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From Playing into Serious Business

SALAM
REDAKSI

Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, e-magazine
POTRET edisi perdana pada Agustus silam
mendapatkan respon positif dari banyak pembaca.
Tentu saja ini menjadi pelecut semangat bagi tim
redaksi untuk menampilkan konten yang lebih menarik,
baik dari segi visual maupun kualitas artikelnya.
Pada edisi kali ini, POTRET mengangkat tema toys
photography yang sekarang sedang hits di Indonesia.

Setidaknya perkembangan genre fotografi satu ini di
Indonesia salah satunya dipicu oleh keberhasilan Marvel
Cinematic Universe (MCU) dalam mendulang sukses
besar lewat film Avengers dan Guardians of The Galaxy
dalam satu "semesta".
Keberhasilan film-film tersebut akhirnya memunculkan
beragam action figure karakter superhero Marvel yang
membuat banyak tangan 'gatal' untuk memotretnya.
Maka menjadi semaraklah genre fotografi Indonesia
dengan toys photography ini.
Semoga topik pada edisi September ini menginspirasi
kaum muda untuk menekuni profesi fotografi dan terus
bersemangat menebar karya visual mereka,
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LENSA

ZULVI HADI MATONDANG

From Playing into a Serious Business
Zulvi tidak pernah menyangka untuk menekuni toys
photography. Meski masih belum menjadi profesi utama, memotret
mainan, terutama action figure, merupakan kegiatan yang serius
dilakoninya di akhir pekan. Keseriusannya dalam memotret
mainan berbuah manis. Hasil karya yang dia tampilkan di akun
Instagram @zvtoys dilirik redaksi majalah komunitas kolektor pop
culture terbesar di dunia. Bersama dengan 10 toys photographer
asal Indonesia lainnya, foto-foto Zulvi dimuat di Exclu Magazine.
Bagaimana awal mula perjalanan Zulvi di bidang fotografi?
Sekitar awal 2015, aku tertarik untuk membeli kamera Fujifilm XA2
Niatnya waktu itu hanya untuk keperluan pribadi seperti
selfie, memotret keluarga. Kemudian sekitaran 2017 aku mulai
mengoleksi mainan hot wheels, dan tahun berikutnya ikut mengoleksi
action figure. Dari situ kepikiran untuk mencoba memotret mainanmainan tersebut dengan properti sederhana seperti lampu belajar
dan karton putih. Ternyata hasilnya malah bagus.
Pertama kali aku coba posting hasil pemotretan mainan itu di media
sosial, ternyata jumlah likes dan comments malah lebih banyak.
Engagement di media sosial meningkat. Dari situ aku malah terpacu
untuk bikin foto mainan yang lebih bagus. Sejak itu akhirnya aku mulai
serius untuk memotret mainan dan membuat akun Instagram khusus
untuk menampilkan hasil karyaku.
Selain karena engagement yang tinggi di media sosial, faktor apa
lagi yang menyebabkan Zulvi jadi mantap untuk menekuni toys
photography?
Toys photography merupakan genre yang berbeda dengan jenis
fotografi lainnya karena dibutuhkan imajinasi yang sangat liar untuk
menghasilkan sebuah foto yang bagus. Toys photography bukan
sekedar memotret benda seperti memotret produk, melainkan harus
ada cerita yang ingin disampaikan lewat foto.
Ini menjadi tantangan juga dalam memotret. Prosesnya cukup rumit
karena harus membuat set-up yang sesuai dengan tema, memastikan
agar mainannya memiliki artikulasi dan ekspresi yang sesuai.

Bagaimana ceritanya saat ZVToys
dimuat di majalah pop culture Exclu?
Sejak lama Exclu selalu menjadi
'kiblat' para kolektor dan fotografer
mainan. Setiap akhir tahun mereka
selalu menerbitkan katalog 100
fotografer mainan.

Aa itu berarti menjadi toys
photographer akan menjadi profesi
utama Zulvi?
Untuk saat ini sepertinya belum.
Karena sejujurnya genre toys
photography belum banyak dipahami
di Indonesia.

Meski baru setahun mencoba
memotret mainan, aku
memberanikan diri saja mengikuti
tahap seleksinya. Tak disangka jika
kemudian redaksi Exclu
mengirimkan e-mail pemberitahuan
jika ZVToys akan menjadi salah satu
profil yang dimuat untuk edisi 2019.

