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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kegiatan wisata merupakan suatu kegiatan yang menyenangkan dan banyak 

diminati serta dibutuhkan oleh setiap orang. Tidak sedikit orang yang meluangkan 

waktunya untuk berwisata / travelling supaya tubuh dan pikiran bisa kembali segar dan 

fresh setelah beraktivitas sehari-hari. Tak peduli sesibuk apapun mereka dan berapapaun 

uang yang harus mereka keluarkan. Bukan hanya orang kaya yang super sibuk akan 

pekerjaannya saja yang membutuhkan wisata untuk refreshing, tapi orang orang-orang 

desa bahkan sampai anak-anak kecil pun butuh wisata agar pikiran tidak jenuh dengan 

aktivitas sehari-harinya. Akhir-akhir ini wisata yang sangat digemari dan diminati oleh 

banyak orang adalah wisata alam. Kebanyakan orang menginginkan tempat wisata alam 

yang penuh dengan ketenangan dan bisa melihat keindahan alam luar yang luas dan 

masih alami. 

 Menanggapi semua itu, sekarang banyak didapati stasiun televisi yang 

menyajikan program acara yang bertemakan wisata atau jalan-jalan yang dikemas dan 

disajikan dengan beraneka ragam jenisnya. mulai dari wisata keluarga, wisata 
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petualangan, wisata bahari dan masih banyak lagi jenis yang lainnya. Program acara 

televisi yang bertemakan wisata memang selalau diminati dan selalau ditunggu sarta 

memiliki tempat tersendiri bagi pemirsanya. Terutama yang memiliki hobi wisata atau 

travelling. Dengan banyak dan beranekaragamnya acara televisi yang bertemakan wisata 

ini diharapkan dapat membantu dan menjawab semua keinginan dan kebutuhan dari para 

pemirsa agar merasa terhibur, bahkan merasa mereka seolah sedang bertamasya tanpa 

harus mengunjugi tempat tersebut. Yaitu melalui televisi. Selain untuk media promosi, 

hiburan, informasi, program acara televisi yang bertemakan wisata juga bisa membantu 

para pemirsa untuk mengetahui tempat mana saja yang cocok dan sesuai untuk 

dikunjungi, sehingga para pemirsa bisa lebih mempersiapkan diri dan lebih mengetahui 

tentang keadaan daerah wisata tersebut. Karena kebanyakan acara tersebut dibuat serta di 

kemas sedemikian rupa untuk memudahkan serta memberitahukan kepada  orang untuk 

mengujungi tempat tersebut. Jadi banyak sekali fungsi dari program acara televisi yang 

bertemakan wisata tersebut. Dan yang tak kalah utamanya dari acara wisata tersebut 

adalah selain dapat menambah wawasan dan wacana tentang wilayah Indonesia, acara 

televisi juga bisa sebagai media promosi yang ampuh dan tepat untuk berwisata kedaerah 

tersebut. 

 Setiap daerah di Indonesia ini memiliki daya tarik serta keindahan dan keunikan 

tersendiri dengan daerah yang lainnya yang bisa mengundang para wisatawan untuk 

mengunjunginya. Daerah di Jawa Tengah misalnya, didaerah ini banyak tempat wisata 

yang tak kalah bagus dan indahnya dengan daerah yang lainnya, seperti misalnya di Kota 

Jepara. Kota yang dikenal dengan pahlawan wanitanya R.A Kartini serta keindahan 

ukirannya ini merupakan tempat wisata dan patut untuk dikunjungi. Disini kita bisa 
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menikmati pemandangan laut yang indah, bangunan peninggalan sejarah, serta kerajinan 

tangan Jepara yang khas dan bagus. Selain terkenal dengan ukirannya, Jepara juga masih 

memiliki banyak daya tariknya yang sayang kalau dilewatkan. 

Jepara adalah salah satu kota tua di pulau Jawa. Paling tidak itulah yang bisa 

dibaca dari catatan sejarah perjalanan yang ditulis oleh Torne Pires dalam bukunya yang 

sangat terkenal “Suma Oriental”. Jepara yang pernah menjadi Bandar terbesar dipesisir 

utara pulau Jawa, memang kaya dengan obyek wisata alam, sejarah maupun budaya.  Hal 

ini juga diperkaya dengan keragaman budaya lokal sebagai warisan budaya lokal yang 

hidup dan terpelihara ditengah-tengah masyarakat, dari dulu sampai sekarang. Dan 

diantara obyek wisata itu tersimpan legenda yang perlu diketahui oleh masyarakat luas. 

 Televisi memang merupakan salah satu sarana yang sangat ampuh untuk 

mempegaruhi seseorang, memberitahukan sesuatu informasi dengan cepat dan 

merupakan sebuah sarana hiburan yang sangat diminati banyak orang. Setiap hari, setiap 

pagi, bahkan setiap jam kita selalu disuguhkan beragam acara dari telivisi.  Televisi 

murupakan perwujudan media audio visual yang sangat besar pengaruhnya terhadap 

perilaku masyarakat sebagai komunitas konsumsi. Jadi sangatlah besar sekali pegaruhnya 

televisi terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari.  

Salah satu keunggulan dari televisi dibandingkan dengan media lainnya,  

diantaranya yaitu  televisi mempuyai kemampuan jangkauan yang lebih luas, pemirsa 

yang lebih beragam, peluang relatif untuk demonstrasi, pesan disampaikan dengan cepat, 

bersifat hiburan, dan selektifitas demografis dengan stasiun kabel. 

 Dengan melihat keunggulan media televisi yang merupakan salah satu media 

yang paling tepat dan ampuh untuk mempromosikan sesuatu,dan dengan didasari dengan 
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keanekaragaman budaya dan keindahan alam Jepara yang indah serta sekaligus ingin 

mempromosikan wisata daerah Jepara yang bisa menghibur dan bisa menambah wacana 

tentang wisata Indonesia, maka penulis tertarik untuk menyusun Tugas Akhir dengan 

judul     AUDIO VISUAL SEBAGAI MEDIA PROMOSI WISATA KOTA  JEPARA. 

 

B. Permasalahan 

 Perumusan masalah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman 

dalam pembuatan karya secara cermat dan tepat. Dengan perumusan masalah diharapkan 

dapat mengetahui objek yang diteliti, serta bertujuan penulisan dan ruang lingkup 

penulisannya terarah pada hal-hal yang ada hubungannya. Berdasarkan latar belakang 

diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya adalah : 

• Bagaimana cara memberikan informasi dan memberikan wacana tentang wisata di 

Jepara kepada masyarakat Jawa Tengah pada khususnya dan Indonesia pada 

umumya. 

• Bagaimana mempromosikan wisata di kota Jepara melalui media audio visual yang 

dikemas sebagai program acara televisi yang sekaligus sebagai media promosi wisata 

Jepara. 

 

C. Tujuan 

 Tujuan atau hasil yang dihendaki dari promosi program acara wisata ke kota 

Jepara  dengan menggunakan media audio visual ini adalah : 

1. Dapat memberikan hiburan, serta memberikan informasi ataupun tips tentang wisata 

di kota Jepara kepada masyarakat. 
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2. Dapat mempromosikan dan mengangkat wisata di kota Jepara melalui media audio 

visual yang dikemas sebagai program acara wisata televisi. 

