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ABSTRAK 

 
 

Penelitian ini bertujuan untuk merancang buku fotografi esai rumah Betang di 

kabupaten Murung Raya sebagai upaya pelestarian bangunan cagar budaya 

khususnya Betang Tumbang Apat. Penelitian dibutuhkan untuk memberi informasi 

dan wawasan mengenai rumah Betang sebagai upaya pelestarian bangunan cagar 

budaya mengingat keterancaman keberadaan rumah Betang di Kalimantan Tengah 

khususnya di Kabupaten Murung Raya. Penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif dengan pendekatan observasi, wawancara, studi literatur, dan 

dokumentasi untuk mendapatkan data yang yang dapat dipertanggung jawabkan. 

Dari hasil penelitian ditemukan kata kunci yaitu “Preservation”. Pelestarian upaya 

untuk melestarikan, menjaga dan melindungi dari kepunahan atau kerusakan. Hasil 

perancangan di dituangkan kedalam media utama yaitu buku dengan judul “HUMA 

KU” yang memiliki arti rumah ku dalam bahasa Dayak, sedangkan media 

pendukung berupa e-book, poster, X-Banner dan pembatas buku. 

 

Kata Kunci : Buku, Fotograf Esai, Rumah Betang, Cagar Budaya, Pelestarian. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari berbagai suku 

dengan budaya masing-masing yang kaya dan beragam serta memiliki keunikannya 

tersendiri. Berbicara tentang kebudayaan maka tidak lepas dengan bagaimana cara 

menjaga, mempertahankan dan merawat kebudayaan tersebut. Banyak kebudayaan 

yang ada di wilayah Indonesia lambat laun memudar bahkan hilang begitu saja jika 

tidak dilestarikan, faktor pola pikir serta perubahan sosial budaya di masyarakat 

mengakibatkan budaya dan adat istiadat yang seharusnya diwariskan turun temurun 

perlahan ditinggalkan dan tidak diterapkan lagi (Kurniawan, M., & El Faisal, E., 

2019) . Suku dan budaya yang ada dan melekat di masyarakat menghasilkan wujud 

budaya berupa gagasan, aktivitas, dan kebudayaan berwujud sebagai benda 

(Koentjaraningrat dalam Yuliati, D, 2007). Salah satu bentuk kebudayaan berwujud 

benda adalah rumah/bangunan tradisional. 

Rumah adat atau rumah tradisional merupakan struktur bangunan dengan ciri 

khas bentuk, proses pembuatan, fungsi dan ragam hias, yang diwariskan sebagai 

tempat hidup oleh masyarakat (Said dalam Haripoza, O. D, 2016). Salah satu cara 

melestarikan rumah atau bangunan tradisional yaitu melalui cagar budaya. 

Bangunan cagar budaya merupakan susunan binaan yang terbuat dari benda alam 

atau buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan tidak 

berdinding, atau beratap (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010). Bangunan cagar 

budaya berada di tempat yang terbuka maka kondisi bangunan yang semakin lama 

dimakan oleh zaman sehingga terjadi pelapukan serta pengaruh faktor lingkungan 

seperti bencana alam. Selain itu tekanan pembangunan mengancam kerusakan 

objek cagar budaya hal ini merupakan salah satu tantangan untuk melestarikan 

cagar budaya agar selalu terjaga utuh keasliannya (Mas’ad, 2020). Setiap provinsi 

di Indonesia memiliki bangunan cagar budaya masing-masing tak terkecuali 

provinsi Kalimantan Tengah. 

Bangunan atau rumah tradisional Kalimantan Tengah yang didominasi suku 

Dayak yaitu rumah Betang (huma Betang). Betang dihuni secara turun-temurun 
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oleh generasi sejumlah keluarga, uniknya jumlah penghuni didalam rumah Betang 

berjumlah 100-200 orang. Betang memiliki ciri khas bangunan yang memanjang 

dengan penopang bangunan pada bagian struktur bawah rumah seperti rumah 

panggung dan memiliki banyak bilik atau kamar pada bagian luar bilik ditemukan 

ruangan yang luas sebagai tempat menerima tamu. Menurut (Elbert, 1996 dalam 

Wijanarka, 2001) Arsitektur rumah Betang terdiri dari hejan/tangga, jihi/tiang, serta 

pintu dan jendela, dari segi bahan material bangunan rumah Betang dominan 

menggunakan material kayu ulin pada bagian atap menggunakan kayu sirap, serta 

bagian lantai dan dinding menggunakan papan (Riwut, 1979 dalam Wijanarka, 

2001). 

Pada tahun 2015 jumlah rumah Betang yang tersisa dan tercatat di dinas 

kebudayaan provinsi Kalimantan Tengah berjumlah 42 unit sedangkan rumah 

Betang di Kalimantan Tengah yang terverifikasi dan ditetapkan sebagai cagar 

budaya nasional berjumlah 20 unit (BPS Kalimantan Tengah, 2015). Jika 

dibandingkan dengan tahun 1957 di Kalimantan Tengah terdapat kurang dari 100 

unit rumah Betang. Dari data tersebut diketahui bahwa rumah Betang mengalami 

penyusutan jumlah, selain itu rumah Betang yang masuk dalam cagar budaya baru 

setengah dari jumlah keseluruhan rumah yang ada di Kalimantan Tengah. 

Menurut data dinas Pendidikan dan kebudayaan kabupaten Murung Raya, 

jumlah rumah Betang yang ada di kabupaten tersebut yaitu 7 unit dan hanya 4 unit 

termasuk dalam cagar budaya peringkat kabupaten dan hanya tersisa 1 rumah 

Betang yang masih terjaga kelengkapan dan keaslian bangunan, dibandingkan 

dengan kabupaten lain di Kalimantan Tengah, rumah Betang yang ada di kabupaten 

Murung Raya perlu perhatian lebih mengingat rumah Betang di kabupaten Murung 

Raya tidak satupun masuk cagar budaya nasional, tidak adanya tenaga ahli cagar 

budaya serta kurangnya perhatian dari pemerintah daerah dikhawatirkan rumah 

Betang mengalami kerusakan bahkan kepunahan apabila tidak dirawat dan 

dilestarikan dengan baik, entah karena faktor internal bangunan seperti pelapukan 

akibat tidak dilakukan pembugaran. Selain itu terdapat faktor eksternal yang 

mempengaruhi kelestarian rumah Betang yaitu seperti lingkungan berupa bencana 

alam, tekanan pembangunan, kurangnya tenaga ahli cagar budaya, kurangnya 

perhatian pemerintah, perubahan pola pikir, akulturasi budaya dan perilaku sosial 
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masyarakat yang lebih memilih gaya hidup modern tidak terkecuali pemilihan 

rumah tinggal modern. 

Berbagai cara dan upaya telah dilakukan untuk menjaga serta melestarikan 

bangunan atau rumah cagar budaya di Indonesia salah satunya dengan 

mengeluarkan perundang-undangan yang mengatur pelestarian namun dalam 

pelaksanaanya pelestarian bangunan atau rumah cagar budaya belum maksimal. 

Selain peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah serta 

upaya-upaya melestarikan cagar budaya, maka diperlukan sebuah media informasi 

yang dapat memberikan wawasan serta pengetahuan tentang rumah Betang. Hal ini 

selaras dengan undang-undang pelestarian cagar budaya sebagai salah satu upaya 

pengembangan sebagai upaya peningkatan informasi, Media informasi yang 

digunakan harus dapat dipelajari dalam jangka panjang dan memiliki wujud fisik 

yang dapat disimpan sehingga informasi bertahan lama seperti buku (Mujaddidah, 

V. V., 2016). Menurut Barbara Tuchman buku merupakan bagian dari pengiring 

peradaban karena tanpa adanya buku sejarah tidak dapat dipelajari, digali dan 

diceritakan kembali pada waktu yang akan datang sehingga peran buku sebagai 

perekam sejarah sangat penting dan vital bagi peradaban manusia (Banawi, I. 2012). 

Perancangan buku sebagai upaya pelestarian rumah Betang berbasis citra 

gambar, yaitu berupa fotografi esai. Fotografi esai adalah kumpulan foto yang 

memiliki penjelasan, tulisan, atau catatan kecil tentang foto dengan beberapa set 

foto untuk menerangkan cerita, (McCurry, 2010 dalam Taufik, M., & Wikan, D. 

2017). Foto memuat simulasi, presentasi dan realitas maka foto memiliki kenyataan 

yang pasti dan absolut (Setyawan, W. A. 2010). Foto memiliki kemampuan untuk 

menangkap  detail dari setiap  bangunan  atau  benda,  menggambarkan situasi dan 

kondisi waktu kejadian, memberikan kesan dapat dipercaya (Rustan, S. 2008). 

Dari latar belakang diatas maka penulis menyusun berbasis fotografi esai 

yang berjudul “Perancangan Buku Fotografi Esai Rumah Betang di Kabupaten 

Murung Raya sebagai Upaya Pelestarian Bangunan Cagar Budaya” yang 

diharapkan memuat bukti dokumenter sebagai upaya pelestarian rumah Betang di 

kabupaten Murung Raya provinsi Kalimantan Tengah. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diambil adalah 

bagaimana merancang buku forografi esai rumah Betang di kabupaten Murung 

Raya sebagai upaya pelestarian bangunan cagar budaya? 

 
1.3 Batasan Masalah 

Adapun Batasan masalah dalam tugas akhir ini yaitu penyusunan berfokus 

pada buku fotografi esai bangunan rumah Betang di kabupaten Murung Raya 

sebagai upaya pelestarian bangunan cagar budaya, objek pengambilan gambar 

berfokus pada bangunan rumah Betang, mengulas ciri khas dan filosofi bangunan 

rumah Betang serta perancangan e-book, poster, X-Banner dan pembatas buku 

sebagai media pendukung. 

 
1.4 Tujuan 

Tujuan perancangan yaitu untuk merancang buku fotografi esai sebagai upaya 

pelestarian bangunan cagar budaya rumah Betang di kab. Murung Raya khususnya 

Betang Tumbang Apat. Buku ini berfokus tentang bangunan rumah Betang serta 

ciri khas rumah Betang. 

 
1.5 Manfaat 

Perancang buku ini diharapkan memiliki manfaat baik secara langsung 

maupun secara tidak langsung. Adapun manfaat secara teoritis yaitu perancangan 

ini diharapkan menjadi referensi pembelajaran dan menambah ilmu pengetahuan di 

bidang desain komunikasi visual tentang buku fotografi esai. Sedangkan manfaat 

praktis yaitu perancangan ini diharapkan menjadi media informasi pelestarian 

kebudayaan Kalimantan Tengah khususnya bangunan atau rumah Betang sebagai 

cagar budaya. 



 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 
Sebagai pendukung proses penelitian dalam merancang buku fotografi esai 

rumah Betang di kabupaten Murung Raya sebagai upaya pelestarian bangunan 

cagar budaya maka penulis membutuhkan teori dan konsep dari berbagai literatur 

yang relevan agar hasil dari perancangan dibuat secara ilmiah. 

 
2.1 Penelitian Terdahulu 

Dari berbagai studi literatur terhadap penelitian terdahulu sebagai dasar acuan 

perancangan, maka perancangan buku fotografi esai merujuk kepada penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh Widiawati Limianto 2014, mahasiswa Desain 

Komunikasi Visual Universitas Kristen Petra, dengan judul penelitian 

“Perancangan buku esai fotografi gereja tua di kota Malang”. Dalam penelitian 

terdahulu peneliti membahas tentang estetika atau keindahan dari arsitektur 

bangunan dua greja tua yang berlokasi di kota malang yang dituangkan kedalam 

bentuk buku fotografi esai. Perbedaan terhadap penelitian terdahulu terletak pada 

objek bangunan yang diteliti serta pada penelitian kali ini penulis merancang buku 

fotografi esai rumah Betang sebagai upaya pelestarian bangunan cagar budaya. 

Penelitian kedua dilakukan oleh Angeline Claudia 2018, mahasiswa Desain 

Komunikasi Visual Institut Teknologi Sepuluh Nopember, dengan judul penelitian 

“Perancangan Buku Visual Adat Istiadat Suku Batak Toba sebagai Pelestarian 

Budaya”. Dalam penelitian terdahulu peneliti membahas tentang kebudayaan serta 

adat istiadat suku Batak Toba yang meliputi sejarah, marga, upacara adat, ulos, 

rumah adat, dan kesenian dengan menggunakan fotografi dan animasi sebagai 

media visualnya, perbedaan terhadap penelitian terdahulu terletak pada objek yang 

diteliti, selain itu penulis akan lebih memfokuskan foto didalam buku dengan jenis 

fotografi esai. 

