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FOTOGRAFI | Keping I 

 
PADA hakikatnya, fotografi merupakan teknik untuk menghasilkan 

gambar yang tahan lama melalui suatu reaksi kimia yang terjadi saat cahaya 

menyentuh permukaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.  Jika ditilik dari 

sejarahnya, fotografi merupakan hasil dari penemuan dalam bidang ilmu 

alam yang menghasilkan kamera, dan dalam bidang ilmu kimia yang 

menghasilkan film. Gabungan kedua disiplin itulah yang kemudian 

melahirkan fotografi. Awalnya, kedua penemuan tersebut tidak memiliki 

kaitan satu dengan yang lainnya, namun pada tahun 1839, Louis Daguerre 

mencoba untuk menggabungkan keduanya sehingga melahirkan penemuan 

baru yaitu fotografi sebagai konsekuensi langsung perkembangan di bidang 

kimia dan optikal.    

Istilah ‘fotografi’ itu sendiri berasal dari dua kata dalam bahasa 

Yunani, ’photos’ dan ’grafos’, photo berarti cahaya dan grafos berarti menulis 

atau melukis.  Jadi, fotografi dapat diartikan sebagai kegiatan “melukis 

dengan cahaya”.  Dalam proses fotografi, kehadiran cahaya adalah mutlak 

adanya, mulai dari pemotretan sampai proses pencetakan film menjadi foto, 

semuanya memerlukan cahaya. Kini, fotografi telah menjadi bagian paling tak 

terpisahkan dari kehidupan manusia di seluruh penjuru dunia.  Manusia 

modern saat ini senantiasa berhadapan dengan seribu hasil karya fotografi 

setiap harinya, baik dalam bentuk foto, gambar, maupun iklan di media 

massa.  Bahkan, revolusi kamera dalam bentul digitaly sebagai medium 

fotografi dewasa ini memungkinkan proses atau kegiatan fotografi dapat 

dilakukan oleh siapa saja, kapan saja dan dimana saja.   
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Sementara itu, kaitannya dengan bidang Jurnalistik, fotografi adalah 

sebuah integritas absolut.  Jurnalistik dan fotografi adalah satu kesatuan utuh 

yang tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya.  Tanpa fotografi, kegiatan 

jurnalistik mungkin terasa kurang greget, kurang estetis.  Pun sebaliknya, 

fotografi dengan sentuhan jurnalistik menjadikan karya foto menjadi terasa 

sempurna dan bernilai makna. 

 

1.1 Sejarah Fotografi 

Jika fotografi dipandang dari aspek perkembangan teknologi kamera, 

maka fotografi baru berkembang + 150 tahun silam.  Namun, jika fotografi 

yang dimaksud adalah proses pencahayaan yang menghasilkan gambar dua 

dimensi, maka sejarah fotografi sangatlah panjang.  Bahkan, para ahli 

mencatat bahwa fotografi sudah berkembang sebelum dunia memasuki fase 

Masehi. Dalam Buku ”The History of Photography” karya Alma Davenport 

(1991), Ahmad Taufiq, MA (2008) dalam bukunya ”Pengantar Fotografi” 

menyebutkan, asal muasal proses atau gejala fotografi pertama kali 

ditemukan oleh Mo Ti pada abad ke-5 sebelum Masehi (SM).  Dalam sebuah 

ruangan yang gelap, Mo Ti mengamati sebuah lubang dan ia berhasil 

menemukan gejala fotografi dimana pada bagian dalam ruangan itu akan 

terefleksikan pemandangan di luar ruangan secara terbalik melalui lubang 

tersebut.  

Kemudian pada abad ke-10 Masehi, seorang pengembara keturunan 

Arab, Ibn al-Haitham menemukan fenomena yang sama pada tenda miliknya 

yang bolong. Haitham melihat suatu gambar pada salah satu dinding 

tendanya.  Setelah diselidiki ternyata berasal dari sebuah lubang kecil pada 

dinding tenda yang berhadapan di dalam tendanya itu.  Gambar tersebut 

ternyata sama dengan pemandangan yang berada di luar tenda, namun 

posisinya terbalik.  Gejala ini membuktikan bahwa cahaya selalu melintas 

lurus, sesuai dengan ilmu alam.  

Sejarah mencatat bahwa dua peristiwa yang dialami oleh Mo Ti dan 

Ibn Al-Haitham tersebut merupakan tonggak awal penemuan fotografi di 

dunia dipandang dari segi proses.  Sementara dari segi teknologi, maka 

fotografi mulai tercatat resmi pada abad ke-19 seiring dengan kemajuan 

teknologi yang semakin progresif kala itu. 
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Gambar 1.1 

Ilustrasi Ibn al-Haitham 
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Pada tahun 1839 seorang berkebangsaan Prancis, Louis Jacques 

Mande Daguerre berhasil menemukan medium fotografi dari plat logam, 

Louis Jacques Mande Daguerre.  Karenanya, tahun 1839 dicanangkan sebagai 

tahun awal fotografi.  Fotografi kala itu dipandang sebagai sebuah terobosan 

teknologi, karena rekaman dua dimensi seperti yang dilihat mata sudah bisa 

dibuat permanen. Kendati tahun 1839 secara resmi dicanangkan sebagai 

tahun awal fotografi, namun sebenarnya hasil karya berupa foto telah ada 

beberapa tahun sebelumnya.  Pada tahun 1826, seorang peneliti dari 

Perancis lainnya, Joseph Nicephore Niepce, berhasil membuat sebuah foto 

yang kemudian dikenal sebagai foto pertama dalam sejarah peradaban 

manusia.  Foto yang berjudul “View from Window at Gras” itu kini tersimpan 

utuh di Universitas Texas di Amerika Serikat. 

Niepce membuat foto dengan melapisi pelat logam dengan sebuah 

senyawa buatannya.  Plat logam tersebut kemudian disinari dalam kamera 

Obscura sampai beberapa jam sampai tercipta gambar.  Metode Niepce itu 

awalnya memang sulit diterima mengingat proses penyinaran yang lama, 

yakni tiga hari.  Berselang setahun (1827), Louis Jacques Mande Daguerre 

mencoba untuk menyempurnakan temuan Niepce tersebut.  Dua tahun 

kemudian, Daguerre dan Niepce resmi bekerjasama untuk mengembangkan 

temuan tersebut yang kemudian disebut sebagai Heliografi.  Dalam bahasa 

Yunani, Heliografi berarti ‘helios’ yakni matahari dan ‘graphos’ yakni melukis.  