 

BAB II 

IDENTIFIKASI DATA 

 

A. Data Produk 

1. Sejarah Jepara 

 Jepara adalah salah satu kota tua di pulau Jawa. Paling tidak itulah yang bisa 

dibaca dari catatan sejarah perjalanan yang ditulis oleh Tome Pires dalam bukunya yang 

sangat terkenal, “Suma Oriental”. Buku ini banyak digunakan oleh para ahli sejarah 

sebagai referensi untu penulisan buku-buku sejarah perkembangan pulau Jawa.dalam 

perjalanan disepanjang pantai utara pulau Jawa pada tahun 1513-1517, Tome Pires 

mencatan bahwa Jepara pada tahun 1470 merupakan salah satu kota pantau yang baru 

dihuni oleh sekitar 100 orang dibawah pimpinan Aryo Timur. 

 Arya Timur memimpin Jepara selama kurang lebih 37 tahun. Pada tahun 1507 ia 

digantikan oleh putranya yang masih sangat muda bernama Pati Unus. Setelah Pati Unus 

wafat, ia digantikan oleh ipar Falatehan. Ia berkuasa dari tahun1521-1536. Pada tahun 

1536, Jepara oleh penguasa Demak diserahkan kepada Pangeran Hadirin menantu Sultan 

Trenggono. Namun, ia tak lama berkuasa, sebab pada tahun 1549 ia dibunuh oleh Aryo 

Penangsang. Tentu saja kematian itu membuat Ratu Retno Kencoo istri dari Sultan 
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Hadirin, sangat berduka. Karena itu, ia tinggalkan kehidupan istana dan pergi bertapa 

dibukit Danareja untuk menuntut keadilan atas tewasnya suaminya.  

 Setelah dendamnya terbalas dengan terbunuhnya Aryo Penangsang oleh 

Sutowijoyo, Ratu Retno Kencono turun dari pertapaan dan dilantik jadi penguasa Jepara 

dengan gelar Ratu Kalinyamat. Pelantikan ini dicatat dengan “Surya Sangkala Trus Karya 

Tataning Bumi” yang diperkirakan dilakukan tanggal 12 Rabiul Awal tahun 956 H. 

Setelah dikonversikan dengan penenggalan masehi, maka diperkirakan pelantikan Ratu 

Kalinyamat dilakukan tanggal 10 April 1549. tanggal inilah yang kemudian ditetapkan 

menjadi Hari Jadi Jepara, berdasarkan perda nomor 9 tahun 1988. 

 

2. Pariwisata Jepara 

Kabupaten Jepara merupakan sebuah kota yang terletak dipesisir ujung pulau 

Jawa. Selain termasyhur sebagai bumi kartini dan seni ukiran yang berkualitas tinggi, 

juga terkenal akan tempat wisata alam pantai yang sangat menawan dan tak kalah 

bagusnya dengan daerah lainnya. Selain tempat wisata yang menawan, di Kabupaten 

Jepara ini juga terdapat kerajinan tangan khas Jepara. Mulai dari ukiran kayu, kain tenun 

sutra khas Jepara, kerajinan monel, kerajinan rotan, dan masih banyak lagi. 

Tempat wisata yang terdapat di Kabupaten Jepara ini antara lain : 

 

a. Benteng Portugis 

Benteng yang dibangun pada masa pemerintahan Sultan Agung sekitar abad XVII 

ini terletak di desa Banyumanis, kecamatan Keling kurang lebih 45 km sebelah utara 

Kota Jepara. Lokasinya berada di atas bukit batu ditepi laut dan berhadapan langsung 
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dengan Pulau Mandalika memberikan nilai lebih karena pengunjung tidak hanya sekedar 

melihat benteng tetapi pengunjung juga dapat melihat dan menikmati keindahan laut dan 

pulau Mandalika. Di samping itu di sekitar benteng banyak ditumbuhi pohon-pohon yang 

rindang yang sudah berusia ratusan tahun sehingga menambah kesejukan alamnya.  

Untuk menuju benteng ini telah di bangun jalan menuju puncak bukit, dengan 

penataan yang baik dan dilengkapi dengan gardu pandang dan jalan lingkar sehingga para 

wisatawan dapat menikmati keelokan dan keindahan alamnya selama perjalanan menuju 

benteng. Wisata ini mempunyai potensi dan peluang untuk dikembangkan menjadi wisata 

sejarah sekaligus wisata alam sehingga kesempatan untuk berinvestasi terbuka lebar 

dalam bidang transportasi laut sebagai penghubung lokasi benteng dengan pulau 

Mandalika, restaurant , resort dll.  

Tempat ini selain menyuguhkan wisata alam, juga merupakan tempat wisata 

sejarah. Benteng ini dibangun pada th 1678 dan digunakan untuk melindungi kepentingan 

perdagangan pada waktu itu. Konon Kapten Tack, seorang perwira Belanda yang tewas 

melawan pasukan Untung Suropati di Kartosuro, dimakamkan di sini. Dari tempat ini 

dapat disaksikan Kota Jepara, panorama pantai dan pulau Panjang .  

 

b. Museum Kartini  

Museum ini berada dialun-alun kota Jepara. Musium ini banyak menyimpan 

benda-benda peninggalan RA. Kartini yang kita kenal selama ini sebagai pahlawan 

nasional karena dia merupakan tokoh emansipasi Indonesia yang berjuang mengangkat 

harkat dan martabat kaum wanita. Benda-benda peninggalan RA. Kartini yang ada di 

musium ini adalah foto-foto RA. Kartini dan keluarganya, surat-surat, perabotan 
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rumahtangga, peralatan dapur,dll. Musium ini merupakan wisata sejarah yang sangat 

cocok untuk dikunjungi para pelajar dan mahasiswa pada khususnya dan masyarakat 

pada umumnya agar mereka lebih mengetahui dan mengenal RA. Kartini.  

Disamping itu terdapat pula barang-barang penemuan pada masa kerajaan   Hindu 

dan Islam yang tertata rapi dalam ruang Jepara Kuno.  

 

c. Pantai Kartini  dan Pulau Panjang 

Pantai Kartini terletak di sebelah barat Jepara yang merupakan tempat rekreasi 

yang telah begitu dikenal oleh wisatawan dengan nama Taman Rekreasi Pantai Kartini. 

Obyek wisata yang memiliki luas tiga setengah hektar ini, adalah kawasan yang sangat 

strategis karena merupakan jalur transportasi laut menuju obyek wisata Taman Laut 

Nasional Karimunjawa dan pulau panjang. 

Obyek wisata yang berada di Kelurahan Bulu, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara 

ini, merupakan  obyek wisata alam yang dilengkapi dengan beragam fasilitas, termasuk 

permainan anak-anak. Penataan kawasan in terus dilakukan dengan pembuatan gardu-

gardu pandang dan tempat parkir yang cukup luas. Disamping itu telah dilengkapi pula 

dengan kios-kios souvenir dan perahu-perahu pesiar. Para pengunjung juga dapat 

mengunjungi pulau Panjang dan bercengkerama di pantai yang berpasir putih ini. Disini 

kita bisa berwisata kepulau panjang yang sangat menawan dan eksotik. Pulau ini tidak 

berpenghui. Disini kita bisa menikmati pemandangan laut yang bagus dan berjalan 

melusuri pulau. 
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d. Pantai Tirta Samudra (Bandengan)  

Masih juga merupakan wisata pantai jepara yang menawarkan keindahan 

hamparan pasir putihnya. pantai ini terletak di Desa Bandengan, 8 km sebelah utara kota 

Jepara. Pantai ini pada zaman RA Kartini dijadikan tempat bercengkrama, dan karena 

keindahannya dinamakan kartini "Klein Scheveningen". Kondisi alam, pasir putih dan air 

laut yang jernih sangat cocok untuk menyenangi olah raga diving.

