
18 
 

BAB 3 

Strategi Komunikasi 

 

3.1. Data Hasil Penelitan ( Analisis ) 

3.1.1. Profil Kabupaten Klaten 

3.1.1.1. Wilayah Kabupaten Klaten 

3.1.1.1.1. Geografis dan Batas Wilayah 

Secara geografis kabupaten klaten berada di 

Bujur Timur  :1100 26’ 14”  – 1100 47’ 51” dan 

Lintang Selatan :70 32’ 19”  –  70 48’ 33”. Luas 

wilayah kabupaten Klaten mencapai 655,56 km2 

Batas wilayah kabupaten klaten :  

 Sebelah Utara     :Kabupaten Boyolali 

 SebelahTimur  :Kabupaten Sukoharjo 

 Sebelah Selatan :Kabupaten Gunungkidul (DIY) 

 Sebelah Barat     :Kabupaten Sleman (DIY) 

3.1.1.1.2. Topografi 

Secara topografi kabupaten klaten memiliki 

ketinggian 75 – 160 meter diatas permukaan laut 

yang berada di antara lereng gunung merapi dan 

pegunungan seribu. Wilayang kabupaten klaten 

dibagi menjadi 3 wilayah yaitu wilayah Lereng 

gunung merapi, wilayah dataran dan wilayang 

berbukit atau gunung kapur.  

3.1.1.2. Sejarah Kabupaten Klaten 

Sejarah nama kabupaten klaten memiliki 2 versi cerita, 

yang salah satunya adalah legenda Kyai dan Nyai Mlathi. 

Singkat cerita, Kyai dan Nyai Mlathi adalah abdi dalem 

kerajaan Mataram yang di beri tugas untuk menyerahkan 

bunga melati dan buah joho ke istana. Sebagai abdi dalem, 

Kyai dan Nyai Mlathi memiliki sawah yang luas, dan 

dijadikan untuk menanam bunga melati. Nama Klaten 

sendiri dipercayai oleh masyarakat dari cerita Kyai dan 

Nyai Mlathi yang kemudian dimudahkan pengucapan 

menjadi Klathi berubah menjadi kata Klathen. 
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Sejarah klaten juga dapat ditemukan pada situs-situs 

sejarah seperti candi-candi hindu, candi-candi budha, dan 

barang-barang kuno sebagai penanda terbentuknya 

kabupaten klaten. Jika  ditelusuri berdasarkan candi-candi 

tersebut, dulu klaten merupakan daerah dari Kasunanan 

Surakarta yang terbagi menjadi 6 wilayah yaitu Surakarta, 

Boyolali, Kartosuro, Klaten, Sragen dan Ampel.  

Sejarah Klaten sendiri dapat dilihat dari legenda-lengenda 

yang ada di kabupaten klaten seperti, legenda lara 

jonggrang, Legenda Ki Ageng Gribig dan sebagainya. 

Kisah Kyai dan Nyai Melati yang mmerupakan seorang 

abdi dalem kasunanan Surakarta, yang ditunjuk untuk 

memberikan seserahan berupa bunga melati dan buah 

joho demi kepentingan putri kraton.  

3.1.2. Wawancara 

Wawancara penelitian dilakukan kepada lembaga Dinas Pekerjaan 

Umum Bidang Sumber Daya Air Kabupaten Klaten dan Dinas 

Kebudayaan, Pariwisata, Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Klaten. 

3.1.2.1. Dinas Pekerjaan Umum Bidang Sumber Daya Air 

Kabupeten Klaten. 

Wawancara dilakukan pada tanggal 6 Maret 2018 di Kantor 

Dinas Pekerjaan Umum Bidang Sumber Daya Air dengan 

Bapak Samardi sebagai perwakilan. 

Daftar Pertanyaan : 

1. Bagaimana Kondisi Sumber Mata Air yang ada di 

klaten ? 

2. Apakah air di mata air (Umbul) baik bagi kesehatan 

terlebih ada umbul yang digunakan untuk wisata? 

3. Bagaimana sistem dari umbul sendiri? 

4. Apakah ada perawatan khusus untuk kelestarian 

umbul ? 

