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BAB III 
STRATEGI KOMUNIKASI 

 

3.1 Analisis 
 Data Wawancara Para Ahli 3.1.1

Hasil wawancara para ahli yakni, Manager Agrowisata 

Jollong dan Staff Marketing Agrowisata Jollong disimpulkan 

sebagai berikut : 

1. Agrowisata berdiri sejak tahun 2012. 

2. Agrowisata Jollong adalah satu-satunya destinasi wisata di 

Kabupaten Pati yang mempunyai konsep Agrowisata. 

3. Agrowisata Jollong telah menjalin kerjasama dengan berbagai 

pihak Dinas Pariwisata dan Dinas terkait sebagai upaya 

peningkatan wisatawan. 

4. Agrowisata Jollong mulai dikenal masyarakat namun hanya 

lingkup masyarakat Kabupaten Pati. 

5. Upaya promosi yang dilakukan masih terbilang kurang, dan 

strategi promosi yang dilakukan kurang uptodate. 

6. Akses jalan menuju lokasi wisata terbilang cukup jauh dari kota, 

dan akses jalan tidak begitu bagus. 

 Data Wawancara dan Kuesioner Pengunjung Kawasan 3.1.2
Agrowisata Jollong 

Wawancara dan pembagian kuesioner ini dilakukan pada  hari 

Minggu, 30 Juli 2017. Bertempat di Kawasan Agrowisata Jollong pada 

pukul 10.00 – 16.00 WIB, dengan jumlah responden sebanyak 20 orang 

dan dibagi secara acak.  

Dari hasil wawancara dan pembagian kuesioner terhadap 

pengunjung Agrowisata Jollong, maka dapat disimpulkan bahwa dari 20 

sampel pengunjung, usia pengunjung rata-rata 35-55 tahun, yang sebagian 

besar berasal dari daerah Pati. Karakteristik pengunjung Agrowisata 

Jollong dapat digolongkan dalam SES A-B, karena sebagian besar memiliki 

jenjang pendidikan minimal SLTA Sederjat dan merupakan seorang 
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pekerja karyawan swasta. Sebagian besar pengunjung mengetahui 

informasi tentang Kawasan Agrowisata Jollong dari mulut ke mulut atau 

kerabat terdekat, namun informasi yang tersedia didapat tidak lengkap, 

bahkan media internet juga tidak menyediakan informasi secara lengkap. 

Rata-rata pengunjung berkunjung ke Kawasan Agrowisata Jollong 1-3 kali 

dalam kurun 1 (satu) bulan. Sebagian besar berpendapat bahwa Kawasan 

Agrowisata Jollong adalah tempat wisata yang menarik, walaupun ada 

kendala akses jalan yang kurang begitu bagus dan lokasi yang sulit untuk 

ditemukan karena petunjuk jalan masih kurang.  

Sedangkan media informasi yang disediakan maupun promosi yang 

dilakukan dari pihak Kawasan Agrowisata Jollong dirasa masih kurang, 

sehingga pesan yang disampaikan belum tersampaikan kepada 

masyarakat. Beberapa berpendapat bahwa Agrowisata Jollong perlu 

mempunyai website dan atau memanfaatkan social media agar 

pengunjung mudah untuk mencari informasi. Meskipun masih banyak 

kekurangan, ketika para pengunjung ditanya apakah Anda berminat untuk 

mengunjungi Kawasan Agrowisata Jollong lagi, secara  keseluruhan 

menjawab ingin kembali berkunjung ke Kawasan Agrowisata Jollong. 

 Data Observasi  3.1.3

Metode ini digunakan dengan tujuan mendapat insight dari perilaku 

sasaran terhadap Kawasan Agrowisata Jollong dan juga suasana dari 

Kawasan Agrowisata Jollong  yang penulis amati. Observasi  ini dilakukan 

selama satu pekan. Tujuan pengamatan dilakukan dengan satu pekan  

adalah, karena target lokasi merupakan tempat wisata, maka aktifitas 

pengunjung akan terlihat perbedaan secara signifikan pada saat hari kerja 

dan hari libur, maka penulis dapat mengamati secara leluasa. 

Menurut data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati, selama 

tahun 2015 tercatat jumlah pengunjung sebanyak 19.602 pengunjung, jika 

dibandingkan dengan wisata Kampoeng Kopi Banaran yang juga milik PT 

Perkebunan Nusantara  IX, jumlah pengunjung menurut data Badan Pusat 

Statistik Kabupaten Semarang selama tahun 2015 yaitu 113.278 dengan 

rincian 112.607 wisatawan domestik dan 1.121 wisatawan mancanegara. 
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Pengamatan ini dilakukan pada wahana dan objek-objek wisata 

yang berada dalam Kawasan Agrowisata Jollong yang menjadi potensi 

dan menjadi daya tarik wisata. Tempat tersebut antara lain : 

1. Objek Wisata Air Terjun Watu Sirap Grenjengan 

Wisata Air Terjun Grenjengan adalah salah satu objek 

yang paling diminati di Kawasan Agrowisata Jollong. Air terjun 

ini tidak tertalu tinggi, sehingga tingkat resiko dapat 

diminimalrisir dan tergolong aman, karena dilengkapi dengan 

tangga pengaman. Jika musim hujan, air yang dihasilkanpun 

cukup banyak, bahkan hingga banjir, namun jika masuk pada 

musim kemarau maka tak jarang kekeringanpun dapat terjadi 

dan air yang dihasilkanpun tidak banyak. 

