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ABSTRAK 

 

Media promosi sering dianggap sebagai teknik komunikasi pemasaran 

yang paling efektif utuk menyampaikan pesan kepada publik. Namun untuk dapat 

sampai pada tingkat media promosi yang efektif, diperlukan beberapa 

pertimbangan diantaranya pemilihan media promosi. Dalam pembuatan tugas 

akhir ini, penggunaan teknik fotografi akan disajikan dalam sebuah buku referensi 

Pura Mandhara Giri Semeru Agung, dengan isi pesan gambar visualnya dapat 

didesain secara lebih rinci, informatif, dan dengan ukuran yang lebih sesuai. Pura 

Mandhara Giri Semeru Agung merupakan sebuah objek wisata budaya dan religi 

yang ada di Kabupaten Lumajang. Keberadaannya banyak menyedot perhatian 

sebagian besar umat Hindu, khususnya Jawa dan Bali. Bahkan tempat ini juga 

merupakan Pura yang dituakan se Asia Tenggara. Objek ini mampu menampilkan 

keagungan dan keunikan tersendiri bagi Kabupaten Lumajang, sehingga patut 

untuk dikunjungi dan dipelajari.  Penciptaan buku referensi ini dimaksudkan 

sebagai salah satu upaya untuk menarik minat masyarakat agar lebih tertarik 

mengunjungi tempat yang memiliki nilai kebudayaan dan religi di Indonesia, 

khususnya Kabupaten Lumajang, serta upaya pelestarian budaya Indonesia. 

Dengan menggunakan teknik fotografi sebagai pendukung informasi, diharapkan 

mampu memberikan sebuah penggambaran yang lengkap tentang wisata budaya 

dan religi Pura Mandhara Giri Semeru Agung. 

 

Kata Kunci: Media Promosi, Buku Referensi, Wisata Religi, Fotografi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman budaya, 

hal ini dikarenakan Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, setiap suku 

bangsa memiliki perbedaan dan keunikan dari segi bahasa daerah, adat istiadat, 

dan beberapa keanekaragaman dari budaya Indonesia itu sendiri.  

 Indonesia juga memiliki berbagai warisan kebudayan seperti bangunan 

kuno yang memiliki nilai sejarah yang tinggi, dengan keanekaragaman ritual yang 

masih berkembang di daerah tersebut yang dapat digunakan sebagai sarana 

pembelajaran bahkan wisata. Negeri ini memiliki banyak kota-kota bahkan 

provinsi-provinsi yang mempunyai budaya dan religi yang sangat berpotensi 

sebagai sarana pembelajaran bahkan wisata, salah satunya adalah Provinsi Jawa 

Timur. 

 Jawa Timur merupakan provinsi yang sangat banyak menyimpan potensi 

keindahan alam bahkan wisata budaya dan religi. Provinsi ini memiliki banyak 

destinasi wisata favorit tujuan wisatawan lokal maupun mancanegara bila ingin 

menikmati keindahan Indonesia. Salah satu kota yang terdapat potensi tersebut 

adalah Kabupaten Lumajang. Tentu sudah tidak asing lagi kota ini menjadi tujuan 

favorit pagi para wisatawan. Kota ini memiliki pesona tiga gunung besar yang 

paling berpengaruh di Pulau Jawa. Selain itu, Lumajang juga menyimpan wisata-

wisata pembelajaran budaya dan religi yang mungkin belum banyak diketahui 

oleh sebagian besar wisatawan. Salah satunya adalah Pura Mandhara Giri Semeru 

Agung. 
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 Pura Mandhara Giri Semeru Agung dikenal sebagai  tempat sakral dan 

dituakan kerajaan Hindu Bali. Meskipun baru dibangun tahun 1989, 

keberadaannya menjadi perhatian umat hindu dari beberapa tempat, khususnya 

penganut Hindhu Bali. Maka dari itu tidak heran jika tempat ini setiap tahunnya 

menarik perhatian puluhan ribu orang yang datang untuk melakukan upacara 

keagamaan dan sekaligus melakukan kunjungan wisata ritual dan budaya, bahkan 

yang tidak mengikuti upacara sekalipun. Bangunan pura yang berada di lereng 

Gunung Semeru terlihat sangat artistik yang dilengkapi dengan kisi-kisi bangunan 

lainnya, seperti bale patok, bale gong, gedong simpen, bale kulkul, pendopo, dan 

masih banyak lainnya. 

 Pura Mandhara Giri Semeru Agung bermula hanya berada diatas tanah 

pekarangan seluas 20 x 60 meter. Setelah 3 tahun kemudian, areal tanah 

berkembang menjadi dua hektar, sehingga bangunan pura yang semula nampak 

sederhana, menjadi berkembang megah. Menjaga senyawa bangunan dan 

fungsinya, pura ini tak pernah sepi dari aktifitas keagamaan. Bermula dari upacara 

Pamlaspas Alit dan Mapulang Dasar Sarwa Sekar yang digelar pada Minggu 

manis, Wuku Menail 8 Maret 1992, Pura ini mulai menjadi saksi digelarnya 

beberapa upacara tradisional. 

 Pura Mandhara Giri Semeru Agung sebagai objek wisata budaya dan 

religi dengan arsitektur khas umat Hindhu yang sangat kuat menampilkan 

keagungan yang menambah keunikan Kabupaten Lumajang, hingga patut untuk 

dikunjungi dan dipelajari. Kehadiran pura ini juga menunjukan adanya kerukunan 

umat beragama yang patut dicontoh, bahwa komunitas Hindhu dapat diterima 
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baik di Jawa Timur yang terkenal sebagai daerah dengan komunitas muslim yang 

cukup kuat di Pulau Jawa ( NDA, 2014: 3-18). 

  Pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui 

tempat ini sebagai salah satu objek wisata budaya dan religi di Kabupaten 

Lumajang. Bahkan tempat ini adalah pura yang dituakan umat Hindu se Asia 

Tenggara. Sebagian besar masyarakat hanya mengetahui kabupaten Lumajang 

dengan beberapa objek wisata alam seperti gunung Semeru, Bukit 29, dan 

beberapa lainnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya saja seperti 

kurangnya informasi mengenai tempat pembelajaran kebudayaan dan religi di 

Indonesia. Sebenarnya masih banyak tersimpan peninggalan kebudayaan dengan 

beranekan ragam ritual yang masih berkembang yang mempunyai nilai keindahan, 

budaya, dan norma religius yang sangat tinggi. Untuk itu, perlu diadakan upaya 

untuk menarik minat masyarakat agar lebih tertarik untuk mengunjungi tempat 

yang memiliki nilai kebudayaan dan religi di Indonesia, khususnya Kabupaten 

Lumajang. 

 Melihat dari permasalahan tersebut, salah satu upaya yang bisa dilakukan 

untuk menarik minat masyarakat yaitu penciptaan buku referensi. Buku referensi 

merupakan buku yang isi dan penyajiannya dapat digunakan untuk memperoleh 

informasi tentang ilmu pengetahuan, seni, dan kebudayaan secara mendalam  dan 

luas. Kelebihan dari buku ini juga informasi yang didapatkan lebih aktual dan 

dalam, dengan sumber informasi yang telah dipecaya (Syamsul Arifin dalam 

sukses menulis buku ajar dan referensi). Sebuah media dengan penyajian yang 

menarik dengan memperlihatkan tentang gambaran-gambaran indah sebagai daya 
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tarik tentang apa yang dimuat. Karena itu dibutuhkan sebuah teknik fotografi 

untuk pembuatan buku referensi Pura Mandhara Giri Semeru Agung. 

 Dengan upaya pembuatan buku referensi yang menggunakan teknik 

fotografi dikalangan masyarakat luas, diharapkan dapat membuat masyarakat 

lebih tertarik untuk berwisata budaya dan religi. Dengan memberikan sebuah 

gambaran yang menarik mengenai keindahan alam dan mempunyai nilai budaya 

dan religi yang tinggi khususnya Pura Mandhara Giri Semeru Agung. Dengan 

terbuatnya buku ini, kedepannya diharapkan dapat memberikan sinyal positif dan 

strategis dalam memberikan solusi alternatif untuk berwisata kebudayaan dan 

religi di Kabupaten Lumajang. 

 Beberapa masalah tersebut melandasi Penciptaan buku referensi Pura 

Mandhara Giri Semeru Agung Kabupaten Lumajang. Melalui media informasi 

berbentuk buku tersebut dapat memberikan referensi dan informasi mengenai 

wisata budaya dan religi Pura Mandhara Giri Semeru Agung Dengan 

menggunakan basis fotografi bertujuan agar masyarakat luas dapat mengetahui 

keindahan-keindahan alam disekitar pura Mandhara Giri Semeru Agung serta 

mempelajari nilai-nilai budaya dan religi yang terkandung dalam dalam tempat 

tersebut. Sehingga Pelestarian wisata religi dapat dipertahankan dan sebagai 

upaya pengenalan warisan kebudayaan. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang tersebut, maka dapat disusun 

sebuah rumusan masalah yaitu “bagaimana Menciptakan Buku Referensi Pura 

Mandhara Giri Semeru Agung guna Mempopulerkan Wisata Religi Kabupaten 

Lumajang“. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dari rumusan masalah di atas, maka batasan masalah yang akan dikerjakan 

dalam “penciptakan buku referensi pura mandhara giri semeru agung sebagai 

upaya mempopulerkan wisata religi kabupaten Lumajang” adalah: 

1. Menciptakan buku referensi untuk menarik minat dan memperkenalkan 

kepada  masyarakat luas melalui proses penyampaian informasi dalam sebuah 

gambar fotografi. 

2. Memberikan gambar fotografi yang menarik dan dimengerti oleh masyarakat 

luas serta informasi yang dipaparkan dapat menjelaskan tentang gambar yang 

dimuat. 

3. Sebagai sarana media dan minat baca  

4. Mengumpulkan dan menyajikan informasi yang berisi tentang nilai-nilai 

religi, sejarah, kebudayaan, dan keindahan Pura Mandhara Giri Semeru 

Agung. 

5. Penggunaan dwi bahasa dalam penginformasiannya, yaitu bahasa Bahasa 

Indonesia dan Bahasa Inggris. 

6. Menggunakan software Adobe Photoshop CS6, Adobe Ilustrator CS6 untuk 

merancang Buku Referensi Pura Mandhara Giri Semeru Agung. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari “Penciptakan Buku Referensi Pura Mandhara 

Giri Semeru Agung adalah untuk Mempopulerkan Wisata Religi Kabupaten 

Lumajang” adalah: 

1. Memberikan informasi kepada masyarakat luas tentang nilai-nilai religi, 

budaya dan bangunan bersejarah yang terdapat di Pura Mandhara Giri 

Semeru Agung, dengan menggunakan pendekatan yang menarik dan mudah 

dimengerti semua kalangan. 

2. Memberikan informasi yang akurat tentang filosofi dan keindahan yang 

terdapat di Pura Mandhara Giri Semeru Agung. 

 

1.5 Manfaat 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

a. Memberikan referensi bagi masyarakat luas dalam  mengenal wisata budaya 

dan religi  yang ada pada Pura Mandhara Giri Semeru Agung. 

b. Manfaat yang dapat diperoleh dalam bidang keilmuan khususnya Desain 

Komunikasi Visual adalah sebagai bahan referensi kualitatif tentang referensi 

pengenalan wisata religi Pura Mandhara Giri Semeru Agung. 

 

1.5.2 Manfaat Praktis 

a. Penciptaan buku referensi berbasis fotografi adalah sebagai salah satu cara 

untuk menarik wisatawan domestik maupun internasional. 
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b. Membantu Pemerintah Daerah Jawa Timur khususnya Lumajang dalam 

memperkenalkan dan mempertahankan warisan budaya dan religi Pura 

Mandhara Giri Agung. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Dalam proses penciptaan buku referensi ini menggunakan beberapa 

Konstruksi Teori dan Konsep sebagai pokok pembahasan yang memerlukan 

penjelasan secara detail sehingga terbentuk rancangan metodologi yang 

dibutuhkan sebagai literatur yang rinci sebagai penjelasan dan panduan secara 

umum yang dianggap mampu mendukung, agar penciptaan karya buku 

ilustrasi/referensi  ini lebih bisa dipertanggungjawabkan, antara lain:  

 

2.1  Teori Budaya 

 Ada beberapa pengertian budaya menurut beberapa ahli, salah satu 

diantaranya adalah tokoh terkenal Indonesia yaitu Koentjaraningrat. Dalam 

bukunya pengantar ilmu antropologi (1990:186), Koentjaraningrat 

mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan kebudayaan adalah  merupakan 

wujud ideal yang bersifat abstrak dan tak dapat diraba yang ada di dalam pikiran 

manusia yang dapat berupa  gagasan, ide, norma, keyakinan dan lain sebagainya. 

 Dalam setiap kebudayaan terdapat unsur-unsur yang juga dimiliki oleh 

berbagai kebudayaan lain. Koentjaraningrat menyebutnya sebagai unsur-unsur 

kebudayaan yang universal yang meliputi  sistem religi dan upacara keagamaan, 

sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, 

sistem mata pencaharian hidup, dan sistem teknologi dan peralatan. Tiap-tiap 

unsur kebudayaan universal tersebut menjelma kedalam tiga wujud kebudayan 

yaitu : 



9 
 

1. Wujud kebudayaan sebagai sebuah kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-

nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya. 

2. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serata tindakan berpola 

dari manusia di dalam suatu masyarakat. 

3. Wujud kebudayaan sebagai tenda-tenda hasil karya manusia. 

Lebra (1976:42), menjelaskan Kebudayaan adalah serangkaian simbol-

simbol abstrak, umum, atau ideasional dan perilaku adalah serangkaian gerak 

organisme yang bertenaga, bersifat khusus dan bisa diamati. Dalam hal ini 

perilaku manifestasi dari budaya atau kebudayaan memberi arti bagi aktivitas 

manusia tersebut. 

 

2.2  Teori Populer 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, populer adalah hal yang dikenal 

dan disukai banyak orang, mudah dipahami orang banyak. Sedangkan 

mepopulerkan, berarti menjadikannya dikenal dan  disukai banyak orang. Populer 

juga berarti banyak disukai orang dan karya yang dilakukan untuk menyenangkan 

orang (Storey,2003:10). 

 

2.3  Kajian Buku 

 Buku dalam arti luas buku mencangkup semua tulisan dan gambar yang 

ditulis dan dilukis atas segala macam lembaran papyrus, lontar, perkamen dan 

kertas dengan segala macam bentuknya: berupa gulungan, dilubangi dan diikat 

atau dijilid muka belakang dengan kulit, kain, karton, dan kayu. Buku merupakan 

hasil hasil perekaman dan perbanyakan (multiplikasi) yang sangat populer dan 
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awet. Berbeda dengan majalah, apalagi surat kabar, buku direncanakan untuk 

dibaca dengan tak seberapa memperdulikan kebaruannya karena tanggal terbitnya 

kurang mempengaruhi. 

Buku adalah sumber ilmu pengetahuan dan pengembangan watak bangsa 

(Muktiono, 2003:22). Karena buku adalah benda material, buku bisa disimpan di 

dalam “Museum Buku” yang dikenal sebagai perpustakaan. Perpustakaan ini 

berawal di Jawa Tengah sekitar 3000-2000 SM kira-kira pada waktu yang sama 

dengan mulai semakin besarnya peranan penulisan piktografik di zama dahulu. 

Salah satu perpustakaan kuno terbesar dibangun oleh orang Yunani di Alexandria 

pada abad ke-3 (Danesi, 2010: 74). 

Akan tetapi, pengekalan pengetahuan bukan satu satunya fungsi yang 

dibawa oleh buku. Selama paling sedikit lima abad, buku juga dibuat sebagai 

suatu bentuk seni sastra dan sarana pengalihan perhatian massa. Karya-karya fiksi 

tak terhitung jumlahnya yang dikenal sebagai novel dan sampai kepada kita sejak 

zaman abad pertengahan sudah dibaca, dan akan terus dibaca, oleh jutaan manusia 

hanya untuk kenikmatan pembacanya saja (Danesi, 2010: 74). 

Dari pemaparan di atas dapat kita simpulkan buku merupakan alat 

komunikasi berjangka panjang dan mungkin yang paling berpengaruh kepada 

perkembangan kebudayaan manusia. Di dalam buku, dipusatkan dan dihimpun 

lebih banyak hasil pemikiran dan pengalaman manusia daripada di dalam sarana 

komunikasi lainnya. 
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2.3.1 Buku Sebagai Media Promosi 

Media promosi sering dianggap sebagai teknik komunikasi pemasaran 

yang paling efektif untuk menyampaikan pesan kepada publik. Namun untuk 

dapat sampai pada tingkat media promosi yang efektif, diperlukan beberapa 

pertimbangan diantaranya pemilihan media promosi. Dalam pembuatan ini, 

penggunaan teknik fotografi akan disajikan di dalam sebuah buku, dengan 

pembuatan buku, isi pesan beserta gambar visualnya bisa didesain secara lebih 

rinci, informatif, dan dengan ukuran tempat yang lebih flexibel 

(kompasiana.com/buku/2011/01/15/). 

