
                                                                                         
 
 

JIPFEST 2021 SAMBUT PENGUNJUNG DARI 88 
KOTA/KABUPATEN DI 26 PROVINSI 

Festival fotografi yang bergulir dari 13-28 November 2021 di kawasan Kota Tua 
Jakarta ini sukses menggelar 48 acara dengan protokol kesehatan ketat 

 

 
Pengunjung pameran foto bertema SPACE yang menampilkan karya 14 fotografer terpilih dari 12 negara di bangunan 

bersejarah Candra Naya, Gajah Mada, Jakarta. Foto oleh Agoes Rudianto / JIPFest 2021 

 
Jakarta, Desember 2021 – Edisi kedua JIPFest (Jakarta International Photo Festival) telah 
digelar dengan sukses pada 13-28 November di empat lokasi di kawasan Kota Tua Jakarta. 
Selama 16 hari festival, 48 acara dengan melibatkan 29 bintang tamu dilangsungkan dengan 
protokol kesehatan ketat – termasuk pendaftaran daring untuk pengunjung dan pembatasan 
kapasitas pada tiap acara. Festival yang bertujuan membawa fotografi ke ranah publik ini 
menyambut hampir 9.000 pengunjung yang berdomisili di 88 kota/kabupaten di 26 provinsi 
di Indonesia. Selain itu, ekspatriat dari delapan negara juga berpartisipasi dalam beragam 
program festival.  
 
Cristian Rahadiansyah, Direktur Festival, menyatakan: “JIPFest diadakan untuk menjangkau 
masyarakat luas – baik pelaku fotografi maupun penikmat foto. Karena itu, festival kami 
memakai format nomaden, berganti lokasi setiap tahunnya. Tahun ini, kami punya pekerjaan 
rumah tambahan: memastikan festival berjalan sesuai protokol kesehatan yang berlaku. Berkat 
kerja sama tim yang solid, juga dukungan dari semua mitra, terutama Dinas Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif DKI Jakarta dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik 
Indonesia, festival dapat berjalan dengan lancar.” 
 



                                                                                         
 
 
Edisi kedua JIPFest yang mengusung tema SPACE menampilkan 13 program, termasuk Photo 
Exhibition, Photo Book Exhibition, Urban Photo Tour, Festival Tour, Discussion, Artist Talk, 
Public Lecture, Workshop, Fringe, dan Projection Night. Seluruh program diadakan secara 
luring di empat lokasi: MULA Kotatua, Historia Food & Bar, Candra Naya, serta Novotel Jakarta 
Gajah Mada.  
 
Program Photo Exhibition dengan kurator Kurniadi Widodo (Yogyakarta), Ng Swan Ti (Jakarta) 
dan Sayed Asif Mahmud (Dhaka, Bangladesh) yang berlokasi di Candra Naya dan MULA 
Kotatua menjadi program dengan pengunjung terbanyak, menembus 3.500 orang. Setiap 
pengunjung memesan slot secara daring untuk hadir di waktu yang telah dipilih. Beberapa tiket 
program Discussion, Public Lecture, Fringe, dan Projection yang berkapasitas 75 peserta (50% 
dari kapasitas ruangan) juga ludes sebelum acara. Mayoritas acara festival tersedia gratis, 
sebuah usaha untuk memperluas jangkauan karya dan diskusi fotografi yang berpotensi 
mengembangkan industri yang menjadi salah satu subsektor ekonomi kreatif ini.  
 
Andhika Permata, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta dalam sesi Public 
Lecture mengenai visi ekonomi kreatif DKI Jakarta mengatakan: “Saat ini, porsi kontribusi 
ekonomi subsektor fotografi di DKI Jakarta masih terbilang kecil, namun ajang seperti JIPFest 
membuka peluang untuk pelaku fotografi, konsumen, pemerintah, dan pemangku kepentingan 
dalam industri ini berjejaring dan berkolaborasi.” 
 
Di akhir festival, Cristian dan Ng Swan Ti (Program Director) mengumumkan tema JIPFest 
2022: Revival. Tema ini merefleksikan semangat untuk bangkit dari keterpurukan yang 
dialami secara global selama masa pandemi. “Suka atau tidak, kita masih akan hidup bersama 
pandemi untuk beberapa waktu ke depan. Waktunya kita beradaptasi dengan situasi, dan tidak 
patah semangat dalam berkarya. Sampai jumpa tahun depan, semoga tanpa masker!” kata 
Cristian. 
 
JIPFest 2021 didukung oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta, Kementerian 
Pariwisata Republik Indonesia, Erasmus Huis, Kurawal Foundation, EKTA Imaging, 
PhMuseum, Tees.co.id, Indonesia TIC, This/Play dan Jakarta Good Guide. Mitra media festival 
adalah Art Calls Indonesia, DestinAsian Indonesia, dan Manual Jakarta. Sementara mitra venue 
festival ialah MULA Kotatua, Historia Food & Bar, serta Novotel Jakarta Gajah Mada.  
 

## 
 

Ikuti kabar selanjutnya mengenai JIPFest 2022 melalui situs 
www.jipfest.com dan kanal Instagram @jipfest 

 
 

 
 
 
Tentang JIPFest 
Jakarta International Photo Festival (JIPFest) adalah platform bagi fotografer dan publik untuk bertemu, berdialog, 
dan bertukar cerita; serta arena bagi proyek-proyek fotografi untuk menjangkau khalayak yang lebih luas. Sebagai 
festival foto internasional, JIPFest juga bertujuan menyemai dan melambungkan fotografer nasional ke panggung 
dunia. Festival ini diikuti oleh peserta dari dalam dan luar negeri, meliputi fotografer, redaktur foto, akademisi, pemilik 
galeri, kurator dan kritikus foto, serta perwakilan komunitas fotografer. Edisi kedua JIPFest yang berlangsung pada 
13-28 November 2021 di area Kota Tua Jakarta menampilkan 13 program, 48 acara, serta 29 bintang tamu di empat 
lokasi. Festival yang diadakan dengan protokol kesehatan ketat ini dihadiri hampir 9.000 pengunjung dari 88 
kota/kabupaten di 26 provinsi, serta ekspatriat dari delapan negara –. www.jipfest.com 