Namun awareness terhadap genre ini
juga meningkat. Mulai banyak
orang-orang, terutama kaum muda
yang mencoba memotret
mainannya.

Aku sangat bangga. Apalagi aku
terbilang newbie karena baru mulai
memotret sejak 2018.
Tidak lama setelah profil ZVToys
dimuat di Exclu, jumlah followers
Instagram langsung meningkat
pesat. Aku jadi semakin semangat
mengerjakan proyek foto mainan.

Sebagai salah satu bentuk
'keseriusan' untuk genre fotografi
ini, aku juga mulai coba berbisnis
pembuatan diorama untuk properti
fotografi mainan. Bisnis membuat
diorama ini sebenarnya cukup
menjanjikan. Semakin rumit
detailnya, semakin tinggi juga harga
jualnya. Sayang aku masih
terkendala untuk waktu pengerjaan,
sehingga bisnis ini masih menjadi
sampingan.

Apa harapan Zulvi untuk genre toys
photography di Indonesia ke
depannya?
Aku berharap akan semakin banyak
yang menekuni genre ini, terutama
kaum muda.
Sering ada anggapan jika jadi
fotografer mainan harus beli mainan
kualitas original yang harganya
sampai jutaan rupiah dan properti
yang wow supaya hasil fotonya bisa
bagus. Itu nggak benar. Dengan
mainan kualitas KW, lampu belajar
sebagai lighting, dan kardus pun hasil
foto bisa bagus.
Paling pertama yang dilakukan
adalah berlatih untuk mengasah
sense dalam membuat set-up. Serta
terus mengembangkan imajinasi
seliar mungkin supaya bisa
menampilkan cerita dalam tiap
jepretan.

FOKUS

TOYS
PHOTOGRAPHY
Memotret Mainan Bukan Main-Main
Banyak anggapan meremehkan genre fotografi yang satu ini karena proses
pemotretannya melibatkan mainan, jenis benda yang diasosiasikan dengan
dunia kanak-kanak. Padahal memotret mainan tak sama dengan memotret
benda tak bergerak atau produk seperti still life photography.

Photo credit by:
Davy Kurnia (@toysandphotography)
Jakarta Little Hobby
Aiden Dima Piandel
Faktor terpenting dalam memotret
mainan adalah upaya untuk menampilkan
unsur "hidup" yang membuat mainanmainan tersebut dapat menceritakan
kisahnya. Agar mainan-mainan tersebut
"bernyawa", diperlukan kesabaran dan
konsistensi dalam penataan set-up foto
hingga menciptakan artikulasi pada
mainan-mainan supaya memiliki
ekspresi.
"Proses pra-produksi selalu memakan
waktu karena set-up harus diatur
sedemikian rupa supaya foto mainan
tersebut ada ceritanya," kata Davy Krunia
yang merupakan salah satu toys
photographer.

Comics merulis film superhero, perilisan
ifilmnya kerap dibarengi dengan
kemunculan action figure superhero
tersebut. Banyak kolektor yang pada
akhirnya malah memotret koleksi
mainannya.
Dengan berkembang pesatnya
penggunaan media sosial, foto-foto
mainan tersebut kemudian diunduh ke
akun media sosial dan disukai banyak
audiens. Penataan foto semakin apik lewat
penambahan diorama dan beragam
properti pemotretan lainnya.

Lebih jauh Davy mengungkapkan jika
memotret mainan memiliki tantangan
yang nggak main-main karena melibatkan
imajinasi liar dan tanpa batas. Oleh sebab
itu, Davy kini beralih dari seorang wildlife
photographer dan serius memotret mainan.

Keberadaan Komunitas Sebagai
Pendorong Berkarya
Asumsi mainan hanyalah sekedar untuk
anak-anak sempat membuat Aiden Dima
Piandel merasa rikuh dengan banyak
omongan orang. Usianya kini berada
dalam peralihan menuju dewasa, sehingga
ada 'tuntutan' untuk melepas hal-hal yang
berkaitan dengan dunia anak-anak.

