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ABSTRAK 

 

 

Tujuan dari perancangan Penciptaan Destination Branding Kawasan wisata B29 ini adalah upaya 

promosi, memberikan informasi tentang wisata alam yang didalam terdapat kebudayan yang dapat 

di lestarikan serta dapat menjadi salah satu tujuan tempat wisata baru yang ada di Indonesia 

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yaitu dengan melakukan wawancara, 

observasi, dokumentasi, dan studi pustaka untuk mendapatkan data yang digunakan sebagai 

pembuatan konsep pembuatan Destination Branding ini. Konsep atau keyword yang didapat 

melalui analisis data, Berdasarkan analisis keyword yang dilakukan maka keyword yang diperoleh 

adalah  “ panorama suci gunung bromo “ keyword tersebut didefinisikan secara oparsional dan 

konseptual. Keyword tersebut memiliki 3 kata yaitu panorama, suci , gunung bromo. Makna 

panorama menurut KBBI adalah pemandangan alam yang bebas dan luas.definisi oprasional  

panorama tersebut dapat dikonseptualisasikan sebagai keindahan alam,yang lebih digambarkan 

seperti melihat gunung bromo makna suci  didaptakan dari proses ritual yang dilakukan penduduk 

di kawasan b29, dimana proses ritual tersebut sarat dengan nilai-nilai keagamaan yang 

berpedoman pada kesucian. Suci dalam kbbi di artikan sebagi kemurniaan atau kebersihan hati 

dan sesuatu yang kudus. Kata gunung bromo dalam keyword di dapatkan dari keunikan kawasan 

b29 dimana pengunjung dapat menyaksikan sisi lain gunung bromo  

Kata Kunci::Penciptaan, Destination Branding, kawasan wisata B29, Wisata Lumajang  
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ABSTRAK 

 

The purpose of designing Destination Branding Creation B29 tourism area is a promotional effort, 

providing information about nature tourism in which there is a culture that can be preserved and 

can become one of the new tourist destination in Indonesia, the research conducted by using 

qualitative methods that is by doing interview, observation, documentation, and literature study to 

get the data used as the making of the concept of making this Destination Branding. Concept or 

keywords obtained through data analysis, Based on keyword analysis done then the keyword 

obtained is "holy panorama of mountain bromo" keyword is defined in an optional and conceptual. 

Keyword has 3 words of panorama, sacred, mountain bromo. The meaning of the panorama 

according to KBBI is a free and wide-ranging landscape. Oprasional scenario of the panorama can 

be conceptualized as natural beauty, which is more described as seeing the bromo mountain of 
sacred meaning derived from the ritual process conducted by residents in the region b29, where 

the ritual process is loaded with value- religious values based on holiness. Holy in kbbi is defined 

as purity or cleanliness of the heart and something holy. The word mountain bromo in the keyword 

is obtained from the uniqueness of b29 area where visitors can see the other side of bromo 

mountain. 

 

Keywords: Creation, Destination Branding, tourist area B29, Lumajang Tour 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Alam sekitar yang tidak tercemar memberikan kita suasana yang nyaman, indah dan 

menyehatkan. Salah satu pemanfaatan alam yang tersedia adalah menjadikannya sebagai wisata 

alam.Aset berharga yang dimiliki oleh setiap wilayah salah satunya adalah alam, apalagi jika 

memiliki keelokan tersendiri.Sebab itu, banyak wilayah yang mengambil kebijakan menjadikan 

alam sebagai tempat wisata. 

Wisata alam disamping bertujuan melestarikan keindahan alam juga merupakan suatu 

langkah yang dipilih untuk mengenalkan keelokan alam semesta yang dimiliki kepada masyarakat 

luas. Wisata alam banyak macamnya seperti Wisata alam air terjun, telaga, danau, gunung, laut 

dan masih banyak lagi. Wisata alam bahkan sangat cocok untuk berwisata keluarga, piknik dan 

sangat nyaman untuk melepas penat.Disamping itu wisata alam juga digunakan untuk 

memperkenalkan pada generasi muda bahwa alam sangatlah elok dan penting untuk dilestarikan, 

tak lupa untuk mengajarkan rasa syukur kepada generasi muda. Salah satu kota yang banyak 

menyuguhkan berbagai keindahan alam adalah Kabupaten Lumajang. 

 

Kabupaten Lumajang merupakan kota yang banyak mempunyai banyak destinasi tempat 

wisata alam dan budayanya. Kota ini mempunyai banyak tempat wisata sebagai pembelajaran 

budaya, misalnya saja banyak ditemukan situs-situs jaman peninggalan kerajaan majapahit.Kota 

ini sungguh tidak diragukan lagi mengenai keindahan-keindahan alam yang di 
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suguhkan.Lumajang memiliki pesona tiga gunung besar yang paling berpengaruh di Pulau Jawa. 

Ketiga Gunung tersebut adalah Gunung Bromo, Semeru dan Tengger. Selain itu kota ini juga 

memiliki sebuah tempat wisata yang baru buming setahun terakhir ini yaitu B-29, yang sering 

disebut sebagai negeri di atas awan. 

B-29 di Desa Argosari, Kecamatan Senduro ini, merupakan puncak tertinggi di kawasan 

lautan pasir Gunung Bromo dari rute Lumajang.Ketinggiannya mencapai 2.900 mdpl yang 

berjarak sekitar 40 kilometer dari arah Kota Lumajang.Kawasan wisata Argosari menyuguhkan 

wisata alam yang sungguh indah.Perkebunan warga berupa tanaman sayur-sayuran seperti bawang 

pre, kubis, kentang, wortel, dan cabe membuat mata terpesona melihatnya.Perkebunan warga 

membentuk petak miring menyesuaikan kontur tanah perbukitan memang menjadi daya tarik 

tersendiri kawasan ini. 

Pada puncak B-29 terdapat dua view pemandangan yang sangat menakjubkan yaitu kawasan 

perkebunan Argosari yang membentuk barisan pegunungan Mahameru dengan puncaknya Semeru 

dan Kaldera lautan pasir bromo dengan awan tebal yang bergerak seolah menyapa wisatawan. Tak 

ketinggalan pula sunrise dan sunset menjadi andalan wisata ketinggian diatas awan dapat 

dinikmati disini 

Wisata ini memang masih baru terdengan di kalangan wisatawan domestik maupun 

mancanegara. Namun,akses untuk menuju wisata ini sanatlah mudah dengan menggunakan 

kendaraan bermotor baik roda dua maupaun empat. Jalur didominasi oleh tanjakan 10 hingga 40 

derajat dan tikungan tajam khas jalur pegunungan pada umumnya.Jalan sudah beraspal mulus 

tanpa lubang. Setelah sampai di lokasi, maka wisatawan akan disambut Selamat Datang di 

Kawasan Wisata B-29 Desa Argosari Kecamatan Snduro, Kabupaten Lumajang. Dan bisa 

http://bromotravelguide.blogspot.com/2014/04/rute-dan-akses-menuju-gunung-bromo.html
http://bromotravelguide.blogspot.com/2013/12/paket-wisata-bromo-sunrise.html
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meneruskan perjalanan menggunakan sepeda motor ekstra atau parkir  dan mendaki sekitar 2 jam 

menuju puncak B-29. 

Pada kenyataannya, wisata ini masih belum banyak dikenal bahkan diketahui oelh banyak 

wisatawan karna masih terbilang baru.Tempat ini masih belum begitu melekat pada benak 

wisatawan. Jika ditinjau lebih dalam tempat wisata ini tidak hanya menawarkan sebuah keindahan 

alam saja, tetapi kita juga dapat mempelajari budaya-budaya suku Tengger yang masih kental 

dengan kebudayaan atau ritual yang sering dilakukan, dan juga mempelajari tentang dua 

kebudayaan umat beragama, antara Muslim dan Hindu. Melihat dari permasalahan diatas, perlu 

diadakannya sebuah usaha untuk memperkenalkan wisata ini. Salah satu upaya yang dilakukan 

untuk menarik minat para wisatawan adalah dengan membangun sebuah Brand Destination untuk 

meningkatkan keaktratifan sebuah tempat wisata. Ketika sebuah tempat atraktif, maka tempat 

tersebut akan menarik wisatawan untuk berkunjung ke tempat tersebut.  

 

Destination Branding atau place branding adalah sebuah strategi yang akan menghabiskan 

biaya dan waktu. Jika kurang tepat dan cermat mengeksekusinya maka kita akan kehilangan biaya 

dan waktu dengan sia-sia. Dalam strategi destination branding di banyak tempat setidaknya Ada 

enam elemen penting pembentuk destination branding atau prasyarat terciptanya destinasi yang 

baik dan pariwisata adalah salah satu komponennya.Komponen yang lainnya adalah people, 

governance, export, investment/immigration, culture & heritage. : Dalam buku branding tempat 

hal 4  

Sebuah konsep destination branding, didasari oleh passion dan identitas yang menarik yang 

saling berhubungan dengan berbagai hal yang akan memudahkan orang memiliki asosiasi dengan 

tempat tersebut. Destination branding diyakini memiliki kekuatan untuk merubah presepsi dan 
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merubah cara pandang seseorang terhadap suatu tempat atau tujuan termasuk melihat perbedaan 

sebuah tempat dengan tempat lainnya untuk dipilih sebagai tujuan. 

 

 Beberapa masalah tersebut melandasi kegiatan Destination Branding Wisata Alam B29 

sebagai upaya Kepopuleran b29 yang baru  tidak banyak dikenal masyarakat, memiliki potensi 

untuk lebih dikembangkan didukung dengan pemandangan alam terta indah oleh karena itu 

kegiatan promosi sangat penting untuk mengenalkan wisata yang baru kepada masyarakat 

mengkomunikasikan serta Diperlukan penciptaan media promosi (destination branding 

meningkatkan minat kunjungan wisata alam Jawa Timur khususnya Kabupaten Lumajang, agar 

B-29 dapat dikenal oleh wisatawan lokal maupun mancaneg 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang melandasi permasalahan yang telah dibahas, Maka diperoleh 

rumusan masalah Bagaimana Membangun sebuah Brand Destination untuk Wisata Alam B29 

Kabupaten Lumajang sebagai upaya memperkelanalkan obyek wisata baru 

1.3 Batasan Masalah 

Dari rumusan masalah di atas, maka batasan masalah yang akan dikerjakan dalam 

“Membangun Brand Destination untuk Wisata Alam B-29 Kabupaten Lumajang” adalah: 

2 Pembuatan media promosi yang berisikan tentang kawasan wisata dan promosi  wisata alam 

B29 Kabupaten Lumajang. 

3 Media promosi yang digunakan meliputi ATL dan BTL 

1.4    Tujuan Perancangan 

Tujuan yang ingin dicapai dari “Membangun Brand Destination untuk Wisata Alam B-29 

Kabupaten Lumajang” adalah menciptakan brand destination (PENCIPTAAN DESTINATION 
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BRANDING KAWASAN WIATAS B-29 KABUPATEN LUMAJANG SEBGAI UPAYA 

MEMPERKENALKAN OBJEK WISATA BARU ) 

1.5 Manfaat Penciptaan 

Dari penciptaan  media promosi ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu: 

1. Diharapkan dapat membantu memudahkan para wisatawan domestik yang ingin berkunjung 

ke Kawasan wisata B-29  

1.5.1 Manfaat Teoritis 

 Manfaat teoritis dari penciptaan ini adalah: 

a. Memberikan referensi bagi masyarakat luas dalam  mengenal wisata alam dan budaya  

yang ada pada kawasan B-29. 

b. Manfaat yang dapat diperoleh dalam bidang keilmuan khususnya                 Desain 

Komunikasi Visual adalah sebagai bahan referensi kualitatif tentang pengembangan 

Brand Destination wisata alam B-29 Kabupaten Lumajang. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

 Manfaat praktis dari hasil penelitian ini adalah: 

1. Penciptaan Destination branding B-29 Kabupaten Lumajang adalah sebagai salah satu cara 

untuk menarik wisatawan domestik maupun internasional. 

2. Membantu Pemerintah Daerah Jawa Timur khususnya Lumajang dalam memperkenalkan 

dan mempertahankan wisata alam B-29. 
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BAB II 

 TINJAUAN PUSTAKA  

 

 Tinjauan pustaka berisi data yang sesuai dengan penciptaan ini. Dalam kajian pustaka ini 

akan dipaparkan beberapa fakta, konsep, prosedur, maupun teori – teori yang terkait dengan 

penciptaan. 

 

2.1 Kabupaten Lumajang 

 Kabupaten Lumajang terletak di Propinsi Jawa Timur tepatnya diantara Kabupaten 

Probolinggo dan Kabupaten Jember. Dengan jarak dari Surabaya sejauh 145 km, 47 km dari 

Probolinggo dan 66 km dari Jember. Sedangkan kota kabupatennya adalah Lumajang dengan luas 

daerah sekitar 1.790,90 km² yang merupakan 3,74% dari luas Propinsi Jawa Timur atau 1,35% 

dari Pulau Jawa. Berdasarkan data hasil sensus penduduk Kabupaten Daerah Tinggkat II Lumajang 

sebanyak 921.805 jiwa, dengan kepadatan tingkat pertumbuhan penduduk yang tertinggi dalam 

periode ini yaitu rata-rata 1,05% per tahun. Sifat iklim Kabupaten Tingkat II Lumajang termasuk 

iklim tropis dengan jumlah curah hujan rata-rata 1.320,44 mm per tahun. Pembagian wilayah 

pemerintah Kabupaten Tingkat II Lumajang terdiri dari 16 Kecamatan, 191 Desa dan 6 Kelurahan.  

 Sedangkan pendapatan utama ari penduduk setempat adalah hasil dari pertanian adn 

perkebunan yang mencapai 90% dan selebihnya dari perdagangan.Hasil perkebunan yang 

dibanggakan oleh Pemerintah Kabupaten Tingakat ii Lumajang adalah Pisang Agung. Hal tersebut 

dapat dilihat ketika kita hampir memasuki kota Lumajang terdapat sebuah patung petani yang 

membawa cangkul dan sesisir pisang agung.  
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Selain itu, kota Lumajang juga mempunyai pedoman kota yaitu “ATIB BERSERI”, yang 

mempunyai arti : Asri, Tertib, Bersih dan Berseri. Pedoman ini tercantum pada gerbang kota dan 

tugu-tugu disekeliling jalan kota Lumajang. Hal ini telah dilaksanakan oleh masyarakat dan 

Pemerintah Daerah, terbukti dengan terawatnya kota Lumajang dan kebersihan kota. Sedangkan 

kondisi geografis kota Lumajang yang merupakan perpaduan antara dataran tinggi dan dataran 

rendah membuat kawasan ini kaya akan keindahan alam yang berpotensi untuk dikembangkan 

menjadi obyek wisata yang handal. 