Jadi, Heliografi adalah proses melukis dengan sinar atau cahaya matahari. 

http://www.google.com/
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Pada tahun 1833, Joseph Nicephore Niepce meninggal dunia, sehingga 

Daguerre terpaksa bekerja sendiri selama rentang enam tahun untuk 

menyempurnakan temuan rekan kerjanya tersebut.  Alhasil, tahun 1839 

kerja kerasnya tersebut menuai hasil, untuk kemudian dipublikasikan ke 

seluruh penjuru dunia.  Temuan Niepce yang kemudian dikembangkan oleh 

Daguerre tersebut merupakan pijakan bagi perkembangan pesat bidang 

fotografi di kemudian hari.  Bahkan, temuan paling revolusionir di bidang 

fotografi adalah penemuan cahaya buatan dalam bentuk lampu kilat (blitz) 

yang bisa menggantikan cahaya matahari yang dominan.   

Dengan demikian, maka istilah heliografi pun dengan sendirinya 

tergantikan dengan istilah fotografi.  Kehadiran cahaya buatan dalam bentuk 

lampu sorot atau lampu blitz tersebut ternyata lebih memudahkan proses 

kerja fotografi, dimana fotografi tidak lagi tergantung oleh cahaya matahari. 

Bahkan, pada tahun 1940, Dr Harold Edgerton, dibantu rekan kerjanya, Gjon 

Mili berhasil menemukan lampu yang bisa on-off  berulangkali dalam 

hitungan sepersekian detik yang kemudian dinamakan dengan istilah lampu 

Strobo. Lampu jenis ini biasanya digunakan untuk mengambil (memotret) 

gambar yang sedang bergerak cepat, seperti memotret atlit peloncat indah 

yang sedang salto, memotret pelari yang sedang menuju garis finish, atau 

memotret balap mobil atau motor yang sedang saling salip atau yang sedang 

terjungkal. Selain cahaya strobo, kegiatan fotografi juga lebih dipermudah 

dengan ditemukannya cahaya inframerah.  Cahaya ini berfungsi untuk 

memotret suatu objek yang tidak tembus oleh cahaya biasa, seperti tertutupi 

kabut.  Karenanya, fotografi inframerah sering digunakan untuk pemotretan 

udara pada wilayah-wilayah berkabut. 

Revolusi Fotografi berikutnya terjadi pada 1879, seorang peneliti 

berkebangsaan Amerika, George Eatsman berhasil menciptakan plat-plat 

peka cahaya dalam jumlah yang banyak.  Eatsman terus melakukan inovasi-

inovasi terhadap hasil temuannya, sehingga pada tahun 1888 ia berhasil 

menciptakan sebuah kamera box yang kecil dan ringan yang diberi merek 

KODAK. Bahkan, di tahun 1891 Eatsman berhasil memasarkan gulungan 

(roll) film berbahan kimia perak Bromida untuk 100 exposure yang bisa 

dipasang pada kamera KODAKnya tersebut dalam kondisi terang cahaya.  

Eatsman pun kemudian mendirikan sebuah pabrik fotografi yang diberi 

nama “Eatsman Kodak Company”. 
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Gambar 1.2 

George Eastman 
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Namun, dari semua temuan-temuan yang ada, perkembangan 

teknologi fotografi tidak bisa mengesampingkan jasa besar dari seorang 

Leonardo Da Vinci di abad ke-15, ialah peletak dasar fotografi di dunia yang 

untuk kali pertama berhasil membuat alat untuk merekam peristiwa-

peristiwa alam.  Alat atau medium bagi proses fotografi yang ia ciptakan 

berbentuk kotak yang kemudian dinamakan Camera Obscura yang berarti 

”kamar gelap”.  Awalnya, kamera yang menjadi cikal bakal dari kamera kuno 

tersebut merupakan sebuah kamar gelap dengan sebuah lubang kecil pada 

salah satu dindingnya, sedangkan di tengah ruang dipasang “dinding” atau 

sekat dari kertas setengah tembus cahaya untuk menampung objek yang 

tercipta yang berasal dari lubang kecil tersebut, untuk kemudian dijiplak 

dengan memakai alat tulis.   

Dari kamar gelap itu, kemudian diciptakan “kamar gelap” miniatur 

yang lebih praktis.  Pada bagian yang berlubang ditambahkan sebuah lensa, 

sementara di bagian dalam dipasangi cermin dengan posisi 45 derajat untuk 

memantulkan gambaran yang tercipta oleh lensa ke arah atas yang ditutupi 

kaca bening.  Hasilnya, proses penjiplakan gambar menjadi lebih praktis, dan 

--berkat lensa-- gambar yang terbentuk menjadi lebih kecil dari wujud 

http://www.micro.magnet.fsu.edu/
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aslinya, bahkan dengan mengatur posisi lensa, ketajaman gambar dapat 

diatur sesuai dengan jarak sasaran terhadap kamera obscura tersebut. 

Perkembangan fotografi selanjutnya terus mengalami perkembangan pesat 

seiring dengan perkembangan teknologi kamera.  Bahkan, memasuki abad 21 

fotografi berevolusi menjadi era digital, sehingga kini kamera foto tidak lagi 

menggunakan gulungan film, namun telah menjadi film-film digital yang 

mutakhir. 

 

1.1.1 Perkembangan Fotografi di Indonesia 

Berbicara sejarah perkembangan fotografi di Indonesia tidak bisa 

dilepaskan dari peran seorang dari eropa yang bernama Adolf Schaeffer.  

