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KARYA LUKIS ICAN HAREM DALAM FOTOGRAFI FASHION
Oleh : Putri Pratama Evda
ABSTRAK
Fashion berkembang menjadi gaya hidup yang tidak bisa ditinggalkan bagi
penikmatnya, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan.
Fotografi fashion saat ini lebih mengarah kepada produk yang berhubungan
dengan gaya hidup, seperti busana, aksesoris, sepatu, dan tas. Gaya hidup dari
masyarakat urban yang sedang diminati saat ini menjadi objek yang dipilih dalam
proses karya cipta.Dalam pengemasan produk fashion urban ada beberapa untur
yang mendukung pemvisualisasian produk. Pemilihan model memiliki
kemampuan dalam mengekspresikan produk, seperti gaya rambut, warna kulit,
wajah, bentuk tubuh. Disamping penggunaan model, teknik fotografi sebagai
media komersil juga berperan dalam memasarkan sebuah merek seperti
penggunaan teknik pencahayaan lembut dari arah depan dan samping sehingga
menonjolkan produk serta memberi kesan nyaman digunakan untuk seharihari.Dengan fotografi sebagai cara mempromosikan produk mampu menambah
daya jual produk. Tidak hanya menunjukan nilai produk tetapi juga nilai fungsi
secara pemakaian.
Kata kunci : fashion, fotografi, urban, karya lukis Ican Harem
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Penciptaan
Perkembangan fashion pada saat ini memberi pengaruh yang sangat besar dalam
kreativitas seorang dalam menciptakan sebuah desain maupun merespon desain yang
sudah ada. Hal ini banyak dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti musik, film,
perbedaan budaya, dan lain-lain. Pengguna fashion pada saat ini sering kali
mencampurkan beberapa gaya yang terdapat dalam dunia fashion, seperti pencampuran
gaya urban dan gaya hipster yang sering dilakukan oleh kaum urban pada saat ini. Hal
ini bertujuan untuk mengangkat ketenaran, dan menjadi trendsetter yang akan diikuti
oleh penikmat fashion lainnya.
Salah satu jenis fashion yang sedang naik daun saat ini adalah fashion urban
yang diminati oleh banyak anak muda, dengan gaya ini mereka bebas menggunakan
segala produk fashion, tidak hanya bebas, mereka juga berani dalam mencampurkan
warna dan aksesoris pendukung dalam fashion yang digunakan. Aliran dalam dunia
fashion, dikutip dari Harri Darsono, Sofie S (1987), dibagi menjadi:
•

Aliran Klasik
Tema yang digemari dari masa ke masa, tidak mengalami perubahan dalam
penampilannya, misalnya seragam militer, pakaian adat, dan lain-lain.

•

Aliran new Klasik
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Tema yang lambat dalam mengalami perubahan dalam penampilannya, Kurun
perubahannya setiap puluhan tahun sekali, misalnya busana pria dan wanita dewasa
dengan berbagai pengaruh didalamnya. Aliran fashion ini sering disebut juaga fashion
vintage
•

Tren
Fashion yang sering mengalami perubahan, setahun sekali, bahkan sering terjadi
beberapa tema atau gaya.

