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    BAB III 

STRATEGI KOMUNIKASI 

 

3.1. Data Hasil Penelitian (Analisis) 

Permasalahan yang akan diselesaikan dalam penelitian atau 

perancangan adalah bagaimana cara merancang strategi komunikasi visual 

untuk berkunjung ke Kabupaten Magelang dengan target audience SES A-

B sebagai destinasi wisata karena diketahui fenomena yang terjadi 

Kabupaten Magelang memiliki banyak warisan budaya candi yang masih 

belum diketahui banyak orang, dan candi bisa dijadikan sebagai tempat 

edukasi masyarakat tentang pengetahuan candi. Hal ini akan meningkatkan 

wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Magelang. 

3.1.1. Profil Kabupaten Magelang  

Kabupaten Magelang merupakan salah satu kabupaten yang 

secara administrasi termasuk dalam bagian dari Provinsi Jawa 

Tengah, dengan luas wilayah 1.085,73 km2. Kabupaten Magelang 

berada pada posisi yang strategis dan menguntungkan karena 

terletak pada jalur persimpangan dari berbagai arah. Secara geografis 

terletak diantara 110° 01’ 51” dan 110° 27’ 08” bujur timur, 7° 19’ 33” 

dan 7° 42’ 13” Lintang Selatan. Batas kabupaten meliputi: di sebelah 

Utara adalah Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang, di 

sebelah Timur adalah Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali, 

di sebelah Selatan: adalah Kabupaten Purworejo dan Provinsi D.I. 

Yogyakarta, serta di sebelah Barat adalah Kabupaten Temanggung 

dan Kabupaten Wonosobo, di tengah-tengah wilayah terdapat Kota 

Magelang. Wilayah administrasi Kabupaten Magelang terdiri dari 21 

(dua puluh satu) kecamatan, 372 desa/ kelurahan, dan 2.679 dusun 

serta 10.966 RT.  

 



45 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 3.1  Pembagian Wilayah Administrasi 
Sumber : RIPKA Kabupaten Magelang 2013 

 
 

Wilayah kecamatan yang paling luans adalah kecamatan Kajoran, 

sedangkan jumlah desa terbanyak adalah kecamatan Kajoran 

sebanyak 29 desa dan terendah adalah kecamatan Ngluwar yang 

hanya memiliki 8 desa. 

3.1.2. Topografi  

Sebagian besar wilayah Kabupaten Magelang merupakan 

daerah bergelombang. Topografi datar 8.599 Ha, bergelombang 

44.784 Ha, Curam 41.037 Ha dan sangat curam 14.155 Ha dengan 

ketinggian wilayah antara 152 – 3.065 m diatas permukaan laut, 

ketinggian rata-rata 360 m diatas permukaan laut (Dalam Angka 

Tahun 2012). Wilayah Kabupaten Magelang secara topografi 

merupakan dataran tinggi yang berbentuk menyerupai cawan 

(cekungan) karena dikelilingi oleh 5 (lima) gunung, yaitu Gunung 

Merapi, Merbabu, Andong, Telomoyo, Sumbing, dan Pegunungan 
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Menoreh. Kondisi ini menjadikan sebagian besar wilayah Kabupaten 

Magelang merupakan daerah tangkapan air sehingga menjadikan 

tanah yang subur karena berlimpahnya sumber air dan sisa abu 

vulkanis. 

3.1.3. Iklim dan cuaca 

Indonesia hanya mengenal dua musim yaitu musim kemarau 

dan musim penghujan. Kabupaten Magelang mempunyai iklim yang 

bersifat temperatur udara 20°C - 27°C. Kabupaten Magelang 

mempunyai curah hujan yang cukup tinggi. Magelang merupakan 

daerah yang sejuk, dengan suhu rata-rata 25,62°C dengan 

kelembaban udara rata-rata 82%. Curah hujan rata-rata 2.589 

mm/thn. kecepatan angin 1,8 knot. Hal ini menyebabkan banyak 

terjadi bencana tanah longsor di beberapa daerah pegunungan dan 

lereng gunung. Wilayah Kabupaten Magelang di bagian tengah 

merupakan tanah endapan/alluvial yang merupakan lapukan dari 

batuan induknya. Sedangkan di lereng dan kaki gunung merupakan 

tanah endapan vulkanis. 