Toys photography sebenarnya sudah bukan
hal baru. Sejak masa Marvel dan DC

"Padahal mainan itu bukan semuanya
diperuntukkan anak-anak. Ada yang

Kegiatan komunitas JLH memotret mainan
Aiden Dima Piandel

untuk dewasa sehingga tidak salah
jika kita memotretnya dan
menjadikan hasilnya sebagai salah
satu karya fotografi," cerita Aiden
pada POTRET.
Sekarang ini Aiden sudah tidak
begitu terpengaruh dengan
komentar dan prasangka orangorang mengenai toys photographer.
SSalah satunya karena adanya
lingkungan yang terus
mendorongnya untuk berkarya dan
memotret.
Aiden bergabung dalam komunitas
toys photography Jakarta Little
Hobby (JLH). Di komunitas ini pun
terdapat banyak anggota yang
dulunya bukan toys photographer
tapi kemudian beralih memotret
mainan. Semua anggota yang sudah
memiliki kecakapan dalam teknis
memotret pun tak sungkan untuk
berbagi ilmu dengan para fotografer
yang baru mulai belajar.

Saat ini komunitas JLH telah
memiliki sekitar 250 anggota di grup
WhatsApp sejak berdiri pada 2018
silam. Bahkan ada pula member dari
Malaysia dan juga orang-orang
Indonesia yang berada di luar
negeri.
Potensi Toys Photography Sebagai
Industri Kreatif
Sama seperti genre fotografi
lainnya, fotografi mainan memiliki
potensi yang sangat besar untuk
meningkatkan perekonomian
kreatif.
Salah satunya adalah dari
kemunculan produk kreatif komikkomik Indonesia dan juga rencana
untuk membangun sendiri semesta
superhero mirip Marvel a la
Indonesia.
Aiden yang kini menjadi Ketua
Bidang Media Sosial di komunitas
JLH lebih jauh menerangkan

tentang kemunculan universe Bumi
Langit untuk menyaingi para
superhero Marvel dan DC di
Indonesia. Para superhero besutan
Bumi Langit memiliki kedekatan
secara kultural dengan masyarakat
Indonesia sehingga penggemarnya
bisa membludak.
"Produk-produk mainan yang
diangkat dari film superhero lokal
ataupun komik Indonesia tentunya
akan mengembangkan pasar mainan
lokal. Pada akhirnya berdampak
pada meningkatnya peran toys
photography di Indonesia," jelas
Aiden.
Davy Kurnia sudah menjadi
fotografer mainan sejak 2016.
Selama masa itu, interaksinya
dengan banyak fotografer mainan
dari mancanegara selalu menjadi
sarana sharing ide dan pengalaman
memotret.

Menurut Davy, kualitas foto para
toys photographer Indonesia malah
menjadi rujukan para fotografer
mainan dari luar negeri.
"Kreativitas orang Indonesia itu
super gila. Ada saja yang bisa
dihasilkan menjadi karya. Karena itu
para fotografer mainan
mancanegara selalu kagum dengan
ide-ide gila fotografer mainan
Indonesia," jelas Davy.
Tidak hanya ekosistem dan hasil
karya para fotografer mainan saja
yang bisa memajukan genre toys
photography. Dari segi pengadaan
properti seperti lighting, lensa
kamera, diorama, hingga properti
lainnya juga bisa berkontribusi
besar dari segi ekonomi.
Selain menjadi toys photographer,
Zulvi Hadi Matondang juga
memproduksi diorama yang
dijadikan sebagai properti untuk

mendukung visualisasi pemotretan
agar mainan bisa tampak lebih
hidup.
"Harga diorama bisa bervariasi
tergantung tingkat kerumitannya.
Semakin rumit detailnya, harganya
bisa mencapai jutaan rupiah," kata
Zulvi.
Melihat prospek toys photography
yang tak main-main ini, sepantasnya
genre fotografi yang satu ini
mendapat perhatian serius dalam
sektor industri kreatif.
Sayangnya, toys photography masih
kerap dianggap sebagai hobi alihalih menjadi profesi utama seperti
kebanyakan fotografer genre
lainnya.
Anggapan jika toys photography tak
lebih dari sekedar hobi pada
akhirnya tidak mengembangkan
potensi genre ini secara komersial.