Dialah yang pertama kali datang ke Indonesia, tepatnya ke Batavia dengan 

membawa kamera lengkap dengan lembaran peraknya.  Keberadaan 

Schaeffer di Hindia Belanda –sebutan Indonesia kala itu– semata untuk 

mengemban tugasnya melakukan kegiatan inventarisasi bergambar 

mengenai arca Hindu-Jawa. Selama menjalankan tugas memotretnya 

tersebut, Schaeffer pun kerap memotret kehidupan sehari-hari masyarakat di 

pulau Jawa maupun di dan luar Jawa.  Gambar-gambar atau foto hasil 

jepretannya tersebut digunakan pemerintah Kolonial Belanda untuk 

memberikan gambaran perihal negara-negara jajahannya kepada 

masyarakatnya di Belanda.   

Selama melakukan kegiatan fotografi, ada banyak karya foto yang 

mengundang decak kagum kaum bangsawan, di antaranya foto Raja Buleleng 

dari Bali, Gusti Ngurah Ktut Jelantik yang tengah berfose bersama putri dan 

pengawalnya.  Bahkan, foto Borobudur hasil jepretan Schaeffer di tahun 1844 

ditasbihkan sebagai tonggak sejarah fotografi di Indonesia, mengingat 

pengambilan obyek Borobudur menggunakan kamera modern.  Atas karya-

karya monumentalnya di bidang fotografi tersebut itulah, Schaeffer pun 

mendapat tempat di hati para pemerintah Belanda.  Bahkan, ia diberi otoritas 

penuh atas segala kegiatan fotografi di seluruh wilayah jajahan Belanda 

terutama di Indonesia.  Selanjutnya, untuk menunjukkan keseriusannya di 

bidang fotografi, Schaeffer pun mendirikan studio foto pertama yang dibuka 

di Batavia yang diberi nama “Woodbury & Page”.  Setelah itu, lahirlah para 

fotografer-fotografer pribumi, salahsatunya adalah Kassian Chepas di abad 

ke 20. 
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 Rekam Jejak Kassian Cephas 

Kassian Cephas dilahirkan di bumi Hindia Belanda tepatnya di wilayah 

Jogjakarta pada 15 Januari 1845 atau abad ke-19 dari pasangan Kartodrono 

dan Minah.  Cephas mulai belajar menjadi fotografer profesional saat ia 

menjadi tenaga magang pada Isidore van Kinsbergen di Jawa Tengah sekitar 

1863-1875.  Semasa hidupnya, Cephas terbilang populis mengingat kala itu 

dunia fotografi masih sangat asing dan tak tersentuh oleh penduduk pribumi.  

Bahkan pada masa kekuasaan Sultan Hamengkubuwono VII, Cephas diangkat 

fotografer khusus keraton. Semasa menjalankan tugasnya, ia banyak 

memotret momen-momen khusus yang hanya diadakan di keraton pada 

waktu itu.  

Dari foto-fotonya tersebut, Cephas telah memotret banyak hal tentang 

kehidupan di dalam keraton, mulai dari foto Sultan Hamengku Buwono VII 

dan keluarganya, bangunan-bangunan sekitar Keraton, upacara Garebeg di 

alun-alun, iring-iringan benda untuk keperluan upacara, tari-tarian.  Tidak 

hanya itu, Cephas juga diketahui banyak memotret candi dan bangunan 

bersejarah lainnya, terutama yang ada di sekitar Yogyakarta. Saat ini, 

sejumlah hasil karya fotografinya banyak dimuat di dalam buku karya Isaac 

Groneman, yakni seorang dokter yang banyak membuat buku-buku tentang 

kebudayaan Jawa, dan buku karangan Gerrit Knaap, seorang sejarawan 

Belanda yang berjudul "Cephas, Yogyakarta : Photography in the Service of 

the Sultan". 

Semasa karir fotografinya, Cephas pernah terlibat dalam proyek 

pemotretan untuk penelitian monumen kuno peninggalan zaman Hindu-

Jawa, yaitu kompleks Candi Loro Jonggrang di Prambanan, yang dilakukan 

oleh Archeological Union di Yogyakarta pada tahun 1889-1890.  Dalam 

mejalankan tugasnya, ia dibantu oleh anak laki-lakinya bernama Sem yang 

juga tertarik pada dunia fotografi. Cephas juga membantu memotret untuk 

lembaga yang sama ketika dasar tersembunyi Candi Borobudur mulai 

ditemukan.  Ada sekitar 300 foto yang dibuat Cephas. Pemerintah Belanda 

mengalokasikan dana 9.000 gulden untuk penelitian tersebut, dan Cephas 

mendapat bayaran sebesar 10 gulden per lembar fotonya.   

Selain itu, sejumlah foto seputar candi tersebut ia jual bebas.  Alhasil, 

foto-foto buah karyanya itu menyebar dan terkenal.  Ada yang digunakan 

sebagai suvenir atau oleh-oleh bagi para elite Belanda yang akan pergi ke 
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luar kota atau ke Eropa. Album-album yang berisi foto-foto Sultan dan 

keluarganya juga kerap diberikan sebagai hadiah untuk pejabat 

pemerintahan seperti presiden.  Hal itu tentunya menjadikan sosok Kassian 

Cephas menjadi terkenal di kalangan masyarakat elite.  Ia pun mendapat 

keleluasaan untuk bergaul dengan kalangan bangsawan.  Karena kedekatan 

dengan lingkungan elite itulah, maka sejak tahun 1888 Cephas memulai 

prosedur untuk mendapatkan status "equivalent to Europeans" (sama 

dengan orang Eropa) untuk dirinya sendiri dan kedua anak laki-lakinya, Sem 

dan Fares. 

 

 ”Tergilas” Mendur Bersaudara 

Kendati nama Kassian Chepas sangat populis di masanya, namun 

dalam khazanah fotografi Indonesia, namanya tidak setenar Mendur 

bersaudara, yakni Frans Mendur dan Alex Mendur.  Keduanya adalah 

fotografer yang dianggap sangat berjasa bagi perjalanan bangsa ini karena 

telah mengabadikan momen-momen bersejarah bangsa Indonesia 

salahsatunya saat Soekarno-Hatta membacakan teks proklamasi 

Kemerdekaan Indonesia. Karenanya, karya-karya mereka lebih ”diminati” 

masyarakat Indonesia karena dianggap memiliki semangat nasionalisme dan 

heroisme yang tinggi. Mendur bersaudara memang banyak mengabadikan 

momen-momen bersejarah bangsa Indonesia, seperti foto Bung Tomo yang 

sedang berpidato dengan semangat berapi-api di bawah payung, foto 

Jenderal Sudirman saat bertandu, foto suasana sengit pertempuran di 

Surabaya, hingga foto penyobekan bendera Belanda di Hotel Savoy.  Foto-foto 

Mendur tersebut pun menjadi alat perjuangan bangsa dan menjadi bukti 

sejarah terbentuknya negara ini.  