 
2.2 Bangunan Cagar Budaya 

Menurut undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan 

bahwa Cagar Budaya merupakan warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda 

 

 

5 
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Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar 

Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya si darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan 

keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, 

Pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Sedangkan 

Bangunan Cagar Budaya di dalam undang-undang cagar budaya Nomor 11 Tahun 

2010 Pasal 1 Ayat 3 Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat 

dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang 

berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap, 

Bangunan cagar budaya memuat nilai-nilai kebudayaan yang 

membedakannya dengan bangunan lain tidak semua bangunan termasuk kedalam 

bangunan cagar budaya ada beberapa kriteria bangunan dapat disebut sebagai 

bangunan cagar budaya, dalam undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 Bab III Pasal 

5 menyatakan bahwa bagunan (1) berusia 50 tahun atau lebih, kriteria (2) mewakili 

masa gaya paling singkat 50 tahun, kriteria (3) memiliki arti khusus bagi sejarah, 

ilmu pengetahuan, Pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan, kriteria ke (4) 

memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa, selain itu secara spesifik 

bangunan cagar budaya menurut undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 Bab III 

Pasal 7 menyatakan bangunan cagar budaya dapat berunsur tunggal atau berdiri 

bebas atau menyatu dengan fenomena alam. 

Tujuan dari adanya bangunan cagar budaya yaitu sebagai bentuk 

melestarikan bangunan cagar budaya dari ancaman kerusakan dan kepunahan 

mengingat bangunan bersifat mudah rusak, langka, dan sulit untuk diperbaharui, 

upaya-upaya pelestarian yang meliputi upaya perlindungan, pengembangan, dan 

pemanfaatan setiap upaya memiliki fungsi dan tujuannya masing-masing dalam 

upaya pengembangan merupakan upaya peningkatan potensi nilai, informasi, dan 

promosi cagar budaya serta pemanfaatan melalui penelitian, revitalisasi, dan 

adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian. 

 
2.3 Rumah Betang 

Sejarah berdirinya rumah Betang tidak lepas dari perpindahan bangsa yunan 

ke pulau Kalimantan, terjadilah koloni bangsa melayu tua di sekitar aliran pantai. 

Melayu tua diduga merupakan bangsa yang memebangun rumah dengan tipe 
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pertama di Kalimantan, mengingat pada masa itu masa primitif. Setelah bangsa 

melayu tua, bangsa melayu tua datang ke Kalimantan, bangsa mealyu tua dan 

melayu muda terdapat perbedaan secara kebudayaan sehingga perbedaan tersebut 

mengakibatkan bangsa melayu tua terpaksa masuk ke pedalaman. bangsa melayu 

tua yang merupakan asal usul suku Dayak sedangkan bangsa melayu muda 

merupakan asal usul orang melayu di Kalimantan. Bangsa melayu muda dikenal 

lebih mudah bergaul dengan bangsa lain berbanding terbalik dengan bangsa melayu 

tua yang kurang bergaul. 

Bangsa melayu tua atau suku Dayak diduga membangun rumah bertipe 

pertama di pedalaman Kalimantan, bangunan yang suku Dayak bangun menimbang 

keadaan dan kondisi wilayah pedalaman karena banyak ditemukannya binatang 

buas, serta pengaruh iklim hujan sehingga membuat tanah menjadi basah 

mengharuskan suku Dayak merancang bangunan dengan gaya panggung, selain itu 

sering terjadinya peperangan antar suku mengharuskan suku Dayak memperhatikan 

keamanan mereka, dikarenakan suku Dayak kurang dapat bergaul maka suku 

Dayak mengenal sistem keluarga patrilineal Yang berakibat berkembangnya 

jumlah suku Dayak, mengingat berkembangnya suku Dayak maka diperlukan ruang 

yang cukup luas untuk menampung anggota keluarga maka didirikanlah sebuah 

bangunan berbentuk panjang atau disebut sebagai rumah Panjang. 

Rumah panjang pada umumnya didirikan dekat dengan aliran sungai tetapi 

ada beberapa rumah yang tidak didirikan dekat dengan sungai, adapun alasan 

kenapa rumah panjang pada umumnya ditemukan dekat dengan aliran sungai 

karena ada kepercayaan tentang alam atas dan alam bawah, sehingga dipercayai 

bahwa sungai merupakan sumber kehidupan, selain itu menurut kepercayaan suku 

Dayak bagian hulu sungai merupakan tempat yang baik oleh karena itu rumah 

panjang banyak ditemukan dibagian hulu sungai atau pedalaman sungai. 

Rumah Panjang bukan hanya sebagai tempat tinggal saja tetapi sebagai 

pembentuk dan terciptanya kebudayaan suku Dayak yang berasal dari kegiatan 

hidup yang ada di rumah panjang, sehingga rumah panjang sering dijadikan sebagai 

tempat kegiatan ritual suku Dayak yang mempengaruhi bentuk bangunan yaitu 

ditemukannya ruangan yang besar di bagian dalam rumah. 
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Akibat semakin tipisnya hasil ladang dan hasil tangkapan ikan maka suku 

Dayak lambat laun menuju arah hilir sungai menuju tanah yang subur, selain itu 

terjadinya perkawinan antara suku Dayak dengan suku lainnya mengharuskan 

beberapa anggota keluarga meninggalkan rumah Betang, faktor lainnya semakin 

terbukanya suku Dayak dengan suku lainya lambat laun mempengaruhi adat budaya 

suku Dayak pada akhirnya lambat laun rumah Betang ditinggalkan dan digantikan 

oleh rumah lanting, rumah gantung, dan karak Betang. 

 
2.3.1 Filosofi dan ciri khas rumah Betang 

Bentuk rumah Betang banyak dipengaruhi oleh kepercayaan-kepercayaan 

suku Dayak menurut kepercayaan suku Dayak, dalam alam semesta terdapat 3 

pembagian yang dipercayai suku Dayak yaitu alam atas, alam tengah, dan alam 

bawah yang tergambar didalam bentuk batang garing dan dandang tingang. 

 

Gambar 2.1. Simbol batang garing 

(Sumber : Widjaja, M. U., & Wardani, L. K. 2016) 

 

Gambar 2.2. Bentuk bangunan betang toyoi 

(Sumber : Widjaja, M. U., & Wardani, L. K. 2016) 

 
Bentuk struktur rumah Betang merefleksikan bentuk dari analogi batang 

garing dimana ada pembagian alam semesta, namun tetap menjadi satu-kesatuan 

yang tidak dapat dipisahkan. Bentuk atap pada bagian atas rumah Betang memiliki 

makna sebagai cerminan kemulyaan tuhan sebagai pencipta. Bentuk atap memusat 

ke atas yang mencerminkan kedudukan tuhan yang tinggi serta sebagai bentuk 
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perlindungan, dalam batang garing atap merupakan lambang kepal. Badan rumah 

Betang menggambarkan alam tengah sebagai bentuk hubungan antar manusia. 

Bagian bawah yaitu kolong rumah Betang menggambarkan bumi sebagai tempat 

yang memberikan hasil bumi dan tempat yang fana. Struktur rumah Betang 

memiliki makna satu kesatuan yang mengandung makna gotong royong rasa 

solidaritas yang tinggi. Bentuk memanjang dan berbilik menunjukan bentuk hidup 

yang berkedamaian serta hidup yang berdampingan. 

 
2.3.2 Bentuk struktur Betang 

Menurut (Riwut, 1979 dalam Wijanarka, 2001), bahwa rumah tinggal suku 

Dayak dinamakan Betang. Adapun ciri khas dari arsitektur rumah Betang sebagai 

berikut: 

1. Bentuk bangunan seperti rumah panggung dengan penopang tiang pada bagian 

bawah rumah. 

2. Panjang rumah antara 30 hingga 150 meter dengan lebar berkisar 10 hingga 30 

meter. 

3. Tinggi tiang penopang 1 hingga 5 meter. 

4. Dihuni oleh beberapa keluarga dengan jumlah penghuni rumah 100-200 orang. 

Menurut (Riwut, 1979 dalam Wijanarka, 2001), rumah Betang memiliki tata 

ruang sebagai berikut : 

1. Sapundo yaitu patung tempat mengikat hewan untuk dikorbankan didalam 

upacara adat, sapundo ditempatkan di depan rumah atau pada bagian halaman 

rumah Betang. 

2. Sandung tempat menyimpan tulang belulang para leluhur yang sudah melalui 

upacara adat tewah, sanding ditempatkan pada bagian halam rumah atau di 

bagian belakang rumah. 

3. Jorong/tokou/krangking yaitu tempat menyimpan senjata. 

4. Bagian belakang rumah Betang terdapat balai kecil yang berfungsi sebagai 

tempat tamu menginap. 

5. Balai kecil sebagai tempat menyimpan lesung ditempatkan di bagian belakang 

rumah. 

6. Petahu berfungsi sebagai tempat pemujaan. 
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7. Bagian dalam rumah Betang terdapat kamar-kamar yang dihuni oleh beberapa 

keluarga. 

8. Bagian ruang depan terdapat ruang yang luas sebagai tempat menerima tamu. 

Menurut (Elbert, 1996 dalam Wijanarka, 2001) Arsitektur rumah Betang 

terdiri dari hejan/tangga, jihi/tiang, serta pintu dan jendela, dari segi bahan material 

bangunan rumah Betang dominan menggunakan material kayu ulin pada bagian 

atap menggunakan kayu sirap, serta bagian lantai dan dinding menggunakan papan 

(Riwut, 1979 dalam Wijanarka, 2001). 

 
 

2.4 Fotografi 

Fotografi merupakan wadah untuk berkomunikasi, yakni media yang dapat 

digunakan untuk menyampaikan suatu pesan kepada orang lain (Sudarman, 2014 

dalam Mochtar, M., & Ds, M. 2019). Menurut (Sudjojo, 2010 dalam Mochtar, M., 

& Ds, M. 2019) fotografi merupakan suatu kegiatan untuk merekam serta trik 

merubah cahaya bertujuan untuk mendapatkan hasil gambar yang ingin kita 

dapatkan, sehingga fotografi dapat di kategorikan kedalam teknik dan seni. 

 
2.4.1 Sudut Pengambilan Gambar 

Sudut pengambilan gambar terbagi menjadi tiga yaitu, high angle yaitu posisi 

kamera berada diatas objek sehingga foto menangkap bagian atas objek, kedua eye 

level Posisi kamera sejajar dengan objek sehingga sudut gambar yang dilihat seperti 

normalnya mata manusia melihat, yang ketiga low angle Posisi kamera berada di 

bawah objek sehingga objek yang ada pada gambar berada di atas posisi kamera 

atau menangkap bagian bawah objek, (Zariri Z, I. 2019). 

 
2.4.2 Komposisi Foto 

Komposisi merupakan upaya merangkai elemen visual yang dibangun dalam 

satu ruang, bertujuan untuk mempertegas dan memperkuat pesan yang ingin 

disampaikan serta merangkai gambar agar menjadi satu kesatuan agar indah untuk 

dilihat. (Panendra, P. A. 2016), adapun komposisi yang dimaksud dalam fotografi 

meliputi warna, tekstur, garis, cahaya, bentuk, dan tata letak. 
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2.5 Fotografi Arsitektur 

Fotografi arsitektur adalah fotografi memotret bangunan sebagai subjek 

dengan menonjolkan keindahan arsitek bangunan, baik eksterior, interior serta 

detail pada bangunan (Tedy, 2014 dalam Saidi, A. W. 2020). 

 
2.6 Fotografi Esai 

Fotografi esai merupakan foto yang memiliki narasi penjelasan, tulisan, atau 

catatan kecil untuk menerangkan cerita didalam foto terdiri dari beberapa set foto 

serta dapat memancing emosi orang yang melihatnya (McCurry, 2010 dalam 

Taufik, M., & Wikan, D. 2017). 

Fotografi esai hamper sama dengan tulisan esai dimana keduanya membahas 

tentang masalah sepintas tentang opini sang penulis melalui cerita, yang mebedakan 

fotografi esai dan tulisan esai terletak pada media penyampaiannya, walaupun 

fotografi esai tetap terdapat tulisan sebagai pelengkap keterangan untuk 

memperjelas foto sehingga fokus utama dari fotografi esai yaitu pada fotonya. 