Alunan ombaknya yang pelan yang menghantam tepian pantai serta pasirnya yang 

berwarna putih dengan kondisi air lautnya yang masih jernih sangat cocok untuk 

berjemur dan berenang. Kawasan yang masih alami dan cukup luas ini dan kawasan ini 

sebagian besar ditumbuhi rerimbunan pohon-pohon yang rindang dan pohon pandan 

sehingga tempat ini cocok untuk kegiatan remaja seperti kamping, volley pantai, sepeda 

santai dan kegiatan serupa lainnya.   

Tempat ini mudah dijangkau dengan mengggunakan kendaraan roda dua maupun 

roda empat dan kondisi jalan yang sudah beraspal. Peluang investasi yang menjanjikan 

bagi investor adalah dalam bidang perhotelan, pengembangan obyek wisata dengan 

penyediaan fasilitas yang mendukung, dll.  

 

e. Air Terjun Songgolangit 

Objek wisata ini terletak di desa Bucil kecamatan Bangsri, sekitar 30 km sebelah 

utara dari kota Jepara. Air terjun ini mempunyai ketinggian 80 m dan lebar 2 m. konon 

menurut cerita bahwa tempat ini akan menjadikan awet muda kepada para pengunjung 

yang melakukan cuci muka atau mandi. 
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Dikisahkan pada jaman dahulu, ada seorang jejaka yang berasal dari desa 

tunahan, sedang menjalin cinta dengan seorang gadis cantik yang berasal dari desa Bucu 

kecamatan kembang, dan keduanya kemudian menikah. Adanya salah paham antara 

menantu laki-laki dengan mertua si wanita, maka kedua pasangan suami istri tersebut 

pergi dari rumah untuk pindah ketempat asal suami dengan mengendarai pedati yang 

ditarik oleh sapi. Karena jalannya yang gelap, pedati yang mereka tumpangi tanpa terasa 

telah salah jalan dan masuk jurang yang dalam. Dan jurang yang dimaksud adalah air 

terjun songgolangit. Sedangkan kedua pasangan pengantin tersebut menghilang dan tidak 

diketahui keberadaanya. Hingga kini pernikahan antara desa Bucu dan Tunahan sangat 

dihindari oleh masyarakat dari kedua desa tersebut. Karena pernikahan antara kedua desa 

tersebut dipercaya tidak akan langgeng. Konon air terjun songgolangit tersebut ditunggui 

oleh sepasang suami istri yang ikut menjaga kenyamanan para wisatawan yang datang 

menikmati keindahan obyek wisata tersebut. 

Panorama alam disekiatar objek wisata ini begitu indah dan udaranya cukup 

nyaman sehingga sangat cocok untuk acara santai atau kegiatan rekreasi lainnya. Untuk 

mencapai objek wisata tersebut dapat ditempuh dengan kendaraan roda dua atau roda 

empat dengan kondisi jalan beraspal. 

 

f. Masjid dan Makam Mantingan Jepara 

Masjid dan makam Mantingan terletak kurang lebih 5 km arah selatan dari pusat 

kota Jepara, tepatnya di desa Mantingan Kecamatan Tahunan kabupaten Jepara. Ditempat 

ini berdiri megah sebuah masjid yang dibangun seorang tokoh Islamik yaitu Pangeran 

Hadirin suami Ratu Kalinyamat yang dijadikan sebagai pusat aktivitas penyebaran agama 

Islam dipesisir utara pulau Jawa dan merupakan masjid kedua setelah masjid Agung 
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Demak. Perlu diketahui juga bahwa didesa Mantingan mayoritas penduduknya adalah 

pemeluk agama Islam dengan mata pencahariaan dari usaha ukir-ukiran. Disamping itu, 

lokasi Masjid dan Makam Mantingan berdiri dalam satu komplek yang mudah dijangkau 

dengan kendaraan roda empat dari berbagai jurusan dengan fasilitas sarana aspal. 

Masjid ini dibangun pada tahun 1481 saka atau 1559 Masehi berdasarkan 

petunjuk dari Condro sengkolo yang terukir pada sebuah mihrab Masjid Mantingan yang 

berbunyi “Rupa Brahmana Warna Sari”  oleh putra R. Muhayat Syeh Sultan Aceh yang 

bernama R.Toyib. Pada awalnya R. Toyib yang dilahirkan di Aceh ini menimba ilmu 

ketanah suci dan negeri Cina (Campa) untuk dakwah islamiyah, dan karena kemampuan 

serta kepandaiannya, kemudian R. Toyib dinobatkan sebagai Raja di Aceh yang 

kemudian pindah ketanah Jawa (Jepara). Di Jepara R. Toyib kawin dengan Ratu 

Kalinyamat (Retno Kencono) putri Sultan Trenggono (Sultan kerajaan Demak), yang 

akhirnya beliau mendapat gelar “Sultan Hadirin” dan sekaligus dinobatkan sebagai 

Adipati Jepara (penguasa Jepara) sampai wafat dan dimakamkan di Mantingan Jepara. 

 

g. Klenteng “Hian Thian Siang Tee” 

Untuk menuju objek wisata sejarah sekaligus rohani ini telah didukung dengan 

berbagai sarana prasarana diantaranya jalan beraspal yang dapat dilalui kendaraan roda 

dua ataupun roda empat maupun angkutan umum yang lain, karena lokasi obyek wisata 

ini berdekatan dengan pasar Welahan. 

Pada tahun 1830, dimana Gubernur Jendral Belanda yaitu Johanes Graaf Van 

Bosch berkuasa di Indonesia, yang pada waktu itu disebut penjajahan Hindia Belanda, 

datanglah seorang Tionghoa totok dari Tiongkok bernama Tan Siang Boe. Kepergiannya 
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dari Tiongkok ke Asia Tenggara tersebut perlu mencari saudara tuanya bernama Tan 

Siang Djie di Indonesia. Sewaktu berangkat dari Tiongkok bersamaan dalam satu perahu 

yang ada didalamnya seorang Tasugagu (pendeta) dimana tasu tersebut habis bersemedi 

dari Pho To San diwilayah daratan Tiongkok. Ditengah perjalanan tasu tersebut jatuh 

sakit dan Tan Thian Siang Hoe merawatnya dengan bekal obat-obatan yang dibawanya 

dari Tiongkok dan akhirnya penyakit yang diderita Tasugagu tesebut dapat disembuhkan. 