3.1.4. Kondisi Kependudukan 

Keberadaan dan kepadaan penduduk merupakan salah satu 

aspek yang terpenting dari penyusunan rencana pembangunan 

wilayah, karena potensi dan jumlah penduduk yang dipakai menjadi 

acuan untuk mengukur kemajuan dan kesejahteraan. Jumlah 

penduduk tahun 2010 ke 2012 bertambah dari 1.186.191 jiwa naik 

menjadi 1.205.849 jiwa, yang terdiri 609.203 laki-laki dan 596.646 

perempuan. Kepadatan penduduk rata-rata pada tahun 2010 

mencapai 1.089 orang per km², naik menjadi 1.111 orang km² pada 

tahun 2012.  
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Tabel 3.2  Luas Wilayah dan Kepadatan Kependudukan  
Sumber : RIPKA Kabupaten Magelang 2013 

 
 
 

3.1.5. Destinasi Wisata 

Destinasi wisata di Kabupaten Magelang terdapat 55 obyek 

wisata (Data Sekunder) yang berupa wisata alam 12 buah, wisata 

budaya 34 buah dan wisata buatan 9 buah. Sebagai fasilitas 

penunjang pariwisata terdapat ada hotel berbintang sebanyak 5 buah 

dan hotel melati 29 buah dan homestay 287 buah.  

Berdasarkan hasil inventarisasi dan observasi lapangan maka 

disusun gambaran umum beberapa kondisi ODTW yang menyangkut 

komponen keragaman atraksi, sarana prasarana, aksesibilitas menuju 

objek, kondisi lingkungan dan penataan ruang. Komponen tersebut 

dijabarkan dalam tabel berikut menurut jenis daya tarik wisata. 

Berdasarkan hasil inventarisasi dan observasi lapangan 

diperoleh gambaran umum beberapa ODTW sebanyak 72 obyek 

wisata berupa, objek wisata alam 19 objek, objek wisata budaya 25 
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objek, objek wisata buatan 32 objek, desa wisata 50 desa, lokasi 

kerajinan tradisional 6 lokasi dan Museum 6 unit. 
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Tabel 3.3  Destinasi Pariwisata Kabupaten Magelang 
Sumber : RIPKA Kabupaten Magelang 2013 
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3.1.7. Pemasaran Wisata 
Kunjungan wisata di Kabupaten Magelang meliputi wisatawan 

asing dan domestik. Hingga akhir tahun 2012 jumlah wisatawan yang 

berkunjung di Kabupaten Magelang sejumlah 3.540.329 orang dan 

hal ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Jumlah 

pengunjung ke Kabupaten Magelang sempat mengalami penurunan 

pada tahun 2011, hal ini berkaitan dengan adanya erupsi merapi di 

akhir tahun 2010. Kendati demikian pada tahun 2012, jumlah 

kunjungan kembali normal dan bahkan dapat melebihi jumlah 

kunjungan selama lima tahun sebelumnya. Kunjungan yang terbesar 

berdasarkan data Dinas Pariwisata Kabupaten Magelang adalah 

Candi Borobudur. Destinasi ini masih menjadi primadona bagi 

wisatawan yang mengunjungi Kabupaten Magelang. Hal ini terbukti 

dari jumlah kunjungan wisata yang selalu menyumbang lebih dari 

85% dari kunjungan wisata di Kabupaten Magelang. Selain itu, obyek 

wisata Ketep Pass menjadi primadona yang kedua setelah Candi 

Borobudur. Jumlah kunjungan di obyek wisata Ketep Pass adalah 

345.808 orang pada tahun 2012 yang naik dari tahun sebelumnya 

(268.558). Berdasarkan data terdapat satu obyek wisata yang pada 

tahun 2012 tidak lagi beroperasi yaitu TR. Kalibening. Hal ini 

disebabkan karena adanya perbaikan dan pemugaran berbagai 

fasilitas dan wahana pariwisata. 
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Jumlah kunjungan wisata Kabupaten Magelang dari tahun 2007 – 

