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ABSTRAK

Konteks perempuan, cantik sering digambarkan dengan rambut panjang, kulit putih, dan
badan langsing. Namun dalam buku ini fotografer menggagas konsep baru yaitu melekatkan
predikat cantik pada kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan
metode penelitian semiotika Roland Barthes. Metode ini digunakan untuk menganalisis mitos
cantik kota Surabaya dalam buku Surabaya cantik melalui tahapan denotasi dan konotasi. Data
yang dianalisis adalah empat foto yang didalamnya mencakup unsur – unsur pembentuk kota
seperti : wisma, karya, marga, suka, dan penyempurna . Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa mitos cantik kota Surabaya digambarkan dengan menggunakan konsep taman dan
arsitektur yang unik dan menarik. Kesimpulan ini diperoleh dari tiga foto yang masing –
masing menampilkan taman sebagai objek utamanya dan satu foto menampilkan objek utama
berupa bangunan dengan arsitektur yang menarik.
Kata kunci: penggambaran, mitos cantik, Surabaya, foto, semiotik

PENDAHULUAN

Penelitian ini berfokus pada gambaran mitos cantik yang melekat pada kota Surabaya

dalam buku Surabaya Cantik karya Yuyung Abdi. Cantik merupakan kata sifat yang sering

dilekatkan pada objek manusia, khusunya perempuan. Dalam konteks perempuan, cantik

sering digambarkan dengan rambut yang panjang, kulit putih, dan badan yang langsing.

Berbeda dengan konsep tersebut, sebuah kota yang memiliki fisik dan penampilan yang

menarik umumnya disebut dengan kota yang indah. Namun dalam buku kumpulan foto kota

Surabaya ini, kota cantik adalah sebuah konsep baru yang ingin digagas oleh fotografer.

Terkait hal tersebut, peneliti berasumsi bahwa penggambaran konsep cantik oleh Yuyung

Abdi terhadap kota Surabaya melalui foto-fotonya juga digambarkan melalui elemen – elemen

tertentu. Sehingga penggambaran konsep cantik yang dilekatkan pada kota Surabaya dalam

media foto merupakan topik yang menarik untuk diteliti.

Penelitian ini akan menganalisis bagaimana penggambaran mitos cantik kota Surabaya

melalui enam foto yang ada pada buku Surabaya Cantik. Pemilihan keempat foto tersebut

berdasarkan pada terpenuhinya elemen – elemen pembentuk kota menurut Kus Hadinoto yang

terdapat pada foto – foto yang dipilih. Seperti : wisma yang dapat didefinisikan sebagai rumah

atau tempat tinggal penduduk, karya sebagai tempat untuk bekerja atau usaha, marga yang



berarti jaringan penghubung atau jalan, suka atau sarana rekreasi dan hiburan, dan

penyempurna yang berupa sarana dan prasarana.

Gambar 1 Gambar 2
“Tumbuh Subur di Ujung Menur” “Air Mancur di Bawah Langit Biru”

Gambar 3 Gambar 4
“Sarana Cari Keringat” “Kawasan Niaga Surabaya”

Sumber: Buku Fotografi “Surabaya Cantik”

Untuk mendeskripsikan makna – makna yang terkandung dalam foto – foto yang

dipilih, peneliti menggunakan analisis semiotika yang dikemukakan oleh Roland Barthes

melalui dua tahap yaitu denotasi dan konotasi

Gambar 5. Dua tatanan pertandaan Barthes
Sumber: (Barthes, 2004)

Makna denotasi atau signifikasi tahap pertama didapat dengan  menjabarkan fakta/data

yang terlihat pada foto.  Denotasi adalah makna paling nyata dari tanda yang merupakan

hubungan anatara signifier (penanda) dan signified (petanda). Signifier merupakan aspek

material, yakni apa yang ditulis atau dibaca. Signified adalah gambaran mental, yakni pikiran

atau konsep aspek mental bahasa.  Sedangkan konotasi atau signifikasi tahap kedua adalah hal

yang tersirat. Menggambarkan  interaksi ketika tanda bertemu dengan perasaan atau emosi



pembaca dan memiliki makna subyektif atau  intersubyektif. (Wibowo, 2006, p. 19). Fiske

lebih meringkasnya dengan pengertian denotasi adalah tentang apa yang difoto sedangkan

konotasi adalah tentang bagaimana sesuatu difoto. (Fiske, 1982, p. 91)

