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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Fotografi merupakan suatu ilmu yang sedang naik daun pada rentan waktu 5 

tahun kebelakang ini, pasalnya banyak orang yang tertarik untuk terjun untuk belajar 

dunia fotografi. Pada dasarnya, Fotografi sendiri merupakan seni menggambar yang 

dihasilkan menggunakan media cahaya sebagai komposisi utama yang akan sangat 

berpengaruh dengan gambar yang dihasilkan. Jika diartikan secara terpisah, Foto 

yang berarti cahaya dan Grafi berarti gambar, dan jika digabungkan menjadi sebuah 

karya atau gambar yang dihasilkan melalui permainan cahaya yang diproses melalui 

alat yang bernama kamera. Menurut Darwis Triadi selaku Fotografer Profesional dari 

Indonesia, “Fotografi merupakan eksplorasi dalam cahaya dan harus dipelajari”. 

Fotografi harus memiliki ikatan dengan objek yang ada di dalamnya, apa yang di 

rekam/digambar melalui kamera harus bisa menceritakan atau merepresentasikan 

maksud dan tujuan dari objek tersebut. 

Dengan adanya fotografi, tidak sedikit di dunia ini yang menggunakannya 

sebagai alat untuk branding atau memperkenalkan suatu produk ke kalangan luas. 

Bukan tanpa alasan, manusia cenderung lebih mudah mengenali sesuatu 
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hal secara visual atau berupa gambar. Fotografi sendiri memiliki nilai lebih 

dalam mempromosikan sesuatu karena hampir semua kalangan bisa menggunakan 

fotografi meskipun tidak harus mengikuti paten / standard yang ada. Tidak dipungkiri 

dari masa ke masa, penggunaan fotografi sebagai media promosi terus digunakan dan 

seiring berjalannya waktu muncul berbagai macam inovasi – inovasi baru dalam 

membuat konten dari produk yang dipromosikan melalui fotografi.  

Fotografi dalam kegunaannya juga berperan besar dalam merubah keinginan 

atau hasrat seseorang dalam memilih sesuatu. Hal ini disebabkan karena apa yang 

ingin disampaikan melalui foto tersebut haruslah bisa tepat sasaran atau dengan kata 

lain menyatu dengan pola pikir konsumen atau masyarakat. Dan juga bukan tanpa 

alasan jika semua orang terus berkarya dengan hal – hal yang baru dan bisa diterima 

masyarakat dengan mudah.  

Dalam penerapannya, bidang fotografi pasti menggunakan wadah atau platform 

yang menjadi suatu perantara dari foto yang dihasilkan untuk diteruskan atau kata 

lain disebar luaskan ke masyarakat atau konsumen yang telah ditentukan pasarnya. 

Baik secara offline maupun online apapun media yang digunakan pasti sangat 

berpengaruh pada keinginan dan sudut pandang konsumen atau masyarakat. , saat ini 

media sosial merupakan media yang penggunaannya lebih efektif karena sudah 

berbasis online, terlebih pada era 4.0 ini yang hampir sebagian besar aktivitas yang 

dilakukan manusia sejak membuka hingga memejamkan mata bergantung pada 

teknologi. Perannya yaitu untuk menyampaikan informasi dari satu individu ke 

individu lain hingga ke kelompok lain secara tidak langsung maupun langsung. 
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Media sosial sendiri menurut McGraw Hill dalam Kamusnya menjelaskan bahwa, 

Media sosial adalah sarana yang digunakan oleh orang-orang untuk berinteraksi satu 

sama lain dengan cara menciptakan, berbagi, serta bertukar informasi dan gagasan 

dalam sebuah jaringan dan komunitas virtual ( McGraw Hill, Social Media 

Dictionary ). 

Dalam kehadirannya di era sekarang, media sosial memiliki peranan penting 

dalam menyampaikan segala jenis informasi dalam berbagai bentuk ( berita, foto, 

hingga video ). Banyak individu maupun kelompok hingga pelaku industri kreatif 

yang menggunakan media sosial sebagai alat branding atau promosi dari mereka, 

berlomba untuk menciptakan konten yang digemari oleh masyarakat luas. Dan 

adanya jejaring sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, hingga YouTube  

menambah kemudahan dalam melakukan kegiatan promosi.  

Di Indonesia pun, dalam sektor pariwisata yang menjadi salah satu program 

kerja unggulan dari pemerintah dalam menyokong pertumbuhan pariwisatanya jika 

dilihat dari pemasukan devisanya yang menempati urutan kedua pun terus 

menggenjot kegiatan promosi dari destinasi – destinasi wisata yang ada di Indonesia. 

Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia hingga saat ini terus 

menggenjot upaya promosi yang dilakukan, salah satunya yaitu dengan menggunakan 

platform media sosial Instagram dimana salah satu akun yang dimiliki yaitu 

@pesonatravel_id berisi konten foto yang merepresentasikan berbagai macam 

destinasi, wilayah, hingga informasi terkait perkembangan pariwisata di Indonesia. 

Dengan hasil foto yang didapat dan kemudian diunggah melalui media sosial tersebut 
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secara tidak langsung maupun secara langsung ( mulut ke mulut ) akan 

mempengaruhi masyarakat yang melihat foto tersebut ( melalui media sosial 

Instagram) untuk mengetahui keberadaan dan informasi mengenai tempat atau 

sesuatu yang ada di dalam foto tersebut. Dan ini bisa menimbulkan minat masyarakat 

untuk datang ke tempat tersebut. 

