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Tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan karya Tugas Akhir ini adalah 

dapat membuat video pariwisata Kabupaten Pacitan. Video pariwisata bergenre 
mockumentary laporan perjalanan yang berisi tentang informasi destinasi wisata 
alam yang ada di Kabupaten Pacitan.  

Pacitan terdapat banyak sekali wisata alam yang bisa dikembangkan. Wisata 
alam yang mempunyai potensi tinggi untuk menarik wisatawan asing maupun 
domestik adalah goa-goa purbakala unik, wisata pantai, dan pemandian air hangat. 
Dengan berbagai potensi wisata yang telah disebutkan, Kabupaten Pacitan 
seharusnya mempunyai banyak wisatawan. 

Sejauh ini wisatawan yang singgah ke Pacitan belum sebanyak kota-kota 
lain. Hal ini dikarenakan Pacitan masih kalah dalam hal promosi Pariwisata. 
Media promosi tidak hanya brosur dan stiker saja namun bisa bermacam-macam 
wujudnya, seperti iklan dalam bentuk film atau video. 

Video merupakan media publikasi yang paling informatif, sebab video 
merupakan media publikasi yang dapat menyampaikan pesan secara textual, audio 
maupun visual. Kemampuan media video dalam hal menyampaikan pesan cukup 
luas jika dibandingkan dengan media publikasi lainnya seperti radio ataupun 
cetak.  

Video sebaiknya memiliki nilai pembeda yang unik agar dapat menarik 
minat penonton tanpa mengesampingkan nilai informatif yang terkandung dalam 
video tersebut. Hal ini memungkinkan untuk menggabungkan video yang 
digunakan untuk memperkenalkan pariwisata dengan genre film yang sudah ada 
seperti dokumenter laporan perjalanan. 

Film dokumenter laporan perjalanan awalnya adalah dokumentasi 
antropologi dari para ahli etnolog atau etnografi. Namun dalam perkembangannya 
film ini bisa membahas banyak hal dari yang paling penting hingga yang ringan, 
sesuai dengan pesan dan gaya yang dibuat. Film dokumenter laporan perjalanan 
dapat di gabungkan dengan beberapa genre lain seperti mockumentary.  

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka dibuatlah 
video pariwisata yang dijadikan untuk mempromosikan Kabupaten Pacitan 
digunakan sebagai Tugas Akhir dan diberi judul “Pembuatan video pariwisata 
Kabupaten Pacitan  bergenre mockumentary laporan perjalanan berjudul Hidden 
Paradise.” 
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