2012 dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  Tabel 3.4 Jumlah Kunjungan Wisatawan Kabupaten Magelang (2007-2012) 
Sumber : RIPKA Kabupaten Magelang 2013 

 
3.2. Data Objektif 

3.2.1. Data Observasi 

Metode penelitian observasi ini dilakukan dengan tujuan untuk 

pengumpulan data dengan cara mengamati situasi dan keadaan yang 

ada di Kabupaten Magelang sebagai daerah penelitian guna untuk 

menentukan target sasaran. Candi adalah salah satu aset budaya 

Indonesia yang menyimpan banyak manfaat dan pesan sejarah 

didalam warisan budaya candi tersebut. Semakin berkembangnya 

pariwisata yang dimiliki Indonesia, pariwisata warisan budaya candi 

mulai kurang diminati oleh masyarakat dengan berbagai opini. Salah 

satu daerah yang sudah terkena dampak dari perkembangan 

pariwisata yang belum maksimal adalah Kabupaten Magelang.                           

Melihat dari warisan budaya candi yang dimiliki Kabupaten 

Magelang kurang diminati oleh masyarakat ekonomi SES B, 
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menunjukan bahwa candi adalah aset budaya yang masih dipandang 

kurang adanya inovasi dan masyarakat umum masih belum 

mengetahui bahwa candi yang dimiliki Kabupaten Magelang 

sangatlah banyak dan beragam yang letaknya ada dibeberapa 

wilayah yaitu wilayah Utara, Barat, Selatan dan Lereng Merapi. 

Medan perjalanan yang harus dilewati untuk bisa melihat candi-candi 

tersebut cukup sulit, ada yang harus melewati persawahan ataupun 

bukit dan hanya bisa dilakukan dengan berjalan kaki tidak bisa 

menggunakan kendaraan. Hal ini yang mengakibatkan belum adanya 

empati dari masyarakat sekitar untuk mempermudah perjalanan pada 

saat ke candi-candi yang dituju. Tetapi tidak diragukan lagi dengan 

keindahan candi-candi yang letaknya terpencil, pemerintah perlahan 

bekerjasama dengan masyarakat sekitar candi untuk membangun 

wisata candi tersebut. Maka dengan adanya warisan budaya yang 

dimiliki Kabupaten Magelang bisa membantu untuk meningkatkan 

wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Magelang. 

3.2.2. Data Wawancara 

Wawancara penelitian dilakukan kepada Seksi Penelitian dari 

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten 

Magelang, Bapak Agus. Pada tanggal 16 Agustus 2017. Berikut daftar 

pertanyaan yang di ajukan :  

1. Apakah Kabupaten Magelang sudah mempunyai branding untuk 

diperkenalkan ke masyarakat Indonesia ataupun luar? 

2. Jenis obyek pariwisata apa saja yang menjadi daya tarik 

wisatawan Kabupaten Magelang? Apa istimewanya? 

3. Strategi promosi apa saja yang sudah dilakukan untuk 

mengembangkan potensi wisata yang dimiliki Kabupaten 

Magelang? 

4. Apakah benar Kabupaten Magelang mempunyai image sebagai 

“Gudang Candi terbesar di Jawa Tengah”? Kenapa? 

5. Apakah candi-candi lainnya selain Candi Borobudur mempunyai 

daya tarik tersendiri dan bisa dikembangkan? 
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Jawaban : 

Kabupaten Magelang belum mempunyai branding, dahulu sudah 

pernah ada pihak swasta membuatkan branding untuk Kabupaten 

Magelang tetapi tidak dipublikasikan dan diresmikan dikarenakan 

tidak mempunyai konsep yang sesuai dengan Kabupaten Magelang. 