Dari foto yang diunggah melalui media sosial, akan timbul minat masyarakat 

untuk datang mengunjungi apa yang ada di dalam foto tersebut. Semakin informatif 

dan menarik foto yang ditampilkan, semakin besar pula kemungkinan bagi wisatawan 

nusantara maupun wisatawan mancanegara untuk datang. Sama halnya upaya yang 

dilakukan oleh Kementrian Pariwisata, Kota Surabaya pun gencar melakukan 

perbaikan secara infrastruktur maupun sarana dan prasarana yang ada di destinasi 

wisata tersebut, hal ini guna untuk memperkuat promosi yang dilakukan di setiap 

destinasi wisata di Surabaya. Jika secara infrastruktur dan sarana prasaran sudah 

memadai, kemudian dilakukan kegiatan mempromosikan tempat tersebut dengan 

melakukan pengambilan foto kemudian diunggah melalui sosial media yang dimiliki. 

Adapun berbagai macam destinasi di Surabaya bisa di promosikan secara baik dan 

dikemas sedemikian menarik yang tersebar di Surabaya yang di bagi dalam berbagai 

kategori sebagai berikut;  
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Tabel 1.1 
Data Taman di Surabaya 

 

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Priwisata Surabaya, Data 
Keserketariatan DISBUDPAR 

 
Taman di Surabaya bukan merupakan suatu yang asing di dengar lagi, karena 

Kota Surabaya perna meraih penghargaan dengan salah satu kota terhijau yang ada di 

Asia. Oleh karena itu, berdasarkan data diatas, sektor wisata taman menjadi daya tarik 

yang sedang naik daun. Selain itu jumlah taman yang tersebar di Surabaya berjumlah 

lebih dari 20 tempat. Namun, pada tahun 2019 terdapat satu daya tarik baru yaitu 

Bunga Tabebuya yang tersebar di beberapa ruas jalan besar di Surabaya.   
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Tabel 1.2 
Data Museum di Surabaya 

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Surabaya, Data 
Keserketariatan DISBUDPAR 

 
Surabaya memiliki berbagai jenis museum yang menyimpan berbagai macam 

koleksi seperti peninggalan alat perang, kendaraan di masa penjajahan, peralatan 

kesehatan hingga action figure seperti yang ada pada museum Blockbuster. Beberapa 

museum di Surabaya ada yang dikelola oleh pemerintah maupun milik per-seorangan 

atau paguyuban. Seperti museum Blockbuster yang dibangun oleh sesorang yang 

mempunyai banyak koleksi aksi figur yang kemudian di gabungkan dengan usaha 

milik keluarganya. 
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Tabel 1.3 
Data Destinasi Alam di Surabaya 

 

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Surabaya, Data 
Keserketariatan DISBUDPAR 

 
Meskipun kota Surabaya bukan kota yang mengandalkan potensi alam nya 

sebagai sumber utama dalam sektor pariwisatanya, namun berdasarkan data di atas 

menandakan jika Surabaya memiliki beberapa tempat yang berbasis alam yang 

mampu dikembangkan sebagai potensi wisata di Surabaya. 

Tabel 1.4 
Data Kampung di Surabaya 

 

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Surabaya, Data 
Keserketariatan DISBUDPAR 

 
Kota Surabaya memiliki beragm jenis kampung yang memiliki karakteristik 

dan daya tariknya masing masing. Keunikan dari kampung ini berdasarkan sejarah 
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atau histori beridirinya kampung ini atau berdasarkan kondisi atau kegiatan 

masyarakat di dalamnya yang tergolong unik. Seperti Kampung warna warni yang 

terdapar di pesisir Kenjeran, yang dimana setiap rumah warga di hiasi oleh cat yang 

beragam. 

Tabel 1.5 
Data Wisata Belanja di Surabaya 

 

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Data Keserketariatan 
DISBUDPAR 

 
Wisata Belanja merupakan daya tarik lain di Surabaya karena Surabaya 

tergolong sebagai kota besar yang di dalamnya terjadi berbagai kegiatan ekonomi. 

Tidak hanya fokus pada kegiatan belanjanya, namun bangunan dari tiap pusat 

perbelanjaan tersebut memiliki ciri khas sendiri. Seperti jembatan penghubung 

Galaxy Mall 1&2 dengan Galaxy Mall 3, jembatan ini juga menjadi salah satu spot 

yang menarik untuk dikunjungi, banyak orang yang ingin berfoto di dalam maupun 

dari luar jembatan tersebut. 
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Tabel 1.6 
Data Lapangan di Surabaya 

 

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Surabaya, Data 
Keserketariatan DISBUDPAR 

Memang fungsinya bukan untuk kegiatan event berskala besar tetapi beberapa 

lapangan di Surabaya seringkali di datangi oleh masyarakat yang tengah melakukan 

olahraga atau sekedar pelepas penat mencari suasana baru karena setiap lapangan 

memiliki suasana yang berbeda. 

Tabel 1.7 
Data Wisata Religi di Surabaya 

 

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Data Keserketariatan 
DISBUDPAR 

Sisi religi juga tidak bisa lepas dari kota bersejarah, seperti terdapat berbagai 

peninggalan sejarah dalam bentuk bangunan tempat ibadah hingga tempat 
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persemayaman atau makam yang masih terawat hingga sekarang. Seperti pada tabel 

diatas memunjukkan beberapa peninggalan rumah ibadah yang masih dirawat dan di 

fungsikan dengan baik oleh penganut agamanya hingga saat ini. 

