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WAWANCARA : Yuyung Abdi
Via email ke hajiyuyungabdi@gmail.com pada tanggal 1/5/2014
1. Apa niatan mas Yuyung sebagai fotografer menjadikan prostitusi sebagai
bahasa visual?
Jawaban No 1: kebanyakan buku prostitusi diungkapkan dlm bentuk tulisan.
Dijabarkan lewat kata2 lebih imajinatif ttg prostitusi drpd fakta realitas dan
persoalannya. Ini membuat sy agak terusik menyajikan dalam bentuk visual.
Ternyata menjabarkan prostitusi lewat tulisan tidak terlalu sulit. Bisa lewat cerita
sumber kedua maupun pengamatan. Dg visual, tidak cukup dg observasi, sy hrs
memperhitungkan ttg medium kamera yg kita bawa. Tentu, dg hidden kamera utk
mengelabui mereka. Memotret nya bukan hal yg mudah. Sebab kita tidak melihat
di view Finder kamera saat memotret. Bisa jadi hasilnya tidak fokus atau subjek
nya tidak masuk dlm Frame foto. Suasana di tempat prostitusi pun intensitas
cahayanya sangat minim. Memotret nya pun harus menahan napas dan
meletakkan nya pada tumpuan apapun agar mengurangi guncangan. Ini kesulitan
teknis, belum lg melakukan pendekatan dg PSK nya. Orang mau diwawancarai tp
belum tentu mau difoto. Itulah letak tantangan dlm merepresentasikan prostitusi
dlm visual jauh lebih sulit drpd Sekedar dg deskripsi teks.
2. Target market dari pembaca karya visual mas Yuyung kepada siapa? Apakah
kaum yang memiliki intelektualitas Departemen Sosial, Departemen Pendidikan,
Dosen, Mahasiswa dsb?
2.a Bagaimana bila buku ini sampai ke Bandar? Apakah malah akan
memberikan informasi secara detail mengenai peta penyebaran?
Sasaran yg saya tuju dalam pembuatan buku prostitusi dlm bentuk visual ini lebih
diarahkan kpd para pemilik kebijakan. Sebab ditangan merekalah py kemampuan
merubah. Mereka dpt melihat fakta sebenarnya ttg kondisi dan persoalannya. Kmd
teman2 akademi. Bahwa penelitian itu tdk hanya berkutat dg teks. Tapi jg perlu
hal visual dimasukkan dlm penelitian. Serta, teman2 yg terlibat dlm persoalan
sosial baik secara institusi dan individu. Menambah referensi visual utk kajian
penelitian. Terakhir, teman dokumentary (jurnalis foto) utk memacu pembuatan
indepht foto dlm fenomena sosial. Bandar dlm hal ini mucikari. biasanya jarang
membaca buku. Tapi yg berperan dalam distribusi PSK adalah perantara. Yg
mendapat uang dalam memindahkan PSK dari satu tempat ke tempat lain. Mereka
lebih memahami rantai pemindahan ini secara teknis yg terhubung dg lokalisasi
yg dituju. Dlm hal ini petanya dirangkum scr global'. Jadi scr teknis mereka juga
menguasai meskipun dlm jalur yg dia miliki. Bila mereka membaca ini, yg
mereka tidak senang bukan petanya. Tapi Bgmn kita bisa mengambil gambar
mereka.
2.b Apa indikator untuk selektivitas pembaca karya visual Sex For Sale ini?
Sejauh apa, mas Yuyung meyakinkan pembacanya?
Jawaban 2b kontrol terhadap pembaca. Kebyakan yg beli buku ini byk praktisi
sosial, dosen, pejabat, polisi, wartawan, mahasiswa maupun orang biasa. Ada juga
mahasiswa yg pingin tau No HP PSK nya. Tapi sy kasih pengertian, bahwa
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berhubungan dg PSK itu tidak sehat (bisa terkena penyakit). Psk jg byk
mengalami persoalan yg pelik dlm hidupnya. Selain itu, bisa2 uang Anda
diporotin. Akhirnya mahasiswa ini menyadari hal itu. Krn di buku itu aku
cantumkan kontak person. Kalau anak SMA tidak saya pembolehan melihat.
Termasuk pembeli saya saeankan tdk Menyimpan buku ini tidak rak yg dilihat
anak anak.
3. Dalam membuat buku foto ini tentunya terdapat alur cerita yang ingin
dikemukakan, bagaimana dengan alur cerita Sex For Sale yang ingin diungkapkan
fotografer mulai dari situasi awal, tengah (dalam hal ini menemukan konflik yang
terdapat dalam prostitusi) hingga situasi akhir dimana fotografer melakukan
pembandingan situasi prostitusi?
Dari skrt 333 foto di buku, tidak semua bersifat Story Photo, tp lebih banyak
disajikan single Photo masing2 tema dan tempat. Namun, jika dari semua foto2 yg
terpisah di sejumlah daerah digabungkan akhirnya menjadi Story Photo yang
bersifat dokumentatif juga. Alur cerita dalam foto Story disajikan secara naratif
dalam beberapa kasus, seperti PSK yg hamil hingga melahirkan. Begitu juga,
Pekerja seks dg ibu dan anaknya yg dibawa serta "kerja" di halte bis. Foto itu
bersifat naratif saja, tetapi tidak ada resolusi penyelesaian masalah. Hy ada awal
hingga akhir saja