•

Aliran New Waves
Merupakan aliran yang mengalami perubahan cepat sekali, sekitar tiga bulan sekali,
dengan ciri-ciri, segar, murah, remaja dan ibu-ibu muda. Aliran tren dan aliran New
waves memiliki karakteristik yang mirip, oleh karena itu aliran fashion ini disebut
fashion urban atau kontemporer.
Dari beberapa gaya di atas, fashion urban yang menarik perhatian penulis untuk
diulas dalam Skripsi Penciptaan Karya kali ini. Urban yang dikenal dengan
kebebasannya dalam menggunakan produk. Tidak hanya penggunaannya yang unik,
desain dan penggunaan warna juga sangat menarik. Fashion urban setiap daerah juga
berbeda-beda, sehingga setiap pengguna fashion bisa mengklaim bahwa pakaian yang
digunakannya adalah urban style.
Pengguna urban style juga memiliki selera yang tidak biasa dalam mengolah
produk fashion biasa menjadi fashion urban. Penggunaan paham DIY (do it your self)
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yang menjadi dasar pengguna untuk merombak sebuah gaya biasa menjadi gaya yang
diinginkannya.
Salah satu seniman yang mencolok dalam merespon fashion yang ada adalah
Ican Harem, seorang perupa seni murni yang pernah mengawali masa studinya di
Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Berawal dari permintaan seorang rekannya untuk
melukis jaket, karya Ican Harem kemudian mendapat respon positif dari beberapa
peminat fashion untuk mendistribusikan karya-karyanya ke dunia komersil. Setelah
merambah dunia komersil Ican Harem semakin berani untuk menuangkan ide-idenya
ke media lain seperti papan skate, dan celana denim. Untuk saat ini karya Ican Harem
bisa dilihat melalui akun sosial medianya Instagram. Namun dalam akun ini foto yang
digunakan Ican masih berupa foto dokumentasi dari karya-karya yang dihasilkannya.
Dalam karyanya, Ican Harem kerap mengangkat isu sosial seperti kejenuhan,
kebosanan dalam hidup, isu ekonomi, isu politik, dan agama, isu-isu yang berada di
dunia fashion. Selain dengan tulisan, Ican juga menyampaikan isu-isunya melalui
gambar yang unik dan memadukan warna-warna terang. Konsep Rebirth oleh Ican
Harem ini tergolong unik karena untuk sebuah jacket yang di respon secara manual
oleh Ican Harem masih sangat jarang di industri fashion Indonesia.
Proses pembuatan karya Ican Harem menggunakan pakaian-pakaian second
hand, beberapa karya ada yang tidak menggunakan barang second hand seperti adanya
permintaan costumer untuk merespon produk fashion yang dimilikinya. Sebagai
perupa seni murni yang sangat berpotensi, Ican Harem sudah di kenal di kalangan
penikmat fashion, namun sampai saat ini karya-karya Ican Harem belum memiliki foto
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komersial yang mampu memenuhi kebutuhan media promosi sebagai kebutuhan
fashion. Foto yang digunakan oleh Ican saat ini adalah foto hasil dokumentasi karyakarya yang sudah jadi, menurut penulis foto yang digunakan oleh Ican belum layak
untuk di unggah menjadi media promosi fashion seperti majalah, katalog, dan website
yang nantinya kan membutuhkan foto yang layak untuk diunggah.
Penulis tertarik terhadap perupa seni murni Ican Harem terkait dengan keryakaryanya yang spesifik dan menjadi pembeda antara karya Ican Harem dengan perupa
seni murni lainnya. Ican Harem sebagai perupa seni murni tergolong perupa yang
kreatif, inovatif serta spontan dalam menghasilkan karya-karya dan juga kritis
memperhitungkan kebutuhan publik dan menghasilkan karya yang dapat memenuhi
selera publik terkait kebutuhan pasar akan fashion. Ide yang datang secara spontan bisa
datang melalui lagu yang didengar pada saat itu, atau sesuatu yang dilihat dari
lingkungan sekitarnya, selain itu juga beberapa percakapan yang menggunakan bahasa
slank sering juga dikutip dalam proses pembuatan karya-karyanya. Sebagai perupa seni
murni Ican Harem mempunyai nilai plus apabila dibandingkan dengan perupa seni
murni lainnya yang bekerja di bidang yang sama, ini dapat dilihat dari karya-karyanya
yang dituangkan ke berbagai media sehingga karya Ican Harem tidak hanya
menonjolkan nilai estetika saja tetapi juga menonjolkan unsur lain yang ada
hubunganya dengan nilai ekonomis.
Dari uraian di atas tentang Ican Harem penulis terinspirasi untuk membuat karya
yang memanfaatkan beberapa karya Ican Harem seperti jaket dan celana denim yang
di respon manual dengan cara dilukis. Karya-karya ini divisualisasikan melalui media