Tabel 1.8 
Data Wisata Lansekap di Surabaya 

 

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Surabaya, Data 
Keserketariatan DISBUDPAR 

 
Menurut data diatas, keberadaan wisata lansekap ini dimaksud dengan tempat / 

bangunan dengan pemandangan atau dengan latar belakang sejarah di dalamnya. 

Seperti Benteng Kedung Cowek yang dahulu digunakan sebagai benteng pertahanan 

saat masa penjajahan. Selain itu ada beberapa spot jembatan di Surabaya yang 

mengandung unsur sejarah seperti Jembatan Merah yang dulunya merupakan tempat 

pertumpahan darah saat masa kolonial Belanda. 
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Tabel 1.9 
Data Kawasan Cagar Budaya di Surabaya 

 

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Surabaya, Data 
Keserketariatan DISBUDPAR 

 
Tabel 1.10 

Data Bangunan Cagar Budaya di Surabaya 

 
Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Surabaya, Data 

Keserketariatan DISBUDPAR 
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Berdasarkan tabel diatas, merupakan daftar tempat atau lokasi di Surabaya yang 

menjadi favorit wisatawan saat berkunjung ke Surabaya. Karena Surabaya sendiri 

memiliki sangat banyak bangunan hingga kawasan bersejarah maupun peninggalan 

sejarah yang banyak diantaranya masih dijaga hingga sekarang. Juga menjadi tempat 

atau destinasi unggulan yang di miliki Surabaya, banyak sekali wisatawan yang 

mengabadikan momen hingga ber nostalgia saat mengunjungi tempat tempat 

bersejarah di Surabaya karena di setiap tempat memiliki cerita yang khas dan berbeda 

beda.  

Seperti kawasan sekitar Tugu Pahlawan yang dahulu menjadi pusat kegiatan 

perjuangan arek arek Suroboyo dalam memperjuangkan kemerdekaan. Terdapat 

gedung Bank Indonesia, Viaduk, Monumen Tugu Pahlawan, Hingga Kantor Pos 

Kebonrojo yang menjadi saksi bisu sejarah di Surabaya 

Dari data destinasi yang tersebar di berbagai wilayah di Surabaya diatas, hampir 

sebagian besar dari tempat tersebut memiliki keunikan yang bisa digunakan sebagai 

bahan atau konten promosi melalui media sosial. Sebagai perbandingan, pulau Bali 

merupakan salah satu destinasi di Indonesia yang keindahan pulaunya sduah dikenal 

hingga ruang lingkup dunia. Bahkan Bali dinobatkan sebagai destinasi dengan jumlah 

hashtag atau tanda pagar yang mampu digunakan sebagai memperluas jangkauan 

promosi di media sosial Instagram. 
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Berdasarkan urutan kepopuleran berdasarkan media sosial, Bali menjadi pulau 

paling populer dengan jumlah “#” ( tanda pagar ) terbanyak di dunia dengan jumlah 

60.473.066 tanda pagar, berdasarkan postingan data statistik dari akun media sosial 

Instagram Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia, adapun jumlahnya 

seperti pada tabel berikut : 

Tabel 1.11 
Data Tingkat Kepopuleran Pulau di Dunia 

 
No Nama Pulau Jumlah Tanda Pagar 

1 Bali 60.473.066 

2 Ibiza 16.320.328 

3 Sisillia 12.974.059 

4 Mallorca 11.506.229 

5 Phuket 9.478.954 

6 Tenerife  7.982.190 

7 Sardinia  7.458.508 

8 Maui  6.612.358 

9 Santorini 6.107.233 

10 Korsika 5.423.859 

Sumber: Foto Postingan Akun Instagram KEMENPAREKRAF 

Dari data diatas menunjukkan bagaimana jika penggunaan media sosial sudah 

diguakan secara tepat sasaran dan konten yang diberikan sesuai dengan imajinasi 

masyarakat dapat menimbulkan efek yang berkelanjutan dan masif khususnya 
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terhadap wisatawan. Adapun data yang menunjukkan jumlah wisatawan nusantara 

maupun wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Surabaya khususnya untuk 

mengunjungi obyek wisata di Surabaya, sebagai berikut: 

Tabel 1.12 
Data Kunjungan Wisatawan Surabaya 2019 

NO Periode Bulan Wisnus Wisman 

1 Januari 836.787 5.114 

2 Februari 669.228 6.747 

3 Maret 851.561 6.815 

4 April 879.480 5.275 

5 Mei 463.911 3.815 

6 Juni 922.264 2.900 

7 Juli 982.360 9.395 

8 Agustus 717.800 7.430 

9 September 1.016.731 5.325 

10 Oktober 856.585 4.795 

11 November 912.040 4.829 

12 Desember 957.517 3.155 

 JUMLAH 10.096.264 65.595 

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Surabaya, Data 
Keserketariatan DISBUDPAR 

 
Sebagai acuan, data diatas merupakan jumlah wisatawan yang mengunjungi 

tempat atau destinasi wisata di Surabaya pada tahun 2019 silam, menunjukkan bahwa 
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minat masyarakat dalam negeri sangat besar saat berkunjung ke Surabaya, bahkan 

jumlah wisatawan mancanegara cukup terbilang banyak untuk kota yang berbasis 

kota metropolitan. 