4. Saya melihat ada perbandingan kawasan prostitusi di Indonesia dengan di luar
Indonesia (Geylang dan Las Vegas) untuk apa hal tersebut dilakukan sebagai
pembanding?
Perbandingan dg prostitusi negara luar. Mereka juga memiliki karakteristik yg
hampir sama. Bekerja sbg pekerja seks yg independen dan ada juga yg terikat dlm
institusi maupun kelompok germo
5. Menurut mas Yuyung, apakah dengan buku foto ini orang semakin menikmati
atau memahami realitas?
Dalam persepsi, semua orang bisa melihat menurut apa yg diinginkannya. Apa yg
kita representasikan dapat dimanfaatkan sesuai dg kepentingannya. Realitas
tetaplah realitas tergantung digunakan utk apa fakta itu
6. Saya melihat pada buku ini terdapat iklan atau sponsor, apakah buku ini
menjadikan tujuan komersial?
No 6 ada beberapa partisipan iklan, sejumlah individu dan teman yg membantu
utk pembuatan dan biaya hunting buku ini. Sebab biaya hunting ke sejumlah
tempat membutuhkan dana yg besar. Kecuali ada tugas dari Jawa pos, biasanya dg
menambah libur 1 atau 2 hari, tentu sgt meringankan utk biaya transportasi
pesawat. Tapi tetap mengeluarkan biaya booking maupun penambahan kamar.
Jadi buku ini, dihitung2 biaya pengeluarannya tidak cukup sebanding dg royalti
nya. Tapi yg didapat kepuasan dalam pencapaian proyek
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7. Sejauh mana batasan foto jurnalistik terhadap pornografi dan porno aksi?
Foto jurnalistik dg pornografi dan porno aksi. Memang bukan perbandingan yg
linier, tapi bila dikaitkan bisa terjadi. Tapi foto jurnalistik yg berada dlm lingkup
jurnalistik memiliki kode etik. Tentunya etika jurnalistik tetap dijunjung tinggi.
8. Dilihat dari substansi dan etika, fotografer diibaratkan melacur imajinasi.
misalnya saja si subyek dalam hal ini PSK sebagai bentuk eksploitatif seni atau
eksploitatif memindahkan gambar?
- (tidak dijawab)

Via Tatap muka langsung di Grand City, Surabaya tanggal 19 Januari 2013 pukul
19.00 WIB
Analisis Foto 1:
1. Apa tujuan fotografer mengikuti proses mengandung dan kelahiran PSK?
Banyak orang yang menyisihkan persoalan-persoalan yang dihadapi
pekerja seks yang menjadi problematika dan ehh mereka justru
mengangkat hal-hal yang bersifat erotis eksotik dan persoalan problem
yang ada di permukaan. Tetapi pekerja seks menghadapi masalah seperti
hamil ini menjadi persoalan yang krusial bagi dia. Karena kehamilan itu
dia, kehilangan pendapatannya, dia juga kehilangan teman, teman2nya
menghindar, karena dia sudah tidak bekerja lagi dan itulah yang akan
menjadi beban bagi orang-orang sekitar. Ketika seorang pekerja seks
hamil saya punya, punya perhatian lebih untuk mengeksplorasi persoalan
ini. Karena disitulah banyak orang membiarkan hanya sekedar gambaran
pekerja seks. Tapi kan banyak kejadian-kejadian yang kisahnya
menyedihkan untuk itulah saya berkali-kali pekerja seks hamil. Kadang
dapat kadang tidak. Kadang sudah dapat, anaknya tidak mau. Yang sudah
mengikuti lama tidak jadi, itu membuang banyak waktu yang berharga.
Nah beberapa kali yang ada, ada satu bisa difoto tetapi tidak bisa diikuti
sampai selesai sampai melahirkan. Nah kesulitannya, belum tentu orang
itu mau menerima ketika kita ambil gambarnya apalagi pada saat hamil,
karena sangat privasi banget. Untuk itulah saya mengambil tema ini.
Karena kesulitannya paling tinggi kebanyakan mereka bisa menanganinya
langsung meskipun orang itu hamil. Ketika dapat ini, bener-bener fix nah
saya mengikutinya berarti waktu saya tersita untuk berkomunikasi dengan
dia. Saya juga harus menentukan periodisasi waktu bagaimana saya
memotret ada perubahan apa engga dalam bentuk tubuhnya tetapi tidak
aktivitaasnya yaa. Saya sajikan perbedaan itu agar secara essential kita
dapat secara piktorialis saya juga mendapat kesan yang indah tentang
penyajian yang indah agar kisah yang seperti ini tertutup etika. Memotret