Kabupaten Magelang membutuhkan branding sesuai dengan citra 

yang dimiliki Kabupaten Magelang. 

Jenis obyek pariwisata yang dimiliki Kabupaten Magelang sangat 

banyak, tetapi ada 2 jenis obyek pariwisata yang diminati oleh 

wisatawan yaitu wisata alam dan budaya. Wisata alam murni dan 

wisata alam buatan yang sedang banyak diminati oleh anak muda 

adalah punthuk-punthuk, river tubing dan rafting. Tetapi hal ini yang 

menjadikan suatu keprihatinan untuk pemerintah, dikarenakan hal 

tersebut hanya latah sesaat yang mengakibatkan belum adanya ciri 

khas yang ditonjolkan dari wisata alam tersebut. Sedangkan untuk 

wisata budaya yang diminati wisatawan adalah wisata candi 

Borobudur dan Candi Mendut, tetapi sebenarnya masih banyak lagi 

candi-candi yang dimiliki Kabupaten Magelang yang belum terdengar 

wisatawan dikarenakan letaknya yang terpencil dan medan yang 

harus dilewati cukup melelahkan bagi wisatawan.  

Yang sudah dilakukan adalah pemerintah yaitu melakukan media 

promosi melewati website dan katalog (buku) mengenai semua hal 

yang dimiliki Kabupaten Magelang. Tetapi hal ini masih belum cukup 

untuk meningkatkan para wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten 

Magelang melalui tujuan wisata.  

Ada banyak sekali candi-candi yang ada di Kabupaten Magelang 

mungkin puluhan, tetapi yang masih terindetifikasi 14 candi. 

Sedangkan yang lain masih membutuhkan dana untuk digali. Dan jika 

masyarakat sekitar candi bisa tergerak maka pemerintah dengan 

mudah terbantu untuk mengembangan wisata candi tersebut. Untuk 

daya tarik dari candi tersebut adalah berbagai ragam relief dan fungsi 

dari candi-candi tersebut. 
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Kesimpulan analisa dari hasil pertanyaan kuisioner ini adalah 

masyarakat yang tertarik untuk travelling yaitu usia 18 – 25 tahun. 

Dikarenakan mereka sudah mempunyai identitas diri dan bisa dengan 

mudah untuk mengunjungi suatu daerah. Dan hasil tersebut 

menyatakan bahwa cara backpacker lebih diminati untuk melakukan 

travelling daripada melalui travel agent. Persona mood yang 

dihasilkan para backpacker terbiasa melewati bad tracking yang 

dimaksudkan tracking yang cukup melelahkan dan cukup berat untuk 

dilalui. Para backpacker mengetahui adanya wisata candi Kabupaten 

Magelang tetapi sebagian besar hanya mengetahui candi Borobudur 

daripada wisata candi yang lainnya. Dan para backpacker penasaran 

dan dengan senang hati ingin mengunjungi wisata candi-candi yang 

dimiliki Kabupaten Magelang karena sebagai tantangan yang baru 

untuk mereka. Para backpacker bersedia untuk menyebarkan 

pengalamannya ketika berkunjung ke Kabupaten Magelang dengan 

masyarakat lainnya atau backpacker lainnya sehingga akan 

memberikan dampak meningkatnya kunjungan wisata yang akan 

berkunjung ke Kabupaten Magelang dan wisata candi-candi 

Kabupaten Magelang akan dikenal oleh banyak masyarakat yang ada 

di Indonesia.  