2.1.1  Wisata Puncak B-29 

Diantara destinasi di Lereng Gunung Semeru gunung yang masih aktif dan tertinggi di 

pulau Jawa ini, ada sebuah destinasi wisata yang sangat indah, sebut saja Puncak B-29.Yakni 

sebuah dataran tinggi dengan memberikan panorama yang luar biasa.Puncak B-29 merupakan dari 

Puncak Bukit 2900 mdpl dan terletak di desa Argosari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang, 

Propinsi Jawa Timur. Dari puncak B-29 akan bisa terlihat indahnya panorama Gunung Bromo 

dengan lautan pasirnya, hamparan pegunungan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger 

Semeru (TN-BTS). Untuk menuju kesana, adrenalin memang terus ditantang. Jalan berliku dan 

terus berkelok sepanjang lereng gunung Semeru dari arah kecamatan Senduro, sekita 25 kilomater 

dari arah kota Lumajang. 

 

Wisata ini memang masih baru terdengan di kalangan wisatawan domestik maupun 

mancanegara.namun,akses untuk menuju wisata ini sangatlah mudah dengan menggunakan 

kendaraan bermotor baik roda dua maupaun empat. Jalur didominasi oleh tanjakan 10 hingga 40 

derajat dan tikungan tajam khas jalur pegunungan pada umumnya.Jalan sudah beraspal mulus 

tanpa lubang. Setelah sampai di lokasi, maka wisatawan akan disambut Selamat Datang di 
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Kawasan Wisata B-29 Desa Argosari Kecamatan Snduro, Kabupaten Lumajang. Dan bisa 

meneruskan perjalanan menggunakan sepeda motor ekstra atau parkir  dan mendaki sekitar 2 jam 

menuju puncak B-29. 

Kampung Nirwana itulah sebutannya, sebuah wilayah yang ada di Desa Wisata Argosari, 

karena kampung ini berada di ketinggian 2700 m, dan dikelilingi oleh hamparan awan yang sangat 

indah, sapaan penduduk tengger yang sangat ramah dengan bahasa khasnya menjadikan kita akan 

betah di tempat ini. Tidak hanya itu di Kampung Nirwana ini kita dapat mengabadikan momen 

yang indah dan penuh kenangan.Puncak B-29 surganya bagi para fotografer. Para pecinta 

fotografi, akan dapat melihat indahnya Sunrise dan sunset di Puncak B-29, masjid tertinggi di 

Pulau Jawa, bukit Danyangan yang merupakan tempat yang indah jika dilihat dari atas bukit 

lainnya, dll. 

2.1.2  Branding 

Pengertian brand menurut Mendiola B  Wiryawan adalah persepsi, pengalaman, harapan 

terhadap sebuah produk, jasa pengalaman personal ataupun organisasi; Merupakan gabungan dari 

berbagai atribut, baik secara nyata maupun tidak nyata, disimbolisasikan dalam merk dagang, dan 

apabila dikelola secara baik akan menciptakan nilai dan pengaruh. Konon berasal dari bahasa 

skandinavian kuno “Brand” yang berarti membakar. Dan Branding merupakan upaya aktif 

membangun sebuah brand; sebuah proses membangun brand. 

 Walter Landor, pendiri perusahaan branding berskala Internasional Lndor Associates 

mengemukakan bahwa Produk dibuat dalam sebuah pabrik, tetapi Brand diciptakan di dalam 

benak khalayaknya. 

 Branding bertujuan lebih kepada membuat sebuah hubungan emosional dengan konsumen. 

Ketika orang jatuh cinta dengan brand, maka timbul kepercayaan terhadap brand tersebut, 
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kemudian membelinya, percaya akan keunggulannya, lalu timbul sikap loyalitas yang tinggi 

terhadap brand tersebut. 

2.1.3 Destination Branding 

Menurut buku Kamus Brand karangan Mendiola B Wiryawan pengertian dari Destination 

Branding atau disebut juga Place Branding adalah penerapan konsep dan model branding pada 

suatu lokasi tertentu. Tujuannya adalah memaksimalkan potensi suatu wilayah agar terjadi 

peningkatan kunjungan (wisata ataupun bisnis) yang akhirnya mengangkat devisa dan nilai 

ekonomi wilayah tersebut. Destination branding biasanya digagas atas inisiatif pemerintah 

setempat lewat rangkaian kebijakan publik. 

Diperkuat oleh pendapat Mathew Healy dalam buku What is Branding ?, semua tempat 

adalah sebuah merek, baik itu sebuah Negara, wilayah, kota, distri, jalan, bahkan sebuah shopping 

mall dan gedung. Setiap daerah saling berkompetisi untuk mendapat market baik untuk 

meningkatkan pariwisata ataupun investasi. Semakin besar sebuah tempat, semakin rumit dan 

panjang proses pembentukan mereknya atau brand-nya.  

Menurut Ayip, pengamat seni dan design grafis dari Bali dalam artikelnya, mengatakan 

dalam strategi destination branding di banyak tempat setidaknya ada 6 elemen penting pembentuk 

destination branding  atau prasyarat terciptanya destinasi yang baik ; Pariwisata dalah 

komponennya. Komponen lainnya adalah people, govermance, export, investment/immigration, 

culture&heritage.Destination branding memiliki kekuatan untuk erubah persepsi dan merubah 

cara pandang seseorang terhadap suatu tempat tujuan termasuk melihat perbedaan sebuah tempat 

dengan tempat yang lainnya untuk di pilih sebagai tujuan. Pentingnya branding yang 

dilambangkan dengan logo atau symbol adalah memvisualkan gagasan dan cita-cita menjadi 

sebuah icon yang mampu mengimajinasikan atau menggambarkan cita-cita tersebut. Simbol atau 
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icon ini akan berfungsi sebagai “awareness campaign” yang memiliki asosiasi positif, imajinatif, 

dan mudah dipahami. 

Destination branding merupakan gabungan antara komunikasi visual dan teknik marketing 

untuk mempromosikan sebuah destinasi. Seperti dalam branding untuk barang dan jasa komersil, 

peraturan yang spesifik membentuk positioning dari brand tersebut, sesuai dengan reputasi dimana 

tempat tersebut telah dibangun, bagaimana pilihan costumer telah diteteapkan dan kesetiaan adalah 

pencapaiannya dan bagaimana brand tersebut telah diatur. 

Negara, suatu wilayah, kota, daerah local, dan project pembangunan real estate sekarang 

ini telah menjadi branded product. Sebagai suatu destinasi yang membuat dirinya dikenal, mereka 

telah dicoba, dirasakan, di diskusikan, direkomendasikan bahkan ditolak, sama posisinya sebagai 

brand-brand yang telah dipasarkan. Menurut Nigel Morgan, dalam buku Destination Branding, 

untuk menciptakan sisi emosional dengan sukses terhadap suatu destination branding harus : 

- Credible (dapat dipercaya) 

- Delivarable 

- Differentiating (berbeda/unik) 

- Conveying powerful ideas ( menyampaikan pemikiran cemerlang) 

- Enthusing for trade patners ( meyakinkan bagi patner dagang) 

- Resonating with the consumer 

Trend Destination branding menurut Future Brand, untuk dapat membangun kepercayaan 

konsumen, hanya dengan melihat saja tidaklah cukup, para wisatawan kini mencari sesuatu yang 

lain dari tempat yang ingin mereka kunjungi, mereka ingin membenamkan diri mereka kedalam 

suatu kebudayaan dan mencari nilai emosional dari pengalaman perjalanannya. 
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 Wisatawan cenderung memilih suatu destinasi yang menawarkan kebudayaan, sejarah dan 

atraksi alam, mereka sudah tidak hanya ingin melihat suatu tempat dan pemandangan tetap 

ingin mengerti tentang penduduk yang menempati daerah yang mereka kunjungi. 

 Wisata sudah tidak lagi mengenai menaruh bantal diatas kepala, melainkan sebagai fasilitas 

pembelajaran meningkatkan pengetahua, dan eksplorasi terhadap alam, sejarah dan 

kebudayaan, serta keinginan untuk menemukan (discovering) keaslian yang terdapat di suatu 

wilayah destinasi tersebut. 

Masyarakat sekarang sedang mencari pengalaman yang significant (baik secara finansial 

dan emosional), keaslian dan mungkin lebih dari pada itu, suatu peluang untuk dapat 

menghubungkan mereka dengan masyarakat dan kebudayaan di suatu destinasi wisata. 

2.1.4 Teori logo  

Logo berasal dari kata logos (bahasa Yunani) yang berarti: kata, pernyataan, bagian, 

proporsi. Kata logo juga diikuti oleh kata gram (berasal dari kata gramma) berarti: tanda, sehingga 

menjadi logogram. Kata logo juga kemudian disandingkan dengan kata type yang bersal dari kata 

typo, yang berarti perhurufan atau pencetakan huruf, sehingga menjadi logotype.Istilah logo 

merupakan sebutan secara umum.Jika dilihat secara spesifik, logo bisa berupa rangkaian huruf, 

bentuk gambar, atau gabungan huruf dan gambar.Logo yang berupa olahan huruf disebut 

logotype dan logo yang berwujud gambar disebut logogram.Logo yang memuat rangkaian huruf 

dan gambar tidak memiliki sebutan khusus.Secara lazim, ketiga jenis simbol tersebut disebut 

logo. 
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Berikut ini merupakan penjelasan dari logotype, logo, dan logogram 

1. Logotype 

Istilah logotype pertama kali muncul pada tahun 1810 - 1840 dan diartikan sebagai 

tulisan nama entitas yang didesain secara khusus dengan menggunakan teknik lettering 

atau memakai jenis huruf tertentu (Rustan, 2009:12). Sedangkan menurut Kusrianto 

(2007:232) logotype atau tanda kata (word mark) merupakan nama lembaga, 

perusahaan, atau produk yang tampil dalam bentuk tulisan yang khusus untuk 

menggambarkan ciri khas secara komersial.  Pada perkembangannya, orang membuat 

desain logotype menjadi semakin unik dengan mengolah huruf, menambahkan 

elemen gambar, bahkan tulisan dan gambar berbaur jadi satu.Adapun fungsi dari 

logotype (Rustan, 2009:13) adalah : 

 

a. Sebagai identitas diri. Untuk membedakannya dengan identitas milik orang lain. 

b. Sebagai tanda kepemilikan. Untuk membedakan miliknya dengan milik orang lain. 

c. Tanda jaminan kualitas. 

d. Mencegah peniruan/pembajakan. 

2. Logo 

Logo atau picture mark merupakan identitas yang dipergunakan untuk menggambarkan 

citra dan karakter suatu lembaga atau perusahaan maupun organisasi (Kusrianto, 2007: 

232). 

Menurut Supriyono (2010:101), logo dibuat bukan sekadar merek dagang atau 

simbol perusahaan, melainkan harus mampu merepresentasikan korporasi dan 
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mampu memberikan kepercayaan (trust) dalam tempo sesingkat mungkin. Logo harus 

mudah diingat, mengesankan, berciri khas, dan tidak terlalu rumit. 

Menurut Carter dalam Kusrianto (2007: 234) sebuah logo yang baik harus mencakup 

beberapa hal sebagai berikut: 

a. Original dan destinctive, atau memiliki nilai kekhasan, keunikan, dan daya pembeda 

yang jelas. 

b. Legible, atau memiliki tingkat keterbacaan yang cukup tinggi meskipun 

diaplikasikan dalam berbagai ukuran dan media yang berbeda-beda. 

c. Simple atau sederhana, dengan pengertian mudah ditangkap dan dimengerti dalam 

waktu yang relatif singkat. 

d. Memorable atau cukup mudab untuk diingat, karena keunikannya, bahkan dalam 

kurun waktu yang relatif lama. 

e. Easily assosiated with the company, dimana logo yang baik akan mudah 

dihubungkan  atau diasosiasikan dengan jenis usaha dan citra suatu perusahaan atau 

organisasi. 

f. Easily adaptable for all graphics media. Faktor kemudahan mengaplikasikan logo baik 

yang menyangkut bentuk fisik, wama maupun konfigurasi logo pada berbagai media 

gratis perlu diperhitungkan pada saat proses perancangan. Hal ini untuk menghindari 

kesulitan-kesulitan dalam penerapannya. 

Menurut Rustan (2009:13) logo bisa berupa apa saja, seperti tulisan. gambar, logogram, 

ilustrasi dan Iain-lain. Oleh karena itu, logo dapat dibedakan dalam empat kelompok 

sesuai dengan unsur pembentuknva (Kusrianto, 2007:240), antara lain: 

a. Logo dalam bentuk alphabetical 
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Logo yang terdiri dari bentuk huruf-huruf atau dimaksudkan untuk menggambarkan 

bentuk huruf dan kombinasi dari bentuk huruf. 

b. Logo dalam bentuk benda konkret 

Bentuk konkret, misalnya bentuk manusia (seorang tokoh, wajah, bagian tubuh yang 

menarik), bentuk binatang, tanaman.maupun benda yang lain. 

c. Bentuk abstrak, poligon, spiral, dan sebagainya 

Logo dalam kelompok ini memiliki elemen-elemen yang merupakan bentuk abstrak, 

bentuk geometri, spiral, busur, segitiga, bujur sangkar.poligon, titik-titik, garis, panah, 

gabungan bentuk-bentuk lengkung, dan bentuk ekspresi tiga dimensi. 

d. Simbol, nomor, dan elemen  lain. 

Bentuk yang sudah dikenal untuk menggambarkan sesuatu seperti hati, tanda silang, 

tanda plus, tanda petir, tanda notasi musik, dan sebagainya. 

3. Logogram 

Logogram adalah sebuah bentuk tulisan yang dapat mewakili sebuah makna tertentu 

seperti angka-angka dan lambang-lambang matematika. Seperti halnya angkat '2 ' 

mewakili kata 'dua', tanda '-' mewakili arti kata 'mengurangi/kurang', hal itu berfungsi 

untuk mempersingkat penulisan sebuah kata. Logogram biasa disebut ideagram 

(simbol yang dapat mewakili sebuah makna pemikirian manusia). 

