
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pulau Mengare merupakan kawasan sedimentasi yang memiliki keaneka 

ragaman, diantaranya sejarah, budaya dan keindahan alamnya. Begitu banyak 

jejak sejarah penjajahan Belanda beserta beberapa sisa-sisa peninggalannya yang 

tersebar di daerah pinggiran pesisir ini. Sehingga menyebabkan kawasan ini 

menjadi saksi perjuangan bangsa Indonesia di wilayah Gresik. Permasalahannya 

pulau ini tidak begitu dikenal di masyarakat, padahal pulau ini memiliki nilai 

sejarah dan potensi wisata yang tinggi, khususnya di Kabupaten Gresik. Tujuan 

penelitian ini adalah merancang media promosi Pulau Mengare berbasis Edukasi 

sebagai upaya mengenalkan wisata Sejarah. 

Mengare terletak di Sebelah Barat daya kecamatan Bungah, Kab.Gresik 

dengan jarak 12 km dari pintu masuk Desa Sembayat. Batas wilayah sebelah 

selatan yaitu kecamatan Manyar, sebelah barat sungai Kramat, sebelah utara 

sungai Cemara, dan timur hingga selatan berbatasan langsung dengan selat 

Madura. Mengare terbagai menjadi 3 Desa, yaitu Desa Watuagung, Kramat, dan 

Tajungwidoro dengan jumlah penduduk 10.668 jiwa. Menurut BPD Desa 

Tajungwidoro, Mengare adalah daerah wilayah kepulauan, sehingga penduduk 

sekitar mayoritas mata pencaharian sebagai nelayan dan buruh tambak (RPJM 

Desa, 2013 : 2). 
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Mengare memiliki potensi wisata sejarah yakni beberapa bukti 

peninggalan seperti Benteng Lodewijk dan sumur tua di Desa Tajungwidoro, Goa 

bekas persembunyian penjajah Belanda bertempat di Dusun Watu Gajah, tempat 

makan prasmanan para tentara Belanda, Tugu Portugis, Bangunan Rumah dan 

Roda bekas perata jalan masa kolonial, Makam Mbah Jarak Tagung penyebar 

agama Islam pertama kali di Mengare, Makam Mbah Wagio, Daerah yang 

dinamai Watu Celeng jelmaan babi lautan yang meninggal, watu Agung bebatuan 

yang dulunya dijadikan sebagai tempat pemujaan. 

Selain wisata sejarah, Pulau Mengare memiliki wisata alam yang meliputi 

pesisir pantai putih, hutan bakau mangrove, jublang (semacam tempat 

pemandian), serta lokasi yang biasanya digunakan untuk memancing maupun 

berkemah. Sedangkan kekayaan alamnya berupa Bandeng, Udang, Rajungan 

(seperti kepiting) yang sudah di ekspor ke berbagai Negara.  

Dengan sedemikian banyaknya pesona wisata yang dimiliki oleh areal ini 

yang seharusnya dapat menjadi daya tarik wisatawan yang sangat menjanjikan. 

Maka perlu dilakukan tindakan promosi untuk mengembangkan potensi wisata di 

Pulau Mengare. Karena Pulau Mengare belum dipromosikan secara efektif ke 

masyarakat sehingga masih banyak calon wisatawan yang belum tahu akan 

keberadaan wisata Pulau Mengare. Jika banyak respon positif yang diterima maka 

pemerintah juga akan ikut tergerak dalam pelestarian situs sejarah dan budaya di 

Pulau Mengare. 

Menurut Buchari Alma (2006:179), promosi adalah sejenis komunikasi 

yang memberi penjelasan dan meyakinkan calon konsumen mengenai barang dan 
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jasa dengan tujuan untuk memperoleh perhatian, mendidik, mengingatkan dan 

meyakinkan calon konsumen. Sedangkan arti promosi wisata adalah usaha untuk 

memperbesar daya tarik objek wisata terhadap calon wisatawan. Wisatawan dan 

kebutuhannya tidak digarap akan tetapi produk wisatanya yang lebih disesuaikan 

dengan permintaan wisatawan (Soekadijo, 2000:4). Dapat dikatakan bahwa 

promosi sangat dibutuhkan dalam upaya pengembangan objek wisata yang sesuai 

dengan minat pengunjung, sehingga promosi sangat berpengaruh terhadap 

peningkatan kunjungan wisatawan.  