Media ini juga dapat bertahan relatif lama, karena berkas fisiknya bisa 

disimpan atau didokumentasikan oleh pembaca. Sebagai sebuah media dari 

komunikasi massa, buku tidak hanya mempromosikan, memberitahukan, dan 

memasarkan, akan tetapi buku ini juga bisa sebuah perwujudan dari sebuah 

informasi yang dapat berupa pengertian-pengertian, asal-usul yang biasanya lebih 

bersifat umum. Dengan demikian, media buku dapat menjangkau khalayak yang 

sangat luas, selain berkas fisiknya yang dapat bertahan dan disimpan lebih lama, 

pembaca satu sama lain biasanya akan saling menceritakan dan sering kali 

memperpanjang umur buku dengan mengirimkan salinannya.  

Pembuatan buku di dalam perancangan ini menggunakan jenis buku non 

fiksi yaitu sebagai buku referensi yang berisikan tentang Pura Mandara Giri 

Semeru Agung. Kelebihan buku non fiksi adalah : 

1. Informatif dan ukuran yang fleksibel 

2. Masa edar lebih lama 

3. Tidak dibatasi oleh kurikulum 
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2.3.2 Karakter buku dengan gambar 

Jika sebuah buku dalam kontennya banyak mengandung gambar atau foto 

sebaiknya tidak terlalu kecil, atau setidaknya tidak jauh dari ukuran 20cm x 27cm, 

21cm x 28cm, 21cm x 29,7cm. Adapum peletakan page number pada tiap 

halaman sebaiknya mengikuti aturan, untuk halaman ganjil diletakkan pada 

bagian kiri buku, sedangkan pada halaman genap pada bagian halamn kanan 

buku. Unsur yang harus ada pada sebuah buku dengan gambar, antara lain adalah: 

1. Gambar, dapat menyampaikan sesuatu informasi/pesan dengan lebih jelas dari 

pada teks. 

2. Mutu, bukan hanya dilihat dari segi estetika tetapi juga dari segi perkembangan 

target audience dari aspek afektif dan kognitif. 

3. Urutan cerita atau fakta dari gambar-gambar yang dilihat perlu ada. 

4. Bahasa, bahasa yang digunakan hendaklah yang mudah dipahami. Akan lebih 

baik jika terdapat unsur-unsur yang nantinya dapat menambah perbendaharaan 

kata. 

5. Perkataan dan ungkapan, hendaklah disajikan berulang-ulang sebagai tujuan 

pengukuhan. 

6. Gaya penyajian, perlu jelas dan teratur serta mempunyai unsur hiburan. 

7. Keharmonian teks dan gambar, mengingat hal ini sangat penting pastikan 

gabungan antara gambar dan tulisan saling melengkapi.  

8. Ciri fisik buku ini adalah cover yang menarik, mutu kertas yang baik, 

penjilidan yang kuat, ukuran huruf, cetakan huruf tidak menutupi gambar agar 

tidak membingungkan (Iyan WB, 2007: 87). 
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2.3.3 Struktur Buku 

1. Cover 

 Merupakan bagian terpenting pada perwajahan buku karena bagian ini harus 

 dapat mengundang perhatian pembeli untuk tertarik membeli suatu buku. 

 Bagian ini dibagi menjadi: 

a. Front Cover ( Cover Depan ) 

Berisikan nama pengarang, nama editor, nomor edisi, dan judul buku. 

Front Cover biasanya memuat fotografi atau ilustrasi yang mencerminkan 

buku tersebut. 

b. Back Cover ( Cover Belakang ) 

Biasanya memuat foto pengarang dan juga mandatoris seperti quotes 

ataupun barcode dan juga logo penerbit. 

Berbicara tentang cover, judul buku akan diletakkan di cover depan, judul 

merupakan bagian terpenting dari sebuah buku, karena melalui judul inilah 

pembaca akan memutuskan untuk terus melihat dan membaca semua pesan 

ataukah akan mengalihkan perhatiannya. 

Pemilihan bahasa maupun ilustrasi yang ditampilkan pada judul buku harus sesuai 

dengan tujuan buku tersebut. Menurut Wahyudi Akmaliah Muhammad ( Penulis 

& Penerbit buku. 2012 ), strategi pemasaran dalam penjualan buku dengan 

menggunakan judul bahasa inggris untuk menarik minat pembeli ditengan 

lemahnya minat pembeli dan membaca buku orang Indonesia, sangat efektif 

karena persoalan judul dalam dunia perbukuan untuk memprovokasi pembeli, 

selain bentuk perwajahan, merupakan bagian penting dari pemasaran. 
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2. Halaman Pengantar Buku 

a. Halaman Judul (halaman ii) 

Halaman ini berisi judul buku, nama pengarang, dan juga penerbit. 

b. Halaman Dedikasi ( halaman iii ) 

Halaman ini berisi judul buku, nama pengarang dan juga penerbit. 

c. Halaman Pra Kata 

Berisikan tentang kata pengantar yang dibuat oleh editor, ataupun orang 

yang mempunyai hubungan dengan pengarang dalam pembuatan buku. 

d. Daftar Isi 

Merupakan halaman penting dalam penulisan buku non fiksi, dikarenakan 

akan memuat isi-isi tiap halamannya. 

e. Kata Pengantar 

Berisikan kata pengantar oleh pengarang yang ditujukan kepada pembaca. 

f. Halaman Persembahan 

Berisikan ucapan syukur ataupun terimakasih pengarang kepada pihak-

pihak yang telah membantu dalam penyelesaian buku ini. 

3. Halaman Isi 

a. Pendahuluan 

Dalam penulisan buku non fiksi pada halaman ini yang dijelaskan pertama 

adalah pendahuluan yang tertuju ke topik. 

b. Kesimpulan 

Merupakan kesimpulan dari seluruh isi buku. 

c. Tentang Pengarang 

Berisikan biodata penulis, riwayat hidup, serta pas foto penulis. 
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2.4 Fotografi 

 Kata Fotografi berasal dari Yunani, dari kata phos artinya cahaya dan 

graph berarti menulis atau menggambar. Jadi secara harfiah fotografi berarti 

menggambar dengan bantuan cahaya. 

Foto merupakan media untuk menyampaikan gagasan, pikiran, ide, cerita, 

dan peristiwa, foto harus terlihat menarik. Pada umumnya, di dalam foto yang 

menarik terdapat berbagai prinsip desain, seperti kesatuan, keseimbangan, irama, 

ptoporsi, dan perspektif. Foto adalah media visualisasi dengan alat bantu kamera 

yang memiliki akurasi keaktualan gambar/visual sangat tinggi. Teknik foto yang 

digunakan dalam pembuatan buku referensi ini adalah foto Feature. Foto Feature 

ini merupakan salah satu jenis foto jurnalistik. Adapun bagian dari foto jurnalistik 

adalah : 

1.  Spot News : Foto-foto isidential/tanpa perencanaan. (contoh : foto  

     bencana, kerusuhan, dll). 

2. General News : Foto yang terencana (contoh : foto olahraga). 

3. Foto Feature : Foto untuk mendukung suatu artikel. 

4. Esai Foto  : Kumpulan beberapa foto yang bercerita. 

Pada jurnalistik foto sangat penting karena foto merupakan salah satu 

media visual untuk merekam/mengabadikan atau menceritakan suatu peristiwa. 

Menurut editor foto harian Kompas, Katono Riyadi “Semua foto padadasarnya 

adalah dokumentasi dan foto jurnalistik adalah bagian dari fotodokumentasi.”. 

Ciri-ciri foto jurnalistik adalah : 

1. Memiliki nilai berita atau menjadi berita itu sendiri. 

2. Melengkapi suatu berita/artikel. 
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3. Dimuat dalam suatu media. 

 Perbedaan foto jurnalis adalah terletak pada pilihan, membuat foto jurnalis 

berarti memilih foto mana yang cocok. (contoh: di dalam peristiwa pernikahan, 

dokumentasi berarti mengambil/memfoto seluruh peristiwa dari mulai penerimaan 

tamu sampai selesai, fotografer mengambil foto yang menarik, apakah public 

figure atau saat pemotongan tumpeng saat tumpengnya jatuh) hal lain yang 

membedakan antara foto dokumentasi dengan foto jurnalis hanya terbatas pada 

apakah foto itu dipublikasikan (media massa) atau tidak. Nilai suatu foto 

ditentukan oleh beberapa unsur : 

1. Aktualitas. 

2. Mewakilkan objek keseluruhan. 

3. Kejadian luar biasa. 

4. Promosi. 

5. Kepentingan. 

6. Human Interest. 

 

2.5 Layout 

 Menurut Tom Lincy dalam buku (Kusrianto, 2007: 277). Prinsip layout 

yang baik adalah yang selalu memuat 5 prinsip utama dari desain, yaitu proporsi, 

keseimbangan, kontras, irama, dan kesatuan. Pada pembuatan buku ini desain 

layout menjadi landasan dasar untuk menjadikan acuan dalam memberikan 

panduan dalam mendesain layout dari buku referensi pura Mandhara Giri Semeru 

Agung. Untuk mengatur layout, maka diperlukan pengetahuan akan jenis-jenis 
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layout. Berikut ini adalah jenis-jenis layout pada media cetak, baik majalah, iklan, 

koran maupun buku. 

1. Mondrian Layout 

Mengacu pada konsep seorang pelukis Belanda bernama Piet Mondrian, yaitu 

penyajian iklan yang mengacu pada bentuk square / landscape / potrait, 

dimana masing-masing bidangnya sejajar dengan bidang penyajian dan 

memuat gambar / copy yang saling berpadu sehingga membentuk suatu 

komposisi yang konseptual. 

2. Multi Panel Layout 

Bentuk iklan dimana dalam satu bidang penyajiannya dibagi menjadi 

beberapa tema visual dalam bentuk yang sama (square / double square 

semuanya). 

3. Picture Window Layout 

Tata letak iklan dimana produk yang diiklankan ditampilkan secara close up. 

Bisa dalam bentuk produknya itu sendiri atau juga bisa menggunakan model 

(public figure). 

4. Copy Heavy Layout 

Tata letaknya mengutamakan pada bentuk copy writing (naskah iklan) atau 

dengan kata lain komposisi layoutnya didominasi oleh penyajian teks (copy). 

5. Frame Layout 

Suatu tampilan iklan dimana border/bingkai/frame nya membentuk suatu 

naratif (mempunyai cerita). 
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6. Shilhoutte Layout 

Sajian iklan yang berupa gambar ilustrasi atau teknik fotografi dimana hanya 

ditonjolkan bayangannya saja. Penyajian bisa berupa Tex-Rap atau warna 

spot color yang berbentuk gambar ilustrasi atau pantulan sinar seadanya 

dengan teknik fotografi. 

7. Type Specimen Layout 

Tata letak iklan yang hanya menekankan pada penampilan jenis huruf dengan 

point size yang besar. Pada umumnya hanya berupa Head Line saja. 

8. Sircus Layout 

Penyajian iklan yang tata letaknya tidak mengacu pada ketentuan baku. 

Komposisi gambar visualnya, bahkan kadang-kadang teks dan susunannya 

tidak beraturan. 

9. Jumble Layout 

Penyajian iklan yang merupakan kebalikan dari sircus layout, yaitu komposisi 

beberapa gambar dan teksnya disusun secara teratur. 

10. Grid Layout 

Suatu tata letak iklan yang mengacu pada konsep grid, yaitu desain iklan 

tersebut seolah-olah bagian per bagian (gambar atau teks) berada di dalam 

skala grid. 

11. Bleed Layout 

Sajian iklan dimana sekeliling bidang menggunakan frame (seolah-olah 

belom dipotong pinggirnya). Catatan: Bleed artinya belom dipotong menurut 

pas cruis (utuh) kalau trim sudah dipotong. 

12. Vertical Panel Layout 
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Tata letaknya menghadirkan garis pemisah secara vertical dan membagi 

layout iklan tersebut. 

13. Alphabet Inspired Layout 

Tata letak iklan yang menekankan pada susunan huruf atau angka yang 

berurutan atau membentuk suatu kata dan improvisasi sehingga menimbulkan 

kesan narasi (cerita). 

14. Angular Layout 

Penyajian iklan dengan susunan elemen visualnya membentuk sudut 

kemiringan, biasanya membentuk sudut aantara 40-70 derajat. 

15. Informal Balance Layout 

Tata letak iklan yang tampilan elemen visualnya  merupakan suatu 

perbandingan yang tidak seimbang. 

16. Brace Layout 

Unsur-unsur dalam tata letak iklan membentuk letter L (L-Shape). Posisi 

bentuk L nya bisa terbalik, dan dimuka bentuk L tersebut dibiarkan kosong. 

17. Two Mortises Layout 

Penyajian bentuk iklan yang penggarapannya menghadirkan dua inset yang 

masing-masing memvisualkan secara diskriptif mengenai hasil 

penggunaan/detail dari produk yang ditawarkan. 

18. Quadran Layout 

Bentuk tampilan iklan yang gambarnya dibagi menjadi empat bagian dengan 

volume/isi yang berbeda. 

Misalnya kotak pertama 45%, kedua 5%, ketiga 12%, dan keempat 38%. 

(mempunyai perbedaan yang menyolok apabila dibagi empat sama besar) 
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19. Comic Script Layout 

 Penyajian iklan yang dirancang secara kreatif sehingga merupakan bentuk 

media komik, lengkap dengan captions nya. 

20. Rebus Layout 

Susunan layout iklan yang menampilkan perpaduan gambar dan teks 

sehingga membentuk suatu cerita. 

21. Big Type Layout 

Bentuk tampilan layout yang menonjolkan teksa dan tidak bergambar karena 

didominasi oleh teks yang berukuran besar. 

 

2.6 Teori Warna 

 Warna merupakan pelengkap gambar serta mewakili suasana kejiwaan 

pelukisnya dalam berkomunikasi. Warna juga merupakan unsur nyang sangat 

tajam utuk menyentuh kepekaan penglihatan sehingga mampu merangsang 

munculnya rasa haru, sedih, gembira, mood, atau semangat, dll.  

 Secara visual, warna memiliki kekuatan yang mampu mempengaruhi citra 

orang yang melihatnya. Masing-masing warna mampu memberikan respon  secara 

psikologis. Molly E. Holzschlag, seorang pakar tentang warna, membuat daftar 

mengenai kemampuan masing-masing warna ketika memberikan respons secara 

psikologis kepada pemirsanya sebagai berikut : 

1. Merah  : Kekuatan, bertenaga, krhangatan, nafsu, cinta, agresifitas,  

     bahaya. 

2. Biru  : Kepercayaan, konservatif, keamanan, teknologi,   

     kebersihan, perintah. 
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3. Hijau  : Alami, kesehatan, pandangan yang enak, kecemburuan,  

     pembaruan. 

4. Kuning  : Optimis, harapan, filosofi, ketidak jujuran/kecurangan,  

      pengecut, pengkhianatan. 

5. Ungu  : Spiritual, misteri, keagungan, perubahan bentuk, galak,  

     arogan. 

6. Orange  : Energi, keseimbangan, kehangatan. 

7. Coklat  : Bumi, dapat dipercaya, nyaman, bertahan. 

8. Abu-abu  : Intelek, futuristik, modis, kesenduan, merusak. 

9. Putih  : Kemurnian/suci, bersih, kecermatan, inocent (tanpa dosa), 

     steril, kematian. 

10. Hitam  : Kekuatan, seksualitas, kemewahan, kematian, misteri,  

     ketakutan, ketidakbahagiaan, keagungan. 

 

2.7  Tipografi 

Di dalam desain grafis, tipografi didefinisikan sebagai suatu proses seni 

untuk menyusun bahan publikasi menggunakan huruf cetak. Oleh katrena itu, 

“menyusun” meliputi merancang bentuk huruf cetak hingga merangkainya dalam 

sebuah komposisi yang tepat untuk memperoleh suatu efek tampilan yang 

dikehendaki. Huruf cetak memang huruf yang akan dicetakan pada suatu media 

tertentu, baik menggunakan mesin cetak offset, mesin cetak dekstop, cetak sablon, 

dll. 

 Desain komunikasi visual tidak bisa lepas dari tipografi sebagai unsur 

pendukungnya. Perkembangan tipografi banyak dipengaruhi oleh budaya serta 
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teknik pembuatan. Karakter tipografi yang ditimbulkan dari bentuk hurufnya bisa 

dipersepsikan berbeda. Pemilihan huruf tidak semudah yang dibayangkan, ribuan 

bahkan jutaan jumlah huruf menyebabkan desainer harus cermat dalam memilih 

tipografi yang tepat untuk karyanya. 

Rangkaian huruf dalam sebuah kata atau kalimat bukan saja bisa berarti 

suatu makna yang mengacu kepada sebuah objek ataupun gagasan, tetapi juga 

memiliki kemampuan untuk menyuarakan suatu citra ataupun kesan secara visual. 

Hal itu dikarenakan terdapatnya nilai fungsional dan nilai estetika dalam suat 

huruf. Pemilihan jenis huruf disesuaikan dengan citra yang ingin diungkapkan. 