Lokasi  air terjun dapat ditempuh dengan berjalan kaki, 

menggunakan motor bahkan mobil, namun kondisi jalan 

sangat sempit dan bagi yang melewati harus berhati-hati 

karena terdapat jurang. Objek ini memiliki potensi yang cukup 

besar, karena selain faktor keindahan alam, bagi pecinta 

adventure dan motor trail track yang ditawarkan sangat 

menantang. Bagi pecinta fotografi tempat ini sangat cocok 

untuk dieksplor, karena selain air terjun, terdapat sungai yang 

tidak kalah indah dan memiliki spot foto yang bagus. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1  Objek Wisata Air Terjun Watu Sirap Grenjengan di 
Agrowisata Jollong 

Sumber : Dokumen Pribadi (2017)  
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2. Objek Wisata Air Terjun Kali Ingkung 
Air terjun Kali Ingkung merupakan objek wisata baru 

yang berada di Kawasan Agrowisata Jollong, namun air terjun 

Kali Ingkung ini milik perhutani yang lokasinya berdekatan 

dengan Agrowisata Jollong. Sehingga bentuk kerjasama 

perusahaan terbentuk, pihak perhutani mempersilahkan jika 

ada pengunjung ingin berkunjung. 

Lokasi ini hanya dapat dituju dengan menggunakan 

motor, dan disarankan untuk menggunakan ojek dengan biaya 

Rp 8.000 PP (Pulang-Pergi) karena medan jalan yang extreme 

dan sempit, sehingga membutuhkan tenaga ahli dan yang 

sudah mengenal lokasi. Sehubungan dengan objek wisata 

yang tergolong baru, maka kondisi masih sangat asli dan 

belum  termodifikasi oleh tangan manusia, sehingga 

pengunjung dihimbau untuk berhati-hati. 

Lokasi ini sangat cocok untuk kegiatan adventure 

karena banyak yang bisa di eksplor. Bagi pengunjung yang 

sekedar ingin menikmati alam dan berfoto maka tempat ini 

dapat menjadi salah satu pilihan. Seperti halnya Air Terjun 

Grenjengan, jika pada musim hujan air yang tersedia sngat 

banyak, namun jika musim kemarau air tidak terlalu banyak. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2  Objek Wisata Air Terjun Kali Ingkung di 
Agrowisata Jollong 

Sumber : Dokumen Pribadi (2017)  
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3. Objek Wisata Bukit Naga 
Objek Wisata Bukit Naga merupakan objek favorit 

pengunjung Agrowisata Jollong. Wisata Bukit Naga 

merupakan perkebunan Buah Naga yang sangat luas, jika 

pada musim panen, pengunjung dapat memetik dan 

merasakan langsung hasil Buah Naga tersebut. Tidak hanya 

hamparan perkebunan Buah Naga saja, namun terdapat pula 

spot-spot foto yang bagus, pemandangan alam yang sangat 

luar biasa disuguhkan di tempat ini. 

Pemandangan Waduk Gunung Rowo, Waduk Sermo 

Gembong, dan daerah Pati juga terlihat dari Bukit Naga ini 

karena ketinggian bukit yang mendukung. Objek ini sangat 

cocok untuk berekreasi, bersantai, berpetualang dan lain 

sebagainya. Terdapat pula rest area yang menjajakan 

berbagai macam makanan dan menjual hasil bumi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.3  Objek Wisata Bukit Naga di Agrowisata Jollong 

Sumber : Dokumen Pribadi (2017)  
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4. Wahana Kolam Terapi Ikan 
Kolam terapi ikan merupakan salah satu wahana yang 

bermanfaat unutk kesehatan. Wahana ini menyediakan 

sebuah kolam yang berisikan ikan kecil jenis Garra Ruffa yang 

kurang lebih sejumlah seribu ekor. Terapi ikan mempunyai 

beragam manfaat untuk kesehatan, seperti mengangkat sel 

kulit mati, melancarkan peredaran darah, menenangkan 

pikiran, menurunkan berat badan, menghilangkan bekas luka, 

mengurangi bauk kaki dan lain sebagainya. 

Cara kerja terapi ikan adalah dengan cara memasukkan 

bagian kaki manusia kedalam kolam, lalu ikan akan memijat 

lembut melalui otot dan syaraf kaki. Wahana ini sangat cocok 

untuk pengunjung yang ingin berwisata kesehatan, selain 

sehat juga dapat menjadi hiburan tersendiri. 

Cukup dengan membayar Rp 5.000 / orang, maka 

pengunjung dapat melakukan terapi sepuasnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4  Wahana Kolam Terapi Ikan di Agrowisata Jollong 
Sumber : Dokumen Pribadi (2017)  
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5. Wahana Istana Balon 
Istana balon merupakan wahana permainan yang 

disediakan khusus untuk anak-anak, cukup dengan membayar 

tiket Rp 5.000 / orang, anak dapat bermain sepuasnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Wahana Outbound Kids dan Kolam Renang Anak 
Outbound Kids merupakan wahana khusus untuk anak-

anak. Bagi anak-anak yang suka dengan kegiatan berpetualang 

dan tantangan, maka wahana ini menyediakan berbagai track 

yang dapat menjadi pilihan wisata. Safety merupakan prioritas 

utama wahana ini, peran orang tua dalam pengawasan juga 

diperlukan. Tiket masuk sebesar Rp 10.000 / anak sudah 

termasuk kolam renang anak. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5  Wahana Istana Balon di Agrowisata Jollong 
Sumber : Dokumen Pribadi (2017)  