Untuk mengungkapkan konotasi pada foto, peneliti menggunakan unsur - unsur

pendekatan Roland Barthes dalam menganalisis foto, yaitu trick effect, pose, object,

photogenia, aestheticism, dan syntax. Namun pada foto – foto yang telah terpilih, beberapa

unsur seperti trick effects, pose, dan syntax tidak dapat digunakan. Karena trick effects

digunakan apabila sebuah foto terdapat manipulasi seperti penambahan atau pengurangan

objek sehingga membuat foto tersebut memiliki arti yang berbeda, pose hanya dapat

digunakan pada objek foto hidup yang  dapat berkespresi, sedangkan syntax digunakan untuk

rangkaian foto –foto dengan tema sama.

Sehingga unsur yang digunakan untuk menganalisis konotasi dalam foto-foto yang

terpilih hanya object, photogenia, dan aestheticism. Objects yaitu benda-benda atau objek

yang ditampilkan dalam foto sehingga menimbulkan kesimpulan atau diasosiasikan dengan

ide-ide tertentu. Photogenia membahas tentang seni teknik- teknik fotografi seperti komposisi,

shot size, angle, dan fokus. Sedangkan aestheticism berkaitan dengan bagaimana komposisi

foto secara keseluruhan sehingga memiliki makna tertentu. Ketiganya saling berhubungan dan

saling mendukung sehingga dapat dibahas menjadi satu kesatuan narasi

Pada siginifikasi tahap kedua terdapat konsep mitos didalamnya. Mitos adalah

bagaimana kebudayaan  menjelaskan atau memahami beberapa aspek tentang realitas atau

gejala alam. Mitos merupakan produk kelas social yang sudah mempunyai suatu dominasi.

Mitos primitif, misalnya mengenai hidup dan mati, manusia dan dewa. Sedangkan mitos masa

kini misalnya mengenai feminitas, maskulinitas, ilmu pengetahuan dan kesuksesan. (Fiske,

1982, p. 88)

PEMBAHASAN

Denotasi Foto “Tumbuh Subur di Ujung Menur”

Foto diatas memperlihatkan sebuah taman sebagai objek utama, ditandai dengan

adanya tanaman-tanaman dan  rumput-rumputan yang ditata atau disusun sedemikian rupa

sehingga memberikan nilai estetika dan kegunaan lainnya. Taman menurut Djamal (2005)

adalah sebidang tanah terbuka dengan luasan tertentu di dalamnya ditanam pepohonan, perdu,



semak dan rerumputan yang dapat dikombinasikan dengan kreasi dari bahan lainnya.  Pada

bagian atas foto terdapat bangunan-bangunan seperti rumah warga yang ditandai dengan

bentuk atap dan bangunan mirip rumah pada umumnya. Bagian kanan foto tampak sebuah

jalan yang ditandai dengan adanya kendaraan yang melintasi jalan tersebut. Pada bagian kiri

foto terdapat sungai kecil atau sering disebut kali diantara taman dan rumah-rumah warga

yang ditandai dengan adanya bidang melintang yang dilalui oleh air.

Konotasi Foto “Tumbuh Subur di Ujung Menur”

Objek utama dalam foto ini adalah sebuah taman yang letaknya berada diantara jalan

raya dan sungai. Menurut peneliti, Surabaya merupakan kota yang nyaman untuk masyarakat

yang tinggal atau beraktifitas di kota Surabaya karena adanya taman-taman yang menyegarkan

dan mempercantik penampilan kota. Irwan (2005), mengatakan bahwa taman sebagai tempat

untuk refreshing secara fisik, moral, estetik dan ekonomi. Menurut Permendagri No 01 tahun

2007 pasal 1, taman ini masuk ke dalam kategori Ruang Terbuka Hijau untuk tempat rekreasi

pasif karena taman tersebut berfungsi untuk relaksasi mental dan emosional dan tidak

didominasi pergerakan fisik atau partisipasi langsung pada bentuk-bentuk permainan atau

olahraga.

