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BAB III 

STRATEGI KOMUNIKASI 

 

III.1.     Analisis 

     Rembang adalah adalah salah satu kota dan kabupaten yang berada di wilayah Jawa 

Tengah, yang memiliki daya tarik atau potensi pariwisata yang cukup tinggi, karena kota 

Rembang dan sekitarnya memiliki hal – hal yang dapat menjadi daya tarik bagi para wisatawan 

untuk melakukan pariwisatanya di kota Rembang dan sekitarnya, seperti benda – benda 

bersejarah, kebudayaan dan keagamaan, serta makanan – makanan yang menjadi khas dari 

kota Rembang. Selain itu, Rembang juga termasuk kedalam sebuah wilayah pinggiran utara 

di Jawa Tengah yang strategis, karena kota Rembang dan sekitarnya terletak pada 

pertengahan antara jalur lalu lintas kota Semarang dan kota Surabaya, sehingga lokasi 

strategis dari kota Rembang dan sekitarnya membuat para wisatawan mudah untuk 

mengunjungi kota Rembang.  

     Akan tetapi, masih banyak dari para wisatawan yang tidak mengetahui daya tarik – daya 

tarik yang ada di kota Rembang dan sekitarnya. Berdasarkan sumber dari Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, jumlah daya tarik wisata yang ada pada kabupaten 

Rembang hanya tercatat dengan jumlah 6 daya tarik, dan kabupaten Rembang termasuk 

kedalam kabupaten ke 5 dengan jumlah daya tarik paling sedikit dari 28 kabupaten dan 6 kota 

yang ada di Jawa Tengah (badan pusat statistic Jawa Tengah tahun 2014). 

     Berdasarkan teori yang diungkapkan oleh Oka Yoeti mengenai hal – hal yang dapat 

menjadi daya tarik para wisatawan, terdapat 12 hal yang dapat termasuk kedalam sebuah 

daya tarik dari kota Rembang dan sekitarnya. Daya tarik – daya tarik tersebut antara lain : 

1. Pantai Dampo Awang 

2. Pantai Karangjahe 

3. Hutan Mangrove Rembang 

4. Pasujudan Sunan Bonang 

5. Makam Raden Adjeng Kartini 

6. Tiongkok Kecil Heritage 

7. Klenteng Cu An Kiong 

8. Lontong Tuyuhan 

9. Nasi Tahu dan Sate Srepeh 

10. Sirup Kawista 

11. Batik Tulis  
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Selain itu, berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan 

Olah Raga, tertulis bahwa pada tahun 2015 pantai Karang Jahe merupakan daya tarik dari 

kabupaten Rembang yang paling banyak diminati oleh para wisatawan, yaitu dengan jumlah 

342.768 pengunjung, dan daya tarik dari kabupaten Rembang yang diminati lainnya adalah 

pantai Dampo Awang atau yang lebih dikenal dengan taman rekreasi pantai kartini dengan 

jumlah 192.054 pengunjung (Rembang Dalam Angka, 2016). 

     Data lain yang diperoleh dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, 

dikatakan bahwa jumlah pengunjung domestic daya tarik dari kabupaten Rembang berjumlah 

392.389 orang. Jumlah tersebut berada jauh dibawah rata – rata dari keseluruhan jumlah 

pengunjung domestic yang ada di Jawa Tengah, bahkan kabupaten rembang termasuk 

kabupaten ke 16 dengan jumlah pengunjung domestic paling sedikit dibandingkan dengan 28 

kabupaten dan 6 kota yang ada di Jawa Tengah (badan pusat statistic Jawa Tengah tahun 

2014). Akan tetapi berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Oka Yoeti, kota atau kabupaten 

Rembang memiliki seluruh hal – hal yang dapat menjadi daerah tujuan wisata yang menarik 

bagi para wisatawan, seperti something to see, something to do, dan something to buy.  

     Berdasarkan data – data yang diperoleh, dapat dikatakan bahwa masih banyak dari para 

wisatawan yang tidak mengetahui daya tarik – daya tarik yang ada di kota Rembang dan 

sekitarnya, sehingga masih banyak dari para wisatawan yang tidak mengetahui daya tarik lain 

yang ada di kabupaten Rembang, dan mayoritas para wisatawan hanya mengetahui pantai 

Karang Jahe dan pantai Dampo Awang sebagai daya tarik yang ada di kota Rembang dan 

sekitarnya. Oleh karena itu, sangat diperlukan sebuah perancangan buku pengetahuan 

mengenai daya tarik yang ada di kota Rembang dan sekitarnya untuk memperkenalkan daya 

tarik yang ada pada kota Rembang dan sekitarnya, serta meningkatkan minat para wisatawan 

untuk melakukan wisatanya disana.  