Foto dalam fotografi esai harus memiliki cerita sesuai dengan tema yang 

diangkat sehingga dalam memilih fotografi esai perancang harus memiliki kejelian 

dan seleksi yang ketat dalam memilih foto, untuk menguatkan cerita foto esai 

disusun dari beberapa foto, yaitu foto pertama atau foto pembuka merupakan foto 

yang dapat mengawali ide cerita dengan foto yang memikat perhatian, menonjol, 

dan mencuri perhatian, yang kedua yaitu foto utama yaitu foto yang 

menggambarkan pesan utama dari cerita dalam foto, yang terakhir yaitu foto 

penutup yaitu sebagai foto yang menutup cerita. 

 
2.6.1 Panduan Pembuatan Foto Esai 

Adapun panduan dalam pembuatan atau merangkai foto esai menurut 

Nonot, S, 2002 (Pratama, R. J. 2015) sebagai berikut : 

1. Long Shot merupakan foto yang digunakan sebagai penggambaran suasana 

subjek serta lingkungan. 

2. Medium Shot adalah foto yang digunakan sebagai penggambaran kejadian. 

3. Close up merupakan foto yang memperlihatkan emosi subjek. 

4. Lead merupakan foto yang paling terlihat atau foto utama. 
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5. Portrait merupakan foto yang menggambarkan tokoh dalam foto esai. 

6. Interaksi merupakan foto menggambarkan tentang subjek yang berinteraksi di 

dalam lingkungan. 

7. Sekuen merupakan foto yang menjelaskan tahap perkembangan subjek. 

8. Detail merupakan foto yang memberi penegas memperkuat emosi. 

9. Close merupakan foto penutu foto esai. 

 
 

2.7 Struktur Buku 

Struktur buku pada umumnya terdiri dari cover atau kulit buku dengan 

material kertas yang tebal sebagai pelindung buku, dan yang kedua isi buku. Pada 

bagian cover terbagi menjadi tiga bagian yaitu cover depan, punggung buku, dan 

cover belakang, pada bagian isi buku juga terbagi menjadi tiga bagian meliputi 

bagian depan buku berisikan halaman pendahuluan berisikan halaman judul, kata 

pengantar, daftar isi, bagian isi atau teks buku terdiri dari pendahuluan, judul bab, 

Alinea, perincian, kutipan, dan catatan kaki, bagian belakang buku terdiri dari 

catatan penutup, daftar istilah, indeks, daftar Pustaka, dan biografi penulis. (B.P 

Sitepu, 2014). 

 
2.8 Layout 

Menurut Surianto Rustan (2009) dalam bukunya yang berjudul ‘Layout Dasar 

dan Penerapannya” menyatakan bahwa layout merupakan tata letak yang terdiri 

dari elemen-elemen desain dalam suatu bidang media sebagai pendukung konsep 

atau pesan yang dibawa. Adapun prinsip-prinsip untuk melayout sebagai formula 

agar hasil suatu layout yang baik sebagai berikut : 

1. Sequence atau hirarki merupakan urutan atau prioritas utama di dalam layout 

jadi hirarki menonjolkan bagian informasi dari yang perling pertama dibaca 

sampai yang paling akhir. 

2. Emphasis merupakan elemen penekan di dalam layout mencakup ukuran, 

warna, posisi, dan bentuk. 

3. Unity adalah kesatuan element-element desain pada layout, unity mencakup 

elemen yang terlihat secara fisik serta menyampaikan pesan dalam konsepnya. 
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4. Balance yaitu pembagian berat agar merata di dalam layout, balance bertujuan 

agar menghasilkan kesan seimbang pada layout. 

Menurut Surianto Rustan (2009), element di dalam layout bertujuan untuk 

menyampaikan informasi agar lengkap serta memudahkan dan memberi 

kenyamanan kepada pembaca adapun elemen-elemen yang ada di dalam layout 

sebagai berikut : 

1. Elemen teks yaitu komponen dalam layout meliputi masthead, nameplate, 

signature, jumps, halaman, nomor, catatan kaki, head, running, header dan 

footer, spasi, lead line, indent, mutual caps, kicker, callouts, pull quotes, 

subjudul, body text, byline, dan deck. 

2. Element visual yaitu element yang meliputi kontak, garis, infografis, artwork, 

dan foto di dalam layout. 

3. Invisible element merupakan elemen sebagai acuan menempatkan elemen 

desain meliputi margin dan grid, margin. 

4. White space adalah ruang kosong yang berfungsi sebagai pembatas antara 

elemen lain sehingga penempatan karya tidak penuh dalam satu bidang saja, 

selain itu white space juga bertujuan sebagai penekanan pada objek tertentu. 

5. Visual hierarchy merupakan elemen yang memberikan arahan di dalam layout 

kepada pembaca dengan menyusun tingkatan krusial suatu informasi, dari 

informasi utama sampai informasi terakhir. 

6. Gestalt merupakan teori psikologi tentang mempersepsikan apa yang terlihat 

dari lingkungan sebagai kesatuan utuh. 

Menurut Anggraini, L., & Nathalia, K. (2014). Layout memiliki beberpa jenis 

yaitu layout Picture Windos, layout ini merupakan layout dengan fokusutamanya 

adalah gambar yang mendominasi keseluruhan layout. Layout mondrian adalah 

layout dengan beberapa bentuk kotak baik potret maupun landscape dengan tata 

letak seuai dengan komposisi penataan. Layout multiple adalaha layout dengan 

prnrmpatan dan ukuran yang sama satu dengan lainnya. 
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2.9 Tipografi 

Menurut Surianto Rustan tipografi berkaitan dengan pemilihan jenis huruf, 

ukuran, jarak huruf, jarak kata, lebar paragraph, serta leading, tipografi harus 

diperhatikan secara jeli sebelum Menyusun materi, baik berupa teks maupun 

gambar. (Wahjudi, S. 2017). 

Menurut Rob Carter (Akbar, N. A. 2015) ada beberapa faktor yang 

diperhatikan dalam penggunaan tipografi sebagai berikut : 

1. Legibility, kemudahan dalam membaca tulisan agar pesan dapat diterima 

dengan baik. 

2. Readability, tulisan dapat dibaca. 

3. Visibility, Ketermudahan dalam melihat tulisan. 

4. Clarity, jelas untuk dibaca. 

Tipografi di kategorikan kedalam beberapa jenis (Ilene Striver dalam 

Valentino, D. E. 2019), sebagai berikut : 

1. Serif merupakan jenis huruf yang memiliki tonjolan atau memiliki ujung yang 

memanjang pada fontnya. 

2. Sans Serif yaitu font yang memiliki karakter yang minimalis serta memiliki 

karakter yang industrial, sans serif tidak memiliki tonjolan atau buntut yang 

memanjang seperti serif. 

3. Script yaitu font yang menyerupai atau meniru tulisan tangan maupun kaligrafi. 

4. Calligraphic merupakan huruf yang berusaha meniru tulisan kalografi 

digambar secara manual. 

5. Handwriting yaitu huruf tulisan tangan memiliki bentuk yang tidak beraturan 

seperti tulisan tangan seseorang yang sedang menulis asli. 

6. Blackletter yaitu huruf yang memiliki karakteristik body yang tebal hitam 

dengan hiasan. 

7. Tilting Font yaitu huruf yang dirancang khusus, dengan merubah detail, 

proporsi, dan skala huruf aslinya. 

8. Opticals and Size-Sensitive Font yaitu huruf yang dibuat dari berbagai macam 

ukuran bertujuan agar huruf menyesuaikan ukuran cetak. 
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2.10 Warna 

Dikutip dari jurnal “Penerapan Lingkaran Warna dalam Berbusana” (Melani, 

M. 2013), menyatakan bahwa warna merupakan bagian penting dalam estetika 

karena dengan warna seseorang dapat membedakan secara jelas keindahan objek. 

Warna dapat didefinisikan secara psikologi dan fisik, secara psikologi warna 

berkaitan dengan pengalaman indera penglihatan manusia, sedangkan secara fisik 

merupakan sifat warna yang dipancarkan (Sanyoto, S. E., & Sadjiman, D. 2005). 

Warna merupakan pantulan cahaya yang dipantulkan ke benda merupakan kesan 

yang ditangkap oleh indera penglihatan (Ali, N. 2008). 

Menurut Teori Brewster pada tahun 1831(Lazuardi, F., Susanto, E., & 

Suratman, F. Y. (2015) warna dibagi menjadi empat kelompok warna yaitu warna 

primer, sekunder, tersier, dan netral, Adapun pengelompokan warna menurut 

Brewster sebagai berikut : 

1. Warna Primer, merupakan warna asli dengan tidak ada campuran dengan 

warna lain atau warna dasar adapun warna yang termasuk warna primer yaitu 

merah, biru, dan kuning. 

2. Warna Sekunder, warna hasil campuran dua warna primer dan dengan 

komposisi 1:1 percampuran kedua warna primer tersebut menghasilkan warna 

sekunder. 

3. Warna Tersier, merupakan percampuran antara warna primer dan warna 

sekunder sehingga menghasilkan warna tersier. 

4. Warna Netral adalah percampuran antara warna primer, sekunder, dan tersier 

dengan komposisi 1:1:1 sehingga perpaduan antara tiga warna tersebut 

menghasilkan warna netral. 

 
2.11 Psikologi Warna 

Menurut Goethe (Yogananti, A. F. 2015), bahwa warna memberikan kesan 

yang positif dan negatif sehingga mempengaruhi emosi seseorang yang melihatnya. 

Adapun warna yang memberi kesan positif yaitu warna hangat seperti kuning, 

merah, sedangkan warna yang memberi kesan negatif yaitu warna-warna dingin 

seperti warna biru. 
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2.12 Warna dalam Fotografi 

Warna dalam fotografi dibagi menjadi tiga yaitu warna hangat, dingin, dan 

netral. Warna hangat cenderung memberi kesan panas dalam foto adapun yang 

tergolong kedalam warna hangat yaitu merah, kuning, magenta, dan oren, begitu 

pula untuk warna dingin kesan yang diberikan cenderung sejuk adapun warna 

golongan dingin yaitu biru, ungu, dan hijau sedangkan warna netral yaitu hitam, 

putih, dan abu-abu. 

Tiga golongan warna dalam foto mampu memberikan kesan yang berbeda- 

beda disetiap warna nya. Warna dapat menggambarkan suasana yang dapat dirasa 

oleh manusia serta menginterpretasikan makna foto yang ingin disampaikan oleh 

fotografer baik ide maupun gagasan-gagasan dalam karyanya. Warna dapat 

memberikan keindahan, menarik perhatian, serta menyampaikan pesan, yang 

membentuk komunikasi psikis terhadap seseorang, warna merupakan elemen 

penting dalam sebuah foto warna sebagai rangsangan visual indra manusia sehingga 

element dalam foto dapat dibedakan dan dipisahkan (Gunawan, A. P. 2012). 



 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
Bab ini akan membahas tentang metode yang digunakan di dalam 

perancangan melalui proses observasi serta membahas teknik pengolahan data yang 

digunakan untuk menggali dan mencari secara mendalam informasi dan data untuk 

perancangan buku fotografi esai rumah Betang di kabupaten Murung Raya sebagai 

upaya pelestarian bangunan cagar budaya. 

 
3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif 

diartikan sebagai proses penelitian yang memiliki hasil berupa data berbentuk kata- 

kata secara tertulis maupun data secara lisan melalui pengamatan secara langsung 

(De Jong, G. K., Wibowo, W., & Aryanto, H. 2013). Kualitatif dipilih untuk 

mendapatkan gambaran secara aktual melalui pengamatan tentang peristiwa yang 

terjadi dil apangan berupa data deskriptif untuk dianalisis. Tujuan penelitian 

kualitatif yaitu untuk memahami kondisi suatu konteks dengan mendeskripsikan 

secara rinci dan mendalam tentang apa yang terjadi di lapangan (Farida, N. 2014). 

Untuk mengumpulkan data maka diperlukan teknik pengumpulan data Berupa 

observasi, wawancara, studi literatur dan dokumentasi sebagai pendukung 

perancangan buku fotografi esai. 

