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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

A. Sejarah KFP 

Perkembangan fotografi di bumi lancang kuning, Provinsi Riau sangat 

pesat dalam tiga tahun terakhir ini. Fenomena ini ikut di picu oleh lahirnya satu 

komunitas yang merangkul para peminat, pekerja dan penghobi fotografi yang 

berada di Pekanbaru, Ibu Kota Provinsi Riau. 

Wadah yang bernama Komunitas Fotografi Pekanbaru (KFP) ini resmi di 

dirikan pada april 2006. Saat ini sudah terdaftar 178 orang sebagai anggotanya. 

Sebagai sebuah komunitas, anggota KFP tidak terbatas pada satu atau dua profesi 

saja. tercatat mulai dari pelajar, mahasiswa, pengusaha, karyawan swasta, pegawai 

negri sipil, dosen, fotografer profesional, dan lainnya. 

KFP berawal dari ide dan keinginan beberapa orang pekerja dan penghobi 

foto. Ide itu kemudian didiskusikan dengan menghasilkan rumusan membentuk 

sebuah komunitas fotografi. Rumusan itu coba di tawarkan kepada pekerja dan 

penghobi foto lainnya, yang mendapat sambutan yang sangat positif. Hingga 

ketika di resmikan, KFP sudah beranggotakan 25 orang, cukup banyak untuk 

sebuah kota yang fotografinya baru berkembang seperti Pekanbaru.
42

 

Beberapa kegiatan mulai dilakukan untuk mendongkrak pengetahuan 

tentang fotografi warga Pekanbaru. Misalnya pameran foto bertemakan wajah 

Pekanbaru, yang diadakan dalam rangka ikut memeriahkan hari ulang tahun kota 

pekanbaru ke 21 pada tahun 2006 lalau. Kegiatan yang menghadirkan fotografer 

Oscar Matullah yang mendapat apresiasi positif dan membawa perkembangan 

baru bagi dunia fotografi di Pekanbaru, setidaknya di indikasikan dengan 

bertambahnya jumlah anggota KFP ketika usai pameran diadakan.Untuk 

mengasah dan terus meningkatkan pengetahuan fotografi seluruh anggota KFP, 

diadakan workshop dan lomba foto. Selain itu di gelar pertemuan rutin yang 

berlangsung hingga saat ini. 
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Perkembangan dunia internet ikut pula memacu pertambahan anggota dan 

perkembangan kemampuan teknis fotografi anggota KFP. Situs fotografi 

fotografer.net memberi andil cukup besar. semangat anggota KFP untuk membuat 

foto dengan kualitas yang baik terus terpacu, Sebagai wadah bagi para penggiat 

dan penghobi fotografi di Pekanbaru, keberadaan KFP di harapkan memberikan 

manfaat, khususnya anggotanya dan perkembangan fotografi di Pekanbaru. Itulah 

antara lain target internal KFP. Sementara itu, KFP terus pula melakukan berbagai 

kegiatan dan upaya memajukan fotografi hingga tercapainya pemahaman 

masyarakat di Pekanbaru terhadap fotografi sebagai suatu seni dan hasil karya 

yang bernilai tinggi.
43

 

Keberagaman latar belakang anggota dengan pengetahuan fotografi yang 

berbeda pula, tidak membuat perkembangan KFP tersendat. Berbagai 

pengetahuan sesama anggota adalah kunci utamanya. Senior dan junior hanya 

sebutan karena ada yang lebih dahulu bergabung dan ada yang belakangan. Hal itu 

di ingatkan terus oleh para penggagas awal pembentukan KFP yaitu Arza 

Aibonotika, Albert bachtiar, Iswhyudi, Julian Sitompul, dan Amriyadi. Nama 

terakhir inilah yang menggawangi KFP hingga berjalan dua tahun lebih 

pengurusan. Saat ini KFP di pimpin oleh Eka Dhana Saputra. Komunitas 

Fotografi Pekanbaru(KFP) tergolong rajin melakukan hunting dan pemotretan. 

Baik yang di gagas langsung oleh pengurus  maupun perorangan anggota KFP. 

Hunting ke berbagai daerah ke Riau dan Sumatra barat, memotret bersama iven 

nasional, regional maupun lokal, dan lainnya, yang selalu tidak luput dari 

perhatian anggota KFP adalah iven bakar tongkang di bagan siapi-api dan pacu 

jalur di teluk kuantan.
44

 

Selain acara hunting dan diskusi fotografi bersama anggotannya,KFP juga 

srutin mengadakan berbagai seminar dan worskop fotografi dasar ke sekolah- 

sekolah, serta berbagai perguruan tinggi yang berada di pekanbaru dan sekitarnya.  

Beberapa ivent yang telah diadakan KFP adalah beberapa pameran 

diantaranya sebagai berikut :  
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1. pameran fotografi dengan  “tema wajah Pekanbaru” pada 1-12 juni 2006 di 

mal ska Pekanbaru. 

2. Pameran dengan tema “pacu jalur Taluk Kuantan 2006” pada 16-18 

september 2006 di hotel quality Pekanbaru.  

3. Pameran fotografi bersama selama satu bulan di mall ciputra seraya 

Pekanbaru pada april 2007.  

4. Pameran fotografi dengan tema “pesona Rokan Hilir” pada 2007 dan 2008 

bersama dengan festival bakar tongkang 2007 dan 2008.  

5. Pameran fotografi dengan tema “warna warni Pekanbaru” juni 2009 di 

grad elite hotel Pekanbaru.  