 

3.3. Sasaran Khalayak (Target Audience) 

3.3.1. Geografis 

Target Audience secara geografis adalah dalam lingkup negara 

Indonesia. Dan fokuskan pada masyarakat di Indonesia, karena 

dengan adanya tujuan wisata yang berada di Kabupaten Magelang 

akan membuat masyarakat Indonesia semakin ingin menghargai aset 

budaya / sejarah yang dimiliki Kabupaten Magelang, yang secara 

tidak langsung akan memberikan dampak nilai nasionalisme 

masyarakat Indonesia yang akan mulai mencintai aset budaya yang 

dimiliki Indonesia. 
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3.3.2. Demografis  

a) Usia 

Target dari segi usia diutamakan untuk masyarakat dengan kisaran 

usia 18 - 25 tahun 

b) Pekerjaan 

Dari segi pekerjaan adalah masyarakat yang berada dalam lingkup 

akademisi, yaitu pelajar atau mahasiswa 

3.3.3. Psikografis 

 Target secara psikografis dapat dijabarkan sebagai masyarakat 

yang memiliki minat berwisata dan berpetualang, terkhusus pada 

wisata alam dan budaya. Selalu mencari dan mencoba sesuatu hal 

yang baru. 

3.4. Strategi Komunikasi 

a) Memberikan informasi potensi pariwisata candi-candi yang dimiliki 

Kabupaten Magelang sebagai icon Kabupaten Magelang. 

b) Menerapkan nilai cinta budaya Indonesia untuk masyarakat guna 

untuk melestarikan aset budaya candi Kabupaten Magelang agar 

tetap dilestarikan masyarakat.  

c) Mempersuasi target sasaran menyadari bahwa tujuan wisata berada 

di Kabupaten Magelang dan mempersuasi masyarakat untuk 

berkunjung ke Kabupaten Magelang. 

 

3.4.1. Creative Brief 

Dalam menyusun creative brief ini penulis menggunakan metode 

5W+1H: 

a) What the problem and solution ? 

Permasalahan yang muncul adalah masyarakat tidak mengetahui 

dengan adanya potensi pariwisata yang dimiliki Kabupaten 

Magelang terutama potensi pariwisata candi-candi sehingga 

menyebabkan berkurangnya minat berwisata para wisatawan 

lokal. Wisatawan lebih memilih untuk mengunjungi candi 

Borobudur, sementara Kabupaten Magelang sebenarnya memiliki 

belasan candi yang eksotis dan wajib untuk dikunjungi 
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wisatawan. Solusi yang digunakan adalah dengan membuat 

identitas dengan tujuan agar citra dari Kabupaten Magelang 

menjadi lebih dikenal oleh masyarakat dan melakukan promosi 

melalui berbagai media yaitu media interaktif, trailer, cetak, dan 

sosial media yang bertujuan untuk mengajak para wisatawan 

untuk berkunjung/berwisata ke Kabupaten Magelang.  

b) Who are we talking to ? 

Warga negara Indonesia dengan usia antara 18-25 tahun SES A-

B, dimana pada umur tersebut sudah masuk dalam kategori 

dewasa awal dan memiliki ketertarikan akan wisata alam dan 

budaya sehingga bisa ikut melestarikan aset budaya yang dimiliki 

Kabupaten Magelang. Dan target akan ditujukan untuk para 

backpacker yang memang menyukai hal tentang petualangan, 

dikarenakan belasan candi yang dimiliki Kabupaten Magelang 

harus melewati tracking yang cukup melelahkan. Disinilah 

persona mood yang didapatkan dari backpacker bisa melewati 

tracking tersebut tanpa berat hati sehingga tetap menikmati 

perjalanannya ke candi tersebut.  

c) When destination branding will be carried ? 

Strategi pemasaran ini dilangsungkan pada akhir tahun tepatnya 

saat libur natal dan tahun baru, karena banyaknya pelajar 

ataupun mahasiswa memiliki waktu luang yang panjang untuk 

berlibur. Dengan demikian target sasaran dapat merencanakan 

dengan baik untuk mengunjungi Kabupaten Magelang. Sehingga 

dengan pemilihan waktu yang tepat akan membuat masyarakat 

bisa meluangkan waktu dan Kabupaten Magelang akan 

mengalami peningkatan kunjungan wisata.  

d) Why choose destination branding ? 