Lazlo Moholy berpendapat bahwa tipografi adalah alat komunikasi. Oleh 

karena itu, tipografi harus bisa berkomunikasi dalam bentuknya yang paling kuat, 

jelas (clarity), dan terbaca (legability). Eksekusi terhadap desain tipografi dalam 

rancang grafis pada aspek legability akan mencapai hasil yang baik bila melalui 

proses investigasi terhadap makna naskah, alasan-alasan kenapa naskah harus 

dibaca, serta siapa yang membacanya. 

 

2.8  Media 

 Media merupakan bentuk jamak dari kata medium. Dalam ilmu 

komunikasi, media bisa diartikan sebagai saluran, sarana penghubung, dan alat-

alat komunikasi. Kalimat media sebenarnya berasal dari bahasa latin yang secara 

harfiah mempunyai arti perantara atau pengantar. Menurut Grossberg media 

merupakan institusi yang difungsikan untuk mengembangkan kebebasan 

berpendapat dan menyebarkan informasi ke segala arah, yakni kepada publik dan 

institusi lainnya termasuk pemerintah. Media dibagi menjadi dua, yaitu : 
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1. Media Cetak 

Media cetak adalah media yang mempergunakan unsur pencetakan untuk 

penyampaian pesannya. Sehingga pesan dapat dilihat atau dibaca oleh massa. 

Contohnya : surat kabar, buku, majalah, jurnal, leaflet, brosur, stiker, bulletin, 

hand out, poster, spanduk, dan lain sebagainya. Jenis media ini tergolong 

jenis media murah atau tidak memakai biaya yang cukup besar, media cetak 

dapat dijangkau oleh seluruh kalangan masyarakat. 

2. Media Elektronik 

Media ini menggunakan perangkat elektronik untuk alat penyampaian pesan 

dari sumber kepada konsumen. Pesan dapat dilihat, didengar, atau dibaca oleh 

khalayak karena bentuknya lebih kompleks dari sekedar media cetak, dengan 

kemajuan teknologi yang semakin cepat. Contohnya: televisi, radio, film, 

video recording, computer, electronic board, audio cassette, internet dan 

sebagainya. 

 

2.9 Buku Referensi 

Kata referensi berasal dari bahasa Inggris reference dan merupakan kata 

kerja to refer yang artinya menunjuk kepada. Buku referensi merupakan buku 

yang dapat memberikan keterangan tentang topik perkataan, tempat, pariwisata, 

data statistik, pedoman, alamat, nama orang, riwayat orang terkenal. Di 

perpustakaan biasanya buku-buku referensi dikumpulkan tersendiri dan disebut 

“Koleksi Referensi” sedangkan ruang tempat penyimpanannya disebut Ruang 

Referensi. Buku referensi yang karena sifatnya sebagai buku petunjuk, harus 
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selalu tersedia di perpustakaan sehingga dapat dipakai oleh setiap orang pada 

setiap saat.  

Buku referensi disebut pula buku rujukan atu acuan. Disebut buku rujukan 

karena merupakan buku yang didesain untuk dijadikan acuan dari masa ke masa 

untuk mencari informasi khusus. Lazimnya, buku referensi tidak didesain untuk 

dibaca terus menerus seperti halnya dengan buku cerita atau buku pelajaran.  

Pada hakikatnya setiap buku dapat dijadikan buku referensi asalkan 

informasi yang tercantum di dalamnya sudah diakses. Bila dirinci lebih lanjut 

maka karakteristik buku biasa akan berbeda dengan buku referensi. Buku biasa 

dibuat dalam bentuk eksposisi berkesinambungan artinya dikembangkan kalimat 

demi kalimat, paragraf demi paragraf, serta bab demi bab. Masing-masing bagian 

dikaitkan pasa setiap tingkat, artinya dar satu bab ke bab yang lain, jadi ada unsur  

kesinambungan misalnya, biografi seorang tokoh.  

Buku referensi dirancang dengan susunan serta penyajian untuk keperluan 

khusus. Dengan demikian buku referensi memiliki ciri sebagai berikut. 

a. Buku referensi ditujukan untuk keperluan konsultasi. Lazimnya hanya 

bagian tertentu saja yang digunakan untuk suatu kepentingan. Buku 

referensi lebih merujuk ke sumber lain yang memiliki informasi yang 

dibutuhkan pemakai. 

b. Buku referensi tidak dimaksudkan untuk dibaca seperti buku biasa. 
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2.10  Wisata Religi 

 Istilah Religi secara harfiah artinya kepercayaan akan adanya kekuatan 

akodrati di atas manusia (Gayatri, 1994). Banyak orang yang menyamakan bahwa 

religi itu sebagai agama, pendapat tersebut tidak dapat disalahkan walaupun pada 

dasarnya memang pembicaraan tentang religi ruang lingkupnya adalah agama, 

karena religi sendiri pada dasarnya suatu fenomena pada segala aspek yang ada di 

luar kemampuan manusia yaitu percaya akan kehidupan lain dan makhluk gaib 

(Gayatri, 1994). Pada awalnya konsep religi muncul berupa : 

1. Dinamisme (Percaya kepada kekuatan Alam) 

Pemikiran yang timbul saat manusia menghadapi sesuatu yang membuat 

mereka tidak berdaya, biasanya hal ini ditimbulakn oleh gejala-gejala alam 

yang tidak dapat manusia hindari dan manusia akan tersugesti untuk 

melakukan spekulasi yang mengalami kebenaran, walaupun dengan cara yang 

tidak sengaja, contohnya pemujaan terhadap matahari, air, api dan lain-lain. 

2. Animisme (Kepercayaan untuk memuja roh nenek moyang) 

Pemikiran ini timbul karena pemujaan satu individu yang menjadi pemimpin 

kelompok secara berlebihan, dimana saat individu itu meninggal maka para 

pengikutnya menganggap bahwa kekuatan spiritualnya masih ada dan wajib 

untuk disembah. 

 Wisata religi atau yang sering disebut dengan wisata pilgrim, adalah jenis 

pariwisata yang mempunyai tujuan perjalanan menyaksikan atau melihat upacara-

upacara keagamaan ( Yoeti, 1996), sedangkan Pendit (2005) menyatakan bahwa 

jenis wisata yang sedikit banyak berhubungan dengan agama, sejarah, adat istiadat 

dan kepercayaan suatu umat atau kelompok masyarakat. Maksud dan motifasi 
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utamanya adalah melakukan perjalanan kunjungan ke suatu tempat untuk 

melakukan berbagai hal yang berkaitan dengan keagamaan (Sammeng, 2000). 

 

2.11 Pura Mandhara Giri Agung Semeru 

2.11.1 Bermula dari Nuur Tirta 

 Desa Senduro, kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, 

kini dikenal tidak lagi sebatas keripik ubi maupu pisang yang renyah. Desa 

berhawas sejuk dilambung sisi timur Gunung Semeru ini kini juga kian tenar 

sebagai kawasan suci bagi Penganut Hindu. Sejak 1992 di sana memang 

menjulang megah dan kukuh Pura Mandhara Giri Semeru Agung. Inilah kiranya 

pura terbesar dan termegah di luar bali. 

Tidaklah mudah untuk dapat mewujudkan tegaknya pura di lambung 

sebelah timur Gunung Semeru itu. Hampir 20 tahun penganut Hindu di kawasan 

Semeru memendam keinginan untuk dapat mendrikan bangunan suci berupa pura. 

Impian itu seperti begitu sulid diwujudkan. Izin pendirian tak mudah didapat dan 

dana pun tidak mudah digalang. Begitu lama warga penganut Hindu di Lembah 

Semeru hanya dapat mabakti (sembahyang) di Sanggar Pamujon yang ada hampir 

di setiap desa di Kecamatan Senduro, Lumajang. 

Keinginan pemeluk Hindu di Lumajang dan sekitarnya untuk membuat 

pura sesungguhnya telah muncul sejak lama. Keinginan ini tampak bersambut 

dengan keinginan sejumlah tokoh Hindu di Bali, yang kala itu saat nuur-tirta 

terkait Karya Agung Eka Dasa Rudra, yang sejak tahun 1963 sangat 

menginginkan adanya sebuah pura di kaki Gunung Semeru, terutama sejak dari 

Bali diadakan nuur tirta (pemohonan air suci) langsung ke Patirtaan Watu 
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Kelosot, di kaki Gunung Semeru, berkaitan dengan dihaturkan Upacara Agung 

Karya Ekadasa Rudra di Pura Besakih, di lambung Gunung Agung, Bali, Maret 

1963. Kegiatan nuur tirta ke Watu Kelosot ini kembali dilakukan pula pada tahun 

1979 berkaitan dengan digelar lagi upacara Eka Dasa Rudra di Pura Agung 

Besakih. Pada akhir rangkaian Eka Dasa Rudra tahun 1979 ini bahkan juga 

dilakukan upacara majauman ke patirtaan Watu Kelosot. 

Sejak itu dimulailah “Tradisi” rutin nuur tirta setiap kali di Besakih dan 

pura Kahyangan jagat lain di Bali dihaturkan upacar berskala besar. Kawasan 

Gunung Semeru dengan latar air suci Watu Kelosot pun makin dikenal dikalangan 

umat Hindu di Bali maupun  di luar Bali. Sebelumnya apabila ada upacara-

upacara besar di tempat-tempat suci atau pura kahyangan di Bali para pandita atau 

sulinggih (pendeta) biasanya cukup hanya ngaskara ke Gunung Semeru, 

memohon ke hadapan Hyang Siwa Pasupati yang diyakini beristana di Puncak 

Gunung Semeru. Seiring dengan kesadaran dan penghayatan umat Hindu terhadap 

ajaran agama, ditopang pula oleh kemajuan teknologi transportasi, nuur atau 

mendak tirta ke Gunung Semeru pun dilakukan langsung. 

Kendala teknis praktis kian dirasakan timbul, dalam perjalanan waktu 

kemudian. Jarak tempuh Bali-Watu Kelosot yang bisa menghabiskan waktu 9-11 

jam sekali tempuh kerap mengharuskan umat Hindu bermalam di kawasan 

Lumajang. Andaikan sekedar menginap tentu tidak masalah. Bisa bermalam di 

hotel mana saja. Rasa hati kurang pas, kurang mantap, muncul manakala 

menginap sambil mengiringkan tirta yang baru saja dimohon penuh rasa bakti di 

petirtaan Watu Kelosot. Terasa kurang etis, tidak anut, bila menginapkan air suci 
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di hotel. Dari sini kian kuat dorongan keinginan mendirikan tempat suci di sekitar 

Gunung Semeru. 

Hari minggu umanis, wuku menail, tanggal 8 Maret 1992, dipimpin 

delapan pendeta digelarlah untuk pertama kalinya upacara Pamplaspas Alit dan 

Mapulang Dasar Sarwa Sekar. Dengan begitu status dan fungsi bangunan pun 

berubah menjadi tempat suci, pura. Selanjutnya pada bulan juni-juni 1992 

dihaturkan upacara besar berupa pamungkah Agung, ngenteg linggih, dan 

punjawali. 

 

2.11.2 Memuja Hyang Siwa Pasupati 

Pemilihan lokasi pura di lambung Gunung Semeru tidaklah sembarangan. 

Ada konsep kuat melatarinya, dan ini sangat terkait dengan sumber-sumber 

susatra-agama yang ada. Antara lain disuratkan, ketika tanah Jawa masing 

menggang-menggung belum stabil, Batara Guru menitahkan para Dewa untuk 

memenggal puncak Gunung Mahameru dari tanah Bharatawarsa (India) ke Jawa. 

Titah itu dilakonkan para Dewa. Puncak gunung Mahameru dipenggal, 

diterbangkan ke tanah Jawa. Jatuh di sisi barat, tanah Jawa terguncang, bagian 

timur berjungkal, sedangkan bagian barat justru tenggelam. 

Potongan puncak gunung Mahameru itu pun digotong lagi ke arah timur. 

Sepanjang perjalanan dari barat ke bagian timur tanah Jawa, bagian-bagian 

puncak gunung Mahameru iru ada yang rempak. Bagian-bagian yang rempak itu 

kelak tumbuh menjadi enam gunung kecil, masing-masing: gunung Katong 

(gunung Lawu 3.265 m diatas permukaan laut), gunung Wilis (2.169 m), gunung 
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Kampud (gunung Kelud, 1.713 m), gunung Kawi (2.631 m), gunung Arjuna 

(3.339 m), Gunung Kemukus (3.156 m). 

Adapun puncak Mahameru itu kemudian menjadi gunung Semeru (3.876 

m). Inilah puncak tertinggi pegunungan tengger sekarang, bahkan menjadi gunung 

tertinggi di seantero-Indonesia yang membentuk poros dengan gunung Bromo 

atau gunung Brahma. Sejak itu tanah Jawa mulai stabil, tidak lagi goyang 

menggang-menggung. Dilambung gunung Semeru itulah sejak tahun 1992 lampau 

resmi berdiri megah Pura Mandara Giru Semeru Agung. 

 Dalam pandangan Hindu Siwais yang berpengaruh besar di Nusantara, 

termasuk Bali, hingga kini, Dewa tertinggi adalah Siwa. Dewa Siwa bersemayam 

di gunung tertinggi. Itu berati di puncak gunung Maheru (Himalaya) dalam alam 

Hindia, atau puncak gunung Semeru dalam alam Nusantara. Teks-teks purana 

India yang tergolong kitab Upaweda (penjelasan leboh lanjut atas weda) memang 

menyuratkan Tuhan Yang Maha Tunggal bersemayam di Punjak Mahameru 

dikenal pula dengan nama gunung Kailasa atau gunung Himawan yang bersalju 

abadi. 

Paham Siwais memang memberi posisi serta penghormatan penting dan 

tinggi terhadap gunung. Dimana daratan tinggi dalam suatu kawasan atau wilayah, 

disanalah dipandang sebagai pusat buwana (madyanikang bhuwana) sekaligus 

hulu bagi kawasan atau wilayah sekitar. Disana pula Tuhan sebagai Siwa Yang 

Maha Suci diistanakan, lalu dipuja. Tak heran bila tempat-tempat suci untuk 

lingkup luas, umum (khayangan jagat), lantas didirikan di gunung, entah di 

puncak, di lambung, atau di kaki gunung, karena disanalah dinilai secara spiritual 

sebagai kawasan suci (NDA, 2014: 3-18). 
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Dengan dasar pandangan berwawasan kesemestaan demikian makan 

sangatlah tepat bila di gunung Semeru dibangun Pura, sebagai tempat umat Hindu 

se-Indonesia memuja Hyang Siwa Pasupati. Sejumlah rontal dalam kepustakaan 

Bali, seperti Kusumadewa, Usana Bali, Kutarakanda Dewapurana, hingga 

Brahmanda Raja Purana, misalnya secara pasti memang menyuratkan Hyang 

Pasupati beristana di puncak Semeru. Mirip dengan kisah mitolgi dalam kitab 

Tantupanggelaran, rontal-rontal itu pun menuturkan bahwa semula jagad 

Balidwipa gonjang-ganjing Hyang Putranjaya (Mahadewa), Hyang Gnijaya 

(Iswara), dan Dewi Danu (Wisnu) menerbangkan puncak Semeru Tau Mahameru 

ke Bali agar stabil. 

 

2.11.3 Berpusat Pada Padmanabha 

Berbeda dengan bangunan-bangunan suci lain, palinggih utama di Pura 

Mandhara Giri Semeru Agung bukanlah Padmasana, melainkan Padmanabha. 

Prototipenya sempat ditemukan di kaki sisi barat Gunung Semeru berupa Candi 

Ampel Gading, tahun 1969. Sedangkan Pura Mandhara Giri Semeru Agung 

dengan palinggih Padmanabha menjulang di lereng timur Gunung Semeru, di atas 

tanah seluas 13,775 m², berdasar surat ukur tanggal 24 April 2001 No. 

04/Senduro/2001 dan suh sertifikat Hak milik No.506 atas nama Pura Mandhara 

Giri Semeru Agung. 

Padmanabha ini dimaksudkan sebagai pusat atau pusar Padma, Nabha 

memang sering diartikan pusat atau pusar. Nama ini juga dikenal sebagai gelar 

Dewa Wisnu, yang dari pusarnya keluar padma kosmis, lukisan permulaan dunia 
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(kosmogoni) yang baru. Dalam susastra-agama, seperti kakawin, Padmanabha 

disebut sebut sebagai senjata awatara Kresna. 

Karena Gunung Semeru merupakan gunung tertinggi di Indonesia, maka 

tidak berlebihan bila di sana dimaknai pusat buwana untuk jagat Indonesia. 

Disanalah pusat atau pusar bumi, dan pusat kekuatan hidup dalam pandangan 

spiritual. Oleh penganut siwaisme, nabha itulah dijadikan titik pusat meditasi pada 

waktu pemujaan Siwa. 

Pujawali di Pura yang diresmikan Menkokesra Republik Indonesia, 

Soepardjo Rostam, 3 Juli  1992, didampingi Gubernur Jatim Soelarso beserta 

pejabat-pejabat di Lumajang ini digelar setahun sekali, yakni saban Purnama kasa. 

Inilah purnama pertama dalam kalender Saka Bali-Jawa. Biasanya upacara Nyejer 

11 hari. 