Angkutan umum, rumah-rumah, jalan raya dan sungai merupakan objek pendukung

dalam foto diatas. Angkutan umum difungsikan sebagai alat transportasi yang mempermudah

masyarakat melakukan mobilisasi dari suatu tempat ke tempat lain. Rumah-rumah penduduk

yang terlihat padat dan sesak menggambarkan bahwa kota Surabaya memiliki jumlah

penduduk yang tinggi. Tercatat sebanyak 3.194.663 jiwa pada 30 November 2013 menurut

Badan Pusat Statistik Kota Surabaya. Namun dengan adanya objek jalan raya yang terkesan

sepi dan sungai yang terhindar dari tumpukan sampah, foto ini ingin menyampaikan pesan

bahwa, walaupun Surabaya memiliki jumlah penduduk yang tinggi namun kebersihan sungai

masih terjaga dan terhindar dari kemacetan.

Kedua unsur selanjutnya photogenia dan aestheticism dapat dibahas secara bersamaan

karena kedua unsur ini saling berhubungan yaitu mengenai teknis – teknis fotografi. Jika

dilihat dari porsi gambarnya dan penempatan objek utama (taman) berada ditengah

menandakan bahwa taman merupakan objek yang paling penting dalam foto diatas karena

sekitar 80 persen porsi dalam foto diisi oleh taman. Taman dianggap penting karena menurut



peneliti taman atau ruang terbuka hijau merupakan hal yang ingin ditonjolkan oleh kota

Surabaya karena tidak banyak kota metropolitan di Indonesia yang memperhatikan

keseimbangan lingkungan dan kenyamanan masyarakatnya baik dari fungsi taman sebagai

paru-paru kota ataupun fungsi estetika dan rekreasinya. Hal ini juga terbukti dari prestasi kota

Surabaya yang meraih penghargaan internasional “The 2013 Asian Townscape Sector Award”

dari PBB untuk taman Bungkul Surabaya yang merupakan satu-satunya taman di Indonesia

yang mendapatkan penghargaan dari PBB. (metrotvnews.com, 2013)

Foto ini menggunakan komposisi diagonal rules dengan menempatkan objek utama

yang berupa taman pada bidang diagonal foto yang menurut Almudhary ( 2012), foto dengan

komposisi diagonal akan terlihat lebih dinamis. Foto diatas termasuk ke dalam ukuran long

shot, sudut pengambilan gambar high angle, dengan jenis focus depth focusing sehingga

objek-objek pendukung yang berada dibelakang objek utama (taman) masih tampak.

Mitos Foto “Tumbuh Subur di Ujung Menur”

Daerah Menur terutama disekitaran Pasar Menur merupakan daerah yang kumuh dan

semrawut. Adanya pasar tradisional diatas sungai, PKL yang tidak tertata dan jalan Menur

yang sempit menjadi penyebab utamanya. Hal ini senada dengan narasi yang menyertai foto,

bahwa kawasan Menur pernah berwajah kumuh dikarenakan pasar tumpah dan PKL yang tak

tertata. Kesan negatif daerah Menur juga disebabkan oleh kemacetan yang rutin terjadi

terutama pada jam berangkat dan pulang kerja. Sebuah penelitian tentang Perencanaan

Wilayah dan Kota oleh ITS pada 2012 , mengungkapkan bahwa penyebab kemacetan daerah

Menur dan sekitarnya terjadi karena beberapa faktor. Diantaranya karena banyaknya akses

masuk maupun keluar dari arah Menur, banyaknya jenis kendaraan yang melewati daerah

Menur mulai dari bus, truk, mobil, sepeda motor hingga becak dapat menambah parah

kemacetan, permasalahan lalu lintas dan penyempitan jalan juga merupakan faktor penyebab

kemacetan di daerah Menur. (Yudianto, 2011)