"Jika ingin dikomersialisasikan, toys
photography bisa memiliki lebih
banyak peluang. Misalnya produk
mainan dipotret bersama produk
F&B. Keperluan endorse lainnya
dengan menggunakan mainan akan
memiliki visualisasi yang lebih
bagus," kata Zulvi menjelaskan.
Davy Kurnia juga menambahkan,
produsen properti toys photography
juga sangat kreatif. Sayang,
minimnya pengetahuan produsen
properti fotografi mainan untuk
menjual produknya di luar negeri
menyebabkan mereka tidak tahu
bagaimana menjangkau konsumen
luar negeri.
"Sistem di luar negeri kebanyakan
bertransaksi lewat e-Bay atau
PayPal. Cara itu harus
disosialisasikan agar para produsen
tahu dan bisa menjual produksi
properti mereka di luar negeri,"
imbuh Davy.
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SENI UNTUK
MENGABDI A LA
KANA
Kana sudah jatuh cinta dengan
seni visual sejak dia masih
kanak-kanak. Siapa sangka jika
kegemaran anak-anak dalam
menggambar pada akhirnya
mengantarkan Kana sebagai
salah satu pelukis perempuan
berdedikasi di Indonesia.
Kana Fuddy Prakoso
menempuh pendidikan program
studi seni grafis di ISI
Yogyakarta. Selepas kuliah,
Kana sempat
membuat souvenir yang
mengangkat tema
keanekaragaman ikan-ikan di
Indonesia. Penjualan souvenir
ini dilengkapi pula dengan
keterangan mengenai jenis
ikannya beserta ekosistem di
mana ikan ini terdapat.
Ide ini tercetus sebab Kana
merasa miris dengan
pengetahuan banyak orang
tentang laut Indonesia, padahal
Indonesia merupakan negara
maritim.
"Saya dengar ada orang tua
yang mengatakan pada
anaknya saat berwisata ke
pantai kalau ada ikan paus di
laut. Padahal paus bukan ikan,"
kata Kana.
Kana akhirnya kembali
menekuni profesi sebagai
pelukis.

Hasil karyanya seringkali
berkutat mengenai persoalan
perempuan, motherhood, dan
lingkungan-lingkungan
sekitarnya. Meski demikian,
Kana mengaku jika dia bukan
seorang feminis.
"Hanya senang untuk
memberdayakan para
perempuan di bidang seni," ujar
Kana menjelaskan.
Salah satu upayanya
memberdayakan para
perempuan di bidang seni
adalah dengan menciptakan
Ruang Garasi di bilangan
Kuningan, Jakarta. Ruang
Garasi menjadi tempat di mana
anak-anak perempuan bisa
belajar tentang seni seperti
melukis dan crafting. Mereka
juga diajarkan untuk
bertanggungjawab terhadap
konten karya yang dibuat.
Uniknya, mereka yang belajar di
Ruang Garasi boleh membayar
secara sukarela. Kadang dibayar
per pertemuan, atau bulanan.
Semua diserahkan pada
kerelaan murid-murid.
Semua yang terlibat dalam
kegiatan Ruang Garasi juga
seringkali adalah orang-orang
yang memang suka berbagi
pengalaman tanpa dipungut
bayaran pula.

"Banyak teman-teman seniman yang
membagikan tips dan trik seperti membuat
pameran atau menjual karyanya di luar
negeri," kata perempuan kelahiran Kudus
ini.
Kana bersyukur masih banyak temanteman seniman yang mau berbagi ilmu
dan pengalaman tanpa mendahulukan
keuntungan materi. Inilah yang
menjadikan Ruang Garasi menjadi tempat
menyenangkan, sebab seni menjadi suatu
bentuk pengabdian untuk saling
membantu, menopang, dan mendorong
banyak orang untuk berkarya.
Salah satu kontribusi yang diberikan Kana
dan Ruang Garasi adalah menjualkan TShirt yang dilukis oleh beberapa seniman
di Jakarta. Kebanyakan dari mereka
adalah pelukis yang terdampak pandemi
Covid-19 karena pembatalan pameran dan
penundaan event seni lainnya.
Dengan mengusung semangat Hari
Kemerdekaan, beberapa kaos yang dilukis
oleh para seniman terdampak Covid-19
tersebut menuai antusiasme yang cukup
tinggi dari banyak pihak. Orang-orang dari
luar Jakarta seperti Aceh, Jambi, dan
Tegal memborong kaos-kaos lukisan
tersebut. Hasil penjualan langsung
diberikan kepada sang artis.

DM us on Instagram for
coffee pre-order.
@potakafe

