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BAB IV 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

4.1 Biografi Mukti Echwantono 

Gambar 4.1 Mukti Echwantono membawa majalah Niepce Book (Sumber : 

www.radarmalang.com) 

Mukti Echwantono atau lebih dekat disapa dengan Mukti ini adalah 

seorang fotografer fine art berasal dari kota Malang. Lahir padatanggal 22 

September bertempat di kota Malang. Ia mulai menekuni dunia fotografi 

dimulai pada tahun 2006 sebagai fotografer stage. Selama 11 tahun bergelut 

dalam dunia fotografi, Mukti melewati berbagai jenis genre yang pada 

akhirnya dapat ditemukan melalui genre fine art. Saat ini Mukti sering diminta 

untuk mengisi acara workshop tentang karyanya. Baginya kreativitas adalah 

salah satu peran yang memainkan peran penting dalam kehidupan manusia. 
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Kemampuan tersebut didasarkan pada kemampuan intelektual, seperti 

kecerdasan, bakat dan keterampilan dari hasil belajar1. 

4.2 Mukti dan Karya Foto Fine Art 

Sudah 350 foto dari berbagai jenis tema yang diangkat oleh sosok 

Mukti tersebar dalam berbagai media cetak maupun online. Sisanya ada sekitar 

500 foto yang ia simpan secara pribadi. Baginya, bertahun-tahun menggeluti 

dunia fotografi merupakan sebuah tantangan tersendiri menemukan dimana 

titik ia akan terfokus pada satu genre. Pada awalnya, Mukti menyukai berbagai 

genre fotografi terutama landscape. Ia memulai menggunakan kameranya 

untuk memotret foto stage atau konser. Mukti merupakan seseorang yang 

sangat menyukai "mistikisme", atau sesuatu yang berbau mistis. Tidak heran 

jika foto-foto yang ia hasilkan selalu mengandung unsur mistis dan gelap. 

Mistis merupakanarti lain yang tidak terlihat, baginya sisi mistis tersebut 

merupakan suatu hubungan antara Mukti dengan Tuhan. Menurutnya, 

keindahan sebuah foto tidak hanya melalui keindahan dan kebersihan, belajar 

untuk merasakan sentuhan khusus adalah hal yang paling penting. Seberapa 

dalam foto tersebut dapat diingat hingga kedalam hati seseorang. Hampir 

semua foto Mukti bernuansa gelap dan hitam, menurutnya foto gelap 

merupakan usaha untuk meromantiskan kesedihan dan kedepresian. Dalam 

setiap fotonya selalu muncul perasaan dan emosi2.  

Pria yang menyukai musik dari Marylin Manson ini menggunakan 

genre fine artberjenis neo-noir yang digunakan pada tahun 1940-1950 

bersuasana dark, moody, dan desperate. Baginya, fotografi fine art adalah 

                                                             
1 Wawancara langsung dengan Mukti Echwantono, pada 2 September 2018 pukul 13:30 
2Ibid 



83 
 

menggabungkan antara penyair dan pelukis yaitu antara puisi dan fotografi. 

Konsep foto yang diusung oleh Mukti merupakan konsep yang terbilang 

berani, karena di Indonesia sendiri konsep tersebut masih belum banyak 

diterima oleh masyarakat. Sangat jelas bahwa jenis foto milik Mukti ini 

melawan arus yang bertentangan di Indonesia. Ada batasan dinding yang tinggi 

dalam mengusung konsep tersebut. Beberapa fotonya mengusung tema nude, 

dan mistis namun dalam pandangan lain, foto tersebut terbilang melanggar adat 

dan istiadat. Jika karya Mukti dibawa pada kancah internasional, masyarakat 

disana akan menganggap bahwa karyanya merupakan karya murni dan bukan 

menjadi salah satu pelanggaran. Ia pernah mencoba untuk menerbitkan karya-

karyanya di majalah fotografi Indonesia. Sebagian besar tidak bisa menerima, 

dan alhasil ia tidak berhasil untuk sedikit membuka pola pikir masyarakat 

Indonesia tentang sebuah seni. Hanya ada 1 majalah Indonesia yang berhasil ia 

tembus, yaitu majalah fotografi bernama Chips. Hal tersebut dikarenakan di 

Indonesia sendiri pendidikan tentang mengapresiasi seni tidak terlalu tinggi. 

Berbeda dengan di negara lain yang sejak kecil mulai diajarkan bagaimana 

mengapresiasi sebuah karya. Sehingga ketika seseorang disajikan sebuah karya 

yang terbilang berbeda, tidak serta-merta ditelan mentah-mentah3. 

Mukti menggunakan media buku untuk mendapatkan banyak ide yang 

akhirnya harus benar-benar ia pikirkan untuk disalurkan dalam media foto. 

Foto yang ia hasilkan berlatar belakang juga melalui adegan sinematografi. 

Baginya, melalui media foto, ia bisa menggambarkan adegan-adegan dalam 

sebuah film atau cerita. Dalam menciptakan foto-fotonya, Mukti murni 

                                                             
3 Ibid 



84 
 

menggunakan teknik langsung dengan menggunakan kamera. Baik itu blur 

yang dihasilkan dan warna-warna dark yang menjadi salah satu ciri khas dalam 

setiap fotonya. Fotografi baginya merupakan hal yang harus diolah secara 

matang melalui kamera, bukan dari editing. 