Adapun cara yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota 

Surabaya dalam mempromosikan destinasi wisata di Surabaya salah satunya dengan 

membuat akun media sosial yang difungsikan sebagai media penyalur hasil fotografi 

yang dilakukan oleh tim promosi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Surabaya. 

Upaya ini dilakukan karena dirasa lebih efektif dalam mempromosikan suatu 

destinasi, terutama yang ada di Surabaya. Karena melalui hasil fotografi masyarakat 

lebih mudah untuk mengenali suatu tempat tanpa harus mengunjungi tempat itu saat 

itu juga. Hasil foto yang didapat tidak selalu dimasukkan kedala media sosial yang 

dimiliki ( Instagram, Twitter, Facebook, Youtube ) namun juga bisa diletakkan di 

media lainnya seperti majalah, koran, brosur, hingga banner.  

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Memproduksi foto yang baik untuk di promosikan oleh 

DISBUDPAR Surabaya? 

2. Apa Saja Kendala Dalam  Upaya Memproduksi foto yang baik untuk di 

promosikan oleh DISBUDPAR Surabaya? 
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1.3 Tujuan dan Manfaat 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya produksi Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kota Surabaya mempromosikan tempat wisata yang ada di 

Surabaya melalui media visual berupa fotografi. Karena hanya dengan sebuah 

hasil foto saja bisa mepengaruhi keinginan seseorang dalam berkunjung ke 

suatu tempat atau objek wisata.  

2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang mungkin terjadi dalam pengambilan 

/ produksi gambar atau foto di tempat atau objek wisata. Karena ada beberapa 

kendala saat pengambilan foto yang bisa dicegah atau di minimalisir selama 

pengambilan maupun setelah pengambilan foto. 

 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Adanya penelitian yang dilakukan peneliti di Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kota Surabaya ini bertujuan untuk mengetahui apa saja upaya yang 

telah dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya dalam 

mempromosikan destinasi wisata yang ada di Surabaya.  
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2. Bagi Pembaca 

Sebagai informasi sekaligus referensi bagaimana upaya yang dilakukan kota 

Surabaya dalam mempromosikan destinasi wisata yang ada di Surabaya 

khususnya melalui fotografi.  

3. Bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya 

Sebagai bahan evaluasi sekaligus membuka kesempatan bagi mahasiswa 

khususnya generasi muda untuk turut serta mengembangkan sektor pariwisata 

di Surabaya. 

4. Bagi D3 Pariwisata 

Untuk menjalin kerjasama anatara Program Studi D3 Pariwisata dengan 

Kedinasan Pariwisata. Selain itu bisa menjadi jembatan antara Mahasiswa 

aktif maupun alumni untuk turut serta dalam menjadi bagian dalam industri 

pariwisata ataupun menjalin relasi yang lebih luas.   
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Unity Foto 

Produksi Foto Untuk 
Promosi Wisata 

Kendala SDM Output Foto 

Editing 

Mechanical (alat) 

Cuaca 

Interpretasi Foto 

Platform 

Persiapan         

Talent 

Fotografer 

Foto Yang Memenuhi 
Standard Promosi 
Destinasi Wisata 

DISBUDPAR 

 

1.4 Kerangka Pemikiran 

Bagan 1.1 
Kerangka Pemikiran 
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1.4.1 Unity Foto 

Unity Foto merupakan sebuah kesatuan dalam yang didalamnya terdapat 

elemen penyusun ( Keharmonisan Warna, Mood, Lighting, Supporting Object ) yang 

dapat membuat suatu foto terlihat solid dan memiliki arti. Adapun elemen penyusun 

tersebut yang didalamnya memiliki komponen lain yang saling mendukung untuk 

menghasilkan suatu elemen yang baik. 

1. Colour Harmony (Keharmonisan Warna) 

Harmoni Warna atau Colour Harmony merupakan perpaduan antara 

warna primer dan komplementer. Sebuah foto akan lebih memiliki sebuah 

arti dengan memilih komposisi warna yang pas. Di dalamnya terdapat 

beberapa aturan warna lainnya seperti: 

a. White Balance , yaitu keseimbangan warna secara keseluruhan ( 

supaya tidak terlalu kuning atau biru ) 

b. Color Palette , merupakan ketersediaan warna yang ada pada objek 

yang ada. 

c. Color Grading , merupakan gradasi antara warna satu dengan 

warna yang lain agar menciptakan warna yang selaras. 

2. Mood ( Suasana ) 

Membangun suasana dalam suatu foto juga perlu diperhatikan, 

pembawaan dan memainkan emosi orang yang melihat foto menjadi daya 

pikat yang cukup vital dalam menyapaikan sebuah foto. Objek dan 
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sekitarnya harus saling mendukung agar suasana yang ingin dihasilkan bisa 

keluar secara penuh. 

3. Lighting ( Pencahayaan ) 

Penataan cahaya juga merupakan salah satu komposisi yang harus 

sangat diperhatikan dalam mengambil foto, karena pada dasarnya fotografi 

merupakan seni yang menggunakan media cahaya sebagai sumber 

utamanya. Seorang fotografer dituntut untuk mengerti dan paham sumber 

cahaya yang masuk ke dalam kamera, jika objek yang menerima cahaya 

terlalu menerima terlalu banyak cahaya akan membuat objek tersebut 

menjadi terlalu terang dan merusak hasil gambar, sebaliknya jika objek 

kurang menerima cahaya akan membuat objek sulit terlihat dan kehilangan 

fokusnya.  

