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ABSTRAK
Media promosi visual fotografi STPMD “APMD” dalam fotografi
komersial, merupakan bentuk visualisasi kegelisahan dan keinginan untuk
menciptakan karya fotografi komersial dalam bentuk fotografi iklan dengan media
baliho yang bekerja sama dengan kampus STPMD “APMD” Yogyakarta.
Kegelisahan yang timbul ketika mengamati baliho promosi kampus yang
berada disekitar Yogyakarta menampilkan foto dengan kualitas yang kurang baik,
sehingga timbul keinginan untuk membuat fotografi iklan dengan ide dan konsep
yang berbeda dari perguruan tinggi lain. Proses penentuan ide berdasarkan pada
berbagai data yang mengacu pada kondisi kampus STPMD “APMD” Yogyakarta,
sehingga memunculkan ide untuk memilih mahasiswa Indonesia Timur sebagai
model dengan menggunakan pakaian adat jawa.
Dengan menyatukan dua budaya yang Indonesia yang berbeda diharapkan
mampu menjadi daya tarik bagi masyarakat yang melihat, selain itu ide dan konsep
ini mampu meningkatkan citra kampus STPMD “APMD” Yogyakarta.
Kata kunci : Fotografi & Media Promosi, Fotografi Periklanan, STPMD “APMD”
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BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENCIPTAAN
Pendidikan merupakan sebuah tahapan pembelajaran mencari pengetahuan
dan saling bertukar pikiran melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian yang
sangat penting bagi umat manusia. Pendidikan diperguruan tinggi menjadi titik
dimana minat siswa diasah secara spesifik sehingga lulusan dari pendidikan
diperguruan tinggi menciptakan tenaga ahli sesuai dengan bidang yang dipelajari,
sehingga calon mahasiswa harus benar-benar teliti dan cerdik dalam memilih
perguruan tinggi yang tepat untuk kelangsungan masa depannya.
Fotografi merupakan salah satu bagian dari cabang seni rupa dengan media
baru yang mampu mevisualisasikan suatu objek secara nyata. Kebutuhan manusia
akan fotografi tidak bisa dihindari dari era visual yang memasuki teknologi digital,
perubahan dalam fotografi semakin hari semakin beragam mulai dari teknik sampai
dengan alat yang semakin modern. Fotografi sejauh ini keberadaannya telah hadir
sebagai suatu elemen yang dimanfaatkan sebagai faktor penentu pencapaian suatu
tujuan maupun fungsi tertentu.
Perkembangan cara penyampaian media informasi semakin membuka
peluang sebesar-besarnya bagi fotografi untuk menjadi bagian utama dalam sebuah
penyampaian informasi. Saat ini penyampaian informasi khususnya promosi akan
lebih mudah diterima dan membuat masyarakat menjadi tertarik untuk melihat
promosi tersebut.
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Fotografi merupakan bentuk media visual yang selalu berkembang seiring
dengan kemajuan zaman. Fotografi saat ini dimanfaatkan oleh instansi
pemerintahan, maupun lembaga pendidikan sebagai media untuk berpromosi. Peran
utama fotografi yakni sebagai penghubung antara instansi atau lembaga dengan
publik melalui media visual, fotografi juga menjadi alat yang mampu
memvisualisasikan situasi dan kondisi di dalam bahasa visual sehingga khalayak
yang melihat dapat mengerti dan memahami apa saja yang menjadi keunggulan dari
lembaga tersebut. Foto dianggap memiliki sifat yang universal sehingga
memudahkan khalayak untuk menciptakan persepsi dari sudut pandang
pengalamannya, sehingga gambar dapat dijadikan jembatan dalam membangun
komunikasi.
Sebagai badan pendidikan swasta, perguruan tinggi swasta perguruan tinggi
khususnya swasta dalam operasionalnya sangat bergantung pada jumlah
mahasiswanya. Semakin besar jumlah mahasiswa yang diterima, maka PTS mampu
memberikan pelayanan pendidikan yang semakin baik.
Di era globalisasi ini, lembaga pendidikan semakin hari semakin berlombalomba untuk menjadi lembaga yang terbaik, perguruan tinggi swasta sebagai
lembaga penyelenggara pendidikan saat ini telah berkembang dan semakin
memperbanyak fasilitas, sehingga persaingan antar perguruan tinggi semakin hari
semakin ketat, perguruan tinggi tidak hanya mengadu kemampuan mahasiswanya
namun secara fisik gedung tiap sekolah bersaing untuk bisa memberikan ruangan
yang nyaman untuk belajar.
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Arah utama dari penciptaan karya ini adalah membuat karya fotografi yang
mampu digunakan sebagai media penyampai informasi yang menarik. Hal ini
sangat menarik untuk dikembangkan karena kebanyakan foto iklan yang ada
diberbagai media khususnya baliho terkesan asal jadi saja misalkan foto yang under
exposure, teknik masking yang kurang rapi, memasang foto yang tidak sesuai,
sehingga iklan promosi kampus terasa kurang menarik perhatian namun pada karya
fotografi yang akan dibuat berdasarkan data.
Perbedaan antar suku saat ini menjadi permasalahan yang banyak
dibicarakan ditengah masyarakat, masih ada seseorang yang menganggap sebelah
mata suatu suku tertentu, sehingga perlu adanya suatu usaha untuk dapat memberi
pemahaman bahwa semua orang adalah saudara, apapun suku dan dari manapun
asalnya, sehingga penciptaan karya fotografi ini berupa karya foto yang
menampilkan foto iklan kampus dengan memerhatikan nilai kebersamaan dan
kebudayaan, kebersamaan memiliki makna sebagai bersatunya berbagai suku yang
ada di Indonesia untuk dapat membangun Indonesia bersama-sama, Yogyakarta
salah satunya dikenal sebagai kota budaya, sehingga Yogyakarta memiliki daya
tarik dibagian wisata budayanya sehingga karya yang dibuat melibatkan model
yang berasal dari Indonesia Bagian Timur khususnya Papua yang menggunakan
pakaian adat Jawa sehingga memunculkan daya tarik bagi target audience yang
akan dituju, selain itu konsep foto yang diciptakan akan menampilkan tempattempat ikonik jogja sehingga mampu menambah daya tarik pemirsa. Dalam hal ini
STPMD “APMD” ingin menyampaikan keberadaannya kepada masyarakat
mengenai fasilitas yang ada, seperti apa kondisi dan gambaran tentang kampus
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APMD, sehingga masyarakat dapat mengenal dan tertarik untuk belajar dikampus
STPMD “APMD”.
Hal lain yang menjadi latar belakang dalam penciptaan karya seni Tugas
Akhir, secara pribadi penulis memiliki ketertarikan pada fotografi khususnya
fotografi komersial. Bagi penulis, fotografi komersial memiliki tantangan
tersendiri, misalnya fotografer harus bisa mengikuti tren fotografi yang ada pada
masa tersebut dan memahami apa yang diinginkan oleh pasar, mampu
menerjemahkan tulisan untuk dijadikan konsep dan divisualkan, sehingga menjadi
suatu tantangan bagi penulis untuk dapat menerjemahkan tujuan dari kampus
APMD untuk diterjemahkan dalam bahasa visual.