4

fotografi fashion. Sedangkan untuk perwujudan ke dalam sebuah bentuk karya, penulis
akan menggunakan dan mengarahkan model dengan beberapa pose serta menggunakan
beberapa teknik fotografi untuk memberikan sentuhan yang berbeda.
Pada akhirnya karya ini akan menghasilkan sebuah fotografi fashion yang
berbeda dengan fotografi fashion lainnya atau dengan kata lain menghasilkan karya
fotografi di luar aturan yang biasa digunakan oleh seniman fotografi.
B. Penegasan Judul
Demi menghindari adanya kerancuan makna dalam judul tulisan ini, akan
dijelaskan arti judul dalam bentuk yang lebih rinci. Penjelasan mengenai judul
diuraikan dalam beberapa bagian, antara lain :
1. Karya
Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (Poerwadarminta, 1976 :445), karya
adalah kerja atau pekerjaan, pembuatan, buatan, ( terutama hasil kesenian ).
2. Lukis
Ungkapan elemen estetik seseorang (seniman) yang dituangkan dalam bidang dua
dimensi (dua matra), dengan menggunakan medium rupa, yaitu garis, warna, tekstur.
Bangun (shape), medium rupa sendiri dapat dijangkau melalui berbagai macam jenis
material, seperti tinta, cat/pigmen, dan berbagai aplikasi yang memberi kemungkinan
untuk mewujudkan medium rupa (Kartika, 2004 : 36)
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3. Ican Harem
Seorang seniman lukis yang sudah banyak di kenal di industri fashion. Karya Ican
Harem banyak dikoleksi oleh penikmat fashion sub-urban baik dalam maupun luar
negeri.
4. Fotografi Fashion
“Fashion Photography adalah genre fotografi yang ditujukan untuk menampilkan
pakaian dan barang-barang fashion lainnya (Yuyung,2012 : 20). Fotografi fashion juga
dimenjadi wadah yang digunakan oleh seorang fotografer untuk merealisasikan ide-ide
kreatifnya dan menunjukkan karateristik fotografer itu sendiri. Pada saat ini fotografi
fashion tidak lagi terikat dengan suatu pakem, melainkan lebih bebas dan ekspresif.
Berdasarkan sumber-sumber referensi tersebut dapat disimpulkan bahwa arti yang
terkandung dalam judul tugas akhir ini adalah, keinginan untuk menyampaikan atau
mengekspresikan karya seni lukis ke dalam karya fotografi fashion.
C. Rumusan Masalah
Dari latar belakang masalah di atas, maka dapat ditemukan rumusan masalah
sebagai berikut:
1. Bagaimana menampilkan karya lukis kedalam bentuk Fotografi Fashion?
2. Bagaimana menggunakan model sebagai penambahan unsur daya tarik dari karya Ican
Harem?
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D. Tujuan dan Manfaat
Tujuan penciptaan “Karya Ican Harem dalam Fotografi Fashion”, diantaranya
adalah:
1. Menampilkan karya fotografi fashion dalam bentuk yang berbeda.
2. Menggunakan model sebagai penambahan daya tarik dari karya Ican Harem.
Manfaat penciptaan “Karya Ican Harem dalam Fotografi Fashion” diantaranya
adalah:
1. Sebagai salah satu media publikasi tidak langsung terhadap karya Ican Harem dalam
media sosial, web dan katalog cetak.
2. Menambah portfolio penulis sebagai fotografer.
3. Diharapkan dapat Memperkaya bahan referensi fotografi komersial yang berbasis pada
fotografi fashion bagi mahasiswa Jurusan Fotografi, Fakultas Seni Media Rekam,
Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
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