	
  

Dekonstruksi Pelacur..., Yosefhin Inggri Ayuningtyas, FIKOM UMN, 2014

123	
  

orang telanjang kan sangat peka dan sensitive bagi kita tapi ini saya
eksplore ketika dia dalam konteks yang bersifat siluet berhubungan
dengan korelasi hal-hal yang bersifat keindahan. Nah itu yang saya ambil
untuk mengikuti proses perubahan bentuk seorang PSK.
Berarti dalam 9 bulan itu ngikutin terus? Ketika tau mereka hamil kan
umur 4 bulan, kita foto umur 5 bulan, trus kemudian umur 8 bulan, lalu
baru melahirkan ketika proses melahirkan prosesnya paling sulit karena
waktunya harus tidak pasti. Dan itu membuat saya harus mengundurkan
acara-acara yang sifatnya keluar kota atau keluar negeri. Tentu sangat sulit
bagi saya. Karena kalau umpamanya saya harus keluar kota, belum tentu
saya dapat pekerja seks yang hamil lagi. Itu kesulitannya.

2.

Dalam hal teknik memotret, yang digambarkan adalah siluet, mengapa
foto tersebut dibuat siluet? Tujuannya apa?
Siluet itu secara essensial menjelaskan bahwa dia hamil tetapi
persoalannya kalau kita foto keliatan teksturenya, kulitnya, bentuknya
menjadi tidak.. menjadi persoalan etika makanya kita sajikan seperti itu.
Ketika menghilangkan persoalan etikanya maka kita mengangkat
substansinya dan juga estitikanya. Tetapi ketika kita mengangkat siluet
hanya wujud tetapi tidak teksture hanya bentuk itu menjadi menarik.
Tetapi persoalannya, siapa yang hamil kan orang tidak tahu. Nah makanya
tulisan itulah yang memperkuat kalau dia hamil.

3.

Dalam foto tersebut, terlihat PSK sengaja dipotret dan tanpa busana.
Mengapa hal ini dilakukan oleh fotografer?
Tapi kan banyak kejadian-kejadian yang kisahnya menyedihkan untuk
itulah saya berkali-kali pekerja seks hamil. Kadang dapat kadang tidak.
Kadang sudah dapat, anaknya tidak mau. Yang sudah mengikuti lama
tidak jadi, itu membuang banyak waktu yang berharga. Nah beberapa kali
yang ada, ada satu bisa difoto tetapi tidak bisa diikuti sampai selesai
sampai melahirkan. Nah kesulitannya, belum tentu orang itu mau
menerima ketika kita ambil gambarnya apalagi pada saat hamil, karena
sangat privasi banget. Untuk itulah saya mengambil tema ini. Karena
kesulitannya paling tinggi kebanyakan mereka bisa menanganinya
langsung meskipun orang itu hamil. Ketika dapat ini, bener-bener fix nah
saya mengikutinya berarti waktu saya tersita untuk berkomunikasi dengan
dia. Saya juga harus menentukan periodisasi waktu bagaimana saya
memotret ada perubahan apa engga dalam bentuk tubuhnya tetapi tidak
aktivitaasnya yaa. Saya sajikan perbedaan itu agar secara essential kita
dapat secara piktorialis saya juga mendapat kesan yang indah tentang
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penyajian yang indah agar kisah yang seperti ini tertutup etika. Memotret
orang telanjang kan sangat peka dan sensitive bagi kita tapi ini saya
eksplore ketika dia dalam konteks yang bersifat siluet berhubungan
dengan korelasi hal-hal yang bersifat keindahan. Nah itu yang saya ambil
untuk mengikuti proses perubahan bentuk seorang PSK.
4.