Dengan melakukan strategi pemasaran ini, diharapkan dapat 

memberikan informasi ataupun edukasi kepada masyarakat 

tentang potensi wisata candi yang dimiliki Kabupaten Magelang 

dan dapat menarik perhatian orang agar dapat memunculkan 

minat untuk berkunjung ke Kabupaten Magelang. Sehingga aset 
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budaya yang dimiliki Kabupaten Magelang bisa dilestarikan turun-

temurun oleh masyarakat. Dan dikarenakan Kabupaten Magelang 

belum mempunyai identitas yang sesuai maka adanya 

perancangan destination branding ini akan membuat citra dari 

Kabupaten Magelang menjadi jelas dan masyarakat bisa 

mengetahui identitas dari Kabupaten Magelang.  

e) Where destination branding will be carried out ? 

Sesuai dengan hasil kuisioner yang sudah tersebar, target lebih 

menggunakan cara backpacker untuk mengunjungi sebuah 

tujuan wisata, maka strategi  pemasaran akan dirancang sesuai 

image mood dari seorang backpacker dengan usia 18 – 25 tahun 

SES A-B. Strategi pemasaran ini akan dilangsungkan di 

beberapa tempat, sesuai dengan media yang akan dirancang. 

Media yang akan mendukung destination branding ini adalah 

aplikasi. Dengan menyebarkan barcode aplikasi tersebut di sosial 

media, website dan di store perlengkapan stuff kegiatan 

adventure 

f) How to change their mindset ? 

Perancangan ini akan menerapkan dalam bentuk keunikan candi 

sebagai aset budaya Indonesia terkhusus Kabupaten Magelang 

melalui pendekatan strategi komunikasi terdiri dari 3 tahapan 

yaitu afeksi, kognisi, dan changing behaviour. Dalam tahapan 

afeksi akan menggunakan media teaser dan poster untuk 

memberikan seputar isu dan informasi tentang Kabupaten 

Magelang dengan tujuan akan bisa memainkan emosi perasaan 

dari target sasaran dengan konten yang berisi potensi pariwisata 

candi Kabupaten Magelang yang sangat cantik dan eksotis 

sehingga target sasaran akan mempunyai keinginan untuk 

berkunjung/berwisata ke candi-candi yang dimiliki Kabupaten 

Magelang. Ditayangkan di videotron di Kota Magelang dan kota – 

kota besar Indonesia sehingga akan menarik perhatian dari 

banyak masyarakat. Poster akan di pasang di kampus-kampus 

store perlengkapan stuff kegiatan adventure. Lalu di tahapan 
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kognisi akan menggunakan media website dan poster dengan 

tujuan target sasaran akan mudah mencari informasi yang dimiliki 

tujuan wisata Kabupaten dengan penyebaran info website di 

poster yang akan di pasang di kampus – kampus dan store 

perlengkapan stuff kegiatan adventure. Dan di tahap terakhir 

yaitu changing behavior dengan menggunakan media aplikasi 

yang mempunyai konsep adventure. Dengan menggunakan 

aplikasi akan sesuai dengan image mood target sasaran anak 

muda yang gadget addict dan sering menggunakan internet 

sebagai sumber informasi. Media tersebut akan sangat 

berpengaruh bagi target sasaran untuk merasakan experience 

tersendiri setelah menggunakan aplikasi tersebut secara 

langsung. Konten dari aplikasi ini adalah peta, profil, sejarah dari 

candi – candi tersebut, dan bisa mengunduh fotonya sendiri 

dengan latar belakang candi – candi tersebut dan setelah itu 

mereka akan bisa mendapatkan harta karun yaitu stuff untuk 

perlengkapan adventure yang sangat berguna untuk para 

backpacker saat melalukan adventure. Dengan adanya media 

aplikasi ini akan memberikan impact meningkatkan kunjungan 

wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Magelang dan ke 

wisata candi – candi yang dimiliki Kabupaten Magelang. Target 

sasaran bisa mengunduh aplikasi ini dengan scan barcode dan di 

playstore / appstore. Penyebaran barcode ini akan dilakukan 

melewati poster. 

