
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil judul Perancangan Komunikasi 

Visual Keraton Sumenep Melalui Buku Fotografi Sebagai Upaya Mengenalkan 

Peninggalan Sejarah. Penelitian yang berkaitan dengan Keraton Sumenep pernah 

dilakukan oleh Nunuk Giari Murwandani, yang menekankan pada sisi arsitektur 

dan interiornya. Sedangkan pada penelitian kali ini, peneliti menekankan pada sisi 

bangunan dan ritual tahunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab), 

serta artifak peninggalan Keraton Sumenep di masa lalu. Ritual tahunan merupakan 

acara yang dilaksanakan satu tahun sekali pada saat hari jadi kabupaten Sumenep. 

Penelitian ini betujuan untuk memperkenalkan peninggalan sejarah kepada generasi 

muda. 

Keraton Sumenep ini merupakan satu–satunya bangunan keraton 

peninggalan sejarah di Jawa Timur, khususnya Madura, yang bangunannya masih 

utuh, megah, dan terawat. Keraton Sumenep ini selesai dibangun pada tahun 1780 

M oleh Panembahan Sumolo yang bergelar Tumenggung Aryo Nata Kusumo. 

Menurut Sufiyanto, S.E., M.Si. (Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata pemuda dan 

Olahraga Kabupaten Sumenep), Salah satu bangunan di area Keraton dijadikan 

sebagai museum yang menyimpan benda – benda peninggalan raja – raja Sumenep 

seperti Kereta Kencana, kursi Keraton, koleksi senjata raja, seperangkat alat peracik 

jamu Keraton, Al Quran tulisan tangan Sultan Abdurrahman Raja Sumenep, tempat 
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pemandian jenasah, patung Dewa, patung Yoni, dan artifak – artifak lainnya. 

Keraton ini berada di pusat kota, sehingga wisatawan yang dari Sumenep ataupun 

yang dari luar Sumenep, mudah untuk mengunjungi tempat ini. Peninggalan sejarah 

berupa bangunan dan artifak – artifak yang menyertainya, memiliki daya tarik 

wisata. Wisatawan yang berkunjung ke Keraton Sumenep sekitar 250 orang per 

harinya. Untuk saat ini pengunjung kebanyakan merupakan Pelajar mulai dari 

Taman Kanak – Kanak (TK) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA). Memang 

objek wisata Keraton diperuntukkan untuk umum, namun rata – rata pengunjung 

adalah para generasi muda yang berusia antara 7 sampai dengan 20 tahun. Terlebih 

lagi pada saat bersamaan dengan event tahunan yang diselenggarakan oleh Pemkab 

Sumenep dalam bentuk ritual tahunan. Dengan adanya perawatan dan kondisi 

Keraton yang masih utuh, megah, dan terawat ini sangat disayangkan apabila tidak 

dikenal oleh masyarakat luas.   

Setiap tujuan wisata umumnya memiliki event kebudayaan yang digelar 

pada bulan-bulan tertentu (Dharsito dan Wibowo, 2014:188). Melalui sosialisasi, 

manusia mempelajari nilai-nilai budaya, membentuk kepercayaan, dan menjadi 

familiar dengan manifestasi fisik atau artifak dari nilai – nilai dan kepercayaan ini. 

Artifak – artifak dari budaya mempunyai arti yang disampaikan dari generasi ke 

generasi. Komunikator pemasaran menarik arti dari dunia yang terbentuk dari 

budaya/culturally constituted world dan mentransfer arti tersebut ke dalam 

consumer goods (Shimp, 2003:168). Suatu ornamen dibuat untuk menghiasi dan 

mengisi bagian benda-benda yang digunakan sehari – hari maupun yang digunakan 

untuk ritual. Secara simbolis fungsi ornamen pada umumnya dijumpai pada produk 
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– produk benda upacara atau benda – benda pusaka dan bersifat keagamaan atau 

kepercayaan, menyertai nilai estetisnya. Contoh, gerbang Kemagangan di 

kompleks Keraton Yogyakarta, terdapat motif hias berbentuk dua ekor naga yang 

saling berbelitan di bagian ekornya. Fungsi ornamen tersebut selain sebagai tanda 

titimangsa berdirinya Keraton, juga merupakan simbol bersatunya raja dan rakyat 

yang selaras dengan konsep manunggaling kawula-gusti dalam kepercayaan Jawa 

(Sunaryo, 2009:4-5). 

Banyak media yang dapat digunakan untuk  mempromosikan peninggalan 

sejarah Keraton. Namun yang bersifat jangka panjang dan memiliki pesan 

emosional berupa buku. Keunggulan media buku, dalam hal ini dapat dicetak 

berulang – ulang, sehingga mendukung keefektifan pesan. Fraser P. Seitel 

mengatakan bahwa menulis adalah kunci Public realatios meskipun saat ini adalah 

era komputer (Kriyantono, 2008:93). Seringkali khalayak tertarik pertama kali 

setelah melihat desain medianya.  Marshal  McLuhan pernah mengatakan: “the 

medium is the message”, jenis tampilan medianya sudah mengkomunikasikan 

makna tertentu. Termasuk disini adalah tipografi huruf, tata letak, jenis kertas 

maupun tampilan warna dan gambar (Kriyantono, 2008:108). 