 

Gambar 3.6  Wahana Outbound Kids di Agrowisata Jollong 
Sumber : Dokumen Pribadi (2017)  
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7. Wahana Flying Fox 
Flying fox merupakan wahana menantang yang dapat 

dinikmati oleh segala usia, wahana ini dilengkapi dengan 

keamanan yang mumpuni sehingga pengunjung merasa aman 

saat menggunakannya. Berbekal pemandangan yang indah akan 

mengiringi aksi adrenaline saat menikmati wahana ini. Hanya 

degan membayar tiket Rp 10.000 / orang dalam satu kali main. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Tempat Rekreasi 
Tempat rekreasi merupakan ruang terbuka yang dapat 

digunakan untuk bersantai, pengunjung dapat menghabiskan 

waktu dengan menikmati alam sekitar. Disediakan juga tikar untuk 

pengunjung yang ingin bersantai, melakukan kegiatan piknik, dan 

lain sebagainya. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7  Wahana Flying Fox di Agrowisata Jollong 
Sumber : Dokumen Pribadi (2017)  

 

Gambar 3.8  Suasana rekreasi di Agrowisata Jollong 
Sumber : Dokumen Pribadi (2017)  
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9. Gardu Pandang 
Gardu Pandang merupakan salah satu spot untuk 

menikmati pemandangan alam yang ada di Kawasan Agrowisata 

Jollong. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Rumah Pohon 
Rumah Pohon adalah sebuah tempat yang digunakan 

untuk menikmati pemandangan, namun Rumah Pohon juga dapat 

digunakan untuk berkumpul. Tempat yang tersedia sangat sejuk 

sehingga pengunjung dapat berlama-lama di tempat ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9  Gardu Pandang di Agrowisata Jollong 
Sumber : Dokumen Pribadi (2017)  

 

Gambar 3.10  Rumah Pohon di Agrowisata Jollong 
Sumber : Dokumen Pribadi (2017)  
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11. Situs Peninggalan Belanda 
Situs Peninggalan Belanda yang berada di Kawasan 

Agrowisata Jollong terdiri dari Pabrik Kopi dan Rumah Dinas. 

Bangunan tersebut masih berfungsi dan digunakan, pabrik kopi 

tersebut masih mengolah hasil komoditi kebun dan rumah dinas 

digunakan sebagai rumah dinas dari manager Agrowisata Jollong. 

Rumah Belanda tersebut didirikan sejak tahun 1895, 

bangunan tersebut masih asli secara konstruksi, biasanya 

bangunan ini dijadikan tempat untuk foto prewed karena 

bangunannya yang unik dan gaya bangunan yang kolonial. 

Tempat ini sangat cocok untuk melakukan kegiatan fotografi 

maupun videografi karena banyak spot yang dapat di ekslpor. 

 

 

 

 

 

12. Spot Foto 
Spot Foto dibuat bagi pengunjung yang suka dengan 

kegiatan forografi atau suka mengabadikan momen. Pengunjung 

dengan usia 17-30 tahun, spot foto ini sangat cocok untuk di 

eksplor, karena pengunjung dengan usia muda memiliki kebiasaan 

selfie maupun wefie dan mengunggahnya ke social media. Namun 

tidak jarang pengunjung yang berusia lebih dari 30 tahun juga 

menikmati spot foto tersebut untuk mengabadikan momen. 

 

 

Gambar 3.11  Situs Peninggalan Belanda di Agrowisata Jollong 
Sumber : Dokumen Pribadi (2017)  
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13. Perkebunan Kopi dan Jeruk Pamelo 
Perkebunan Kopi dan Jeruk Pamelo merupakan objek 

wisata yang memberikan pembelajaran atau edukasi tentang cara 

penanaman dan pengolahan. Wisata ini biasanya diperuntukkan 

bagi kepentingan pendidikan. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.12  Spot Foto di Agrowisata Jollong 
Sumber : Dokumen Pribadi (2017)  

 

Gambar 3.13  Perkebunan Kopi di Agrowisata Jollong 
Sumber : Dokumen Pribadi (2017)  
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14. Kuliner di Kawasan Agrowisata Jollong 

Kopi Jollong merupakan sajian kuliner khas Jollong, 

mengingat komoditas unggulan yang diproduksi oleh PT 

Perkebunan IX adalah kopi maka tidak lengkap jika tidak mencicipi 

rasa kopi robusta yang memiliki cita rasa yang asli dan khas. 

Hanya dengan membayar Rp 5.000 pengunjung dapat merasakan 

seduhan kopi tubruk Jollong yang dapat dibeli dan dinikmati di 

kedai kopi “MIKOJOL” . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.14  Kopi Tubruk Jollong 
Sumber : Dokumen Pribadi (2017)  
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 Kuesioner Online 3.1.4
 Pertanyaan Online tentang Karakteristik Wisatawan 3.1.4.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.15 Gambar pertanyaan kuesioner 
Sumber : Dokumen Pribadi (2017) 
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 Data Kuesioner Online 3.1.4.2

Menurut hasil kuesioner online terlampir, yang disebar 

secara acak dan ditujukan pada usia 35-50 tahun yang notabene 

usia orang yang telah berkeluarga. Sesuai dengan konsep 

Agrowisata Jollong yang memberikan manfaat rekreasi dan 

pembelajaran sehingga cocok untuk liburan keluarga.  