Karya yang diciptakan oleh Mukti tidak seta merta muncul begitu saja, 

ide dan konsep yang diusung benar-benar dipikirkan jauh-jauh hari. Biasanya, 

untuk membuat satu konsep dari sebuah cerita, Mukti memakan waktu antara 

3-4 bulan, dengan eksekusi pemotretan selama satu hari. Dalam satu tahun, 

Mukti hanya bisa menghasilkan beberapa konsep foto saja. Konsep foto harus 

benar-benar kuat, karena baginya fotografi fine art adalah simbol, dan genre 

tersebut merupakan jenis genre yang sulit dimengerti. Masyarakat Indonesia 

menganggap bahwa foto yang baik selalu dilihat dari sisi teknis, kamera yang 

digunakan, sudut pengambilan gambar, dan melupakan tentang konsep. Hal 

penting yang dilupakan oleh fotografer di Indonesia adalah tentang sebuah 

sejarah dari konsep yang diusungnya4. 

Mukti menggunakan literasi berupa buku untuk mendapatkan informasi 

seputar ide dan konsep yang ia angkat. Baginya, ketika seseorang telah 

memahami tentang sebuah konsep, rasa dari konsep tersebut akan dapat mudah 

tertuang melalui media foto. Baginya, seorang fotografer fine art harus 

menguasai 3 hal, yaitu craft, teknis dan rasa. Jika seseorang telah menyukai 

suatu hal, makaia akan mencari tau tentang sejarah dari hal yang disukainya 

tersebut. 

                                                             
4 Ibid 
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Dari sekian banyak tema karya Mukti, beberapa cerita ia angkat dari 

sudut pandang dualisme. Ia menggabungkan cerita atau mitos yang 

berkembang dari negara lain untuk ditabrakkan dengan negara Indonesia. 

Baginya, fotografi fine art merupakan kebebasan untuk berekspresi. Fotografi 

fine art sangat diperbolehkan untuk keluar dari pakem melalui dasar cerita. 

Asalkan, tidak menutup kemungkinan untuk diselipkan sebuah makna dalam 

fotonya5. 

4.3 Tema Ophelia Menjadi Karya Unggulan 

Majalah Niepce Book yang menjadi awal dari tema Ophelia terus 

menerus dibahas. Salah satu dari deretan foto bertemakan Ophelia berhasil 

menjadi salah satu sampul majalah internasional yang dikelola oleh produser 

band Maroon 5 tersebut. 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 Breathe6. Ophelia 

terdiri dari 44 foto tentang kejadian bunuh diri seorang perempuan karena 

penolakan restu cinta. Foto yang bertemakan Ophelia ini merupakan photo 

story yang didalamnya terdiri dari rangkaian bunuh diri Ophelia. Beberapa foto 

diambil dari sudut pandang berbeda dengan mengkombinasikan antara foto 

fine art dengan foto fashion. Foto tersebut diciptakan sedemikian rupa oleh 

Mukti hingga menghasilkan karya yang memiliki taste berbeda darifoto pada 

umumnya. Salah satu majalah yang banyak membahas tentang kisah Ophelia 

                                                             
5 Ibid 
6Indra Mufarendra. 2017. 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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yaitu majalah seniman Inspades yang berasal dari Rusia. Majalah tersebut 

lengkap membahas bagaimana Ophelia diceritakan7. 

Mukti banyak menggunakan model perempuan karena perempuan 

memiliki emosional yang cepat dikeluarkan ketika berpose. Konsep Ophelia 

menggunakan model perempuan yang mengharuskan model tersebut masuk 

kedalam air selama beberapa waktu hingga pemotretan selesai. Dari dasar 

cerita Ophelia, Mukti tidak serta-merta menjiplak dari cerita fiksi William 

Shakespeare. Melainkan ia memutar balikkan dengan memberikan nuansa 

mistis dalam fotonya. Mukti mengambil sudut pandang dualism dalam cerita 

Ophelia ini. Baginya, foto fine art sangat diperbolehkan keluar dari pakem. 

Dalam pengerjaannya, Mukti adalah seorang single fighter, atau fotografer 

tunggal tanpa ditemani tim. Dimulai dari menyusun konsep, teknis, dan 

eksekusi, Mukti mengerjakan semuanya secara individu. Ophelia termasuk 

dalam foto yang bersifat surrealisme, atau tidak benar-benar nyata. Cerita 

Ophelia yang dibawa dalam bentuk foto fine art ini memakan waktu sekitar 3-

4 bulan dengan eksekusi dalam sehari saja8.  

Foto fine art berjudul Ophelia yang diciptakan oleh Mukti terinspirasi 

dari cerita fiksi berjudul Hamlet Prince of Denmark karya William 

Shakespeare. Tema foto yang dibawakan oleh Mukti menceritakan tentang 

seorang perempuan yang bunuh diri karena depresi atas aturan budaya yang 

mengikatnya. Dalam zaman Renaissance, bunuh diri merupakan sebuah 

kesalahan. Dibawah kepemimpinan gereja dan negara, mereka mengambil 

                                                             
7 Wawancara langsung dengan Mukti Echwantono, pada 2 September 2018 pukul 13:30 
8 Ibid 
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pandangan dengan tegas bahwa bunuh diri merupakan dosa yang berat dimana 

terkait dengan keputusasaan dan kebanggan setan. Namun dalam drama zaman 

Renaissance, bunuh diri sering digambarkan dengan cara yang lebih halus, 

biasanya aksi bunuh diri diambil melalui sikap heroik atau bentuk-bentuk 

pengorbanan dalam sebuah cerita yang diangkat. 

Dalam tema Ophelia, ada dua orang model yang digunakan oleh Mukti, 

yaitu Larasati Ria yang berumur 25 tahun dan Ratna yang berumur 26 tahun. 

Foto Ophelia ini diambil dilokasi di taman wisata Wendit kota Malang pada 

tahun 20139. 

 

                                                             
9 Ibid 