Apa alasannya harus dipotret tanpa busana?Apakah fotografer
membayar si PSK tersebut untuk satu proyek yang dibuatnya? Jika ya,
biaya apa saja yang dibayarkan? Biaya kelahiran anak, biaya mau dipotret
tanpa busana atau ada hal lainnya?
Kalau dia dengan busana kemungkinan bentuk lekuknya tidak menarik.
Bentuk lekuk dari hamilnya tidak menarik kecuali dengan busana yang
tipis. Kalaupun dia memakai busana tebal dan itu harus ketat. Dan itu
mengurangi estetika gambar meskipun bisa dikatakan dia hamil. Orang
tahu informasinya dia hamil ketika kita foto dalam konteks dengan busana.
Tetapi orang tau informasinya kalau dia hamil secara piktorialis secara
keindahan kita tidak menyajikan apa-apa tetapi ketika menyajikan dalam
konteks piktorialis dan sustansial itu kedua2nya dapat. Yaa orang hanya
tau informasinya hamil tetapi dia tidak bisa tersentuh ini lightingnya
seperti apa. Menarik daya tarik orang pertama lihat itu tidak berhenti
hanya disitu saja. Ada pertanyaan besar kenapa sampai dibuka seperti itu.

Saya sajikan perbedaan itu agar secara essential kita dapat secara
piktorialis saya juga mendapat kesan yang indah tentang penyajian yang
indah agar kisah yang seperti ini tertutup etika. Memotret orang telanjang
kan sangat peka dan sensitive bagi kita tapi ini saya eksplore ketika dia
dalam konteks yang bersifat siluet berhubungan dengan korelasi hal-hal
yang bersifat keindahan. Nah itu yang saya ambil untuk mengikuti proses
perubahan bentuk seorang PSK.

5. Kalau boleh tahu, berapa nominal yang dikeluarkan fotografer untuk
proyek ini?
Kompensasinya saya harus menanggung eee orang-orang saya harus
hemmm apa ya saya harus memberikan balas budi. Orang ketika orang dia
hamil itu kan tidak memiliki apa pun, pendapatan tidak punya, minta
rokok aja susahnya setengah mati tapi kalau dia gak ngerokok. Tetapi
ketika PSK hamil mendapatkannya setengah mati jadi dianggapnya
semacam benalu. Itu yang sangat pahit orang PSK yang lagi hamil. Nah
itu bagaimana saya harus menyisihkan uang untuk dia. Biaya2 ketika kita
bertemu kita memberikan kebutuhan yang diperlukan untuk dia sehari2.
Ini teman dari LSM embun itu yang memberikan apa yaa informasi ada
anak anu artinya kita tangani sehingga bisa ditarik.
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Di yayasan embun itu kita bisa ngikutin dengan pendekatan yang
lebih mudah daripada cari sendiri. Sebernarnya mereka belum tahu apa
yang kita inginkan. Hanya saja mereka tahu bahwa ini untuk membuat
buku agar orang tahu ceritanya bahwa orang kalau hamil itu resikonya
banyak. Untuk memahami bahwa ini bukan dipublikasikan di Koran kan
biasanya orang takut. Ini buku penelitian agar orang bisa belajar dari kasus
pekerja seks yang dialami. Artinya dia mau.
6. Lokasi memotretnya di studio atau rumah PSK?
Ini di tempat yayasan embun kemarin.
7.

8.