Dengan rasa terimakasih atas kesembuhannya, sewaktu Tasu tersebut mendarat di 

Singapura memberikan tanda mata ucapan terima kasih kepada Tan Siang Boe berupa 

satu kantong berisi barang-barang pusaka kuno Tiongkok. Setelah Tan Siang Boe tiba 

disemarang dan mengetahui bahwa saudara tuanya ada di Welahan Jepara, maka beliau 

pergi untuk menjumpai Tan Siang Djie ditempat tersebut. Disana beliau dapat berjumpa 

dengan tuannya yang menumpang pada keluarga Liem Tjoe Tien. Rumah tersebut masih 

terletak di gang pinggir di Welahan dan rumah tersebut sampai sekarang masih 

dipergunakan untuk menyimpan pusaka kuno klenteng sebagai tempat pemujaan dan 

dihormati oleh setiap orang Tiongkok yang mempercayainya, setelah beberapa waktu 

lamanya, Tan Siang Boe menetap dengan kakaknya di Welahan dan suatu hari pergilah ia 

bekerja didaerah lain, sedangkan barang yang berisi pusaka kuno tersebut dititipkan 

kepada kakaknya. Mengingat akan keselamatan barang-barang tersebut, maka oleh Tan 

Siang Djie dititipkan kepada pemilik rumah yang selalu disimpan diatas loteng 

rumahnya.  

Pada waktu itu, masyarakat masih belum mengetahui barang pusaka apakah 

gerangan yang tersimpan diatas loteng tersebut. Selama dalam penyimpanan, setiap 

tanggal 3 yaitu hari lahir Shag we atau imlex Seng Tam Djiet dari Hian Thian Siang Tee, 
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barang pusaka tersebut mengeluarkan cahaya api dan kemudian keluarlah ular naga dan 

kura-kura yang sangat menakjubkan bagi seisi rumah. 

Menurut keterangan bahwa pusaka Tiongkok tertua di Indonesia adalah pusaka 

yang dibawa oleh Tan Siang Boe. Pusaka tersebut tersimpan di Welahan sehingga ada 

anggapan lain bahwa keberadaan klenteng di Welahan adalah yang paling tua di 

Indonesia. 

 

3. Kerajinan Khas Jepara 

Selain terkenal dengan objek wisatanya, Kabupaten Jepara juga terkenal akan 

kerajinan tangannya yang khas, unik dan sangat bagus. Kerajinan khas Jepara itu antara 

lain yaitu : 

 

a. Ukiran Meubel Kayu 

Ukiran kayu khas Jepara ini merupakan salah satu komoditi keunggulan Jepara 

yang membedakan dengan daerah lainya. Ukiran Jepara sangat disukai dan bahkan diakui 

oleh semua orang bahkan dari manca negara akan kualitas dan coraknya yang khas dan 

unik. Di Jepara ini kita bisa menjumpai tempat kerajinan ukiran hampir diseluruh pojok 

di Jepara. Tetapi yang banyak kerajinan ukiranya adalah didaerah Tahunan. 

 

b. Tenun Ikat Troso 

Salain ukiran, kerajinan tangan yang tak kalah bagus dan terkenalnya 

dibandingkan dengan ukiran kayu ini adalah tenun ikat. Pesona dan keberadaan tenun 

ikat troso ini sudah dikenal dan diminati banyak orang diluar Jepara. Tenun ikat ini 
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memang beda dengan tenun ikat yang lainya. Baik motif maupun pembuatannya. 

Pembuatan tenun ikat troso ini pun masih klasik menggunakan mesin sederhana dengan 

tenaga manusia.  Tenun ikat ini merupakan kerajinan khas dari daaerah Troso, sebuah 

desa kecil yang berjarak 12 km dari pusat kota Jepara. 

 

c. Kerajinan Monel 

Kerajinan monel merupakan kerajinan tangan khas daerah Kriyan yang letaknya 

tidak jauh dari kota Jepara. Didaerah ini terdapat banyak sekali pengrajin dan penjual 

kerajinan monel. Biasanya monel ini dibentuk seperti aseccories dan hiasan-hiasan yang 

menarik. Harga dari kerajinan monel ini juga berfariasi dan relatif murah. Tempat ini 

cocok bagi wisatawan yang suka dengan pernak-pernik sebagai cendera mata khas 

Jepara. 

 

B. Target   

 

1. Target  Market 

Sasaran yang akan dituju untuk perancangan Audio visual sebagai media promosi 

wisata kota Jepara ini yaitu : 

Usia  : 7 tahun keatas 

Jenis kelamin : pria dan wanita 

Pendidikan : Sekolah Dasar – Perguruan Tinggi 

Geografis : Seluruh Indonesia 
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2. Target Audiens 

Sasaran yang akan ditujukan untuk media perancangan Audio visual sebagai 

media promosi acara wisata kota Jepara ini terbagi  2 segmen, yaitu : 

a. Segmen Primer 

 Semua warga ataupun penonton yang butuh akan hiburan dari televisi serta orang 

yang hobi akan kegiatan wisata ataupun travelling.

Geografis  : Jawa Tengah 

Demografis    

• Usia   : 7 tahun keatas 

• Jenis kelamin : pria dan wanita 

• Pendidikan  : Sekolah Dasar – Perguruan Tinggi 

Psikografi 

• Kelas sosial  : bawah s/d atas 

• Gaya Hidup  : biasa s/d mewah 

 

b. Segmen Sekunder 

Masyarakat  luas yang membutuhkan hiburan, serta membutuhkan informasi 

ataupun tips tentang wisata di daerah Jepara yang merupakan salah satu tempat wisata 

yang indah di Jawa Tengah. 

Geografis  : Indonesia 

Demografis  : 

• Usia   : 7 tahun keatas 

• Jenis kelamin : pria dan wanita 
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• Pendidikan  : Sekolah Dasar – Perguruan Tinggi 

Psikografi 

• Kelas sosial  : bawah s/d atas 

• Gaya Hidup  : biasa s/d mewah 

 

C. Kompetitor / komparasi 

 

Saat ini hampir semua stasiun televisi di Indonesia memiliki program acara yang 

berformat travelling atau  wisata sebagai salah satu program unggulannya. Namun 

jumlahnya tidak terlalu banyak dibandingkan dengan sinetron karena memang program  

acara yang berformat travelling atau wisata pada umumnya hanya ditonton oleh kalangan 

tertentu. Namun tidak dapat dipungkiri juga bahwa acara ini semakin hari semakin 

berkembang dan banyak peminat atau penontonnya.  

Beberapa program acara yang bertemakan perjalanan wisata atau travelling yang 

ada di televisi nasional maupun lokal di Indonesia diantaranya yaitu 

1. Jejak Petualang 

 Acara ini diproduksi oleh salah satu stasiun televisi nasional Indonesia di Jakarta, 

yaitu Tv 7 yang disiarkan setiap hari Senin sampai Kamis pukul 12.30 WIB dan setiap 

Sabtu pukul 18.30 WIB. Format atau tema dari acara ini yaitu wisata yang bernuansa 

petualangan (out door) ke pegunungan ataupun tempat menarik lainnya yang ada 

diseluruh Indonesia bahkan mancanegara. Acara ini dikemas sedemikian rupa sehingga 

menjadikan acara ini menjadi lebih menarik dan menantang. Segmen audience atau 

penonton acara Jejak Petualang ini ditujukan untuk semua masyarakat yang ada di 
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Indonesia khususnya kaum yang berusia muda baik pria maupun wanita mulai dari kelas 

sosial bawah sampai atas. 