2.1.5 Tipografi 

Tipografi merupakan salah satu elemen yang penting dalam desain.Tipografi berfungsi 

sebagai elemen pelengkap dalam desain, bisa dikatakan tipografi merupakan visual language 

atau bahasa yang dapat dilihat. Dianggap sebagai elemen pelengkap karena tipografi 

berfungsi untuk menjelaskan elemen desain yang lain seperti konsep dan ilustrasi dalam 
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desain. Tipografi terdiri dari susunan huruf yang membentuk rangkaian kata.Berdasarkan 

garis besarnya jenis huruf dalam tipografi dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis yaitu 

Blackletter, Serif dan Sans Serif. 

 Blackletter, dikenal juga sebagai naskah Gothic, adalah jenis typeface dalam naskah yang 

digunakan di penjuru Eropa Barat, dari sekitar tahun 1150 sampai akhir abad ke-17. 

Blackletter terus digunakan dalam bahasa jerman sampai dengan abad ke-20.Fraktur adalah 

salah satu jenis naskah yang terkenal dalam jenis ini, dan kadang-kadang seluruh keluarga 

Blackletter disebut Fraktur.Kadang Blackletter disebut Old English, tapi istilah ini bukan 

berarti Blackletter adalah huruf yang digunakan dalam naskah literatur Inggris Kuno.Bahasa 

Inggris Kuno atau Anglo-Saxon yang jauh lebih tua beberapa abad dari naskah-naskah 

Blackletter. 

Serif, Jenis huruf Serif adalah huruf yang memiliki garis-garis kecil yang berdiri horizontal 

pada badan huruf. Garis-garis kecil ini biasa disebut juga counterstroke. Counterstroke inilah 

yang membuat jenis huruf Serif lebih mudah dibaca karena garis tersebut membantu 

menuntun mata pembaca melalui suatu garis teks meskipun dalam komposisi teks yang 

panjang. Sangat cocok digunakan untuk teks content atau isi. Font Serif cenderung digunakan 

untuk hal-hal yang bersifat formal.Font Serif sering sekali digunakan sebagai body text dan 

headline.Hal ini yang menyebabkan koran-koran memakai Font Serif untuk setiap artikelnya. 

Contoh font yang dapat dikelompokkan pada jenis huruf Serif adalah : Times New Roman, 

Garamond, Book Antiqua, Palatino Linotype, Bookman OldStyle, Calisto MT, Dutch, Euro 

Roman, Georgia, Pan Roman, Romantic, Souvenir, dan lain-lain.  

Sans Serif, Jenis huruf Sans Serif adalah jenis huruf yang tidak memiliki garis-garis kecil 

dan bersifat solid.Jenis huruf seperti ini lebih tegas, bersifat fungsional dan lebih modern. 
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Contoh font yang digolongkan kepada Sans Serifadalah : Arial, Futura, Avant Garde, 

Bitstream Vera Sans, Century Gothic dan lain sebagainya. Pada masa Revolusi Industri huruf 

ini hanya digunakan sebagai display type (huruf yang bentuk fisik dan ukurannya hanya layak 

digunakan untuk headline). Huruf ini merupakan simbolisasi penolakan terhadap gaya-gaya 

huruf lama Blackletter ataupun Serif yang dianggap tidak lagi mewakili semangat 

modernisme.Melihat dari pertimbangan fungsional.Huruf Sans Serif dianggap sebagai pilihan 

sempurna karena lebih mudah dibaca. 

Dalam dunia desain, tipografi terdiri dari berbagai macam jenis huruf.Tampilan fisik dari 

jenis-jenis huruf yang berbeda dan memiliki karakter masing-masing memiliki potensi dalam 

merefleksikan sebuah kesan.Jenis-jenis huruf tersebut digunakan sesuai dengan kebutuhan 

dan karakter dari sebuah desain.Adapula huruf-huruf yang khusus diciptakan untuk keperluan 

sebuah rancangan grafis, huruf ini di sebut dengan custom typefaces. (Supriyono, 2010:271) 

 

2.1.6 Teori Warna 

Warna itu sendiri adalah kesan yang diperoleh mata dari cahaya yang dipantulka benda-

benda yanng yag dikenainya; corak rupa, seperti: merah, biru, hijau, dan lain-lain. Peranan warna 

sagat penting domina pada karya seni rupa, hal ini dapat dikaitkan denga upaya menyatakan gerak, 

jarak, tegangan, (tension), deskripsi alam (naturalisme), ruang, bentuk, ekspresi, atau makna 

simbolik dan justru dalam kaitan yang beraneka ragam ini akan melihat betapa kedudukan warna 

dalam seni lukis (rupa). (Mikke Susanto, 2002). 

Dari buku Dasar-Dasar Tata Rupa dan Desain (2005), dijelaskan: Warna dapat 

didefinisikan secara obyektif/fisik sebagai sifat cahaya yang diapancarkan, atau secara 

subyektif/psikologis sebagai bagian dari pengalaman indera pengelihatan. Secara obyektif atau 
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fisik, warna dapat diberikan oleh panajang gelombang.Dilihat dari panjang gelombang, cahaya 

yang tampak oleh mata merupakan salah satu bentuk pancaran energi yang merupakan bagian yang 

sempit dari gelombang elektromagnetik. 

Proses terlihatnya warna adalah dikarenakan adanya cahaya yang menimpa suatu benda, 

dan benda tersebut memantulkan cahaya ke mata (retina) kita hingga terlihatlah warna. Benda 

berwarna merah karena sifat pigmen benda tersebut memantulkan warna merah dan menyerap 

warna lainnya.Benda berwarna hitam karena sifat pigmen benda tersebut menyerap semua warna 

pelangi.Sebaliknya suatu benda berwarna putih karena sifat pigmen benda tersebut memantulkan 

semua warna pelangi. 

Sebagai bagian dari elemen tata rupa, warna memegang peran sebagai sarana untuk lebih 

mempertegas dan memperkuat kesan atau tujuan dari sebuah karya desain.Dalam perencanaan 

corporate identity, warna mempunyai fungsi untuk memperkuat aspek identitas. Lebih lanjut 

dikatakan oleh Henry Dreyfuss , bahwa warna digunakan dalam simbol-simbol grafis untuk 

mempertegas maksud dari simbol-simbol tersebut . Sebagai contoh adalah penggunaan warna 

merah pada segitiga pengaman, warna-warna yang digunakan untuk traffic light merah untuk 

berhenti, kuning untuk bersiap-siap dan hijau untuk jalan.Dari contoh tersebut ternyata pengaruh 

warna mampu memberikan impresi yang cepat dan kuat. 

Kemampuan warna menciptakan impresi, mampu menimbulkan efek-efek tertentu. Secara 

psikologis diuraikan oleh J. Linschoten dan Drs. Mansyur tentang warna sbb: Warna-warna itu 

bukanlah suatu gejala yang hanya dapat diamati saja, warna itu mempengaruhi kelakuan, 

memegang peranan penting dalam penilaian estetis dan turut menentukan suka tidaknya kita akan 

bermacam-macam benda. Dari pemahaman diatas dapat dijelaskan bahwa warna, selain hanya 
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dapat dilihat dengan mata ternyata mampu mempengaruhi perilaku seseorang, mempengaruhi 

penilaian estetis dan turut menentukan suka tidaknya seseorang pada suatu benda. 

2.1.7 Karakter Warna 

1. Hitam         : sebagai warna yang tertua (gelap) dengan sendirinya menjadi lambang untuk sifat 

gulita dan kegelapan (juga dalam hal emosi).  

2. Putih : sebagai warna yang paling terang, melambangkan cahaya, kesucian.  

3. Abu-abu      : merupakan warna yang paling netral dengan tidak adanya sifat    atau kehidupan 

spesifik.  

4. Merah        : bersifat menaklukkan, ekspansif (meluas), dominan (berkuasa), aktif dan vital 

(hidup).  

5. Kuning          : dengan sinarnya yang bersifat kurang dalam, merupakan wakil dari hal-hal atau 

benda yang bersifat cahaya, momentum dan mengesankan sesuatu.  

6. Biru : sebagai warna yang menimbulkan kesan dalamnya sesuatu (dediepte), sifat  yang 

tak terhingga dan transenden, disamping itu memiliki sifat tantangan.  

7. Hijau : mempunyai sifat keseimbangan dan selaras, membangkitkan ketenangan dan 

tempat mengumpulkan daya-daya baru.  

Dari sekian banyak warna, dapat dibagi dalam beberapa bagian yang sering dinamakan dengan 

sistem warna Prang System yang ditemukan oleh Louis Prang pada 1876 meliputi : 

a. Hue, adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan nama dari suatu warna, seperti merah, 

biru, hijau dsb.  
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b. Value, adalah dimensi kedua atau mengenai terang gelapnya warna. Contohnya adalah tingkatan 

warna dari putih hingga hitam. 

c. Intensity, seringkali disebut dengan chroma, adalah dimensi yang berhubungan dengan cerah 

atau suramnya warna.  

2.1.8 Graphic Standart Manual (GSM) 

Di dalam dunia bisnis, apapun jenisnya sebenarnya hanya ada satu brand yang akan cukup 

kuat muncul pertama kali di benak orang, terlepas sebagai pengguna atau tidak Contoh: untuk air 

mineral ada Aqua, di margarine ada Blue Band, di susu ada Susu Bendera, bahkan ada percakapan 

seputar pompa air, begini : “Sanyonya merek apa gan?” Atau diseputar pasta gigi, bagini: “saya 

memakai odol merk Pepsoden!” Nah, betapa kuatnya Sanyo dan odol menjelma menjadi idiom di 

masyarakat awam. itulah yang kita sebut top of mind. 

Bagaimana itu terjadi, tentu bukan kebetulan, kesadaran menjaga konsistensi serta 

menjalankan branding management dengan baiklah kuncinya.Terkadang ditahap awal begitu 

gencar melakukan sosialisasi, namun banyak perusahaan terkadang lupa memeliharanya.Padahal, 

pemeliharaan brand adalah hal yang sangat penting mengingat tidak saja brand adalah asset namun 

juga merupakan jati diri sebuah perusahaan.  

Salah satu elemen penting dalam pemeliharaan sebuah brand adalah konsistensi dari segi 

visual, yang dalam hal ini terwakili oleh brandmark dan brand application.Brandmark adalah 

simbol dari jiwa perusahaan.Visualisasi brandmark tak bisa dipandang sebelah mata mengingat 

keberhasilan brandmark tak lepas dari nilai-nilai, esensi, dan visi dan misi perusahaan. 

Ketika brandmark diciptakan dan sesuai, maka menjaganya dengan konsisten berarti juga 

menjaga kepercayaan konsumen, itu sebabnya brandmark tersebut berikut aplikasinya harus tetap 

konsisten. Untuk itu dibuatlah Brand guideline atau graphic standard manual(GSM). Bila Anda 
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orang partai, atau aktifis organisasai, pastinya akan Anda temui aturan ketat (di AD-ART) tentang 

pembuatan papan nama, bendera atau atribut lain yang memuat symbol organisasi. Klausal tentang 

aturan symbol itulah Brand guideline. Dalam bisnis atau organisasi apapun panduan aplikasi brand 

sangatlah penting karena itu adalah kunci sukses, paling tidak motivator menuju sukses, 

2.1.9 Konten Graphic Standart Manual (GSM) 

 Brand Platform: Menjelaskan esensi brand (brand essence), brand promise, arahan image 

yang akan digunakan, serta filosofi brandmark. 

 Basic Element: Memuat berbagai aturan buku penggunaan sebuah brandmark, seperti 

ukuran, warna, dimensi, latar belakang, peletakan brand, serta proporsi brandmark yang 

diletakkan pada berbagai macam aplikasi. 

 Application: Meliputi beragam media yang dapat digunakan dalam 

mengomunikasikan brandmark, seperti kartu nama, kop surat, amplop, seragam, 

brosur, billboard, dan sebagainya.  

 

2.1.10 Stationary Set 

Merupakan media yang dapat dipakai untuk keperluan surat menyurat serta promosi 

corporate identity, sehingga melalui media ini corporate identity Tanjung Plaza Hotel lebih mudah 

tersosialisasikan. Media ini juga bukan hanya sebagai service dari hotel tetapi juga termasuk POS 

materials, karena terdapat nama produk atau jasa lengkap dengan alamat dan 12 nomor telepon 

hotel. Sedangkan amplop Berfungsi sebagai kemasan luar dari surat yang menyampaikan 

informasi utama. Desain pada amplop ini menggunakan wide-space area yang bertujuan agar bisa 
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memuat informasi yang akan dituliskan pada amplop tersebut. Amplop memiliki dua sisi, sisi 

depan memuat elemen-elemen layout, tempat untuk perangko, nama dan alamat tujuan surat. Dan 

sisi belakang adalah tempat ‘pintu’ untuk memasukkan kertas surat. Amplop berfungsi sebagai 

sampul/bungkus pelindung kertas surat, elemen yang terdapat didalamnya adalah ; logo, foto, 

alamat, telepon, email. 

2.1.11  Media Promosi 

Media promosi adalah sarana yang digunakan untuk mengkomunikasikan suatu 

produk/jasa/image/perusahan atapun yang lain untuk dapat dikenal lebih masyarakat lebih 

luas.Dimana dengan promosi ini diharapkan seseorang bisa mengetahui mangakui memiliki dan 

mengigatkan diri yang menjadi sasaran.salah satunya bagian penting dari promosi adalah 

menentukan media promosi yang paling tepat Terdapat dua macam media promosi yang bisa 

dilakukan dalam melakukan berperomosi di antaranya :Media Promosi berbasis cetak  

Yang dimaksud dengan media promosi berbasis cetak adalah media promosi yang dilakukan 

atau dibuat dengan menggunakan bantuan jasa percetakan dalam pembuatan media-media atau alat 

yang dipakai dalam berpromosi dan hasil akhir yang dijadikan sebagai media promosi tersebut adalah 

hasil dari proses percetakan.  

 

Media promosi berbasis Elektronik / Digital 

Seiring dengan perkembangan teknologi yang ada dan lebih modern sehingga menjadikan 

media-media promosipun lebih berkembang lagi hinnga merambah ke media elektronik dan 

diital.Media promosi elektronik / digital adalah media yang digunakan dalam berpromosi sebagai alat 
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penyampaian informasi dengan menggunakan jasa media elektronik / digital, media promosi ini 

biasanya digunakan untuk promosi yang penyebaran informasinya cukup luas. 