Setelah PSK melahirkan anaknya, apakah fotografer masih berkontribusi
terhadap PSK tersebut?
Monika dan Jaka merupakan nama asli atau samaran?
Itu hanya sebutan saja, karena ini belum dikasih nama *batuk proses yang
kita inginkan itu ketika dia lahir saya ingin memotret yaa ada jalan
ceritanya tetapi yang menjadi persoalan ketika mau lahir, ee diberi tahu
temen2 yayasan itu. Ini mau lahir bang cepet datang kemari. Waktu mau
datang itu saya dianggap suaminya pacarnya yang lama hilang tidak
tanggung jawab. Jadi orang kampong lihat, ini loh pacarnya yang sudah
menghamili gak kembali2., yaa saya biarin aja. Saya bilang ke bidannya,
apakah saya memotret ini diperbolehkan? Ohh yaa gak masalah.. ohh
yawess ini biayanya saya tanggung. Jadi saya bisa motret anda sebagai
bapaknya yaa.. harus mengaku gitu. Ternyata kita tunggu setengah jam 45
menit dia tidak keluar2, itu dibawa ke bidan bangunsari. Nah apa yaa
tempat melahirkan bidan itu.. ketika itu bidannya sudah tidak sanggup.
Dirujuk ke rumah sakit terdekat. Tapikan rumah sakit itu biaya Caesar
membengkak, makanya kita cari yang biayanya lebih murah. Dan ternyata
ada yang menyarankan di dokter sutomo. Itu menjadi hal yang mudah
justru kesulitannya itu, izin karena diketahui ketika masuk itu
diperbolehkan kita bisa ini kalau yang ini saya biaya yi saya diperbolehkan
memotret. Tetapi persoalannya ketika tahu dia PSK itu menjadi hal yang
sangat ristrik, sensitive bagi RSUD Dr. Sutomo tadi ditolak mentah2. Yaa
akhirnya kita biarkan saja, sampai anak ini mengalami sampai akhirnya
ditaruh di kamar kosong di deket kamar mayat. Pagi harinya dia lari, lari
itu ada satpam, kenapa kau lari? Saya ditaruh banyak nyamuk, akhirnya
satpam itu kasian lalu diperhatiin dan akhirnya yayasan embun menangani.
Masih menjalani komunikasi sampai dikirim ke kupang dikasih modal
untuk disana. Dia tahu ketika kita tunjukin fotonya seperti ini. Ini semua
kita buat agar dia tidak tahu. Monika nama samaran.

10. Sebagai seorang pria, pastilah melihat tubuh perempuan tanpa busana
memunculkan birahi, dalam foto tersebut apakah fotografer hanya
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memotret saja tidak ada maksud apapun?
Bentuk tubuh wanita ketika hamil itu tidak menimbulkan rangsangan
terhadap libido pria. Karena tubuhnya sudah tidak seksi lagi. Sebelum saya
bertugas memotret biasanya sebelum saya ke tempat seperti itu saya
berkali-kali berhubungan intim dengan istri saya bisa tiga sampai lima kali
supaya ketika saya tiba di tempat seperti itu rasa rangsangan tersebut
berkurang.

Analisis Foto 2
Pertanyaannya adalah:	
  
1.

Apa tujuan fotografer membuat judul dengan nama Anakku, Pelindungku?
Anakku Pelindungku ini kontenya lebih besar dari permasalahannya. Para wanita
mengajak anaknya berarti kan para wanita mengajak ibunya dan anaknya. Ini
situasi kontekstual pada sisi sosoknya, 	
  

2. Dalam hal teknik memotret, yang digambarkan adalah panning, mengapa foto
tersebut dibuat panning? Tujuannya apa? maka efek2 lighting gerak itu mengikuti.
Karena tidak mungkin kita ambil dari depan persis. Mereka akan curiga, mereka
tidak nyaman ketika kita tidak membooking. Ini ngambilnya dari seberang, ada
anak yang seolah2 membenarkan mobil. Trus efek2 gerakan itu kita hadirkan
seolah2 slowspeed itu seolah2 jalan itu tadi. Jadi itu sebagai tambahan
foregroundnya gerak2an dari itu tadi yaa mobil ini sebagai foreground itu tadi
untuk memperkuat kalau dia berada di jalan raya. Ada lalu lintas kendaraan yang
lain. Yang ada di tempat itu.	
  
3.

Dalam foto tersebut, terlihat PSK sengaja dipotret dengan cara candid di seberang
jalan, apakah PSK tidak merasa terganggu dengan kehadiran fotografer sebab
lensa yang digunakan pun tele 70-200mm?
Iyaa waktu itu saya lagi keliling mencari, tapi saya sudah membaca kalau anak itu
sering nongkrong disitu. Tapi yang paling aneh itu yaa itu tadi ada anaknya sama
orangtuanya ikut serta. Karena berkali-kali ada operasi yang dilakukan satpol PP
yang berkali2 melakukan tindakan itu. Ketika tindakan itu dilakukan, dia
mengajak ibunya dan anaknya seolah2 dia lagi nunggu bis. Tetapi kalau memang
dia menunggu di halte, dia gak ada orang yang mau dong nyamperin. Dikira orang
mau naik kendaraan. Yaa dia akhirnya misah yaa kayak gini. Dia anaknya disana,
orangtuanya sama anaknya disini. Anaknya yaa nangis saja, orang akhirnya gak
nyamperin lagi sampe akhirnya dia pulang. 	
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4.