3.4.2 Strategi Verbal 

Di dalam perancangan destination branding ini menggunakan gaya 

bahasa yang persuasif sehingga pesan yang disampaikan bisa 

dimengerti oleh target sasaran usia 18-25 tahun dengan ses B. 

Penyampaian dengan menggunakan gaya simple sesuai dengan 

target sasaran yang menyukai sesuatu hal yang simple sehingga 

mudah dimengerti oleh target. Dengan tujuan mengajak target 

sasaran untuk berkunjung ke Kabupaten Magelang. 
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Magelang, lalu menceritakan pengalamannya ke backpacker lainnya. 

Konsep tema kampanye ini tentang petualangan para backpacker 

yang akan mengunjungi tiap candi yang dimiliki Kabupaten Magelang 

dengan mempunyai experience tersendiri bagi para backpacker.  

3.4.5. Judul Kampanye 

Berdasarkan target sasaran yang berada dalam tahap remaja 

akhir dan dewasa awal maka judul kampanye menggunakan bahasa 

Inggris agar mudah melekat ke dalam benak target sasaran 

dikarenakan target sasaran yang kekinian dan mengikuti 

perkembangan jaman yang sedang terjadi. Judul kampanye 

perancangan ini adalah “ Hidden Treasure of Magelang “ Dengan arti 

candi – candi yang dimiliki Kabupaten Magelang adalah sesuatu harta 

yang terpendam. Dimana target sasaran ditujukan untuk para 

backpacker yang menyukai hal yang menantang dan kondisi yang 

terjadi adalah candi – candi di Kabupaten Magelang terpencar ke 

dalam beberapa daerah yaitu Barat, Selatan, Utara dan Lereng 

Merapi dengan melewati tracking yang cukup berat dan melelahkan 

dengan berjalan kaki tetapi setelah sesampainya di candi tersebut 

para backpacker akan disuguhkan oleh pesona dari candi tersebut. 

Sehingga dari letak candi yang tersembunyi dan tracking yang 

melelahkan membuat para backpacker tidak menduga akan 

menikmati sesuatu harta yang terpendam yaitu candi yang dimiliki 

Kabupaten Magelang.  

3.4.6. Strategi Media 

Untuk melakukan promosi pencitraan terhadap brand, strategi 

pemasaran akan dilakukan di beberapa kota besar dengan target 

sasaran adalah usia 18-25 tahun, pemasangan media promosi yang 

akan dilakukan di beberapa tempat tergantung media apa yang akan 

digunakan, berupa : 

a) Website 

b) Teaser 

c) Aplikasi 

d) Poster 
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Namun promosi melewati sosial media akan tetap digunakan dari 

awal isu dikeluarkan hingga memperkenalkan brand tersebut.  

Sosial media yang digunakan : 

a) Instagram 

b) Facebook 

c) Youtube 

 

3.4.7. Perancangan Promosi dan Time Schedule 

TAHAPAN MEDIA YANG DIGUNAKAN 
TIME 

SCHEDULE 

Attention 

 Perancangan media promosi 

yang berisi isu-isu untuk 

memperkenalkan citra dari 

Kabupaten Magelang. 

 Pemasangan media promosi isu-

isu yang dapat dilihat langsung 

oleh target sasaran yaitu poster 

melalui sosial media (facebook, 

instagram), lalu dipasang di 

kampus area Jawa Tengah dan 

store perlengkapan stuff kegiatan 

adventure dan komunitas MTMA 

Indonesia. 

2 bulan 

Mei - Juni 2018 

Interest 

 Memperkenalkan brand  dari 

“Hidden Treasure of Magelang”  

menggunakan pendekatan 

desain dan komunikasi yang 

menarik sesuai dengan 

kebiasaan dan perilaku sasaran. 

 Perkenalan brand “Hidden 

Treasure of Magelang” melalui 

teaser yang berisi tentang profil 

3 bulan 

Juni – 

September 2018 
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potensi wisata candi Kabupaten 

Magelang yang akan ditayangkan 

di videotron kota-kota besar. 