2. Plesiran 

Berbeda dengan acara Jejak Petualang, Acara yang diproduksi oleh stasiun 

televisi lokal Jawa Tengah di Semarang yaitu Cakra Semarang Tv ini mempunyai Format 

acara perjalanan wisata. Seperti dengan namanya yaitu Plesiran yang dalam bahasa Jawa 

artinya bepergian, Maka acara ini berformat perjalanan wisata atau travelling ke objek-

objek wisata yang ada di daerah Jawa Tengah serta mengangkat budaya, ciri khas 

ataupun makanan khas dari objek wisata tersebut. Segmen audience atau penonton acara 

Plesiran ini ditujukan untuk semua masyarakat yang ada di Jawa tengah baik pria maupun 

wanita, tua maupun muda mulai dari kelas sosial bawah sampai atas. 

 Semua program acara televisi yang bertemakan wisata baik yang disiarkan televisi 

nasional maupun lokal mempuyai kelebihan sendiri-sendiri antara satu dengan yang 

lainnya. Ada yang mengutamakan kebudayaan darah tersebut, ada yang mengangkat 

makanan khas ataupun tradisi daerah, ataupun memberitahukan tentang keindahan dan 

daya tarik daerah. Namun, pada dasarya semua program acara televisi wisata ini, menarik 

serta bersifat hiburan dan informatif. 
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BAB III 

KONSEP PERANCANGAN 

 

A. Perencanaan Kreatif 

1. Pendekatan Kreatif 

Ada berbagai macam pendekatan kreatif, dimana semua itu tergantung pada 

strategi dan konsep, serta siapa khalayak sasaran yang dituju antara lain : 

• Informational 

Pesan-pesan yang disampaikan berdasarkan fakta dan logika, yaitu seputar banyaknya 

pengetahuan yang didapat dari kunjungan ke Jepara. 

• Emotional 

Pendekatan psikologis secara emosional yang diterapkan adalah penyajian dan pelayanan 

belajar rekreatif yang menyenangkan. Dengan bentuk pendekatan yang membangkitkan 

emosi merangsang perasaan tertentu cenderung untuk menjadikan khalayak gemar 

berkunjung ke Jepara. 

• Image 

Membangun image behwa Jepara selain terkenal dengan ukiran kayu, Jepara juga 

merupakan tempat yang memiliki beraneka ragam budaya dan keindahan alam yang 

indah. 
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2. Strategi Kreatif 

Pertimbangan yang diambil dari promosi wisata kota Jepara melalui media audio 

visual ini sebagai berikut : 

 

a. Perhatian (Attention) 

Pesan atau informasi yang disampaikan ini dibuat agar menarik perhatian, yaitu 

melalui pemilihan warna, gambar, serta kata-kata menarik dan persuatif. 

b. Minat (Interest)

Setelah mendapat perhatian, dilanjutkan dengan membuat khalayak sasaran berminat 

untuk ingin yahu lebih jauh. Disinilah dipakai naskah atau narasi serta ilustrasi yang 

sifatnya menjelaskan produk yang ditawarkan. 

c. Keinginan (Desire)

Menimbulkan rasa untuk menikmati produk yang ditawarkan dengan memberikan 

penawaran-penawaran yang menarik. 

d. Rasa percaya (Convention)

Menciptakan keyakinan kepada khalayak sasaran bahwa sangatlah penting baginya 

untuk berkunjung ke kota Jepara sebagai pengenalan budaya serta daerah yang kaya akan 

keindahan alamnya. 

e. Tindakan (Action)

Usaha terakhir yang harus dilakukan adalah membujuk khalayak sasaran agar 

berminat untuk berkunjung ke kota Jepara. 

Berdasarkan unsur-unsur tersebut, maka unsur-unsur pendukung desain secara 

keseluruhan dalam menentukann visual adalah sebagai berikut : 
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Konsep Verbal 

1) Kepala berita (Head Line)

Head line juga sebagai kepala berita atau pesan , headline merupakan copy yang 

paling penting, dengan kalimat yang terdiri dari beberapa kata saja. headline mempunyai 

fungsi sebagai penarik perhatian audience agar tertarik untuk mengetatahui lebih dalam 

lagi tentang apa yang ingin disampaikan dalam pesan. Headline dari promosi wisata 

kabupaten Jepara ini baik karya audio visual ataupun karya grafis adalah “Pesona Wisata 

Jepara.”dalam promosi ini digunakan kata “Pesona Wisata jepara” maksudnya bahwa 

Jepara itu adalah kota yang memiliki banyak objek wisata yang sangat mempesona 

diantaranya adalah wisata alam pantainya yang eksotis. Jadi kalimat ini apabila 

dijabarkan adalah bahwa kita mengajak untuk melihat dan mengetahui keindahan objek 

wisata Jepara yang mempesona terutama wisata pantainya. 

2) Teks (Body Copy)

Teks inti (body copy) adalah teks iklan yang merupakan uraian dari pesan-pesan yang 

igin disampaikan. Teks ini dibuat dengan ungkapan fakta-fakta yang nyata dan relefan 

dengan pesan yang disampaikan. Kegunaan dari teks (body copy) yaitu memberikan 

uraian secara terperinci mengenai obyek wisata apa saja yang ada di Jepara. Penggunaan 

katanya ringkas, sederhana agar mudah dipahami pembaca. Teks (body copy) yang 

terdapat dalam promosi wisata kota Jepara adalah penjelasan tentang banyaknya objek 

wisata yang ada di Jepara. Teks (body copy) tersebut adalah : Jepara kaya akan keindahan 

alam yang sangat potensial. Dan diantara obyek tersebut banyak sekali mengandung 

sejarah yang perlu  diketahui oleh masyarakat luas. Dan terdapat tulisan tentang objek 
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wisata Jepara : pantai Kartini, pantai tirta samudra, benteng portugis, air terjun 

songgolangit, makam dan masjid Mantingan, pendopo kabupaten, museum Kartini, Ari-

ari Kartini, Pulau Panjang dan klenteng Welahan. 

 

Konsep Non Verbal 

1) Ilustrasi  

Merupakan salah satu unsur penting yang sering digunakan dalam komunikasi 

periklanan karena dianggap sebagai bahasa universal. Ilustrasi dalam hal ini termasuk 

foto dan video yang diolah dengan komputer, untuk mendukung karya visual. Dalam 

promosi wisata kota Jepara, ilustrasi merupakan unsur yang penting sebab dalam 

desainnya nanti ilustrasilah yang bercerita dan menerangkan tentang keadaan dan 

keindahan wisata Jepara yang mempesona. Jadi audiens dapat dengan mudah mengerti 

dan mengetahui tentang keindahan Jepara meskipun lewat ilustrasi. Ilustrasi dalam 

promosi Wisata kota Jepara ini berupa foto-foto seluruh objek wisata yang ada di Jepara 

yang digunakan untuk memperjelas karya media cetak. Sedangkan untuk karya audio 

visual ilustrasi ini berupa video digital tentang objek wisata Jepara yang telah diolah dan 

diedit dengan menggunakan komputer. 

