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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lumpur adalah tempat pelelangan ikan di 

kota Gresik, yang terletak di desa Lumpur kabupaten Gresik dan berada di sekitar 

kawasan pesisir pantai. Oleh karena itu, mata pencaharian mayoritas warga sekitar 

adalah nelayan. Penduduk pesisir menetap dan beraktivitas sosial maupun ekonomi 

dengan memanfaatkan sumberdaya wilayah pesisir dan lautan. Mereka memiliki 

ketergantungan yang cukup tinggi pada potensi dan kondisi sumberdaya alamnya. 

Menurut buku sejarah Babat Sindujoyo dalam Dukuh (2004) kata “Lumpur” yang 

saat ini telah menjadi nama desa, berasal dari dialog antara santri Mbah Kyai 

Sindujoyo dan Mbah Kyai Sunan Prapen. 

Kondisi lingkungan pemukiman penduduk TPI Lumpur masih belum tertata 

dengan baik, terkesan kumuh, tembok penyekat yang kotor dan sampah menjadi 

polusi mata, dan dapat mempengaruhi semangat dan perasaan, sehingga 

mengganggu aktivitas warga. Terbukti dengan tercatatnya wilayah Lumpur yang 

masuk ke dalam 50 desa kumuh (Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten 

Gresik, 2016-2021). Keadaan itu menjadi salah satu alasan masyarakat tidak 

nyaman, cemas dan tertekan ketika sedang bekerja. Tetapi masyarakat TPI Lumpur 

tidak memiliki banyak cara untuk mengatasi permasalahan tersebut.  

Beberapa alternatif untuk mengatasi kondisi lingkungan yang kumuh adalah 

menjaga kebersihan, menata atau menampilkan elemen estetika melalui sebuah 

karya sebagai media terapi. Penciptaan karya visual dapat menjadi sebuah solusi 

dan menjadikan tempat yang semula memiliki kondisi yang kurang baik menjadi 

lebih baik. Salah satu cabang keilmuan Desain Komunikasi Visual adalah ilustrasi. 

Merupakan gambar yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam 

menerima pesan. Bentuk penyederhanaan dari uraian tulisan untuk diubah dalam 

bentuk visual yang memiliki nilai estetika dan fungsi yang sesuai.  
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Selain itu ilustrasi dapat dijadikan sebagai media ekspresi dan apresiasi, tidak 

hanya bagi desainer, juga bagi penikmat. Ilustrasi hadir sebagai sarana yang baru 

untuk masyarakat. Terdapat beberapa tempat atau ruang publik yang telah 

menjadikan ilustrasi sebagai media berekspresi, tempat rekreasi sekaligus wahana 

hiburan, yaitu Kampung Warna-Warni Jodipan di Malang, kampung 3D di Malang 

dan Depok, kampung Wae Rebo Nusa Tenggara Timur, kampung Korea di 

Bandung, kampung komik Gresik, dan masih banyak tempat-tempat lain.  

Hal tersebut mendeskripsian bahwa karya visual dalam bentuk ilustrasi 

dapat terinspirasi dari keadaan sosial, budaya, dan ekonomi. Serta dapat 

diaplikasikan di ruang publik dan menciptakan suasana dengan nilai estetika yang 

dapat diterima/dinikmati secara massal. Ruang publik pada umumnya area 

strategis, tempat berkumpulnya individu maupun kelompok, dan dapat menjangkau 

elemen masyarakat secara luas. Penciptaan ilustrasi pada ruang publik idealnya 

memuat pesan sosial atau bagian dari solusi visual dari permasalah sekitarnya.  

Keberhasilan merancang konsep visual dapat dilihat dari apresiasi atas 

makna karya tersebut, seperti karya visual yang dapat dicerna dan dipahami oleh 

penonton atau apresiator, khususnya masyarakat. Oleh karena itu, tidak hanya 

metode kualitatif yang digunakan untuk mencapai tujuan perancangan dalam 

penelitian. Tetapi juga melibatkan proses eksperimen desain dalam konsep dan 

sketsa, serta bersifat terapan dengan memanfaatkan ruang publik sebagai media 

ilustrasi yang memuat pesan, fungsi komunikasi, dan mampu menjawab persoalan 

yang terjadi.   

Diharapkan manfaat karya “Perancangan Ilustrasi di Ruang Publik Sebagai 

Media Relaksasi (Studi Kasus TPI Lumpur)” dapat diapresiasi sebagai media 

pembangun suasana positif bagi warga TPI. Serta tidak menutup kemungkinan 

dapat menarik perhatian wisatawan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka masalah dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 
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1. Wujud objek visual seperti apakah yang mampu memberikan/meningkatkan 

suasana positif di TPI Lumpur? 

2. Konsep desain visual seperti apa yang efektif, sehingga dapat dijadikan sebagai 

salah satu langkah strategi relaksasi bagi warga TPI Lumpur? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan yang digunakan untuk mendukung fokus penelitian adalah 

sebagai berikut: 

1. Perancangan ilustrasi akan diaplikasikan pada satu bidang dinding dalam area 

publik. Bidang tembok mempunyai ukuran maksimal bidang 3x6 m2. 

2. Teknik penerapan media ilustrasi dilakukan secara manual. 

3. Perancangan visual yang digunakan pada penerapan media ilustrasi merupakan 

representasi dari nilai-nilai dan simbolik kesenian, tradisi, dan mata pencaharian. 

Konsep perancangan berdasarkan analisi data dan melalui tahapan desain. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan maka dapa 

dijelaskankan tujuan dari penelitian. Tujuan dari penelitian adalah merancang 

ilustrasi di ruang publik sebagai media penyegaran (relaksasi) bagi warga TPI 

Lumpur. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Berikut adalah beberapa jenis manfaat dilakukannya penelitian ini: 

1. Manfaat Praktis dari penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan rancangan 

ilustrasi di ruang publik yang tidak hanya sebagai elemen estetika, juga sebagai 

media penyegaran (relaksasi) bagi warga TPI Lumpur. 

2. Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:  

a. Bagi Program Studi Desain Komunikasi Visual 



 

4 

 

Perancangan penelitian diharapkan menjadi bahan referensi keilmuan Program 

Studi Desain Komunikasi Visual di bidang ilustrasi. 

b. Bagi Mahasiswa 

Penelitian diharapkan dapat meningkatkan kreativitas dalam menghasilkan karya 

yang unik, informatif, dan bermanfaat. Selain itu dapat menambah wawasan serta 

pengetahuan dan ketrampilan. 

c. Bagi Masyarakat 

Hasil rancangan ilustrasi penelitian ini diharapkan dapat dijadikan alternatif 

merancang ruang publik. 

 

1.6  Kerangka Penelitian 

Penelitian dilakukan secara komprehensif melalui beberapa tahapan 

sistematis. Melibatkan proses pengolahan latar belakang, data, perancangan karya, 

dan eksekusi, serta kesimpulan. Analisis dilakukan di akhir setiap tahapan. Berikut 

kerangka yang akan digunakan dalam penelitian  “Perancangan Ilustrasi di Ruang 

Publik sebagai Media Relaksasi (Studi Kasus TPI Lumpur)”; 
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Tabel 1.1 Kerangka Penelitan  

 

 
 

Sumber: Pribadi, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