6. Pameran fotografi human interes juni 2010 di holetl azizah Pekanbaru. 

7. Pameran fotografi “Pekanbaru dalam bingkai” agustus 2010 idrus tintin 

Pekanbaru.  

8. Pameran fienstra 1 KFP “kotaku, kotamu, kota kita” mall Pekanbaru 23-30 

juni 2012.  

Dan juga KFP sering mengadakan seminar dan worskop dasar fotografi di 

beberapa Sekolah dan Universitas diantaranya yaitu: 

1. Seminar fotografi jurnalistik sebagai rangkaian kegiatan pameran fotografi  

“ wajah pekanbaru” pada 16-18 juli 2006  di hotel angkasa pekanbaru 

dengan  pembicara oscar matullah.  

2. Pelatihan dasar dasar fotografi di polres rokan hilir pada 2007. 

3. Pelatihan pemotretan budaya (etno fotografi ) P2KK UNRI pada 2007.  

4. Pelatihan dasar-dasar fotografi pada jambore pramuka di kabupaten 

bengkalis, riau pada juli 2008.  

5. Seminar “light painting” pada 30 agustus 2008 yang menghadiri rigaluh 

tanresila.  

6. Rood show KFP go to school ke beberapa SLTA dan Universitas maret 

2009-2011.
45
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7. Seminar Fotografi bersama Darius Manihuruk (Fotografer Trans TV 

Grup), Juni 2009, Gran Elite Hotel, Pekanbaru. 

8. Seminar Fotografi Human Interes oleh Rarindra Prakarsa, Juni 2010 Hotel 

Azizah, Pekanbaru. 

9. Dan berbagi Seminar dan Pelatihan yang bersipat kerjasama. 

10. Workshop Fotografi FINESTA 1 2012 KFP bersama Darius Manihuruk, 

Star City 20 Oktober 2012. 

1. Talk Show Travel Fotografi oleh KFP, Mall Pekanbaru 7 September 2012 . 

Lainnya: 

1. Lomba Foto “Model on Stage” pada Februari 2008 di Mal Ciputra Seraya. 

2. Lomba Foto Suzuki Pada 2-3 Agustus 2008. 

3. Hunting Buluh Cina pada April 2008. 

4. Hunting 24 Jam Pekanbaru pada April 2009. 

5. Hunting bakar tongkang Bagan Siapi-api 2006,2007,2008,2010. 

6. Hunting foto pacu jalur Taluk Kuantan, 2006,2007. 

7. Lomba “Rally Photo”2009-2011” dari yang ke 1 sampai ke 4. 

8. Lomba foto Arsitektur April 2011. 

9. 1 Dekade KFP April 2016. 

10. Ulang tahun KFP April 2017. 

11. Hunting amal 1000 yatim Mei 2017. 

12. Dan berbagai lomba lainnya. 
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B. Stuktur Organisasi KFP 

Berikut ini adalah struktur Organisasi KFP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Struktur organisasi KFP 2017(Sumber Arsip KFP) 

 

 

 

Dewan pendiri 

Amriadi Bahar 

Albert Paparazi 

Arza Abonotika 

Widiarso 

Iswahyudi 

 

Dewan Penasehat 

Rinaldi Ray 

Aldi Nugraha 

Ricky C. Pratama 

Abbas Abdurrahman 

Damriadi 

 

Ketua 

Eka dhana 

Saputra 

Bendahara 

Febriandi 

Sekertaris 

Meirwin 

Litbang 

Indra Putra 

Perlengkapa

n 

Ian Arif 
 

Keorganisasi

an 

Arif Wibowo 

Informasi  

Syahrizal 

Zet 

Diklat 

Anger P 

Setriadi 

Humas 

ismulyadi 

Febby 

Rafael 

Arif 
Budiman 

Harif 

Yunanda 

 

Randi 

Randi susilo 

Indra Putra 



 34 

C. Program Kerja Jangka Pendek 

1. Menyelesaikan proses pembuatan Sekteririat KFP yang baru dan segera 

menempatinya. 

2. Invenengutarisir data data anggota dan mengusulkan penamoran ulang 

untuk seluruh anggota KFP. 

3. Inventarisir aset-aset perlengkapan KFP dan menyimpan di tempat yang 

telah di sediakan. 

4. Menerbitkan kartu anggota baru khususnya angkatan 2017. 

5. Mengambil akta pendirian KFP di notaris. 

6. Melakukan pendekatan dengan sponsonsor yang memungkinkan 

memberikan support kepada KFP. 

7. Membuat SK KFP yang baru yang di tanda tangani oleh penasehat.
46

 

 

D. Program Jangka Panjang 

1. Membuat web KFP yang baru , dimana nantinya karya anggota KFP 

nantinya bisa di perjual belikan di web tersebut. 

2. Untuk menghindari kejenuhan anggota, pengurus akan membuat 

huntingdengan berbagai tema untuk setiap minggunya, dan pengurus juga 

akan membuat worskop bagi anggota guna untuk mengkoreksi hasil karya 

anggota. 

3. Melakukan ivent pameran. 

4. Melakukan ivent wedding expo. 

5. Menggalakan kembali KFP Goes To School. 

6. Mengadakan pameran di CDF setiap minggunya sebagai sarana 

pengenalan. KFP kepada khalayak ramai dan sebagai media tempat 

sharing tentang. fotografi. 

7. Melaksanakan Rally foto. 
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