2) Tipografi 

Tipografi adalah seni mengatur huruf dan kemudian mencetaknya. Didalam 

perencanaan karya ini akan mengenakan huruf : 

• Arial  

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

• Ellis 
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ΑΒΧ∆ΕΦΓΗΙϑΚΛΜΝΟΠΘΡΣΤΥςΩΞΨΖ 

• Adine Kinberg 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

 

• Casmira 

ΑΒΧ∆ΕΦΓΗΙϑΚΛΜΝΟΠΘΡΣΤΥςΩΞΨΖ 

• Curls MT 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

• Forte 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

• Book Antiqua 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

 

3) Warna 

Warna berperan untuk mempengaruhi dan merangsang mata manusia sehingga dapat 

membangkitkan emosi pemirsanya. Warna yang digunakan dalam desain promosi wisata 

kota Jepara ini disesuaikan dengan tema dan konsep desainnya yaitu keindahan dan 

eksotisme laut Jepara. Sehingga dalam desain promosi wisata kota Jepara ini warna yang 

mendominaasi dalam desain, baik background, maupun tipografinya adalah warna biru 

dan gradasi kuning untuk memberikan kesan eksotis laut Jepara yang airnya jernih dan 

biru dengan hamparan pasirnya yang putih. Warna utama yang digunakan dalam desain 

promosi wisata kota Jepara ini adalah : 

 Biru  C : 65, M : 4, Y : 3, K : 0 
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Kuning C : 3, M : 3, Y : 27, K : 0 

 

4) Layout 

Yaitu merencanakan bentuk  perwajahan atau tata rupa dan tata letak suatu bidang 

iklan secara keseluruhan. Bagaimana disusun dan ditata unsur-unsur iklan  seperti body 

copy, ilustrasi supaya enak dilihatnya. Layout merupakan penggabungan dari semua 

unsur visual sehingga membentuk suatu kesatuan iklan yang efektif. Dalam layout 

promosi wisata kota Jepara ini diberi kesan eksotisme pantai jepara yang indah. Selain itu 

juga ditambah dengan efek grafis serta menggunakan kata-kata yang tentang wisata 

dikota Jepara. 

Layout yang digunakan dalam karya penunjang promosi wisa kota Jepara ini yaitu 

layout jenis simetris. Layout simetris yaitu membagi sama besar antara kiri dengan kanan, 

bawah dengan atas dari garis poros dalam ukuran bidang sehingga menciptakan 

pencapaian sebuah desain yang seimbang, harmonis, formal, tenang, kalem, dan menarik.  

Setelah strategi kreatif  ini disusun dan diketahui ide yang akan disampaikan, 

maka selanjutnya adalah bagaimana kita menyampaikannya kepada konsumen sehingga 

dapat diterima dan menghasilkan respon konsumen. 

 

B. Perencanaan Media 

1. Media Audio Visual  
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Jepara merupakan kota tua yang pernah menjadi Bandar terbesar di utara pulau 

Jawa pada zaman dahulu kala. Di Jepara ini terdapat banyak sekali kekayaan ataupun 

keindahan alam yang sangat potensial. Dan diantara obyek tersebut banyak sekali 

mengandung sejarah dan nilai tersendiri yang perlu  diketahui dan dilestarikan. 

Kota Jepara terkenal akan ukiran kayunya bahkan hingga sekarang nama Jepara 

masih mendominasi pasar ukiran kayu bahkan sampai mancanegara. Selain ukiran kayu, 

di Jepara ini masih banyak sekali potensinya yang masyarakat masih belum banyak 

mengetahuinya. Wisata alamnya misalnya, di Jepara terdapat wisata pantai dengan pasir 

putihnya yang indah. Selain itu, Jepara juga banyak terdapat sentra industri kerajinan 

seperti tenun ikat. Jepara memang diperkaya dengan keragaman budaya lokal sebagai 

bentuk warisan budaya yang hidup dan terpelihara ditengah-tengah masyarakat, dari dulu 

hingga saat ini. 

Jadi dalam karya audio visual ini, selain memberikan informasi tentang wisata di 

kota Jepara, juga memberikan petunjuk dan pesan tentang wisata Jepara. Semua itu 

dikemas dan ditayangkan dalam sudut pandang yang berbeda sehingga pemirsa selalu 

ingat dengan Jepara dan tertarik untuk mengunjunginya. 

Karya akan dibuat dan dikemas sebagai program televisi travellig yang 

bertemakan tentang kegiatan wisata di kota Jepara. Dengan konsep acara televisi, 

nantinya dalam perjalanan wisata ke Jepara ini akan ditemani oleh seorang presenter yang 

informatif dan komunikatif yang akan menerangkan pemirsa jika berwisata ke Jepara. 

Jadi presenter  ini menerangkan dan menjelaskan mulai dari awal  sampai akhir 

perjalanan, tempat mana saja yang bagus, bahkan sampai tempat makanan dan souvenir 

yang bagus untuk dikunjungi jika berwisata ke Jepara. Selain presenter, selama acara juga 
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akan terdapat narasi yang akan menerangkan tentang objek wisata dan untuk 

menerangkan gambar. Dalam acara ini nanti semuanya akan dibahas seakan-akan 

penonton adalah orang yang sedang wisata. Acara ini dikemas semenarik mungkin 

dengan memakai ciri khas yang membedakan dengan acara lain yang sudah ada. 

Tempat wisata yang dipilih untuk diangkat dalam promosi ini yaitu Pantai Kartini, 

Kerajinan tangan tenun ikat Troso dan tempat makan tradisional dan khas Jepara, 

Pungkruk. Pemilihan tempat ini karena merupakan tempat wisata andalan Jepara 

sekaligus ikon dari Kabupaten Jepara serta memiliki arti dan makna tersendiri. Sehingga 

masyarakat bisa melihat kota Jepara bukan hanya lewat ukirannya saja, melainkan Jepara 

masih banyak sekali akan keindahan alam dan budayanya yang masih terpelihara sampai 

sekarang.   

Hasil akhir dari karya audio viaual sebagai media promosi wisata kota Jepara ini 

nantinya akan dibuat dengan pengambilan gambar menggunakan camcorder dengan 

kaset mini DV dan diedit secara digital sehingga hasil jadinya berupa format video (vcd ) 

yang berdurasi antara kurang lebih 25 menit. 

 Dalam memproduksi karya ini terdapat tahapan yang digunakan mulai dari 

persiapan sebelum shooting sampai seusai shooting. tahapan itu adalah 

 

a. Pra Produksi 

Tahapan pra produksi merupakan bagian yang sangat menentukan dalam proses 

pembuatan suatu karya audio visual. Tahapan pra produksi ini meliputi : 

1) Brand Storming 
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Proses ini membutuhkan data-data akurat sebagai bahan pembentukan ide pokok. 

Dari proses ini dihasilkan ide dasar yang akan digabungkan dengan konsep produksi 

acara wisata. 

2) Merencanakan Tata Visual, meliputi : 

 

- Opening Billboard (OBB) 

Yaitu potongan clip atau selingan dari sebuah film/video dokumentasi yang dapat 

mengkomunikasikan sebuah pesan melalui grafik diawal film/movie, serta dapat 

menyampaikan esensi dan representasi dari keseluruhan film/movie.  Opening Billboard 

ini berungsi sebagai pembuka tayangan acara. 

- Closing Billboard (CBB) 

Yaitu potongan clip atau selingan dari sebuah film/video dokumentasi yang berisi 

rangkuman acara yang ditayangkan pada akhir acara atau sebagai penutup suatu acara 

televisi. 

- Bumper 

Yaitu sebuah motion graphic clip, atau klip video yang terdapat permainan grafik 

yang dapat mengkomunikasikan pesan dari sebuah film/movie, yang diletakkan di antara 

sebelum iklan dan sesudah iklan. 

- Pemilihan Host 

Yaitu pemilihan presenter atau pembawa acara yang memiliki karakter sesuai 

dengan konsep acara dan dianggap mampu membawakan acara sesuai dengan konsep. 

