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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil dan Analisis data 

 Analisis data merupakan pencarian dan pengaturan data yang diperoleh 

dari data lapangan, wawancara dan materi lain untuk memudahkan pemahaman 

mengenai materi dalam membantu penyajian data yang ditemukan. 

 

4.1.1 Obyek penelitian 

 Obyek penelitian ini membahas tentang sejarah Pulau Mengare yang 

sekaligus menjadi pembahasan utama dalam pembuatan konsep dan analisis yang 

dijadikan dasar perancangan karya. 

 Pulau Mengare merupakan kawasan sedimentasi yang menghubungkan 

antara selat Madura dan Kota Surabaya, dan menjadi jalur Perdagangan yang 

dilalui saat ingin menuju kota Surabaya. Sehingga menjadi satu-satunya tempat 

tinggal Penjajah pada masa lalu.  

 

4.1.2 Data Produk 

 Dalam upaya pelestarian dan promosi, dibutuhkan peran media yang dapat 

membantu meningkatkan nilai jual dalam promosi, dalam arti media promosi 

harus efektif salah satunya yaitu website. Media website saat ini berkembang 

menjadi sebuah revolusi kehidupan baru pada era digital saat ini, dimana semua 

aspek kehidupan manusia tidak terlepas dari pengaruh internet. Website sendiri 
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terhubung oleh jaringan seluruh orang di dunia, website berkembang menjadi 

sangat mudah untuk orang banyak karena program pengembangan web kini sudah 

bervariasi dan user friendly (Tan, 2003: 4).  

 

4.1.3 Potensi Pasar 

 Website sangat berguna bagi wisatawan yang ingin memperoleh informasi 

tentang tempat wisata. Dengan adanya website calon wisatawan lebih praktis dan 

cepat dalam memperoleh informasi tersebut. Tentunya dengan website yang 

interaktif, konten harus jelas, dan tampilan visual yang menarik. Website saat ini 

memiliki banyak variasi dengan berbagai macam perpaduan teknik yang bertujuan 

untuk edukasi, permainan, pembelian, atau sekedar konten informasi saja. 

Dalam penelitian ini, website yang ingin digunakan adalah website interaktif yang 

dapat membawa pengunjung memperoleh informasi dengan teknik edukasi yang 

berisi informasi yang jelas. 

 

4.1.4 Hasil Observasi 

 Observasi merupakan cara untuk mengumpulkan data dengan pengamatan 

langsung terhadap suatu obyek dan melakukan pencatatan secara sistematis 

tentang hal-hal yang menjadi target pengamatan. 

a. Berdasarkan hasil observasi setelah berkunjung ke Pulau Mengare, ditemukan 

data bahwa yang berkunjung ke Pulau Mengare lebih didominasi wisatawan 

luar kota, melihat potensi tersebut dirasa perlu untuk melakukan promosi 

sehingga dapat menarik wisatawan lain. 
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b. Dilihat dari potensi yang ada maka didapat hasil pemilihan media utama yaitu   

website. Karena website menjangkau seluruh dunia dan lebih praktis untuk 

menggali informasi tentang situs Pulau Mengare. 

 

4.1.5 Hasil Wawancara 

 Wawancara merupakan metode tanya jawab kepada narasumber yang 

digunakan untuk mengetahui informasi secara mendalam. Wawancara dilakukan 

pada tanggal 01 Oktober 2015 dengan Informan Bapak Hasan selaku Sekretaris 

Desa Tajungwidoro, 01 Oktober 2015 dengan bapak Muhlas selaku Seksi 

Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Bungah dan bagian Seksi Obyek dan Daya 

Tarik Wisata Dinas Kebudayaan, Bapak Wahyu Basuki yang dilakukan tanggal 

28 September 2015. Berikut adalah rangkuman dari data hasil wawancara: 

 Selain dikenal dengan kota Industrial, Gresik juga terkenal dengan daerah 

pertambakan. Di daerah pesisir seperti Pulau Mengare yang merupakan kawasan 

endapan lumpur dan dikelilingi oleh tambak ribuan hektar. Selain tambak, 

Mengare biasanya digunakan sebagai tempat pemancingan terbesar di wilayah 

Gresik dan sekitarnya, bahkan wilayah Surabaya juga sering datang ke Mengare 

untuk memancing. Sehingga banyak yang menyebutkan bahwa Mengare tempat 

wisata memancing. Dari hasil laut dan tambak tersebut diperoleh ikan bandeng, 

rajungan dan udang yang sudah di Eskpor ke berbagai negara.  

 Selain dikenal dengan alamnya, Mengare juga menyimpan sejarah yang 

banyak, Karena letak Pulau Mengare yang merupakan jalur perdagangan yang 
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dilalui pada jaman penjajahan, banyak peninggalan sejarah yang terbesar adalah 

Benteng Lodewijk. 

 Sayangnya pemerintah sendiri kurang peduli dengan masalah pengikisan 

lahan yang disebabkan oleh ombak yang makin lama akan menghabiskan daratan 

Pulau Mengare khususnya benteng Lodewijk yang merupakan simbolis sejarah 

terbesar di wilayah ini. Hal tersebut yang menyebabkan Pulau Mengare kalah 

bersaing dengan wisata sejarah lainnya. Oleh karena itu dirasa promosi ini sangat 

penting dilakukan untuk melestarikan dan mengenalkan sejarah di wilayah ini 

kepada masyarakat. Dan diharapkan dengan promosi akan memperoleh feedback 

positif yang akan mengubah pola pikir pemerintah, dan kedepannya pemerintah 

dan masyarakat sekitar akan turun tangan menjaga kelestarian sejarah, kalau perlu 

dapat diperbaiki sehingga generasi berikutnya tau kalau nenek moyangnya di 

Mengare pernah bersinggungan dengan orang-orang dan negara yang sudah maju. 