Selain dengan menggunakan media-media promosi yang tercantum diatas, promosi juga 

bisa dilakukan dengan berbagai macam cara penyebaran dan penyampaiannya seperti halnya 

promosi yang dilakukan secara langsung dengan contoh sebagai berikut: 

Penyelenggaraan berbagai macam event. Talk show Pameran Pembuatan outlet-  outlet,Biasanya 

penyelengaraan penyebaran promosi tersebut sudah cukup banyak diadakan atau di terapkan 

diberbagai kota-kota besar. 

Above The Line 

Pemasaran atau marketing Above The Line (ATL) artinya adalah pemasaran yang 

melakukan pemasaran produk / jasa dengan menggunakan mass media. Media yang digunakan 

biasanya adalah media televisi, radio, media cetak (koran, majalah, dll). Dan saat ini ketika Internet 

sangat booming menggunakan iklan pada search engine atau banner pada situs-situs terkenal. Sifat 

ATL merupakan media ‘tak langsung’ yang mengenai audience, karena sifatnya yang terbatas pada 

penerimaan audience. ATL digunakan jika memang pasar yang dituju sangat luas dan sulit atau 

belum bisa didefinisikan 
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Below The Line 

Below The Line ( BTL) adalah segala aktifitas marketing atau promosi yang dilakukan di 

tingkat retail/konsumen dengan salah satu tujuannya adalah merangkul konsumen supaya aware 

dengan produk kita, contohnya : program bonus/hadiah, event, pembinaan konsumen dll.  

Semua aktifitas ini biasanya dilakukan oleh kantor perwakilan di daerah yang menjadi area 

pemasarannya. Pada intinya definisi below the line adalah bentuk iklan yang tidak disampaikan 

atau disiarkan melui media massa, dan biro iklan tidak memungut komisi atas 

penyiarannya/pemasangannya. Kegiatan promosi below the line suatubrand paling banyak 

dilakukan melalui beragam event. Dengan event ini, konsumen akan berhubungan langsung 

dengan brand, sehingga bisa terjadi komunikasi antara brand dengan konsumen. Beragam 

pendekatan dalam melakukan brand activation ini sudah banyak dilakukan. 
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BAB III 

 METODE PENELITIAN  

  

3.1 Metodologi Penelitian 

 Analisis data merupakan cara atau langkah pemikiran penelitian untuk mengolah data yang 

berhasil dikumpulkan dan merupakan tindak lanjut dari usaha untuk menguji kebenaran. Analisa 

data yang digunakan dalam laporan ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu penggambaran 

sifaf suatu keadaan yang berjalan pada saat penelitian.Prinsip pokok metode ini adalah mengolah 

dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data sistematis, teratur dan terstruktur, dan 

mempunyai makna. 

 Deskriptif Kualitatif menekankan pada makna dan pemahaman dari dalam, penalaran, 

definisi suatu situasi, lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-

hari. Pendekatan kualitatif, lebih lanjut mementingkan pada proses dibandingkan dengan hasil 

akhir, oleh karena itu urutan kegiatan dapat berubah tergantung pada kondisi dan banyaknya gejala 

yang ditemukan. Tujuan penelitian biasanya berkaitan dengan hal-hal yang bersifat praktis 

(Sarwono dan Lubis, 2007). 

 Desain dianalisi secara deskriptif kuantitatif berdasarkan unsur-unsur desain dan kriteria 

yang ada, maka akan didapat desain terpilih sesuai dengan ketentuan- ketentuan. Selanjutnya 

desain terpilih akan diproduksi dan disesuaikan dengan bahan, alat, dan teknik masing-masing. 
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Dari hasil produksi tersebut didapat wujud atau bentuk media komunikasi visual yang akan di 

sebarluaskan untuk menjawab permasalahan yang dihadapi (Sarwono, 2003). Dengan metode ini 

dapat diketahui sifat-sifat, karakter, dan data-data lain yang diperlukan untuk merancang 

destination branding Kabupaten Lumajang dengan pendekatan budaya. 

3.2 Teknik Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data yang dilakukan menggunakan data primer yaitu data yang 

diperoleh langsung dari tempat Kabupaten Lumajang yang merupakan objek utama perancangan, 

dan juga menggunakan data sekunder yaitu proses pengumpulan data yang diperoleh dari buku, 

internet dan informasi lainnya. Cara pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara, yaitu: 

3.2.1 Data Primer 

 Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian 

perorangan, kelompok, dan organisasi.(Ruslan, 2004). 

1. Observasi lapangan secara langsung 

Pada tahap awal harus dilakukan observasi yang terfokus, kemudian mulai menyempitkan 

data yang dibutuhkan. Sehingga dari data tersebut dapat ditemukan tema guna perancangan 

(Sarwono dan Lubis, 2007) 

2. Interview atau wawancara 

Langkah ini mampu mengetahui dengan jelas dan lebih detail hal-hal yang perlu diketahui 

seperti sejarah budaya, tingkat sosial, pola perilaku, cara pandang masyarakat di Kabupaten 

Lumajang. Kebenaran dan kepastian data dapat diperoleh akan lebih akurat karena 

langsung dari sumbernya. Salah satunya yaitu dilakukan wawancara dengan Bpk. 
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Indrijanto, SH. Selaku kepala Bidang pariwisata dan budaya Lumajang.Hasil wawancara 

kemudian dituangkan dalam bentuk informasi (Koentjaraningrat, 1997). 

 

3.2.2 Data Sekunder 

 Data yang diperoleh dalam bentuk yang tersedia melalui publikasi dan informasi yang 

dikeluarkan di berbagai organisasi atau perusahaan termasuk majalah jurnal (Ruslan, 2004). 

1. Metode Kepustakaan  

Mengkaji informasi melalui media cetak seperti buku, majalah dan jurnal.Termasuk teknik 

observasi dengan tidak langsung.Informasi yang didapat berupa data verbal dan visual dari 

objek perancangan yang dikaji kemudian dibaca, dipelajari, dan dibahas. 

2. Internet 

Penelitian terhadap data yang ada lewat jeringan internet.Data yang dicari berupa artikel 

atau komentar-komentar seseorang mengenai pariwisata dan kehidupan sosial budaya 

masyarakat di Kabupaten Lumajang. 

3. Dokumentasi Data 

Penelitian historis dokumenter yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen dengan 

memotret, video dan sejenisnya.Dokumentasi berupa pemberian atau pengumpulan bukti 

dan keterangan berupa buku, gambar, foto, arsip, film mengenai pariwisata dan sosial 

budaya di Kabupaten Lumajang.Dengan adanya dokumentasi data ini dapat memperkuat 

informasi data yang telabeh didapat. 

3.3 Analisis Data 

Analisa merupakan uraian sebab akibat yang menjadi alasan dalam merancang destination 

branding Kabupaten Lumajang melalui pendekatan budaya. 
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3.3.1    Analisis Teori 

Berdasarkan teori yang berkaitan  dengandestination branding yang telah diuraikan secara jelas 

dan lengkap, bila dihubungkan dengan kasus destination branding Kabupaten Lumajang melalui 

pendekatan budaya maka: 

1. Logo  

Logo merupakan tanda khusus yang sangat penting yang dibuat untuk sebuah 

perusahaan, barang ataupun jasa dengan tujuan membuat khalayak merasa aman dan 

mempercayai produk tersebut.Logo dapat berupa tipografi, ilustrasi dan tanda serta 

gabungan dari elemen-elemen tersebut. 

2. Media Komunikasi Visual 

Media komunikasi visual merupakan alat dalam menyampaikan pesan dan 

penempatannya menjadi tujuan untuk menghasilkan kontak terhadap target yang 

melihatnya sehingga terjadi komunikasi dua arah yang melibatkan pihak pengelola dan 

calon target. 

 Media komunikasi visual pada umumnya dibagi 2 yaitu sebagai berikut: 

a. Media Lini Atas (above the Line Media) 

b. Media Lini Bawah (Below the Line Media) 

3. Unsur- unsur Desain Komunikasi Visual  

a. Teks/ copywriting 

b. Tipografi 
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c. Ilustrasi 

d. Warna 

e. Aspek Teknik Perwujudan 

 

3.3.2 Analisis Hasil Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan beberapa orang yang dianggap berperan aktif dalam 

kemajuan pariwisata Kabupaten Lumajang yaitu: 

1. Hasil wawancara dengan Bpk. Indrijanto, SH. Selaku kepala Bidang pariwisata dan 

budaya Lumajang memberikan kesimpulan bahwa: 

a. Selama ini Kabupaten Lumajang memang terkenal akan wisata alamnya. 

Berbagai macam promosi telah dilakukan, baik media cetak seperti brosur, 

poster, baliho, media elektronik maupun pada media lainnya guna menarik 

wisatawan domestik maupun luar negeri. 

b. Potensi yang dimiliki Kabupaten Lumajang saat ini masih kurang dimanfaatkan 

dan dikembangkan secara maksimal. Tetapi usaha yang dilakukan Kabupaten 

Lumajang dalam bidang kepariwisataannya telah cukup banyak, misal dengan 

diadakannya event pariwisata daerah, pameran/expo baik di dalam maupun luar 

negeri. 

2. Hasil wawancara dengan Warga Suku Tengger di desa Argosari B-29 

Bpk. Karioleh adalah dukun adat suku tengger yang menganut agama Hindu, beliau 

memberi kesimpulan bahwa: 

a. Warisan peninggalan suku Tengger seperti adat dan tata krama, legenda/mitos, seni 

budaya dan sebagiannya merupakan bagian jati diri bangsa indonesia. 
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b. Terdapat dua kerukunan umat beragama yaitu agama Islam dan Hindu yang berkembang 

di desa Argosari suku Tengger. 

3.3.3 Analisis Data Kepustakaan 

1. Dua kerukunan umat beragama 

Terdapat dua kerukunan umat beragama yaitu agama Islam dan Hindu yang berkembang 

di desa Argosari suku Tengger. 

3.3.4 Analisis Study Eksisting 

1. Analisis Internal (Kabupaten Lumajang) 

a. Keunggulan dan keterbatasan pariwisata Kabupaten Lumajang Jawa Timur merupakan 

sebuah kota di Lumajang Jawa Timur yang sering mendapat julukan “Kota Pisang”. 

b. peluang dan tantangan pariwisata Kabupaten Lumajang 

kemajemukan memberikan kesempatan untuk menjadikan aset bagi kota dan 

keberadaan potensi wisata yang menjanjikan asal diolah dengan seksama dan maksimal 

walaupun banyak kota lain dengan beraneka ragam objek wisata. 

c. Segmentasi, Targeting dan Positioning Kabupaten Lumajang 

Target segmentasi dalam pemasaran di titik beratkan pada aspek geografis, demografis, 

psikografis, dan behavioural yang dijelaskan sebagai berikut: 

- Geografis  

Membagi khalayak target pasar berdasarkan jangkauan geografis. Konsumen 

terkadang memiliki kebiasaan yang berbeda-beda, dipengaruh lokasi dimana mereka 

tinggal.Target pasar primer adalah para wisatawan lokal yang bertempat tinggal di 

dalam atau diluar Kabupaten Lumajang. Sedangkan target pasar sekunder adalah 
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wisatawan mancanegara yang tinggal atau sedang berwisata di dalam atau luar 

Kabupaten Lumajang. 

- Demografis 

Segmentasi yang didasarkan pada peta kependudukan, seperti: usia, jenis kelamin, 

besarnya anggota keluarga, pendidikan tertinggi yang dicapai, jenis pekerjaan, 

tingkat penghasilan, agama, suku, dan sebagainya.  

Segmentasi yang dituju untuk ke B-29 (bukit 2.900 mdpl) adalah Segmentasi pada 

kalangan remaja hingga dewasa berkisar umur 18 – 21 tahun dengan gaya hidup 

adventure dan traveling. 

Dari segi demografis, yang menjadi target pasar yaitu wisatawan domestik dan 

mancanegara dari kalangan menengah ke atas, karena dalam melakukan suatu 

perjalanan khususnya dalam berwisata itu memerlukan dana yang tidak sedikit dan 

adanya rentang umur tidak terbatas baik tua maupun muda. 

- Psikografis 

Segmentasi berdasarkan gaya hidup dan kepribadian masyarakat, karena gaya hidup 

mempengaruhi perilaku seseorang dalam mengambil keputusan. Bagaimana mereka 

menghabiskan waktunya, minat mereka, pandangan-pandangan baik terhadap diri 

sendiri maupun terhadap orang lain, karakter-karakter dasar yang dilalui dalam 

kehidupan.Dari segi psikografis, target pasar yaitu para wisatawan yang ingin 

berlibur dan menenangkan diri dari segala kegiatan rutinitas sehari-hari 

mereka.Target yang dituju oleh para traveling pecinta alam adalah pemandangan 

Negri di atas awan atau yang disebut dengan puncak B-29. Keindahan yang di 

tampilkan oleh puncak B-29 adalah keindahan panorama Negri di atas awan yang 
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dapat melihat berbagai pemandangan gunung seperti gunung Bromo, Semeru, 

Patok, Arjuno, dan bukit-bukit dataran tinggi lainnya serta kota Probolinggo. 

- Positioning yang ingin dituju di B29 adalah menjadikan tempat wisata alam dan 

pembelajaran budaya. Budaya yang dapat di pelajari adalah saling bertoleransi 

dalam melakukan berbagai hal, kerukunan umat beragama, saling menjaga titipan 

warisan nenek moyangnya dan sopan santun terhadap sesama. Pembelajaran bahasa 

yang ada di B-29 adalah dengan bahasa sehari-hari suku Tengger yang sedikitnya 

mudah dipahami oleh para wisatawan yang sedang berkunjung di B-29. 

- Behavioural 

Proses yang mempengaruhi target pasar dalam pengambilan keputusan. Biasanya 

dipengaruhi oleh berbagai konsep psikologi, seperti motivasi, persepsi, sikap dan 

proses integrasi. Dari segi behavioural, target pasar merupakan para wisatawan yang 

senang mencari hiburan dan mempunyai rasa ingin tahu yang besar. 