Sementara foto-foto Kassian Cephas jika dipandang dari substansinya 

sangat bertolak belakang.  Kandungan foto karya Cephas dinilai tidak 

mendukung suasana pergolakan yang tengah berlangsung saat itu. Bahkan 

foto-fotonya yang menonjolkan tentang keindahan Indonesia, potret raja-raja 

dan “londo-londo”, serta para bangsawan dipandang sebagai “pro status 

quo”. Dengan demikian, perbedaan jaman lah yang membuat foto-foto karya 

Cephas dan Mendur Bersaudara saling bertolak belakang. Kalau foto karya 

Mendur Bersaudara memperlihatkan sosok Bung Karno yang hangat, 
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flamboyan, dan penuh semangat kerakyatan, justru foto buatan Cephas 

menampilkan sosok raja yang dingin, sombong, dan sangat feodal.  

Bila foto-foto para pejuang wanita yang juga anggota palang merah di 

kancah pertempuran disuguhkan Mendur bersaudara, Cephas justru 

menghadirkan foto-foto gadis cantik, manja, dan ayu.  Karenanya, menjadi 

wajar bila foto-foto Mendur bersaudara lebih dilirik bangsa ini ketimbang 

foto-foto Cephas yang dinilai ”pro kolonial”. Kini Kassian Cephas hanya 

tinggal kenangan. Foto-foto tentang dirinya pun tersembunyi entah dimana.  

Namun, ada sebuah foto yang menjadi bukti bahwa ia pernah ada, yakni foto 

dirinya setelah menerima bintang jasa “Orange-Nassau” dari Ratu 

Wilhelmina pada tahun 1901 

 

Gambar 1.3 

Alex Mendur 
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1.2 Pengertian Fotografi 

Secara etimologis atau asal kata, fotografi berasal dari dua kata dalam 

bahasa Yunani, yakni ’photos’ dan ’graphos’, photos berarti cahaya dan 

graphos berarti melukis.  Jadi, fotografi adalah suatu proses atau kegiatan 

menulis atau melukis dengan cahaya.  Sedangkan dalam arti luas, fotografi 

berarti proses atau metode untuk menghasilkan gambar atau foto dari suatu 

obyek dengan merekam pantulan cahaya yang mengenai obyek tersebut pada 

http://www.kalvinhouse.blogspot.com/
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media yang peka cahaya.  Alat paling populer untuk menangkap cahaya 

tersebut adalah kamera. Dengan demikian, prinsip fotografi adalah 

memfokuskan cahaya dengan bantuan pembiasan sehingga mampu 

membakar medium penangkap cahaya.  Medium yang telah dibakar dengan 

ukuran luminitas cahaya yang tepat akan menghasilkan bayangan yang 

identik dengan cahaya yang memasuki medium pembiasan yang disebut 

lensa.   

Untuk menghasilkan intensitas cahaya yang tepat sehingga 

menghasilkan gambar, digunakan bantuan alat ukur berupa lightmeter.  

Setelah mendapat ukuran pencahayaan yang tepat, seorang fotografer bisa 

mengatur intensitas cahaya tersebut dengan merubah kombinasi ISO/ASA 

(ISO Speed), Diafragma (Aperture), dan Kecepatan Rana (Speed).  Kombinasi 

antara ISO, Diafragma dan Speed tersebut disebut sebagai Eksposur 

(Exposure)  Namun, di era fotografi digital sekarang ini, yang mana gulungan 

film tidak lagi digunakan, maka kecepatan film yang semula digunakan 

berkembang menjadi Digital ISO. 

 

1.2.1 Pengertian Foto 

Jika dipandang dari segi wujud, foto dapat diartikan sebagai sebuah 

obyek atau gambar, yakni sebuah gambar yang dihasilkan dengan 

menangkap cahaya pada medium  yang telah dilapisi bahan kimia peka 

cahaya atau sensor digital.  Atau sebuah penyerupaan yang dihasilkan 

melalui suatu proses yang dinamakan fotografi. Sementara menurut 

ensiklopedia bebas, Foto adalah gambar diam, yang dihasilkan oleh kamera 

yang merekam suatu obyek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu 

tertentu.  Sementara kegiatan yang berhubungan dengan foto diistilahkan 

dengan fotografi. (www.wikipedia.com)  

Seiring perkembangan kamera, ada banyak jenis gambar yang dapat 

digolongkan ke dalam bentuk foto, di antaranya, daguerrotype, heliotype, 

cetak albumen, cetak gelatin perak, photogravure, dan lukisan fotogenik, yang 

berkembang pada abad ke-19.  Sedangkan di abad ke-20, ada jenis polaroid, 

pindai elektronik (electronic scanner), foto digital, dan sebagainya. Selain 

definisi foto dari segi wujud, foto juga memiliki arti dari segi fungsional, 

makna, dan nilai yang terus mengalami perubahan sejalan dengan 

transformasi dan metamorfosis wujudnya.  Dari segi warna, foto hitam putih 
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dan foto warna adalah dua hal yang berbeda. Dari segi ukuran dan bentuk, 

foto besar dan foto kecil, foto persegi dan foto persegi panjang atau bulat juga 

berbeda.  