 

4.1.6 Hasil Dokumentasi 

Hasil dokumentasi yang diperoleh dari Pulau Mengare berupa 

dokumentasi foto yang berguna dalam pembuatan media promosi yang akan 

digunakan. Dokumentasi hasil foto sebagai berikut :  
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Gambar 4.1 Foto Dokumentasi 
( Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 ) 

 

 Selain itu, juga diperoleh  data dokumentasi dari Penelitian Badan 

Arkeologi Yogyakarta tahun 2007-2009 mengenai catatan Belanda dan catatan 

Inggris dan sebuah peta kuno tahun 1811, Menurut catatan Inggris Benteng 

Lodewijk adalah benteng semenanjung yang berdiri di sebuah endapan lumpur 

yang menjorok ke arah selat Madura sejauh 1400 Yar dari Pulau Mengare. 

Sedangkan peta kuno tahun 1811 didapat denah benteng yang terdiri dari empat 

persegi panjang dan empat bastion, selain itu didapatkan gambaran bagian dalam 

dari keseluruhan bangunan benteng. Berikut adalah gambar peta hasil penelitian 

Badan Arkeologi Yogyakarta yang bentuknya sama dengan yang ada di peta kuno 

Inggris tahun 1811. 
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Gambar 4.2 Peta Kuno letak benteng Lodewijk 

( Sumber : aduh2014.blogspot.com, 2016 ) 
 

 
Gambar 4.3 Denah benteng Lodewijk dari Badan Arkeologi Yogyakarta 

( Sumber : Youtube.com, 2016 ) 
 

 
Gambar 4.4 Denah benteng Lodewijk dari Peta kuno 

( Sumber : Youtube.com, 2016 ) 
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4.1.7 Analisis STP (Segmentasi, Targeting, Positioning) 

a.  Segmentasi dan Targetting : 

     1)  Demografis 

          Usia  : 17 - 45 tahun (Usia Produktif) 

          Jenis kelamin  : Pria dan Wanita 

          Siklus hidup  : Belum menikah, punya anak,. 

          Profesi   : Pelajar, mahasiswa, pekerja, pengangguran. 

          Status sosial  : menengah ke bawah, menengah-menengah. 

  2)   Geografis 

      Wilayah  : Negara Indonesia, Jawa Timur.  

      Lokasi  : Kec.Bungah Kab.Gresik. 

      Kepadatan  : Kota, pinggir kota, pedesaan. 

     3)   Psikografis 

           Gaya hidup  : Aktifitas padat, suka berwisata 

           Kepribadian  : Semangat berpetualang, suka bersosialisasi dan  

       menyukai hal baru, suka sejarah. 

4)   Behavioral 

Manfaat  : untuk menambah pengetahuan yang berkaitan 

dengan  sejarah di Gresik dan menurunkan tingkat kejenuhan. 

remaja dan dewasa yang suka mencari informasi melalui         

internet. 
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b.  Positioning 

Positioning yang dimunculkan dalam perancangan media promosi pulau 

mengare adalah sebagai tempat wisata sejarah dan ekowisata. Dimana 

Mengare memiliki keunikan dari sisi Sejarah dan Ekosistemnya. 

 

4.2 Keyword 

 

Gambar 4.5 Penentuan Keyword 
( Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 ) 
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 Dari hasil wawancara, observasi dan dan dokumentasi didapatkan sebuah 

konsep Full of Life dan Passionate. Dimana Full of Life adalah karakter seseorang 

yang memiliki totalitas penuh dalam kehidupannya, penuh dengan kasih sayang, 

dan rasa cinta. Sedangkan Passionate adalah karakter seseorang yang memiliki 

harapan dan keinginan dalam terus berkembang. Dari kedua kata itu muncul 

sebuah kata sifat Casual, yang dimaksudkan dari Casual adalah orang yang 

berjiwa muda, orang yang selalu nyaman berada dimanapun, dan dapat 

menempatkan diri di lingkungan sekitarnya.  

 Sedangkan dari Proses Focus Group Discussion (FGD) didapatkan kata 

sifat Nostalgic, dimana karakter orang yang nostalgic adalah orang yang 

menyukai masa lalu dan menyukai sejarah. Sedangkan dari STP didapatkan 

karakter Simple & Frugal, karakter orang tersebut merupakan karakter seseorang 

yang memiliki keinginan yang tidak memiliki keinginan kuat, dan tetap terlihat 

nyaman dan simpel dalam menjalani keseluruhan hidupnya. Dari kedua karakter 

tersebut didapatkan karakter Cool. Cool adalah karakter orang yang keren, berjiwa 

muda, berjiwa bebas. 

 Dari gabungan kedua kata tersebut diperoleh sebuah keyword yaitu Cool 

Casual, yang memiliki arti dalam desain media promosi Pulau Mengare adalah 

desain yang simple, terlihat dinamis, tetap dapat dinikmati, dan tidak terlalu 

bermacam-macam bentuknya. Keyword ini yang akan digunakan sebagai konsep 

yang mendasari penciptaan media promosi Pulau Mengare. 
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4.3 Deskripsi Konsep 

 Keyword yang sudah didapat kemudian digunakan sebagai konsep, dan 

konsep yang didapatkan yaitu “Enjoy Life With Adventure” berarti Sebuah 

Perjalanan yang menyenangkan. Perjalanan yang memiliki arti dari mengenang 

sejarah masa lalu, melestarikan, dan belajar tentang pengetahuan sejarah. Sejarah 

inilah yang harus kita lestarikan karena Mengare memiliki nilai sejarah yang 

tinggi. sebuah perjalanan atau petualangan juga bermaksud sebagai sarana 

pendidikan yang didapat dari belajar sejarah atau dari alam, sekaligus juga sebagai 

tempat wisata yang menyenangkan di Mengare. 