Setelah dilakukan kajian pada segmentasi, perlu juga melakukan pemilihan atau 

penyeleksian konsumen yang menjadi target dari industri pariwisata B-29 (Bukit 

2.900 mdpl) Kabupaten Lumajang, yaitu: 

- Jenis Kelamin  : Pria dan Wanita 

- Usia   : Remaja, Dewasa 

- Tempat Asal  : Lokal, Nasional/ Dalam Negeri, Internasional/ Luar   

Negeri 

- Ekonomi Sosial : Bawah, Menengah, Atas 

- Pendidikan  : Rendah, Sedang, Tinggi 

- Pekerjaan  : PNS, Karyawan Swasta, Pengusaha 
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 Konsep positioning menjadikan B-29 Kabupaten Lumajang sebagai tempat wisata yang 

sangat menarik untuk dikunjungi terutama oleh masyarakat indonesia akan potensi yang 

dimiliki, mampu menonjolkan potensi yang masih terus dikembangkan tanpa 

menghilangkan budaya yang ada, seni dan adat masyarakatnya yang selalu diwariskan 

turun temurun. 

2. Analisis Kompetitor (Bromo) 

a. Keunggulan dan Keterbatasan wisata gunung Bromo 

gunung Bromo mengandalkan eksotika kawah blerang yang masih aktif. Terdapat warisan 

peninggalan budaya, sangat ramah terhadap wisatawan. 

Namun sebagian daerah tujuan wisata mengalami penurunan citra dan sebagian juga 

mengalami problem keamanan.Karena kawasan Bromo mulai menunjukkan aktifitasnya 

untuk harus di hindari oleh wisatawan dan problem keamanan pada perjalanan yg masih 

berliku-liku. 
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BAB IV 

KONSEP DAN PERANCANGAN 

Pembahasan dalam bab ini akan lebih terfokus kepada metode yang digunakan dalam 

perancangan karya, observasi data serta teknik pengolahannya dalam Penciptaan Destination 

Branding Kawsan wisata B-29 Kabupaten Lumajang  Sebagai Upaya Memperkenalkan obyek 

wisata baru  

4.1 Obyek Penelitian 

Dalam penelitian ini didapat obyek penelitian yaitu seputar kawasan wisata  sebagai 

pembahasan utama sehingga dapat membantu dalam pembuatan analisis data dan mampu 

menetapkan sintesis, sebagai dasar perancangan yang akan dilakukan. Kawsan wisata B-29 sering 

juga disebut Puncak bukit 29 yang dimana suda ada sejak dulu dan merupakan panorama asli 

Indonesia serta adanya suku asli yang mendiami di kawasan gunung bromo yang ada di tanah Jawa 

yang memilik nama asli suku tengger, dibawah Warisan peninggalan suku Tengger seperti adat 

dan tata krama, legenda/mitos, seni budaya dan sebagiannya merupakan bagian jati diri bangsa 

indonesia.Objek wisata yang ada di B-29 Lumajang juga kebanyakan merupakan wisata negeri di 

atas awan yang jarang dimiliki oleh kota-kota lainnya. Hal itulah yang akan menjadikan nilai 

tambah bagi industri pariwisata Kabupaten Lumajang. Oleh karena itu, destination branding 

sangatlah diperlukan untuk memberikan image atau pandangan masyarakat baik di Kabupaten 

Lumajang 
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4.2 Data Produk 

Pengenalan obyek wisata baru khususnya dalam pembahasan ini adalah Kawasan wisata 

B29. Mengunakan destination branding yang cukup membantu saat ini salah satunya yaitu logo 

sebagai media utama yang muda di ingat dan media penunjang utama dengan membuat buku 

photograpy,web dan video profile  dengan itu wisatawan domestik maupun mancanegara, lebih 

mudah dalam mengenal atau memahami pesan yang disampaikan Kabupaten Lumajang 

merupakan kota yang banyak mempunyai banyak destinasi tempat wisata alam dan budayanya. 

Kota ini mempunyai banyak tempat wisata sebagai pembelajaran budaya, misalnya saja banyak 

ditemukan situs-situs jaman peninggalan kerajaan majapahit.Kota ini sungguh tidak diragukan lagi 

mengenai keindahan-keindahan alam yang di suguhkan.Lumajang memiliki pesona tiga gunung 

besar yang paling berpengaruh di Pulau Jawa.Ketiga Gunung tersebut adalah Gunung Bromo, 

Semeru dan Tengger. Selain itu kota ini juga memiliki sebuah tempat wisata yang baru buming 

setahun terakhir ini yaitu B29, yang sering disebut sebagai negeri di atas awan. 

 

B-29 di Desa Argosari, Kecamatan Senduro ini, merupakan puncak tertinggi di kawasan 

lautan pasir Gunung Bromo dari rute Lumajang.Ketinggiannya mencapai 2.900 mdpl yang 

berjarak sekitar 40 kilometer dari arah Kota Lumajang.Kawasan wisata Argosari menyuguhkan 

wisata alam yang sungguh indah.Perkebunan warga berupa tanaman sayur-sayuran kubis, kentang, 

wortel, dan cabe membuat mata terpesona melihatnya.Perkebunan warga membentuk petak miring 

menyesuaikan kontur tanah perbukitan memang menjadi daya tarik tersendiri kawasan ini. Pada 

puncak B-29 terdapat dua view pemandangan yang sangat menakjubkan yaitu kawasan 

perkebunan Argosari yang membentuk barisan pegunungan Mahameru dengan puncaknya Semeru 

dan Kaldera lautan pasir bromo dengan awan tebal yang bergerak seolah menyapa wisatawan 

http://bromotravelguide.blogspot.com/2014/04/rute-dan-akses-menuju-gunung-bromo.html
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dalam berbagai aspek terutama dalam hal kraton kasunanan. Dengan media promosi para 

wisatawan lebih cepat memahami pesan yang disampaikan karena buku merupakan  sebuah bacaan 

dengan pesan yang mudah dicerna oleh para pembaca, karena buku dalam menyajikan 

informasinya menggunakan gambar-gambar serta penjelasan dalam gambar yang disusun 

sehingga membentuk suatu bentuk cerita dan informasi. 

Sebagai media pembelajaran guna mengenalkan Obyek wisata baru kawasan wisata B-29 

kabupaten lumajang mampu menarik perhatian wisatawan mancanegara khususnya juga bisa 

menyampaikan pesan-pesan yang dan budaya yang aada di sekitar kawsan wisata B-29  

 

4.2.1 Posisi Pasar 

Buku merupakan salah satu media yang akrab dengan masyarakat dengan menempatkan 

diri di beberapa media selain sebagai buku bacaan.Buku juga hidup dan berkembang di masyarakat 

sebagai seni popular. Dengan kondisi seperti ini buku diduga belum akan menghilang beberapa 

decade kedepan, buku pada dasarnya merupakan media yang mapan dengan segala elemen tulisan 

maupun  visualnya, dan sudah mengakar pada segmen-segmen masyarakat hingga usia dini hingga 

usia dewasa. Hal tersebut dikarenakan sifat dari tulisan dan gambar sebagai bahasa yang universal, 

sehingga semua kalangan dan semua usia dapat mengerti dan memahami komik. 

Semakin luasnya tema buku saat ini membuat buku semakin mampu bersaing di pasaran 

dibandingkan dengan majalah, komik atau bacaan lainya.Bahkan sekarang ini buku mendominasi 

dan memenuhi elemen utama rak di toko-toko buku.Melihat begitu luasnya perkembangan buku 

sebagai sebuah media  penyimpan dan penyampai nilai, dapat dikatakan kurang lebih sama dengan 

hasil  budaya seni maupun desain seperti foto,lukisan, penjelasan, dan pembelajaran. 
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Belum adanya penilaian baik dari masyarakat, buku Indonesia saat ini masih belum 

mendapat tempat yang cukup baik, terutama dibandingkan dengan komik,majalah maupun tabloid 

impor lainnya. Komik, majalah dan tabloid merupakan kompetitor utama di dalam dunia buku. 

Sekalipun terdapat beraneka ragam tema atau genre yang ada pada dunia buku, sangat disayangkan 

buku Indonesia masih belum menemukan gaya yang sesuai dengan selera pasar saat ini. 

4.2.2 Potensi Pasar 

Buku salah satu media hiburan yang menyegarkan, banyak juga yang menganggap buku 

sebagai media pembelajaran yang menarik.Buku merupakan media pembelajaran yang sangat 

potensial.Berbeda dengan media-media lain seperti halnya televisi yang lebih memaksa mata dan 

telinga, sedangkan Buku mendorong kita untuk mengoptimalkan mata untuk mencermati panel-

panel dan teks yang disertakan.Kebanyakan orang merupakan pembelajar tulisan dan visual yang 

mengasosiasikan kepingan informasi dengan imajinasi tertentu (Ascott 2006).Jadi buku dapat 

membantu wisatawan domestic maupun mancanegara dalam pembelajaran suatu topik. 

Buku juga dapat memotivasi pembaca, seperti yang dikemukakan Hutchinson, bahwa 74% 

guru yang disurvei menganggap bahwa buku "membantu memotivasi" (hal. 244), sedangkan 79% 

mengatakan buku "meningkatkan partisipasi individu" (hal. 244). Satu guru bahkan mengatakan 

bahwa buku membuat pembelajaran menjadi "pembelajaran yang sangat mudah" (Hutchinson, 

1949, hal. 244). Kata Sones menyimpulkan bahwa kualitas gambar dan tulisan dalam buku dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran. 

Buku juga mempunyai potensi jika diciptakan sebagai media pembelajaran seperti yang 

dikemukakan Karl Koenke, bahwa buku bisa mengarahkan pembaca untuk disiplin membaca 

khususnya mereka yang tidak suka membaca atau yang memiliki kekhawatiran akan kesalahan. 

4.2.3 Segmentasi Pasar 
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Buku merupakan alat bantu penjelasan dan pemahaman yang sangat mengikat banyak 

kalangan. Banyak penikmat atau pembaca buku tidak peduli dari kalangan apa saja, dari yang tua, 

muda, besar, kecil, laki-laki, perempuan, anak-anak bahkan usia dewasa pun menyukai buku . 

Orang banyak tidak suka dengan buku bacaan lain atau buku pelajaran, mungkin dikarenakan 

kurangnya gambar sebagai daya Tarik dalam membaca suatu buku. Buku juga lebih difavoritkan 

karena didalamnya mengangkat penjelasan dalam suatu gambar , fiksi ilmiah dan sebagainya. 

Seperti itulah yang membuat pencinta buku melanjutkan beberapa para kalangan pembaca dan 

melanjutkan membaca buku dan membeli buku terbaru dan seterusnya. 

4.2.4 Pembanding 

Bukumerupakan buku bacaan yang ringan dan mudah dicerna oleh pembacanya, tentunya 

buku digunakan sebagai media pembelajar.Buku dengan tema gunung bromo yang sebagai salah 

satu media pengenal kepada wisatawan domestik masa kini.Buku yang mengekspresikan gambar 

atau tulisan yang disesuaikan dengan hal-hal yang sedang terjadi dimasyarakat. Dengan konsep  

dan karakteristik yang kuat, dikemas dalam elemen-elemen gaya visual informasi secara efektif 

dan estetika visual ketika dipandang, sehingga pembaca mampu menangkap kesan pertama cerita 

dan tertarik untuk membaca edisi selanjutnya.  

4.3 Analisis Data 

Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan transkrip observasi, 

wawancara, dokumentasi dan studi pustaka yang telah dikumpulkan guna meningkatkan 

pemahaman mengenai materi-materi dan memungkinkan penyajian data yang sudah ditemukan. 

bahwapengunjung kawsan wisata B-29 kabupaten lumajang lebih di dominasi wisatawan domestik 

daripada wisatawan mancanegara yang dimana itu sangat tidak efisien di karenakan wisatawan 
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domestik yang lebih mendominasi.dari dibandingkan dengan wisatawan mancanegara. Oleh 

karena itu target yang akan diambil dalam  penciptaan destination branding 

Media utama Logo dan media penunjang utama Buku photography dipilih sebagai media 

informasi karena wisatawan domestik Selain itu media buku merupakan media yang sering 

digunakan dalam metode pembelajaran, sumber referensi, maupun wawasan terlebih buku besifat 

praktis, nyaman dan aman tidak seperti pada media elektronik yang lebih membebaskan. 

             Dalam Penciptaan isi dari Buku photogarphy ini sendiri mencakup 3 bagian, yang pertama 

adalah pengenalan profil wisata tempat dan wisata budaya di Kabupaten lumajang kedua obyek 

view panorama  yang ada di Kawasan wisata, dan yang ketiga adalah bagaimana sejarah suku yang 

mendiami kawsan gunung bromo yang ada di wilayah lumajang, 

 

4.3.1 Hasil Observasi 

Observasi adalah salah satu cara pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan 

langsung terhadap suatu obyek dalam suatu periode tertentu dan melakukan pencatatan secara 

sistematis tentang hal-hal tertentu yang menjadi target pengamatan . 

1. Berdasarkan hasil observasi setelah berkunjung kewasan wisata b29 kabupaten lumajang, 

ditemukan berbagai macam data yang ditemukan dengan. Mengamati bahwa pengunjung 

yang berkunjung ke b29 tenyata lebih didominasi wisatawan domestik sehingga kawsan 

wisata masih sangat membutuhkan media untuk mempromosikan guna menarik minat 

kunjungan wisatawan domestik. 
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2. Mengenai observasi  tentang pemilihan media buku dibandingkan dengan media online atau 

elektronik lainnya, didapat beberapa kelebihan media buku cetak dibanding dengan media 

online atau elektronik, adalah : 

a. Buku bersifat monumental yang artinya buku bisa bertahan lama dan berumur panjang. 

b. Buku dapat memuat informasi esensial dan strategis, bermanfaat sebagai alat pemecah 

masalah. 

c. Buku bersifat efisien dan memiliki isi yang sangat komplit, terbukti masih banyaknya 

orang yang mempergunakan buku dalam prosen pembelajaran. 

d. Membaca melalui media online atau elektronik secara terus menerus bisa menjadi 

sangat melelahkan bagi mata pembaca. 

e. Menururt Dodik Setiyadi (media.kompasiana.com) yaitu buku tidak membutuhkan alat 

elektronik yang mahal untuk membacanya hanya memerlukan cahaya untuk 

membacanya. 

4.4 Segmentasi, Targeting, Positioning 

Dalam “Kawsan wisata B-29”, menikamati obyek view “panorama” yang ada di Kabupaten 

lumajang jawa timur. 

Khalayak sasaran atau target audience yang dituju adalah : 

1) Demografis 

- Usia 18-25 Tahun  : Dewasa dini dan dewasa 

- Jenis Kelamin :Pria dan Wanita 

- Siklus hidup : Belum menikah, menikah, belum mempunyai              

                            anak, menikah punya anak. 