- Title Deco 
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Yaitu sebuah tempat yang terletak dibawah layer yang digunakan untuk 

meletakkan judul ataupun memberikan keterangan yang lain misalkan nama dari 

presenter atau untuk memperjelas gambar. 

 

3) Pembuatan story line, story board dan shooting script 

Story line, story board dan shooting script digunakan untuk mempermudah dalam 

pengambilan gambar. Story line adalah deskripsi tenteng urutan adegan yang akan 

diambil. Story board adalah deskripsi melalui ilustrasi gambar tentang urutan adegan 

yang akan diambil,  sedangkan shooting script adalah pemberian detail dari urutan 

pengambilan gambar. 

• Story Line 

Acara wisata kota ukir Jepara ini diawali dengan perjalanan menuju Jepara 

dengan ditemani oleh seorang presenter. Presenter menerangkan dan menceritakan mulai 

dari awal perjalanan sampai akhir perjalanan wisata. Pengambilan gambar pembuka (take 

Presenter) dilakukan di Kabupaten Jepara tepatnya Pendopo Kabupaten. Disini presenter 

menerangkan dan mengajak pemirsa untuk berwisata ke Jepara. 

Setelah take pembuka kemudian shooting dilanjutkan ke lokasi wisata alam pantai 

yang juga bersejarah yaitu Pantai Kartini. Disini presenter menerangkan tentang sejarah 

dan keindahan dari Pantai Kartini. Selain itu juga terdapat wawancara dengan pihak 

pegelola tempat wisata Pantai Kartini yang dapat memperjelas dan menceritakan kepada 

pemirsa. Dalam segmen ini pemirsa akan disuguhkan tentang sejarah serta kelebihan dan 
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keindahan dari Pantai Kartini ini. Dalam format acara tavelling ini dikemas dan disajikan 

dalam sisi yang berbeda, sehingga bisa mencakup unsur promosi, hiburan, sejarah dan 

dokumentasi. 

Dalam wisata / travelling tentunya kita membutuhkan tenaga karena capek setelah 

berjalan. Oleh sebab itu dalam acara ini tidak ketinggalan pula tempat yang bagus untuk 

dikunjungi dan dijadikan sebagai tempat untuk  sekedar istirahat melepas lelah sambil 

menikmati makanan khas Jepara. Tepatnya di daerah tepi pantai Pungkruk. Disini 

presenter mengajak serta menerangkan tentang tempat makanan khas Jepara. Sehingga 

pemirsa bisa lebih tahu dan tertarik untuk mengunjunginya. 

Setiap perjalanan wisata keluar daerah, tentunya kita juga ingin membeli sesuatu 

untuk dijadikan cendera mata / kenang-kenangan dari daerah tersebut. Oleh karena itu, 

Dalam segmen penutup perjalanan, pemirsa akan diajak untuk mengunjungi tempat 

penjualan souvenir khas dari Jepara ini. Lokasinya yaitu berada di Desa Troso yang 

merupakan daerah yang terkenal akan sentra industri tenun ikat yang bagus. Disegmen 

terakhir ini presenter akan memberikan informasi dan tips untuk membeli tenun ikat troso 

ini sebelum mengakhiri perjalanan ke Jepara. 

 

b. Produksi 

Tahap ini adalah tahapan dimana pengambilan gambar (shooting) dilakukan, serta 

interview pada narasumber dan tidak ketinggalan juga reporter atau presenter on camera. 

Dalam hal ini tempat atau lokasi shooting berada di Kabupaten Jepara. Tepatnya yaitu di 

Pendopo Kabupaten Jepara, tempat wisata Pantai Kartini, tampat makan khas Jepara di 
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Pungkruk, dan di Desa Troso yang merupakan sentra industri tenun ikat yang jadi 

souvenir khas Jepara. 

 Sedangkan peralatan yang digunakan dalam shooting untuk produksi acara ini 

antara lain : 

 

o Kamera  

 Kamera yang dipakai dalam shoting ini memakai kamera camcorder Panasonic 

NV GS75 yang menggunakan kaset Mini DV. Dan dengan baterai yang mampu 

digunakan hingga 2 jam. 

o Tripod 

Tripod adalah penahan dengan tiga kaki yang digunakan dilokasi shooting untuk 

menahan kamera & menjaga kestabilan gambar agar gambar tidak goyang. 

o Mic external 

Mic ini berfungsi untuk menangkap suara-suara atau bunyi saat shooting dan 

digunakan untuk dialog atau mengisi narasi. 

o Ear phone 

Alat yang digunakan untuk mendengarkan bunyi atau suara yang masuk ke 

kamera saat shooting berlangsung. 

 

c. Pasca Produksi 

 Dalam proses pasca produksi adalah proses akhir sebelum ditayangkan pada 

televisi dimana dalam proses ini terdapat proses editing, mixing, dan sounding 

(pemberian effect suara). Teknologi atau proses yang digunakan untuk mengedit hasil 
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shooting nanti menggunakan teknologi digital, tidak menggunakan teknologi linier. 

Dalam proses digital perangkat pendukung yang dibutuhkan seperti DV Camcorder, DV 

Capture card, serta PC (personal computer). 

 Editing adalah proses pemilihan hasil shooting, dimana hasil shooting yang 

dianggap tidak perlu dipakai bisa dibuang. Sedangkan mixing adalah proses memasukkan 

audio kedalam hasil editing. Sounding adalah pemberian effect suara atau backsound 

suara musik sebagai pengiring video atau pemasukan lagu sesuai dengan tema. Pada 

proses pasca produksi ini bisa menggunakan perangkat komputer dan dengan software 

yang bermacam-macam antara lain yaitu Pinnacle studio, adobe Premiere, after effect, 

dan masih banyak software pendukung lainnya yang bisa dipakai untuk mengedit gambar 

dan suara. 

 

2. Media Visual (Cetak) 

 Sebagai penunjang promosi media audio visual, maka perlu menggunakan media 

cetak. Karya ini meliputi karya yang digunakan untuk sarana pendukung promosi melalui 

audio visual. Karya ini meliputi : 

 

a. Brosur  

• Alasan pemilihan media 

Brosur merupakan salah satu media promosi yang berisi keterangan tempat wisata 

di kota Jepara, bentuk brosur sebagai media ini bergambar dan berisi teks sebagai 

keterangan, yaitu disertai dengan ilustrasi yang mendukung pemunculan image kota 
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Jepara. Brosur merupakan perpaduan antara maksud baik pengiklan dan nilai pengingat 

iklan sebagai pesan dan sebagai pemberi informasi yang jelas. 

• Bentuk Desain 

Brosur ini dibuat lipat empat sehingga jika dibuka keseluruhan bisa terlihat lebih 

luas dan enak dibaca. Pemilihan warnanya pun disesuikan dengan tema laut dan warna 

yang cerah. 

 

• Penempatan Media 

Brosur ini ditempatkan di tempat wisata ataupun dikantor dinas pariwisata serta 

ditempatkan pada biro perjalanan dan perhotelan. 

 

b. Kalender 

• Alasan pemilihan media 

Kalender bisa juga dibilang salah satu sarana untuk penyampaian pesan iklan, 

karena orang membutuhkan sebuah kalender untuk mengetahui perhitungan hari dan itu 

merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditinggalkan. Biasanya juga ditampilkan alamat 

atau suatu perusahaan. 