Nama Pura Mandhara Giri Semeru Agung ditetapkan rapat di Pura 

Besakih, 11 Maret 1992. Dalam rapat disepakati nama Pura menjadi Mandhara 

Giri Semeru Agung. Dalam rapat di Besakih itu juga diputuskan : Pura Mandhara 

Giri Semeru Agung sebagai pura kahyangan jagat. Walaupun yang termuda di 

bangun, namun secara konsepsi dan filosofi diyakini sebagai pusat kahyangan 

jagat tertua, tarutama terkait dengan pura-pura kahyangan jagat lain di Bali. 

Sejumlah rontal-rontal yang diwarisi di Bali hingga kini menyuratkan benderang, 

bahwa dari Semeru lah gunung-gunung di Bali berasal, yang secara simbolik 

bermakna : dari Semeru di tanah jawa-lah kiranya paham Siwais itu 

dikembangkan hingga menyebar ke Bali termasuk Lombok sampai kini. 
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2.12  Kabupaten Lumajang 

 Kabupaten Lumajang terletak di Propinsi Jawa Timur tepatnya diantara 

Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Jember. Dengan jarak dari Surabaya 

sejauh 145 km, 47 km dari Probolinggo dan 66 km dari Jember. Sedangkan kota 

kabupatennya adalah Lumajang degan luas daerah sekitar 1.790,90 km² yang 

merupakan 3,74% dari luas Propinsi Jawa Timur atau 1,35% dari Pulau Jawa. 

Berdasarkan data hasil sensus penduduk Kabupaten Daerah Tinggkat II Lumajang 

sebanyak 921.805 jiwa, dengan kepadatan tingkat pertumbuhan penduduk yang 

tertinggi dalam periode ini yaitu rata-rata 1,05% per tahun. Sifat iklim Kabupaten 

Tingkat II Lumajang termasuk iklim tropis dengan jumlah curah hujan rata-rata 

1.320,44 mm per tahun. Pembagian wilayah pemerintah Kabupaten Tingkat II 

Lumajang terdiri dari 16 Kecamatan, 191 Desa dan 6 Kelurahan.  

Sedangkan pendapatan utama dari penduduk setempat adalah hasil dari 

pertanian dan perkebunan yang mencapai 90% dan selebihnya dari perdagangan. 

Hasil perkebunan yang dibanggakan oleh Pemerintah Kabupaten Tingkat II 

Lumajang adalah Pisang Agung. Hal tersebut dapat dilihat ketika kita hampir 

memasuki kota Lumajang terdapat sebuah patung petani yang membawa cangkul 

dan sesisir pisang agung. Selain itu, kota Lumajang juga mempunyai pedoman 

kota yaitu “ATIB BERSERI”, yang mempunyai arti : Asri, Tertib, Bersih dan 

Berseri. Pedoman ini tercantum pada gerbang kota dan tugu-tugu di sekeliling 

jalan kota Lumajang. Hal ini telah dilaksanakan oleh masyarakat dan Pemerintah 

Daerah, terbukti dengan terawatnya kota Lumajang dan kebersihan kota. 

Sedangkan kondisi geografis kota Lumajang yang merupakan perpaduan antara 
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dataran tinggi dan dataran rendah membuat kawasan ini kaya akan keindahan 

alam yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi obyek wisata yang handal. 

 

2.13  Biaya Cetak Buku 

Buku merupakan salah satu media pembelajaran, juga media yang mampu 

berdampingan dengan media lain. Media yang dapat digunakan oleh semua 

kalangan, tidak memerlukan peralatan khusus dalam menggunakannya. Dapat 

digunakan dalam situasi atau kondisi yang kurang mendukung, serta cara 

penggunaan mudah dan praktis. Dalam buku ini ada beberapa hal yang harus 

dihitung dalam pencetakan buku: 

1. Biaya desain isi dan cover buku 

2. Biaya setting naskah 

3. Biaya pembuatan (FC) 

4. Biaya pembuatan negatif dan positif 

5. Biaya mintage cover buku 

6. Biaya montage isi buku 

7. Biaya plate cover buku 

8. Biaya plate isi buku 

9. Biaya cover buku 

10. Biaya isi buku 

11. Biaya pencetakan cover buku 

12. Biaya pencetakan (ongkos cetak) isi buku 

13. Biaya pelipatan isi buku 

14. Biaya pengomplitan 
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15. Biaya penjilidan; jilid kawat; jilid lem; jilid benang 

16. Biaya pemotongan (ongkos potong kertas/sisir kertas) 

17. Biaya pengepakkan 

18. Perhitungan total biaya 

 

2.14  Penelitian Terdahulu 

Jurnal penelitian ini tentang pengembangan objek wisata di Lumajang 

yang merupakan karya Arthur Bonaventura yang berjudul “Pengembangan 

Potensi Pura Mandara Giri Semeru Agung Sebagai Obyek Wisata di Lumajang”. 

Di dalam penelitian ini menjelaskan secara detail tentang potensi-potensi wisata 

yang ada dalam Pura Mandara Giri Semeru Agung. 

Dengan melihat potensi Pura yang terdiri dari letaknya yang strategis, 

rangkaian upacara ritual yang menarik, dan sebagai pura yang terbesar, termegah 

dan teragung bagi umat Hindu Darma Indonesia, apabila dikembangkan, 

dipelihara, dan dilestarikan dengan baik ditingkatkan fungsinya tidak hanya 

sebagai tempat ibadah saja tetapi dapat dijadikan aset wisata yang potensial dalam 

pariwisataan Kabupaten Lumajang.. 

Penelitian tersebut bertujuan untuk mengenal lebih dekat keberadaan dan 

potensi yang dimiliki oleh Pura tersebut sehingga dapat menjadi obyek wisata 

yang mempunyai daya tarik tersendiri. Disampng itu agar dapat menjadi bahan 

pemikiran bagi semua pihak yang terkait untuk mengembangkan potensi yang 

ada. Namun penelitian ini tidak didukung dengan media-media yang dapat 

digunakan untuk mendukung keberadaan pura. Misalnya seperti pembuatan buku 

yang dapat mendokumentasikan segala sisi Pura Mandhara Giri Semeru Agung. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Pembahasan dalam bab ini akan lebih berfokus kepada metode yang 

digunakan dalam perancangan karya, observasi data, serta teknik pengolahannya 

dalam penciptaan buku referensi berbasis fotografi Pura Mandhara Giri Semeru 

Agung Kabupaten Lumajang. 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penciptaan buku ini disusun dengan menggunakan pendekatan Kualitatif. 

Connole, dkk. (1993) memberi batasan bahwa penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang memfokuskan pada kegiatan-kegiatan mengidentifikasi, 

mendokumentasi, dan mengetahui dengan interpretasi secara mendalam gejala-

gejala nilai, makna, keyakinan, dan karakteristik umum seseorang atau kelompok 

masyarakat tentang peristiwa-peristiwa kehidupan. Penelitian kualitatif 

merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data kualitatif berupa kata-kata 

tulisan maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pendekatan 

yang dimaksud diantaranya adalah observasi, wawancara, dokumentasi, studi 

eksisting dan kepustakaan. 

Dalam penelitian kualitatif tidak ada cara yang mudah untuk menentukan 

berapa lama penelitian tersebut dilaksanakan. Lamanya penelitian akan tergantung 

pada keberadaan sumber data, interest dan tujuan penelitian. Selain itu penelitian 

kualitatif juga akan tergantung pada cakupan penelitian serta bagaimana peneliti 
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mengatur waktu yang digunakan dalam setiap hari atau tiap minggu 

(Sugiyono,2009: 19). 

 

3.2 Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian pada dasarnya merencanakan suatu kegiatan 

sebelum pelaksanaan. Kegiatan ini memberikan gambaran tentang apa yang harus 

dilakukan oleh peneliti, sehingga dapat mempunyai arah dan petunjuk yang tepat 

dalam penelitian. Rancangan penelitian merupakan rencana tentang cara 

mengumpulkan data dan menganalisis agar dapat dilakukan secara ekonomis dan 

sesuai dengan tujuan penelitian. 

Adapun perencanaan yang harus disusun secara logis dari sistematis 

merupakan poin penting dalam penelitian. Hal ini bertujuan untuk memberikan 

hasil yang sesuai dengan harapan sehingga dapat memberikan solusi dalam 

penciptaan buku referensi berbasis fotografi Pura Mandhara Giri Semeru Agung 

Kabupaten Lumajang. 

Proses perancangan ini dilakukan dengan beberapa tahapan: 

1. Riset Lapangan 

Riset lapangan merupakan tahap awal dalam rencana penelitian. Tujuannya 

adalah untuk mendapatkan informasi yang sebanyak-banyaknya terhadap 

fenomena yang berkembang atau tahap pencarian masalah yang dihadapi. 

Tahap ini dapat membantu wawasan peneliti dan sebagai bahan dalam proses 

penciptaan buku referensi berbasis fotografi. 
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2. Identifikasi 

Tahap ini dilakukan setelah mencari informasi yang diperoleh pada tahap 

riset lapangan yaitu berkaitan dengan penciptaan buku referensi berbasis 

fotografi Pura Mandhara Giri Semeru Agung. Identifikasi dilakukan sesuai 

dengan data yang diperoleh melalui wawancara, sehingga dapat mengetahui 

permasalahaan apa yang dihadapi. Setelah masalah sudah teridentifikasi, 

maka menghasilkan sebuah gagasan yang dapat diajukan untuk penciptaan 

buku referensi. 

3. Ide dan Gagasan  

Tahap ini meliputi pembuatan konsep rancangan untuk menciptakan buku 

referensi berbasis fotografi Pura Mandhara Giri Semeru Agung Kabupaten 

Lumajang berdasarkan nilai estetika, nilai filosofis dan memiliki nilai fungsi 

(Djoemena, 1990: 10).  

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang akurat, penciptaan ini menggunakan 

metode pengumpulan data. Dalam hal ini teknik pengumpulan data melalui data 

penelitian kualitatif yang pada umumnya berupa informasi dengan kategori 

subtansif yang sulit dinumerasikan. Pada intinya dalam penelitian komunikasi 

kualitatif dapat dikelompokkan menjadi: 

1. Wawancara 

Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan 

informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek 

penelitian (Emzir, 2010: 50). Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan 
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untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang 

diangkat dalam penelitian atau merupakan proses pembuktian terhadap informasi 

atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya. 

Dalam penciptaan buku referensi ini wawancara dilakukan dengan 

informan dari Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Lumajang, yaitu Bapak 

Indrijanto, SH. Kepala Bidang Kebudayaan, dan juga Bapak Edy. Staf Bidang 

Kebudayaan dan Pariwisata, serta Romomangku yang ada di Pura Mandhara Giri 

Semeru Agung. Sesi wawancara dilakukan pada bulan September 2014, beliau 

dianggap mengetahui lebih dalam tentang produk budaya lokal, sejarah dan 

perkembangan pariwisata kota Lumajang. 

2. Observasi 

Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan 

pancaindera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh 

informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi 

berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan 

perasaan emosi seseorang.  

Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran keindahan Pura 

Mandhara Giri Semeru Agung dengan berbagai kegiatan adatnya. Kegiatan 

observasi ini juga penting untuk melihat lebih dalam tentang nilai-nilai budaya 

lokal yang selam ini dibangun oleh Kabupaten Lumajang. 

3. Dokumentasi 

Merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam 

metodologi penelitian sosial. Pada intinya metode dokumenter adalah metode 

yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dengan demikian, pada penelitian 
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sejarah makan bahan dokumenter memegang peranan yang amat penting. Secara 

detail bahan dokumenter dapat berupa biografi, surat-surat pribadi, buku-buku, 

kliping, cerita roman dan cerita rakyat, film, foto dan sebagainya. 

Dokumentasi dilakukan dengan menggunakan cara mendokumentasikan 

bangunan serta kebudayaan apa saja yang ada di Pura Mandhara Giri Semeru 

Agung. Dokumentasi ini penting untuk memperdalam data penelitian dan juga 

nantinya dokumentasi ini berupa buku referensi berbasis fotografi. 

 

3.4 Teknik Analisis Data 

Analisa data merupakan cara atau langka pemikiran penelitian untuk 

mengolah data yang berhasil dikumpulkan dan merupakan tindak lanjut dari usaha 

untuk menguji kebenaran. Menurut Patton (Hasan, 2004:93) analisis data adalah 

proses mengatur urutan data, mengorganisikannya ke dalam suatu pola, kategori, 

dan satuan uraian dasar. 

Sebagai landasan analisis data dalam penelitia ini menggunakan metode 

analisis deskriptif – kualitatif. Deskriptif yaitu penafsiran yang dilakukan dengan 

penalaran, sedangkan kualitatif yaitu menganalisa unsur-unsur desain yaitu teks, 

huruf, ilustrasi, dan warna dalam hubungannya dengan prinsip-prinsip desain 

yang baik yaitu kesatuan (unity), keseimbangan (balance), dan keserasian 

(harmony). 

Berdasarkan hasil pengumpulan data, baik yang diperoleh melalui 

observasi, wawancara, kajian pustaka, maupun dokumentasi yang berupa unsur-

unsur visual desain akan dianalisis berdasarkan metode deskriptif kualitatif. 
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Selanjutnya, hasil analisa data tersebut dibuat beberapa rancangan buku referensi 

sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan. 

Setelah data terkumpul, data akan dikelompokkan sesuai dengan unsur-

unsur desain dan komunikasi visual yaitu data verbal dan data visual. Berdasarkan  

data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan 

kepustakaan, dan data verbal berikutnya akan disusun secara efisien dan menarik 

agar dapat menyajikan informasi yang efektif. Sedangkan data visual, akan 

dikumpulkan untuk menghimpun jumlah data visual dan kelayakan data visual 

tersebut untuk dikombinasikan dengan data verbal. Berdasarkan hasil dari anaisis 

data tersebut, maka dibuat beberapa rancangan buku referensi berbasis fotografi 

Pura Mandhara Giri Semeru Agung Kabupaten Lumajang sesuai dengan kriteria 

yang telah ditentukan. 

 

3.4.1 Metode  Analisis Deskriptif-Kualitatif 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif. Fokusnya adalah 

penggambaran secara menyeluruh tentang bentuk, fungsi, dan makna. Hal ini 

sejalan dengan pendapat Bogdan dan Taylor (1975) dalam Moleong (2002: 3) 

yang menyatakan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

dan perilaku yang dapat diamati. Dengan kata lain, penelitian ini disebut 

penelitian kualitatif karena merupakan penelitian yang tidak mengadakan 

perhitungan. 

Dalam penelitian ini, akan digambarkan perilaku pencarian informasi  

berdasarkan sumber dan sarana-sarananya. Pembahasan penelitian ini disajikan 



41 
 

 
 

dalam bentuk uraian kata-kata (deskripsi). Menurut Wilson (2000: 19), penelitian 

kualitatif dianggap tepat untuk mengkaji perilaku pencarian informasi, karena: 

a. Tujuan penelitiannya adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat 

luas tentang nilai-nilai religi, budaya dan bangunan bersejarah pada tempat 

penelitian. 

b. Dengan mengenali tempat penelitian tersebut, peneliti dapat mengetahui 

makna pentingnya tempat penelitian untuk kalangan masyarakat luas. 

Penelitian kualitatif harus mempertimbangkan metode kualitatif itu sendiri. 

Metode ini merupakan prosedur yang dapat menghasilkan data deskriptif yang 

berupa data tertulis atau lisan (Djajasudarma, 2006: 11). Lebih lanjut dijelaskan 

bahwa pendekatan kualitatif yang menggunakan data lisan suatu bahasa 

memerlukan informan. Pendekatan yang melibatkan masyarakat bahasa ini 

diarahkan pada latar dan individu yang bersangkutan secara holistik sebagai 

bagian dari kesatuan yang utuh. Oleh karena itu, dalam penelitian bahasa jumlah 

informan tidak ditentukan jumlahnya. Dengan kata lain, jumlah informannya 

ditentukan sesuai dengan keperluan penelitian. 

 

3.4.2 Teknik Pemilihan Altenatif Desain 

Secara teoritis format teknik pemilihan alternatif desain ini menggunakan 

metode brainstorming. Teknik ini sangat efektif digunakan dalam pemilihan 

alternatif desain, yang mana melibatkan beberapa individu untuk saling bertukar 

pikiran dan pendapat yang mampu dipertimbangkan untuk konsep visualisasi 

yang cocok dan menarik. 
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Brainstorming adalah suatu strategi atau metode pemecahan masalah 

kreatif yang diluncurkan oleh Alex F. Osborn pada tahun 1953. Metode yang 

menitikberatkan pada pengungkapan pendapat ini bermula dengan keinginan 

Osborn untuk mendorong karyawannya agar dapat berpikir kreatif mencari solusi 

dari permasalahan yang ada pada perusahaannya dengan cara berdiskusi dimana 

setiap karyawannya bebas mengungkapkan pendapat.  