- Jenis kelamin : Pria dan Wanita 
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- Profesi  : Pelajar, pegawai  negeri/swasta, wiraswasta    

                            professional, mahasiswa, dosen, guru. 

2) Geografis 

- Dari hasil wawancara adapun sasaran pasar dari produk meliputi wilayah geografis 

Jawa Tengah dengan luas wilayah kota besar dan kabupaten 

3) Psikografis 

- Experincer  : Orang yang suka mencoba, muda, bersemangat,  suka lihat-lihat 

buku bersejarah dan tertarik untuk membacannya dan menjelajah 

- Behavioral            : untuk menambah pengetahuan yang berkaitan dengan sejarah yang 

ada di daerah Jawa Timur. 

4.5 Keyword 

Dari hasil kajian pustaka maka analisis untuk menentukan keyword menggunakan beberapa sudut 

pandang yaitu Kawasan wisata B-29, dan Puncak B-29. Kedua digunakan dalam proses 

pengambilan data beserta analisis data yang terdiri dari hasil wawancara dan observasi. 

            Deskripsi untuk kawsan wisata B-29 dititikberatkan pada apa yang ada di wailayah dari 

obyek wisata itu sendiri  dan bernilai yang dihubungkan dengan filosofi yang terkait dengan 

budaya suku asli yang mendiami gunung bromo yang ada di dalam wilayah kabupaten lumjang 

Jawa Timur serta terdapat pura yang di agungkan di asia dan ada pula produk ungulan yang ada 

dan tidak jumpai di tempat lain dan menjadi produk ungulan kabupaten lumajang yaitu pisang 

kirana. Sedangkan definisi untuk puncak B-29 dititikberatkan pada bukit selimut awan, sunset-

sunrise dan viewbromo  yang merupakan pemandangan yang ingin di sajiakan kepada pengunjung 

dan menjadi destination. 
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Gambar 4.1 

Proses Penentuan Final Keywod Atau Konsep Perancangan 

(Sumber: Peneliti) 
 

 

4.6 Deskripsi Konsep 

Berdasarkan analisa keyword, dapat dijabarkan bahwa “panorama suci gunung bromo” adalah 

bentuk makna dari keindahan alam sendiri yang lebih digambarkan seperti kita melihat gunung 

bromo dari sudut lain dan terdapat nilai suci dan sakral dalam rute yang di tempuh oleh pengunjung 

selain berkunjung ke kawasan wisata. Kita memlalui obyek wisata bila kita menempu dari 

lumajang melewati pura mandara giri perkebunan pisang kirana dan suku tengger yang ada di desa 

argosari  Konsep utama adalah dalam kita berwisata budaya pada Kawsan wisata B-29 kabupaten 

lumajang dapat mengajak perorangan ataupun klompok kita dapat mengenal dan melestarikan 

salah satu adat di wilayah ini dalam penciptaan destination branding, dengan menceritakan tentang 

rentetan sejarah, view dan wisata budaya, dari sudut lain dan sejarah dan keunikan suku dan lokal 
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konten yang ada. dinas pariwisata Jawa Timur yang mengungulkan wisata yang ada di kabupaten 

lumajang 

Dari konsep yang dijabarkan di atas harapannya wisatawan domestik dan mancanegara bisa lebih 

banyak untuk berkunjung ke kawasan wisata B-29 serta lebih mengenal lagi obyek wisata yang 

ada di B-29 lumajang karena memiliki nilai-nilai view yang tidak dapat di jumpai didaerah wisata 

yang lain  kebudayaan Indonesia yang masi terjaga dan lokal konten yang ada  supaya bermanfaat 

bagi sarana pendidikan 

4.7 Perencanaan Kreatif 

4.7.1 Tujuan Kreatif 

Untuk membuat sebuah buku yang menarik dan mampu mengundang daya tarik masyarakat 

terhadap kawasan wisata B-29 Kabupaten Lumajang Jawa Timur maka dibutuhkan sebuah konsep 

atau keyword yang matang. Dengan adanya konsep keyword, diharapkan akan memberikan sebuah 

visualisasi yang sesuai dengan segmentasi yang dituju serta sebagai upaya menarik minat 

kunjungan Wisatawan Domestik, Keyword tersebut adalah “ Panorama suci gunung bromo“ ini 

merupakan perwujudan dan penggabungan antara hasil observasi dan wawancara, serta 

dokumentasi atau pun melihat jurnal yang ada, dan sudah melalui proses reduksi data, sehingga 

munculah sebuah konsep“ panorama suci gunung bromo “ sebagai dasar dalam pembuatan 

destination branding. 

4.7.2 Strategi Kreatif 

Dengan penggunaan verbal, tagline dan Bodycopy dikemas secara modern dengan tetap 

mempertahankan unsur tradisional dengan penggunaan kata yang lebih lembut, dan menuntun 

wisatawan domestik maupun mancanegara, maka didalam konsep untuk mempertahankan unusr 
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budaya dan niali sacral yang terdapat di kawasan wisata. Dengan menggunakan bahasa verbal 

secara tradisional, lembut dan menyentuh juga menuntun wisatawan domestikdan mancanegara. 

Visualisasi tipografi serta warna sebagai identitas desain buku photography kawasan wisata b29 

memiliki karakter domestik yang menunjukkan semnagat tinggi kepada pelestarisan budaya. Hasil 

foto yang digunakan mengarah kepada bagaimana Typeface San Serif, pemilihan jenis tersebut 

berdasarkan pertimbangan bahwa huruf San Serif, tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa huruf 

San Serif memiliki tebal dan tipis yang kontras pada garis–garis hurufnya. Kesan yang ditimbulkan 

adalah klasik, anggun, dan feminim.Keuntungan jenis Typeface ini memiliki legibility dan 

fleksible untuk semua media (Rustan, 2011: 48). 

4.7.3 Ukuran dan Halaman Buku 

Jenis Buku   : Buku photography kawasan wisata b29  

Dimensi Buku  : 205mm x 243,7mm 

Jumlah Halaman : 50 Halaman  

Gramateur isi buku : 120 gr 

Gramateur Cover : 150 gr 

Finishing   : Hard Coverlaminasi doff dan dijilid lem dan      

dijahit. 

Dalam pembuatan buku profil photography kawasan wisata B-29 ini dipilih ukuran A4 dengan 

ukuran 205mm x 243,7mm dengan posisi buku vertikal atau potret, memilih dipotret karena buku 

bacaan terutama sejarah apabila dibentuk dengan proporsi yang baik dan posisi yang baik 

memudahkan pembaca agar tidak jenuh sehingga berminat untuk membaca tanpa rasa bosan hal 

ini juga dilakukan dengan pertimbangan ukuran tersebut memudahkan penyusunan informasi 
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visual maupun teks yang ditampilkan, selain itu menggunakan ukuran tersebut ialah perbandingan 

legibility dalam buku ini diutamakan, sehingga menghindari kebosanan ketika membaca (Rustan, 

2008) yang menerapkan bahwa lebar suatu paragraph merupakan faktor yang menentukan tingkat 

kenyamanan dalam membaca. 

4.7.4 Headline dan Sub Headline 

Headline yang digunakan untuk buku photography kawasan wisata b29 ini adalah “Panorama suci 

gunung bromo”. Pemilihan headline tersebut terkait dengan pada buku yang berisi ulasan kawasan 

wisata B-29 kemudian penjelasan view gunung bromo dan suku asli dari gunung bromo. Dan sub 

headline pada buku ini adalah “kawasan wisata B-29”  

Layout  

Layout yang digunakan dalam Buku photography kawasan wisata B-29 ini berawal dari membuat 

coretan layout gagasan sesuai deskripsi kreatif dengan prinsip-prinsip desain sampai mendapatkan 

susunan yang terbaik.Untuk mencapai susunan yang bernilai seni yang elegan perlu 

memperhatikan prinsip-prinsip dasar tata desain (emphasis, movement, balance, unity, proportion, 

clarity, simplicity) selanjutnya ide-ide tersebut dipilih lalu disempurnakan ke dalam bentuk layout 

kasar dan dikerjakan secara manual. Setelah itu Rough layout bisa dikerjakan manual atau dengan 

computer. Pada rough layout ini juga dilakukan pemberian warna, menetapkan warna yang paling 

tepat. Dari satu pilihan pada layout kasar atau rough, kemudian dilanjutkan pada tahap layout 

lengkap tahap ini merupakan desain final dimana semua sudah lengkap mulai dari ilustrasi, warna, 

tipografi dan tata letak, sehingga dapat dibayangkan bentuk atau hasil jadinya. Pada tingkat layout 

lengkap penyelesaiannya dapat dilakukan secara manual atau diselesaikan dengan computer. 

4.7.5 Bahasa 
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Bahasa yang digunakan dalam Buku Profil photography kawasan wisata b29 ini adalah Bahasa 

Indonesia dipilih karena merupakan bahasa umum bagi bangsa Indonesia, karena pemilihan bahasa 

Inodnesia dibilang tepat karena nantinya yang paling utama akan dinikmati oleh masyarakat 

bangsa Indonesia terutama pada generasi muda yang dewasa yakni dewasa dini dan dewasa, 

sehingga para pembaca dapat mudah membaca dan mencerna isi ulasan yang disampaikan. 

4.8.7 Visual 

 Visualisasi yang akan digunakan dalam photography kawasan wisata b29 ini adalah visual 

yang panorama dengan keindahan alam, dimana bisa digambarkan dengan awa tumpah yang ada 

di dalam kawasn puncak B-29 seperti pada umumnya visual nanti mengacu pada konsep yang 

dibuat yakni “Panorama suci gunung bromo”, karena melihat keadaan yang ada di di kawasan itu 

sendiri selalu menggambarkan keistimewaan panorama indah merupakan sebuah tempat warisan 

budaya yang perlu dilestarikan yang ada di Jawa. 

4.8.8 Warna 

Warna merupakan hal terpenting dalam menciptakan suatu desain karena setiap warna memiliki 

makna, kesan dan psikologi akan berbeda setiap perorangan. Menurut Sanyoto warna dapat 

mempengaruhi jiwa manusia dengan kuat atau dapat mempengaruhi emosi manusia, warna juga 

dapar menggambarkan suasana hati seseorang.Pada seni sastra lama maupun modern warna 

diartikan sebagai kiasan atau perumpamaan (Sanyoto, 2002: 38).Setiap warna memiliki 

karakteristik tertentu yang dimaksud adalah ciri-ciri atau sifat-sifat khas tertentu yang dimiliki oleh 

suatu warna. 

Warna-warna digolongkan menjadi dua golongan besar tersebut, karena adanya dua alasan yang 

didasarkan pada arti simbolisnya. Pertama karena keluarga warna biru sering diasosiasikan dengan 
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dingin, sejuk, elegan adalah benda-benda yang memberikan kesan panas atau merangsang 

kejiwaan warna-warna ini tergolong dari biru, orange, kuning, warna-warna langit atau warna 

dingin memiliki sifat sejuk atau tenang. Kedua jauh dari sifat yang eksternal, warna seolah-olah 

menimbulkan efek langsung, baik rasa panas maupun rasa sejuk kepada badan kita, diuraikan 

bahwa warna merah menimbulkan emosi lebih tinggi atau lebih kuat dibandingkan dengan maka 

dapat disimpulkan berdasarkan analisis dari penulis bahwa buku destination branding nantinya 

menggunakan warna-warna sakral atau yang dijelaskan pada sebelumnya warna panas, warna-

warna sakral  disini meliputi warna-warna yang terdiri dari warna orange kuning dan cokalt, da 

Nampak emas, putih karena warna ini memiliki makna yang sesuai dengan karakter yang nantinya 

akan dibuat. Warna-warna ini dipilih berdasar makna dan karakternya seperti warna emas memiliki 

arti sebuah sakral sebuah kemegahan dan harapan, lalu warna gold memiliki arti sebuah 

dilambangan suatu yang bernilai tinggi, kenapa juga memilih warna-warna tersebut yang 

digunakan Karena juga terkait pada konsep penulis yakni “panorama suci gunung bromo” 

dilambangkan pada warna emas warna ini juga dilambangkan warna kemegahan dan bernilai 

tinggi 
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Gambar 4.2 

Color Chart Color Scheme Designer 

(Sumber: Peneliti) 

Warna yang terpilih adalah warna kobayashi, dimana arti dari kata ini adalah kemegahan, 

mewah,elegan. Apabila diaplikasikan kedalam buku ini nantinya warna biru muda yang akan 

menggambarkan warna-warna background seperti langit misalnya, lalu warna emas adalah warna 

yang digunakan untuk karakter utama warna yang akan digunakan untuk karakter logo pada cover 

buku warna putih adalah warna yang digunakan untuk setting tempat misalnya divisualisasikan 

seperti sebuah pemandangan, lalu warna orange coklat dan kuning warna-warna ini dugunakan 

sebagai warna hiasan, merupakan warna pelengkap. Seperti yang sudah dijelaskan semua warna 

ini juga merupakan warna-warna kategori mewah sebagaimana yang dituturkan oleh Diana Sari 

yang mengatakan bahwa apabila ingin mendesain media grafis untuk remaja atau orang dewasa, 

maka sebaiknya memilih warna-warna mewah yang mengikuti suasana nayaman, karena dalam 

komunikasi grafis dalam penggunaan warna harus disusun dan ditata secara tepat sehingga 

menimbulkan suasana dan lambang psikologis, warna akan menimbulkan kesan atau mood untuk 
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keseluruhan gambar selain itu warna mampu memberikan sugesti yang mendalam kepada 

manusia. 

4.8.9 Tipografi 

Font yang digunakanini untuk headline dan sub headline menggunakan font “scipt”. Pemilihan 

jenis tersebut berdasarkan pertimbangan dari bentuk dan visual, font yang terkait ini dari bentuk 

font ini fleksibel, simple dan futuristik. Berdasarkan pertimbangan font ini bisa digunakan pada 

headline dan sub headline karena dari tingkat keterbacannya sehingga lebih memudahkan para 

pembaca dalam membaca nantinya. 

Sedangkan untuk isi konten atau isi cerita dalam buku Destination branding menggunakan font 

dengan times new roman, menurut (Kusrianto, 2007). Font yang digunakan sub headline yaitu 

times new roman, diasumsikan bahwa informasi yang didapat atau yang dibaca menuju otak akan 

tinggal dan memberkas lebih lama sehingga memperoleh rekaman yang baik. Font yang digunakan 

dalam isi buku ini adalah “times new roman” dimana font ini memiliki karakter dari bentuknya, 

font ini juga mudah dibaca selain itu font ini juga  

kategori remaja dan dewasa karena sifatnya fleksibel dan tidak kaku, selain itu juga font ini 

mewakili keyword yang ditemukan yakni “panorama suci gunung” dari font ini harapannya si 

pembaca dapat mengerti pesan dan isi cerita dalam sebuah buku yang disampaikan. 