 Media yang digunakan untuk 

penayangan teaser  dan poster 

yaitu sosial media (instagram, 

facebook, youtube) lalu dipasang 

di kampus-kampus area Jawa 

Tengah dan store perlengkapan 

stuff kegiatan adventure dan 

komunitas MTMA Indonesia. 

Search 

 

 Penempatan materi informasi 

citra dari Kabupaten 

Magelang melalui website 

dan sosial media (facebook, 

instagram). 

 X-banner  

2 Bulan 

Oktober - 

November 2018 

Action 

 Perancangan media aplikasi 

yang berfungsi masyarakat akan 

mendapatkan experience yang 

bisa dimainkan langsung dengan 

melihat konten yang ada di dalam 

aplikasi tersebut.  

 Pemasangan media promosi 

untuk memperkenalkan aplikasi 

Hidden Treasure of Magelang 

yang dapat dilihat langsung oleh 

target sasaran yaitu poster 

melalui sosial media (facebook, 

instagram), lalu dipasang di 

kampus area Jawa Tengah dan 

1 Bulan 

Desember 2018 
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store perlengkapan stuff kegiatan 

adventure dan komunitas MTMA 

Indonesia. 

Share 

 Target sasaran akan saling 

sharing apa yang mereka 

rasakan setelah berkunjung ke 

Kabupaten Magelang dan 

membagikannya baik dari mulut 

ke mulut maupun melalui sosial 

media. 

 Merchandise berupa t-shirt, tas 

serut, topi, gantungan kunci serta 

sticker yang berguna sebagai 

cinderamata karena mereka 

sudah berhasil melewati candi 

tersebut. 

1 Bulan 

Januari 2019 

Bagan 3.1 Perancangan Promosi dan Time Schedule 
(Sumber : Dok umen Pribadi) 
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3.4.8. Rincian Anggaran Biaya 

TAHAPAN PERINCIAN ANGGARAN ANGGARAN 

Attention 

 Digital activation (Iklan) 

2 Bulan/ 30 hari  

Instagram  60 x Rp 80.000,- =  

Rp 2.400.000,- 

Facebook  12 x Rp 140.000,- = 

Rp 4.800.000,- 

Poster        1.000 x Rp 3.000,- = 

Rp 3.000.000,- 

Rp.10.200.000,- 

Interest 

 Videotron 

Kota Magelang dan Kabupaten 

Magelang 

12 kali tayang x Rp 0,- = 

Rp 0,- 

Kota Besar ( Jakarta, Medan, Jogja, 

Bali) 

12 kali tayang x 4 Kota x Rp 

1.000.000,- = Rp 48.000.000,- 

Media sosial 

Youtube Paket 3 bulan 

Youtube ads 90 hari  x Rp 100.000,- = 

Rp 9.000.000,- 

Facebook 3 bulan 

12 kali tayang x Rp. 140.000,- = Rp. 

1.680.000,- 

Instagram 

90 x Rp 80.000,- = Rp 7.200.000,- 

Rp. 65.880.000,- 
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Search 

 Web developing 

Rp 50.000.000,- (aktivasi 1 tahun) 

 Facebook 2 bulan 

8 kali tayang x Rp. 140.000,- = Rp. 

1.120.000, 

 Instagram 

60 x Rp 80.000,- = Rp 4.800.000,- 

Rp. 55.920.000 

Action 
 Media Aplikasi 

Rp. 

100.000.000,- 

Share 

Merchandise 

 T-shirt 

500 pcs x Rp. 100.000,- = Rp. 

50.000.000,- 

 Tas Serut 

50 pcs x Rp. 50.000,- = Rp. 

2.500.000,- 

 Topi 

100 pcs x Rp. 50.000,- = Rp. 

5.000.000,- 

 Gantungan Kunci 

5000 pcs x Rp. 3.000,- = Rp. 

15.000.000,- 

Rp. 72.500.000,- 

TOTAL :  
Rp. 

304.500.000,- 

Bagan 3.2 Rincian Anggaran Biaya 
(Sumber : Dokumen Pribadi) 

 

 

 

 