Keberadaan cahaya juga dapat berpengaruh pada suasana yang 

dihasilkan nantinya, selain itu dengan adanya cahaya bisa menambah 

dimensi dari objek yang akan difoto. 

4. Supporting Objects ( Objek Pendukung ) 

Supporting Object merupakan komponen pendukung objek yang 

menjadi focus utama dalam sebuah foto. Kegunaan dari Supporting Object 

akan memperkuat objek utama yang akan difoto, dan akan menghasilkan 

keselarasan. Seorang fotografer harus bisa mengerti objek apa saja yang 

diperlukan atau tidak dalam sebuah frame foto. 
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1.4.2 Produksi Foto 

Menurut Sofjan Assauri (2008) yang mengatakan bahwa, 

produksi  adalah  kegiatan  yang  mentransformasikan  semua  konektfitas yang 

menghasilakn kegiatan / aktivitas  sehingga aouput atau inputnya adalah 

barang  atau  jasa,  serta kegiatan yang dapat mendukung keberlangsungan manusia.  

Sedangkan foto menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia / KBBI merupakan 

“potret”. Jika diartikan maka arti dari Produksi Foto sendiri yaitu suatu kegiatan yang 

menggabungkan SDM dengan SDA. Yang dimaksud dengan SDA ( Sumber Daya 

Alam) yaitu cahaya yang menjadi sumber utama dalam seni fotografi, dan SDM 

(Sumber Daya Manusia) yang dimaksud yaitu manusia ( fotografer) dan beserta alat – 

alat yang digunakannya ( Kamera, Lensa, Aksesoris, dll ). 

Dalam suatu produksi foto sendiri ada beberapa proses yang dilakukan oleh 

seorang fotografer untuk menghasilkan foto yang proporsional. Prosesnya yaitu 

cahaya (sumber utama) akan ditangkap oleh kamera yang selanjutnya akan diproses 

melalui lensa kemudian diteruskan menuju sensor kamera yang akan menghasilkan 

gambar. Seorang fotografer harus bisa memainkan dan merubah ISO / ASA ( ISO 

Speed ), Aperture ( Diafragma ), dan Shutter Speed ( Kemampuan kamera dalam 

mengambil frame gambar dalam hitungan detik ) dengan menyesuaikan kondisi 

tempat dan sumber cahaya yang masuk. 
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1.4.2.1 Tujuan Akhir Foto 

Setiap foto yang diambil memiliki kriteria masing masing untuk bisa digunakan 

berdasarkan kebutuhan dari foto tersebut. Dengan tujuan tersebut harus bisa 

menceritakan isi dari foto yang telah di produksi kemudian di promosikan. Di dalam 

sebuah foto yang diproduksi harus memenuhi beberapa kriteria yang telah di tetapkan 

standarnya oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya ( Wawancara 

Peneliti kepada kepala Sie Bidang Promosi DISBUDPAR Surabaya, 2020 ) : 

1. Platform 

Secara umum, platform merupakan adalah hardware (perangkat keras) 

atau software (perangkat lunak) yang mendasari suatu sistem. Kemudian pada 

fungsinya sendiri, platform digunakan sebagai alat atau wadah untuk 

mempromosikan hasil foto yang telah di produksi. Terdapat berbagai macam 

platform yang digunakan seperti Instagram, Facebook, dan lain lain yang 

dimana setiap platform tersebut memiliki ketentuan agar foto atau konten 

yang di tampilkan dapat terlihat deengan bagus. Beberapa jenis platform dan 

ketentuannya seperti : 

a. Instagram 

Merupakan plafrom atau aplikasi media sosial yang memungkinkan 

penggunanya untuk berbagi foto maupun video secara luas. Hingga saat ini 

Instagram merupakan media sosial yang paling digemari oleh masyarakat 

setelah Facebook, meskipun demikian Instagram masih menjadi favorit 
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digunakan menjadi wadah promosi hingga menjadi wadah bisnis. Hal ini 

dikarenakan arus informasi yang dialirkan terbilang cepat, mudah, dan efektif. 

Ini juga dipengaruhi karena konten atau foto yang di posting terlihat baik dan 

bagus sehingga menarik perhatian pengguna lainnya yang melihat foto 

tersebut, Instagram sendiri memiliki beberapa ketentuan untuk foto yang di 

upload agar terlihat baik diantarnya ukuran rasio minimal 1600x1200 atau 

1024x1024, ukuran size foto minimal 2 megabyte, format foto JPEG 

Dengan demikian, foto yang di unggah ke Instagram memiliki kualitas foto 

yang bagus dan baik, dan tidak mengalami penurunan kualitas atau downgrade saat 

setelah melalui proses editing nantinya. 

