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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Komunikasi merupakan hal yang lumrah dilakukan masyarakat dalam 

kehidupan sehari-hari. Komunikasi adalah proses interaksi dari komunikator 

(penyampai pesan) kepada komunikan (penerima pesan) dengan menggunakan 

media tertentu sehingga memunculkan efek. Pada dasarnya, setiap individu akan 

melakukan interaksi satu sama lain ketika melakukan kegiatan sosial. Banyak hal  

yang dapat dikomunikasikan, diantaranya sosial, ekonomi, budaya dan politik. 

Tanpa kita sadari dalam proses berkomunikasi sehari-hari kita melalui 2 

hal proses komunikasi yaitu komunikasi yang bersifat verbal dan komunikasi 

nonverbal. Masing-masing sifat tersebut saling melengkapi. Komunikasi verbal 

dapat meliputi bagaimana orang berkomunikasi dengan orang lain dalam 

bermasyarakat, serta kegiatan-kegiatan internal berpikir dan pengembangan 

terhadap makna pada kata-kata yang ingin kita gunakan dalam kehidupan sehari-

hari. Sedangkan komunikasi nonverbal meliputi isyarat, ekspresi, wajah, raut 

muka, pandangan mata, gerak tubuh, postur tubuh, sentuhan, ruang, waktu, dan 

suara. 

Pada zaman ini, berkomunikasi dapat dilakukan dengan mudah karena 

banyak media yang dapat menjadi perantara dalam penyampaian interaksi 

tersebut, salah satunya media massa. Media massa merupakan alat yang 
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digunakan dalam penyampaian pesan-pesan kepada khalayak dengan 

menggunakan alat-alat komunikasi mekanis seperti televisi, radio, surat kabar, 

majalah dan buku (Cangara, 2002). Media massa dapat diartikan juga merupakan 

hasil teknologi modern yang dapat menyampaikan informasi atau pesan kepada 

masyarakat luas. Salah satunya dengan hasil jepretan kamera atau foto. 

Dengan upaya mengkomunikasikan suatu ide atau pesan melalui Bahasa 

gambar yang terekam dari jepretan foto atau biasa juga disebut dengan Bahasa 

kamera. Saat pengambilan gambar atau sebuah karya foto yang singkat, 

menyebabkan penyesuaian dengan jepretan dari rana kamera foto. Simbol pada 

gambar merupakan simbol yang disertai maksud (signal), serta banyak 

menggunakan komunikasi nonverbal melalui gambar-gambar simbolis atau 

bermakna implisit. 

Pada dasarnya simbol adalah sesuatu yang berdiri atau ada untuk sesuatu 

yang lain, kebanyakan diantaranya tersembunyi atau tidak jelas (Sobur, 2003). 

Sebuah simbol dapat berdiri untuk ide, intuisi, harapan, cara berpikir, dan hal 

lainnya. Oleh karena itu, karya foto yang mempunyai tema atau alur cerita 

memerlukan interpretasi lebih mendalam dengan pengamatan melalui komunikasi 

nonverbal yang digunakan. 

Karya-karya visual berupa foto dengan satu tema tertentu biasanya 

dipamerkan melalui sebuah pameran fotografi, tak terkecuali kebersamaan yang 

terjalin erat pada masyarakat Solo. Kumpulan dari foto-foto tersebut 
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dipublikasikan dalam bentuk cetakan buku fotografi dengan tema yang telah 

ditentukan dan melalui proses kurasi terlebih dahulu. 

Buku fotografi merupakan salah satu bentuk media komunikasi visual 

untuk menyampaikan pesan dalam proses komunikasi dengan menggunakan 

bahasa visual (gambar dan tulisan). Di dalam buku fotografi terdiri dari kumpulan 

foto beserta caption (keterangan foto) serta naskah yang menjelaskan tentang 

rangkaian foto. Buku fotografi umumnya berupa monografi fotografer yang 

menampilkan  berbagai materi visual menyangkut fenomena yang sedang terjadi. 

Dalam konteks media massa, foto adalah alat untuk memperkuat 

penyampaian berita yang lebih dikenal sebagai foto jurnalistik. Dari fungsinya itu 

tergambarkan alasan apa yang mendasari akhirnya foto terpilih menjadi penguat 

berita dalam media massa, foto mempunyai kelebihan mampu merekam peristiwa 

yang aktual dan membentuk sebuah citra di dalamnya (Sugiarto, 2005:22). 

Buku foto Faces of Solo adalah bentuk publikasi dalam cetakan, dimana 

didalamnya berisi tentang hasil rekaman alat fotografi kehidupan masyarakat 

Solo. Segala aspek yang sudah direkam di dalamnya merupakan hasil nyata yang 

terjadi di lokasi yaitu kota Solo. Foto yang ditampilkan didalam buku tersebut 

merupakan hasil rekaman kehidupan masyarakat Solo dalam kegiatan sehari-hari. 