Kualitas pencetakan pun, seperti mengilat atau dof, dicetak di atas 

kertas tipis atau tebal), atau media yang digunakan, apa analog atau digital, 

serta cara penyimpanan dan penyajian (dalam album, bingkai, atau media 

penyimpanan dan penyajian digital), dan tujuan penggunaan, untuk kartu 

tanda pengenal diri kah, koran, majalah, atau pameran di galeri, semuanya 

telah mengubah dan memengaruhi pemahaman dan pemaknaan akan nilai 

dan status foto sebagai objek.  Dengan demikian, “kejlimetan” atas definisi 

foto tidak hanya melibatkan wujud dan fungsinya, namun juga pada genre-

genre yang dilabelkan kepadanya. Pengategorian foto ke dalam genre-genre 

yang berbeda merupakan upaya mengodifikasi referensi dan status foto 

menggunakan asumsi-asumsi yang dikonstruksi. Label genre foto seni, 

misalnya, melibatkan asumsi-asumsi yang berbeda dengan asumsi-asumsi 

yang disandang oleh foto dokumentasi.  

Akibat pengategorian dan konstruksi asumsi-asumsi yang dipakai 

untuk pengategorian itu, foto yang fungsional seperti foto dokumentasi, 

seringkali dianggap kurang bernilai dibanding foto yang kurang atau tidak 

fungsional, seperti foto seni. Proses pengkategorian foto menggunakan 

asumsi-asumsi yang dikonstruksi kan tersebut telah terjadi sejak masa-masa 

awal perkembangan fotografi. The Photographic Society, yang didirikan di 

London pada 1853 dan kemudian berubah nama menjadi The Royal 

Photographic Society misalnya, didirikan dengan maksud tujuan untuk 

menjadikan praktik fotografi sebagai bagian dari tradisi akademik seni rupa.  

Namun, karena ketiadaan referensi yang memadai untuk dijadikan 

sebagai landasan menyusun hierarki dan melakukan pengategorian genre 

foto pada waktu itu, maka asumsi-asumsi yang dipakai bersumber dari seni 

visual terdekat, yaitu seni lukis.  Karena itulah, maka praktik fotografi 

senantiasa berkaitan erat dengan seni lukis.  Jadi, tidaklah mengherankan 

apabila dalam praktik, apresiasi, dan kritik fotografi hingga saat ini masih 

terus menggunakan paradigma-paradigma seni lukis tersebut. Perbedaan-

perbedaan wujud seperti itu mengingatkan kita akan kerumitan yang 

inheren pada sifat foto itu sendiri: Definisi foto sebagai objek selalu terkait 

dengan (dan bergantung pada) konteks sejarah, konteks sosial, konteks 
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budaya, dan konteks teknologi. Dengan kata lain, konteks-konteks itulah 

yang sebenarnya menjadi salah satu penentu definisi, makna, dan nilai foto.  

 

1.3 Fungsi Fotografi 

Untuk mendedah untuk apa fotografi dilakukan tentu tergantung dari 

tujuan kegitan foto tersebut.  Namun menurut para ahli yang kompeten di 

bidang fotografi, baik dari lingkungan akademikus maupun praktikus, 

sedikitnya proses kegiatan fotografi memiliki 10 (sepuluh) fungsi, yakni : 

 

1. Sebagai Dokumentasi 

 Karya foto merupakan suatu dokumentasi yang bisa disimpan dalam 

kurun waktu tertentu.  Hampir semua aktivitas manusia dengan berbagai 

kehidupannya bisa diabadikan dalam foto sehingga segala apa yang pernah 

terjadi dalam hidup dan kehidupan terdokumentasikan. 

 

2. Sebagai Kelengkapan Administrasi 

 Fungsi foto ini biasanya digunakan untuk kelengkapan administrasi 

kependudukan atau kelengkapan administrasi lainnya, seperti pembuatan 

KTP, SIM, pasport, bukti surat nikah, ijazah, sertifikat dan lain sebagainya.   

 

3. Sebagai Barang Bukti  

 Fotografi dapat digunakan untuk pembuktian telah terjadinya suatu 

masalah atau perkara yang dapat dijadikan informasi atau data guna 

memperkuat pembuktian di pengadilan.  Pemotretannya biasa dilakukan 

oleh pihak aparat kepolisian, atau fotografer yang telaj ditunjuk aparat 

berwenang untuk melakukan kegiatan pemotretan. Biasanya, kegiatan 

pemotretan dilakukan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) suatu peristiwa, 

seperti TKP perampokan, pembunuhan, atau TKP kebakaran dan tabrakan.  

Selain untuk olah TKP, pemotretan jug dilakukan terhadap sejumlah material 

yang dianggap sebagai barang bukti. 

 

4. Sebagai Pelengkap Artikel di Media Cetak 

 Pemotretan ini biasanya dilakukan oleh wartawan foto (fotografer) 

atas permintaan redaktur.  Misalnya, foto yang dibutuhkan untuk melengkapi 

sebuah artikel tentang antrian Bantuan Langsung Tunai (BLT).  Agar artikel 
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tersebut menjadi menarik secara estetika serta lebih “hidup, maka artikel 

tersebut dilengkapi dengan sebuah obyek atau foto yang menggambarkan 

suasana antrian panjang penuh sesak para penerima BLT di kantor pos. 

 

5. Sebagai Foto Jurnalistik (Foto Berita) 

 Fungsi ini bisa dikatakan sebagai salahsatu fungsi utama dari 

fotografi, betapa tidak, kualitas berita yang disiarkan atau diterbitkan di 

media kerap ditentukan oleh seberapa reperesentatif foto yang ada.  

Biasanya, khalayak lebih tertarik terhadap berita yang ada fotonya, bahkan 

mungkin hanya tertarik pada fotonya itu sendiri. Hal ini tidaklah 

mengherankan jika dikaitkan dengan pepatah yang menyebutkan, “Sebuah 

foto (gambar) bisa mewakili seribu kata-kata),” Ini menunjukkan bahwa 

dengan hanya melihat sebuah foto berta, pembaca bisa langsung 

menyimpulkan makna atau substansi dari berita tersebut tanpa harus 

membaca sampai habis beritanya itu. 

 

6. Sebagai Medium Publikasi 

 Hasil fotografi atau foto juga dapat digunakan sebagai medium 

publikasi dalam bentuk poster, brosur, leaflet, flyer dan sebagainya.  Foto-

foto ini biasanya digunakan untuk keperluan pameran dan penerangan 

masyarakat. Untuk menghasilkan foto-foto tersebut, biasanya ditunjuk 

seorang fotografer di suatu lembaga atau institusi yang melakukan hunting 

langsung ke lapangan.  Namun, apabila instansi tersebut tidak memiliki 

fotografer yang profesional, biasanya menyewa seorang fotografer handal 

untuk melakukan pemotretan sesuai permintaan. 