• Bentuk Desain 

Desain kalender ini adalah kalender gantung dan dibuat dengan tema laut 

sehingga terdapat unsur laut yaitu dengan menggunakan warna biru dan gradasi kuning 

seperti air laut dan pasir. 

• Penempatan Media 
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Kalender dapat diperjualbelikan atau dijadikan door price dalam suatu acara atau 

juga dalam event atau promosi wisata di Kabupaten Jepara. 

 

c. Kartu pos 

• Alasan pemilihan media 

Kartu pos merupakan alat untuk mengirim pesan lewat jasa pos. dengan kartu pos 

yang bergambar atau berlogo Jepara,  maka kartu pos tersebut bisa berfungsi sebagai 

media iklan untuk memberutahukan kepada masyarakat luas. 

 

• Bentuk Desain 

Bentuk dari kartu pos ini hampir sama dengan kartu pos pada umumnya, hanya 

yang membedakan kartu pos ini yaitu terdapat gambar foto tempat wisata Jepara serta 

bertemakan wisata pantai. 

• Penempatan Media 

Kartu pos bisa didapatkan ditoko ataupun kantor pos. selain itu, juga bisa 

dijadikan cendera mata pada suatu obyek wisata. 

 

d. Poster 

• Alasan pemilihan media 

Poster biasanya ditempelkan diberbagai tempat. Dengan ukurannya yang agak 

besar, sehingga bisa lebih memuat banyak informasi ataupun gambar yang ingin 

diiklankan. 

• Bentuk Desain 
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Desain dari poster ini menggunakan tema eksotisme laut Jepara, yaitu 

menggunakan ilustrasi foto pantai Jepara pada waktu sunset. Jadi di Jepara ini selain 

indah saat siang dengan laut dan langitnya yang biru, saat senja juga pemandangannya 

bagus. Selain itu juga terdapat foto-foto yang menarik tentang pariwisata Jepara. 

• Penempatan Media 

Poster bisa ditempelkan di tempat umum ataupun ditempat yang banyak 

dikunjungi orang. Seperti hotel, biro perjalanan, bandara dan tempat umum lainnya. 

 

e. Katalog wisata Jepara 

• Alasan pemilihan media 

Katalog wisata merupakan media untuk memberikan informasi yang lengkap 

tentang wisata suatu daerah, dengan adanya katalog wisata, orang akan terbantu jika 

memerlukan informasi ataupun mencari sesuatu tentang lokasi wisata tersebut. 

• Bentuk Desain 

Desain dari katalog wisata ini bertemakan pantai, yaitu dominan dengan warna 

biru dan gradasi kunig cerah serta ditambah dengan hiasan atau gambar kerang ataupun 

benda laut lainnya. 

• Penempatan Media 

Katalog wisata ditempatkan di biro perjalanan ataupun dinas pariwisata serta 

tempat umum lainnya. 

 

f. Note book 

• Alasan pemilihan media 
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Note book merupakan sebuah kumpulan kertas kecil yang biasanya terdapat suatu 

tulisan, logo atau gambar sebuah instansi atau event yang disusun seperti buku kosong 

dan merupakan media untuk menulis sesusatu catatan penting sehingga bisa dibawa 

kemana-mana. 

• Bentuk Desain 

Desain dari note book ini bertemakan pantai, yaitu dominan dengan warna biru 

serta ditambah dengan hiasan atau gambar kerang ataupun benda laut lainnya. 

 

• Penempatan Media 

Note book biasanya diberikan pada suatu event atau dapat dijadikan sebagai 

hadiah pada tempat wisata taupun dalam paket wisata oleh biro perjalanan. 

 

g. Pembatas Buku 

• Alasan pemilihan media 

Pembatas buku merupakan media yang berfungsi untuk membatasi ataupun 

memberi tanda pada buku yang kita baca.ukuran dari pembatas buku ini kecil dan 

sepotong kertas yang dihias dan didesain menarik. 

• Bentuk Desain 

Desain dari Pembatas buku ini bertemakan pantai, yaitu dominan dengan warna 

biru dan kunig cerah serta dengan ditambah dengan foto objek wisata yang ada di Jepara 

dan ditambah dengan hiasan ataupun benda laut lainnya yang dibuat menarik 

• Penempatan Media 
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Pembatas buku ditempatkan disebuah instansi ataupun biro peerjalanan wisata 

untuk mempromosikan apa yang terdapat dalam pembatas buku tersebut. Atau bisa juga 

dijadikan hadiah atau door price kepada rombongan wisatawan. 

 

h. flyer 

• Alasan pemilihan media : 

 flyer dipilih sebagai media karena bentuknya kecil dan ringkas, sehingga sangat 

efektif dan dapat dengan mudah disebarkan kepada audience dalam berbagai acara serta 

event lainnya yang berisi informasi tentang indahnya panorama objek wisata Jepara. 

• Bentuk desain : 

 Ukuran flyer ini cukup kecil yaitu setengah dari kertas A4. Bentuk desainnya juga 

sederhana, yaitu iluistrasi gambar ogjek wisata yang ditata dan disusun dengan 

background yang dominant berwarna biru. Selain itu juga terdapat head line serta body 

copy yang memperjelas dari fler ini.  

• Penempatan media : 

 flyer ini dapat disebarkan dalam event promosi liburan, di sekolah sekolah 

maupun biro hotel ataupun terminal. Selain itu juga dapat di letakkan di tempat tempat 

umum, misalnya objek wisata, perpustakaan, rumah makan, dan sebagainya sehingga bila 

ada orang tertarik, mereka dapat mengambil dan membacanya.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari penulisan Tugas Akhir dengan judul AUDIO VISUAL SEBAGAI MEDIA 

PROMOSI WISATA KOTA JEPARA, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai 

berikut :  

1. Televisi merupakan salah satu sarana yang sangat ampuh untuk mempegaruhi 

seseorang, memberitahukan sesuatu informasi dengan cepat dan merupakan sebuah 

sarana hiburan yang sangat diminati banyak orang. 

2. Program Televisi yang bertemakan wisata, apabila dikemas dengan sentuhan 

entertainment yang bagus selain akan menarik perhatian pemirsa juga bisa digunakan 

untuk media promosi wisata. 

3. Dengan dikemas dengan menarik dan dari sudut pandang yang berbeda, diharapkan 

promosi wisata melalui audio visual lebih membantu dalam mempromosikannya 

kepada masyarakat luas. 

 

B. Saran 

Beberapa saran yang dapat penulis ajukan demi kemajuan pertelivisian adalah 

sebagai berikut : 

1. Keindahan alam ataupun keberagaman  masyarakat kita, baik suku, agama, ras, 

golongan, cara hidup,serta kondisi alam yang sangat indah di negeri ini merupakan 
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sumber yang sangat potensial dan menarik untuk diangkat menjadi tema sebuah acara 

televisi. 

2. Perlunya informasi ataupun promosi kepada masyarakat secara lengkap dan luas 

mengenai potensi suatu daerah yang dikemas menarik supaya masyarakat lebih 

mudah mengerti dan lebih tertarik. 

3. Stasiun televisi hendaknya lebih banyak menayangkan acara yang lebih edukatif, dan 

mengurangi acara yang sarat akan adegan kekerasan, ataupun eksploitasi sex. 
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