  Dari konsep tersebut diharapkan wisatawan bisa lebih banyak berkunjung 

ke Pulau Mengare, baik menambah pengetahuan tentang sejarah yang ada disana 

dan akhirnya akan ikut melestarikan. Sebab peninggalan sejarah adalah aset 

bangsa dan bukti nyata atas budaya yang dulu pernah berkembang. Juga menjadi 

kebanggaan nasional yang harus terus diberikan perhatian dalam memberikan 

pengetahuan sejarah bagi generasi mendatang. Karena banyak anak-anak jaman 

sekarang yang belum tentu tahu benda jaman dulu itu seperti apa. jadi 

melestarikan benda-benda bersejarah itu sangat bermanfaat untuk anak-anak dan 

negara. 

 

4.3.1 Tujuan Kreatif 

Dalam membuat sebuah website yang menarik dan mampu menjadi media 

promosi Pulau mengare maka dibutuhkan sebuah konsep perancangan yang 
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matang, dan sebuah visualisasi yang sesuai dengan target dan segmentasi yang 

dituju, yang diharapkan dapat menarik minat masyarakat untuk ikut serta 

melestarikan dan berkunjung ke Pulau Mengare. 

Berikut adalah penjabaran dari brainstorming perancangan logo dan 

pencarian konsep media promosi yang merupakan perwujudan dan penggabungan 

antara hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan disaring melalui proses 

reduksi data. Dari proses tersebut dilakukan sebuah brainstorming dan didapatkan 

sebuah kata kunci yang mengarah kepada “Perahu sebagai simbolisasi dari laut 

Mengare, benteng sebagai icon Mengare, dan hutan bakau sebagai 

ekowisata/ekosistem Mengare yang memiliki potensi wisata Mengrove. Dari 

pancarian keyword “Cool Casual” didapatkan sebuah konsep yaitu “Enjoy Life 

With Adventure”, keyword inilah yang akan mendasari semua proses desain media 

promosi mulai dari konsep, sketch, hingga implementasi karya.  

 

4.3.2 Strategi Kreatif 

a.  Visual 

 Pembuatan website interaktif  mengacu pada konsep Enjoy Life With 

Adventure, memunculkan kesan sejarah/ perjalanan masa lalu yang digambarkan 

dalam bentuk ilustrasi vektor dan fotografi dengan menggunakan ornamen-

ornamen peninggalan-peninggalan sejarah yang ada sebagai bahan pembelajaran, 

juga menyertakan wisata lain yang mendominasi di Pulau Mengare sebagai 

tempat wisata yang menyenangkan. Bentuk visualisasi dibuat agar masyarakat 

mengetahui keberadaan Pulau Mengare, serta dapat menjelaskan tentang sejarah 
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Pulau Mengare sendiri melalui kesan dari sebuah perjalanan ke suatu tempat yang 

bersejarah. Karena berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan tujuan 

wisatawan untuk mengunjungi Pulau Mengare adalah mempelajari dan menambah 

pengetahuan, serta ikut melestarikan sejarah yang ada. 

 

b.  Headline 

 Headline (judul utama) adalah unsur penting yang merupakan keterangan 

nama wisata. Headline yang akan diangkat yaitu “Enjoy Life With Adventure” 

bertujuan untuk lebih mengangkat sebuah petualangan yang menyenangkan. 

Dimana headline tulisan yang akan diingat wisatawan untuk berpetualang yaitu 

Pulau Mengare. 

 

c.  Tagline 

 Tagline yang digunakan pada perancangan media promosi Pulau Mengare 

adalah “Enjoy Life With Adventure”. Tagline ini menjelaskan bahwa suatu 

perjalanan atau petualangan memiliki arti dari kenyamanan, kesenangan.  

 

d.  Tipografi 

 Pemilihan font didasarkan pada pertimbangan gaya visual, fungsi/ 

kesesuaian dan karakter huruf yang digunakan. Berdasarkan pertimbangan 

tersebut font yang digunakan yaitu “Frente H1”. Dimana font ini memiliki 

karakter weight bold, width agak lebar, kontras yang cukup, bentuk yang cukup 

ceria dan mudah dibaca, sehingga dapat digunakan pada headline dan sub 
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headline. Sedangkan font yang digunakan untuk logo adalah “Olivier”. Font ini 

mewakili karakter dari Pulau dan keceriaan karena memiliki visual yang tegak 

bersambung. 

 

 
 

Gambar 4.6 Font Frente H1 
( Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 ) 

 

 
 

Gambar 4.7 Font Olivier 
( Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 ) 

 
 

e.  Warna 

 Berdasarkan analisis penulis dan juga mengacu pada keyword yang 

ditemukan, dapat dijabarkan bahwa warna yang digunakan nanti akan mengacu 

pada keyword “Cool Casual” dimana dalam buku teori Kobayashi (1995) 

dilambangkan dengan warna biru, putih tulang dan hijau dan Coklat. Arti dari 
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warna hijau sendiri melambangkan sebuah pandangan yang fresh dan natural, 

sedangkan laut memberikan kesan dingin dan sejuk, putih memberikan kesan 

kebersihan. Dan coklat mewakili warna pohon, perahu dan warna benteng/ warna 

sejarah di Mengare. 

 Pada gambar diatas adalah penentuan keyword dengan menggunakan teori 

kobayashi. Dan didapatkan sebuah konsep Yaitu “Cool Casual”. 

 

Gambar 4.8 Teori Warna Kobayashi 
( Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 ) 

 

 Gambar 4.8 menjelaskan bahwa warna yang terpilih adalah warna “settled 

and ease” dimana karakter orang ini mencerminkan orang yang sesuai dengan 

keyword. 
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Gambar 4.9 Penentuan Warna 
( Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 ) 

 Pada gambar 4.9 dijelaskan bahwa dari proses penentuan warna Settled & 

ease yang didapatkan dipecah menjadi beberapa bagian dengan masing-masing 

kelompok terdiri dari 3 warna. Dimana dalam suatu desain dalam pewarnaan 

adalah menggunakan maksimal 3 warna. Setelah melakukan pemecahan warna 

dilakukan FGD (Focus Group Discussion) untuk menentukan warna yang akan 

dipilih dalam implementasi karya guna mengetahui kecocokan warna dengan 

desain. FGD dilakukan dengan pihak yang terkait langsung dengan Pulau 

Mengare yaitu : Target audience yang berusia 17-45 tahun yang diposisikan 

sebagai calon wisatawan yang terdiri dari seseorang yang tahu tentang desain dan 

orang awam dengan jumlah 10 Orang. Warna dominan yang terpilih adalah warna 

nomor empat yang nantinya akan digunakan sebagai acuan dalam perancangan 

logo dan media promosi Pulau Mengare.  
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Gambar 4.10 Kombinasi Warna Pantone 7690 C 
( Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 ) 

4.3.3 Program Kreatif 

 Perancangan berawal dari penentuan konsep, pemilihan tagline, warna, 

tipografi, sketsa, draft yang disertai beberapa alternartif desain. Pertama yang 

dilakukan mendesain logo yang disertai beberapa alternatif desain, ketika sudah 

terpilih satu logo yang mewakili di aplikasikan pada media promosi yang 

digunakan.  

