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Perencanaan

– 1. Tema besar

– 2. Pembabakan

– 3. Riset (bisa sebelum eksekusi, bisa sambil eksekusi)

– 4. Perencanaan waktu

– 5. Perencanaan budget

– 6. List alat yang dibutuhkan

– 7. List narsum yang dibutuhkan

– 8. Harus buat deadline



Pelaksanaan

– 1. Hubungi narsum atau fixer beberapa hari sebelum
berangkat

– 2. Persiapkan pakaian yang efektif, gak usah banyak2 tp
sesuaikan dg lokasi

– 3. Catat angle yang dibutuhkan, jadi waktu&uang tidak
terbuang banyak

– 4. Setiap selesai motret, langsung pindah dan back up 
data

– 5. Tetap gali informasi di tiap motret, bisa jadi ada yang 
baru



Pesan saya

– Jangan menunggu sempurna sebuah project, karena
tak mungkin

– Jangan terlalu banyak mendengar masukan dari
banyak orang, entar pusing

– Jangan terlalu lama menggarap project, deadline 
penting



Buku foto ‘Orangutan Rhyme 
and Blues’ 2012



Buku foto Orangutan Rere

– 1. Memakan waktu delapan bulan (bolak balik Kalimantan Timur dan 
Tengah)

– 2. Tema besar, all about Orangutans (dari di tempat konservasi hingga
dilepasliarkan di hutan Kalimantan)

– 3. Pemotretan dilakukan tak hanya di tempat konservasi namun juga di 
hutan

– 4. Memerlukan 3 hari 3 malam perjalanan masuk hutan di Kaltim dan 
Kalteng

– 5. Motret di dalam hutan persiapannya berbeda dengan motret di kota

– 6. Batre cepet habis di dalam hutan karena lembab

– 7. Bawa drybox



Buku foto “Before Too Late –
expedition Sumatran Forest” 2019



Buku foto Sumatra Rere

– 1. Perjalanan ditempuh lebih dari 3 tahun

– 2. Menyusuri hutan dari Aceh hingga Lampung

– 3. Bawa obat-obatan p3k dan makanan kering spy awet

– 4. Bawa baju lengan Panjang, celana Panjang, kaos kaki lbh bnyk
(karena di hutan banyak nyamuk, agas dan pacet)

– 5. jalin hubungan yang kuat antara NGO, Pemerintah, akademisi, dan 
warga lokal
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