Dalam perancangan komunikasi visual ini di maksudkan agar pesan yang 

dibuat bersifat komunikatif. Sebelum ilmu Desain Komunikasi Visual muncul, 

penyampaian sebuah informasi menggunakan bahasa visual (gambar) sebenarnya 

telah dilakukan manusia. Sampai saat ini, masyarakat modern di dunia barat masih 

mengakui bahasa visual sebagai sarana komunikasi yang sama penting dengan 

bahasa verbal (tulis). Oleh sebab itu, hampir setiap bentuk penyampaian pesan 
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selalu menggunakan unsur-unsur visual disamping teks. Setiap bentuk cetakan 

selalu melibatkan desainer grafis karena harus memperhitungkan jenis dan ukuran 

huruf, margin, bentuk, ukuran halaman, dan aspek-aspek visual lain yang dapat 

memengaruhi kemudahan dan kenyamanan pembaca. Desain komunikasi visual 

termasuk di dalam disiplin ilmu yang mempelajari konsep komunikasi 

menggunakan elemen-elemen visual, dan juga mempelajari teknik dan media 

penyampaian pesan sehingga pesan dapat diterima pembaca dengan mudah dan 

menyenangkan (Supriyono, 2010:56). 

Salah satu konten yang bisa membuat membaca lebih menyenangkan dan 

lebih informatif, yakni menggunakan foto. Pada perancangan ini di gunakan berupa 

foto dokumentasi. Foto dapat lebih menjelaskan tentang suatu informasi yang ingin 

disampaikan. Foto dokumentasi dapat diartikan sebagai pengumpulan bukti-bukti 

atau keterangan-keterangan mengenai suatu peristiwa melalui media foto 

(Nugroho, 2006:104). Salah satu hal kesulitan dari memotret bangunan adalah 

munculnya distorsi linear, sehingga bangunan terlihat seperti meruncing ke atas dan 

atau mendongak kebelakang. Hal ini terjadi karena sudut pandang yang lebar 

dengan jarak terlalu dekat (Dharsito dan Wibowo, 2014:154).  

Pada penelitian ini, Keraton Sumenep dijadikan objek untuk perancangan 

komunikasi visual melalui buku fotografi karena Keraton Sumenep merupakan 

objek wisata bernilai sejarah yang harus dikunjungi dan dilestarikan oleh 

wisatawan, khususnya masyarakat Sumenep itu sendiri. Dan penggunaan fotografi 

dilakukan agar masyarakat luas bisa mengetahui dengan jelas adanya Keraton di 

Sumenep yang merupakan objek wisata sejarah Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

perumusan masalah yang diajukan adalah bagaimana merancang komunikasi visual 

Keraton Sumenep melalui buku fotografi sebagai upaya mengenalkan peninggalan 

sejarah? 

1.3       Batasan Masalah 

Dalam Penulisan tugas akhir ini lebih jelas dan terarah, maka penulis perlu 

membatasi masalah yang akan dibahas terfokus pada: 

a. Bangunan yang termasuk di area Keraton Sumenep 

b. Artifak yang tersisa di dalam Keraton Sumenep 

c. Acara tahunan yang menampilkan pergelaran adat Keraton, adat Sumenep, dan 

kesenian khas Sumenep (Prosesi Arya Wiraraja, Topeng Dalang, Ojhung). 

1.4      Tujuan 

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan tugas 

akhir ini adalah: 

a. Merancang komunikasi visual Keraton Sumenep sehingga dapat 

memperkenalkan, khususnya kepada masyarakat di luar Sumenep. 

b. Untuk menginformasikan adanya acara semalam di Sumenep kepada masyarakat 

Sumenep maupun diluar daerah sebagai upaya mengenalkan wisata dalam 

kegiatan acara. 

c. Merancang buku berbasis fotografi. 
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1.5 Manfaat  

Manfaat perancangan komunikasi visual Keraton Sumenep melalui buku 

fotografi sebagai upaya mengenalkan peninggalan sejarah, sebagai berikut: 

a. Manfaat teoritis 

Diharapkan hasil dari penelitian ini bermanfaat bagi orang lain untuk proses 

pembelajaran dan wawasan, khususnya dalam merancang komunikasi visual 

Keraton Sumenep melalui buku fotografi untuk masyarakat luas. 

b. Manfaat praktis 

Manfaat pembuatan buku ini ialah memberikan suatu informasi yang bermanfaat 

bagi para wisatawan dan masyarakat luar kabupaten Sumenep
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