 

4.3.4  Strategi Komunikasi 

 Strategi komunikasi dilakukan dengan cara menetapkan strategi promosi 

yang terintegrasi dan efektif untuk memperkenalkan wisata Pulau Mengare 

kepada terget audience. 

a. Isi Pesan 

 Pesan yang ingin disampaikan adalah informasi mengenai keberadaan tempat 

wisata sejarah di Pulau Mengare dan keberagaman pariwisata serta 

melestarikan tempat peninggalan sejarah. Sekaligus untuk menarik minat 

pengunjung untuk datang. 

b. Bentuk Pesan 

 Bntuk pesan mengambil tema “Enjoy Life With Adventure” yang memiliki 

makna berwisata di Mengare akan memiliki makna tersendiri dari sebuah 

kesenangan dan ketenangan hidup. Sehingga membuat semangat dan 

membuat jiwa segar kembali setelah berwisata. 
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4.3.5 Strategi Media 

  Strategi media adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai 

tujuan dengan menetapkan media yang akan digunakan sebagai promosi. Media 

yang digunakan dalam perancangan karya terbagi dua jenis yaitu media utama dan 

media pendukung. Media utama yaitu website, sedangkan media pendukung yang 

menunjangnya antara lain: billboard, poster, X banner dan Merchandise. 

 

4.4     Perancangan Karya 

4.4.1 Metode Perancangan Karya 
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Gambar 4.11 Metode Perancangan Karya 
( Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 ) 

4.4.2 Perencanaan Logo 

 Dalam merancang logo dilakukan dengan Brainstorming yang digunakan 

sebagai acuan untuk menentukan dasar desain logo. Dalam mendesain sebuah 

logo sangatlah penting untuk menentukan karakter yang sesuai dengan Pulau 

Mengare, agar identitas yang ingin dicirikan dapat dengan mudah dipahami oleh 

masyarakat.  

 

 

Gambar 4.12 Brainstorming Keyword 

( Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 ) 

 

 Setelah melakukan pendataan keseluruhan aspek yang mewakili karakter 

Mengare, dilakukan brainstorming antara penulis dengan masyarakat atau calon 

wisatawan untuk memilih beberapa karakter yang benar-benar cocok sebagai 

simbol identitas Pulau Mengare. Dengan jumlah koresponden 10 Orang didapat 
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hasil tiga terbesar kemudian ditelaah lebih lanjut dan terpilihlah aspek-aspek yang 

mewakili Pulau Mengare, yaitu : Benteng, Hutan Bakau, dan Perahu.  

 

 
Gambar 4.13 Bentuk Benteng Lodewijk 

( Sumber : Youtube.com, 2016 ) 
 

Benteng adalah icon dari Mengare. Benteng yang bernama Lodewijk ini 

merupakan simbol utama sejarah penjajahan di Mengare yang paling menonjol.  
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Gambar 4.14 Perahu Mengare 
( Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 ) 

 

 Yang kedua adalah Perahu. Diambil berdasarkan data mata pencaharian 

penduduk Mengare yang hampir keseluruhan sebagai Nelayan. Perahu juga 

digunakan sebagai alat transportasi satu-satunya wisatawan untuk menuju Pulau 

Mengare, baik ke tempat wisata Benteng, Pantai, atau Memancing. Selain itu kata 

Perahu juga dipertimbangkan berdasarkan visualisasi yang cocok untuk 

menggambarkan Petualang atau Seseorang yang menyukai petualangan. Karena 

sebagian besar wisatawan yang datang ke Mengare memiliki karakter orang yang 

suka berpetualang dan eksplorasi. Dimana dalam kamus besar bahasa Indonesia 

petualang berarti orang yang suka mencari pengalaman, dan kata eksplorasi yang 

memiliki arti  penjelajahan lapangan dengan tujuan memperoleh pengetahuan 

lebih banyak (tentang keadaan), terutama sumber-sumber alam yang terdapat di 
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tempat itu; penyelidikan; penjajakan sejarah (berdasarkan positioning), kegiatan 

untuk memperoleh pengalaman baru dari situasi yang baru.  

 Yang terakhir adalah kata Hutan Bakau. Dari hasil observasi didapatkan 

data dimana Hutan Bakau Mengare bisa menghasilkan obyek wisata karena 

memiliki ekosistem yang bagus. Di Mengare sendiri sebagian besar tanahnya 

adalah hasil dari endapan lumpur, oleh karena itu Mengare memiliki lahan tambak 

yang luas.  

 

 

 

 

 

1. Bentuk Dasar 

 

    Gambar 4.15 Bentuk Dasar Logo dari Lingkaran 
( Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 ) 

 

Lingkaran melambangkan perlindungan atau melindungi. 
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Gambar 4.16 Bentuk Dasar Logo dari Ombak 
( Sumber : Poskotanews.com, 2016 ) 

 

 

 Ombak adalah simbolis dimana di Mengare dikenal dengan ombaknya 

yang besar sehingga menyebabkan terkikisnya beberapa bagian dari kawasan 

Mengare 

 

 

Gambar 4.17 Bentuk Dasar Logo dari Layar 

( Sumber : antaraanews.com, 2016 ) 

 



65 
 

 
 

 Layar bentuk seperti huruf M, dari kata Mengare. Dan Perahu digunakan 

sebagai alat transportasi untuk menuju ke Mengare, juga disimboliskan sebagai 

sebuah perjalanan dari konsep “Enjoy Life With Adventure”. 