 
3.2 Unit Analisis 

Unit analisa penelitian ini tentang upaya pelestarian bagunan cagar budaya 

yang ada di kabupaten Murung Raya. Adapun lokasi yang akan menjadi tempat 

penelitian adalah rumah Betang Tumbang Apat yang berada di kabupaten Murung 

Raya Kalimantan Tengah. Rumah Betang Tumbang Apat adalah salah satu dari 

empat rumah Betang yang tercatat di dalam cagar budaya kabupaten Murung Raya 

yang masih terjaga keasliannya, untuk mendapatkan informasi yang akurat maka 

dibutuhkan informan yang memahami tentang banungan cagar budaya rumah 

Betang yaitu kepala seksi kebudayaan dinas Pendidikan dan kebudayaan kabupaten 

Murung Raya untuk informasi data tentang bangunan cagar budaya rumah Betang 
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yang ada di kabupaten Murung Raya, serta kepala pengelola rumah Betang 

Tumbang Apat sebagai sebagai informan mengenai data sejarah, filosofi bangunan, 

dan bentuk rumah Betang. 

 
3.3 Teknik Pengumpulan Data 

3.3.1 Observasi 

Observasi merupakan cara untuk mengumpulkan informasi serta pengamatan 

agar mendapatkan data terhadap objek yang diteliti. Adapun observasi yang akan 

dilakukan pada penelitian ini yaitu mengumpulkan informasi serta pengamatan 

arsitektur rumah Betang. 

 
3.3.2 Wawancara 

Wawancara merupakan cara mendapatkan data secara mendalam untuk 

mendukung penelitian dengan melakukan dialog dan interview, Adapun pihak yang 

akan diwawancara adalah kepala seksi kebudayaan dinas Pendidikan dan 

kebudayaan kabupaten Murung Raya untuk informasi data tentang bangunan cagar 

budaya rumah Betang yang ada di kabupaten Murung Raya, serta kepala pengelola 

rumah Betang Tumbang Apat sebagai sebagai informan mengenai data sejarah, 

filosofi bangunan, ciri khas, dan bentuk rumah Betang. 

 
3.3.3 Studi Literatur 

Studi literatur menghimpun sumber-sumber yang kredibel berhubungan 

dengan topik penelitian yang serupa. Adapun sumber yang akan menjadi literatur 

adalah buku, jurnal, arsip serta website, literatur digunakan untuk menunjang 

peneliti dalam mencari informasi dan referensi saat melakukan penelitian. 

 
3.3.4 Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data serta 

informasi dalam bentuk arsip, dokumen, buku, dan gambar yang mendukung 

penelitian lalu dari hasil dokumentasi tersebut ditelaah dan dicermati. 
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3.4 Analisis Data 

3.4.1 Pengumpulan data 

Pengumpulan data digunakan untuk mempersiapkan data untuk ditelaah atau 

dianalisis, data yang akan dianalisa berupa data yang didapatkan dari proses 

pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, studi literatur, serta dokumentasi. 

 
3.4.2 Reduksi Data 

Reduksi data merupakan Analisa data dengan menggolongkan, mengarahkan, 

serta membatasi data yang akan menjadi pendukung didalam penelitian sehingga 

reduksi data memperjelas hasil pengamatan agar data tidak meluas, dalam. 

penelitian ini reduksi data mengenai bagaimana merancang buku fotografi esai 

rumah Betang. 

 
3.4.3 Penyajian Data 

Penyajian data merupakan hasil dari reduksi data yang dituangkan kedalam 

bentuk tulisan atau uraian, bagan, grafik, dan gambar, bertujuan agar data yang 

diperoleh terorganisasikan dengan baik serta mempermudah dalam pengamatan dan 

penarikan kesimpulan. 

 
3.4.4 Penarikan Kesimpulan 

Penarikan Kesimpulan merupakan hasil dari analisa data yang didapatkan 

setelah melalui reduksi data dan penyajian data sehingga data yang didapatkan 

berupa temuan dapat ditarik kesimpulannya hingga mendapatkan keywords atau 

jawaban permasalahan. 

 
3.4.5 SWOT 

Menurut Istiqomah, I., & Andriyanto, I. (2018). SWOT merupakan analisis 

yang mengandalkan beberapa faktor yaitu kekuatan (strengths), kelemahan 

(weaknesses), Peluang (opportunities) dan ancaman (threats) yang bertujuan untuk 

merumuskan suatu strategi. 

Matrik SWOT adalah instrumen untuk menyusun faktor-faktor yang 

menggambarkan dengan jelas mengenai peluang dan ancaman serta kekuatan dan 
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kelemanahan. Adapun strategi matrik menggabungkan SO (memaksimalkan 

kekuatan dan memanfaatkan peluang). WO (meminimalkan kelemahan dan 

memaksimalkan peluang), ST (memanfaatkan kekuatan untuk mengatasi ancaman). 

WT (meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman. Strategi matrik SWOT 

akan digabungkan untuk menarik satu kesimpulan. 



 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
 

4.1 Hasil Pengumpulan Data 

Hasil pengumpulan data merupakan informasi yang diperoleh dan 

dikumpulkan sebagai sumber valid untuk keperluan penelitian. 

 
4.1.1 Observasi 

Observasi dilakukan pada bulan Oktober-November 2021 di Desa Tumbang 

Apat kecamatan Sungai Babuat kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah. Desa 

Tumbang Apat berlokasi di pinggiran sungai Babuat yaitu anak sungai Barito. Di 

desa Tumbang Apat terdapat Betang atau rumah panjang yang merupakan rumah 

tradisional atau rumah adat suku Dayak di Kalimantan Tengah. Posisi Betang 

Tumbang Apat berada di pinggiran sungai Babuat dengan fasad depan rumah 

langsung menghadap ke sungai, pada bagian samping rumah terdapat rumah-rumah 

penduduk serta bagian belakang terdapat tempat pemakaman umum masyarakat 

setempat. Halaman depan Betang sangat luas dengan kondisi halaman sudah dicor 

semen. 

 

Gambar 4.1 Halaman rumah Betang 

 
Bangunan Betang memiliki bentuk rumah panggung dengan tiang-tiang 

penyangga di bagian bawah rumah terdiri dari jihi (tiang utama konstruksi) dan 

tungket (tiang pembantu konstruksi). Bagian depan rumah terdapat 4 buah tangga 

untuk masuk kedalam rumah Betang, 3 tangga yang sudah modern dan 1 tangga 

yang masih asli. 
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Gambar 4.2 Tangga asli 

 
Rumah Betang Tumbang Apat memiliki bentuk rumah yang memanjang 

dengan bukaan jendela yang banyak meliputi bagian depan 11 jendela, sampin 

kanan 2 jendela, samping kiri 2 jendela dan belakang 3 jendela. Jendela berbentuk 

persegi empat dengan bukaan daun jendela terbagi menjadi dua. Keseluruhan 

jendela memiliki ukuran yang sama dengan lebar 1 meter dan panjang 1,5 meter. 

Serta terdapat 4 buah pintu persegi empat pada bagian depan dengan satu daun 

pintu. Pintu memiliki ukuran panjang 180 cm dan lebar 60 cm. Pada pintu depan 

dilengkapi sirkulasipada bagian atasnya. Terdapat total 7 pintu pada bagian kamar 

dan bagian dapur belakang total 5 pintu. 

 

Gambar 4.3 Fasad depan rumah Betang 
 
 

Gambar 4.4 Daun jendela 
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Gambar 4.5 Pintu depan 

 
Pada bagian belakang terdapat dapur dengan jumlah 5 unit dapur dengan 

kondisi terpisah dari bagian rumah utama atau batang huma. Posisi dapur lebih 

rendah dibandingkan batang huma. Untuk menuju dapur harus melawati karayan 

(selasar dapur) yang menghubungkan dapur dengan batang huma. 

 

Gambar 4.6 Dapur 

 
Bagian dalam rumah Betang Tumbang Apat ditemukan beberapa ruangan 

yaitu ruang los, ruang balai (ruang pertemuan) dan kamar tidur serta terdapat jihi 

(tiang konstruksi) yang tembus dari bawah sampai ke bagian konstruksi atap. 

Ruang los memiliki ukuran ruangan yang paling besar terletak di depan ruangan 

kamar dengan panjang 52 meter x 10 meter. Ruang los berfungsi sebagai ruang 

tamu dan acara adat fungsinya hampir sama seperti ruang balai yang terletak di 

tengah bangunan dengan panjang 10 meter x 10 meter. Terdapat beberapa perabotan 

kursi dan beberapa foto keluarga pada ruang los dan Balai. 

 

Gambar 4.7 Ruang los 



24 
 

 

 

Gambar 4.8 Ruang balai 

 
Kamar terletak di bagian belakang ruang los dan dipisahkan oleh ruang balai, 

di sisi kiri berjumlah 5 kamar dan di sisi kanan 2 kamar. Bentuk kamar berbilik- 

bilik dengan ukuran yang sama besarnya dengan panjang 5 meter dan lebar 5 meter. 

pintu depan kamar menghadap ke ruang los dan pintu belakang kamar menghadap 

dapur dan karayan, setiap kamar memiliki dapur masing-masing. Untuk menuju 

dapur satu-satunya akses harus melewati kamar tetapi dapur dengan kamar 

dipisahkan oleh Karayan yaitu tempat mencuci dan menaruh perlengkapan 

memasak. Pada bagian dapur terdapat perapian dari kayu untuk memasak serta 

jendela kecil untuk sirkulasi udara saat memasak. Dapur memiliki ukuran panjang 

dan lebar yang berbeda-beda dengan rentan panjan dan lebar 3 meter sampai 5 

meter. 

 

Gambar 4.9 Bilik kamar 

 
Betang Tumbang Apat tidak memiliki plafont layaknya rumah zaman 

sekarang sehingga konstruksi serta atap rumah dapat dilihat langsung ketika 

memasuki rumah. Pada konstruksi atap terdapat beberapa ukiran dekoratif, terdapat 

2 ukiran yaitu ukiran bermotif bulat-bulat menyerupai gelang dan ukiran yang 

menyerupai wajah manusia. Pada bagian konstruksi atap difungsikan untuk 

menaruh longan yaitu benda yang terbuat dari rotan, daun-daun, dan bulu burung 

enggang untuk keperluan pengobatan. 

Betang Tumbang Apat didominasi oleh kayu ulin yang digunakan pada 

konstruksi tiang. Kayu yang digunakan merupakan kayu solid ulin tanpa 

sambungan. Sedangkan dinding dari kayu ulin yang disusun vertikal, tangga, lantai, 
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pintu, jendela, konstruksi atap, dan atap sirap. Betang Tumbang Apat tidak dilapisi 

dengan cat sama sekali baik bagian luar rumah maupun bagian dalamnya. 

 
4.1.2 Wawancara 

A. Pitererson 

Hasil wawancara dengan Piterson selaku kepala seksi kebudayaan Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya menjelaskan bahwa rumah 

Betang merupakan rumah tradisional khas Kalimantan Tengah. Kabupaten Murung 

Raya merupakan salah satu tempat yang masih terdapat rumah Betang, menurut 

penuturan Piterson jumlah rumah Betang yang ada di Murung Raya berjumlah 7 

unit namun yang masuk dalam cagar budaya tingkat kabupaten hanya 4 unit Betang, 

yaitu di desa Konut, desa Tumbang Apat, desa Bantian, dan desa Puruk Kambang, 

dari 7 unit Betang tersebut hanya tersisa satu unit Betang yang masih terawat dan 

terjaga keasliannya yaitu di desa Tumbang Apat di Kec. Sungai Babuat. Betang 

Tumbang Apat pernah beberapa kali direnovasi oleh pihak dinas sebagai salah satu 

kepedulian instansi terkait untuk menjaga dan merawat cagar budaya bangunan. 

Banyaknya Betang yang tidak terawat dengan baik dan tidak adanya tenaga ahli 

cagar budaya dari pemerintah kabupaten menjadi tantangan yang sulit untuk 

menjaga serta melestarikan bangunan Betang di Kabupaten Murung. 