Menurut peneliti, dibangunnya taman di daerah Menur lebih sebagai penyeimbang

estetika lingkungan sehingga kesan negatif seperti kesemrawutan di daerah Menur dapat ter-

“reduksi” dengan adanya taman. Hal ini didukung pernyataan Irwan dalam buku Tantangan

Lingkungan dan Lansekap Hutan Kota, bahwa taman kota di Surabaya merupakan Ruang

Terbuka Hijau binaan yakni Ruang Terbuka Hijau yang ditumbuhi oleh berbagai jenis



tanaman yang selain berguna untuk mendukung fungsi ekologi, sosial, budaya, ekonomi, dan

estetika juga untuk menjaga keseimbangan lingkungan perkotaan. (Irwan, 2000, p. 55)

Selain memang taman dapat berfungsi sebagai penyeimbang lingkungan,  hal tersebut

tidak dapat terlepas dari kebijakan kepala Bapekko pada saat itu yang dijabat oleh seorang

wanita dengan latar belakang dunia pertamanan yaitu Tri Rismaharini. Wanita erat kaitannya

dengan taman karena berbagai macam jenis dan warna bunga terdapat di dalamnya. Bunga

sangat disukai wanita karena menurut berbagai macam warna yang dimiliki bunga sangat

menarik mata wanita, dan aroma yang datang dari bunga mekar dapat membuat wanita

senang. (artikelpria.com, 2013) . Tiga penelitian tentang bunga dan efek psikologis pada

wanita menunjukkan bahwa pada penelitian pertama menunjukkan wanita yang menerima

bunga akan memiliki mood yang lebih positif tiga hari kemudian. Penelitian kedua,

menunjukkan bahwa bunga yang diberikan pada wanita akan membuat wanita bersikap lebih

positif. Pada penelitian ketiga, penelitian dilakukan pada wanita yang lebih tua (55 tahun

keatas) menunjukkan bahwa bunga selain menimbulkan mood positif tetapi juga

meningkatkan episodic memory. (Psychology, 2005)

Selain itu, bunga juga sering kali digunakan untuk melambangkan wanita dan

kecantikan. Suksan dalam Subhimaros (2006) menyebutkan: “Women are the flowers, the

sacred gift from heaven…”. Bunga sudah menjadi simbol kecantikan sejak jaman suku Maya

yang ditampilkan pada kalender  kuno suku Maya. Pada kalender tersebut bunga menjadi

simbol kecantikan, kesempurnaan, dan ideal. (Scofield, 2006)

Dengan demikian mitos Surabaya yang cantik dalam foto ini digambarkan dengan

adanya salah satu faktor yang mendukung mitos kecantikan yaitu taman yang didalamnya

terdapat berbagai macam bunga, dimana bunga menurut Fitzgerald (2004) merupakan sesuatu

yang melambangkan kecantikan. (Fitzgerald, 2004)

Denotasi Foto “Air Mancur di Bawah Langit Biru”

Foto ini kembali memperlihatkan taman sebagai objek utamanya ditandai dengan

sebidang tanah terbuka dengan luasan tertentu di dalamnya ditanam semak dan rerumputan

dan juga dikombinasikan dengan bahan lainnya. Dalam foto ini taman dikombinasikan dengan

air mancur. Menurut Carr (1992), taman ini termasuk ke dalam jenis taman mini (mini/vest-

pocket parks) karena ukurannya yg kecil dan di dalamnya terdapat air mancur / hiasan air.



Berperan sebagai latar belakang atau background dalam foto ini adalah persimpangan

jalan yang terdapat para pengendara baik yang sedang mengendarai kendaraannya maupun

yang sedang menunggu giliran di lampu merah, bangunan – bangunan tempat usaha serta

rumah penduduk, beberapa papan reklame, serta awan putih dan langit yang biru.