 

 Dari bentuk dasar diatas didapatkan beberapa alternatif sketsa yang 

nantinya akan dipilih yang tepat untuk mewakili karakter Pulau Mengare. 

Pemilihan logo didasarkan pada proses FGD dengan beberapa pihak terkait 

yaitu dengan beberapa orang yang mengerti desain, dan warga Mengare yang 

merupakan Pengurus Pulau Mengare, dan dengan calon wisatawan yang 

menjadi target audience tempat wisata Pulau Mengare (antara umur 17-45 

tahun).  

Beberapa sketsa alternatifnya yaitu: 

 

    Gambar 4.18 Sektsa Alternatif Logo 
( Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 ) 

 

 Dengan jumlah 10 orang pemilih dan terpilihlah alternatif yang menjadi 

dasar sketsa perancangan logo yaitu: 
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    Gambar 4.19 Logo Terpilih 
( Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 ) 

 
 

4.4.3 Perencanaan Media 

 Perencanaan media merupakan kegiatan yang penting dalam proses 

penentuan media promosi yang efektif dan tepat sasaran agar tidak 

menghamburkan dana saja dan tidak ada keuntungan yang didapat. karena banyak 

promosi yang salah memilih media promosi dan hasilnya kunjungan tetap tidak 

mengalami peningkatan  yang menyebabkan uang keluar sia-sia. Sehingga target 

peningkatan jumlah wisatawan akan meningkat. Perencanaan media yang 

nantinya akan digunakan untuk merancang media promosi Pulau Mengare adalah 

media website interaktif sebagai media utama. Dimana dalam website nanti akan 

dijelaskan mengenai informasi tentang Pulau Mengare, konten web nanti 

menggunakan ilustrasi gambar vektor yang bergerak. Media pendukung lain 

seperti Billboard, X Banner dan Poster akan memuat informasi yang akan menarik 

minat masyarakat untuk berkunjung, sedangkan Merchandise digunakan sebagai 



67 
 

 
 

media promosi yang berguna untuk mengambil hati atau menyenangkan calon 

pengunjung dengan memberikan sebuah kenang-kenangan.  

 Media-media yang digunakan sudah melalui beberapa pertimbangan yang 

sesuai dengan prosedur. Penulis membuat beberapa sketsa alternatif lalu 

pemilihan dikembalikan ke masyarakat melalui FGD sehingga masyarakat calon 

wisatawan juga ikut andil dalam proses perancangan desain. Berikut penjelasan 

mengenai media yang digunakan:  

 

a. Website Pulau Mengare 

Website memiliki kelebihan dibanding media lainnya yaitu media ini mampu 

diakses oleh seluruh pengguna internet di dunia, selain itu biaya yang 

dikeluarkan kecil dengan cakupan yang luas (Marsellyne, 2001). Dengan 

penggunaan website sebagai media promosi utama akan menambah tingkat 

pengunjung dikarenakan sang target audience website tersebut penasaran 

dengan keberadaan Pulau Mengare sehingga nantinya akan mencari informasi 

tentang keberadaan Pulau Mengare melalui website, selain itu target audience 

juga bisa melalukan tour keliling dengan media edukasi website, sehingga 

akan tau bagaimana visualisasi dari website edukasi tersebut. 

Berikut adalah desain yang terpilih dari media website. 
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    Gambar 4.20 Desain Website terpilih 
      ( Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 ) 

 

 Dalam website ini akan ditampilkan history sejarah, legenda, bangunan-

bangunan yang ada di Pulau Mengare, peta lokasi dan feedback komentar dan 

saran. Dan juga didesain website dinamis dengan mengacu pada konsep yang 

didapatkan. 

 

 

 

b. Billboard 

Billboard memiliki keunggulan utama yaitu memiliki daya jangkau audiens 

cukup besar, karena penempatan berada dipusat keramaian kota. Selain itu 

billboard memiliki sifat permanen yang artinya masa pakai relatif panjang, 

hal ini memungkinkan terpaan ulang kepada target audiens yang lalu lalang di 

lokasi penempatan billboard. Penempatan Billboard sendiri akan dipasang di 
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perbatasan antara Surabaya dan Gresik, dimana letak tersebut sebagai pusat 

lalu lintas masyarakat yang keluar masuk kota Gresik.  

 

 

Gambar 4.21 Desain Billboard Terpilih 
( Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 ) 

 

  Dengan desain dan headline yang mampu menarik audiens untuk 

membaca billboard ini dan akhirnya tertarik untuk berkunjung ke Pulau 

Mengare. Billboard nanti akan di desain horizontal dengan ukuran 3m x 5m. 

 

c. Poster 

Poster digunakan untuk menyajikan informasi, data, jadwal atau penawaran 

sebuah acara. Informasi yang disampaikan dalam poster tertuang dalam 

didominasi oleh pesan visual daripada verbal. Hal ini memungkinkan untuk 

lebih menarik minat untuk melihatnya.  
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Gambar 4.22 Desain Poster Terpilih 
( Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 ) 

 

Poster memiliki kelebihan lain dibanding media yang ada, antara lain: 

1) Biaya yang diperlukan untuk pembuatan sangat terjangkau. 

2) Poster yang didominasi oleh pesan visual memungkinkan target audiens 

untuk melihat dan tertarik untuk berkunjung ke Pulau Mengare. 

 

Sedangkan kelamahan yang dimiliki media poster adalah sebagai berikut: 

1) Keterbatasan penyebaran poster. Karena yang dapat melihat poster adalah 

masyarakat yang memang dekat dengan lokasi penempatan poster.  