 

7. Sebagai Medium Promosi  

 Fotografi dapat dimanfaatkan untuk kegiatan promosi, seperti 

memasarkan produk yang berhubungan dengan barang dan jasa.  Selain itu, 

juga dapat dimanfaatkan untuk memasarkan perumahan baru, objek wisata, 

dan suatu acara atau kegiatan seremonial. 

  

8. Sebagai Bahan Presentasi  

 Fungsi fotografi ini biasanya lebih sering digunakan dalam aktivitas 

perusahaan, seperti di perkantoran, instansi pemerintahan, perusahaan 
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profit, lembaga masyarakat dan sebagainya. Seorang pengusaha real estate 

atau perumahan misalnya, akan sangat terbantu jika presentasinya kepada 

pihak perbankan yang memberi modal atau calon konsumen mampu 

menyajikan gambar-gambar proyek perumahan yang sedang dibangun, 

dibanding sekedar menggunakan narasi. 

 

9. Sebagai Medium Advertising 

 Foto-foto dapat digunakan untuk bahan dasar pembuatan sablon 

seperti pencetakan buku-buku, brosur, baliho, spanduk, kaos, topi dan lain-

lainnya.  Pemotretan dan pembuatan bahan cetakan dari sablon ini dewasa 

ini semakin semarak, seiring dengan “seringnya” kegiatan-kegiatan 

kampanye politik, baik pilkada, pilpres, pileg bahkan pemilihan kepada desa 

(pilkades).  Semua pihak yang terkait dengan kampanye tersebut pasti akan 

berkompetisi dengan para pesaingnya melalui gambar-gambar pamplet dan 

spanduk. 

 

10. Sebagai Bahan Evaluasi Kegiatan  

 Fotografi dalam digunakan untuk memanjau kinerja suatu pekerjaan.  

Melalui foto-foto yang dibuat dalam kurun waktu tertentu, akan dapat 

diketahui, apakah pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, 

atau tidak, sehingga dapat dikontrol atau diperbaiki sedini mungkin.   

 

1.4 Tokoh Fotografi 

Sebenarnya ada banyak orang-orang yang dikategorikan sebagai 

tokoh fotografi, baik kiprahnya sebagai penggagas ataupun sebagai 

pengembang fotogarfi tersebut.  Namun, dari sekian banyak tokoh yang ada, 

hanya sebagian saja yang benar-benar memberikan kontribusi penting dalam 

perkembangan fotografi di dunia, antara lain : 

 

1.4.1 Ibn Al Haitman (965-1039) 

Nicholas J Wade dan Stanley Finger dalam karyanya berjudul “The eye 

as an optical instrument from camera obscura to Helmholtz’s perspective,” 

menyebutkan bahwa Abu Ali Al-Hasan Ibnu al-Haitham atau biasa dipanggil 

Ibn Al Haitman merupakan tokoh fotografi dunia pertama.  Dari tangannya 

lah ia berhasil menemukan prinsip-prinsip dasar pembuatan kamera.  Sekitar 
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1.000 tahun silam atau pada akhir abad ke-10, saintis muslim yang lahir di 

Basrah (965-1039 M) itu berhasil menemukan sebuah bentuk kamera 

obscura. Penemuan monumental yang sangat inspiratif tersebut ia kerjakan 

bersama rekannya Kamaluddin al-Farisi.  Keduanya berhasil meneliti dan 

merekam fenomena kamera obscura.  Penemuannya itu berawal ketika 

mereka tengah mempelajari gerhana matahari.  Untuk mempelajari 

fenomena gerhana, Al-Haitham membuat sebuah lubang kecil pada dinding 

yang memungkinkan citra matahari semi nyata diproyeksikan melalui 

permukaan datar. 

Kajian ilmu optik berupa kamera obscura itulah yang mendasari 

kinerja kamera yang saat ini digunakan umat manusia.  Oleh kamus Webster, 

fenomena ini secara harfiah diartikan sebagai ”ruang gelap”.  Biasanya 

berbentuk kertas kardus dengan lubang kecil tempat masuknya cahaya.  

Teori yang dipecahkan Al-Haitham itu telah mengilhami penemuan film yang 

kemudian disambung-sambung dan dimainkan kepada para penonton. Guna 

mematenkan temuannya, maka Al-Haitman menyusun sebuah buku yang 

berisi tentang kinerja optik yang bernama Kitab al-Manazir atau buku optik.  

Guna membuktikan teori-teori dalam bukunya itu, ia pun menyusun Al-Bayt 

Al-Muzlim atau lebih dikenal dengan sebutan kamera obscura, atau kamar 

gelap.  Karenanya, Kitab al-Manazir disebut-sebut sebagai buku pertama 

yang menjelaskan prinsip kerja kamera obscura.  

Selanjutnya, istilah kamera obscura yang ditemukan al-Haitham pun 

diperkenalkan di Barat sekitar abad ke-16 M.  Lima abad setelah penemuan 

kamera obscura, Cardano Geronimo (1501 -1576) mulai mengganti lobang 

bidik lensa dengan lensa (camera).  Setelah itu, penggunaan lensa pada 

kamera obscura juga dilakukan Giovanni Batista della Porta (1535–1615 M).  

Selain mereka, kamera obscura pertama kali diperkenalkan di Barat oleh 

Joseph Kepler (1571–1630 M). Kepler meningkatkan fungsi kamera dengan 

menggunakan lensa negatif di belakang lensa positif, sehingga dapat 

memperbesar proyeksi gambar (prinsip digunakan dalam dunia lensa foto 

jarak jauh modern).  

Setelah itu, Robert Boyle (1627-1691 M) mulai menyusun kamera 

yang berbentuk kecil, tanpa kabel, jenisnya kotak kamera obscura pada 1665 

M.  Setelah 900 tahun dari penemuan al-Haitham, pelat-pelat foto untuk 

pertama kalinya digunakan secara permanen sebagai medium penangkap 
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gambar yang dihasilkan oleh kamera obscura.  Foto permanen pertama 

diambil oleh Joseph Nicephore Niepce di Prancis pada 1827. 

