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LEMBAR MOTTO

“Kamu Bisa Melakukan Apapun Asal Ada Niat, Tanggung Jawab dan
Berdoa”
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LEMBAR PERSEMBAHAN

Kupersembahkan kepada kedua orang tua serta saudara tercinta yang
telah menyemangatiku,
Serta semua pihak yang telah membatu menyelesaikan laporan ini,
terimakasih banyak.
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LEMBAR PENGESAHAN

iv

SURAT PERNYATAAN

v

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan potensi yang ada dan mengetahui
kategori potensi objek wisata alam Air Terjun Toroan di Kabupaten Sampang
Madura. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini
adalah penilaian potensi objek wisata Air Terjun Toroan. Pengumpulan data
dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang
digunakan analisis deskriptif pendekatan keruangan dan perhitungan persentase.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian potensi objek wisata Air
Terjun Toroan meliputi daya tarik berpotensi tinggi karena masih terjaga
keasliannya, fasilitas dan aksesibilitas berpotensi rendah karena belum dikelola
dengan baik, infrastruktur berpotensi rendah karena belum dikelola dengan baik.
Hal ini disebabkan kurangnya media promosi melalui perkembangan teknologi.
Maka dari itu peneliti bertujuan untuk merancang video promosi wisata alam air
terjun toroan di Kabupaten Sampang Madura sehingga masyarakat luas dapat
mengetahui dan mengunjungi tempat itu.

Berdasarkan hasil tersebut, objek wisata Air terjun Toroan termasuk dalam
kategori potensi rendah. Objek wisata Air Terjun Toroan perlu ditingkatkan
pengembangannya agar menjadi daerah tujuan wisata yang layak khususnya di
Kabupaten Sampang Madura.
Kata kunci : Peracangan Video Promosi, Media Sosial
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki banyak potensi alam baik di
daratan maupun di lautan. Keanekaragaman alam, flora, fauna dan, karya cipta
manusia yang memiliki nilai jual untuk dikembangkan menjadi sebuah usaha di
bidang kepariwisataan. Dengan kondisi tanahnya yang subur menjadikan
Indonesia sebagai pusat perhatian kelompok manusia untuk menetap dan
mengembangkan usahanya masing-masing. Bidang pariwisata juga diyakini
sanggup menyediakan pertumbuhan ekonomi secara cepat dalam hal pendapatan,
taraf hidup, dan berbagai sector lainnya. Selain itu juga, tempat pariwisata di
Indonesia memiliki ciri khas tersendiri yang dapat menambah daya tarik dan
memikat para turis manca negara dan domestic untuk mengunjunginya.
Pulau Madura merupakan pulau kecil yang terletak di wilayah jawa timur
yang bersebelahan dengan kota Surabaya. Pulau Madura memiliki empat
kabupaten, di antaranya, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten
Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep. Pulau Madura juga lebih dikenal oleh
masyarakat sebagai pulau garam. Pulau Madura juga memiliki berbagai tempat
wisata alam yang indah dan di kenal sebagai pulau religious. Pariwisata di pulau
Madura seharusnya mampu memunculkan identitas pariwisatanya yang terkait
dengan pariwisata sejarah. Banyak bangunan sejarah yang terdapat di pulau
Madura tentunya di Kabupaten Sampang, di antaranya Goa Lebar, Makam Ratu
Ibu, Air Terjun Toroan, Bukit Masegit, Pantai Nepa, dan lain sebagainya yang
merupakan ikon sejarah di Kabupaten Sampang Madura.
Objek wisata Air Terjun Toroan terletak di Desa Ketapang Daya,
Kecamatan Ketapang, dengan jarak ± 43km dari pusat kota ke arah utara dengan
akses jalan menuju lokasi di jalur transportasi umum Sampang - Ketapang –
Sokobanah. Air Terjun Torowan yang merupakan satu-satunya air terjun di
Kabupaten Sampang dan di Pulau Madura, sumber mata Air Terjun Torowan
berasal dari sungai sumber payung yang berada di kecamatan Ketapang Timur,
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dengan posisi tinggi mencapai +20m dari permukaan air laut dan letak jatuh air
terjun yang langsung bermuara ke laut lepas pantai utara merupakan pesona
tersendiri dari air terjun ini.
Selain keindahan pesona air terjun dan paparan pantai utara wisatawan
akan mendapat kemudahan dengan pemenuhan sarana dan prasarana yang telah
tersedia pada objek wisata ini berupa sarana mandi/WC, tempat penjual
makanan/minuman, dan tempat parkir, sudah memadai. Wisata ini ramai
dikunjungi oleh wisatawan pada hari besar agama, liburan sekolah dan akhir
pekan, bagi mereka yang ingin melepaskan kepenatannya setelah beraktivitas.
Menurut beberapa wisatawan yang mengunjungi wisata Air Terjun Toroan
di Kabupaten Sampang Madura mengatakan belum menjadi tujuan favorit
wisatawan, baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Salah satu
penyebabnya adalah kurangnya publikasi tempat dan media promosi yang bisa
menunjang wisatawan agar datang ke Air Terjun Toroan tersebut.
Namun

