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BAB  IV 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

4.1. Profil Buku Sinabung Kelud Calling 

Gallery Antara adalah anak perusahaan dari Antaranews.com yang 

menerbitkan buku foto dari karyanya fotografer antara, buku yang rutin setiap 

tahunya di terbitkan dan di beri nama Kilas Balik. Ada juga buku buku yang di 

terbitkan khusus buku tentang bencana alam,  seperti buku Sinabung kelud Calling, 

yang di terbitkan pada bulan April 2014,  

berjumlah 61 pengkarya bersepakat menerbitkan buku Sibabung Kelud 

Calling bertujuan untuk membantu korban bencana alam, semua hasil penjualan 

buku yang di terbitkan sebanyak 777 buku semua di berikan kepanda korban, 

menurut pemberitaan yang di kutip dari antaranews.com, buku yang di kuratori oleh 

Oscar Motullah tersebut laku keras setelah di resmikan oleh bapak Wakil Presiden 

Yusup Kala ke 10 dan 12, dan di apresiasi oleh beberapa tokoh daerah saat pameran 

di gallery Antara tersebut. 

Buku Sinabung Kelud Calling adalah sekumpulan foto dokumentasi tentang 

kejadian letusan Gunung Sinabung dan Gunung Kelud dan bercerita tentang 

kejadian ketika pra atau paska bencana di Kelud dan Sinabung, dalam bukunya 

terdapat sekumpulan foto yang menunjukan muntahan lahar panas dari gunung 

sinabung dan kelud, kerusakan insfrasrtuktur, hujan debu vulkanik, matinya 

perekonomian warga, para korban yang luka luka maupun yang meninggal, 

pendidikan, dan masih banyak lagi. dalam buku tersebut, hampir semua berisi 
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tentang kesedihan, namun ada juga foto yang berbicara soal angan-angan warga 

yang mengharapkan bantuan  dari siapapun.  

4.2 Hak Cipta  

©2014 all Photographers  

Penerbit  : Galery Antara. 

Edisi   : 777 Limited edition copies 

Kurator : Oscar Motulah 

ISBN  : 978-602-9342-13-0 

Berisi 223 Foto dan 61 Jurnalis, 22 x 28 cm 

Dicetak di Jakarta, 4 April 2014 Semua proses dari penjualan dan distribusi 

publikasi ini disumbangkan sepenuhnya kepada Organisasi Non-Pemerintah yang 

ditunjuk dengan program pendidikan khusus untuk mendukung anak-anak korban 

Mt. Sinabung dan Mt. Bencana Kelud. 

Sampul depan 1: Desa Jeraya, Simpang Empat, Karo, Sumatera Utara. Ferdy 

Siregar / Analisa Daily sampul belakang 2: Desa Pandansari, Ngantang, Malang, 

Jawa Timur. Dwi Oblo / Reuters FSC 

4.3. Catatan dalam buku 

Letupan  

 Letutan yang keras itu adalah tarian iblis yang mematikan dan langit adalah 

panggungnya. Tetapi ada sesuatu yang lain yang tak dapat kita lihat gemuruh yang 
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dalam, sebuah terror pada telinga. Kita hanya bisa mendengarnya, mendengar 

adalah memahami tanpa satu titik fokus pun, mendengar adalah masuk ke dalam 

waktu, bukan ruang, mendengar tak hendak menguasai jejak juga babak, dalam 

decibel yang berbeda, gelegar volcano dan geledek terdengar di setiap sudut, tak 

terpaut pada satu tempat pun, seolah, meminjam kata-kata holderlin dating dari 

“kedalaman waktu”. Metafor itu mengisyaratkan bahwa masa lalu merasuk hingga 

kini dan di hadapan yang fana kematian dan kehancuran adalah interupsi yang 

menggetarkan hal-hal yang remeh bagi keabadian. -Goenawan Mohamad- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