 

 Rekam Jejak Ibn Al-Haitman 

Al-Haitman yang memiliki nama lengkap Abu Ali al-Hasan Ibnu al-

Hasan Ibnu al-Haitham adalah seorang fisikawan muslim asal timur tengah 

yang lahir di Kota Basrah, Persia (sekarang Irak), saat Dinasti Buwaih dari 

Persia menguasai Kekhalifahan Abbasiyah. Sejak kecil ia dikenal sebagai 

sosok yang cerdas.  Ia berhasil menempuh pendidikan pertamanya di tanah 

kelahirannya tanpa kesulitan.  Saat usianya beranjak dewasa, ia merintis 

kariernya sebagai pegawai pemerintah di Basrah. Namun, Al-Haitham lebih 

tertarik untuk menimba ilmu dari pada menjadi pegawai pemerintah. 

Karenanya, ia pun merantau ke Ahwaz dan ke Baghdad (kota metropolis 

intelektual dunia).  Di kedua kota itu ia menimba beragam ilmu.  Semangat  

keilmuannya yang tinggi membawanya hingga ke Mesir. 

Di Mesir, Al-Haitham mengenyam pendidikan di Universitas al-Azhar 

yang didirikan Kekhalifahan Fatimiyah. Setelah itu, secara otodidak, ia 

mempelajari hingga menguasai beragam disiplin ilmu seperti ilmu falak, 

matematika, geometri, pengobatan, fisika, dan filsafat. Namun, dalam 

perjalanan keilmuanya, ia lebih tertarik dan menekuni secara serius tentang 

seluk-beluk ilmu optik.  Bahkan Al-Haitman berhasil menulis dan 

menemukan berbagai data penting mengenai cahaya.  Konon, dia telah 

menulis tak kurang dari 200 judul buku tentang optik. Salahsatu buku 

tentang optiknya yang terkenal adalah Al-Hazen yang berisi tentang 

penjelasan ragam cahaya yang muncul saat matahari terbenam. Dalam buku 

itu, ia pun mencetuskan teori tentang berbagai macam fenomena alam 

seperti bayangan, gerhana, dan juga pelangi. 

Selain itu, Al-Haitman berhasil menggambarkan indra penglihatan 

manusia secara detail.  Atas kemampuannya yang sangat fenomenal tersebut 

itulah ia pun ditasbihkan sebagai ”Bapak Optik” dunia.  Hebatnya lagi, Al-

Haitman sanggup menggambarkan seluruh detil bagian indra pengelihatan 

manusia. Bahkan, ia mampu menjelaskan secara ilmiah proses bagaimana 

manusia bisa melihat. Atas landasan teorinya tersebut, Al-Haitman berhasil 

mementahkan teori penglihatan yang digagas dua ilmuwan Yunani, Ptolemy 

dan Euclid.  Kedua ilmuwan asal Eropa itu berkeyakinan kalau manusia bisa 
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melihat karena ada cahaya keluar dari mata yang mengenai objek.  Namun, 

teori keduanya dibantah oleh Al-Haitman, menurutnya, justru objek yang 

dilihatlah yang mengeluarkan cahaya yang kemudian ditangkap mata 

sehingga bisa terlihat. 

Secara detail, Al-Haitham pun menjelaskan mengenai sistem 

penglihatan, mulai dari kinerja syaraf di otak hingga kinerja mata itu sendiri.  

Ia juga berhasil menjelaskan secara detil dan terperinci mengenai bagian dan 

fungsi mata, seperti konjungtiva, iris, kornea, lensa, serta menjelaskan 

peranan masing-masing terhadap penglihatan manusia.  Seluruh kajian 

tentang optik dari Al-Haitman tersebut mendorong Ibnu Firnas di Spanyol 

membuat kacamata. Selain membahas spesifik mengenai lensa, Al-Haitman 

juga membahas mengenai berbagai gejala alam, di antaranya mengenai senja 

dan lingkaran cahaya di sekitar bulan dan matahari serta bayang-bayang dan 

gerhana.  Paparan tentang fenomena fisika tersebut ia tuangkan dalam 

bukunya yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris yang berjudul ”Light On 

Twilight Phenomena”. 

Dalam buku itu, Al-Haitham mengungkapkan bahwa cahaya fajar 

bermula apabila matahari berada di garis 19 derajat ufuk timur.  Warna 

merah pada senja akan hilang apabila matahari berada di garis 19 derajat 

ufuk barat. Ia pun menghasilkan kedudukan cahaya seperti bias cahaya dan 

pembalikan cahaya. Al-Haitham juga mencetuskan teori lensa pembesar.  

Teori itu digunakan para saintis di Italia untuk menghasilkan kaca pembesar 

pertama di dunia. Sayangnya, Seluruh maha karya dari ilmuwan muslim itu 

hanya sedikit yang terisa. Bahkan karya monumentalnya, Kitab al-Manazhir 

hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya.  Orang hanya bisa 

mempelajari terjemahannya yang ditulis dalam bahasa Latin.  

 

1.4.2 Thomas Wedgwood (1771 – 1805) 

Thomas Wedgwood adalah seorang ilmuwan berkebangsaan Inggris.  

Dalam kaitannya dengan fotografi, ia berhasil menemukan suatu metode 

pemindahan gambar atau lukisan yang terdapat pada sebidang kaca dengan 

cahaya kertas atau kulit yang dibuatnya peka lebih dahulu dengan perak 

nitrat atau perak chloride. Selain itu, Wedgwood juga berhasil membuat 

gambar-gambar siluet dengan cara yang sama.  Namun, ketika gambar-

gambar tersebut terkena cahaya, gambar tersebut akan lenyap kembali.  
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Karenanya, ia hanya dapat melihat eksperimennya tersebut dengan 

menggunakan cahaya lilin, sehingga Wedgwood belum dapat membuat 

gambar-gambar tersebut menjadi permanen.  