Dinas

Pemuda,

Olahraga,

Kebudayaan,

dan

Pariwisata

(Disporabudpar) Sampang menargetkan kunjungan ke objek wisata Air Terjun
Toroan tahun ini mencapai 2. 543.675 wisatawan nusantara (wisnus) dan 675
wisatawan mencapai (wisman). Target tersebut meningkat 10 persen dari tahun
sebelumnya.
Kepala Disporabudpar Sampang Aji Waluyo mengatakan, naiknya target
kunjungan tersebut sesuai dengan upaya pengembangan tempat wisata yang
selama ini telah dilakukan. Mulai pelayanan, sarana prasarana (sarpras), dan faktor
keamanan di lingkungan wisata.
Menurut Aji Waluyo, pengembangan objek wisata perlu dilakukan dan
dimasukkan dalam rencana pembangunan daerah. Tujuannya, agar tempat wisata
semakin diminati dan memaksimalkan promosi wisata, baik melalaui website,
kalender wisata, dan pemasangan iklan. Agar tempat wisata di Kota Sampang
lebih dikenal masyarakat luas.
Dari permasalahan tersebut dapat disimpulkan bahwa wisata alam Air
Terjun Toroan di Kabupaten Sampang membutuhkan media promosi yang bisa
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menjelaskan dan bisa memperkenalkan ke wisatawan domistik maupun
mancanegara. Sebelumnya wisata alam di Kabupaten Sampang masih menggukan
brosur sebagai pengenalan, akan tetapi media brosur ini dianggap kurang optimal.
Oleh karena itu, tujuan dari kerja praktek ini adalah untuk mampu memberikan
asumsi pada wisata alam Air Terjun Toroan di Kabupaten Sampang dalam media
promosi melalui video promosi. Dengan mengikuti perkembangan arus jaman
pada era globalisasi serta meningkatkan kualitas diatas. Karena komponenkomponen tersebut membantu para wisatawan dengan menyediakan informasi
seputar wisata alam Air Terjun Toroan di Kabupaten Sampang Madura. Sehingga
informasi tersebut bisa lebih mudah diingat oleh wisatawan karena media promosi
yang unik dan tidak membosankan untuk di tonton.
Dalam video promosi semua informasi dapat dengan cepat untuk
dipahami, karena media yang disampaikan berupa visual dan audeo. Dengan video
promosi tersebut dapat akan mudah di implementasikan di berbagai media
terutama media digital, seperti youtube, website official perusahaan, sosial media,
dan sebagainya. Selain menyampaikan semua informasi mengenai perusahaan,
video promosi tersebut bisa dijadikan media promosi untuk meningkatkan brand
awareness dari wisata alam Air Terjun Toroan di Kabupaten Sampang Madura.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan
permasalahan yaitu bagaimana cara untuk promosikan wisata alam Air Terjun
Toroan di Kabupaten Sampang dapat dikenal oleh berbagai manca negara?
1.3 Batasan Masalah
Adapun batasan masalah yang dapat diambil dari rumusan masalah yaitu
hanya terbatas pada pembuatan vidio promosi.
Durasi 1 – 2 menit, objek video wisata alam Air Terjun Toroan.
1.4 Tujuan Masalah
Berdasarkan rumusan masalah dan batasan masalah di atas, tujuannya
yaitu, untuk membuat Video Promosi Destinasi Wisata Alam Air Terjun Toroan di
Kabupaten Sampang Madura.
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1.5 Manfaat Masalah
Manfaat yang di peroleh dari kerja praktek ini adalah :
1. Manfaat Teoritas
a. Hasil laporan kerja praktek ini dapat menjadi refrensi atau kajian teoritas
khususnya dalam bidang pembuatan video promosi bagi mahasiswa Desain
Komunikasi Visual.
b. Hasil laporan kerja praktek ini dapat menjadi acuan bagi masyarakat
khususnya dalam bidang keilmuan video promosi
2. Manfaat Praktis
a. Hasil laporan kerja praktek ini dapat diaplikasikan langsung oleh wisata
alam Air Terjun Toroan di Kabupaten Sampang Madura.
b. Hasil laporan kerja praktek ini bermanfaat bagi perusahaan khususnya pada
media promosi.
1.6 Pelaksanaan
Pelaksanaan kerja praktik yang telah dilakukan adalah dengan total waktu
235 jam kerja.
Tempat