B. Sadur 

Sadur merupakan generasi ke-3 dari keturunan Singa Ura yaitu keluarga 

penghuni rumah Betang Tumbang Apat. Sadur merupakan pengelola dari rumah 

Betang Tumbang Apat. Menurut Sadur bahwa Betang Tumbang Apat didirikan 

pada tahun 1828 awal Mulan nya didirikan atas kesepakatan bersama suku Dayak 

Siang yang dikenal dengan pakat Betang yang artinya kesepakatan bersama oleh 

masyarakat dari beberapa kampung yang ada di dekat desa Tumbang Apat untuk 

mendirikan Betang. Adapun pendiri dari Betang Tumbang Apat yaitu Andin/Boli, 

Mangku Mengkokng, Singa Ura, dan Teku. Pada awalnya Betang Tumbang Apat 

didirikan sebagai tempat berlindung dari berbagai marabaya seperti tradisi 

ngayau/mengayau dan tempat malan (berladang). Bangunan Betang berbentuk 

rumah panggung yang tinggi dengan beberapa bagian yang dipengaruhi oleh 

kepercayaan orang Dayak kepercayaan Kaharingan yaitu semesta terbagi menjadi 
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3 bagian yaitu alam bawah meliputi bagian bawah Betang memiliki makna dunia 

yang fana, alam tengah meliputi batang huma (bagunan rumah) memiliki makna 

hubungan antar manusia, dan alam atas meliputi atap memiliki makna surga atau 

tuhan, selain itu bentuk rumah Betang Tumbang Apat juga mempertimbangan 

keselamatan penghuninnya dari marabahaya yaitu serangan musuh, hewan buas, 

dan kondisi alam sehingga sangat mempengaruhi bentuk bangunannya. Menurut 

penjelasan Sadur tangga rumah Betang dulunya dapat diangkat dan diturunkan 

bertujuan agar musuh atau hewan buas tidak mudah masuk begitu saja ke dalam 

rumah, selain itu bentuk bangunan yang tinggi juga memiliki tujuan yang sama 

yaitu mempersulit musuh dalam menyerang serta menghindari dari kondisi tanah 

yang becek. Bagian pintu dan jendela dibuat banyak agar orang yang ada di dalam 

Betang mudah untuk mengontrol yang berada di luar rumah. Menurut Sadur Betang 

Tumbang Apat masih terjaga keasliannya walaupun terjadi renovasi namun tidak 

merubah bentuk bangunan secara signifikan. 

Sadur menjelaskan posisi Betang yang dekat dengan aliran sungai memiliki 

tujuan untuk kemudahaan akses masyarakat dalam mencari mata pencaharian, 

memiliki akses sungai ke kampung terdekat, ketersediaan air untuk bertahan hidup, 

serta dalam pembangunan Betang transportasi sungai sangat diandalkan untuk 

mencari bahan baku membuat rumah pada saat pertama didirikan, serta di dalam 

kepercayaan Kaharingan air merupakan sumber dari kehidupan. Betang memiliki 

bukaan pintu dan jendela yang banyak memiliki filosofi bahwa tidak adanya sekat 

antara rumah ke alam luar atau bagian luar rumah memiliki makna bahwa manusia 

harus dekat dengan alam sekitarnya. Pintu dan jendela tidak sejajar dengan pintu 

kamar memiliki filosofi agar rezeki tidak mudah keluar atau hilang begitu saja, 

selain itu terdapat jihi bakas (tiang utama) atau jihi tantungkang apabila dipeluk 

kedua tangan menyentuh satu sama lain maka dipercaya memiliki umur yang 

panjang, selain itu jihi bakas merupakan bagian pertama yang didirikan saat 

membangun Betang. 

Sadur menjelaskan bahwa rumah Betang Tumbang Apat bukan hanya tempat 

tinggal dan berteduh saja tetapi lebih dari itu Betang memiliki makna kebersamaan, 

kekeluargaan, serta toleransi yang tinggi yang harus dipegang teguh oleh penghuni 

nya, selain itu Betang ini juga bukan hanya tempat sekelompok orang tetapi tempat 
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seluruh umat maupun masyarakat karena Rumah Betang Tumbang Apat bukan 

hanya tempat untuk tinggal saja tetapi sering kali digunakan untuk kegiatan adat 

dan keagamaan, serta tempat untuk tamu yang beristirahat dalam perjalanan yang 

jauh. 

C. Helpi 

Helpi merupakan generasi ke-4 yang mendiami rumah Betang Tumbang Apat 

beliau juga turut serta dalam renovasi yang dilakukan beberapa kali terhadap 

Betang Tumbang Apat. Helpi merupakan pengelola Betang Tumbang Apat 

bertugas untuk menjaga dan merawat kondisi bangunan Betang. Menurut 

penjelasan Helpi Betang tumbanga apat sudah pernah melakukan beberapa kali 

renovasi yang terakhir pada tahun 2002, pada awalnya rumah Betang tumbang apat 

memiliki panjang lebih dari 50 meter namun akibat pembangunan rumah 

masyarakat di sekeliling Betang menghambat pembangunan sekarang rumah 

Betang Tumbang Apat memiliki Panjang 52 meter dan lebar 10 meter untuk batang 

huma (Bangunan Rumah) sedangkan untuk tinggi bangunan 4 meter dan batang 

huma ke tanah berkisar 3 meter. 

Pada bagian bawah rumah Betang terdapat konstruksi tiang yang menopang 

bangunan Betang di atasnya yaitu jihi sebagai tiang penyangga utama serta tungket 

sebagai tiang pembantu. Jihi tidak hanya sebagai tiang penopang bangunan saja 

tetapi juga sebagai tiang penopang bagian atap yang menyambung dari tanah bagian 

sampai bagian atas, jihi terbuat dari kayu ulin solid tanpa sambungan dengan 

panjang 10 meter, sebagaian besar rumah Betang Tumbang Apat menggunakan 

kayu ulin karena memiliki daya tahan yang kuat. Tungket sebagai tiang pembantu 

hanya menopang bagian rumah saja, adapun kayu yang digunakan tungket yaitu 

kayu ulin dengan panjang 5 meter. Jumlah jihi dan tungket di Betang Tumbang 

Apat berjumlah 60 buah dengan rentan ukuran dari 30 cm sampai 60 cm. Bagian 

bawah Betang difungsikan untuk bekerja serta menyimpan perkakas-perkakas 

rumah selain itu bagian bawah rumah masih terjaga keasliannya dan tidak pernah 

dilakukan renovasi. 

Bagian batang huma dan dapur tumbang apat didominasi dengan bahan kayu 

ulin, dan kayu balau seperti dinding yang dan lantainya selain itu terdapat tangga, 

pintu dan jendela. Menurut Helpi bagian terbesar yang mengalami perubahan yaitu 
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bagian batang huma, dulu dinding yang digunakan bukan terbuat dari kayu ulin 

seperti sekarang yang di disusun secara vertikal, tetapi dari kulit kayu yang disusun 

sedemikian rupa bertumpuk-tumpuk hingga menutup bagian batang huma namun 

semakin dimakan usia lambat laun kulit kayu mengalami pelapukan, selain itu 

denah ruangan Betang Tumbang Apat juga mengalami sedikit perubahan setelah 

renovasi. 

Bagian atap dari dulu memang menggunakan sirap yang terbuat dari bahan 

kayu ulin yang digunakan sampai sekarang, namun ada penyesuaian terhadap 

konstruksi pada bagian atap akibat pelapukan. Menurut Helpi sebagian besar 

bangunan Betang Tumbang Apat masih mempertahankan keaslian bentuk maupun 

struktur bangunannya tetapi ada beberapa bagian yang harus di renovasi akibat 

pelapukan dan kerusakan. 

Pada puluhan tahun yang lalu masih banyak ditemukan peninggalan nenek 

moyang baik itu perabotan rumah, potugur, lumbung, sanding, tiang pantar, serta 

beberapa ukiran bermotif dekoratif dan ragam hias tetapi pada zaman sekarang 

banyak yang hilang karena terjadi kerusakan, pencurian serta beberapa barang 

dipindahkan ke museum di Kalimantan dan luar Kalimantan. Sekarang hanya 

tersisa ukiran bermotif dekoratif yang terdapat di struktur atap. 

 
4.1.3 Studi Literatur 

Dalam buku yang berjudul “layout dasar dan penerapan” karya Surianto 

Rustan menjelaskan tentang dasar-dasar layout meliputi cara membuat layout, 

elemen layout, prinsip layout, dan penerapannya dalam layout yang akan diterapkan 

di dalam perancangan. 

Buku berjudul “Betang Tipomorfologi Permukiman Kalimantan Tengah” 

yang ditulis oleh Noor Hamidah dan Tatau Wijaya Garib ditemukan ada 5 warna 

yang memiliki filosofi serta makna yang di percayai suku Dayak yaitu warna 

Bahenda (kuning) memiliki arti keesaan tuhan, Bahandang (merah) memiliki 

makna abadi, Bahijau (hijau) memiliki makna kesuburan, Baputi (putih) memiliki 

arti kemurniaan dan Babilem (hitam) memiliki makna bentuk perlindungan.. Buku 

ini juga menjelaskan tentang filosofi material yang digunakan pada rumah Betang 

dimana pemakaian kayu ulin tua sebagai jihi pertama yang didirikan sebagai 
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patokan membangun Betang memiliki makna sesuatu yang tua melambangkan 

kekuatan dan kesehatan atau umur panjang sehingga penghuni rumah diharapkan 

memiliki umur yang panjang. 

Buku yang berjudul “Craft and Vision II:More Great Ways to Make Stronger 

Photographs” karya David duChemin memuat tentang penjelasan serta teknik 

bagaimana cara memperkuat foto yang dihasilkan agar pesan dari foto dapat 

tersampaikan dengan baik, meliputi pencahayaan, ketajaman gambar, point of view 

dalam gambar, dan teknik retouch gambar. 

 
4.1.4 Dokumentasi 

Dari hasil wawancara dan observasi maka diperoleh data-data berupa arsip 

dari dinas Pendidikan dan kebudayaan Kab. Murung Raya yang didokumentasikan 

untuk mendukung perancangan buku fotografi esai rumah Betang di kabupaten 

Murung Raya sebagai bangunan cagar budaya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

kabupaten Murung Raya memiliki data berupa foto-foto yang memperlihatkan 

kondisi rumah Betang terdaftar ke dalam bangunan cagar budaya yang ada di 

kabupaten Murung Raya 

Gambar 4.10 Dokumentasi Betang Konut 

 
Terlihat pada gambar 4.10 merupakan bentuk dari bangunan Betang yang ada 

di Desa Konut, Betang Konut merupakan Betang yang paling dekat jaraknya 

dengan ibu kota Murung Raya. Betang Konut masih ditinggali oleh generasi 

penerusnya. 

 

 
 

 

 

Gambar 4.11 Dokumentasi Betang desa Puruk Kambang 
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Pada gambar 4.11 merupakan rumah Betang yang ada di Desa Puruk 

Kambang, Betang Puruk Kambang merupakan salah satu Betang yang termasuk 

kedalam bangunan cagar budaya kabupaten Murung Raya. 

Gambar 4.12 Dokumentasi Betang Tumbang Bantian 

 
Gambar 4.12 merupakan rumah Betang di desa Tumbang Bantian. Betang 

Tumbang Bantian memiliki akses jalan yang sama dengan Betang Tumbang Apat, 

namun kondisi cagar budaya Betang Tumbang Bantian kurang terawat dengan baik. 

 

Gambar 4.13 Dokumentasi Betang Tumbang Apat 

 
Gambar 4.13 merupakan Betang di desa Tumbang Apat yang berjarak 50 Km 

dari ibu kota kabupaten yaitu Puruk Cahu, merupakan betang dengan akses terjauh 

yang tercatat di dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Murung Raya. Kondisi 

Betang Tumbang Apat sangat tejaga keasliannya dan sangat terawat oleh penghuni. 

Betang Tumbang Apat masih dihuni oleh generasi-generasi penerus. 

 

Gambar.4.14 Tampak depan Betang Tumbang Apat 

 
Kondisi luar dari rumah Betang Tumbang Apat terlihat adanya tangga, pintu, 

dan jendela dengan jumlah yang banyak terlihat bangunan masih dalam kondisi asli. 
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Gambar 4.15 Tiang konstruksi jihi dan tungket 

 
Gambar.4.15 terlihat konstruksi tiang kayu ulin yang ada di bawah Rumah 

Betang Tumbang Apat terlihat juga barang-barang yang disimpan di bagian bawah 

rumah bagian ini merupakan bagian yang tidak pernah direnovasi. 

 

Gambar 4.16 Bilik-bilik kamar 

 
Kondisi didalam rumah Betang, terlihat bilik-bilik dari kamar serta bagian 

ruang los di depan kamar. 

Gambar 4.17 Ruang balai 

Kondisi ruang balai untuk tempat bertamu dan melakukan acara adat sekala 

besar. Balai terletak di tengah rumah Betang yang memisahkan kamar kanan dan 

kiri. 