 

 

Gambar 4.3 Font Tagline  

(Sumber: Olahan Peneliti) 
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Gambar 4.Font Mademoiselle K 

(Sumber: Dokumentasi Peneliti) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 

Font times new roman 

(Sumber: Dokumentasi Peneliti) 
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4.9     Strategi Media 

Strategi media adalah siasat atau kebijakan-kebijakan atau langkah-langkah yang dilakukan untuk 

mencapai tujuan, strategi media dibentuk oleh target audience dengan paduan media yang terdiri 

dari pilihan media, yang disusun dengan memperhitungkan media, yaitu kebiasaan target audience 

masing-masing pangsa pasar dalam penggunaan media.Target audience inilah yang menentukan 

saluran media yang dimana paling efektif dan efisien.Efektif artinya cocok untuk mengiklankan 

produk yang dirancang, dan efisien artinya biaya yang terjangkau. 

Media yang digunakan dalam proses perancangan karya ini terbagi atas dua jenis, yaitu media 

utama dam media penunjang atau pendukung. Adapun media utama yang menjadi focus utama 

dalam prosesperancangan karya. Sedangkan media pendukung digunakan untuk membantu 

publikasi media utama yang telah dirancang. Adapun media yang digunakan terdiri atas : 

1. Buku FOTOGRAFI 

Pertimbangan pemilihan media ini adalah daya penyampaian pesan yang mendalam 

(detail) dengan daya Tarik visual yang dapat dijadikan sebagai penggambaran pesan yang 

ingin disampaikan. Dengan menggunakan teknik foto sebagai point of interest yang disertai 

dengan paragraf deskripsi singkat, menjadi keunggulan untuk menarik minat target 

audience yang memiliki usia antara 18-25 tahun. Untuk mendukung durability, estetika, 

kenyamanan dan legibility.memiliki beberapa kriteria sebagai acuan. 

Ukuran yang diimplementasikan pada buku ini adalah Ukuran Trim 205mm x 243,7mm 

dan Bleed 210mm x 248,7mm.Cover dari buku ini dicetak dengan menggunakan hard cover 

dengan laminasi doff  untuk memberikan kesan elegan sehingga dapat menyiratkan pesona. 

Jenis kertas yang di gunakan adalah art paper 120 grm dengan system cetak offset full color 



. 
 
 

dua sisi untuk meningkatkan durability dari buku. Total jumlah halaman pada buku ini 

adalah 45 halaman. 

2. Media Pendukung  

Untuk media pendukung publikasi dari DESTINATION BRANDING yang telah 

dirancang, maka dibutuhkan 3 jenis media promosi yang dianggap paling efektif untuk 

menarik minat target audience. 

a. Website, alasan pemilihan media ini karena memiliki life span yang lama yang 

memungkinkan untuk diakses di spesifikasi dalam internet, mampu memberikan 

informasi yang detail tentang sejarah, alat peniggalan, dan beberapa informasi yang 

ada serta biaya cakupan yang luas dan terarah karena membantu para audiens yang 

ingin mencari tahu tentang sebuah sejarah dalam keratin. 

b. Flyer, dengan desain yang menonjolkan gambar logo yang dapat mewakili daya tarik 

dan keunggulan dari buku dengan disertai elemen ornament secara singkat dan 

menarik. Media below the line ini dipilih karena memiliki efektifitas dan efisiensi 

yang tinggi untuk menyampaikan pesan kepada target audience. 

c.  X-banner, dengan desain yang menonjolkan estetika baik dari gambar logo  yang 

terdapat pada buku dengan disertai elemen ornamen yang sangat singkat, untuk 

menarik perhatian target audience saat melintas di sekitar media promosi tersebut. 

d. Poster, dengan desain yang menonjolkan estetika gambar gambar dan copy writing 

ulasan sekilas tentang kawasan wisata dari salah satu halaman buku disertai dengan 

penjelasan berupa elemen verbal secara singkat, untuk menarik perhatian target 

audience yang melintas di sekitar media promosi tersebut. 
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e. Video Profile, alasan pemilihan media ini karena mudah dilihat, memudahkan 

audiens media ini digunakan pada saat launching serta memberikan informasi secara 

sekilas kepada para audiens. Video documenter ini didesain dengan durasi waktu  8-

12 menit dengan menggunakan narasi di dalam sebuah video Profile. 

f. Kartu nama, dengan gaya desain simple dan menonjolkan segi informatif tentang 

biodata dari penulis. 

Media ini nantinya adalah untuk penunjang penyebaran informasi kepada target audiens yang 

dituju ini, agar menimbulkan efektivitas, target audiens yang ingin dicapai untuk kelamin laki-laki 

dan perempuan dari usia 18 sampai 25 tahun memiliki karakter yang ingin tahu, sehingga media 

yang dipilih adalah media yang dapat menyampaikan ulasan cerita disertai gambar Media 

utamanya adalah destination branding, media pendukung lainnya adalah website dan iklan video 

dokumenter. 

4.9.1 Buku fotografi  

Ukuran yang diimplementasikan pada buku ini adalah ukuran A4 potraitdengan ukuran 30 

cm x 21 cm. cover dari buku ini dicetak dengan menggunakan hard cover yang dimana logo akan 

di cetak hot print  cetak hard cover dengan menggunakan laminasi glossylalu setelah hardcover 

isinya menggunakan kertas konpenhagen, karena konpenhagen sering digunakan pada buku 

remaja dan buku-buku bergambar dengan full color. Total jumlah halaman ini adalah 50 halaman 

 

4.9.2 Media Pendukung 

Untuk mendukung publikasi dari Destination branding wiasta B29 kabuapten lumjang 

membutuhkan beberapa jenis media promosi guna meningkatkan kunjungan atau menarik 

kunjungan dari wisatawan domestik untuk datang.Menurut Ludwig (2000) bahwa setiap media 
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memiliki keunggulan dan keterbatasan tertentu, karena tidak ada jaminan bahwa setiap media 

efektif untuk setiap jenis produk (Hasan, 2008: 396).Maka dari itu diperlukan media pendukung 

sebagai berikut. 

Website, pemilihan media ini sangat penting apabila mempromosikan suatu produk karena 

dengan media ini diharapkan para konsumen juga tau tentang apa itu keraton kasunanan Surakarta 

secara singkat tentang penjelasan dari sebuah Keraton Kasunanan Surakarta dan juga media 

promosi yang digunakan pada saat pameran atau selama promosi berlangsung, website nantinya 

akan bersifat online menggunakan media laptop dan computer PC. 

Videoprofile, alasan pemilihan media inikarena video memiliki sifat maupun kesempatan 

untuk menarik para konsumene sehingga memudahkan dimana letak produk yang di display 

sehingga menarik perhatian calon konsumen, video dokumenter menggunakan media PC agar para 

konsumen terlihat jelas dan tertarik untuk melihat video dan produk saat produk yang ada di 

diplayatau di pamerkan. 

 

4.9.3 Biaya Media 

Pada biaya media ini membahas tentang pencetakan buku meliputi beberapa hal yang harus 

dihitung dalam pencetaan : 

a) Tingkatan Efisiensi HPP Cetak 

HPP dapat dikatakan efisiensi jika harga yang ditawarkan terhadap order buku cukup kompetitif 

dengan kwalitas cetak terjamin baik. 

b) Kualitas Buku 

Penetapan harga sesuai dengan kualitas buku jika harga buku sama dengan mutu cetak sehingga 

dapat bersaing dengan yang lain. 
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c) Ketepatan jadwal Produksi 

Penetapan harga dianggap bijaksana dan tepat jika jadwal produksi dilaksanakan tepat 

waktu.Ketepatan waktu penyerahan hasil cetak sangat penting. Ketepatan waktu sangat 

memperngaruhi kredibilitas dan profit dari percetakan 

d) Kelancaran waktu penyerahan/pengiriman 

Apabila penyerahan buku ke penerrbitan sesuai dengan jadwal produksi berarti penerbit 

memperoleh ketepatan waktu edar. Ketepatan waktu edar mempengaruhi laku tidaknya buku 

e) Sehatnya pertumbuhan 

Kelancaran produksi, ketepatan waktu, baiknya mutu dan terjaminnya berarti akan memperlancar 

pembayaran dari pelanggan (penerbitan). Kelancaran pembayaran akan memperlancar cash flow 

percetakan sehingga perusahaan bisa tumbuh dengan sehat. 

Adapula rumus-rumus yang harus diperhitungkan dalam menentukan Harga Pokok Produksi Cetak 

Buku dengan asumsi Finishing Soft Cover 

1. Menghitung Biaya desain cover dan isi buku 

a. Menghitung desain = 1 

b. Harga desain per buku = Rp. 300.000 ,- 

Rumus : Biaya Desain = 1 x Rp. 300.000 = Rp. 300.000,- 

2. Menghitung Biaya setting naskah 

a. Jumlah halaman setting =53 halaman 

b. Ukuran buku = 30 x 21 cm 

c. Harga setting per halaman = Rp. 13.000.- 

Rumus : Biaya setting per halaman = 53x Rp. 13.000 = Rp. 689.000,- 

3. Menghitung biaya pemprosesan output film separasi warna (Fulcolor) 
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a. Jumlah model = 1 

b. Ukuran buku = 30 x 21 cm2 

c. Harga pembuatan per cm2 = Rp. 45,- 

Rumus : Biaya = (32×24) x 4 x Rp.45,- = Rp. 138.240,- 

4. Menghitung biaya pemprosesan film negatif dan positif 

a. Jumlah halaman = 53 halaman 

b. Ukuran buku = 30 x 21 cm 

c. Harga pembuatan film B/W = Rp. 30,- 

Rumus : Biaya pemprosesan film B/W 

4 x 22 x 40 x Rp. 30,-/cm2= Rp. 105.600,- x 4 warna = Rp. 422.400,- 

5. Menghitung Biaya montage cover dan isi buku 

a. Jumlah halaman buku = 53 halaman 

b. Jumlah hal.dalam per lintasan/montage = 4 halaman 

c. Jumlah montage cover = 4 ( film ) 

d. Harga montage cover = Rp. 22.500,- 

e. Harga montage isi = Rp. 45.000,- 

Rumus : Jumlah montage isi = 40 : 16 = 3 lbr film 

Biaya montage cover dan isi buku : 

( 4 x Rp. 22.500,-) + ( 3 x Rp. 45.000,- ) = Rp.244.000,- 

6. Menghitung biaya plate cover buku 

a. Jumlah plate cover = 4 lembar 

b. Ukuran maximum cetak naik di mesin 

c. Harga /lembar utk GTOV = Rp. 35.000,- 
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Rumus : Biaya plate cover = 4 x Rp. 35.000,- = Rp. 140.000,- 

7. Menghitung biaya plate isi buku 

a. Jumlah plate isi buku = 10 lembar 

b. Ukuran maxsimum cetak di mesin 72 

c. Harga /lembar = Rp. 150.000,- 

Rumus : Biaya plate isi = 10 x Rp. 150.000,- = Rp. 1.500.000,- 

8. Menghitung biaya kertas cover buku 

a. Oplah cetak = 2.500 eks. 

b. Inschiet = 40 % 

c. Ak 210 gr plano per rim = Rp. 650.000,- 

d. Jumlah hal. dlm 1 lembar kertas plano = 8 halaman 

Rumus : Biaya kertas cover buku = 

2.500 x Rp. 650.000,- x 140 % = Rp. 568.750,- 

 8 x 500 

 

9. Menghitung biaya kertas isi buku 

a. Oplah cetak = 2.500 eks. 

b. Jumlah halaman = 53 halaman 

c. Inschiet = 20 % 

d. Konpenhagen210 gr plano per rim = Rp. 120.000,- 

e. Jumlah hal. dlm 1 lembar plano = 32 halaman 

Rumus : Biaya kertas isi buku = 

(2.500 x Rp. 120.000,- x 160 x 120 %)/(32x500) = Rp. 3.600.000,- 
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10. Menghitung biaya pencetakan (ongkos cetak) cover buku 

a. Warna cover = 4/ 

b. Inschiet = 40 % 

c. Jumlah plate cetak cover = 4 lembar 

d. Ongkos cetak per lintasan = Rp. 120,- 

e. Oplah cetak = 2.500 eks. 

Rumus : Biaya pencetakan cover = 

4 x Rp. 120,- x 2.500 x 140 % = Rp. 1.680.000,- 

11. Menghitung biaya pencetakan (ongkos cetak) isi buku 

a. Warna isi = 1/1 

b. Inschiet = 30 % 

c. Jumlah plate cetak isi = 3 

d. Ongkos cetak isi per lintasan = Rp. 55 

e. Oplah = 2.500 eks. 

Rumus : Biaya pencetakan isi = 

10 x Rp. 55,- x 2.500 x 130 % = Rp. 1.787.500,- 

12. Menghitung biaya pelipatan katern 

a. Jumlah halaman = 53 halaman/32 katern 

b. Jumlah katern = 2 katern 

c. Ongkos pelipatan per katern = Rp. 50,- 

d. Oplah cetak = 2.500 eks. 