: Dinas Pemuada, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata
Kabupaten Sampang Madura

Alamat

: Jl. K.H. Wahid Hasyim No.23 Kabupaten Sampang Madura

Tanggal Pelaksanaan : 12 Agustus s/d 6 September 2019
Hari / Waktu

: Senin s.d. Kamis / 07:30 – 16:30 WIB dan Jumat / 08:00 –
17:00 WIB

1.7 Sistematika Penulisan
Terdapat 5 bab yang tersusun secara sistematik dalam penyusunan laporan
ini. Urutan bab-bab tersebut sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Pada bab ini menjelaskan dan membahas tentang latar belakang masalah,
rumusan masalah, batasan masalah, manfaat yang terdiri dari beberapa sub-bab
yaitu; manfaat teoritis dan manfaat teoritis, serta penjabaran tentang pelaksanaan
kerja praktik dan sistematika penulisan laporan.
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BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
Pada bagian ini membahas tentang Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan,
dan Pariwisata Sampang Madura yang terdiri dari profil perusahaan, visi misi dan
tujuan perusahaan, serta alamat perusahaan.
BAB III TINJAUAN PUSTAKA
Tinjauan pustaka akan menjelaskan mengenai teori-teori yang digunakan
dalam perancangan, yang berkaitan dengan permasalahan pada laporan ini.
BAB IV DESKRIPSI PEKERJAAN
Pada bab ini membahas tentang pekerjaan yang telah dilakukan selama
penulis melakukan kerja praktik di Dinas Pemuada, Olahraga, Kebudayaan, dan
Pariwisata Sampang Madura. Selain itu akan dibahas juga hasil dari perancangan
yang diangkat dalam laporan ini, dan implementasi karya tersebut pada beberapa
media.
BAB V PENUTUP
Bab

terakhir

ini

menjelaskan

mengenai

kesimpulan

dan

saran.

kesimupulan akan meringkas keseluruhan hasil dalam laporan kerja praktik ini
yang berhubungan dengan permasalahan dan jalan keluar dari permasalahan
tersebut atau solusi yang diberikan penulis. Pada bagian saran, penulis akan
memberikan beberapa masukan tentang permasalahan yang telah diangkat ke
dalam laporan kerja praktik ini.
DAFTAR PUSTAKA
Daftar pustaka merupakan catatan yang berisi tentang beberapa daftar
sumber referensi yang telah digunakan sebagai dasar dalam penulisan laporan
kerja praktik ini. Berupa jurnal, buku, e-book, dan lain.