Dari hasil data kuesioner online yang diperoleh, maka 

dapat disimpulkan bahwa responden usia rata-rata 35-55 tahun 

dengan latar belakang pekerjaan sebagian besar wirausaha dan 

karyawan sangat menyukai kegiatan wisata alam / agrowisata. 

Responden biasa melakukan kegiatan wisata sebanyak 1-2 kali 

dalam kurun satu bulan, dan melakukan kegiatan wisata bersama 

keluarga / saudara. Media informasi yang sering digunakan 

responden untuk mencari informasi mengenai tempat wisata 

adalah media online dan media sosial,dapat disimpulkan bahwa 

responden merupakan pengguna gadget dan mengikuti 

perkembangan teknologi masa kini. Media informasi dan promosi 

yang efektif menurut hasil survey adalah YouTube, Instagram, 

Facebook, dan Website. 

Secara visual, warna yang akan digunakan adalah 

warna dingin, karena warna dingin mampu menggambarkan 

situasi dan keadaan suasana agrowisata. Gaya bahasa yang 

cocok untuk menyampaikan informasi tentang tempat wisata 

adalah gaya bahasa yang informal, santai namun informatif. 
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 Analisa SWOT Kawasan Agrowisata Jollong 3.1.5

 

STRENGHT WEAKNESS 

Agrowisata Jollong merupakan satu-

satunya Agrowisata di Kabupaten Pati 

yang mengusung konsep memadukan 

wisata alam, edukasi, adventure, 

sejarah, budaya, dan olahraga. 

 

Kawasan Agrowisata Jollong memiliki 

ketinggian 700 mdpl, artinya tempat 

wisata tertinggi di Kabupaten Pati 

dengan udaranya yang sejuk. 

 

 

Udara yang sangat sejuk, pemandangan 

alam yang sangat apik, dan suasana 

yang tenang. 

 

Komoditi unggulan yaitu Kopi Jollong 

yang memiliki cita rasa khas kopi jenis 

robusta, dan komoditi lain seperti buah 

naga, jeruk pamelo, pisang tanduk, dan 

pisang mas kirana. 

 

 

Terdapat track extreme ditengah 

perkebunan kopi yang menjadi daya tarik 

tersendiri bagi pecinta motor trail. 

Lokasi wisata berjarak 10 km dari Kota 

Pati dengan waktu tempuh ± 40 menit. 

 

Akses jalan yang kurang bagus. 

 

 

Keadaan jalan dilokasi wisata masih 

berbatu. 

 

Mutu SDM yang masih kurang. 

 

 

Petunjuk jalan menuju lokasi masih 

kurang. 

 

Kurangnya promosi ke masyarakat 

luas. 

 

 

Belum mendapat dukungan dari 

pemerintah secara signifikan. 

 

Masih kurangnya dukungan IPTEK. 
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Terdapat banyak spot foto yang menarik 

bagi pecinta fotografi. 

 

 

Harga tiket masuk yang cukup 

terjangkau, sesuai dengan ekonomi 

masyarakat sekitar. 

 

Tersedianya fasilitas yang cukup antara 

lain lahan parkir, toilet umum, 

penginapan, ruang pertemuan, kereta 

wisata, rumah makan/resto, kafe, 

minimarket, lapangan olahraga, dan 

tempat ibadah. 

 

 

Menyediakan fasilitas free wifi disetiap 

titik tertentu diarea kawasan Agrowisata 

Jollong. 

 

Lokasi wisata dapat dijangkau dengan 

menggunakan kendaraan kecil maupun 

besar. 

 

Tersedia bumi perkemahan untuk para 

pecinta hiking. 

 

 

 

Jaringan sinyal yang tidak memadai. 

 

Permasalahan intern antar karyawan 

yang mempengaruhi kinerja. 

 

 

Pendidikan SDM yang kurang. 

 



64 
 

OPPORTUNITY THREATS 

Komitmen kawasan Agrowisata Jollong 

untuk menjaga kelestarian alam. 

 

Jalinan kerjasama dengan Dinas 

Pariwisata dan Biro Perjalanan. 

Potensi keanekaragaman alam yang 

indah. 

 

Peluang investasi untuk pengembangan 

kawasan wisata. 

 

Minat wisatawan kepada wisata alam. 

 

Minat wisatawan/pecinta kopi terhadap 

citarasa kopi lokal. 

 

Acara hiburan karaoke disetiap minggu. 

 

Masih rendahnya tingkat pendidikan 

karyawan Agrowisata Jollong dan 

masyarakat di sekitar kawasan 

sehingga berdampak pada 

perkembangan kawasan wisata yang 

masih kurang. 

Mutu SDM (Sumber Daya Manusia)  

karyawan di kawasan Agrowisata 

Jollong masih kurang. 

Permasalahan antar SDM di dalam 

kawasan Agrowisata Jollong. 

 

Tempat wisata lain di Kabupaten Pati 

yang lebih terjangkau dari sisi akses 

jalan. 

 

Upaya pengembangan yang terhalang 

dana. 

 

Ketidaksiapan SDM dalam menerima 

perubahan dan menyesuaikan 

keadaan. 

 

Belum ada kesadaran untuk 

peningkatan potensi kawasan secara 

terintegrasi, akibatnya tidak jarang 

membuat pengunjung enggan untuk 

berkunjung kembali. 