 

4.2 Hasil Analisa Data 

4.2.1 Reduksi Data 

Menurut Sugiono (2008) Setelah melakukan pengumpuluan data melalui 

tahap observasi, wawancara, dokumentasi dan studi literatur maka data dirangkum 

untuk mefokuskan pada hal-hal pokok. 
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1. Observasi 

Dari hasil observasi didapat hasil reduksi data bahwa rumah Betang Tumabang 

Apat terletak di Desa Tumbang Apat kecamatan Sungai Babuat kabupaten 

Murung Raya Kalimantan Tengah ditemukan informasi tentang kondisi rumah 

Betang yang meliputi : 

a. Lokasi rumah Betang Tumabang Apat berada di pinggir sungai Babuat. 

b. Kondisi bagunan Betang masih terjaga keasliannya walaupun pernah 

melakukan renovasi. 

c. Bentuk rumah memiliki ciri khas panggung dan memanjang serta terdapat 

bukaan pintu dan jendela yang banyak. 

d. Terdapat konstruksi meliputi tiang jihi, tiang tungket, atap, tangga, 

dinding, dan lantai. 

e. Terdapat pembagian ruang yaitu, ruang los, kamar tidur, karayan, bagian 

bawah rumah dan dapur. 

f. Bahan material yang digunakan didominasi oleh kayu ulin. 

g. Ditemukan ukiran-ukiran dekoratif yang maisih asli dipertahankan. 

2. Wawancara 

Dari hasil wawancara dengan narasumber didapati hasil reduksi data sebagai 

berikut: 

a. Piterson 

Piterson selaku kasi Kebudayaan dinas Pendidikan dan kebudayaan 

kabupaten Murung Raya didapatkan bahwa rumah Betang yang ada di kab. 

Murung raya berjumlah 7 unit namun yang masuk cagar budaya hanya 4 

unit serta 1 unit Betang yang terjaga dan terawat keasliannya yaitu rumah 

Betang Tumbang Apat. 

b. Sadur 

Sadur yaitu generasi ke-3 penghuni rumah Betang Tumbang Apat. Sadur 

merupakan pengelola dari rumah Betang Tumbang Apat menjelaskan 

tentang sejarah didirikannya Betang secara singkat serta menjelaskan 

bahwa rumah Betang Tumbang Apat sangat erat kaitannya dengan 

kepercayaan kaharingan. Terdapat filosofi pembagian bangunan yang 
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meliputi bagian bawah betang memiliki makna dunia yang fana, alam 

tengah meliputi batang huma (bagunan rumah) memiliki makna hubungan 

antar manusia, dan alam atas meliputi atap memiliki makna surga atau 

tuhan. Posisi rumah Betang dekat dengan aliran sungai karena suku Dayak 

memiliki filosofi bahwa air merupakan sumber kehidupan selain itu 

didapatkan filosofi pintu dan jendela yang tidak sejajar, memiliki filosofi 

agar rezeki tidak mudah hilang. 

c. Helpi 

Helpi generasi ke-4 merupakan pengelol Betang Tumbang Apat bertugas 

untuk menjaga dan merawat kondisi bangunan Betang menjelaskan bahwa 

rumah Betang sudah beberapa kali direnovasi namun perubahannya tidak 

begitu besar selain itu Helpi memaparkan tentang detail bangunan rumah 

Betang Tumbang Apat mengenai struktur, pembagian ruang, material yang 

digunakan, ukuran rumah serta ukiran yang masih ada di rumah Betang 

Tumbang Apat. 

3. Studi Literatur 

Pada buku yang berjudul “Craft and Vision II:More Great Ways to Make 

Stronger Photographs” karya David duChemin ditemukan bahwa foto yang 

memiliki kekuatan yang dipengaruhi oleh pencahayaan, warna, ketajaman, 

editing dan point of view yang baik dapat menyampaikan gagasan atau cerita 

di dalam foto. 

Dalam buku yang berjudul “layout dasar dan penerapan” karya Surianto Rustan 

ditemukan bahwa dalam menyusun sebuah layout harus memperhatikan 

elemen-elemen layout dan prinsip layout yang berdampak baik pada pesan 

yang ingin disampaikan kemudian akan diterapkan di media pendukung. 

Buku berjudul “Betang Tipomorfologi Permukiman Kalimantan Tengah” yang 

ditulis oleh Noor Hamidah dan Tatau Wijaya Garib ditemukan ada 5 warna 

yang memiliki filosofi serta makna yang di percayai suku Dayak, Buku ini juga 

menjelaskan tentang filosofi material yang digunakan pada rumah Betang 

dimana pemakaian kayu ulin tua sebagai jihi pertama yang didirikan sebagai 

patokan membangun Betang memiliki makna sesuatu yang tua melambangkan 
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kekuatan dan kesehatan atau umur panjang sehingga penghuni rumah 

diharapkan memiliki umur yang panjang. 

4. Dokumentasi 

Dari hasil dokumentasi didapati beberapa arsip dari dinas Pendidikan dan 

kebudayaan Kab. Murung Raya yang mendokumentasikan kondisi rumah 

Betang yang termasuk kedalam bangunan cagar budaya di kabupaten Murung 

Raya yaitu Betang Konut, Betang Puruk Kambang, Betang Tumbang Bantian, 

dan Betang Tumbang Apat. 

 
4.2.2 Penyajian Data 

Setelah mendapatkan hasil dari dalam mendapatkan data melalui observasi, 

wawancara, dokumentasi, dan studi literatur serta melalui tahap reduksi data maka 

penyajian data dipaparkan sebagai berikut: 

1. Bangunan Betang Tumbang Apat sebagai salah satu bangunan cagar budaya 

yang masih memepertahankan keaslian bagunan baik dari segi bentuk, 

pembagian ruan, konstruksi bangunan dan material yang digunakan. 

2. Terdapat filosofi yang melekat pada bangunan yaitu filosofi pembagian alam, 

posisi rumah Betang dekat dengan aliran sungai, filosofi jihi tua yang memiliki 

makna agar penghuninya berumur panjang serta filosofi bukaan jendela yang 

memiliki arti tidak ada Batasan antara rumah ke alam dalam luar atau menyatu 

dengan alam. 

3. Bentuk bangunan yang khas dengan bentuk rumah panggung dan memanjang. 

4. Terdapat pembagian ruangan meliputi ruang los, kamar tidur, karayan, dan 

dapur dan bagian penda huma. 

5. Terdapat struktur bangunan meliputi tiang jihi, tiang tungket, atap, tangga, 

dinding, lantai serta material bangunan didominasi oleh kayu ulin. 

6. Terdapat ukiran berbentuk wajah manusia dan bentuk gelang yang tetap 

dipertahankan. 

7. Terdapat ukuran pada bagian-bagian ruang dan material bagunan. 

8. Material bangunan didominasi oleh kayu ulin. 
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4.2.3 Penarikan Kesimpulan 

Berdasarkan berbagai data yang diperoleh, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

rumah Betang Tumbang Apat memiliki kondisi rumah terawat yang masih terjaga 

keasliannya. Ditemukan ciri bentuk bangunan, pembagian ruang, struktur, ukiran 

serta memiliki makna filosofi yang melekat pada rumah Betang. 

 
4.3 Konsep atau Keyword 

4.3.1 Segmentation, Targeting, and Positioning 

1. Segmentation 

a. Geografis 

Negara : Indonesia 

Regional : Kalimantan Tengah 

Kepadatan Populasi : Kota / Kabupaten 

b. Demografi 

Jenis Kelamin : Laki-laki dan Perempuan 

Kelompok Usia : 15 tahun – 25 tahun 

Tingkat Pendidikan : Sekolah Menengah Atas (SMA) 

Pekerjaan/profesi : pelajar, mahasiswa, arsitektur, 

budayawan, seniman 

c. Psikografis 

Pelajar, mahasiswa, arsitektur, budayawan, dan seniman yang menyukai 

bacaan yang informatif serta memiliki ketertarikan terhadap arsitektur 

khususnya rumah Betang yang sarat akan budaya dan filosofi, serta tertarik 

terhadap bidang fotografi dan desain. 

2. Targeting 

Target dalam Perancangan Buku Fotografi Esai Rumah Betang di Kabupaten 

Murung Raya Sebagai Upaya Pelestarian Bangunan Cagar Budaya yatu pria 

dan wanita dengan usia 15 sampai 25 tahun. Memiliki latar belakang pekerjaan 

Pelajar, mahasiswa, arsitektur, budayawan, dan seniman serta masyarakat yang 

tertarik akan budaya dan arsitektur khusunya bangunan rumah Betang. 
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3. Positioning 

Buku Fotografi Esai Rumah Betang di Kabupaten Murung Raya Sebagai 

Upaya Pelestarian Bangunan Cagar Budaya memposisikan sebagai media 

informasi mengenai kondisi bagunan cagar budaya yaitu bangunan rumah 

Betang masih terjaga keasliannya yang meliputi bentuk arsitektur rumah yang 

khas serta filosofi yang melekat pada bangunan rumah Betang, sehingga 

diharapkan menjadi media pelestarian bagunan cagar budaya yaitu rumah 

Betang. 

 
4.3.2 Unique Selling Proposition (USP) 

Unique Selling Proposition adalah keunikan yang ada dari produk yang kita 

tawarkan atau pasarkan bertujuan agar suatu produk mempunyai nilai lebih 

dibandingkan dengan produk lainnya dengan kategori yang sama. Nilai lebih 

produk nantinya akan menjadi ciri khas tersendiri bagi produk. Perancangan ini 

menggunakan media buku yang di padukan dengan fotografi esai, keunikan dari 

buku Fotografi Esai ini memuat foto-foto esai serta menggambarkan atau 

mevisualisakian kondisi rumah Betang yang masih asli meliputi bentuk bangunan, 

pembagian ruang, konstruksi dan ukiran, serta memuat tentang filosofi rumah 

Betang. Buku disertai dengan deskripsi yang menjelaskan cerita atau pesan yang 

disampaikan baik mengenai kondisi bangunan, ukuran, bahan material, fungsi 

ruang, dan filosofi bagian bangunan. Deskripsi di dalam foto bertujuan agar 

memperjelas dan mempermudah pembaca memahami foto-foto esai yang 

visualisaikan. 
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4.3.3 Analisa SWOT 

Tabel 4.1 Analisa SWOT 
 

 Strength Weakness 

Internal 

 

 

 

 
 

 
Eksternal 

 

• Terdapat filosofi serta 

makna yang melekat pada 

bangunan. 

• Kondisi Betang masih 

terjaga keasliannya. 

• Memiliki bentuk dan bagian 

bangunan yang memiliki ciri 

khas. 

 

• Terjadi kerusakan pada 

beberapa bagian rumah 

sehingga ada perubahan 

saat renovasi. 

• Bangunan mulai di makan 

oleh usia. 

Opportunities Strength-Opportunities Weakness-Opportunities 

• Belum ada buku yang 

membahas rumah 

Betang Tumbang Apat 

melalui fotografi. 

• Kurangnya informasi 

tentang Betang 

Tumbang Apat. 

• Merancang Buku fotografi 

esai rumah Betang Tumbang 

Apat sebagai media 

informasi tentang bangunan 

dan filosofi bangunan rumah 

Betang yang masih terjaga 

keaslinnya. 

• Menyajikan informasi 

tentang bagian-bagian 

bangunan yang masih ada 

pada bangunan Betang. 

Threat 

• Kurangnya kesadaran 

dalam menjaga dan 

melindungi rumah 

Betang Tumbang Apat. 

• Terjadi kerusakan serta 

pencurian pada bagian 

rumah. 

Strength- Threat Weakness-Threat 

• Merancang buku yang 

memvisualisaikan keadaan 

Betang melalui fotografi 

agar tetap lestari. 

• Merancang buku yang 

bertujuan agar menambah 

pengetahuan tentang 

Betang Tumbang Apat 

sebagai bangunan cagar 

budaya. 

Strategi Utama : Merancang buku fotografi esai rumah Betang Tumbang Apat sebagai upaya 

pelestarian bangunan cagar budaya yang bertujuan untuk memberikan 

informasi tentang bangunan serta filosofi yang melekat. 
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4.3.4 Keyword Communication Masagge 
 

 
 

 
 

Gambar 4.18 Keyword 

 

4.3.5 Deskripsi Konsep 

Berdasarkan dari hasil analisa keyword maka perancangan Buku Fotografi 

Esai Rumah Betang di Kabupaten Murung Raya Sebagai Upaya Pelestarian 

Bangunan Cagar Budaya menggunakan konsep “Preservation”. Pelestarian atau 

lestari merupakan upaya untuk melestarikan, menjaga dan melindungi dari 

kepunahan atau kerusakan. berdasarkan keyword maka buku bersifat untuk 



39 
 

memberi informasi dan pengetahuan tentang rumah Betang yang masih terjaga 

melalui foto esai, meliputi bentuk bangunan, pembagian ruang, konstruksi dan 

ukiran, serta memuat tentang filosofi rumah Betang, sehingga diharapkan buku 

fotografi esai yang memuat foto-foto rumah Betang menjadi bahan informasi untuk 

pelestarian bangunan cagar budaya untuk masa dating khususnya Betang Tumbang 

Apat. 