BAB II
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
2.1 Profil Perusahaan
Kota Sampang merupakan sebuah Kota dengan potensi wisata yang sangat
kaya. Kota Sampang sudah terbentuk secara alami sebagai kota agropolitan yang
didukung oleh keadaan alam dan lingkungan wisata yang potensial.
Wisata di Kota Sampang bagian utara selalu ramai dikunjungi oleh
wisatawan karena letak wisatanya itu sendiri yang berada di pesisir pantai dengan
pemandangan yang indah dan suasana yang sejuk sehingga para wisatawan
merasa nyaman.
Pelestarian dan pemeliharaan kebudayaan dan pariwisata Kota Sampang
juga tak lepas dari hasil pengelolaan pemerintah melalui Dinas Kebudayaan Dan
Pariwisata Kota Sampang. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Sampang
memiliki kantor yang terletak di Jl. K.H. Wahid Hasyim No.23 Kabupaten
Sampang Madura
Tugas pokok dan fungsi dari Dinas Kebudayaan dan pariwisata yaitu
sebagai unsur pelaksana otonomi Daerah di bidang Kebudayaan dan Pariwisata.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang
berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui
Sekretaris Daerah. Potensi kebudayaan dan pariwisata yang dimiliki Kabupaten
Sampang Madura sendiri terbagi menjadi beberapa jenis yaitu : Wisata Agro,
Wisata Alam, Wisata Budaya, Wisata Goa, Wisata Rekreasi, Wisata Sejarah dan
Ziarah, dan Wisata Religi.
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2.2 Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan
2.2.1 Visi dan Misi
Visi :
a. Mewudkan Kota Sampang sebagai kota seni budaya dan tujuan
wisata Misi :
b. Mengembangkan sumberdaya manusia dan kepariwisataan yang
professional, berkarakteristik, dan berwawasan
c. Meningkatkan perlindungan, perkembangan, dan pemanfaatan kebudayaan
dan kesenian.
d. Mengembangkan industry pariwisata yang kreatif, inovatif dengan
memperhatikan terlaksanya septa pesona
e. Meningkatkan destinasi pariwisata kota yang berdaya saing tinggi pada
tingkat regional, nasional, dan internasional
f. Meningkatkan pemasaran melalui kemitraan dan kerja sama budaya dan
pariwisata dengan pemangku kepentingan dan / atau Kab/ kota/ negara lain
2.2.2 Tujuan
Untuk mewujudkan dan mengembangkan tempat wisata alam di Kabupaten
Sampang Madura semkin maju dan banyak wisatawan yang mengunjunginya.
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2.3 Struktur Organisasi

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Perusahaan
(Sumber : hasil olahansendiri)
2.4 KETENTUAN UMUM
2.4.1 Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Sampang
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sampang
3. Bupati adalah Bupati Sampang;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sampang;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang;
6. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Pemuda,
Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang;
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah
unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD di lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga,
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang; dan
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9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN
adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Pemerintah dengan
perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan
diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara
lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
2.4.2 Pasal 2
(1) Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur
pelaksana urusan Pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga,
Kebudayaan dan Pariwisata
(2) Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh
seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
(3) Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Kepemudaan dan
Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata dan tugas pembantuan.

(4) Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dalam melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebijakan bidang Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan
Pariwisata;
b. pelaksanaan kebijakan bidang Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan
dan Pariwisata;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Kepemudaan dan Olahraga,
Kebudayaan dan Pariwisata;
d. pelaksanaan administrasi dinas bidang Kepemudaan dan Olahraga,
Kebudayaan dan Pariwisata; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas
dan fungsinya.
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2.4.3 Pasal 3
(1) Susunan organisasi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
terdiri atas :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Umum;
2. Sub Bagian Keuangan dan Program;
c. Bidang Kepemudaan, membawahi :
1. Seksi Pembinaan Prestasi dan Kapasitas Pemuda;
2. Seksi Pemberdayaan Pemuda;
3. Seksi Pengembangan Pemuda
d. Bidang Olahraga, membawahi :
1. Seksi Olahraga Prestasi;
2. Seksi Olahraga Rekreasi;
3. Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga
e. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata, membawahi :
1. Seksi Kebudayaan;
2. Seksi Pariwisata;
3. Seksi Sarana dan Prasarana Kebudayaan dan Pariwisata
f. UPTD Dinas; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
(3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada
di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;
(5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
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2.5 TUGAS , POKOK DAN FUNGSI DISPORABUDPAR KABUPATEN
SAMPANG MADURA
2.5.1 Bagian Sekretariat
1. Sekretariat

mempunyai

tugas

merencanakan,

melaksanakan,

mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum,
kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, hubungan masyarakat,
protokol dan keuangan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat
mempunyai fungsi :
a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum.
b. Pengeloaan administrasi kepegawaian dan pembinaan sumber daya manusia.