Konotasi Foto “Air Mancur di Bawah Langit Biru”

Objek utama foto ini adalah sebuah taman yang terdapat air mancur didalamnya.. Air

mancur dapat menyerap gas-gas beracun di udara yang nantinya diproses menjadi oksigen

melalui fotosintesis yang dilakukan oleh tanaman air. (agriculturesupercamp, 2008). Hal ini

menurut peneliti, kembali menunjukkan bahwa taman merupakan faktor penting dalam

kehidupan perkotaan yang berfungsi untuk penyegaran udara dan keindahan estetika kota

sehingga masyarakat didalamnya merasa nyaman. Aris Abdullah mengatakan bahwa suasana

kota yang tidak menyenangkan membuat masyarakat perkotaan menjadi tidak nyaman tinggal

di dalam kota serta menghambat produktivitas masyarakat (Abdullah, 2007)

Objek selanjutnya yaitu kondisi langit yang berwarna biru dengan awan putih.

Menurut peneliti, penempatan langit dengan porsi yang hampir sama dengan objek utama

karena langit dalam foto tersebut juga tidak kalah penting. Langit berwarna biru cerah dan

awan putih seperti kapas menunjukkan kesan bahwa udara di Surabaya bersih dan terhindar

dari polusi. Setelah membahas tentang unsur objek dalam foto diatas, unsur yang dibahas

selanjutnya adalah photogenia dan aestheteticism. Foto ini menggunakan komposisi rule of

third dimana objek utama yang berupa taman berada pada sepertiga bagian dalam foto. Teknik

long shot digunakan dalam foto ini agar seluruh elemen yang ingin ditampilkan dapat tercakup

dalam satu frame foto. Serta  menggunakan teknik focus depth focusing agar tidak ada satupun

objek dalam foto tersebut yang miss focus karena dalam foto landscape diperlukan depth of

field yang dalam agar keindahan antar objek satu dengan objek yang lain dapat terhubung.

Mitos Foto “Air Mancur di Bawah Langit Biru”

Taman di jalan Manyar Kertoarjo ini memanfaatkan lahan pembatas jalan yang

dulunya hanya berupa paving dan tidak memiliki fungsi lain selain pembatas jalan. Tri

Rismaharini dengan latar belakang jabatan sebelumnya sebagai Kepala Dinas Kebersihan dan

Pertamanan seolah menjadikan taman sebagai “senjata andalan” untuk mengisi dan

memperindah ruang-ruang kosong yang kurang diperhatikan di Surabaya. Sehingga kini



pembatas jalan yang memisahkan jalan ke arah Menur dan ke arah Kertajaya Indah itu

memiliki fungsi tambahan yaitu taman yang dilengkapi dengan air mancur.

Air mancur, menjadi salah satu lambang kecantikan dalam mitologi Yunani kuno.

Masyarakat Yunani kuno percaya bahwa air mancur merupakan jelmaan dari seorang Dewi

cantik bernama Arethusa. Arethusa, dikisahkan sebagai seorang dewi yang di sukai oleh

Artemis dan Alfeus. Alfeus merupakan Dewa Sungai. Dalam mitologi Yunani kuno ini,

Arethusa dipercaya telah dirubah oleh Artemis menjadi air mancur, guna melindungi Arethusa

dari gangguan Alfeus. (Encyclopedia, 2012)

Menurut peneliti, langit biru dengan awan putih juga ikut berperan dalam membentuk

mitos cantik dalam foto tersebut. Karena pada umumnya pemandangan yang cantik dan indah

mayoritas digambarkan dengan keadaan langit yang biru serta awan yang berwarna putih.

Keadaan langit yang demikian sering digunakan dalam cerita anak yang menggambarkan

bagaimana keindahan negeri impian dalam dongeng. Sehingga bisa dikaitkan bahwa taman,

air mancur dan kondisi langit berwarna biru dengan awan putih merupakan factor-faktor

dalam foto ini yang membangun mitos kecantikan kota Surabaya.