b. Facebook 

Facebook merupakan aplikasi jejaring sosial yang menghubungkan antara 

pengguna satu dengan pengguna lainnya dengan menampilkan semacam 

profil dari pengguna tersebut di dalamnya. Jangkauan dari Facebook sendiri 

sangat luas dan tersebar di berbagai negara, sehingga memungkinkan berbagi 

informasi, melakukan diskusi umum, mengadakan event, hingga sebagai 

tempat promosi yang efektif. Meskipun penggunaan awalnya hanya sebagai 

wadah untuk bertukar informasi antar pengguna dan sebagai forum diskusi, 

Facebook sekarang sudah menjadi salah satu platform yang memfasilitasi 

penggunanya untuk berbagi informasi dengan menyertakan konten di 

dalamnya. Adapun ketentuan konten yang di unggah ke Facebook seperti 
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berikut : format foto berupa JPEG,BMP,PNG,GIF, atau TIFF, ukuran foto 

maksimal 15 megabyte, menggunakan versi terbaru dari Facebook 

Diatas merupakan ketentuan yang harus diikuti supaya konten yang diupload ke 

Facebook telah memenuhi ketentuan dan kebijakan dari aplikasi tersebut. Meskipun 

beberapa platform yang lain memiliki ketentuan yang berbeda tetapi hampir semua 

memiliki ketentuan yang serupa.  

Namun demikian, menentukan foto seperti apa yang akan di unggah juga perlu 

diperhatikan. Foto yang terlihat photogenic cenderung akan di unggah pada 

Instagram karena di aplikasi tersebut terdapat algoritma dimana foto yang terlihat 

photogenic (atau dalam Instagram disebut dengan Instagrammable) akan lebih 

banyak menarik atensi atau perhatian dari pengguna lainnya. Berbeda dengan 

Facebook yang tidak terlalu memperhatikan seperti apa foto yang di unggah, namun 

cenderung foto atau konten yang lebih berisi informasi atau berisi infografis. 

2. Interpretasi Foto ( Makna / Arti ) 

Interpretasi merupakan  pemberian kesan, pendapat, atau pandangan 

teoretis terhadap sesuatu; tafsiran (KBBI). Interpretasi Foto merupakan suatu 

kegiatan dimana seseorang memberikan nilai atau pandangan terhadap suatu 

hasil foto yang dimana hasil interpretasi tersebut mampu diceritakan sehingga 

memberikan arti tersendiri bagi orang tersebut. Dalam prosesnya, interpretasi 

foto yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya 
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berdasarkan konsep atau tema yang telah ditetapkan oleh bidang promosi 

selaku penanggug jawab produksi foto yang dilakukan.  

Konsep atau tema yang terkandung pada sebuah foto mampu mempengaruhi 

keinginan orang dari orang lain. Dalam hal ini lah yang ingin ditekankan oleh Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya khususnya bidang promosi dalam 

memproduksi foto destinasi wisata di Surabaya supaya menarik dan informatif 

sehingga mampu menarik banyak calon wisatawan untuk datang dan berkunjung ke 

berbagai tempat wisata di Surabaya.  

1.4.2.2 Kendala 

Berdasarkan KBBI, kendala merupakan faktor atau keadaan yang membatasi, 

menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran; kekuatan yang memaksa 

pembatalan pelaksanaan; (KBBI Daring, Badan Pengembangan dan Pembinaan 

Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, V ). Di dalam 

sebuah proses produksi pasti terdapat kendala yang disebabkan secara sengaja 

maupun tidak sengaja. Terlebih pada produksi fotografi yang melibatkan berbagai 

aspek seperti gear/alat, cuaca, hingga proses editing. 
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1. Cuaca 

Cuaca merupakan keadaan atmosfer secara keseluruhan pada suatu saat 

termasuk perubahan, perkembangan, dan menghilangnya suatu fenomena ( 

World Climate Conference, 1979 ). Dalam produksi sebuah foto, keberadaan 

cuaca tidak bisa lepas dalam prosesnya. Sebab sumber utama dari seni 

fotografi yaitu cahaya, seorang fotografer yang baik harus paham kapan waktu 

yang tepat untuk mengambil sebuah foto dengan mempertimbangkan cuaca 

sebagai salah satu faktor utamanya. 

2. Mechanical ( Alat ) 

Yang dimaksud dengan Mechanical atau alat yaitu kamera, kamera sendiri 

merupakan alat yang dibuat oleh manusia namun tenaga penggeraknya bukan 

berasal dari manusia. Seperti pengertian dari alat mekanik sendiri yaitu, 

adalah konstruksi peralatan yang menggunakan tenaga gerak (mekanis) yang 

bersumber daritenaga manusia maupun nonmanusia. 

Pada kamera bisa sering terjadi kerusakan yang disebabkan secara 

eksternal maupun internal. Contoh kerusakan internal yaitu terjadi kesalaha 

sistem pada sensor kamera maupun pada mesin kamera, sedangkan untuk 

kerusakan yang terjadi eksternal bisa terjadi karena adanya benturan, jatuh, 

lensa atau sensor yang berjamur, hingga terkena air yang dapat menimbulkan 

kerusakan secara internal. 
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3. Editing 

Menurut Roy Thompson dan Christoper J. Bowen (2009), mengartikan 

editing adalah proses mengorganisir, mereview, memilih dan menyusun 

gambar dan suara dari hasil produksi. Editing harus menghasilkan tayangan 

gambar yang padu dan cerita yang penuh makna sesuai apa yang telah 

direncanakan sebelumnya yaitu untuk menghibur, menginformasikan, 

memberi inspirasi dan lainnya.  