Hasil wawancara : 

Kondisi umbul sekarang ini 60% dalam kondisi baik 

namun tidak ada perawatan sehingga terbengkalai. Kondisi 

kesehatan dari air sendiri belum ada pengecekan secara 

laboratorium dikarenakan untuk proses pengecekan sendiri 

diperlukan perizinan kepada laboratoriun dan biaya sebesar 
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5 juta untuk setiap umbul, sedangkan umbul di klaten sendiri 

terdapat 206 buah. Umbul sendiri bersumber dari 

pegunungan merapi, untuk skema jalur perairan umbul 

sendiri masih belum ada dan dibutuhkan penelitian lebih 

lanjut. Pihak Dinas Sumber Daya Air sendiri masih dalam 

proses inventaris sumber mata air dan belum diketahui 

perihal perkembangan kedepan dari umbul tersebut. Untuk 

sementara belum ada perawatan khusus supaya kondisi 

umbul terjaga, dari pihak Dinas sendiri hanya melakukan 

pemeliharaan penanaman trembesi maupun beringin. Peran 

sumber air sendiri digunakan di berbagai sektor seperti 

pertanian, perikanan, MCK, kebutuhan Minum dan Wisata, 

tidak semua umbul dikelola untuk wisata.  

Selain itu, penulis mendapatkan data mengenai jumlah 

sumber mata air ( Umbul ), dari data tersebut penulis jumlah 

yang ada di kabupaten klaten sejumlah 206 buah yang 

tersebar di 26 kecamatan di klaten. Klaten sendiri memiliki 

26 kecamatan. Penyebaran umbul sendiri bervariasi, satu 

kecamatan dapat terdiri dari 1 – 30 buah yang terbagi di 

beberapa desa. Ukuran dari umbul berbeda-beda dari 0.25 

m² hingga 1500 m².  

3.1.2.2. Dinas Kebudayaan Pariwisata Pendidikan dan Olahraga 

Kabupaten Klaten ( Bapak Sumarsono ) 

Wawancara dilakukan pada tanggal 8 Maret 2018 di Kantor 

Kebudayaan Pariwisata Pendidikan dan Olahraga dengan 

Bapak Sumarsono. 

Daftar pertanyaan : 

1. Bagaimana sejarah terbentuknya kabupaten klaten? 

2. Apakah klaten memiliki branding untuk masyarakat 

luas ? 

3. Jenis objek wisata apa saja yang dimiliki oleh 

kabupaten klaten ? 

4. Strategi promosi apa saja yang sudah dilakukan oleh 

kabupaten klaten ? 

5. Apakah benar klaten memiliki image sebagai daerah 

yang mempunyai umbul terbanyak di jawa tengah? 
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6. Apakah umbul memiliki pengaruh yang besar terhadap 

klaten ? 

7. Apakah ada kegiatan kebudayaan yang berhubungan 

dengan umbul sendiri ? 

Hasil Wawancara : 

Sejarah dari kabupaten secara pasti masih belum ada bukti 

nyata dari penamaan klaten, tapi untuk sekarang ini nama 

klaten dipercaya dari legenda Kyai dan Nyai Mlathi, untuk 

lebih lanjut dapat dilihat pada buku Studi Penelitian Hari 

Jadi Kabupaten Klaten. 

Untuk sekarang branding klaten yang di utarakan oleh 

bapak sumarsono adalah “Ayo Visit Klaten” dengan Slogan 

Klaten, the shine of java. 

Untuk jenis wisata, kabupaten memiliki banyak sekali 

wisata, jika untuk disebutkan satu-satu akan memakan 

waktu jadi dapat dilihat dari file yang nanti diberikan. 

Strategi pemasaran yang sudah dilakukan oleh klaten 

seperti melalui facebook, website, leafleat/brosur, dan 

event-event baik yang dilakukan oleh kabupaten sendiri 

maupun kerjasama dengan wilayah lain. 

Untuk image sebagai kota dengan umbul terbanyak 

tergantung pada pendapat dari wisatawan sendiri, dari 

pihak dinas pariwisata sendiri sedang genjar untuk 

memajukan sektor pariwisata di wisata air. Untuk 

pengelolaan wisata nanti akan di kelola oleh desa masing-

masing sebagai desa wisata. 

Umbul sendiri memiliki peran yang cukup besar bagi klaten 

baik untuk kehidupan sehari-hari maupun wisata, untuk 

wisata cukup besar dan seimbang dengan wisata lainnya.  

Kegiatan kebudayaan resmi yang dilakukan oleh dinas 

sendiri adalah padusan, yaitu penyucian atau pembersihan 

diri sebelum lebaran. 