B.

PENEGASAN JUDUL
Agar tidak terjadi kesalahan dalam menafsirkan judul maka proposal tugas
akhir, maka judul proposal harus dijelaskan sebagai berikut :
1. Media Promosi
Media merupakan alat atau sarana, Promosi menurut Tjiptono pada
hakekatnya adalah suatu komunikasi pemasaran, artinya aktifitas
pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi atau
membujuk dan atau mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan
produknya agar bersedia menerima, membeli dan loyal pada produk yang
ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. (Tjiptono,2001:219). Media
promosi berarti sarana untuk memperkenalkan suatu produk kepada pasar.
2. Visual Fotografi
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Menurut KBBI visual memiliki arti dapat dilihat dengan mata, visual
fotografi dapat diartikan sebagai karya fotografi yang dapat dilihat secara
langsung dengan mata.
3. STPMD “APMD”
STPMD “APMD” atau Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat
Desa “APMD” merupakan perguruan tinggi yang menaruh perhatian secara
khusus pada pemberdayaan masyarakat dan desa. STPMD “APMD”
beralamatkan di Jalan Timoho nomor 317 Yogyakarta.
4. Fotografi Komersial
Jenis

fotografi

yang

bertujuan

untuk

komersial

seperti

mempromosikan sesuatu produk atau jasa. (Enche & Erwin, 2014:36)

C.

RUMUSAN IDE
1. Bagaimana promosi menggunakan media fotografi untuk meningkatkan
daya tarik masyarakat terhadap kampus STPMD “APMD” Yogyakarta.
2. Bagaimana proses fotografi dapat meningkatkan daya tarik masyarakat
terhadap kampus STPMD “APMD”.

D.

TUJUAN DAN MANFAAT
1. Tujuan
a. Mengetahui

promosi

menggunakan

media

fotografi

untuk

meningkatkan daya tarik masyarakat terhadap kampus STPMD
“APMD”
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2. Manfaat
a. Masyarakat dapat semakin mengenal keberadaan STPMD “APMD”
b. Menambah daya tarik STPMD “APMD”
c. Menambah kepercayaan masyarakat mengenai prestasi dan keberadaan
STPMD “APMD”
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