 
4.4 Perancangan Kreatif 

4.4.1 Tujuan Kreatif 

Perancangan bertujuan sebagai media informasi dan pengetahun tentang 

bangunan rumah Betang Tumbang. Pada perancangan ini memuat foto-foto esai 

memvisualisaikan bentuk bangunan, pembagian ruang, konstruksi dan ukiran, serta 

memuat tentang filosofi rumah Betang. Buku dilengkapi dengan deskripsi yang 

membahas mengenai kondisi bangunan, ukuran, bahan material, fungsi ruang, dan 

filosofi bagian bangunan, sehingga diharapkan dengan adanya buku ini dapat 

menjadi media informasi untuk pelestarian bangunan cagat budaya. 

 
4.4.2 Strategi Kreatif 

Strategi kreatif perancangan Buku Fotografi Esai Rumah Betang di 

Kabupaten Murung Raya Sebagai Upaya Pelestarian Bangunan Cagar Budaya lebih 

didominasi oleh foto-foto esai yang memvisualisasikan rumah Betang disertai 

dengan deskripsi untuk mempermudah dalam memahami foto esai.. Terdapat judul 

dan subjudul yang akan menambah daya tarik pada buku, selain itu penggunaan 

jenis font dan warna yang dipadukan dengan penggunaan jenis layout yang tepat 

diharapkan akan menjadi daya tarik buku. 

1. Format dan Ukuran Buku 

Pada perancangan buku fotografi esai menggunakan dimensi berukuran 29,7 x 

21 cm dengan posisi landscape. Bagian cover menggunakan hard cover 

sedangkan isi buku menggunakan kertas art paper 150 gram dengan laminasi 

doff matt. 
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2. Judul dan Subjudul 

Judul buku fotografi perancangan Buku Fotografi Esai Rumah Betang di 

Kabupaten Murung Raya Sebagai Upaya Pelestarian Bangunan Cagar Budaya 

yaitu “HUMA KU”. HUMA KU merupakan bahasa Dayak yang memiliki arti 

“rumah ku” judul ini dipilih sebagai bentuk pengakuan atau rasa memiliki 

bahwa rumah Betang bukan hanya milik beberapa orang tetapi merupakan 

rumah bersama yang perlu dijaga, dirawat dan dilestarikan. Subjudul 

diperlukan untuk meperjelas isi dari buku, selain itu sesuai dengan tujuan buku 

HUMA KU sebagai media pelestarian dan sesuai dengan keyword 

“Preservation maka subjudul yang dipilih yaitu “Melestarikan rumah Betang 

rumah para leluhur” yang memiliki makna bahwa rumah Betang harus selalu 

dilestarikan dan dijaga mengingat rumah Betang diwariskan secara turun 

temurun yang menjadi identitas suku Dayak. 

3. Bahasa 

Bahasa yang digunakan dalam perancangan buku “HUMA KU” menggunakan 

bahasa Indonesia. 

4. Warna 

Menurut Elbaar (1997) dalam Noor, H., Tatau, W. G. 2020. Suku Dayak 

mengenal warna-warna yang dihasilkan dari bahan alam seperti warna batu dan 

tanaman. Terdapat lima warna yaitu warna Bahenda, Bahandang, Bahijau, 

Baputi dan Babilem setiap warna memiliki arti serta makna yang di percayai 

suku Dayak. Dalam perancangan ini maka warna-warna yang digunakan yaitu 

warna-warna yang digunakan oleh suku Dayak. 

a. Merah (Bahandang) 

Menurut kepercayaan suku Dayak merah memiliki makna abadi atau tidak 

pernah luntur. 

 

#DA2228 

Gambar 4.19 Warna Merah (Bahandang) 
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b. Putih (Baputi) 

Suku Dayak mempercayai bahwa warna putih memiliki makna kesucian, 

kesedarhanaan, dan kemurnian. 

 

#FFFFFF 

Gambar 4.20 Warna Putih (Bahputi) 

 
5. Tipografi 

Menurut Rustan, S. (2008) layout dasar dan penerapannya, jenis huruf yang 

memiliki sifat dan memberi kesan masing-masing yang berbeda-beda. Adapun 

huruf yang digunakan dalam perancangan buku fotografi esai yaitu: 

a. Swistblnk Moalang Melintang 

Swistblnk Moalang Melintang merupakan font sans serif dengan 

tambahan ornamen pada typeface nya, menciptakan kesan tradisional, 

namun tetap mudah untuk dibaca. Font Swistblnk Moalang Melintang 

akan digunakan pada judul buku dan judul bab bertujuan agar memiliki 

kesan tradisional yang menarik. 

 

Gambar 4.21 Font Swistblnk Moalang Melintang 

 
b. Monsterrat 

Font monsterrat memiliki jenis font sans serif dengan karakter yang tipis 

dan ringan namun memiliki readability yang baik sehingga mudah untuk 

dibaca. 

 

Gambar 4.22 Font Monsterrat 
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6. Layout 

Layout yang digunakan pada perancangan buku “HUMA KU” menggunakan 

jenis layout picture window, multiple layout dan mondrian digunakan agar 

menghasilkan layout yang menarik dan fokus ke foto esai. 

 
4.4.3 Strategi Media 

Media yang akan digunakan pada perancangan buku fotografi esai dibagi 

menjadi 2 yaitu media utama dan media pendukung, Adapun media utama dari 

perancangan ini yaitu buku sedangkan untuk media pendukung berupa e-book, 

poster, X-Banner dan pembatas buku. 

 
4.5 Sketsa dan Konsep 

1. Sketsa Desain Cover Depan dan Belakang 

Gambar 4.23 Sketsa Cover Depan dan Belakang 

 
Bagian cover depan buku memuat foto bangunan rumah Betang serta 

dikombinasikan dengan judul “HUMA KU” dan subjudul “Melestarikan 

rumah Betang rumah para leluhur”. Cover depan menggunakan jenis layout 

picture windows. Bagian belakang cover berisikan deskripsi singkat mengenai 

buku HUMA KU. 

2. Sketsa Desain Daftar Isi 

Gambar 4.24 Sketsa Daftar Isi 

 
Halaman pertama berisikan daftar isi yang memuat bagian-bagian bab pada 

buku. 
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3. Sketsa Desain Kata Pengantar 

Gambar 4.25 Sketsa Kata Pengantar 

 
Halaman ke-2 berisikan tipografi “HUMA KU” untuk memberi bridging 

sebelum memasuki kata pengantar. Bagian halaman ke-3 berisi kata pengantar 

dengan posisi deskripsi ditengah halaman atau align center. 

4. Skets Bab 

Gambar 4.26 Sketsa Bab Buku 

 
Pada bagian bab layout menampilkan judul yang akan dibahas di dalam bab. 

5. Sketsa Desain Isi 

Gambar 4.27 Sketsa Isi Buku Layout Mondrian 

 
Layout mondrian digunakan untuk mengkombinasikan beberapa foto esai 

dengan bentuk foto portrait dan landscape dalam satu halaman yang sama. 

 

Gambar 4.28 Sketsa Isi Buku Layout Picture Window 

 
Layout picture window diterapkan untuk menampilkan foto utama pada isi 

buku dimana penempatan foto memenuhi satu halaman buku. Foto yang 

digunakan pada layout picture hanya berjumlah satu foto. layout picture 
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window dapat dikombinasikan dengan deskripsi penjelasan namun porsi foto 

lebih dominan dari pada teks. 

 

Gambar 4.29 Sketsa Isi Buku Layout multiple layout 

 
Layout multiple diterapkan untuk memposisikan beberapa foto dengan ukuran 

yang sama baik berbentuk portrait maupun landscape. 

6. Poster 

Gambar 4.30 Sketsa Poster 

 
Poster didominasi oleh foto bagian dalam rumah Betang. Foto bagian dalam 

Betang dipilih agar menggambarkan keadaan interior bangunan yang masih 

terawat asli sehingga diharapkan dapat menarik audience saat melihat poster. 

Terdapa judul dan subjudul buku pada bagian atas serta terdapat deskripsi 

untuk memperjelas tujuan dari poster mengenai buku pelestarian bagunan 

cagar budaya rumah Betang yang terletak dibagian bawah poster. Terdapa 

Logo Universitas Dinamika, logo FDIK dan logo DKV Undika. Ukuran poster 

akan menggunakan kertas A2. 

7. X-banner 

Gambar 4.31 Sketsa X-banner 
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X-banner menampilkan foto rumah Betang dimana foto mendominasi 

keseluruhan media x-banner. Foto yang dipilih memvisualisasikan ciri khas 

bentuk bagunan Betang yang panjang serta berbentuk panggung Terdapat judul 

dan subjudul buku pada posisi tengah atas buku disertai dengan deskripsi 

penjelasaan tentang buku pelestarian bagunan cagar budaya rumah Betang. 

Ukuran yang digunakan untuk x-banner yaitu 160cm x 60cm. 

8. Pembatas 

Gambar 4.32 Sketsa Pembatas Buku 

 
Pembatas buku bertujuan mempermudah pembaca untuk menandai halaman 

terakhir yang dibaca. Pembatas buku memiliki bentuk menyerupai bangunan 

Betang dengan bentuk lancip seperti bagian atap rumah. Bentuk lancip pada 

pembatas buku memiliki fungsi seperti tanda panah untuk menandai pada baris 

keberapa paragraph terakhir dibaca. Pembatas buku menampilkan foto ciri 

khas rumah Betang yaitu rumah berbentuk panggung. disertai dengan judul dan 

subjudul pada bagian atas serta terdapat outline merah pada bagian sisi. Ukuran 

yang diterapkan yaitu 15cm x 5cm. 

 
4.6 Implementasi Karya 

4.6.1 Media Utama 

Media utama yang digunakan pada perancangan ini berupa buku dengan judul 

“HUMA KU” dengan jumlah 43 halaman, adapun hasil karya sebagai berikut: 

1. Cover buku 

Gambar.4.33 Cover Buku HUMA KU 
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Pada cover buku menggunakan jenis layout picture window dengan 

menampilkan foto bangunan Betang Tumbang Apat dengan sudut penambilan 

gambar eye level. keseluruhan warna foto esai pada buku menggunakan warna 

hangat yaitu warna cenderung cerah kekuningan. Pada cover terdapat judul 

buku serta background warna merah yang mengelilingi foto. 

2. Daftar Isi 

Gambar 4.34 Daftar Isi Buku HUMA KU 

 
Daftar isi berisikan tentang bagian-bagian konten utama yang ada di dalam 

buku. 

3. Kata Pengantar 

Gambar 4.35 Kata Pengantar Buku HUMA KU 

 
Sebelum memasuki Halaman pengantar terdapat tipografi “HUMA KU” untuk 

memberi bridging sebelum memasuki kata pengantar. Kata pengantar 

diposisikan ditengah halaman. Deskripsi kata pengantar disusun per paragraf 

agar memiliki kesan rapi. 

4. Isi 

Gambar 4.36 Halaman 1-2 Buku HUMA KU 

 
 

Halaman ke-1 merupakan lembar bab. Terdapat judul bab setiap lembar 

babnya. Pada halam ke-2 terdapat foto esai disertai dengan deskripsi penjelasan 

yang terletak dibawah foto, halaman ini menggunakan jenis multiple layout. 
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Gambar 4.37 Halaman 3-4 Buku HUMA KU 

 
Halaman ke-3 adalah lembar bab yang membahas bentuk bangunan terdapat 

judul, halaman isi menggunakan jenis layout mondrian. Pada halaman ke-4 

memperlihatkan bentuk depan bangunan Betang dilengkapi dengan sub judul. 

Halaman ke-4 menggunakan jenis layout picture window. 

 

Gambar 4.38 Halaman 5-6 Buku HUMA KU 

 
Halaman 5-6 melanjutkan pembahasan mengenai tampak depan bangunan 

Betang. Pada halaman ke-5 terdapat foto tampak depan bangunan dengan 

menggunakan jenis layout picture window. Halaman ke-6 terdapat tiga foto 

dengan ukuran dan posisi yang sama, terdapat penjelasan pada setiap fotonya. 