3.1.3. Analisa Hasil Observasi Lokasi 
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Metode observasi digunakan untuk mengetahui secara langsung 

lokasi-lokasi wisata umbul di kabupaten klaten untuk mengamati dan 

mempelajari lokasi-lokasi tersebut melalui gambar maupun video yang 

penulis ambil. 

Setelah menggunakan metoed ini, penulis mendapatkan informasi 

mengenai keadaan lokasi wisata umbul di kabupaten klaten. Akses 

transportasi untuk menuju wisata umbul dapat dilalui oleh beberapa 

transportasi seperti mobil dan sepeda motor, selain itu untuk umbul 

cokro, jolotundo, susuhan dan umbul manten dapat menggunakan 

kendaraan seperti minibus. Setiap wisata umbul terdapat tempat parkir 

kendaraan yang dapat digunakan. 

Harga tiket masuk bervariasi mulai dari Rp. 5.000,00 hingga Rp. 

300.000 untuk masuk kedalam dengan beberapa fasilitas. Fasilitas 

yang ada di umbul antara lain seperti toilet, tempat bilas, tempat parkir, 

warung makan, dan alat bantu seperti ban untuk berenang. Selain itu di 

beberapa umbul seperti ponggok , umbul manten, dan umbul cokro 

menyajikan permainan air, snorkling dan terapi ikan. 

Untuk wisata sejarah seperti candi, kita dapat masuk tanpa perlu 

merogoh uang dan hanya disarankan untuk mengisikan data tamu yang 

disediakan oleh pengelola lokasi. 

Suasana di sepanjang perjalanan menuju wisata umbul maupun 

didalamnya, kita akan melihat suasana alam seperti sawah, sungai, 

pepohonan dan rumah-rumah penduduk.  

Untuk perilaku target sasaran, berdasarkan observasi ke wisata 

umbul, pengunjung yang hadir sebagian besar merupakan wisatawan 

lokal yang berada di sekitar kabupaten klaten. Pengunjung hadir 

bersama keluarga, teman , maupun kelompok masyarakat. Pengunjung 

dan penjual disekitar wisata masih kurang menjaga kebersihan di area 

wisata.  

Keadaan klaten cukup bersih, dengan penduduk sekitar yang 

ramah terhadap para wisatawan dan membantu wisatawan untuk 

menuju lokasi wisata. Angkutan umum disana cukup memadai seperti 

angkot, bus lokal, maupun ojek. Akses internet disana bisa dikatakan 

lancer sehingga memudahkan untuk memperoleh informasi dari dunia 

maya.   

 

 



23 
 

3.1.4. Analisa Angket 

Angket digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai target 

konsumen terhadap kebiasaan mereka maupun informasi-informasi 

yang mereka ketahui tentang klaten sendiri. Berikut hasil dari angket 

yang diberikan kepada 62 responden dengan usia target 17 – 24 tahun. 

3.1.4.1. Hasil Angket 

3.1.4.1.1. Usia 

 

Diagram 3.1 Usia 

(Sumber : Data Pribadi) 

3.1.4.1.2. Jenis Kelamin 

 

Diagram 3.2 Jenis Kelamin 

(Sumber : Data Pribadi) 

 

 

3.1.4.1.3. Pekerjaan 

 

Diagram 3.3 Pekerjaan 

(Sumber : Data Pribadi) 
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3.1.4.1.4. Tertarik Untuk Berwisata 

 

Diagram 3.4 Tertarik Untuk Berwisata 

(Sumber : Data Pribadi) 

3.1.4.1.5. Pernah Mengunjungi Kabupaten Klaten 

 

Diagram 3.5 Pernah Mengunjungi Kabupaten 

Klaten 

(Sumber : Data Pribadi) 

3.1.4.1.6. Pernah Melihat Promosi Kabupaten Klaten 

Untuk Wisata Umbul 

 

Diagram 3.6 Pernah Melihat Promosi Kabupaten 

Klaten Untuk Wisata Umbul 

(Sumber : Data Pribadi) 
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3.1.4.1.7. Cara Memperoleh Informasi Pariwisata 

 

Diagram 3.7 Cara Memperoleh Informasi 

Pariwisata 

(Sumber : Data Pribadi) 

3.1.4.1.8. Kendala Ketika Berwisata 

 

Diagram 3.8 Kendala Ketika Berwisata 

(Sumber : Data Pribadi) 

3.1.4.1.9. Alat Elektronik Yang Wajib Dibawa Ketika 

Berwisata 

 

Diagram 3.9 Alat Elektronik Yang Wajib Dibawa 

Ketika Berwisata 

(Sumber : Data Pribadi) 

3.1.4.2. Analisa Angket 

Berdasarkan angket yang sudah disebarkan kepada 62 

responses di luar kabupaten klaten, didapati bahwa target 

berusia lebih dari 21 tahun lebih banyak dari target berusia 

16 – 21 tahun. 