Denotasi Foto “Sarana Cari Keringat”

Objek utama dalam foto ini kembali memperlihatkan sebidang tanah terbuka dengan

luasan tertentu yang ditanami pepohanan dan rerumputan dan dikombinasikan dengan kreasi

dari bahan lainnya yang menandakan objek utama tersebut adalah sebuah taman. Namun

dalam foto ini taman dikombinasikan dengan bentuk ruang terbuka lainnya berupa lapangan

bermain (playgrounds) yang menurut Carr (1992) ruang terbuka jenis ini memiliki

karakteristik area bermain berlokasi di lingkungan pemukiman.

Pemukiman tampak berada di sebalah kanan foto ditandai dengan berjajarnya

bangunan seperti rumah. Ruang Terbuka Hijau (RTH) kembali menjadi objek utama dalam

foto ketiga. Dalam foto ini memperlihatkan sebuah taman dengan fasilitas lapangan futsal

rumput yang dikelilingi pagar. Terlihat tiga orang anak kecil tampak sedang berlarian dan satu

orang dewasa sedang menyaksikan mereka berlarian. Disebelah kanan atas tampak jalan raya,

rumah-rumah warga, dan sebuah mobil sedan hitam.



Konotasi Foto “Sarana Cari Keringat”

Objek dalam foto ini adalah lapangan futsal rumput yang berada di Taman

Ronggolawe di daerah Gunungsari. Taman Ronggolawe ini termasuk dalam jenis taman aktif,

taman aktif adalah taman yang fungsinya digabung dengan fasilitas olah raga, baik berupa

lapangan terbuka dengan berbagai fasilitas yang tersedia seperti bangku taman, area joging,

area bersepeda dan olah raga lainnya yang menjadikan taman sebagai tempat bermain dan

bersantai bagi pengunjung, (Yusriana, 2013). Taman aktif seperti pada foto diatas dapat

mempermudah masyarakat Surabaya terutama masyarakat yang tinggal di sekitar Taman

Ronggolawe menggunakan fasilitas untuk rekreasi sehat dengan cara berolahraga. Hal ini

menggambarkan bahwa Surabaya selain kota untuk beraktifitas mencari nafkah, tapi juga

menyediakan fasilitas agar masyarakat tidak stress dengan rutinitas yang dijalaninya sehari-

hari. Dalam foto ini kembali menunjukkan bahwa ruang terbuka menjadi suatu elemen penting

dalam Kota Surabaya.

Foto ketiga ini menggunakan komposisi diagonal rule, Foto dengan komposisi ini

dapat membuat foto terkesan dinamis dan tidak monoton. Sehingga dari segi aestheticism foto

dapat terlihat lebih menarik dan artistik. Lapangan futsal menjadi POI (Point of Interest)

karena menurut peneliti, hal ini menggambarkan bahwa Surabaya memiliki fasilitas umum

untuk masyarakat melakukan kegiatan rekreasi secara sehat.. Teknik pengambilan gambar

long shot, high angle, dan depth focusing menunjukkan bahwa beberapa elemen yang

ditampilkan dalam foto merupakan rangkaian yang saling menunjang.

Mitos Foto “Sarana Cari Keringat”

Foto ketiga merupakan foto taman Ronggolawe di daerah jalan Gunungsari Surabaya.

Taman ini dilengkapi dengan fasilitas olahraga berupa lapangan futsal rumput yang dapat

digunakan oleh masyarakat Surabaya. Olahraga merupakan  sarana untuk menjaga kesehatan

dan kebugaran tubuh. Menurut Mosby’s Medical Dictionary (2009), olahraga adalah aktivitas

fisik yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, atau memelihara kesegaran jasmani

(fitness) atau sebagai terapi untuk memperbaiki kelainan atau mengembalikan fungsi organ

dan fungsi fisiologis tubuh. (Mosby, 2009). Manusia membutuhkan olahraga agar

keseimbangan dalam hidupnya terpenuhi. Suryanto (2011), mengatakan bahwa olahraga

merupakan kebutuhan sehari – hari seperti halnya makan. Olahraga menjadikan keseimbangan

dalam hidup supaya terhindar dari stres krna terlalu banyak bekerja (Suryanto, 2011). Dengan



disediakannya fasilitas olahraga untuk masyarakat umum oleh pemerintah kota Surabaya,

menandakan bahwa pemerintah kota Surabaya ikut memperhatikan kesehatan dan kebugaran

masyarakatnya. Dengan demikian, mitos kota yang cantik salah satunya digambarkan dengan

adanya fasilitas olahraga, atau dengan kata lain kota yang cantik adalah kota yang

memperhatikan  kesehatan baik pemerintah maupun masyarakatnya.