Pada bagian penjabaran tulisan, ditulis: Jangan menangis, diamlah kau di
gendongan nenekmu. Apakah fotografer mengetahui kalau anak tersebut
menangis atau hanya sekadar ungkapan untuk sebuah tulisan?
Jarak saya dengan obyek sekitar enam mobil sebrang. Kedengeran anaknya
nangis. Saya tutupin dengan baju hitam biar gak keliatan kalau lagi motret.	
  
5. Dalam foto tersebut, terlihat anak sebagai benteng pertahanan bagi para PSK
terbukti dalam kalimat: Aku perlu kau di sini untuk melindungiku. Saat tangantangan petugas Satpol PP mencoba menangkapku. Bagaimana fotografer
memberi tanggapan terhadap perlindungan anak? Apakah hal semacam ini sudah
biasa di dunia prostitusi? Sebab anak dapat merekam segala momen yang ia
terima.
Saya melihat kasus ini begitu menangis. Melihat kayak gini gak tahan, sampe
merinding tangan saya. Sudah keadaan mendesak. Dia harus membiayai orang
tuanya, anaknya. Ini menjadi persoalan besar yang harus diketahui orang banyak.
Kalau dia tidak ngajak anaknya, dia tidak bisa makan. Meskipun anak itu tidak
sangat menguntungkan di dalam keterlibatannya di dunia prostitusi. Kayak
umpamanya, seorang prostitusi yang sudah punya anak harganya sudah jauh
menurun dibanding yang belum punya anak. Dengan pengemis itu untuk
melindungi penangkapan dari satpol pp. tapi dalam prostitusi anak diajak untuk
rasa iba gak mungkin, karena yang dibutuhkan itu erotis eksotik. Dia kan
berberangan tiga orang gak mungkin ditangkap kecuali dia sendirian. Ada anak
kecil disana menjadi ee biasanya kan dilarang tetapi ada umpamanya seseorang
mucikari yang punya anak mau gak mau kan juga dibesarkan disitu.
Sebetulnya kalau gak salah tidak, saya belum menemukan yaa atau saya tidak
tahu. Tetapi di prostitusi dilarang anak2 bermain di lingkungannya.
Analisis Buku
Intensitasnya dia tidak, intensitas yang perlu dikuatkan itu hanya orang sekitar
yang tahu. Kalau orang lain detail itu gak tahu. Tetapi kalau keluarganya kayak
gini yaa sudah tahu karena tempatnya. Kan tidak menceritakan tentang anak ini,
bagaimana anak ini berada di lokalisasi.
Dari sisi jurnalistik menilai anak korban prostitusi dilindungi? Tetap harus tak
kaburi untuk melindungi itu tadi. Ada anak bayi yang mukanya tidak diburemin
mas? Kalau detail kan tidak keliatan, kalau semua itu diburemin lah terus kita mau
liat apa. Kan kita hanya liat informasinya kan kita tidak tahu mukanya seperti apa.
Foto jurnalistik memang belum ada batasan yang menjelaskan secara tepat kecuali
kita merujuk pada UU. UU yang ada sekarang pornografi. Jadi standarnya kan
umpanya kita butuh eksak. Kalau kita menampilkan badan, yang dikatakan
merangsang itu seberapa. Masih bias, jadi harus disebutin secara standatrt khusus.
Kan ini juga bukan menutup korban, hanya melindungi korban. Misalnya ada
standar khusus seperti harus berapa pixel nah itu baru standar khusus kan lebih
bagus. Daerah privat area menjadi publik area, kenapa dilanggar? Dia juga
melanggar hukum makanya saya memotretnya lebih leluasa.
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Analisis Foto 3
Tarikan RT itu lebih besar juga per bulannya itu saya lupa karena ada tarikan2 RT
yang terkadang membebani. PSK jadi ada 40:40:20 40 PSK, 40 wisma, 10
keamanan, 10 pelayan.
Ini menggunakan lensa panjang jadi akan memadatkan keliatan penuh jadi
diartikan tempat berkumpul.

Analisis Foto 4
Yang menjadi POI utamanya adalah gambar poster tersebut? Mengapa?
Ya karena tempat ini membuat saya tidak pindah berkali-kali seperti biasanya.
Karena di wisma tersebut unik, di pajang poster2 artis beken sehingga wisma
menjadi warna warni apalagi itu poster Bob Marley yang dikenal lagunya No
Woman No Cry.
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