 

     III.1.1.     SWOT 

     SWOT dalam perancangan buku pengetahuan daya tarik wisata kota Rembang dan 

sekitarnya, yaitu : 

Strength (Kekuatan) Weakness (Kelemahan) 

 Buku termasuk kedalam salah media 

komunikasi massa, yang ditujukan 

kepada banyak orang yang tersebar 

dibanyak tempat. 

 Penyampaian daya tarik wisata melalui 

sebuah buku tidak dapat diperbarui 

seperti penyampaian – penyampaian 

melalui media elektronik. 

 Buku terbuat dari bahan kertas yang 

memiliki kemungkinan besar untuk sobek 
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 Buku dapat memberikan system yang 

memudahkan pembaca untuk menerima 

informasi yang ingin disampaikan. 

 Perancangan buku pengetahuan daya 

tarik wisata kota Rembang dan sekitarnya 

dengan menggunakan pendekatan 

fotografi, mampu memberikan gambaran 

yang jelas terhadap para pembaca 

mengenai daya tarik yang ada di kota 

Rembang, dan pengambilan foto yang 

baik mampu menarik minat para 

pembacanya untuk berkunjung ke daya 

tarik wisata tersebut. 

atau rusak sesuai dengan cara 

penggunaannya. 

Opportunity (Peluang) Threat (Ancaman) 

Buku pengetahuan daya tarik wisata kota 

Rembang dan sekitarnya dapat 

dikembangkan atau dapat dilakukan sebuah 

perancangan buku pengetahuan kota 

Rembang dan sekitarnya dalam jenis lain, 

atau buku pengetahuan daya tarik pada kota 

yang berbeda di Indonesia. 

Jika buku pengetahuan daya tarik wisata 

kota Rembang dan sekitarnya tersebut 

sudah terbaca semua, dan terdapat buku 

pengetahuan daya tarik yang lain, yang 

membuat buku daya tarik wisata kota 

Rembang dan sekitarnya tidak berguna dan 

tidak akan digunakan lagi. 

Tabel 3.1.  SWOT 

 

III.2.     Sasaran Khalayak (Target Audience) 

     III.2.1.     Geografi dan Demografis 

 Primer Sekunder 

Status 

 

Keluarga Muda 

 

Keluarga yang baru menikah 

(sampai dengan 5 tahun usia 

perkawinan), dengan berkisar 

antara 1 – 2 anak yang berada 

 

Remaja 

 

Anak – anak yang berada di usia 

antara 12 – 21 tahun.  
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Tabel 3.2.  Geografi dan Demografis 

 

 III.2.2.     Psikografis  

Status Sosial Kepribadian Gaya Hidup 

 Seorang suami / istri / 

anak 

 Seorang pekerja 

(usia produktif) 

 Seorang murid 

(usia TK / SD) 

 Menyukai alam 

 Menyukai sejarah 

 Menyukai kuliner 

 Menyukai kebudayaan 

 Menyukai fotografi 

 Suka berpergian 

Tabel 3.3.  Psikografis 

 

III.3.     Strategi Komunikasi 

     Buku merupakan salah satu media cetak yang termasuk kedalam media komunikasi 

massa, yang ditujukan kepada banyak orang yang tersebar dibanyak tempat. Buku juga 

merupakan salah satu media yang dapat memberikan kemudahan bagi para pembacanya 

untuk menerima informasi yang ingin disampaikan. Oleh karena itu penggunaan buku sebagai 

media dalam memperkenalkan dan menyampaikan pengetahuan – pengetahuan mengenai 

daya tarik yang ada di kota Rembang di anggap efektif. Sehingga diperlukan pendekatan – 

pendekatan lain yang dapat menarik minat dari orang – orang untuk membaca buku 

pengetahuan mengenai daya tarik yang ada di kota Rembang. 

 

     III.3.1.     Pendekatan Verbal 

     Bahasa yang digunakan pada buku pengetahuan mengenai daya tarik yang ada di kota 

Rembang dan sekitarnya adalah bahasa Indonesia yang informatif. Selain itu bahasa yang 

diusia pra – sekolah atau sekolah 

awal (SD). 

Mayoritas para remaja banyak 

melakukan berpergian bersama 

teman – teman sebaya. 