 
Tabel 3.1 Tabel Analisa SWOT Agrowisata Jollong 
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 Metode Studi Pustaka 3.1.6

Metode ini digunakan untuk tujuan mendapatkan data yang aktual 

mengenai data-data yang berkaitan dengan Kawasan Agrowisata dan 

juga strategi promosi untuk meningkatkan wisatawan. 

Dalam metode ini penulis inginmendapatkan data mengenai 

Kawasan Pariwisata, Agrowisata, Teori Komunikasi, Teori Promosi. 

Selain itu penulis juga memerlukan data mengenai perancangan dan 

strategi promosi yang efektif dan media seperti teori dari buku Logo, 

Layout, Film/Videografi, Branding, dan lain-lain.  

3.2 Sasaran Khalayak 
 Geografis 3.2.1

Cakupan wilayah yang disasar adalah Indonesia dan dunia pada 

umumnya berdasarkan cakupan online media saat ini. Khususya wilayah 

Kabupaten Pati yang menjadi studi kasus tentang potensi pariwisata Jawa 

Tengah khususnya di Kawasan Agrowisata Jollong. 

 Demografis 3.2.2

 

a. Usia 35 - 55 tahun 
Target dengan klasifikasi usia 35 – 55 tahun merupakan usia 

masa dewasa awal (35 – 45 tahun) dan masa dewasa tengah (45 - 

55 tahun). Pada masa usia tersebut target pada posisi mapan 

pada bidang pekerjaan, dan cenderung lebih membutuhkan waktu 

untuk bersama keluarga. Pada usia ini lebih memungkinkan untuk 

melakukan suatu perjalanan wisata, dan akan melakukan kegiatan 

wisata bersama keluarga. Mengingat Agrowisata Jollong 

merupakan kawasan wisata yang cocok untuk rekreasi keluarga 

dan suasana yang ditawarkan cukup tenang sehingga pas untuk 

relaksasi. 
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b. Keluarga 
Target  menyasar pada keluarga karena Agrowisata Jollong 

memiliki berbagai wahana permainan anak dan tempat rekreasi 

keluarga, sehingga para keluarga dapat menikmati dan 

Agrowisata Jollong menjadi tempat wisata yang nyaman bagi 

keluarga.  

c. Ekonomi 
Target dengan Sosial Ekonomi Status A-B dipilih karena pada 

SES tersebut motivasi untuk melakukan kegiatan wisata cukup 

tinggi, serta untuk melakukan suatu perjalanan pariwisata SES ini 

akan lebih memungkinkan untuk melakukan perjalanan wisata. 

Sosial Ekonomi Status terpilih berdasarkan hasil analisa survey 

dan kuesioner  terhadap para pengunjung Agrowisata Jollong dan 

masyarakat luas, bahwa SES A-B memiliki minat tinggi terhadap 

kegiatan wisata alam. 
d. Psikografis 

Masyarakat yang merupakan pengguna gadget dan 

mengakses media sosial dan online  untuk mendapat informasi, 

update dengan media sosial  dan suka membagi pengalaman 

melalui media sosial, suka dengan wisata yang memiliki suasana 

tenang, memikirkan kenyamanan dalam berwisata, tertarik dengan 

Pariwisata Indonesia dan keindahan alam serta budaya yang 

dimiliki oleh Indonesia. 

e. Pekerjaan 

• Pelajar 

• Mahasiswa 

• Masyarakat Umum 

• Pekerja 
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3.3 Strategi Komunikasi 
 Creative Brief 3.3.1

a. Objective : what is the brief for? 

Memberikan gambaran realita potensi pariwisata yang berada di 

Kawasan Agro Jollong, yang dimana Agrowisata ini memiliki beragam 

jenis pariwisata dalam satu kawasan, terdiri dari alam, perkebunan, 

pegunungan, wisata edukasi, dan  situs peninggalan bersejarah 

(Peninggalan Belanda). Potensi-potensi tersebut sudah terlihat jelas 

mengingat Kawasan Agrowisata Jollong merupakan destinasi wisata satu-

satunya di Kabupaten Pati yang memiliki konsep beraneka ragam wisata 

dalam satu kawasan. Lokasi yang berada di dataran paling tinggi di 

Kabupaten Pati dan merupakan satu-satunya tempat wisata yang 

menawarkan rekreasi dan pendidikan adalah alasan mengapa Kawasan 

Agrowisata Jollong perlu dikembangkan potensinya. Selain itu 

keunggulan komoditi kopi yang dimiliki Agrowisata Jollong menjadi salah 

satu pilihan pecinta kopi untuk mencicipi. Potensi yang sangat luar biasa 

ini perlu diperlihatkan kepada masyarakat luas untuk memberikan 

rangsangan terkait dengan potensi wisata yang dapat diandalkan. 

 

b. Issue : what is the consumer issue? 

Masyarakat sekitar maupun para pegawai di Kawasan Agrowisata 

Jollong sebenarnya sudah mengetahui potensi yang dimiliki Agrowisata 

Jollong dari sisi pariwisata, namun masyarakat maupun para pegawai 

masih sangat cuek dengan lingkungan, sehingga dari  pengembangan 

kawasan wisata hingga bentuk promosi ke masyarakat luas masih sangat 

kurang. Dari pemerintah darerah pun juga tidak memberikan kontribusi 

yang signifikan, sehingga promosi atas Kawasan Agrowisata Jollong 

sangat minim. Kurangnya informasi tentang Kawasan Agrowisata Jollong 

juga menyebabkan masyarakat tidak mengenal. 
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c. Insight : the result of our exploring 
1. Kawasan Agrowisata Jollong tidak memiliki sistem informasi resmi. 