Usia remaja-dewasa ( 20 – 30 tahun ) cenderung lebih 

memiliki jiwa berpetualang yang lebih besar untuk 

berwisata. Ketertarikan ini berdasarkan kebiasaan dari 
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target yang sering menggunakan media sosial sebagai alat 

untuk memperoleh informasi-informasi baru, sehingga 

mereka tidak terlepas dari handphone masing-masing. 

Berdasarkan angket ini, sebagian besar belum pernah 

mengunjungi kabupaten klaten.  

Berdasarkan angket ini melihat opini masyarakat di luar 

klaten mengenai Hambatan yang sering dialami oleh target 

seperti informasi baik mengenai lokasi  maupun cuaca, 

transportasi, waktu, Jalan yang sulit, dan ekonomi di urutkan 

sesuai hasil angket yang diberikan.  

Wisata umbul menjadi hal yang dikenali oleh hasil responen 

akan tetapi sebagian responen tidak memiliki bayangan 

kabupaten klaten sebagai kota umbul, mereka berpendapat 

bahwa klaten adalah kota dekat jogja atau kota di jawa 

tengah, klaten itu desa, klaten masih memiliki keadaan yang 

alami dan  tidak ada hal yang terlintas ketika mendengar 

kota klaten. 

Branding kota klaten sebagai kota seribu umbul atau kota 

umbul sendiri masih belum tertanam di pemikiran wisatawan 

diluar klaten. 

3.1.4.3. Analisa SWOT 

3.1.4.3.1. Analisa SWOT Klaten 

Strength : Klaten memiliki banyak sekali wisata alam yang 

dapat menjadi daya saing terhadap kota lain 

Klaten berada di antara 2 kota wisata yang berkembang 

pesat yaitu Yogyakarta dan Surakarta. 

Klaten memiliki nilai sejarah tersendiri. 

Weakness : Kurangnya pembangunan image kota klaten 

sehingga masih banyak masyarakat kurang mengerti 

tentang kelebihan klaten. 

Opportunity : Masih banyak wilayah di sekitar Klaten yang 

belum memiliki branding yang baik, sehingga Klaten dapat 

mendapatkan kesempatan untuk lebih maju melalui wisata 

yang ada. 

Threats : Karena berada di antara 2 kota yang memiliki 

kemajuan di bidang wisata, membuat hal tersebut menjadi 

ancaman bagi klaten untuk berkembang lebih baik. 
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Kurangnya kesadaran baik dari pihak pemerintah maupun 

masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan 

kebersihan kota. 

3.1.4.3.2. Analisa SWOT Umbul sebagai image kota Klaten 

Strenght : Klaten memiliki umbul yang banyak, dan wisata 

umbul yang banyak. 

Munculnya kemauan masyarakat untuk mengelola umbul 

sebagai desa wisata. 

Umbul di klaten memiliki sejarah tersendiri terhadap klaten. 

Weakness : munculnya pesaing-pesaing baru yang 

menggunakan konsep yang sama dengan umbul di klaten. 

Opportunity : Nilai-nilai sejarah yang terkadung di dalam 

klaten dapat dijadikan sebuah konsep yang dapat 

membedakan dengan yang lain. 

Belum ada kota yang mengangkat umbul sebagai image 

kota. 

Threats : adanya umbul lain di luar wilayah klaten yang 

memiliki kemiripan dengan umbul klaten dari segi konsep 

yang di bangun umbul tersebut. 

 

3.2. Sasaran Khalayak ( Target Audience ) 

3.2.1. Geografis 

Target Audience primer yang dituju secara geografis adalah dalam 

lingkup negara Indonesia yang di fokuskan pada masyarakat 

(wisatawan) yang berada di sekitar kabupaten klaten terkhusus yang 

tinggal di Jawa Tengah. Target audience sekunder adalah warga klaten, 

warga diluar klaten (wisatawan). 

3.2.2. Demografis 

 Usia 

Usia target audience primer adalah remaja dewasa berusia 20 – 

30 tahun. Serta target audience sekunder adalah usia 10 – 40 

tahun. 