Denotasi Foto “Kawasan Niaga Surabaya”

Sebuah bangunan berbentuk unik dengan salah satu bagian tampak lebih menjulang

dari sekitarnya menjadi objek utama dalam foto ini. Bangunan ini tampak seperti pusat

perbelanjaan dan perkantoran yang ditandai dengan terpasangnya logo-logo perusahaan

seperti bank dan pusat perbelanjaan. Tampak jalan seperti flyover yang berada di depan

gedung serta lahan hijau menjadi foreground dalam foto ini. Background dalam foto berupa

bangunan menyerupai rumah yang ditandai dengan ukuranya yang lebih kecil dan tampak atap

layaknya rumah pada umumnya. Kemudian tampak lahan hijau berada di depan bangunan

yang menjadi objek utama, menurut Carr (1992) lahan seperti foto tersebut masuk ke dalam

jenis found spaces/everyday open spaces karena memiliki karakteristik dapat diakses oleh

publik seperti sudut-sudut jalan,  jalan menuju gedung atau dapat pula berupa ruang kosong

atau ruang yang belum dibangun.

Konotasi Foto “Kawasan Niaga Surabaya”

Objek utama dalam foto ini adalah pusat perbelanjaan dan perkantoran bernama City

of Tommorow atau yang lebih dikenal dengan sebutan Cito. Gedung ini berada pada

perbatasan Surabaya dan Waru. Dengan dipilihnya Cito menjadi objek utama, menyampaikan

pesan bahwa pusat perbelanjaan dan perkantoran tidak hanya berada pada Surabaya pusat saja

melainkan hingga ke ujung selatan Surabaya. Desain, konsep, dan nama dari gedung tersebut

dinilai peneliti cocok untuk ditampilkan sebagai objek utama karena dapat mewakili

Surabaya. Menurut docnetters.wordpress.com (2008), kreasi dari tampilan City of Tomorrow

menyiratkan semangat modernitas dan jiwa sebuah arsitektur kontemporer. City of Tomorrow

tampil dengan karakter yang unik.

Objek pendukung yang tampak dalam foto ini adalah bangunan yang nampak seperti

rumah-rumah warga dan sebuah jalan tol atau flyover yang melintang di depan Cito. Rumah-

rumah warga dalam foto ini menjadi objek pendukung yang menggambarkan bahwa Cito

merupakan pusat perbelanjaan dan perkantoran yang tidak berada pada pusat kota yang



cenderung dipenuhi oleh gedung-gedung besar dan tinggi. Perumahan yang tersebar juga

menandakan bahwa Surabaya merupakan kota yang padat pendudukBanyaknya penduduk di

kota Surabaya yang tidak secara keseluruhan merupakan warga asli Surabaya seakan

memberikan kesan bahwa Surabaya telah menjadi magnet bagi masyarakat di daerah

sekitarnya. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya tahun

2013 mengatakan bahwa jumlah pendatang baru Surabaya diprediksi mencapai 100 ribu orang

pada tahun 2013. Ia mengatakan sebagian besar para pendatang menetap di Surabaya dengan

berbagai tujuan antara lain karena pekerjaan baru, kepentingan sekolah hingga pertimbangan

agar anak-anaknya mendapat jatah bersekolah di Surabaya. Hal ini menguatkan kesan bahwa

Surabaya merupakan magnet bagi masyarakat di luar kota Surabaya baik secara ekonomi,

sosial, maupun pendidikan. (antarajatim.com, 2013)