2. Upaya promosi kawasan masih sangat kurang, hanya lingkup daerah 

Pati. 

3. Potensi wisata yang dimiliki besar namun belum mampu 

mengenalkan ke masyarakat luas. 

4. Kawasan Agrowisata Jollong merupakan satu-satunya tempat wisata 

yang memiliki konsep reskreasi, alam, perkebunan dan edukasi dalam 

satu kawasan. 

5. Kawasan Agrowisata Jollong adalah satu-satumya tempat wisata 

yang berada di dataran paling tinggi di Kabupaten Pati. 

6. Lokasi Kawasan Agrowisata Jollong susah ditemukan karena 

kurangnya petunjuk arah. 

7. Peran pemerintah dari segi promosi sangat minim. 

8. Akses jalan menuju kawasan masih sangat kurang bagus. 

 

d. Opportunity : what is the opportunity for the brand on the issue 
and insight 

Kesempatan yang dapat diraih dari permasalahan ini adalah 

saatnya Kawasan Agrowisata Jollong berkembang dan dikenal oleh 

wisatawan lokal maupun mancanegara sebagai salah satu destinasi 

wisata pilihan yang tidak kalah bagus dengan destinasi wisata lain di 

Indonesia, dengan mengenalkan potensi yang dimiliki oleh Kawasan 

Agrowisata Jollong. Wisatawan yang masih menggemari jenis wisata 

Agrowisata menjadi pemicu untuk mempromosikan maupun menyebarkan 

rasa bangga terhadap pariwisata Indonesia khususnya Kawasan 

Agrowisata Jollong kepada masyarakat luas, karena walaupun hanya di 

daerah Kabupaten, namun ada kekayaan potensi yang luar baisa. 

e. Challenge : a big, provocative, and ambitious challenge that we 
will need to answer in order to achieve transformation 

Masyarakat menganggap bahwa kawasan wisata di daerah 

kabupaten tidak meyakinkan, dan dianggap tidak bagus, terlebih lokasi 

yang ditempuh sangat jauh. Maka dari itu ini menjadi tantangan besar 

untuk memperkenalkan kepada wisatawan lokal maupun mancanegara 
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bahwa di tingkat kabupaten khususnya Kabupaten Pati memiliki potensi 

wisata yang sangat indah untuk dikunjungi dan dinikmati. Secara tidak 

langsung rasa bangga masyarakat, pemerintah daerah Kabupaten Pati 

dan bangsa Indonesia akan tumbuh karena Indonesia memiliki kekayaan 

yang melimpah ruah dari segi apapun. Hal ini akan berpengaruh pada 

rasa nasionalisme dan cinta produk tanah air. 

 Identifikasi “Explore Agro Jollong” 3.3.2

“Explore Agro Jollong” merupakan sebuah program audio visual 

yang bertujuan untuk menyampaikan informasi dan sebagai sarana 

promosi potensi wisata yang dimiliki oleh Kawasan Agrowisata Jollong.  

Agrowisata Jollong yang pada dasarnya adalah satu-satunya destinasi 

wisata di Kabupaten Pati yang memiliki konsep berbagai jenis wisata dalam 

satu kawasan yang dijadikan daya tarik terbesar wisatawan. 

Seperti tertera dalam teori agrowisata bahwa Berdasar Surat 

Keputusan bersama Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi 

(Menparpostel) KPTS/HK/050/4/1989, agrowisata sebagai bagian obyek 

wisata diartikan sebagai suatu bentuk kegiatan yang memanfaatkan usaha 

agro sebagai obyek wisata dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan, 

pengalaman rekreasi, dan hubungan usaha di bidang pertanian, maka 

dapat disimpulkan bahwa agrowisata memiliki manfaat yang sangat besar 

dan positif bagi wisatawan. 

Melaui program audio visual “Explore Jollong” akan disampaikan 

daya tarik wisata Agrowisata Jollong dan maanfaat berwisata di agrowisata 

yang akan dikemas secara menarik dan informatif serta faktual dengan 

tujuan menarik wisatawan maupun calon wisatawan untuk melakukan 

perjalanan wisata di Kawasan Agrowisata Jollong. 

Dengan adanya program audio visual “Explore Jollong” ini 

diharapkan para wisatawan dapat mendapat informasi secara lengkap 

tentang Kawasan Agrowisata Jollong sehingga para wisatawan mengenal 

dengan  baik potensi yang dimiliki Kawasan Agrowisata Jollong . 
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 Target Sasaran 3.3.3

a. Usia 
Usia (35 - 55 tahun) dengan SES A-B. 

b. Geografis 

1. Wilayah Kabupaten  Pati dan sekitarnya 

2. Jawa Tengah 

3. Nasional 

4. Internasional 

 

 Tone and Manner 3.3.4

Visual yang akan ditampilkan pada media promosi adalah 

menggunakan tone warna dingin karena sesuai dengan karakteristik 

Agrowisata Jollong yang membawa suasana sejuk, dingin, nyaman, dan 

alam yang hijau, maka akan diterapkan warna dingin sehingga audience 

akan terbawa suasana dan diharapkan pesan dapat tersampaiakan dengan 

baik. 