2) Karena poster memiliki karakter pesan visual yang kuat. Poster belum 

dapat digunakan sebagai media utama dalam perancangan media promosi. 
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Oleh karena itu perlu media lain untuk mendukung penyampaian 

informasi agar masyarakat dapat dengan jelas mendapatkan informasi 

yang diinginkan. 

 
 Poster Pulau Mengare akan disebarkan ke sekolah dan kampus di wilayah 

Gresik dan sekitarnya yang akan ditempatkan di mading, perpustakaan atau 

ruang belajar. Dari penempatan poster tersebut diharapkan dapat 

meningkatkan kunjungan wisata sejarah dan keperdulian terhadap alam Pulau 

Mengare sendiri. Ukuran poster 29.7cm x 42cm full color, menggunakan 

kertas art paper dan laminasi doff.   

 

d. X Banner 

X Banner didesain sama dengan billboard dan poster agar iklan seragam dan 

konsisten untuk memudahkan audience untuk mengenali. Dibagian bawah 

ditambahkan dengan beberapa foto panorama wisata di Mengare dan ada 

alamat sosial media yang nantinya akan dapat diakses dengan mudah. 
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Gambar 4.23 Desain X Banner terpilih 
( Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 ) 

 

  Desain X Banner ukuran 160 x 60 cm, full image perahu dengan panorama 

alam berlatar belakang warna hijau. Diletakkan di lokasi tempat wisata, alamat 

website, dan sosial media untuk memudahkan target dalam pencarian 

informasi. Lokasi penempatan X Banner sendiri akan ditempatkan pada event 

pameran pariwisata. 

 

e. Merchandise 

Pemilihan media ini sebagai ucapan terimakasih karena telah mengunjungi 

Pulau Mengare. Merchandise memuat tentang logo, informasi dan situs resmi 

Pulau Mengare yang akan mendorong para calon wisatawan mencari 

informasi melalui situs tersebut. Pemilihan media ini didasarkan kepada 
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fungsi dan tujuannya, yaitu : blocknote, bolpoin, sticker, Mug, Botol Minum, 

Kaos, Pin dan Gantungan Kunci. 

 

 

Gambar 4.24 Desain Merchandise Terpilih 
( Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 ) 

 

Keunggulan dari penggunaan Merchandise adalah sebagai berikut : 

1. Dapat meningkatkan popularitas Pulau Mengare. 

2. Dapat menarik perhatian khususnya target audience. 

Sedangkan kelemahan media Merchandise antara lain : 

1. Pemilihan media harus tepat, jika tidak sesuai dengan keinginan 

masyarakat akan tidak termanfaatkan dan sia-sia. 
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2. Budget yang dikeluarkan tidak sedikit. Oleh karena itu perlu 

meminimalisir pembuatan dan penggunaan merchandise dalam melakukan 

promosi. 

4.4.4 Estimasi Biaya Media 

 

Gambar 4.1 Tabel Estimasi Biaya 

No. Jenis 
Media 

Ukur
an 

Jumlah 
Produk 

Harga Estimasi Biaya Jasa 

1 Website - 1 Rp.700.000 
Per tahun 

Rp.700.000 
Per tahun 

Rp.5.000.000 

2 Billboard 3m x 
5m 

1 Rp.2.000.0
00 

Per bulan 

Rp.2.000.000 
Per bulan 

Rp.1.000.000 

3 Poster 29.7c
m x 

42cm 

50 Rp.3.000 Rp.150.000 Rp.500.000 

4 X Banner 160x
60cm 

2 Rp.60.000 Rp.120.000 Rp.150.000 

5 Blocknote A5 500 Rp.4.000 Rp.2.000.000 
 

Rp.500.000 

6 Bolpoin - 500 Rp.2.000 Rp.1.000.000 
 

Rp.500.000 

7 Stiker - 500 Rp.1.000 Rp.500.000 Rp.300.000 

8 Mug - 50 Rp.25.000 Rp.1.250.000 Rp.200.000 

9 Kaos - 50 Rp.70.000 Rp.3.500.000 Rp.150.000 

10. Pin - 50 Rp.1.000 Rp.50.000 - 

11. Gantunga

n Kunci 

- 50 Rp.1500 Rp.75.000 - 

Jumlah Rp.17.570.000 Rp.8.300.000 

Jumlah Total Rp. 25.995.000 
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( Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 ) 
 
 
 

 

4.5 Implementasi Desain 

 Implementasi desain membahas mengenai proses produksi dan 

implementasi media promosi Pulau Mengare sesuai dengan konsep yang telah 

didapatkan yaitu “Cool Casual”. Dimana desain yang dibuat yaitu desain yang 

simple namun terlihat casual dan menarik, sedangkan dalam proses warna 

menggunakan warna yang ceria namun tetap menunjukkan kesan lembut agar 

konsep casualnya dapat. 

 Sketsa desain yang sudah dibuat diimplementasikan pada masing-masing 

media sebagai berikut: 

a. Logo 
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Gambar 4.25 Desain Logo Terpilih 
( Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 ) 

 Desain logo dibuat berdasarkan aspek-aspek yang sudah terpilih yaitu 

Ombak dan Kapal. Pulau Mengare terkenal dengan ombaknya yang besar 

sehingga menyebabkan bangunan Sejarah terbesar di Mengare terkikis. 

Sedangkan kapal disana didapatkan berdasarkan hasil observasi dimana Pulau 

Mengare terkenal dengan perikanan dan hasil tambak, selain mata pencaharian 

penduduk yang menjadi Nelayan, banyak wisatawan yang datang untuk menyewa 

perahu yang merupakan alat Transportasi utama untuk menuju wisata Benteng 

dan Pantai di Pulau.  