 Pekerjaan 

Dari segi pekerjaan, masyarakat yang dituju memiliki pekerjaan 

sebagai pelajar, mahasiswa, dan pegawai ( swasta maupun 

negri ). 

3.2.3. Psikografis 
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Secara Psikografis, target audience adalah remaja - dewasa yang suka 

berwisata. Bagaimana cara target mendapatkan informasi dengan 

mudah secara verbal dan visual. Pada usia 20 – 30 tahun adalah masa 

remaja - Dewasa, pada usia ini adalah masa yang memiliki cukup 

banyak waktu dengan keinginan berwisata yang tinggi. 

3.3. Strategi Komunikasi 

3.3.1. Creative Brief 

What : Belum tebentukanya identitas kabupaten klaten untuk 

masyarakat luar sehingga pandangan mengenai klaten masih 

kurang. Solusi yang muncul yaitu membuat city branding 

yang disesuaikan dengan karakteristik kabupaten klaten dan 

target sasaran yang merupakan anak remaja. 

Who : Remaja - dewasa usia 20- 30 tahun yang berlokasi di sekitar 

kabupaten klaten terlebih pulau jawa dengan SES B – SES C. 

Remaja - dewasa yang dituju adalah remaja yang suka 

berwisata. 

When : Branding akan dipakai oleh pemerintah kabupaten klaten, 

untuk menarik wisatawan luar mengunjungi kabupaten klaten 

terlebih wisata umbul sehingga memunculkan identitas baru 

untuk daya saing dengan kota lain. 

Where : Pemasaran akan di lakukan pada lokasi disekitar lokasi 

wisata maupun media-media yang sering digunakan oleh 

target audience. 

Why : Karena dengan strategi ini, diharapkan dapat memberikan 

identitas untuk kabupaten klaten sehingga dapat bersaing 

dengan kota lain dan memunculkan potensi yang dimiliki 

kabupaten klaten. 

How : Dengan membuat city branding supaya masyarakat lebih 

memiliki pandangan yang postif tentang klaten, dan 

membangun image kota klaten sebagi kota umbul yang dapat 

bersaing dengan kota-kota lain yang sudah memiliki city 

branding yang sukses. 

 

3.3.2. Strategi Verbal 

Pemilihan huruf yang akan di gunakan adalah jenis script yang memiliki 

sifat yang santai dan tidak terkesan kaku serta menimbulkan karakter 

yang tenang seperti permukaan umbul. Cara penyampaian dalam 
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bahasa Indonesia dan Bahasa Jawa yang disesuaikan dengan target. 

Bahasa Indonesia adalah bahasa yang sering digunakan sehari-hari 

sedangkan bahawa jawa yang digunakan adalah bahasa jawa yang 

mudah untuk dimengerti oleh masyarakat. 

3.3.3. Strategi Visual 

Visual yang akan digunakan akan menggunakan illustrasi untuk 

penyampaian pesan yang disesuaikan dengan media  yang sering 

digunakan oleh target. Warna yang akan digunakan di dalam visual 

nanti akan menggunakan warna dingin dan panas, pemilihan warna 

adalah gabungan dari warna biru ( Warna dingin ) serta warna Hijau ( 

biru dengan Kuning ) hal ini disesuaikan dengan karakter kota dan 

umbul yang sejuk dan friendly. 

3.3.4. Tema City Branding 

Tema yang akan digunakan adalah menciptakan identitas klaten 

sebagai sebuah destinasi wisata kota umbul yang friendly dan fun. 

Dengan memadukan sejarah dan umbul sebagai landasan pembuatan 

desain.  

3.3.5. Judul City Branding 

Judul City Branding adalah “Negeri Seribu Umbul Kebahagiaan” karena 

kabupaten klaten memiliki julukan sebagai Negeri seribu umbul yang 

dipercayai klaten memiliki banyak sumber mata air, yang memiliki 

berbagai fungsi dan memberikan kebahagiaan kepada warga dan 

wisatawan. 

3.3.6. Strategi Media 

Untuk strategi yang akan di lakukan melalui media sebagai berikut : 

Media Utama : 

a. Logo 

Logo menjadi media utama untuk mencitrakan kabupaten klaten 

sebagai kota umbul yang memiliki sejarah tersendiri yang 

berhubungan dengan sejarah klaten dalam bentuk visual logo. 

Pembuatan logo termasuk juga untuk penurunan dan 

pengaplikasian logo. 