 Bahasa dalam Penyampaian Pesan Pada Media Aplikasi 3.3.5

Bahasa audio visual merupakan bahasa yang akan digunakan 

untuk perancangan program audio visual “Explore Agro Jollong”. Sesuai 

dengan target audience yang telah ditentukan yaitu wisatawan dalam 

cakupan yang luas, maka tidak menutup kemungkinan akan menarik 

wisatawan mancanegara melalui program audio visual. 

Bahasa yang akan digunakan yaitu Bahasa Indonesia dan terdapat 

bodytext pada tampilan visua sebagai pelengkap informasi . Bahasa 

Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar utama karena 

perancangan ini mengangkat tentang kawasan wisata di Indonesia, dan 

bahasa Indonesia adalah bahasa nasional sehingga memudahkan untuk 

menyampaikan pesan.  

Gaya bahasa yang akan digunakan merupakan bahasa yang 

informal, santai namun bersifat informatif dan faktual dalam 
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penyampaiannya. Sebagai pengikat cerita penyampaian kepada target 

adalah alur cerita, tone warna, dan infografis yang sama tiap seri video. 

 

 Time Line Strategi Komunikasi Promosi Kawasan Agrowisata 3.3.6
Jollong 

 

 

 

 

3.4 Strategi Media 

Sesuai dengan target sasaran yang telah diriset sebelumnya, 

maka dihasilkan strategi media sebagai cara penyampaian pesan kepada 

target sasaran yang tepat. Berikut adalah rancangan strategi media yang 

akan dilakukan dalam proses memperkenalkan media informasi tersebut. 

Media promosi yang akan digunakan dalam menyampaikan pesan 

kepada audience dibagi menjadi dua, yaitu media utama dan media 

mendukung. 

Tabel 3.2 Timeline Strategi Komunikasi 
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 Media Utama 3.4.1

Menggunakan audio visual sebagai media utama 

penyampaian informasi untuk mempromosikan Kawasan 

Agrowisata Jollong yang akan disebarluaskan melalui media 

online yaitu Facebook, Instagram, YouTube Channel dan Website.  

 Adapun karakteristik masing-masing media terpilih 

dijelaskan sebagai berikut : 

Media Karakteristik 

 

Penerapan dalam 
Perancangan 

Promosi Agrowisata 
Jollong 

 

Instagram 

 

1. Dapat memuat konten berbentuk visual 

dan audio visual. 

2. Cara penggunaan mudah. 

 

3. Dapat digunakan sebagai media 

promosi dan informasi yang tidak 

memakan biaya banyak. 

4. Dapat dihubungkan dengan media 

sosial yang lain. 

5. Dapat memuat audio visual berdurasi 

60 detik. 

 

1. Digunakan untuk 

memuat audio visual 

berseri. 

2. Sebagai media 

informasi dalam 

bentuk visual. 

3. Memuat informasi 

segala tentang 

Kawasan 

Agrowisata Jollong. 

 

YouTube 

 

1. Dapat memuat audio visual dengan 

durasi yang panjang. 

2. Dapat mengunggah video dengan 

jumlah tidak terbatas. 

3. Mudah untuk diakses. 

4. Cocok digunakan sebagai media 

informasi. 

Digunakan untuk 

memuat video 

promosi yang 

memberikan 

informasi tentang 

Agrowisata Jollong 

secara lengkap dan 

faktual sesuai 

dengan keadaan 
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yang sebenarnya. 

 

Website 

 

1. Sebagai media informasi yang 

lengkap. 

2. Dapat memuat konten dalam bentuk 

audio, visual maupun audio visual. 

3. Mudah dalam cara mengakses. 

4. Sebagai media informasi yang resmi. 

 

1. Digunakan sebagai 

media informasi 

yang resmi dan 

lengkap dari 

Agrowisata Jollong. 

2. Digunakan untuk 

memuat artikel, 

berita maupun 

bentuk promosi 

secara uptodate. 

3. Digunakan untuk 

memuat audio visual 

dan visual dari 

Kawasan 

Agrowisata Jollong. 

 

 

Facebook 

1. Memuat konten secara visual maupun 

audio visual. 

2. Dapat terhubung dengan media sosial 

yang lain. 

3. Cangkupan jaringan luas. 

1. Digunakan untuk 

memuat audio visual 

berseri. 

2. Sebagai media 

informasi dalam 

bentuk visual 

maupun verbal. 

3. Memuat informasi 

segala tentang 

Kawasan 

Agrowisata Jollong. 

 

 

 

Tabel 3.3 Tabel Karakteristik Media Komunikasi Utama 
Perancangan Promosi Agrowisata Jollong 
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 Media Pendukung 3.4.2

a. Media cetak seperti flyer, brochure. 

b. Merchandise untuk meningkatkan loyalitas audience terhadap 

brand “Explore Agro Jollong”. 

 

 Time Line Strategi Media Promosi Kawasan Agrowisata 3.4.3
Jollong 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.4 Timeline Strategi Media 
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3.5 Unsur Komunikasi 

Source (Sumber) 

Sumber berasal dari pihak-pihak yang terkait dengan Kawasan 

Agrowisata Jollong, yaitu staff Marketing Agrowisata Jollong, Manager 

Agrowisata Jollong, dan Kepala Bagian Pemasaran Dinas Pariwisata 

Kabupaten Pati. 

Who (Komunikator) 

Komunikator berasal dari orang yang berhubungan langsung di 

Kawasan Agrowisata Jollong, para pegawai Agrowisata Jollong, Manager 

dan staff Marketing Agrowisata Jollong. 