Menurut (Pujiyanto, 2003:97), promosi dapat dilakukan melalui promosi 

penjualan, publisitas dan periklanan. Begitu pula menurut (Sitohang, 2008 : 116) 

dalam penelitian Promosi Kepariwisataan dan Peningkatan Jumlah Kunjungan 

Wisatawan menyatakan bahwa publisitas yang dilakukan akan membawa 

pengaruh besar bagi peningkatan kunjungan wisatawan. Dengan publisitas dan 

promosi maka diharapkan dapat membantu mempengaruhi konsumen dengan cara 

mencuri perhatian melalui media yang digunakan agar yang melihatnya tertarik 

berkunjung ke wisata Pulau Mengare. 

Promosi dapat berlangsung efektif apabila dilakukan dengan benar seperti 

menentukan target pasar yang sesuai, penyampaian pesan yang dapat diterima 

masyarakat, memilih media promosi yang digunakan sesuai kebutuhan dengan 

target pasar yang luas, dan jika perlu mengumpulkan feedback atas promosi yang 

telah dilakukan. Untuk merumuskan tujuan promosi yang digunakan secara jelas, 

harus dilakukan analisis mendalam tentang situasi pasar wisata yang meliputi : 

Sumber-sumber kekayaan, atraksi wisata dan fasilitas wisata.  
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Sumber kekayaan dan atraksi wisata yang ada di Mengare meliputi wisata 

alam, hasil yang diperoleh dalam sektor perikanan, sejarah dan berbagai 

kebudayaan yang ada sehingga ini dapat dijadikan potensi wisata sejarah yang 

tidak hanya sekedar mengetahui tetapi untuk mempelajari dan membudidayakan 

serta memperkenalkan Pulau Mengare sebagai tujuan wisata.  Membudidayakan 

disini berarti ikut andil dalam melestarikan budaya bangsa agar tidak lapuk 

dimakan usia, terlantar, terabaikan bahkan dilecehkan keberadaannya. Karena 

pelestarian tidak akan dapat bertahan dan berkembang jika tidak didukung oleh 

masyarakat luas dan tidak menjadi bagian nyata dari kehidupan kita. 

Cara yang dilakukan untuk promosi Pulau Mengare adalah membuat logo 

untuk kemudian diaplikasikan pada media promosi periklanan. Karena periklanan 

dapat memberikan informasi yang jelas dan memiliki daya bujuk kuat terhadap 

konsumen. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka perumusan 

masalahnya adalah bagaimana merancang logo dan media promosi pulau Mengare 

Gresik berbasis edukasi sebagai upaya mengenalkan wisata sejarah? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun yang menjadi batasan-batasan masalah dalam melakukan 

perancangan ini yaitu : 
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a. Pembuatan logo untuk diterapkan pada media promosi yang digunakan. 

b. Media promosi yang digunakan hanya meliputi media Above The Line 

(website, billboard, poster) dan Below The Line (X banner, maps) dan 

Merchandise. 

 

1.4 Tujuan Perancangan 

Tujuan yang ingin dicapai pada tugas akhir perancangan media promosi 

Pulau Mengare Gresik ini adalah : 

a. Untuk merancang logo kemudian diterapkan pada media promosi yang 

digunakan. 

b. Untuk merancang Media promosi dengan menggunakan media Above The 

Line (website, billboard, poster) dan Below The Line (X banner, maps) dan 

Merchandise. 

 

1.5 Manfaat Perancangan 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan menambah 

pengetahuan baru bagi masyarakat dan mahasiswa yang ingin mengetahui tentang 

bagaimana merancang logo dan media promosi Pulau Mengare Gresik. 

 

1.5.2 Manfaat Praktis 

Diharapkan dapat memberikan gambaran tentang keadaan Pulau Mengare 

dan segala potensinya dalam pembuatan logo dan media promosi dan 
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mengoptimalkan potensi wisata dapat diterapkan guna meningkatkan kunjungan 

wisatawan terhadap Pulau Mengare Gresik.  
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