 Gambar tiga garis yang melengkung disimbolkan bahwa Mengare 

memiliki 3 Desa yaitu Watuagung, Tajungwidoro dan Kramat. Dimana 

keseluruhan desa memiliki pencaharian yang bersumber dari laut. 
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 Bicara logo pasti ada ketentuan yang biasa disebut GSM (Graphic 

Standard Manual). Graphic Standard Manual adalah ketentuan logo yang sudah 

ditetapkan untuk diberlakukan kepada keseluruhan penggunaan logo. Terdiri dari 

Logo Grid, Signature Elements, Symbol and Graphic, Minimum Size with 

Brandline, Primary Signature without Brandline, Minimum Clear Space, Colour 

Guide – Full Colour Versions, Colour Guide – Single Colour Versions, 

Background Colours – Preferred Colours, Background Colours – Signature 

Colours, Background Colours – Full Colour Signature, Background Colours – 

Single Colour Signature (Blue), Incorrect Usage, Colour Palette, Typeface, 

Logotype & Brandline, Logotype & Brandline Colours 

 

 

1) Logo Grid 



78 
 

 
 

 

Gambar 4.26 Logo Grid 
( Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 ) 

 
 

Pada gambar 4.26 adalah Logo Grid dari Pulau Mengare, dimana Logo Grid 

merupakan suatu ketentuan berdasarkan ukuran agar dapat terbaca dengan baik 

saat diaplikasikan pada media lainnya. Selain itu logo grid digunakan untuk 

mengetahui skala ukuran logo dalam centimeter. Logo grid Pulau Mengare 

memiliki ukuran 20cm x 24cm, yang masing-masing sisi memiliki ukuran grid 

yaitu 2 cm. 
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2) Signature Elements 

 

Gambar 4.27 Signature Elements 
  ( Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 ) 

 

3) Symbol and Graphic 

 

Gambar 4.28 Symbol and Graphic 
( Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 ) 
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4) Minimum Size with Brandline 

 

Gambar 4.29 Minimum Size with Brandline 
 ( Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 ) 

 

5) Primary Signature without Brandline 

 

Gambar 4.30 Primary Signature without Brandline 
 ( Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 ) 
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6) Minimum Clear Space 

 

Gambar 4.31 Minimum Clear Space 
( Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 ) 

 

7) Colour Guide – Full Colour Versions  

 

Gambar 4.32 Colour Guide – Full Colour Versions 
( Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 ) 
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8) Colour Guide – Single Colour Versions 

 

Gambar 4.33 Colour Guide – Single Colour Versions 
( Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 ) 

 
 

9) Background Colours – Preferred Colours 

 

Gambar 4.34 Background Colours – Preferred Colours 
( Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 ) 
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10) Background Colours – Signature Colours 

 

Gambar 4.35 Background Colours – Signature Colours 
( Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 ) 

 

11) Background Colours – Full Colour Signature 

 

Gambar 4.36 Background Colours – Full Colour Signature 
( Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 ) 
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12) Background Colours – Single Colour Signature 

 

Gambar 4.37 Background Colours – Single Colour Signature 
( Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 ) 

 

13) Incorrect Usage 

 

Gambar 4.38 Incorrect Usage 
( Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 ) 
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14) Colour Palette  

 

Gambar 4.39 Colour Palette 
( Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 ) 

 

15) Typeface 

 

Gambar 4.40 Typeface 
( Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 ) 
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16) Logotype & Brandline 

 

Gambar 4.41 Logotype & Brandline 
( Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 ) 

 

17) Logotype & Brandline Colours 

 

Gambar 4.42 Logotype & Brandline Colours 
       ( Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 ) 



87 
 

 
 

b.    Website 

 Desain Website digunakan sebagai media utama dalam promosi Pulau 

Mengare, karena website memiliki daya jangkau yang luas. 

1) Halaman Home    

 

Gambar 4.43 Halaman Home 
( Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 ) 

 
 

 Pada gambar 4.43 merupakan halaman beranda website pulau Mengare. 

Pada halaman ini ditampilkan slideshow dari beberapa cuplikan foto panorama di 

obyek wisata. Dibagian bawah terdapat halaman sosial media seperti instagram, 

twitter, facebook dan youtube. 
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2) Halaman Adventure 

 

Gambar 4.44 Halaman Adventure 
( Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 ) 

 

 Pada gambar 4.44 ditampilkan halaman adventure yang memuat gambar-

gambar obyek wisata yang ada di Pulau Mengare. Foto yang ditampilkan 

diantaranya Pantai pasir putih, Mangrove, Perahu, dan sisa Bangunan benteng 

Lodewijk. Pada Foto-foto tersebut dapat diklik dan akan menampilkan menu yang 

berisi keterangan lengkap tentang obyek wisata yang ingin dicari informasinya.  
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3) Wisata Pasir Putih 

 

Gambar 4.45 Wisata Pasir Putih 
( Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 ) 

 
 

 Pada halaman ini berisi tentang penjelasan dari obyek wisata Pasir Putih 

beserta foto panorama pantai. Background yang digunakan adalah warna dasar 

biru muda yang berbeda dengan menu-menu sebelumnya yang menggunakan 

background putih.  

 
4) Wisata Hutan Bakau 

 

 
 

Gambar 4.46 Wisata Hutan Bakau 
( Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 ) 
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 Pada halaman Wisata Hutan Bakau menampilkan keterangan tentang 

wisata Mangrove atau hutan bakau lengkap dengan foto. Tetap dengan warna 

dasar biru muda yang masih sama dengan menu obyek wisata pasir putih. 

 

5) Halaman History 

 

Gambar 4.47 Halaman History 
( Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 ) 

 
 

 Pada halaman ini menceritakan tentang sejarah awal mula terbentuknya 

Pulau Mengare disertai foto ilustrasi.  Halaman ini tetap menggunakan 

background putih seperti sebelumnya.  
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6) Halaman Contact 

 

Gambar 4.48 Halaman Contact 
( Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 ) 

 
 

  Pada halaman ini terdapat peta lokasi Pulau Mengare disertai 

dengan form untuk mengirim kritik dan saran yang dapat diisi dengan mudah oleh 

para pengunjung website. Ada juga informasi mengenai letak Pulau Mengare di 

Kecamatan Bunga Kabupaten Gresik. Background halaman contact menggunakan 

warna putih dan dibagian bawah terdapat halaman footer yang berisikan alamat 

sosial media yang dapat diklik dengan mudah. 
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b. Billboard 

 Pada media Billboard ditampilkan foto landscape kapal nelayan dengan latar 

belakang sisa bangunan benteng dan panorama pemandangan pantai. Diatas 

terdapat Tagline untuk mengajak wisatawan dengan bahasa persuasif. Pada 

bagian bawah kanan terdapat Logo Pulau Mengare sendiri. Billboard ini 

dirancangan dengan perbandingan 1:100 dan bila diperbesar atau diperkecil 

perubahan desain dilakukan di keseluruhan elemen desain yang ada.  