Keberadaan anggota dalam mengungkapkan untuk menyatakan buah 

pikirannya jelas diperlukan dalam pelaksanaan branstorming. Dalam 

kenyataannya, ide yang muncul mengenai penggunaan metode branstorming 

sangat afektif untuk mendapatkan suatu gagasan yang baik dalam mengatasi 

permasalahan secara kreatif. Pemikiran-pemikiran dan gagasan yang dimiliki oleh 

setiap anggotanya mampu mendorong mengatasi permasalahan yang dihadapi 

secara kreatif. Melalui metode inilah nantinya peneliti dapat memperoleh solusi, 

mengembangkan  ide-ide dan kerativitas untuk menciptakan beberapa desain buku 

referensi Pura Mandhara Giri Semeru Agung sesuai dengan kriteria yang telah 

ditentukan. 

 

3.4.3 Teknik Pengujian Hasil Desain 

Pada analisa teknik pengujian hasil desain ini menggunakan metode 

kuantitatif. Yang mana metode ini merupakan metode statistik dengan tujuan 

untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Pengukuran data kuantitatif dan 

statistik objek melalui perhitungan ilmiah berasal dari sampel orang-orang atau 

penduduk dengan menyebarkan kuisioner dan cara pengolahannya dengan 

perhitungan presentase. 
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Penggunaan pendekatan ini, peneliti menguji hasil desain berdasarkan 

pada hasil kuisioner yang telah di sebarkan, dengan mempunyai 4 pilihan jawaban 

yaitu : sangat setuju, setuju, ragu-ragu, kurang setuju dan tidak setuju. Secara 

pelaksanaan hasil desain tersebut peneliti akan mudah mengetahui analisa antara 

satu variabel dengan variebel lainnya.  Hasil dari kuisioner yang telah disebarkan 

pada responden adalah sebagai penguji hasil desain yang telah dibuat, dan 

memiliki kolerasi yang signifikan. 
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BAB IV 

KONSEP DAN PERANCANGAN 

 

Pembahasan dalam bab ini akan lebih terfokus kepada metode yang 

digunakan dalam perancangan karya, observasi data serta teknik pengolahannya 

dalam Penciptaan Buku Referensi Pura Mandhara Giri Semeru Agung guna 

mempopulerkan Wisata Religi Kabupaten Lumajang 

 

4.1 Obyek Penelitian 

Dalam Penelitian ini didapat obyek penelitian yaitu Pura Mandhara Giri 

Semeru Agung yang sebagai pembahasan utama sehingga dapat membantu dalam 

pembuatan analisis data dan mampu menetapkan sintesis, sebagai dasar 

perancangan yang akan dilakukan. 

Pura Mandhara Giri Semeru Agung dikenal sebagai tempat sakral dan 

dituakan kerajaan Hindu Bali. Meskipun baru dibangun tahun 1989, 

keberadaannya menjadi perhatian umat hindu dari beberapa tempat, khususnya 

penganut Hindhu Bali. Maka dari itu tidak heran jika tempat ini setiap tahunnya 

menarik perhatian puluhan ribu orang yang datang untuk melakukan upacara 

keagamaan dan sekaligus melakukan kunjungan wisata ritual dan budaya, bahkan 

yang tidak mengikuti upacara sekalipun. Bahkan tempat ini adalah pura yang 

dituakan umat Hindu se Asia Tenggara. 

 Pura Mandhara Giri Semeru Agung sebagai objek wisata budaya dan 

religi dengan arsitektur khas umat Hindhu yang sangat kuat menampilkan 

keagungan yang menambah keunikan Kabupaten Lumajang, hingga patut untuk 
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dikunjungi dan dipelajari. Bangunan pura yang berada dilereng Gunung Semeru 

terlihat sangat artistik yang dilengkapi dengan kisi-kisi bangunan lainnya, seperti 

bale patok, bale gong, gedong simpen, bale kulkul, pendopo, dan masih banyak 

lainnya. 

 Dengan melihat potensi yang sanagat besar dari pura ini seharusnya 

memang perlu pengenalan mengenai tempat ini sebagai tempat ibadah dan 

pembelajaran mengenai budaya yang ada disekitar pura, terlebih lagi tempat ini 

merupakan Pura yang dituakan dan diakui se Asia Tenggara. Untuk itu, perlu 

diadakan upaya untuk menarik minat masyarakat agar lebih tertarik untuk 

mengunjungi tempat yang memiliki nilai kebudayaan dan religi di Indonesia, 

khususnya Kabupaten Lumajang. 

 

4.2 Data Produk 

 Pelestarian budaya harus dilakukan khususnya dalam pembahasan ini 

adalah pelestarian mengenai tempat wisata religi yaitu Pura Mandhara Giri 

Semeru Agung. Yang mana tempat ini banyak menyipan nilai keindahan, budaya, 

dan norma religius tinggi, yang mampu dijadikan sarana pembelajaran bahkan 

wisata. Bangunan pura yang berada dilereng Gunung Semeru terlihat sangat 

artistik yang dilengkapi dengan kisi-kisi bangunan lainnya, seperti bale patok, 

bale gong, gedong simpen, bale kulkul, pendopo, dan masih banyak lainnya. 

Sebagai media promosi guna mengenalkan Pura Manadhara Giri Semeru 

Agung, Buku referensi merupakan media yang tepat. Karena buku referensi dapat 

memberikan keterangan tentang topik perkataan, tempat, pariwisata dan lain-lain. 

Buku referensi disebut juga buku rujukan karena merupakan buku yang didesain 
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untuk dijadikan acuan dari masa ke masa untuk mencari informasi khusus. Media 

Promosi melalui buku referensi ini dimaksudkan agar dapat mempromosikan Pura 

Mandhara Giri Semeru Agung Kabupaten Lumajang dan dapat menjadikannya 

lebih dikenal wisatawan lokal maupun mancanegara 

Dalam pembuatan buku ini, akan menggunakan teknik fotografi, isi pesan 

gambar visualnya bisa didesain secara lebih rinci, informatif, dan dengan ukuran 

tempat yang lebih flexibel. Selain itu media ini juga dapat bertahan relatif lama, 

karena berkas fisiknya bisa disimpan atau didokumentasikan oleh pembaca. 

Melalui media informasi berbentuk buku tersebut dapat memberikan 

referensi dan informasi mengenai wisata budaya dan religi Pura Mandhara Giri 

Semeru Agung Dengan menggunakan basis fotografi bertujuan agar masyarakat 

luas dapat mengetahui keindahan-keindahan alam disekitar pura Mandhara Giri 

Semeru Agung serta mempelajari nilai-nilai budaya dan religi yang terkandung 

dalam dalam tempat tersebut 

 

4.3 Profil Konsumen 

Buku referensi wisata budaya dan religi ini nantinya ditargetkan kepada 

usia dewasa dini  yang berkisar usia 23-30 tahun  yang rata-rata sudah memiliki 

tingkat pendidikan dan mobilitas yang tinggi, sehingga rekreasi atau wisata sangat 

dibutuhkan sebagai kegiatan yang memberikan kesegaran atau mengembalikan 

kekuatan dan kesegaran rohani sesudah lelah bekerja atau sesudah mengalami 

keresahan batin. (Hurlock, 1993).  

Pada dasarnya usia dewasa dini merupakan masa dimana seseorang mulai 

memilih jalan karir dan kehidupannya. Dengan memilih berbagai hal yang 
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menurutnya menarik. Dewasa dini lebih menyukai hal-hal yang mengenai 

pembelajaran, dimana dengan tingkat pendidikan yang tinggi, para dewasa dini ini 

menyukai bahkan terus menggali pengetahuan. 

 

4.3.1 Posisi Pasar 

Buku referensi (Trimo, 1997) adalah suatu buku atau sejumlah publikasi 

kepada siapa orang berkonsultasi untuk mencari fakta-fakta atau informasi tentang 

latar belakang suatu objek, orang, dan atau peristiwa secara cepat dan mudah. 

Buku sumber ini bukan untuk dibaca secara menyeluruh, seperti kamus, 

ensiklopedi, handbook, direktori, guidebooks, almanak-almanak, peta, buku 

biografi, buku indeks dan abstrak, publikasi penelitian dan publikasi 

pemerintahan. Pada intinya buku teks yang mengandung informasi yang dibatasi 

oleh tujuan-tujuan yang ingin dicapainya dan biasanya ditulis komprehensif 

dilengkapi dengan indeks-indeks alfabetis ataupun gambar pendukung sehingga 

orang mudah memahaminya. 

Buku referensi disebut pula buku rujukan atau acuan. Disebut buku 

rujukan karena merupakan buku yang didesain untuk dijadikan acuan dari masa 

ke masa untuk mencari informasi khusus. Buku ini juga dapat memberikan 

keterangan tentang topik perkataan, tempat, pariwisata dan lain-lain.  Dengan 

kelengkapan gambar yang mampu memberikan penggambaran langsung dari 

penjelasan yang dipaparkan. 
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4.3.2 Segmentasi Pasar 

Buku referensi merupakan buku yang sangat informatif. Buku yang 

dijadikan acuan dari masa ke masa dengan membawa sebuah topik dan 

mengulasnya secara mendalam. Pada bagian dalam buku ini, biasanya disisipi 

dengan gambar sebagai media pendukung deskripsinya, agar pembacanya jelas 

dan dapat membayangkan maksud deskripsinya. Buku dengan penggabungan 

gambar didalamnya inilah yang sering dicari oleh pembaca karena banyak orang 

yang bosan jika membaca buku yang isisnya tulisan saja atau tidak ada gambar 

pendukungnya. 

 

4.3.3 Pembanding 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Cover Buku Pembanding  

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2015 

 

Buku referensi disebut pula buku rujukan atu acuan. Disebut buku rujukan 

karena merupakan buku yang didesain untuk dijadikan acuan dari masa ke masa 

untuk mencari informasi khusus. Buku ini juga dapat memberikan keterangan 

tentang topik perkataan, tempat, pariwisata dan lain-lain.  Seperti jenis buku 



49 

 

referensi karya Roy E. Jordaan yang berjudul Memuji Prambanan. Buku ini 

mencurahkan perhatian pada kompleks percandian Hindu-Jawa, yang memuat 

mengenai cerita candi Prambanan itu sendiri beserta latar belakang agamawi 

politik dalam pembangunannya. Serta keadan di lingkungan sekitar candi 

Prambanan. Buku ini juga diperkaya oleh ilustrasi berupa foto dan gambar. 

Kelemahan dari buku ini adalah ukuran buku yang kurang efektif jika untuk objek 

yang menggunakan teknik fotografi, karena detail dari gambar tidak jelas terlihat.  

 

4.4 Analisis Data 

Analisa data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan 

transkip obeservasi, wawancara, studi pustaka yang telah dikumpulkan guna 

meningkatkan pemahaman mengenai materi-materi dan memungkinkan penyajian 

data yang sudah ditemukan. 

Kurangnya pngetahuan mengenai tempat  yang memiliki nilai sejarah yang 

tinggi di Negara sendiri terbilang kurang. Seperti halnya Pura Mandhara Giri 

Semeru Agung Kabupaten Lumajang, yang mana tempat ini sangat bersejarah 

untuk kalangan umat Hindu yang dapat kita jadikan sebagai tempat pembelajaran 

nilai-nilai budaya dan religi. Sangat jarang sekali orang yang mengetahui tempat 

ini. Bahkan tempat ini merupakan pura yang dituakan umat Hindu se Asia 

Tenggara namun keberadaannya jarang diketahui oleh sebagian besar orang.  

Rancangan isi dari Buku Referensi Pura Mandhara Giri Semeru Agung ini 

mencangkup beberapa bagian yaitu, sejarah pura, bangunan disekitar pura dan 

gunanya, seperti bale patok, bale gong, gedong simpen, bale kulkul, pendopo, dan 
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masih banyak lainnya. Serta beberapa penggambaran mengenai kebudayaan-

kebudayaan yang ada di dalam pura Mandhara Giri Semeru Agung.  

 

4.4.1 Hasil Wawancara 

Wawancara dengan bapak Marto selaku salah satu Romomangku Pura 

Mandara Giri Semeru Agung Kabupaten Lumajang dilakukan pada 15.00-17.00 

WIB tanggal 25 Februari 2015. Hasil dai rangkuman wawancara adalah: 

1. Pura ini berdiri adalah sebagai tempat nenek moyang orang-orang hindu 

zaman dulu. Karena memang kebanyakan masyarakat hindu di Bali adalah 

keturunan mpu semeru. Makannya setiap ada acara apapun di Bali selalu 

mengambil tirta di tanah Jawa, untuk mensucikan yang ada di Bali dan 

keseimbangan alam. Makannya dibangun tempat suci ini, selain untuk ibadah 

juga ada sumber untuk pengambilan tirta dari sumber gunung Semeru. 

2. Linggih yang pertama setelah pegunungan himalaya adalah ada di gunung 

semeru. Jadi penggalan tertinggi hunung Himalaya yang ada di India adalah 

gunung Semeru. Sehingga dalam pemujaan Siwa Pasupati itulah yang 

dianggap tertua, bukan hanya umat yang di Jawa dan Bali saja, tetapi sampai 

Asia Tenggara yang menyatakan pemujaan Siwa Pasupati yang dituakan itu 

tempatnya di Pura ini. 

3. Untuk Upacara yang terbilang istimewa itu Tawur Agung Panca Walikrama. 

Upacara ini adalah upacara kurban agung yang dihaturkan di kawasan 

Gunung Semeru. Upacara ini digelar setiap 10 tahun sekali. Ini adalah 

upacara terbesar yang dapat digelar diluar momentum pergantian tahun saka. 

Selain itu juga ada upacara yang memang dilakukan satu tahun sekali, 
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misalnya seperti nyepi, hari ulang tahun pura dan masih banyak lagi. Ada lagi 

upacara yang dilakukan 100 thun sekali, yang gunanya untuk menstabilkan 

aura negatif kepada aura positif yang tentunya memakan biaya yang sangat 

besar. Ada juga Upacara Tawur Agung, melapas Alit, Ngenteg Linggih, 

Kliwon Pahang, Tawur Agung Kesanga, Saraswati, Pagerwesi, Batara Sri, 

Galungan, Kuningan dan masih banyak lagi. 

4. Bangunan-bangunan yang ada di Pura yaitu Apitsurang, Bale Patok, Bale 

Gong, Gedong Simpen, Bale Kulkul, Bale Dawa, Suci, Bale Pertandingan, 

Gelungkuri, Pengapit Lawang, Bale Ongkara, Bale Panasekan, Bale Gajah, 

Bale Agung, Bale Paselang, Anglurah, Tajuk, dan yang utama adalah 

Padmanabha. 

5. Untuk yang datang sebagian besar pasti dari umat hindu sendiri, selain itu 

juga ada pengunjung yang datang unuk kegiatan tertentu yang diluar dari 

umat hindu. Biasanya lebih sering dari kalangan dewasa. Mereka biasanya 

melakukan sembahyang atau menambah ilmu mengenai wisata religi. 

6. Untuk Pura ini memang guna utamanya adalah untuk ibadah, sembahyang. 

Tetapi karena memang pura ini banyak menyimpan cerita atau filosofi nilai 

budaya dan religi yang tinggi, didukung pula dengan adanya beberapa 

bangunan yang memeang diperuntukan untuk umum, jadi pura ini bisa 

dijadikan tempat mencari ilmu atau pembelajaran tentang budaya, adat 

istiadat dan sebagainnya.  
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4.4.2 Hasil Observasi 

Observasi adalah salah satu cara pengumpulan data dengan mengadakan  

pengamatan langsung terhadap suatu obyek dalam suatu periode tertentu dan 

melakukan pencatatan secara sistematis tentang hal-hal tertentu yang menjadi 

target pengamatan. 

1. Berdasarkan hasil observasi dan beberapa jurnal serta data dari pemerintah 

dan romomangku Pura Mandara Giri Semeru Agung Kabupaten Lumajang 

menyebutkan bahwa Pura ini merupakan Pura yang keberadaannya dituakan 

se Asia Tenggara dan juga menjadi pusat bagi umat hindu se Nusantara. 

2. Hasil pengamatan langsung ke Pura Mandara Giri Semeru Agung Kabupaten 

Lumajang bahwa pura ini mempunyai gaya arsitektur dan kebudayaan yang 

memadukan antara Jawa dan Bali yang mampu menunjukan kepada para 

wisatawan kekayaan budaya Indonesia. 

3. Megenai observasi tentang pemilihan media buku dibandingkan dengan 

media promosi lainnya, didapat beberapa kelebihan media buku, adalah: 

a. Buku dapat bertahan relatif lama, karena berkas fisiknya bisa disimpan 

atau didokumentasikan oleh pembaca. 

b. Buku tidak hanya mempromosikan, memberitahukan dan memasarkan, 

akan tetapi buku juga bisa sebuah perwujudan dari sebuah informasi yang 

dapat berupa pengertian-pengertian, asal usul yang biasanya bersifat 

umum 

c. Informatif dan ukurannya flexible, disesuaikan dengan kebutuhan. 

d. Masa edar lebih lama dan tidak dibatasi oleh kurikulum. 
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4.5 Keyword 

Dengan pemilihan judul “Penciptaan Buku Referensi Pura Mandhara Giri 

Semeru Agung guna Mempopulerkan Wisata Religi Kabupaten Lumajang” maka 

akan mendukung pemecahan masalah diperlukan data-data dari lapangan yang 

terdapat di latar belakang masalah sehingga bisa digali permasalahan yang sesuai 

dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. 