SES SES AB – B SES B – BC 

Lokasi 
Orang – orang yang menetap di 

kota Semarang 

Orang – orang yang menetap di 

kota – kota sekitar kabupaten 

Rembang 
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akan digunakan tidak membentuk sebuah cerita naratif yang panjang, melainkan 

membentuk sebuah paragraph singkat yang berisi pengetahuan atau informasi penting 

mengenai daya tarik tersebut.  

     Typografi yang akan digunakan adalah typografi yang sesuai dengan teori Carter, yaitu 

mengenai factor penting yang harus diperhatikan dalam penggunaan typografi, seperti 

legability, readibility, visibility, dan clearity. Selain itu penggunaan typografi tersebut juga 

akan dipadukan kedalam sebuah layout, sehingga pemilihan dan penyusunan dari 

typografi dapat terlihat dan terbaca dengan baik serta tidak menghilangkan unsur 

estetiknya.  

 

     III.3.2.     Pendekatan Visual 

     Visual yang digunakan pada buku pengetahuan mengenai daya tarik yang ada di kota 

Rembang dan sekitarnya bukanlah adalah sebuah foto, karena sebuah foto dapat 

menampilkan keadaan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya dan sebuah foto juga 

dapat menjadi fokus utama dari sebuah desain. Oleh karena itu, buku pengetahuan 

mengenai daya tarik yang ada di kota Rembang dan sekitarnya tersebut menggunakan 

foto sebagai focus utama dari buku. Akan tetapi sebuah foto hanya dapat menyampaikan 

pesan dengan terbatas. Oleh karena itu, penggunaan typografi digunakan untuk 

mendamping dan memperkuat pesan atau informasi yang ingin di sampaikan oleh foto 

tersebut. 

     Foto – foto yang akan digunakan adalah foto – foto yang diambil dengan menggunakan 

teknik foto yang baik. Sehingga sebuah hasil foto yang baik dapat menarik para 

pembacanya untuk berkunjung ke daya tarik tersebut. Selain itu, foto yang akan digunakan 

tidak hanya foto yang menggambarkan daya tarik tersebutnya saja, melainkan disertai 

dengan kondisi lingkungan, wahana atau permainan yang ada disana, dan lain – lain. 

Sehingga para pembaca yang membaca buku tersebut akan semakin tertarik untuk 

berkunjung kesana. 

 

     III.3.3.     Pendekatan Material 

     Material yang digunakan pada buku pengetahuan mengenai daya tarik yang ada di kota 

Rembang dan sekitarnya adalah material kertas yang memiliki tekstur yang lebih tebal. 

Selain itu, kertas yang digunakan pada bagian cover depan dan belakang buku adalah 

kertas yang berbeda dari material kertas yang digunakan pada isi buku. Kertas yang 

digunakan pada cover depan dan belakang buku adalah kertas yang memiliki tekstur lebih 

tebal dari pada kertas yang digunakan pada bagian isi buku. Hal ini dilakukan dengan 
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tujuan untuk menghindari kemudahan kerusakan pada buku, dan digunakan untuk menarik 

minat orang – orang untuk membaca buku tersebut. 

 

III.3.4.     Strategi Pemasaran 

     Buku pengetahuan daya tarik kota Rembang dan sekitarnya tersebut akan dipasarkan 

dengan melalui beberapa kerjasama dengan beberapa pihak dan melalui media – media 

online berupa ebook atau pdf, seperti : 

 

Kerjasama dengan beberapa pihak 

 Pusat oleh – oleh Semarang 

 Restoran – restoran makan di Semarang (terutama yang berada di lokasi – 

lokasi wisata di Semarang) 

 UKM – UKM Rembang yang membuka stand dibeberapa event di Semarang, 

dan masih banyak lagi. 

Bentuk kerjasama dengan beberapa pihak tersebut berupa pemberian buku 

gratis untuk beberapa pengunjung yang melakukan transaksi dengan nominal 

tertentu. 

Online 

 http://www.semarangkab.go.id/ 

 http://seputarsemarang.com 

 http://rembangkab.go.id/ 

buku – buku pengetahuan daya tarik kota Rembang dan sekitarnya tersebut 

akan di upload di beberapa web, baik web dari masing – masing kota atau web 

yang membahas mengenai kota – kota yang ada di Jawa Tengah dalam 

bentuk ebook atau pdf. 

Tabel 3.4.  Strategi Pemasaran 
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