Halaman ke-6 menggunakan jenis multiple layout. Sudut pengambilan gambar 

pada foto menggunakan eye level dan low angel. 

 

Gambar 4.39 Buku HUMA KU Halaman 9-21 

 
Halaman 9-21 struktur bangunan Betang Tumbang Apat masih masuk kedalam 

bab “Wujud bangunan Betang Tumbang Apat”. Sub bab ini menjelaskan 

tentang struktur bangunan Betang Tumbang Apat meliputi tiang, tangga, 

dinding, atap, dan lantai. Jenis layout yang digunakan yaitu layout mondrian 

dan picture window. 
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Gambar 4.40 Buku HUMA KU Halaman 22-29 

 
Halaman 22-29 ornamen Betang Tumbang Apat merupakan sub bab yang 

masih masuk kedalam bab “Wujud bangunan Betang Tumbang Apat”. Sub bab 

ini menjelaskan mengenai ornamen bangunan Betang Tumbang Apat meliputi 

ukiran, pintu, serta jendela. Bab ini menggunakan jenis layout mondrian dan 

picture window. 

 

Gambar 4.41 Buku HUMA KU Isi 30-38 

 
Halaman 30-38 adalah bab yang menjelaskan mengenai bagian-bagian ruang 

Betang Tumbang Apat. Pada bab ini menggunakan jenis layout mondrian. 

 

Gambar 4.42 Buku HUMA KU Isi 39-43 

 
Pada halaman 39-43 merupakan bab yang membahas tentang filosofi rumah 

Betang Tumbang Apat. Pada bab ini menggunakan jenis layout mondrian. 

 

Gambar 4.43 Bagian belakang Cover Buku 

 
Pada bagian belakang cover buku memuat kata penutup dan profil penulis serta 

logo Universitas Dinamika dan Logo DKV Undika. 
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4.6.2 Media Pendukung 

1. X-banner 
 

Gambar 4.45 Desain X-banner 

 

X-banner menerapkan layout picture window karena menampilkan foto 

bagunan Betang yang memenuhi keseluruhan x-banner. Pada x-banner terdapat 

judul dan subjudul buku terletak di tengah atas diikuti deskripsi pada bagian 

bawah gambar. Deskripsi diberi kotak berwarna merah bertujuan untuk 

mempermudah saat membaca isi deskripsi. Ukuran x-banner yang digunakan 

yaitu 160cm X 60cm. 

2. Poster 

 

Gambar 4.46 Desain Poster 

 
Poster menampilkan foto bagian dalam bangunan Betang yang memenuhi 

keseluruhanisi poster. Terdapat judul dan subjudl terletak di tengahatas diikuti 

deskripsi pada bagian bawah. Ukuran kertas yang digunakan yaitu kertas A2 

Art Paper. 
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3. Pembatas Buku 

 

Gambar 4.47 Desain Pembatas Buku 
 

 

Desain Pembatas buku dibuat menyerupai bentuk bangunan Betang dengan 

bentuk lancip pada bagian atas seperti bagian atap rumah. Terdapat foto yang 

mendominasi layout serta terdapat outline merah pada bagian pinggir pembatas 

buku, selain itu terdapat Judul dan subjudul buku pada bagian atas. Pembatas 

buku memiliki dimensi 15cm X 5 cm. Bahan pembatas buku yang digunakan 

yaitu kertas art paper. 

4. E-book 

Gambar 4.48 E-book 

 
E-book memiliki format yang sama dengan buku sebagai media utama, 

perbedaan e-book dengan buku fisik yaitu formatnya dimana e-book berupa 

format digital yang akan di upload pada website issue. 



 

BAB V 

PENUTUP 

 
5.1 Kesimpulan 

Dari hasil pembahasan dan perancangan yang telah dilakukan dalam 

merancang Buku Fotografi Esai Rumah Betang Di Kabupaten Murung Raya 

Sebagai Upaya Pelestarian Bangunan Cagar Budaya dapat diperoleh kesimpulan 

yang menghasilkan keyword “Preservation”. Pelestarian sebagai upaya untuk 

melestarikan, menjaga dan melindungi dari kepunahan atau kerusakan. 

Berdasarkan keyword “Preservation” maka buku bersifat memberi informasi dan 

wawasan mengenai rumah Betang dalam rangka pelestarian. Adapun pembahasan 

yang dimuat didalam buku meliputi sejarah singkat, bentuk bangunan, kontruksi 

pembagian ruang, ukiran serta filosofi rumah Betang. Media utama yang digunakan 

yaitu buku dengan judul “HUMA KU” yang memiliki arti rumah ku dalam bahasa 

Dayak, sedangkan media pendukung berupa e-book, poster, X-Banner dan 

pembatas buku. 

 
5.2 Saran 

Parancangan Buku Fotografi Esai Rumah Betang Di Kabupaten Murung 

Raya Sebagai Upaya Pelestarian Bangunan Cagar Budaya, dihasilkan beberapa 

saran yang dapat dijadikan pengembangan yaitu : 

1. Diharapkan ada pengembangan menggunakan media bergerak seperti video 

atau media lainnya. 

2. Membahas bangunan Betang lebih mendalam dari segi dan pandangan 

Arsitektur. 

3. Diharapkan ada pengembangan serupa mengenai rumah Betang yang ada di 

Kalimantan Tengah mengingat terbatasnya informasi mengenai bangunan 

rumah Betang. 

4. Diharapkan buku dapat menjadi bahan rujukan dalam upaya pelestarian 

bagunan cagar budaya khususnya Betang Tumbang Apat. 

 

 

 

 

 

 

51 



 

DAFTAR PUSTAKA 

 
 

Akbar, N. A. 2015. Perancangan Aplikasi Mobile Wisata Kawasan Taman 

Nasional Bantimurung Bulusaraung. 
 

Benawi, I. 2012. Perpustakaan Kafe dan Warkop adalah Sebuah Perpustakaan 

Inovasi Masa Kini. Iqra': Jurnal Perpustakaan dan Informasi, 6(02), 14-24. 
 

De Jong, G. K., Wibowo, W., & Aryanto, H. 2013. Perancangan Buku Esai 

Fotografi Tentang Kawasan Idjen Boulevard, Malang: Jurnal DKV  

Adiwarna, 1(2), 11. 

 

Gunawan, A. P. 2012. Peranan warna dalam karya fotografi. Humaniora, 3(2), 

540-548. 

 

Istiqomah, I., & Andriyanto, I. 2018. Analisis SWOT dalam Pengembangan Bisnis 

(Studi pada Sentra Jenang di Desa Kaliputu Kudus). BISNIS: Jurnal Bisnis 

Dan Manajemen Islam, 5(2), 363-382. 
 

Kurniawan, M., & El Faisal, E. 2019. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan 

Perubahan Adat Istiadat “Ngocek Bawang” Di Kelurahan Indralaya Mulya 

Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir. Bhineka Tunggal Ika: Kajian 

Teori dan Praktik Pendidikan PKn, 6(1), 134-152. 

 

Lazuardi, F., Susanto, E., & Suratman, F. Y. 2015. Realisasi Dan Mekanisme Uji 

Ukur Volume Sistem Pencampur Warna Primer Otomatis Berbasis 

Mikrokontroler. eProceedings of Engineering, 2(2). 

 

Meilani, M. 2013. Teori Warna: Penerapan Lingkaran  Warna  dalam  

Berbusana. Humaniora, 4(1), 326-338. 
 

Panendra, P. A. 2016. Komposisi Fotografi Pemandangan Karya Nusantara Photo 

Club Indonesia. Jurnal Pendidikan Seni Rupa Undiksha, 6(2). 
 

Rosita, D., & Pratiwi, N. I. 2018. Strategi Komunikasi Dalam Sosialisasi Literasi 

Media di Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Provinsi Bali. Ilmiah 

Dinamika Sosial, 2 No, 1, 1-12. 

 

Saidi, A. W. 2020. Eksplorasi Fotografi Arsitektur sebagai Karya Seni. Jurnal 

Teknik Gradien, 12(1), 93-107. 

 

Setyawan, W. A. 2010. Media fotografi sebagai sarana promosi busana Jepang 

kimono di studio Mammoth Photography. Surakarta: Universitas Sebelas Maret 

(USM). 
 

 

 

 

 

 

52 



53 
 

Taufik, M., Wikan, D. 2017. Perancangan Fotografi Esai" Semarang City By The 

Sea" dengan Pendekatan Edfat. ANDHARUPA: Jurnal Desain Komunikasi 

Visual & Multimedia, 3(02), 204-212. 
 

Valentino, D. E. 2019. Pengantar Tipografi. TEMATIK-Jurnal Teknologi Informasi 

Dan Komunikasi, 6(2), 152-173. 

 

Yogananti,  A.  F.  2015.  Pengaruh  psikologi   kombinasi   warna   dalam 

website. ANDHARUPA:  Jurnal  Desain  Komunikasi   Visual   & 

Multimedia, 1(01), 45-54. 

 

Yudianto, Y., Bramantijo, B., Sutanto, R. P. 2014. Perancangan Buku Esai Foto 

Kehidupan Pengrajin Logam Di Kawasan Situs Trowulan Mojokerto. Jurnal 

DKV Adiwarna, 1(4), 12. 
 

Yuliati, D. 2007. Kebudayaan Lokal Versus Kebudayaan Global: Hidup atau 

Mati. Citra Lekha, (1). 1. 

 

Ali, N. 2008. Pengenalan Teori Warna. Yogyakarta: Andi offset 

 

Anggraini, L., Nathalia, K. 2014. Desain Komunikasi Visual dasar-dasar panduan 

untuk pemula. Bandung: Nuansa Cendekia. 

 

Farida, N. 2014. Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan 

Bahasa. Solo: Cakra Books. 
 

Mas’ad. 2020. Potret Cagar Budaya di Indonesia. Tangerang Selatan: Pusat Data 

dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

 

Noor, H., Tatau, W. G. 2020. Betang Tipomorfologi Permukiman Kalimantan 

Tengah. Yogyakarta: Kansius 

 

Rustan, S. 2008. Layout dasar dan penerapannya. Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama. 
 

Sanyoto, S. E., & Sadjiman, D. 2005. Dasar-dasar tata rupa dan desain. 

Yogyakarta: Arti Bumi Intaran. 

 

Sitepu, B. P. 2012. Penulisan buku teks pelajaran. Bandung: Remaja Rosdakarya 

 

Sihombing, D. 2001. Tipografi dalam desain grafis. Jakarta; Gramedia Pustaka 

Utama. 

 

Sugiyono. 2012. Memahami penelitian kualitatif. Bandung: Alfabeta. 

 

Tengah, B. P. S. K. 2015. Kalimantan Tengah Dalam Angka. Palangka Raya : 

Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah. 



54 
 

Haripoza, O. D. (2016). Disertasi. Identifikasi Perubahan Arsitektur Rumah 

Tradisional, Studi Kasus Permukiman Desa Kurau, Aliran Sungai Desa Kurau 

di Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung. Yogyakarta: 

Universitas Atma Jaya. 

 

Mujaddidah, V. V. (2016). Disertasi. Perancangan Buku Visual Tenun Bali sebagai 

Upaya Pelestarian Tenun. Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh Nopember. 

 

Mochtar, M., & Ds, M. (2019). Disertasi. Perancangan Kampanye Sosial Tentang 

Manfaat Olahraga Di Sela Waktu Kerja Bagi Pegawai Kantoran. Mahardika 

Mardian Pertama: 136010017 

 

Pratama, R. J. (2015). Tugas Akhir. Penciptaan Buku Esai Fotografi Topeng 

Dalang sebagai Upaya Melestarikan Budaya Tradisional Sumenep. Surabaya: 

Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya. 
 

Wijanarka, W. (2001). DIsertasi. Dasar Dasar Konsep Pelestarian Dan 

Pengembangan Kawasan Tepi Sungai Di Palangka Raya. Semarang: 

Universitas Diponegoro. 
 

Zariri Z, I. (2019). Disertasi. Level Angle Untuk Memperkuat Dramatik Dalam 

Sinematografi Film “Pembawa Pesan”. Yogyakarta: Institut Seni Indonesia 

Yogyakarta. 

 
Pengertian Layout (Tata Letak) Dalam Desain Grafis. 2019. Internet. 

://qomaruna.com/pengertian-layout/. Diakses tanggal 25 Oktober 2021. 