Pemilihan kata kunci dalam buku referensi Pura Mandhara Giri Semeru 

Agung ini berdasarkan analisis data yang telah dilakukan. Keyword menggunakan 

dua sudut pandang yaitu Pura Mandhara Giri Semeru Agung dan Wisata Religi 

yang ditentukan berdasarkan data observasi, wawancara, dan studi pustaka. 

Dari sudut pandang Pura Mandhara Giri Semeru Agung yang didapatkan 

dari hasil wawancara dengan Romomangku Pura Mandhara Giri Semeru Agung 

memperoleh beberapa irisan definisi yaitu Upacara keagamaan, sakral, dituakan 

dan tempat ibadah. Dari keempat irisan tersebut dapat disimpulkan menjadi 

sebuah kata yaitu Suci. Yang artinya tempat ini adalah tempat yang terbebas dari 

dosa, cela dan lain-lain. 

Sudut pandang yang kedua yaitu wisata religi  yang didapatkan dari 

Kamus Besar Bahasa Indonesia didapatkan irisan kata kunjungan dan bersifat 

religius, yang hubungannya sangat erat dengan kunjungan yang bersifat 

keagamaan. Dari kedua irisan kata tersebut disimpulkan menjadi sebuah kata yatu 

ziarah. 

Berdasarkan data-data pencarian kata kunci diatas, maka ditemukan 

keyword untuk Penciptaan Buku Referensi Pura Mandhara Giri Semeru Agung 

Kabupaten Lumajang adalah “Ziarah Kesucian”. Keyword ini selanjutnya akan 



54 

 

dijadikan sebuah konsep yang akan mendasari Penciptaan Buku Referensi Pura 

Mandhara Giri Semeru Agung Kabupaten Lumajang juga media-media 

pendukung lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Analisis Keyword  

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2015 

 

 

4.6 Deskripsi Konsep 

Berdasarkan analisa keyword, dapat disimpulkan bahwa “Ziarah Kesucian” 

adalah bentuk makna dari kunjungan ke tempat yang suci, yang ditujukan kepada 

Pura Mandhara Giri Semeru Agung. Menurut Wikipedia, “Ziarah” adalah salah 

satu praktik sebagian besar umat beragama yang memiliki makna moral yang 

penting. Tujuannya adalah untuk mengingat kembali, meneguhkan iman atau 

mensucikan diri. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “kesucian” 

PURA MANDARA GIRI SEMERU 

AGUNG 
WISATA RELIGI 

Upacara 

keagamaan 
Sakral Dituakan Tempat 

Ibadah 
Kunjungan Bersifat religi 

ZIARAH KESUCIAN 

SUCI ZIARAH 
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adalah kebersihan atau kemurnian, yang mana digambarkan pada sebuah 

bangunan untuk beribadah yaitu Pura Mandhara Giri Semeru Agung. 

 

4.7 Perencanaan Kreatif 

Menjelaskan tentang metodologi dan perancangan karya dalam proses 

penciptaan buku referensi Pura Mandhara Giri Semeru Agung Kabupaten 

Lumajang. Pada bab ini terdapat penjelasan konsep yang akan menjadi dasar 

penciptaan karya. Adapun beberapa proses dari penciptaan buku referensi Pura 

Mandhara Giri Semeru Agung Kabupaten Lumajang yang meliputi: 

1. Ukuran dan halaman buku 

Ukuran buku referensi ini adalah 25 cm X 25 cm, dengan tujuan agar buku 

tidak terlalu besar dan tidak terlalu banyak bagian-bagian yang kosong. 

Untuk halaman buku referensi ini kurang lebih 54 halaman  untuk total semua 

konten. 

2. Verbal 

Bahasa yang dipergunakan dalam buku ini adalah Bahasa Indonesia dan 

Bahasa Inggris. Karena untuk pengunjung tempat ini tidak hanya berasal dari 

dalam negeri saja, namun sampai luar negeri. Jadi para turis bisa memahami 

berbagai macam yang ada di pura tersebut dengan penjelasan yang lengkap 

mengenai sejarah, bangunan, hingga kegiatan di Pura yang akan dimuat buku 

ini nantinya. 
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3. Visualisasi 

a. Visualisasi Ilustrasi 

Untuk prnyajian ilustrasi yang berupa karya fotografi nantinya mengacu 

pada keyword yaitu “Ziarah Kesucian”. Dengan menampilkan beberapa 

foto yang berhubungan dengan tata letak pura, bangunan pada pura, serta 

beberapa dokumentasi mengenai gambaran kegiatan yang dilakukan di 

Pura tersebut. Dan juga memberikan sebuah gambaran yang berupa 

tulisan yang gunanya untuk menjelaskan gambar sebagai pendukung 

penjelasan secara rinci mengenai gambar. Jadi buku ini nantinya akan 

memuat segala aspek mengenai sejarah, bangunan, hingga kegiatan di 

Pura yang ada di Mandhara Giri Semeru Agung Kabupaten Lumajang. 

b. Visualisasi Warna 

Warna merupakan pelengkap gambar serta mewakili suasana kejiwaan 

pelukisnya dalam berkomunikasi. Warna juga merupakan unsur nyang 

sangat tajam utuk menyentuh kepekaan penglihatan sehingga mampu 

merangsang munculnya rasa haru, sedih, gembira, mood, atau semangat. 

Secara visual, warna memiliki kekuatan yang mampu mempengaruhi 

citra orang yang melihatnya. Masing-masing warna mampu memberikan 

respons secara psikologis (Molly E. Holzschlag, “Creating Color 

Scheme”). 

Sehingga pada visualisasi warna yang digunakan  pada penciptaan buku 

referensi Pura Mandhara Giri Semeru Agung yaitu menggunakan warna 

yang cocok menurut keyword yang sudah ditentukan antara lain hitam, 

Putih dan Jingga. Sesuai dengan keyword yaitu “Ziarah Kesucian”, 
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C :  1 % 

M : 51% 

Y : 99% 

K :   0% 

C :75 % 

M : 68% 

Y : 67% 

K : 90% 

C : 0 % 

M : 0% 

Y : 0% 

K : 0% 

Warna hitam menggambarkan dari sisi religius, kekuatan dan keseriusan. 

Warna Putih melambangkan kesucian atau kemurnian, penghormatan, 

kedamaian yang melambangkan tempat suci Pura Mandhara Giri Semeru 

Agung. Dan Menggunakan warna jingga yang menggambarkan sisi 

Hinduisme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 4.3 Visualisasi Warna “Komplementer”  

Sumber:  Colorschemedesigner.com, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Visualisasi Warna “Pembagian Komposisi Warna”  

Sumber: Colorschemedesigner.com, 2015 
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c. Visualisasi Tipografi 

Font yang digunakan dalam Buku Referensi Pura Mandhara Giri Semeru 

Agung ini menggunaka font script.  Font ini bentuknya seperti tulisan 

tangan, kontras tebal dan tipisnya sedikit, saling berhubungan dan 

mengalir. Pertimbangan penggunaan font ini pada penciptaan buku 

referensi ini karena mempunyai efek felling yang dapat ditimbulkan 

adalah keakraban, keindahan, keagungan, dan kesesuaian dengan 

karakter topik pada buku referensi ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Visualisasi Tipografi Script  

Sumber: dafont.com, 2015 

 

4.7.1 Tujuan Kreatif 

Pada penciptaan buku referensi Pura Mandhara Giri Semeru Agung guna 

mempopulerkan wisata religi Kabupaten Lumajang dengan memberikan 

gambaran yang jelas mengenai apa saja yang ada pada tempat tersebut, sehingga 

mampu mempengaruhi masyarakat luas, baik dalam maupun luar negeri yang 

semakin penasaran pada Pura yang dituakan se Asia Tenggara ini. Yang mampu 
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memberikan nilai-nilai budaya dan religi yang sangat tinggi, sehingga setelah 

buku ini nanti jadinya akan menginformasikan dan dapat meningkatkan rasa 

keingintahuan mengenai tempat ini.  

 

4.7.2 Strategi Kreatif 

Strategi Kreatif dalam perancangan Tugas Akhir ini mengacu pada 

observasi terhadap objek yang diteliti. 

1. Segmentasi dan Targeting 

Dalam penciptaan buku referensi Pura Mandhara Giri Semeru Agung, target 

audience yang dituju adalah: 

a. Demografis   

Usia  23-30 tahun  : Dewasa Dini 

Status Keluarga  : Sudah Menikah 

Jenis Kelamin   : Pria dan wanita 

Profesi   : Mahasiswa dan Karyawan 

b. Geografis  

Hasil dari wawancara dan observasi adapun sasaran pasar dari produk 

meliputi wisatawan lokal maupun manca negara, kota besar dan 

kabupaten. 

c. Psikografis 

Orang yang mempunyai rasa keingintahuan untuk mencoba hal yang baru, 

yang berkenaan dengan nilai-nilai budaya, suka berwisata yang 

menambah ilmu. 
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d. Behavorial 

Dewasa Dini  merupakan periode  penyesuaian diri terhadap pola-pola 

kehidupan yang baru dan harapan-harapan yang baru. 

2. Posittioning 

Posittioning adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk membuat citra 

produk atau hal-hal berbeda terhadap produk, berkaitan dengan inivasi yang 

ingin dipasarkan, sehingga berhasil mendapatkan posisi yang khusus dalam 

pikiran sasaran konsumennya (Kotler, 2001). Posittioning merupakan hal 

yang harus diperhitungkan, dalam penciptaan buku referensi ini berguna ntuk 

menguji apakah informasi yang dimuat dalam buku tersebut bisa sampai 

kepada pembacanya. Buku referensi Pura Mandhara Giri Semeru Agung ini 

menempatkan dirinya sebagai media informasi secara mendalam yang 

meliputi tentang berbagai macam bangunan yang ada di Pura beserta 

fungsinya, serta unsur-unsur kebudayaan dan religi yang ada disekitar pura. 

3. Asumsi data wawancara, observasi dan studi pustaka 

Dari data hasil wawancara, observasi, dan studi pustaka maka dapat ditarik 

kesimpulan atau asumsi, antara lain : 

a. Data Primer 

1) Pura Mandhara Giri Semeru Agung merupakan Pura yang 

keberadaannya dituakan se Asia Tenggara dan juga menjadi pusat 

bagi umat hindu se Nusantara.  

2) Pura ini mempunyai gaya arsitektur dan kebudayaan yang 

memadukan antara Jawa dan Bali yang mampu menunjukan 

kepada para wisatawan kekayaan budaya Indonesia. 
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3) Kurangnya media informasi mengenai keberadaan Pura Mandhara 

Giri Semeru Agung sebagai wisata religi Kabupaten Lumajang, 

b. Data Target Market 

Target market sebagian besar adalah dewasa dini yang memiliki tingkat 

pendidikan dan mobilitas yang tinggi. Mempunyai rasa ingin tau yang 

tinggi mengenai budaya indonesia salah satunya Pura Mandhara Giri 

Semeru Agung. Sehingga buku ini dapat menjadi panduan bagi 

wisatawan lokal maupun manca negara. 

c. Unique Selling Proposition 

Memasarkan sebuah produk tentunya harus memiliki kelebihan dan 

keunikan dibandingkan dengan produk lainnya, agar produk mampu 

bersaing dengan produk yang lainnya, sehingga produk tersebut 

menjadi produk yang unggul. Sama halnya dengan buku Referensi Pura 

Mandhara Giri Semeru Agung adalah upaya pengenalan salah satu 

wisata budaya dan rekigi yang menggunakan teknik fotografi dengan 

memuat apa saja yang ada pada pura tertua se Asia Tenggara ini secara 

mendetail, serta dengan menciptakan inovasi dan keunggulan yaitu 

memberikan  pembatas buku serta pos card edisi spesial Pura Mandhara 

Giri Semeru Agung. Sehingga mampu sebagai media pembelajaran 

mengenai salah satu warisan budaya Indonesia.  

 

4.8 Perencanaan Media 

Dalam penciptaan buku referensi Pura Mandhara Giri Semeru Agung 

Kabupaten Lumajang yaitu bagaiman merancang media (media planner) secara 
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handal, bahkan sampai pada perhitungan yang sekecil-kecilnya dan mendetail, 

agar media yang dirancang betul-betul dapat menjangkau target audience secara 

tepat dengan biaya dan pemilihan media yang sesuai. Suatu perencanaan media 

selalu dikaitkan dengan 4 komponen, yaitu tujuan media, strategi media, program 

media, dan biaya media. 

 

4.8.1 Tujuan Media 

Tujuan media disini agar informasi dan pesan bisa tersampaikan secara 

tepat kepada target pengguna, dibutuhkan perencanaan media yang sesuai. 

Dibutuhkan media pendukung untuk melakukan promosi buku referensi Pura 

Mandhara Giri Semeru Agung Kabupaten Lumajang. Dengan media yang sesuai 

dengan identitas dari sebuah buku referensi Pura Mandhara Giri Semeru Agung 

Kabupaten Lumajang, maka akan timbul sebuah kesatuan komunikasi dan visual. 

 

4.8.2 Strategi Media 

Media yang akan digunakan bersifat media visual cetak yang mampu 

memuat informasi tentang Pura Mandhara Giri Semeru Agung. Dengan adanya 

pertimbangan media, efektifitas media, dan efisiensi biaya, maka untuk mencapai 

tujuan dari penciptaan buku referensi Pura Mandhara Giri Semeru Agung 

Kabupaten Lumajang ditetapkan sebagai berikut: 

1. Media cetak yaitu buku referensi sebagai media utama, dengan alasan 

merupakan jenis media yan mampu memenuhi permintaan-permintaan 

informasi secara lengkap dan detail (Trimo, 1997). 

2. Media luar ruangan dengan x banner, dengan alasan: 
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a. Ukuran dan desain reklame yang ringkas, sehingga mudah di bawa dan 

dipindahkan kemana saja. 

b. Bisa diletakan didalam dan diluar ruangan, walaupun media reklame ini 

didesain untuk dalam ruangan namun memungkinkan dan sering pula 

digunakan pada media luar ruangan. Jadi tinggal menyesuaikan bahan 

atau material reklame yang di pergunakan. 

c. Efektif dan sangat pantas digunakan untuk berbagai tempat bisnis, dan 

acara seperti front office, showroom, konter, pameran, open table, bazar, 

dan lain sebagainya (http://www.mitrareklame.com/). 

d. Media reklame jenis x-banner atau roller banner ini sangatlah dinamis, 

walaupun ukurannya terbatas namun mampu memuat beberapa konten 

pesan reklame dan bukan hanya tag line. 

e. Jenis media pendukung reklame seperti x-banner dan roller banner mudah 

dalam pengadaannya serta berbiaya relatif terjangkau. 

f. Dalam proses produksi membuatnya, media reklame pendukung seperti x-

banner dan roller banner tidak membutuhkan waktu yang lama. Jadi 

walau untuk kebutuhan yang urgen atau mendadak sekalipun akan tetap 

dapat di penuhi. 

3. Media pendukung berupa merchandise yang dipilih adalah pembatas buku 

dan  juga post card yang dibagikan didalam kemasan buku ini. 

 

4.8.3 Program Media 

Pelaksanaan media akan di realisasi setelah proses pembuatan visualisasi 

berupa layout dan struktur buku, warna serta tipografi yang sesuai dengan konsep 

http://www.mitrareklame.com/
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perancangan. Untuk media promosi akan dilakukan dalam periode dan tempat 

tertentu, terutama ketika event launching media utama yaitu buku referensi. 

 

4.8.4 Biaya Media 

Pada biaya media ini membahas tentang percetakan buku meliputi 

beberapa hal yang harus dihitung dalam pencetakan buku referensi 

1. Tingkatan Efisiensi HPP Cetak 

HPP dapat dikatakan efisiensi jika harga yang ditawarkan terhadap order 

buku cukup kompetitif dengan kualitas cetak terjamin baik. 

2. Kualitas Buku 

Penetapan harga sesuai dengan kualitas buku jika harga buku sama dengan 

mutu cetak sehingga dapat bersaing dengan yang lain. 

3. Ketetapan Jadwal Produksi 

Penetapan harga dianggap bijaksana dan tepat jika jadwal produksi 

dilaksanakan dengan tepat waktu. Ketetapan waktu penyerahan hasil cetak 

sangat penting. Ketetapan waktu sangat mempengaruhi kredibilitas dan 

profit dari percetakan. 

4. Kelancaran waktu penyerahan/pengiriman 

Apabila penyerahan buku ke penerbit sesuai dengan jadwal produksi 

berarti penerbit memperoleh ketepatan waktu edar. Ketepatan waktu edar 

mempengaruhi laku tidaknya buku. 

5. Sehatnya pertumbuhan 

Kelancaran produksi, ketepatan waktu, baiknya mutu dan terjaminnya 

berarti akan memperlancar pembayaran dari pelanggan (penerbitan). 



65 

 

Kelancaran pembayaran akan memperlancar cash flow percetakan 

sehingga perusahaan bisa tumbuh dengan sehat. 