 

1.4.3 Joseph Nicephore Niepce (1765 – 1833) 

Joseph Nicephore lahir di Prancis pada abad ke-18.  Tahun 1816 ia 

berhasil membuat gambar negatif dengan cahaya di atas kertas yang 

dibuatnya peka lebih dahulu dengan perak chloride. Kemudian tahun 1822 ia 

melumerkan larutan aspal dalam minyak lavendar ke ke atas sebidang plat 

yang terbuat dari campuran timah hitam dan timah putih. Sesudah itu 

menyinarinya dalam kamera berjam – jam lamanya pada terik panas 

matahari. Plat yang telah disinari itu diolahnya dalam campuran satu bagian 

minyak lavender dengan 10 bagian minyak tanah. Campuran minyak 

lavender dan minyak tanah itu lambat laun melarutkan bagian aspal yang 

tidak kena cahaya, sedangkan aspal yang kena cahaya tidak dapat larut.  

Alhasil, ia mendapat gambar positif secara langsung. 

Pada tahun 1829 Niepce menukar plat timah dengan plat yang 

disepuh dengan perak.  Penemuannya inilah yang membawa Daguerre 

kemudian bekerjasama dengannya dalam penemuan berupa plat yang dibuat 

peka dengan perak yang kemudian diberi uap iodina. Joseph Niepce 

meninggal sebelum kerjasamanya mencapai hasil.  Namun, penyempurnaan 

atas temuannya tersebut dilanjutkan oleh putranya bernama Isidore.  

 

1.4.4 Louis Jacques Mande Daguerre (1787 – 1851) 

Sebelum bekerjasama dengan Niepce, Deguerre telah melakukan 

sejumlah percobaan untuk membuat permanen hasil pemotretannya.  

Deguerre melumerkan selapis perak ke atas sebidang tembaga yang dipoles 

licin, kemudian diuapinya dengan iodina dalam kamar gelap.  Perak yang 

diuapi dengan uap iodonia inilah yang setelah kering menjadi peka akan 

cahaya.  Tembaga dengan bahan peka inilah yang disinarinya dalam kamera 

selama 30 menit. Tembaga yang telah disinari itu diuapinya dengan uap air 

raksa dalam tabung yang dapat dipanaskan.  

Dari kaca yang berwarna dia dapat melihat perkembangan reaksi 

yang terjadi sampai gambar yang tadinya laten cukup muncul. Gambar ini 

ditetapkannya dengan hipo. Proses yang ditemukan Deguerre ini terkenal 
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dengan nama Deguerreotipi. Penemuan Deguerre ini dibeli oleh pemerintah 

Prancis dan pada tanggal 15 Juni 1839. Raja Louis Phillipe mengukuhkan 

pembelian penemuan baru itu sebagai hadiah untuk seluruh dunia.  

 

1.4.5 William Hendry Fox Talbot (1800 – 1877) 

Semasa dengan era Deguerre, seorang berkebangsaan Inggris, William 

Hendry Fox Talbot melakukan sejumlah percobaan yang menghasilkan 

sebuah temuan mengenai suatu proses untuk membuat foto dengan pinhole 

kamera.  Untuk mendapatkan sebuah bahan peka, ia menggunakan perak 

nitrat dan perak chloride.  Dengan bahan peka tersebut yang dilumerkannya 

di atas selembar kertas, pada tahun 1855 Talbot berhasil memotret 

rumahnya.  Tidak lama kemudian, ia berhasil menemukan perak bromida 

yang jauh lebih peka. 

Talbot merupakan orang yang pertama kali menggunakan obat 

pengembang berupa cuka gallik.  Proses ini terkenal dengan nama kalotipi 

yang kemudian disebut juga Talbottipi. Tujuannya untuk menimbulkan 

bayangan laten dari hasil pemotretan dan kemudian menetapkan gambar 

yang sudah timbul tersebut dengan zat natrium thiosulfat atau hipo yang 

ditemukan oleh John Hershel dalam tahun 1819.  Negatif kertas tersebut 

dibuat agar tembus cahaya dengan lilin.  Dari negatif kertas inilah kemudian 

dicetak gambar positif di atas kertas yang sebelumnya dilumerinya dengan 

perak chlorida.  

Dengan adanya urutan tahap-tahap pengolahan yang dilakukan oleh 

Talbot dalam menciptakan sebuah foto yaitu memotret, mengembangkan 

bayangan laten, menetapkannya kemudian mencetak foto dari negatif pada 

selembar kertas yang peka, maka lengkaplah tahap-tahap pembuatan foto 

seperti yang dilakukan sekarang. Itulah sebabnya orang sering menyebut 

Talbot sebagai bapak fotografi modern, walaupun hasil penemuan Talbot 

pada waktu itu tidak mengimbangi antusiasme orang-orang di Eropa daratan 

dengan Daguerreotipi. 

 

1.4.6 George Eastman (1854 – 1932) 

Perkembangan fotografi tidak hanya terjadi di daratan eropa saja, 

akan tetapi juga berkembang pesat di Amerika Serikat.  Salah seorang di 

antaranya ialah George Eastman.  Dia memulai karirnya dalam bidang 
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fotografi sebagai tukang membuat plat yaitu kaca yang dilumuri dengan 

gelatin dimana terdapat bahan peka. Awalnya, Eastman hanya mampu 

membuat plat tersebut dalam jumlah yang terbatas.  Namun, tahun 1879 ia 

berhasil membuat sebuah alat yang dapat membuat plat peka tersebut dalam 

jumlah massal.   

Bahkan, di tahun 1888 Eastman berhasil memasarkan sebuah kamera 

box buatannya yang diberi merk Kodak.  Ia juga menjual gulungan film 

dengan alas seluloid pada tahun 1891 yang dapat dimasukan ke dalam 

kamera pada cahaya terang sehingga lebih memudahkan proses fotografi. 

Alhasil, Eastman pun tampil sebagai milyuner baru.  Dengan Kodak-nya ia 

berhasil memasarkan kamera ke seluruh penjuru dunia.  Kodak dinilai 

praktis sehingga setiap orang dapat melakukan kegiatan fotografi dengan 

biaya murah.  Dengan semboyan  “You push the button we do rest“ yang 

artinya “Anda menekan tombol, kami melakukan selebihmya“ Kodak pun 

menjelajahi dunia dengan jayanya    
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