Seorang fotografer Maulana Surya berhasil mengumpulkan karyanya dan 

mencetaknya dalam bentuk buku.Buku tersebut berisi tentang 365 foto dimana 

merupakan hasil foto yang diambil setidaknya satu foto setiap harinya sepanjang 

tahun 2015. 
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Buku foto yang telah dihasilkan oleh pengkarya ini bermula dari 

kebakaran yang terjadi di Pasar Klewer Kota Solo pada Desember 2014, peristiwa 

ini membuat kenangan pahit khususnya bagi masyarakat Solo. Pasar Klewer 

merupakan pasar tekstil terbesar di Solo yang merupakan pusat perbelanjaan kain 

batik dan menjadi rujukan para pedagang kota-kota lain di Pulau Jawa. Pasar 

Klewer tidak hanya menjadi pusat perekonomian tetapi juga tujuan wisata dan 

simbol Kota Solo. Oleh sebab itu, peristiwa tersebut mengakibatkan kerugian 

hingga mencapai triliunan rupiah. 

Pada peristiwa kebakaran Pasar Klewer membuat banyak pihak trauma 

dan memiliki duka yang mendalam. Namun, dibalik kesedihan tersebut ada sisi 

lain dapat kita lihat dari masyarakat Solo. Ketika kebakaran terjadi, masyarakat 

Kauman yang berada di sekitar Pasar Klewer turut membantu para pedagang 

untuk membantu memadamkan api dan mengeluarkan barang-barang dagangan 

mereka. Respon yang cepat dari masyarakat sekitar terhadap pedagang di Pasar 

Klewer menunjukkan adanya interaksi sosial yang baik dari masyarakat Solo. 

Mereka saling bekerja sama dan tolong menolong sehingga memiliki ikatan 

emosional yang kuat satu sama lain. 

Solo juga dikenal sebagai kota yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya 

leluhur. Oleh sebab itu, tidak heran jika masyarakat Solo sangat menghormati dan 

menghargai kebudayaan yang mereka miliki. Kehidupan sehari-hari masyarakat 

Solo tidak pernah lepas dari kebudayaan yang ada. Budaya di Solo sendiri telah 

menjadi identitas tersendiri bagi masyarakat Solo. Oleh karena itu, budaya akan 
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selalu ada menghiasi setiap acara, perayaan, hingga kehidupan sehari-hari 

masyarakat Solo. 

Alasan peneliti menggunakan buku Faces of Solo yang terbit pada tahun 

2016 tersebut karena buku tersebut terbilang unik, bukan hanya karena hasil 

fotonya, namun juga cara pengumpulannya. Dalam satu tahun Maulana Surya 

mengumpulkan satu foto per hari menggunakan satu lensa, yaitu hanya memakai 

lensa fix 50mm dan berlokasi di dalam Kota Solo. Hasilnya, 365 foto koleksinya 

dibukukan secara mandiri. pengkarya sendiri mengawali proyek tersebut pada 

awal 2015, yakni ketika pelepasan lampion tahun baru 2016. Hasil penjualan buku 

indie ini pengkarya sisihkan untuk mencetak kartu pos dan hasil penjualan (kartu 

pos) disumbangkan untuk korban banjir seluruhnya pada saat itu. Sehingga foto 

dokumenter “Faces of Solo” karya Maulana Surya menarik untuk peneliti kaji, 

dengan menggunakan pendekatan street photography yang digunakan untuk 

bertutur secara naratif tentang manusia dan lingkungannya. Rangkaian foto, sesuai 

dengan fakta yang ada serta sudut pandang fotografer dalam merangkai cerita 

dalam karya foto cerita. Dalam karya Maulana Surya pembaca atau penikmat foto 

diajak melihat fenomena secara sederhana dalam realitas. 

Berdasarkan pemaparan tersebut merupakan alasan bagi peneliti untuk 

melakukan studi terhadap foto dokumenter untuk mengetahui bagaimana 

kebudayaan masyarakat Solo, Jawa Tengah. Foto yang dikaji peneliti adalah foto 

dokumenter “Faces of Solo” karya Maulana Surya. 
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1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat ditarik rumusan masalah 

peneliti yaknibagaimana makna foto dokumenter karya maulana Surya dengan 

judul “Faces of Solo” yang merepresentasikan kebudayaan masyarakat Solo, Jawa 

Tengah. 

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui makna yang terkandung dalam foto dokumenter karya Maulana Surya 

dengan judul “Faces of Solo” yang merepresentasikan kebudayaan masyarakat 

Solo, Jawa Tengah. 

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan memberi sebuah wacana, 

literature, atau hal yang baru terkait skripsi atau tugas akhir dalam studi ilmu 

komunikasi, serta memberikan signifikansi bagi perkembangan dan pendalaman 

semiotika maupun dunia fotografi. 

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi signifikansi bagi 

para penggiat fotografi serta penikmat foto dalam mengaplikasikan ide-idenya 

dalam berkarya sehingga dapat melahirkan foto-foto yang representatif. 

 