Media Pendukung 

a. Media sosial 

Media sosial akan menjadi media pendukung untuk penyebaran 

informasi . Media sosial yang digunakan akan berdasarkan media 
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sosial yang sering dugunakan oleh target untuk memperoleh 

informasi mengenai wisata antara lain : 

a. Instagram 

Media sosial yang sering digunakan di era sekarang ini, 

media ini sering digunakan oleh berbagai kalangan usia 

terlebih oleh target audience. 

Instagram sebagai sarana untuk memberikan informasi 

seputar wisata maupun event yang diadakan oleh 

pemerintah kabupaten klaten. 

b. Line 

Media sosial ini bertujuan sebagai wadah untuk pertanyaan 

bagi masyarakat  yang ingin bertanya seputar klaten. Untuk 

mempermudah akan dibuat Official Account yang 

bertanggung jawab untuk memberikan atas pertanyaan 

tersebut. 

Line menjadi salah satu media favorite masyarakat 

terkhusus target audience perancangan ini sebagai media 

untuk berkomunikasi. 

c. Website 

Website resmi dibuat untuk memberikan informasi lebih 

mengenai detail dari kota klaten, berisikan mengenai 

sejarah, makna logo, visi misi,  wisata, event, dan contact 

person yang dapat dihubungi. 

b. Media Cetak 

Media cetak akan menjadi media pendukung untuk penyebaran 

informasi yang akan diletakan di lokasi wisata maupun di sekitar 

klaten, bertujuan untuk memberikan informasi bagi masyarakat yang 

sedang mengunjungi lokasi tempat tersebut dan dapat melihat 

lokasi-lokasi lain, serta memperkenalkan Klaten.  

a. Leaflet 

Leaflet berisikan informasi mengenai wisata yang ada di 

klaten, diletakan di setiap lokasi wisata bertujuan untuk 

mempermudah memperoleh informasi jika dalam kondisi 

tertentu seperti gangguan sinyal sehingga tidak dapat 

mengakses internet, maka leaflet menjadi media bantu 

lainnya. Ditujukan kepada warga sekitar klaten maupun 

diluar klaten yang sedang berkunjung. 
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b. Baliho 

Baliho sebagai sarana untuk memperkenalkan wisata yang 

ada di klaten, baliho digunakan dikarenakan jalan di klaten 

yang menghubungkan kota solo dengan jogja cukup 

strategis untuk memasarkan pariwisata yang ada. 

Desain baliho akan di pasang pada baliho yang ada di 

sepanjang jalan yang terdapat baliho. 

c. Poster 

Poster untuk media pengenalan pariwisata yang ada di 

klaten, yang akan di letakan di sekitar lokasi-lokasi yang 

diperuntukan untuk digunakan sehingga tidak mengganggu 

pemandangan kota. 

d. Brochure 

Brochure untuk menarik warga diluar klaten untuk 

mengunjungi lokasi-lokasi yang ada di klaten, ditempatkan di 

Rumah makan, Hotel, Rest Area ataupun Lokasi Wisata. 

Brochure lebih disasarkan kepada wisatawan yang 

menginap atau melewati kota klaten. 

e. X-Banner 

Memberikan informasi kepada masyarakat seperti contact 

person, id line maupun instagram sehingga masyarakat 

dapat mengetahui informasi lebih lanjut.  

c. Merchandise 

Merchandise digunakan untuk saran membagikan informasi dari 

target yang sudah melakukan kunjungan ke wisata umbul terhadap 

wisatawan lain yang belum mengujungi. Merchandise akan berupa 

barang-barang yang di buat dari kabupaten klaten yang disesuaikan 

dengan wisata umbul. Merchandise akan di letakan pada setiap 

lokasi wisata. Bersifat sebagai kenang-kenangan dari klaten. 

3.3.7. Rincian Anggaran 

MEDIA CETAK BIAYA 

Baliho  Rp. 50.000.000,- / 2 bulan 

Poster A3 Rp. 1.000.000,- (500 lembar) 

X-banner Rp. 600.000,- (10 pcs) 
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Brosur Rp. 1.500.000,- (1000 lembar) 

Sign Sistem ( Wayfinding) Rp. 50.000.000, - 

Total Rp 103.100.000 

MERCHANDISE BIAYA 

Kaos Rp. 3.500.000,- (50pcs) 

PIN Rp. 150.000,- (50pcs) 

Sticker  Rp. 100.000,- (50pcs) 

Total Rp. 3.250.000,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


