempat 

dianggap “aneh dan tabu” itu rupanya memiliki taste sangat diminati warga 

internasional dibandingkan warga nasional. Faktor pendidikan merupakan salah 

satu pemicu seseorang untuk memahami sebuah karya seni. Semakin tinggi tingkat 

pendidikan, maka semakin tinggi pula rasa nasionalismenya. Ilmu yang dimiliki 

oleh seseorang berpendidikan tinggi selayaknya dicurahkan untuk kemajuan bangsa 

sendiri. Tingkat penghargaan dan apresiasi yang tinggi pula, karya Mukti lebih bisa 

                                                             
4Agnes Paulina Gunawan, Genre fotografi yang Diminati Fotografer di Indonesia. Humaniora. Vol.5 
No 2, 2014 
5 Ajidarma, Op. CIt,. hlm 21-27 
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dihargai oleh dunia internasional. Setelah melewatkan undangan ke Holywood 

untuk mengisi slot audisi, tahun ini Mukti kembali melewatkan kesempatan untuk 

melihat karyanya sendiri yang sedang dipamerkan di Italia dalam acara Artistic 

Education yang dipromosikan oleh UNESCO karena terkendala biaya yang cukup 

besar untuk menuju ke lokasi. Kurangnya fasilitas sponsor dan publikasi yang 

kurang baik, membuat seniman Indonesia menjadi kesulitan untuk mengharumkan 

nama Indonesia di kancah Internasional.  

Dunia internasional sudah menjadi acuan para seniman mengembangkan 

karya-karyanya lebih jauh lagi. Tidak disangka, Mukti dengan mudah diliput oleh 

berbagai majalah berawal dari kemenangan lombanya. Dari sekian banyak tema 

foto yang diciptakan oleh Mukti, Ophelia menjadi salah satu tema terkenal yang 

sering dipublikasikan berawal dari sampul majalah Maroon 5 yang dimenanginya. 

Pameran foto Artistic Education di Italia yang berlangsung tahun ini juga 

mengambil foto Mukti bertema Ophelia. Tema Ophelia ini juga dimuat dan dibahas 

dalam majalah Inspades edisi ke 8, dimana Ophelia menceritakan tentang 

kebebasan seorang perempuan yang bunuh diri akibat depresi yang dialaminya. 

Bunuh diri yang dilakukan Ophelia dengan terjun dan menenggelamkan diri 

kedalam sungai. Ophelia terinsipirasi berdasarkan zaman yang dilalui oleh William 

Shakespeare. Pada zaman Rennaisance, budaya patriaki sangat dianut sebagai 

kebudayaan masyarakatnya pada saat itu. Mukti terinspirasi dari karya William 

Shakespeare, seorang sastrawan terkenal di Inggris. Ophelia merupakan salah satu 

karakter fiksi dalam drama panggung yang berjudul Hamlet Prince of Denmark, 

karya sastra yang ditulis oleh Shakespeare pada tahun 1599-1601.  
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Foto yang dihadirkan oleh Mukti membawa kesan tentang kematian dengan 

menggunakan perempuan sebagai aktor utamanya. Tidak hanya menampilkan 

sosok perempuan untuk dilihat, namun penikmat foto juga diajak untuk terbawa 

suasana dalam foto tersebut. Perbedaan foto Fine Art yang diciptakan oleh Mukti 

dengan foto model lainnya yang menggunakan fisik sebagai objek utamanya 

adalah, dalam foto Fine Art tidak ada unsur untuk mengeksploitasi tubuh wanita. 

Aliran Fine Art ini mengutamakan tentang seni murni dan idealisme sang 

fotografer. Dimana idealisme tersebut dapat diungkapkan melalui dasar cerita atau 

pemikiran yang diambil dari sang fotografer. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk meneliti representasi 

perempuan pada  karya fotografi Fine Art berjudul Ophelia. Ophelia menjadi wujud 

kebebasan seorang perempuan pada zaman Rennaisance. Mukti memberikan suatu 

pesan yang berbeda dibandingkan jenis fotografi yang lain, dengan memfokuskan 

fotonya pada adegan bunuh diri Ophelia ketika menenggelamkan diri kedalam 

sungai. Jenis fotografi Fine Art ini juga menafsirkan beberapa alasan. Karya foto 

ini menjadi penting karena beberapa orang menafsirkan foto Ophelia ini dengan 

pandangan berbeda, Ophelia berhasil dipamerkan dalam pameran foto Artistic 

Education di Italia, dan salah satu rangkaian foto Ophelia inilah yang menjadi foto 

dalam sampul majalah band asal California, Maroon 5. 

1.2 Rumusan Masalah 

Apa makna foto berjudul Ophelia pada karya photo story Fine Art oleh 

Mukti Echwantono? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah menganalisa dan mendeskripsikan makna foto 

berjudul Ophelia pada karya photo story Fine Art oleh Mukti Echwantono. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Dari hasil penelitian yang telah ditemukan, diharapkan dapat 

dijadikan bahan referensi bagi Mahasiswa Ilmu Komunikasi yang ingin 

mengkaji tentang semiotik makna foto berjudul Ophelia pada karya photo 

story Fine Art oleh Mukti Echwantono. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat berupa wawasan yang berkaitan dengan 

pengadaptasian sandiwara panggung dalam karya fotografi Fine Art. 

 

 