Adapula rumus-rumus yang harus diperhitungkan dalam menentukan Harga 

Pokok Produksi Cetak Buku, sebagai berikut : 

1. Menghitung Biaya desain cover dan isi buku  

 a. Menghitung desain     = 1  

 b. Harga desain per buku    = Rp. 300.000 ,-  

 Rumus : Biaya Desain     = 1 x Rp. 300.000 

        = Rp. 300.000,- 

2. Menghitung Biaya setting naskah  

 a. Jumlah halaman setting   = 54 halaman  

 b. Ukuran buku     = 25 x 25 cm  

 c. Harga setting per halaman    = Rp. 12.000.-  

 Rumus : Biaya setting per halaman   = 54 x Rp. 12.000  

       = Rp. 648.000,- 

3. Menghitung biaya pemprosesan output film separasi warna (Fulcolor)  

 a. Jumlah model     = 1  

 b. Ukuran buku     = 25 x 25 cm2  

 c. Harga pembuatan per cm2    = Rp. 45,-  

 Rumus : Biaya      = (32×24) x 4 x Rp.45,-  

       = Rp. 138.240,- 

4. Menghitung biaya pemprosesan film negatif dan positif  

 a. Jumlah halaman     = 54 halaman  

 b. Ukuran buku     = 25 x 25 cm  
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 c. Harga pembuatan film B/W   = Rp. 30,-  

 Rumus : Biaya pemprosesan film B/W  

    16 x 22 x 54 x Rp. 30,-/cm2  = Rp. 570.240,-  

    Rp. 570.240,- x 4 warna   = Rp. 2.280.960,- 

5. Menghitung Biaya montage cover dan isi buku  

 a. Jumlah halaman buku    = 54 halaman  

 b. Jumlah hal. dalam per lintasan/montage  = 18 halaman 

 c. Jumlah montage cover    = 4 ( film )  

 d. Harga montage cover    = Rp. 22.500,-  

 e. Harga montage isi     = Rp. 45.000,-  

 Rumus : Jumlah montage isi    = 54 : 18 

       = 3 lbr film  

 Biaya montage cover dan isi buku :  

 ( 4 x Rp. 22.500,-) + ( 3 x Rp. 45.000,- )  = Rp.225.000,- 

6. Menghitung biaya plate cover buku  

 a. Jumlah plate cover     = 4 lembar  

 b. Ukuran maximum cetak naik di mesin  

 c. Harga /lembar utk GTOV    = Rp. 35.000,-  

 Rumus : Biaya plate cover   = 4 x Rp. 35.000,-  

       = Rp. 140.000,- 

7. Menghitung biaya plate isi buku 

a. Jumlah plate isi buku    = 10 lembar 

b. Ukuran maxsimum cetak di mesin 72 

c. Harga /lembar     = Rp. 150.000,- 
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Rumus : Biaya plate isi    = 10 x Rp. 150.000,-  

      = Rp. 1.500.000,- 

8. Menghitung biaya kertas cover buku 

a. Oplah cetak      = 2.500 eks. 

b. Inschiet      = 40 % 

c. Florida 260 gr plano per rim    = Rp. 4.000.000,- 

d. Jumlah hal. dlm 1 lembar kertas plano  = 4 halaman 

Rumus : Biaya kertas cover buku = 

    2.500 x Rp. 4.000.000,- x 140 %  = Rp. 7.000.000,- 

    4 x 500 

9. Menghitung biaya kertas isi buku 

a. Oplah cetak     = 2.500 eks. 

b. Jumlah halaman    = 54 halaman 

c. Inschiet     = 20 % 

d. Mohawk Option 210  gr plano per rim  = Rp. 5.500.000,- 

(66 x 102 cm ) 

e. Jumlah hal. dlm 1 lembar plano   = 4 halaman 

Rumus : Biaya kertas isi buku   = 

(2.500 x Rp. 5.000.000,- x 54 x 120 %)/(4x500)  

      = Rp. 405.000.000,- 

10. Menghitung biaya pencetakan (ongkos cetak) cover buku 

a. Warna cover     = 4/ 

b. Inschiet      = 40 % 

c. Jumlah plate cetak cover    = 4 lembar 
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d. Ongkos cetak per lintasan    = Rp. 120,- 

e. Oplah cetak     = 2.500 eks. 

Rumus : Biaya pencetakan cover  = 

4 x Rp. 120,- x 2.500 x 140 %   = Rp. 1.680.000,- 

11. Menghitung biaya pencetakan (ongkos cetak) isi buku 

a. Warna isi     = 1/1 

b. Inschiet     = 30 % 

c. Jumlah plate cetak isi    = 10 

d. Ongkos cetak isi per lintasan   = Rp. 55 

e. Oplah      = 2.500 eks. 

Rumus : Biaya pencetakan isi   = 

10 x Rp. 55,- x 2.500 x 130 %   = Rp. 1.787.500,- 

12. Menghitung biaya pelipatan katern 

a. Jumlah halaman     = 54 halaman 

b. Jumlah katern     = 5 katern 

c. Ongkos pelipatan per katern   = Rp. 50,- 

d. Oplah cetak     = 2.500 eks. 

Rumus : Biaya pelipatan    =  

    5 x 2.500 x Rp. 50,-   = Rp. 625.000,- 

13. Menghitung biaya komplit katern 

a. Oplah cetak     = 2.500 eks. 

b. Biaya komplit per buku    = Rp. 25,- 

Rumus : Biaya Komplit buku   = 

     2.500 x Rp. 25,-    = Rp. 62.500,- 
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14. Menghitung biaya jilid hard cover 

a. Oplah cetak      = 2.500 eks. 

b. Biaya penjilidan lem buku   = Rp. 35.000,- 

Rumus : Biaya penjilidan lem   =  

    2.500 x Rp. 35.000,-   = Rp. 87.500.000,- 

15. Menghitung biaya/ongkos potong buku 

a. Oplah cetak      = 2.500 

b. Biaya potong per buku    = Rp. 25,- 

Rumus : Biaya potong buku    =  

     2.500 x Rp. 25,-    = Rp. 62.500,- 

16. Menghitung biaya pengepakan 

a. Oplah cetak     = 2.500 eks. 

b. Jumlah buku dalam satu pak   = 250 

c. Ongkos pengepakan termasuk casing = Rp. 10.000,- 

Rumus : Biaya pengepakan    =  

    (2.500 x Rp. 10.000,-)/250   = Rp. 100.000,- 

 

17. Jumlah seluruh biaya ( 1 s/d 16 )    = Rp. 509.049.700,- 

18. Margin Keuntungan (20%)     = Rp. 101.809.940,- 

19. Jumlah biaya ( 17+18 )     = Rp. 610.859.640,- 

20. Ppn + PPh ( 10% )      = Rp.  61.085.964,- 

21. Jumlah keseluruhan      = Rp. 671.945.605,- 
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22. Harga per buku/ HPP 

Rp. 671.945.605,- : 2.500 eks    = 

Rp.268.778,242,/eks 

       = Rp. 269.000,- 

Dijual       = Rp. 310.000,-  

Keuntungan (15%)     = Rp. 41.000,- 

Keuntungan      = Rp. 41.000,- x 2.500 

       = Rp. 102.500.000 

Royalty      = Rp. 102.500.000 x 10% 

       = Rp. 10.250.000 
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BAB V 

IMPLEMENTASI KARYA 

 

5.1  Konsep 

Dengan konsep yang telah ditemukan, yaitu “Ziarah Kesucian” adalah  

bentuk makna dari  kunjungan ke tempat yang suci, yang ditujukan kepada Pura 

Mandhara Giri Semeru Agung, yang menggunakan teknik fotografi dengan upaya 

mempopulerkan wisata religi kabupaten Lumajang dalam media buku referensi. 

Penambilan gambar visual mengutamakan daya tarik unsur bangunan yang ada di 

Pura Mandhara Giri Semeru Agung sebagai salah satu upaya mempopulerkan 

wisata religi di Kabupaten Lumajang, dan dapat mengajak wisatawan untuk 

semakin mengenal wisata religi yang ada di Indonesia, terutama Kabupaten 

Lumajang. 

Dengan judul buku “Pura Mandhara Giri Semeru Agung : Ziarah kesucian 

(Visiting The Purity)” yang konten dari buku ini menggambarkan mengenai Pura 

Mandhara Giri Semeru Agung, mulai dari sejarah hingga struktur bangunan. 
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5.2 Implementasi Karya 

5.2.1 Desain Jaket Cover 

 

 

 

 

 

Gambar 5.1 Jaket Cover 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2015 

 

Menggunakan 3 gambar yang terdiri dari bangunan dan kegiatan yang ada 

di Pura Mandhara Giri Semeru Agung. Dengan penggunaan warna dasar hitam, 

yang menggambarkan unsur religiusitas. Jaket cover di cetak dengan ketebalan 

kertas 300 gr. 

 

5.2.2 Desain Cover 

 

 

 

  

 

 

Gambar 5.2 Desain Cover 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2015 
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Desain cover hanya menggunakan tipografi judul Pura Mandhara Giri 

Semeru Agung dengan menggunakan background warna hitam. Cover buku 

dicetak hard cover dan ditutup dengan jacket cover. 

 

5.2.3 Desain Halaman 

Berikut ini beberapa hasil implementasi dari karya buku referensi Pura 

Mandhara Giri Semeru Agung Kabupaten Lumajang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 5.3 Halaman Sub Judul  

       Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2015 

 

Pada halaman sub judul ini contennya sama dengan jaket cover, hanya saja 

tidak disertai foto. Halaman ini menggunakan warna dasar putih dan 

menggunakan warna jingga untuk menggambarkan sisi Hinduisme dari buku ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.4 Halaman Perancang dan Kata Pengantar 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2015 
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Pada halaman perancang, menggunakan warna dasar hitam dengan 

ornamen ukiran khas jawa sebagai background yang menggambarkan bahwa Pura 

Mandhara Giri Semeru Agung ini menggunakan perpadua 2 unsur daerah yaitu 

Bali dan Jawa. Pada halaman ini berisikan mengenai pembuat buku, fotografer, 

dan pembuat narasi 

Halaman kata pengantar berisikan tentang penggalan cerita buku Pura 

Mandhara Giri Semeru Agung. Memuat tentang keindahan, keberadaan dan 

kelebihan dari pura ini hingga dipandang sangat penting bagi penganut agama 

hindu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.5 Halaman Ucapan Terima Kasih 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2015 

 

Ucapan terima kasih diberikan kepada dosen pembimbing dan dosen 

desain komunikasi visual, dan juga kepada rekan-rekan seperjuangan. Gambar 

canang pada sisi kiri tersebut dimaksudkan untuk menghormati atau simbol 

syukur yang ditujukan pada penyelesaian buku ini. 
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Gambar 5.6 Halaman Daftar Isi 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2015 

 

 

Pada halaman daftar isi berisikan tentang poin atau konten yang ada di 

dalam buku referensi ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.7 Halaman 3 dan 4 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2015 

 

Pada halan 3 dan 4 ini merupakan sebagai halaman pembuka yang 

penggambarannya menggunakan foto patung yang dimaksudkan sebagai patung 

selamat datang. Pada halaman ini menggunakan warna baground hitam, dan 

dibuat saling bersambung antara potongan foto halam 3 ke halaman 4. Dan pada 

halaman 4, sebelah kanan terdapat tulisan Pura Mandhara Giri Semeru Agung 

yang cukup besar yang dimaksudkan sebagai pembuka. 
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Gambar 5.8 Halaman 5 dan 6 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2015 

 

Pada halaman ini berisikan tentang ringkasan tentang Pura Mandhara Giri 

Semeru Agung. Di halaman 3 terdapat foto bagian Pura yang disebut dengan 

Candi Kurung atau Gelung Kuri yang merupakan bagian terbesar di area Madya 

Mandala Pura Mandhara Giri Semeru Agung.  

Sedangkan pada halaman 4 terdapat 3 foto yang berada di sebelah kiri 

yang disusun secara vertikal dengan teks yang berada di bagian kanan gambar. 

Pada halaman ini memuat bagian-bagian pura seperti pengapit lawang, tangga 

menuju area Madya Mandala, dan bale ongkara. Tampilan ini memakai tiga 

gambar agar dapat memikat pembaca dari awal saat membaca buku, untuk 

penjelasan bagiannya terdapat di halaman berikutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Gambar 5.9 Halaman 7 dan 8 

     Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2015 
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Pada halaman 7 memuat tentang sejarah Pura Mandhara Giri Semeru 

Agung, yang difokuskan pada gambar di bagian Utama Mandala yang disebut 

dengan Padmanabha. Warna foto menggunakan hitam putih agar memperkuat 

kesan tentang sejarah. Foto diletakkan di atas agar mata yang melihat akan 

terpaku pertama kali kepada foto. 

Pada halaman 8 berisikan tentang tentang awal perjalanan sejarah yang 

diawali dengan kegiatan nuur tirta. Dengan menggunakan 2 kolom untuk isi teks 

bahasa indonesia dan bahasa inggris. Penggunaan warna jingga semakin 

memperkuat unsur hinduis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.10 Halaman 9 dan 10 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2015 

 

Pada halaman 9 dan 10 berisikan tentaang kelanjutan dari tradisi nuur tirta. 

Halama 9 berisikan penjelasan meggunakan Bahasa Indonesia dan halaman 10 

merupakan Bahasa Inggris dari halaman 9. Pada halaman ini menggunakan foto 

yang bersambung, yang penggambarannya mengenai pemberian air tirta saat 

ibadah. 
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Gambar 5.11 Halaman 11 dan 12 

      Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2015 

 

Pada halaman 11 dan 12 berisikan tentang sejarah pura pada bagian 

memuja Hyang Siwa Pasupati. Halaman 11 menggunakan baground warna jingga 

yang menggambarkan sifat hinduisme. Peletakan teks menjadi 2 kolom, sebelah 

kiri untuk Bahasa Indonesia, dan sebelah kanan untuk Bahasa Inggris. 

Pada halaman 12 berisikan tentang kelanjutan dari halaman 12, hanya saja 

di halaman ini disertai dengan penggambaran orang yang sedang berdoa. 

Peletakan teks berada di bawah gambar yang dimaksudkan sebagai penjelasan 

dari gambar tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 4.12 Halaman 13 dan 14 

          Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2015 

 

Pada halaman 13 berisikan tentang bagian sejarah yang terakhir, yaitu 

berpusat pada Padmanabha. Pada halaman ini menggunakan background  
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dominan warna jingga. Dan menggunakan gambar sebagai penjelas yang berada 

di bagian sebelah kanan, pada sebelah kiri merupakan teks atau cerita. 

Pada halaman 14 merupakan batas pembahasan dari sejarah Pura 

Mandhara Giri Semeru Agung. Halaman ini merupakan bagian awal yang akan 

membahasa mngenai unsur dan struktur bangunan di Pura Mandhara Giri Semeru 

Agung. Dengan menggunakan dominasi warna hitam dan warna jingga untuk teks 

agar tetap menyala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Gambar 5.13 Halaman 15 dan 16 

            Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2015 

 

Pada halaman 15 memuat tentang info sekilas mengenai bangunan-

bangunan yang ada di Pura Mandhara Giri Semeru Agung. Pada bagian ini 

menggunakan background hitam dan gambar ukuran-ukiran jawa sebagai 

pendukung topik pembahasan. 

Pada halaman 16 mulai merisikan mengenai bangunan-bangunan di Pura 

Mandhara Giri Semeru Agung. Halaman ini berisikan tentang Apitsurang yang 

menggunakan peletakan gambar di atas teks. Layout menggunakan komposisi dua 

kolom. 
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  Gambar 5.14 Halaman 17 dan 18 

          Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2015 

 

Halaman 17 berisi tentang bale patok beserta fungsi bangunannya. Pada 

halaman ini memuat 2 foto bale patok dari sisi yang berbeda yaitu dari sisi depan 

dan samping. Halamaan eksplorasi verbal menggunakan 2 kolom. 

Halaman 18 memuat tentang Bale gong. Bagian ini menggunakan satu 

gambar besar yang diletakan di atas dan teks di bagian bawah yang menempatkan 

tujuan utama pada gambar bale gong itu sendiri. 

 

 

 

 

 

 

   Gambar 5.15 Halaman 19 dan 20 

          Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2015 

 

 

Pada halaman 19 memuat tentang gedong simpen yang disertai dengan dua 

foto di sebelah kiri yang memperlihatkan bangunan gedong simpen dari sisi depan 

dan samping. 
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Pada halaman 20 menampilkan tentang bale kulkul yang posisinya 

menjulang tinggi. Disini disertai penjelasan mengenai kayu kukul yang digunakan 

di Pura Mandhara Giri Semeru Agung. Peletakan teks berada dibawah gambar 

yang bertujuan sebagai penjelas gambar. Sehingga mata pembaca akan melihat 

gambarnya terlebih dahulu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 5.16 Halaman 21 dan 22 

          Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2015 

 

Pada halaman 21 berisikan tentang bale pendopo. Bangunan ini biasanya 

bisa dijadikan bangunan serba guna. Karena tempatnya yang dekat dekat area 

Madya Mandala, terkadang tempat ini digunakan bagi umat hindu untuk 

mempersiapkan segala sesuatunya sebelum upacara dimulai. 