Editing dalam seni fotografi dapat diartikan menambah atau mengurangi 

komposisi yang sudah ada untuk menciptakan suatu kondisi atau keadaan 

yang informatif. Secara umum editing dibagi dalam 3 bagian yaitu : 

a. Edit Ringan, yaitu mengolah foto dengan hanya melakukan cropping 

dan resize foto. 

b. Edit Sedang, pada tahap ini foto akan disesuaikan pencahayaanya, 

warna, hingga tingkat kontras dari foto tersebut. Biasanya tahap ini 

menggunakan aplikasi seperti VSCO, Lightroom, dan Snapseed. 

c. Edit Berat, pada bagian ini sebuah foto akan lebih dihidupkan 

imajinasinya dengan menambahkan detail – detail tertentu kedalam 

foto tersebut sehingga bisa menciptakan imajinasi yang baru dari 

sebuah foto. Aplikasi yang sering digunakan oleh para editor pada 

tahap ini yaitu Adobe Photoshop hingga Adobe Ilustrator. 
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1.4.2.3 SDM 

Menurut CIPD (The Chartered Institute of Personnel and Development) 

Mullins (2005), yaitu yaitu suatu strategi perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan 

yang bertujuan dalam mengelola manusia (karyawan) agar memiliki kinerja usaha 

yang maksimal termasuk pada kebijakan pengembangan serta proses untuk 

mendukung strategi. 

Menurut M.T.E Hariandja (2002), Sumber Daya Manusia adalah salah satu 

faktor yang paling utama pada suatu perusahaan dilihat dari faktor-faktor lainnya 

selain modal usaha. Oleh karenanya, SDM sangat diperlukan untuk dikelola dengan 

baik agar efektivitas dan efisiensi perusahaan semakin meningkat. 

Dalam arti, sumber daya manusia adalah sebuah individu maupun kelompok 

yang berperan dalam menjalankan sebuah produksi dalam mencapai sebuah tujuan 

dalam organisasi.  

1. Fotografer 

Fotografer adalah seseorang yang mengatur kamera untuk memotret. 

(Dessy Stela, Fotografi Sebagai Alat Publikasi Pariwisata : 2018) 

2. Talent / Model 

Model yaitu seseorang yang akan dijadikan objek dalam memotret. 

Seorang talent foto harus bisa selaras dengan tema foto yang akan di ambil. 

Jika menggunakan konsep landscape maka talent tersebut harus bisa 

memvisualisasikan kondisi atau keadaan dari latar belakang tersebut 
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3. Persiapan 

Persiapan merupakan, perbuatan (hal dan sebagainya) bersiap-siap atau 

mempersiapkan; tindakan (rancangan dan sebagainya) untuk sesuatu ( KBBI 

Daring, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia,V ). Dalam persiapan, 

seorang fotografer akan melakukan pengecekan ulang pada kesiapan alat dan 

properti yang akan dibawa hingga menyusun konsep yang akan digunakan 

saat memotret. 

1.4.3 Foto Yang Memenuhi Standard Fotografi 

Mengutip dari ISO “International Standard Organitation”, Ketika gambar dari 

DSC diperoleh menggunakan eksposur yang tidak mencukupi, reproduksi nada yang 

tepat umumnya dapat dipertahankan dengan meningkatkan perolehan elektronik atau 

digital, tetapi gambar akan mengandung jumlah noise yang tidak dapat diterima. Saat 

eksposur ditingkatkan, gain dapat dikurangi, dan, oleh karena itu, noise gambar 

biasanya dapat dikurangi ke tingkat yang dapat diterima. Jika eksposur meningkat 

secara berlebihan, sinyal yang dihasilkan di area terang gambar dapat melebihi 

kapasitas level sinyal maksimum dari sensor gambar atau pemrosesan sinyal kamera. 

Hal ini dapat menyebabkan sorotan gambar terpotong untuk membentuk area cerah 

yang seragam, atau mekar ke area sekitar gambar. Oleh karena itu, penting untuk 

mengetahui EI (Exposre Index) yang rata-rata akan menghasilkan kualitas gambar 

terbaik untuk pengaturan DSC tertentu, dan kisaran EI (Exposure Index) di mana 
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DSC dapat diharapkan untuk menghasilkan kualitas gambar yang dapat diterima. 

Kecepatan ISO dan peringkat lintang kecepatan dimaksudkan untuk menyediakan 

informasi tersebut. 

Dengan kata lain, dalam untuk hasil sebuah foto yang memenuhi standar 

fotografi internasional yaitu dengan memperhatikan batas eksposur (kecerahan) 

dengan mengombinasikan ISO Speed, Aperture, dan Shutter Speed sehingga 

menghasilkan eksposur yang baik. 

 

1.5 Metodelogi Penelitian 

Peneliti meggunakan jenis penelitian kualitatif dalam menyusun tugas akhir ini, 

dan mengacu pada definisi penelitian kualitatif menurut Moleong ( 2005:6 ), 

penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena 

tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, 

tindakan, dll secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan 

bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai 

metode alamiah.  

1.5.1 Batasan Konsep 

Dalam penelitian ini peneliti memberikan batasan – batasan terhadap konsep 

yang digunakan dalam menyusun tugas akhir ini yaitu: 
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1. Fotografi 

Menurut buku “Langford’s Basic Photography, The Guide For Serious 

Photographer” oleh Michael Langford ( 2010:9 ), fotografi adalah kombinasi 

antara imajinasi dengan desain visual, keterampilan, dan kemampuan 

pengorganisasian praktis. Dan menurut Sudarma ( 2014:2 ), memberikan 

pengertian bahwa media foto adalah salah satu media komunikasi, yakni 

media yang bisa digunakan untuk menyampaikan pesan/ide kepada orang lain. 