Rumus : Biaya pelipatan = 2 x 2.500 x Rp. 50,- = Rp. 250.000,- 

13. Menghitung biaya komplit katern 
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a. Oplah cetak = 2.500 eks. 

b. Biaya komplit per buku = Rp. 25,- 

Rumus : Biaya Komplit buku = 2.500 x Rp. 25,- = Rp. 62.500,- 

14. Menghitung biaya jilid lem 

a. Oplah cetak = 2.500 eks. 

b. Biaya penjilidan lem buku = Rp. 75,- 

Rumus : Biaya penjilidan lem = 2.500 x Rp. 75,- = Rp. 187.500,- 

15. Menghitung biaya/ongkos potong buku 

a. Oplah cetak = 2.500 

b. Biaya potong per buku = Rp. 25,- 

Rumus : Biaya potong buku = 2.500 x Rp. 25,- = Rp. 62.500,- 

16. Menghitung biaya pengepakan 

a. Oplah cetak = 2.500 eks. 

b. Jumlah buku dalam satu pak = 125 

c. Ongkos pengepakan termasuk casing= Rp. 10.000,- 

Rumus : Biaya pengepakan = (2.500 x Rp. 10.000,-)/125 = Rp. 200.000,- 

17. Jumlah seluruh biaya ( 1 s/d 16 ) = Rp. 11.918.890,- 

18. Margin Keuntungan (20%) = Rp. 2.980.318,- 

19. Jumlah biaya ( 17-18 ) = Rp. 14.099.208,- 

20. Ppn + PPh ( 10% ) = Rp. 1.409.920,- 

21. Jumlah keseluruhan = Rp. 15.508.128,- 

22. Harga per buku/ HPP ( jumlah biaya : oplah ) 

Rp. 15.508.128,- : 2.500 eks. = Rp. 6.203,-/eks 
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 Rp. 10.600,- 

Dijual =Rp. 30.000,- 

Keuntungan = Rp. 15.000,- 

Keuntungan  = Rp. 15.000,- x 2500  

 = Rp. 38.000.000,,- 

4.10     Estimasi Harga Buku 

            Melalui interview dengan pihak produksi di Harapan Utama maka penulis mendapatkan 

harga estimasi untuk produksi buku Kasada : Offering Ceremony dalam jumlah massal yaitu 1000 

eksemplar, pihak percetakan memberi estimasi harga sebesar Rp.11.000,- per buku, harga ini 

dengan catatan dihitung oleh pihak percetakan menggunakan bahan kertas yang baik (jerman), 

tinta  dari jerman, dan mesin cetak Heidelberg (jerman) yang merupakan alat kwalitas1 dalam 

dunia percetakan, maka untuk menghitung berapakah harga minimal buku ini jika dijual ke end 

user, digunakan metode perhitungan sebgai berikut : 

Perhitungan berdasar harga jual per buku : 

 Penerbit 10%  = 5 x  =Rp.4.660,- 

 Penulis 10%  =  x  =Rp.4.660,- 

 Produksi 30% = 3 x  =Rp.11.000,- 

 Distributor 50% =  x  =Rp.23.300,- 

 Total      =Rp.43.620,-  

Jadi harga minimal buku Kasada : Offering Ceremony adalah Rp.43.260,- jika harga per buku 

telah diketahui maka berapakah jumlah laba yang akan didapatkan oleh penerbit dan penulis, 

maka tinggal mengkalikan jumlah eksemplar dengan presentase pihak penerbit dan penulis 
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dalam jumlah rupiah, namun berapakah buku yang harus terjual agar modal awal produksi dan 

distribusi buku bisa kembali, digunakan metode pengukuran BEP (Break Event Point), berikut 

adalah metodenya: 

Laba Penerbit 

 Penerbit = Rp.4.660,- x 1000 x 5  =Rp.23.300.000,- 

      Laba Penulis 

 Penulis = Rp.4.660,- x 2000   =Rp.  4.660.000,- 

      Modal Awal 

 Produksi = Rp.11.000,- x 1000 eksemplar =Rp.11.000.000,- 

 Distrtibutor = Rp.23.300,- x 1000 eksemplar =Rp.23.300.000,- 

      BEP 

Total Modal Awal : Harga Jual Per Buku  = BEP 

Rp. 23.300.000 : Rp.43.620,-    =Rp.534 Buku 

 

Jadi BEP akan tercapai jika buku dapat terjual sebanyak 534 eksemplar di pasar, sehingga 466 

buku yang lain merupakan laba bagi penerbit dan penulis sesuai presentase bagiannya. 

BEP dalam jumlah 534 buku merupakan BEP yang umumnya diharapkan oleh Masmedia Buana 

Pustaka pada tiap buku biografi yang pernah diterbitkannya, yaitu tidak melebihi ½ jumlah 

eksemplar yang diluncurkan, pihak Masmedia Buana Pustaka menyatakan hal ini dilakukan untuk 

mensiasati kerugian yang mungkin terjadi karena kesalahan produksi, distribusi, maupun regulasi 

peraturan pemerintah yang berubah. ( Wisnu, 2009). 
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BAB V 

IMPLEMENTASI DESAIN 

Pada bab V ini berisi tentang proses produksi desain dan komunikasi visual yang 

telah dirancang sesuai dengan konsep yang telah dilakukan oleh peneliti yaitu “destination 

branding wisata” yang difokuskan untuk memperkenalkan dan mempromosikan potensi 

wisata yang dimana terdapat unsur budaya lokal yang ada di kawasan wisata b29 kabupaten 

Lumajang .Penjelasan implementasi desain meliputi logo B-29, pemilihan media iklan 

yang digunakan peneliti untuk mempromosikaan B-29  sebagai destinasi wisata Baru yang 

ada di Kabupaten Lumajang.  

5.1 Logo 

 

  

 

 

 

 

Gambar 5.1 Logo  

( Sumber : Hasil Olahan Peneliti ) 

 

Berdasarkan hasil sketsa logogram dan pemilihan logotype yang telah dilakukan 

sebelumnya, terpilihlah desain logo Puncak B-29 seperti yang ditunjukkan pada gambar 4.16  logo 

ini nantinya akan diimplementasikan pada setiap media Branding yang telah ditentukan 

sebelumnya 
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Terpilihnya logo Puncak B-29 berdasarkan aspek-aspek yang dianggap merepresentasi 

identitas kawasan Puncak B-29 dan tentunya yang berkaitan dengan konsep yang telah ditentukan 

sebelumnya yaitu “Panorama Suci Gunung Bromo”.Diantaranya adalah kawasan Bukit , gunung 

dan awan yang menajadikan salah satu tujuan wisata. Kemudian aspek-aspek tersebut 

divisualisasikan kedalam bentuk logo Puncak B-29 seperti pada gambar Gsm. 

 

5.2 Graphic Standart Manual 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 5.2.1. Cover Graphic Standart Manual Logo 

   ( Sumber : Hasil Olahan Peneliti ) 

 

Dalam penggunaan logo tentunya harus memiliki sebuah aturan dan kententuan dengan 

tujuan agar tidak merubah, manambah dan mengurangi bentuk, warna, dan komposisi yang telah 

dibuat. Untuk itu peneliti membuat GSM (Graphic Standart Manual) yang mana berfungsi sebagai 

pedoman untuk pengaplikasian logo dan media yang benar. Adapun konten yang ada dalam GSM 

perancangan branding Puncak B-29 yaitu : 
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Gambar 5.2.2.  Konsep Gsm Logo 

( Sumber : Hasil Olahan Peneliti ) 
 

 

Mengunakan Logogram dari bunga teratai  yang merupakan bunga yang disucikan dalam agama 

Budha tentu memiliki sebuah makna  dan melambangkan kesucian dari keindahan alam. 

diantaranya tangkai pisang dikombinasikan yang memiliki tujuan agar bisa menjadi ikonik dari 

kabupaten  lumajang tidak lepas dari hasil industri pertanian,  yang sudah cukup terkenal. Dan 

komposisi gunung  yang dibuat pada logo, merupakan salah satu symbol yang menjadikan objek 

dari panorama yang disajikan dan dikemas dengan nuansa sakral yang di gabungkan dengan unsur 

bunga teratai serta symbol awan menujuakan posisi ketinggian dari kawasan puncak B-29 yang 

berada pada posisi 2900 mdpl serta cahaya yang di wujudkan pada logo merupakan keindahan dari 

suatu ponarama yang sangat menarik yang diperoleh dari keindahan alam yang diabalut warna emas 

pada logo akan memberikan kesan keindahan dari sebuah kesucian.  yang perancangan branding 

Puncak B-29 
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Gambar 5.2.3. Konsep Logo dan Makna 

( Sumber : Hasil Olahan Peneliti ) 
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Gambar 5.2.4.  Kombinasi Logo, warna dan kombinasi 

( Sumber : Hasil Olahan Peneliti ) 
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5.3 Buku Photografi Wisata B-29   

wisata kawasan wisata B-29 ini berisi mengenai penjelasan tentang kawasan wisata yang 

berada di desa argosari yang ada di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Tidak hanya itu buku 

profil fotografi Wisata B-29 ini memaparkan lokal konten dan tradisi yang masi dijaga hinnga 

saat ini ada banyak hal yang dapat di pelajari bila kita berkunjung ke tempat wisata  B-29 baik 

dari segi perekonomian, religi, kesenian dan Adat istiadat yang diterapkan pada zammannya. 

yang saat ini dapat dimanfaatkan sebagai objek wisata. Dengan menggunakan teknik fotografi 

pada pengambilan gambar, diharapkan mampu menjadi daya tarik bagi masyarakat.Desain dari 

buku ini mengacu pada konsep yang telah ditentukan yaitu “Panorama Suci Gunung Bromo”. 

Dengan menggunakan layout jenis white space. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.3.1  Buku Fotografi 

( Sumber : Hasil Olahan Peneliti ) 
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Gambar 5.3.2  Buku Fotografi 

( Sumber : Hasil Olahan Peneliti ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 5.3.3  Buku Fotografi 
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( Sumber : Hasil Olahan Peneliti ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Gambar 5.3.4  Buku Fotografi 
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( Sumber : Hasil Olahan Peneliti ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 5.3.5  Buku Fotografi 
 

( Sumber : Hasil Olahan Peneliti ) 
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5.4 Website Kawasan Wisata Puncak B-29   

Sebagai media informasi dalam Brand destination  konten dari website di kawsan wisata B-29 Halaman 

ini mencakup panorama keindahan serta inforamasi dari tempat wisata itu sendiri. serta memberikan 

informasi kepada wisatawan dan juga menampilakan potensi yang ada di sekitar kawasan wisata B-29 

Kabupaten Lumajang sebagai pengenalan pada masyarakat akan keindahan yang di kemas secara 

virtual dan diharapkan menjadi salah satu tujuan wisata yang baru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 5.4  Website 
 

( Sumber : Hasil Olahan Peneliti ) 
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5.5 Video Iklan  Kawasan Wisata Puncak B-29   

 

Desain iklan video pembuka tidak jauh berbeda dengan Latar belakang yang terdapat pada buku 

fotografi menampilakan tentang wisata yang ada depan ditampilkan kembali dengan keragaman 

budaya suku tenger, pura Mandara Giri dan pasar agropolitan yang terkenal akan hasil alamnya 

pisang agung, serta potensi yang da di sekitar kawsan wisata B -29 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.4.1.Brosur 

( Sumber : HasilOlahanPeneliti ) 
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5.6 Brosur 

Jenis brosur puncak B-29 yang digunakan adalah jenis brosur tiga lipatan dengan ukuran 

brosur A4. Brosur Trowulan dicetak  dua sisi pada kertas jenis art paper150 gram. Lipatan brosur 

tersebut berbentuk “U” kedalam dengan lipatan pada sisi luar bagian kanan yang berisi ilustrasi 

relief, elemen grafis, logo. Selanjutnya pada sisi kiri bagian luar berisi foto gunung bromo disertai 

logo dari, dinas pariwisata dan Kebudayaan, pemerintah Kabupaten Lumajang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 5.6  Brosur 

( Sumber : Hasil Olahan Peneliti ) 
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5.7 Poster 

Desain poster memiliki 25 x 35 dan terdapat gambar pemandangan dari puncak kawasan  

Wisata B-29 yang dimana dapat menjadi daya tarik dari sebuah media promosi yang bertujuan 

meningkatkan nilai kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara dan menjadikan ikon tersendiri 

bagi kabupaten Lumajang.    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       
 

Gambar 5.7 Poster 

( Sumber : Hasil Olahan Peneliti ) 
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5.8  Marchendise 

Merhendise dalam media promosi berperan penting bagi wisatwan, karena dapat menjadi cindera mata 

dari sebuah objek wisata yang setelah merka kunjungi fungsi lain, dapat mempromosikan objek wisata 

kepada masyarakat, yang suda belibur dari tempat wisata tersebut, mereka dapat meperlihatkan di 

daerah nya dan dapat menjadikan daya tarik bagi wisatawan lokal untuk berkunjung, dalam objek 

wisata yang cukup menarik dan dijadikan salah satu destination mereka saat liburan   

 

 

 

 

Gambar 5.8.1 Gelang Ticket 

( Sumber : Hasil Olahan Peneliti ) 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Gambar 5.8.2  Postcard 

( Sumber : Hasil Olahan Peneliti ) 
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Gambar 5.8.3  Nootbook 

( Sumber : Hasil Olahan Peneliti ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.8.4   Souvenir Gelas 

( Sumber : Hasil Olahan Peneliti ) 
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BAB VI 

 

PENUTUP 

 

 

6.1 Kesimpulan 

 

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan destination branding kawasan wisata sebagai upaya 

menigkatkan minat kunjungan Wisatawan Domestik. Dari rumusan masalah penciptaan yang diajukan, 

pengumpulan serta analisis data yang telah dilakukan serta pembahasan yang telah dikemukakan pada bab 

sebelumnya, ditarik beberapa kesimpulan pada penciptaan ini. Adapun kesimpulan yang dirumuskan adalah 

sebagai berikut : 

 

1. Dalam melakukan destination branding Kawasan wisata puncak B-29 sebagai upaya meningkatkan 

minat kunjungan Wisatawan Domestik diperoleh konsep penciptaan yang didapatkan melalui hasil 

pengumpulan data serta teknik analisis data melalui observasi, wawancara, depth interview, SWOT, dan 

STP. 

 

2. Konsep spesial trip to visit pada desain Buku Panorama Suci Gunung Bromo dan media penunjang 

diimplementasikan dengan bentuk media yang dapat mencerminkan kesan kemewahanyang 



. 
 
 

diimpementasikan pada tatanan layout serta pemilihan warna pada proyek penciptaan Buku panorama 

suci gunung bromo 

 

6.2 Saran 

 Berdasarkan penjelasan penciptaan diatas maka dapat diberikan saran untuk pengembang  sistem 

ini sebagai berikut :  

1. Penciptaan logo destination baranding ini masih dapat dikembangkan dari segi desain yang 

selalu berkembang di tiap tahunnya. Penyesuaian karakter desain harus sesuai dengan 

keinginan pihak kabupaten Lumajang agar tidak meniggalkan konsep brand destination ini. 

2. PenciptaanBuku buku fotografi Panorama Suci Gunung Bromo ini masih dapat 

berkembang sesuai dengan keinginan pemerintah kabupaten Lumajang Seperti 

menggunakan media BTL,atau menggunakan media lain yang sesuai dengan target pasar 

3. Lebih disempurnakan lagi dalam penulisan laporan dan desain pada buku fotografi 

panorama suci gunung bromo yang telah dibuat. 
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