Terkait dengan adanya objek jalan tol atau flyover, seolah menggambarkan bahwa

walaupun pusat perbelanjaan dan perkantoran tersebut berada di ujung Surabaya, akses

masyarakat Surabaya atau pendatang dari luar kota untuk menuju kesana sangat mudah. Jalan

tol yang mengarah ke daerah Juanda tersebut juga dapat menandakan bahwa kota Surabaya

memiliki kegiatan mobilitas yang tinggi serta didukung dengan sarana yang memadai. Dan

yang tidak kalah penting adalah kembali ditampilkannya RTH (Ruang Terbuka Hijau) dan

pepohonan disepanjang jalan disekitar gedung yang memberikan kesan bahwa walaupun

Surabaya merupakan kota yang modern dengan bangunan-bangunan artistik nan megah serta

memiliki mobilitas yang tinggi, keseimbangan lingkungan tetap menjadi sesuatu yang harus

diperthatikan.

Foto ini menggunakan komposisi center atau objek berada pada tengah-tengah foto.

Menurut de Melo (2010), Teknik komposisi center digunakan untuk mengarahkan fokus

penikmat foto pada objek yang diletakkan ditengah. Komposisi center juga dapat menciptakan

kesan bahwa objek memiliki ruang disekitarnya apabila objek utama dikelilingi benda-benda

yang ukurannya jauh lebih kecil. (demelophoto.com, 2010). Menurut peneliti, hal tersebut

dilakukan agar objek dalam foto tersebut yang berupa pusat perbelanjaan dan kantor bernama

“City of Tommorow” atau masyarakat Surabaya lebih mengenal dengan sebutan Cito ini

menjadi POI (Point of Interest) serta untuk memberikan kesan bahwa Cito memiliki elemen-

elemen pendukung disekitarnya.



Mitos Foto “Kawasan Niaga Surabaya”

Gedung City of Tomorrow yang menjadi objek utama dalam foto tersebut merupakan

gedung berasitektur modern dan artistik. Desain setiap bentuk bangunan dan motif garis-garis

pembentuk wajah bangunan diselesaikan secara berbeda. Hal tersebut yang membuat

arsitektur City of Tomorrow menjadi terlihat unik dan menarik. Sebuah kota yang didalamnya

terdapat bangunan-bangunan dengan arsitektur unik dan menarik akan ikut mengangkat kesan

menarik pula kota tersebut. Dengan bangunan-bangunan yang sedap dipandang mata

merupakan salah satu elemen yang dapat membentuk sebuah kota menjadi kota yang cantik.

Forbes.com memasukan arsitektur sebagai salah satu faktor penting dalam penilaiannya

tentang kota tercantik pada tahun 2010. (Forbes, 2010)

Hijau-hijauan dan pepohonan di sepanjang jalan sekitar gedung membuat

pemandangan menjadi sejuk dan nyaman bagi mata. Memberikan keseimbangan antara kesan

modern kota Surabaya yang dilekatkan pada objek utama yaitu gedung City of Tomorrow

dengan keseimbangan ekosistem lingkungan yang baik. Ruang Terbuka Hijau (RTH) turut

pula memperkuat mitos cantik yang ingin dilekatkan pada kota Surabaya dalam foto tersebut.

Alasan tersebut didukung pula pernyataan dalam keepoklahomabeautiful.com bahwa untuk

membuat sebuah kota menjadi cantik dapat dilakukan dengan cara mengembangkan green

space, taman, dan ruang terbuka hijau lainnya. (keepoklahomabeautiful.com, 2013)

KESIMPULAN

Menurut analisis yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa mitos

cantik kota Surabaya digambarkan dengan menggunakan konsep taman dan arsitektur yang

unik. Kesimpulan ini diperoleh dari tiga foto yang masing-masing menampilkan taman

sebagai objek utamanya yaitu pada foto berjudul “Tumbuh Subur di Ujung Menur”, “Air

Mancur di Bawah Langit Biru”, “Sarana Cari Keringat” dan satu foto berjudul “Kawasan

Niaga Surabaya” menampilkan objek utama berupa bangunan dengan arsitektur yang unik.
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