 

 

Gambar 4.49 Desain Billboard Terpilih 
( Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 ) 

 

  Selain mempromosikan wisata Sejarah, wisatawan juga diajak untuk 

melihat keindahan alam lain di Mengare. Diharapkan akan tertarik ketika 

melihat Billboard ini, sehingga akan ikut melestarikan dan menjaga warisan 

sejarah yang ada. 
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c. Poster 

 Pada gambar 4.50 Desain Poster sama dengan Billboard yang menggunakan 

Fotografi, dengan menggunakan warna yang tetap mengacu pada konsep. 

Dibagian atas terdapat Tagline dan dibagian bawah terdapat Logo dan alamat 

situs sosial media Pulau Mengare yang bisa diakses oleh calon wisatawan 

yang ingin memperoleh informasi tentang Pulau Mengare. 

 

 

Gambar 4.50 Desain Poster Terpilih 
( Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 ) 

 
 

d. X Banner 

X Banner digunakan untuk menunjukkan keindahan Pulau Mengare melalui 

sebuah pesan visual yang akan menarik minat calon wisatawan. X Banner 
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ditempatkan pada sebuah event pariwisata dan ditempatkan di Dinas 

Pariwisata Gresik dan di kantor Bupati. 

 

Gambar 4.51 Desain X Banner Terpilih 
( Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 )  

 

Desain X Banner dibuat berukuran 160X60CM dengan desain yang sama 

dengan Billboard dan X Banner. 
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e. Maps 

Maps digunakan untuk menunjukkan calon wisatawan tentang keberadaan 

wisata yang ada di Pulau Mengare. Desain Maps disesuaikan dengan konsep 

desain dengan keterangan ketinggian dan keterangan petunjuk arah. 

 

 

Gambar 4.52 Desain Maps Terpilih 
( Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 ) 

 

f. Merchandise 

 Desain merchandise dibuat berbagai macam, topi, blocknote, pin, sticker, 

pembatas buku, bolpoin, botol minum, kaos dan gantungan kunci. 

Merchandise Pulau Mengare memiliki fungsi untuk menarik wisatawan 

dengan adanya pemberian visual yang dapat digunakan sebagai barang 

kenang-kenangan. 
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a. Kaos 

 

  Gambar 4.53 Desain Kaos 
          ( Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 ) 

 
 

  Pada gambar 4.53 desain kaos terdiri dari beberapa bagian wisata 

Pulau Mengare yang menggunakan teknik vektor dengan bagian tengah 

terdapat Logo yang menjadi pusat. Pada bagian belakang terdapat Tagline 

yang menjadi ciri khas Pulau Mengare. Warna dasar kaos menggunakan 

warna putih agar tidak terlalu kontras dengan warna-warna desainnya. 

 

b. Blocknote 
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Gambar 4.54 Desain Blocknote 
        ( Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 ) 

  Desain Blocknote masih sama dengan desain bagian depan kaos 

dengan teknik vektor, visual merchandise menggunakan desain seragam 

yang berfungsi untuk menarik perhatian dan audience dapat dengan mudah 

mengingat ciri khas dari Pulau Mengare. 

 

c. Pembatas Buku 

 

Gambar 4.55 Desain Pembatas Buku 
        ( Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 ) 

 
 

  Desain pembatas buku juga menggunakan icon vektor dari desain 

merchandise sebelumnya. Ditambahkan tagline di bagian bawah yang 

menggunakan warna-warna biru laut. Desain bagian atas dibuat melingkar 
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bundar yang berguna untuk lebih mencerminkan visual dari Pulau 

Mengare. 

d. Botol Minum 

 

 

  Gambar 4.56 Desain Botol Minum 
( Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 ) 

 
 

  Warna botol menggunakan warna biru tua seperti warna dasar 

logo, dengan gambar logo berwarna putih agar dasar background botol dan 

logo asli tidak kontras maka desain dibuat berwarna putih. Botol minum 

menggunakan desain botol yang memang digunakan untuk kegiatan sport. 

 

e. Mug 
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   Gambar 4.57 Desain Mug 
   ( Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 ) 

Desain mug menggunakan dasar logo yang memang ditetapkan 

agar audience mengingat bahwa merchandise mug ini berasal dari Pulau 

Mengare.  

 

f. Stiker 

 

   Gambar 4.58 Desain Stiker 
   ( Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 ) 
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Desain stiker sama dengan desain kaos, menggunakan tagline 

berwarna biru tua dan vektor obyek wisata beserta logo yang berada di 

depan. 

 

 

 

g. Topi 

 

   Gambar 4.59 Desain Topi 
   ( Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 ) 

 
 

Desain topi menggunakan tagline berwarna biru tua tanpa 

disertakan logo dan visual vektor. Agar audience yang menggunakan tidak 

canggung untuk mengenakan topi dengan hasil yang ada logonya. 

h. Pin 
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   Gambar 4.60 Desain Pin 
   ( Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 ) 

  Desain pin menggunakan berbagai macam desain dan warna yang 

sudah didapatkan. Ada bentuk dari logo utama dan logo berwarna-warna, 

dan vektor dari obyek wisata dengan background berwarna. 

 

i. Gantungan Kunci 
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Gambar 4.61 Desain Gantungan Kunci 
   ( Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 ) 

 
 

Desain gantungan kunci sama dengan desain merchandise 

sebelumya, yaitu menggunakan dasar logo agar audiens lebih mudah 

mengenali identitas Pulau Mengare dan lebih cepat mengingatnya. 
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