Say What (Pesan) 

Pesan yang disampaikan bersifat informatif yakni tentang beragam 

keindahan, objek wisata yang berada dalam Kawasan Agrowisata Jollong, 

serta produk komoditi unggulan yang dimiliki Agrowisata Jollong. 

Penyampaian pesan akan terdiri dari dua bahasa, yakni Bahasa 

Indonesia dan Bahasa Inggris mengingat target perancangan adalah 

wisatawan lokal dan wisatawan mancanegara. 

In Which Channel (Media yang digunakan) 

Pada perancangan ini media yang akan digunakan adalah audio 

visual dengan bantuan publikasi melalui media sosial seperti YouTube, 

Website, Instagram,Twitter  dan Facebook. 

To Whom (Kepada Siapa) 

Sasaran Komunikasi akan ditujukan kepada wisatawan lokal dan 

wisatawan mancanegara. 

 With What Effect (Efek) 

Efek yang diharapkan dari hasil komunikasi ini adalah masyarakat 

sadar akan potensi wisata Indonesia khususnya di Jawa Tengah dan 

diharapkan mampu meningkatkan wisatawan lokal maupun mancanegara 

untuk berkunjung ke Kawasan Agrowisata Jollong. 

 



76 
 

3.6 Pendekatan Promosi 

Pendekatan AISAS digunakan sebagai strategi komunikasi 

dengan tujuan target audience dapat berbagi pengalaman kepada 

khalayak luas di media online yang mempunyai cakupan jaringan yang 

luas, mengenai Kawasan Agrowisata Jollong, sehingga sesuai tahapan 

AISAS ( Attention – Interest – Search – Action - Share) yaitu perkenalan 

tentang Agrowisata Jollong sehingga calon pengunjung memperhatikan 

produk wisata – menarik perhatian calon pengunjung – keinginan calon 

pengunjung untuk mencari informasi tentang Agrowisata Jollong dari 

berbagai sumber – pengunjung akan mengambil keputusan untuk 

berkunjung dan berwisata di Kawasan Agrowisata Jollong – pengunjung 

dapat berbagi pengalaman kepada khalayak luas tentang Kawasan 

Agrowisata Jollong melalui berbagai media online . Adapun 

penjabarannya sebagai berikut : 

 

TAHAPAN MEDIA YANG DIGUNAKAN DURASI TIME 
SCHEDULE 

ATTENTION 

 

Mempromosikan isu untuk 

memperkenalkan Kawasan 

Agrowisata Jollong. 

 

Penyebaran foto teaser, video 

teaser dan media promosi yang 

dapat dilihat langsung oleh target 

audience. 

Media :  Video dan foto melalui 

Instagram, Facebook  

1 BULAN APRIL 2018 
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INTEREST 

 

Membuat artikel redaksional dan 

update video secara serial.  

Media : Instagram, YouTube, 

Website, Facebook 

Media : Brochure, flyer 

1 BULAN MEI 2018 

SEARCH 

Target audience akan mencari dan 

mengakses informasi lebih lanjut 

tentang Agrowisata Jollong. 

Media : Instagram, YouTube, 

Website , Facebook 

13 HARI 1-13 JUNI  2017 

ACTION 

DAN 

SHARE 

 

Wisatawan melakukan perjalanan 

dan kunjungan ke Kawasan 

Agrowisata Jollong, serta 

pembelian merchandise. 

Upaya promosi melalui media : 

Youtube, Instagram, Facebook, 

Brochure dan Flyer. 

- 
14 JUNI – 

SETERUSNYA 

 

Pengunjung memberikan 

rekomendasi kepada khalayak luas 

dan berbagi pengalaman saat 

melakukan perjalanan ke Kawasan 

Agrowisata Jollong. 

Media : Instagram, YouTube, 

Website, Facebook. Berbagi dapat 

dilakukan dalam bentuk visual, 

audiovisual dan tulisan. 

- - 

 

Tabel 3.5 Tabel Tahapan AISAS 
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3.7 Rencana Anggaran Biaya Promosi Agrowisata Jollong 

 

Tahapan Media Harga Jumlah Total 

Attention 

 

Website 

Pembuatan WEB melalui 
https://id.godaddy.com 

Rp 5.000.000 
/ tahun 1 tahun Rp  5.000.000 

Interest 
Brosur Rp 350.000 / 

rim 4 rim Rp 1.400.000 

Flyer Rp 150.000 / 
rim 4 rim Rp    600.000 

Search Akses media online, media 
sosial - - - 

Action 

Brosur Rp 350.000 / 
rim 4 rim Rp 1.400.000 

Flyer Rp 150.000 / 
rim 8 rim Rp 1.200.000 

Merchandise 

Kaos Rp 35.000 / 
pcs 100 pcs Rp 3.500.000 

Gantungan 
Kunci 

Rp 5.000 / 
pcs 100 pcs Rp    500.000 

Tote Bag Rp 12.000 / 
pcs 100 pcs Rp 1.200.000 

Mug Rp 10.000 / 
pcs 100 pcs Rp 1.000.000 

Share Berbagi melalui media 
online dan media sosial - - - 

Total Biaya Perancangan Rp 15.800.000  

 

Tabel 3.6  Tabel Rencana Anggaran Biaya Perancangan Promosi 
Agrowisata Jollong 

https://id.godaddy.com/