Media foto atau istilahkan dengan fotografi merupakan sebuah media yang 

bisa digunakan untuk mendokumentasikan suatu momen atau peristiwa 

penting. 

Sedangkan secara umum fotografi yaitu sebuah proses menciptakan 

gambar atau foto melalui cahaya dan kamera sebagai medium (wadah) nya. 

2. Media 

Media merupakan kata lain dari kata medium atau yang berarti wadah. 

Media merupakan salah satu komponen penyalur informasi dan komunikasi 

yang membawa pesan / berita dari individu ke individu / kelompok lain. 

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan media 

sebagai, alat (sarana) komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, film, 

poster, dan spanduk ( KBBI Daring, Badan Pengembangan dan Pembinaan 

Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia,V ). 

3. Promosi 
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Menurut Tjiptono (2008:219), Promosi merupakan bentuk komunikasi 

pemasaran artinya aktivitas pemasaran yang berusahan menyebarkan 

informasi, mempengaruhi/membujuk dan atau mengingatkan pasar sasaran 

atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli dan loyal 

pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. 

4. Destinasi 

Menurut World Tourism Organization (UN-WTO, 2007), destinasi ialah 

ruang fisik yang memiliki batas - batas fisik dan administrasi yang mencakup 

(bauran) dari layanan, produk, serta daya Tarik.  

5. Wisata 

Berdasarkan Undang Undang RI Nomor 10 Tahun 2009 mendefinisikan 

Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau 

sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, 

pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang 

dikunjungi dalam jangka waktu sementara.  

 

1.5.2 Teknik Penentuan Lokasi 

Pada penelitian ini penulis memilih Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota 

Surabaya karena sesuai dengan tempat penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan. 

Selain itu penempatan bidang penulis selama di DISBUDPAR yaitu di bagian 

Promosi yang bertugas untuk membranding tempat wisata yang ada di Surabaya 
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dengan menggunakan media digital sebagai prioritas utama dalam menyampaikan 

informasi seputar pariwisata di Surabaya ke masyarakat luas, yang bahkan diharapkan 

mampu sampai ke luar negeri. Terlebih penulis memiliki hobi atau kesukaan dalam 

bidang fotografi yang membuat penelitian bisa berjalan mudah untuk dilakukan.  

1.5.3  Teknik Penentuan Informan 

Pada penulisan ini penulis memerlukan data tentang bagaimana proses produksi 

foto dilakukan. Teknik pengambilan data atau dokumen dapat berupa hasil 

wawancara dengan informan penelitian yaitu subjek yang memahami informasi objek 

penelitian, yaitu informan yang berasal dari staff bidang promosi Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata yang mengetahui secara langsung proses produksi foto tersebut. 

Menurut Hendarsono dan Suyanto (2005:171-172 ), informan yang akan diambil oleh 

peneliti yaitu : 

a. Kepala Sie Bidang Promosi, yaitu seseorang yang bertanggung jawab atas 

proses produksi foto pada bidang promosi DISBUDPAR. Peneliti dapat 

memperoleh data tentang bagaimana upaya DISBUDPAR dalam 

membranding destinasi di Surabaya melalui fotografi. 

b. Staff Bidang Promosi, dalam hal ini informan merupakan orang yang terjun 

langsung ke lapangan dalam memproduksi foto, menentukan alat apa yang 

digunakan hingga penentuan konsep dalam memotret. 



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

34 
TUGAS AKHIR FOTOGRAFI SEBAGAI MEDIA… NABIEL EKA S.D 

c. Admin Pengelola Media Sosial, sesorang yang bertanggung jawab akan hasil 

foto yang telah di produksi lalu akan di publikasikan melalui berbagai 

platform. 

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini data yang digunakan oleh peneliti adalah data sekunder 

yang diperoleh melalui berbagai cara dari informan yang telah ditentukan oleh 

peneliti. Pengambilan data penelitian dapat dilakukan dengan cara, antara lain: 

1. Wawancara 

Penulis memilih teknik wawancara karena dapat memudahkan penulis 

dalam mencari informasi secara langsung dari narasumber yang telah dipilih 

dan diseleksi terlebih dahulu. Sedangkan Wawancara adalah percakapan 

dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu 

pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 

(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 

2014:186).   

2. Observasi 

Selain wawancara, observasi juga merupakan salah satu teknik 

pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Hasil 

dari observasi dapat berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau 

suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk 
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memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab 

pertanyaan dari penulis. 

1.5.5 Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses yang dimulai dengan menelaah seluruh data yang 

tersedia dari berbagai sumber yaitu dari hasil wawancara, pengamatan yang sudah 

dituliskan catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar foto dan 

sebagainya (Moleong, 2014:247). Analisis data yang digunakan oleh penulis adalah 

analisis data deskriptif bertujuan untuk memberikan mengenai subjek penelitian 

berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang di teliti dan 

tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis. Apalagi dalam peneltiannya yang 

pendekatannya lebih bersifat kualitatif, tentu deskripsi tersebut lebih penting lagi 

(Azwar, 2010:126). 

  