Pada halaman 22 memuat tentanng suci atau dapur suci. Pada halaman ini 

dimuat beberapa informasi dan kegunaan dari suci. Pada halaman ini gambar 

terletak di bagian atas dan teks d bagian bawah sebagai penjelas. Dengan alasan 

agar gambar sebagai daya tarik utama. 
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Gambar 5.17 Halaman 23 dan 24 

       Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2015 

 

Pada halaman 23 dan 24 merupakan  satu tempat yang sama yaitu bale 

petandingan. Halaman ini dibuat berhubungan karena memang struktur 

bangunannya yang panjang dan asri. Halaman ini dibuat bersambungan karena 

ingin memperlihatkan keindahan bangunan dan lingkungan sekitar dari bale 

petandingan tersebut. Teks berada pada halaman 24 yang terletak disamping 

kanan dari gambar. 

 

 

 

 

 

Gambar 5.18 Halaman 25 dan 26 

       Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2015 

 

Pada halaman 25 dan 26 sama dengan halaman sebelumnya, yaitu 

merupakan satu bagian pura. Halaman ini memuat tentang Candi Kurung atau 
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gelungkuri. Di halaman 25 berisikan foto-foto bagian dari Gelungkuri. Sedangkan 

di halaman 26 memuat tentang penjelasan dari gambar yang ada pada halaman 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.19 Halaman 27 dan 28 

       Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2015 

Pada halaman 27 adalah pembahasan tentang bagian pura Pengapit 

Lawang. Peletakaan gambar berada di sebelah kiri berbentuk potret, dan teks 

berada center pada sebelah kanan gambar. Gambar tersebut menggambarkan 

kemegahan bangunan pengapit lawang yang ada di Pura Mandhara Giri Semeru 

Agung. 

Di halaman 28 memuat tentang Bale Ongkara.pada halaman ini dijelaskan 

fungsi dan letak bale ongkara yang berada di sebelah kanan depan dari pengapit 

lawang. Untuk penataan layout  nya, sma seperti halaman 27, yaitu menggunakan 

visualilsasi bentuk potret di sebelah kiri dan teks pada sebelah kanan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.20 Halaman 29 dan 30 

       Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2015 
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Pada halaman 29 memuat tentang bale panasekan. Bale ini berada di 

kawasan utama pura yang disebut dengan Utama Mandala. Pada halaman ini 

memuat beberapa fungsi dari bangunan bale panasekan yang ada di Pura 

Mandhara Giri Semeru Agung. 

Di halaman 30 membahas mengenai bale gajah. Bale ini sama-sama 

berada di bagian Utama Mandala atau bagian utama pura. Tempat ini disebut bale 

gajah karena setiap sudut bale ini terdapat ornamen karangsati atau karang gajah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.21 Halaman 31 dan 32 

       Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2015 

 

Pada halaman 31 berisikan tentang bale agung yang terlihat sangat 

panjang yang ada di Pura ini. Bale agung bertempat di bagian Utama Mandala 

pura, yang digunakan sebagai tempat suci yang menurut keagamaan merupakan 

tempat persamuan dewa-dewi. Pada penataan halaman ini disertai 2 foto bale 

agung yang terdiri dari foto dalam dan samping bale. 

Di halaman 32 memuat tentang bale paselang. Halaman ini memberikan 

informasi kegunaan dari bale paselang. Bale ini hanya digunakan pada saat 

upacara paselang atau karya di Pura Mandhara Giri Semeru Agung.  
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Gambar 5.22 Halaman 33 dan 34 

       Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2015 

 

Halaman 33 memuat tentang anglurah yaitu berbentuk tugu yang ada di 

sebelah kanan dan kiri bangunan utama di Pura Mandhara Giri Semeru Agung. 

Samahalnya dengan halaman 34 yang memuat tentang tajuk yang letaknya juga 

disebelah kiri dan kanan bangunan utama, hanya saja bangunan ini sedikit keatas 

dan mendekat dari bangunan utama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.23 Halaman 35 dan 36 

       Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2015 

 

Pada halaman 35 dan 36 dibuat saling berhubungan, membahas satu topik 

yang sama, yaitu padmanabha yang merupakan bangunan utama di Pura 

Mandhara Giri Semeru Agung. Di halaman 35 difokuskan potret bangunan 

padmanabha yang dijadikan satu halaman penuh, sedangkan halaman 36 memuat 
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foto keseluruhan dari bagian Utama Mandala, dan untuk penjelasannya berada di 

halaman 36 bagian bawah gambar. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.24 Halaman 37 dan 38 

       Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2015 

 

Halaman 37 merupakan halaman batas untuk konten potret kegiatan 

ibadah di Pura Mandhara Giri Semeru Agung. Pada halaman ini menggunakan 

layout  potongan beberapa foto yang dibuat warna hitam putih agar semakin 

memerkuat konten selanjutnya yang akan dibahas. Dengan menggunakan bidang 

di tengah halaman yang berisikan judul kontennya, semakin mendukung konten 

yang akan di bahas. 

Di halaman 38 berisi tentang kegiatan nyepi yang disertai dengan 2 foto 

orang yang sedang menyiapkan perlengkapan upacara. Kegiatan tersebut sudah 

menjadi tradisi warga sekitar pura apabila ada upacara atau karya di Pura 

Mandhara Giri Semeru Agung. 
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Gambar 5.25 Halaman 39 dan 40 

       Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2015 

 

Halaman 39 berfungsi sebagai pembatas konten. Pada bagian ini 

menggunakan background hitam yang dipadukan teks dengan warna putih yang 

semakin memperjelas judul konten, dan memakai ornamen dengan warna jingga 

semakin menguatkan sifat kebudayaannya. 

Pada halaman 40 berisi tentang foto yang dimana dilakukannya persiapan 

sebelum upacara berlangsung, para pemangku Pura Mandhara Giri Semeru Agung 

menyiapkan beberapa perlengkapan upacara. Upacara akan dipimpin oleh 

pemangku yang ada di pura tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.26 Halaman 41 dan 42 

       Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2015 
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Pada halaman 41 berisi foto yang menggambarkan seorang romomangku 

Pura Mandhara Giri Semeru Agung yang sedang menyiratkan air suci kepada 

umatnya yang mengikuti upacara. Dan pada halaman 42 menggambarkan 

berlangsungnya tahapan upacara dengan memegang lonceng yang disebut dengan 

nada brahman, yang gunanya untuk mengundang para dewa mengikuti upacara 

yang diselenggarakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.27 Halaman 43 dan 44 

       Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2015 

 

Pada halaman 43 dan 44 memuat tentang berlangsungnya upacara Mecaru 

yang berfungsi untuk menanamkan nilai-nilai luhur dan spiritual kepada umat 

manusia agar selalu menjaga keharmonisan alam, lingkungan beserta isinya. 

Adapun permohonan yang ditujukan kepada Sang Butha Raja, Bhuta Kala, dan 

Bhatara Kala agar mereka tidak lagi mengganggu kehidupan manusia. 

 

 

 

 

Gambar 5.28 Halaman 45 dan 46 

       Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2015 
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Pada halaman 45 menggambarkan persiapan ibadah yang diawali dan 

dipimpin oleh seorang pemangku. Sedangkan pada halaman 46 memuat tentang 

proses ibadah yang dilakukan di bagian utama pura. Di sana terlihat beberapa 

pemangku sedang menyiapkan air suci yang akan dipercikan kepasa sejumlah 

umat Hindu. 

 

 

 

 

 

Gambar 5.29 Halaman 47 dan 48 

       Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2015 

 

Pada halaman 47 berisi tentang kegiatan berdoa yang dilakukan di bagian 

Utama Mandala Pura Mandhara Giri Semeru Agung, yang berpusat pada 

Padmanabha. Dan dibagian halaman 48 berisikan tentang daftar pustaka dari buku 

ini. 

 

 

 

 

 

Gambar 5.30 Halaman 49  

       Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2015 
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Pada halaman 49 berisikan tentang profil penulis buku referensi Pura 

Mandhara Giri Semeru Agung .  

 

5.2.4 Desain Poster  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.31 Poster Utama Buku Ukuran A4 

       Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2015 

 

Gambar 4.27 merupakan poster utama dari buku referensi Ziarah 

Kesucian: Pura Mandhara Giri Semeru Agung (Visiting The Purity Pura 

Mandhara Giri Semeru Agung). Poster ini memuat 3 foto bagian-bagian yang ada 

di Pura Mandhara Giri Semeru Agung. Poster ini dicetak dengan ukuran A4 dan 

dapat digunakan atau diletakkan di tempat yang sering dilihat orang , khususnya 

toko buku. 
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5.2.5 Desain Standing Poster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.32 Standing Poster Launching Buku 

           Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2015 

 

Gambar 4.26 adalah gambar untuk eksekusi x-banner launching buku 

referensi Ziarah Kesucian: Pura Mandhara Giri Semeru Agung (Visiting The 

Purity Pura Mandhara Giri Semeru Agung). Pada x-banner ini menunjukan 

bentuk jadi dan isi dari buku referensi ini. Desain ini hanya memakai warna dasar 

putih dan sentuhan tekstur ukiran khas jawa, dengan tujuan agar mata hanya 

terfokus pada gambar buku yang diterbitkan. 
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5.2.6 Kartu Pos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.33 Gambar Desain Kartu Pos 

       Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2015 

 

Penggunaan kartu pos sebagai media pelengkap yang dipilih peneliti  

karena dapat dijadikan sebagai souvenir atau barang koleksi, serta sebagai media 

promosi yang efektif dalam pengenalan buku. Kartu pos ini memiliki 4 seri yang 

berbeda sebagai bonus dalam buku referensi ini. 

 

 

5.2.7 Pembatas Buku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.34 Gambar Desain Pembatas Buku 

       Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2015 
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Selain penggunaan kartu pos sebagai pelengkap buku, diberikan bonus 

yang lainnya seperti pembatas buku. Pembatas buku ini terdiri 3 varian yang 

nantinya diselipkan didalam buku referensi Pura Mandhara Giri Semeru Agung 

ini. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penciptaan buku referensi 

Pura Mandhara Giri Semeru Agung ini adalah : 

1. Ide dan latar belakang dari penciptaan buku Referensi Pura Mandhara Giri 

Semeru Agung ini adalah kurangnya informasi mengenai Pura ini. Pura ini 

merupakan pura yang dituakan se Asia, sangat banyak hal yang dapat 

dipelajari dari pura ini khususnya pembelajaran tentang budaya dan 

keagamaan (religi), ironisnya sangat sedikit media yang memberikan 

informasi tentang pura ini.   

2. Konsep desain dalam penciptaan buku referensi Pura Mandhara Giri 

Semeru Agung ini adalah ziarah kesucian yang dimaksudkan pada tempat 

suci ini. Dimana yang notabennya tempat ini adalah tempat berkunjung 

dalam konteks keagamaan yang menggambarkan kesucian. Sehingga dari 

tempat ziarah ini, kita dapat memperdalam ilmu pngetahuan mengenai 

kebudayaan dan sisi religiusitas yang  ada di sekitar pura. 

3. Melalui strategi media yang digunakan, diharapkan dapat mempopulerkan 

wisata religi Pura Mandhara Giri Semeru Agung Kabupaten Lumajang. 

4. Implementasi pembuatan buku ini menggunakan teknik forografi. Yang 

dimaksudkan agar penggambaran dari deskripsi terlihat jelas. Dapat 

menampilkan foto keindahan pura dan sekitarnya. Dalam buku ini juga 

memberikan beberapa media pendukung buku seperti kartu pos dan 

pembaca buku yang bisa menjadi koleksi pembaca. 
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5. Media utama yaitu buku dan media pendukungnya didesain dengan konsep 

yang sama. Menggunakan warna yang sesuai dengan konsep, dan 

kemudian diaplikasikan dalam desain layout buku. 

 

6.2 Saran 

Adapun saran dari pembuatan buku referensi Pura Mandhara Giri Semeru 

Agung ini adalah : 

1. Memperdalam pembahasan tentang salah satu obyek wisata religi dan 

kebudayaan yang ada di Indonesia khususnya kabupaten Lumajang, yang 

mempunyai posisi penting bagi penganutnya, bahkan tidak hanya di 

Indonesia. 

2. Mengembangkan informasi-informasi jenis buku untuk obyek wisata religi 

dan kebudayaan yang ada di Indonesia. 

 



96 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Bogdan, R. and Taylor, S.J. 1975. Introduction to Qualitative Research Methode. 

 New York: John Willey and Sons. 

Connole, Helen. Smith, Bob. Wiseman, Roger. 1990. Reseach Methodology 1: 

 Issues and Method in Research. South Australia: The University of South 

 Australia. 

Danesi, Marcel. 2010. Pengantar Memahami Semiotika Media. Yogyakarta: 

 Jalasutra 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Lumajang. 2014. Direktori Kebudayaan 

 Lumajang.Lumajang: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Lumajang. 

 

Djajasudarma, Fatimah T. 2006. Metode Linguistik-Ancangan Metode Penelitian 

 dan Kajian. Bandung : Refika Aditama. 

 

Djoemena, Nian S., (1990), Ungkapan Sehelai Batik : Its Mystery and Meaning, 

 Penerbit Djambatan, Jakarta. 

 

Emzir. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data. Jakarta: PT Raja 

 Grafindo Persada 

 

Gayatri, Arum. 1994. Antropologi Budaya. Rosdakarya. Bandung 

 

Hasan, Iqbal. 2004. Analisis Data Penelitian Dengan Statistil. Jakarta: Bumi 

 Aksara. 

 

Hurlock. B. Elizabeth, 1993. Psikologi Perkembangan Edisi ke-5. Erlangga: 

 Jakarta. 

 

Holzschlag, Molly E. 2003. Colour for Websites (Graphic Design). Gloucester: 

 Rockport Publishers 

 

Iyan, Wb (2007:87). Anatomi Buku. KOLBU, Indonesia. 

 

Koentjaraningrat. 1990. Sejarah Teori Antropologi I. Universitas Indonesia Pers. 

 Jakarta. 

 



97 

 

 
 

Kotler, Philip. 2001. Manajemen Pemasaran : Analisis, Perencanaan, 

 Implementasi, dan Kontrol. Jakarta : PT. Prehallindo. 

 

Kusrianto, Adi. 2007. Pengantar Desain Komunikasi Visual. Yogyakarta: 

 Penerbit Andi. 

 

Lebra, Takie Sugiyama. 1976. Japanese Patterns of Behavior. Hawaii: The 

 University Press of Hawaii. 

 

Mappi Sammeng. 2000. Cakrawala Pariwisata. Yogyakarta: Andi. 

 

Muktiono, Joko D. 2003. Aku Cinta Buku: Menumbuhkan Minat Baca pada Anak. 

 Jakarta: Elex Media Komputindo. 

 

Mulyana, Deddy. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja 

 Roadakarya. 

Moleong, Lexy. (2002). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. remaja 

 Rosdakarya. 

NDA. 2014. Karya Agung Piodalan Pujawali Labuh Gentuh, Panca Walikrama, 

 dan Pangusabhan.Lumajang: Panitia Karya Piodalan Pujawali. 

 

Osborn, F. Alex. 1953. Applied Imagination. Read Books. 

 

Rustan, Surianto. 2008. Layout Dasar & Penerapannya. Jakarta: PT Gramedia 

 Pustaka Utama. 

 

Rustan, Surianto. 2011. Huruf Font Tipografi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka 

 Utama. 

Sugiono.2012.Penelitian Kualitatif Kuantitatif.Bandung alfabeta 

Sarwono, Jonathan. 2006. Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif. 

 Yogyakarta: Graha Ilmu 

 

Trimo, Soejono. 1997. Pedoman Pelaksanaan Perpustakaan. Bandung: Remaja 

 Rosdakarya. 

 

Wilson, Arthur. 2000. Place Matter: Producing Power and Identity. USA: Cornell 

 University. 

 

Yoeti, Oka. 1996. Pengantar Ilmu Pariwisata. Bandung: Angkasa Offset. 



98 

 

 
 

 

Yulian, Ardiansa. 2005. Tips dan Trik Fotografi, PT. Gramedia Widia Sarana 

Indonesia, Jakarta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 

 

 
 

Jurnal dan Tugas Akhir 

 

Arifin, Syamsul. Sukses Menulis Buku Ajar dan Referensi : Grasindo. E-Book 

STIE Perbanas Surabaya. 

 

Asera isa Rachmat. Perancangan Buku Esay Fotografi Potrait Upacara Yadnya 

Kasada gunung Bromo Suku Tengger Sebagai Upaya Melestarikan Budaya Lokal. 

 

Bonaventura, Arthur. 1993. Pengembangan Potensi Pura Mandhara Giri Semeru 

Agung  Sebagai Obyek Wisata Lumajang : Jurnal Tugas Akhir Universitas Kristen 

Petra. 

 

Kurniawan dwi Agung. Pembuatan Buku Esay Fotograf Tari Pendet Sebagai 

Promosi Warisan Budaya Bali. 

 

Muhammad, Wahyudi Akmaliah. 2013. Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 

15, No.1, Memahami Fenomena Hallyu ( Gelombang Korea). 
 