c. Pengelolaan administrasi keuangan.
d. Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol.
e. Pengelolaan administrasi perlengkapan.
f. Pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan.
g. Pembinaan organisasi dan tatalaksana Dinas.
h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana Dinas.
i. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perundang-undangan.
j. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, rencana anggaran,
pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaannya.
k. Pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yudisial).
l. Pelaksanaan koordinasi perencanaan jaringan teknologi informasi dan
pemeliharaannya (maintenance);
m. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang.
n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan
dengan tugas dan fungsinya.
2.5.2 Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :
a. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat,
penggandaan naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan.
b. Melaksanakan urusan rumah tangga dan keprotokolan.
c. Melaksanakan tugas bidang hubungan masyarakat.
d. Menyusun perencanaan dan pelaksanaan urusan kepegawaian.
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e. Melaksanakan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, perawatan
perlengkapan kantor dan pengamanan.
f. Membantu penyelesaian masalah hukum di luar pengadilan (non yudisial).
g. Menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan
perundangundangan.
h. Menyiapkan bahan perencanaan jaringan teknologi informasi dan
pemeliharaannya (maintenance)
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
2.5.3 Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi :
a. Menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan
program; b. Melaksanakan pengolahan data;
c. Melaksanakan perencanaan program;
d. Menghimpun data, menyusun Rencana Strategis Dinas dan evaluasinya;
e Menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan program anggaran,
Rencana Kerja dan evaluasinya;
f. Menyiapkan bahan perencanaan sistem penganggaran dan kebijakan;
g. Menyiapkan bahan monitoring serta evaluasi organisasi dan
pelaporan; h. Menyusun Laporan Capaian Program Kegiatan;
i. Melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai; j.
Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan termasuk penyelesaian
rekomendasi hasil pengawasan;
k. Melaksanakan pengelolaan akuntansi keuangan;
l. Melaksanakan pengadministrasian dan penatausahaan keuangan;
m.Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan
keuangan
n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
2.5.4 Bidang Kepemudaan
1. Bidang Kepemudaan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,
mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Bidang Kepemudaan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Bidang Kepemudaan
mempunyai fungsi:
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a. Penyiapan

perumusan

pemberdayaan

dan

dan

penyusunan

pengembangan

kebijakan

penyadaran,

kepemimpinan,

kepeloporan

kewirausahaan, wawasan dan kreativitas pemuda.
b. Penyusunan
pemberdayaan

pedoman

petunjuk

teknis

dan

pengembangan

kebijakan

penyadaran,

kepemimpinan,

kepeloporan

kewirausahaan, wawasan dan kreativitas pemuda.
c. Pelaksanaan
pemberdayaan

koordinasi
dan

dalam

rangka

pengembangan

kebijakan

penyadaran,

kepemimpinan,

kepeloporan

kewirausahaan, wawasan dan kreativitas pemuda.
d. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan organisasi, aktivitas kepemudaan dan
kepramukaan.
e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
2.5.5 Seksi Pembinaan Prestasi dan Kapasitas Pemuda mempunyai fungsi :
a. Menyusun bahan rumusan dan kebijakan pembinaan dan peningkatan
partisipasi pemuda.
b. Menyusun petunjuk teknis pembinaan dan peningkatan partisipasi pemuda.
c. Menyusun bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan
kebijakan pembinaan dan peningkatan partisipasi pemuda.
d. Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria
pembinaan dan peningkatan partisipasi pemud.
e. Melaksanakan penyusunan desain teknis penyelenggaraan pengembangan
kapasitas kepemimpinan dan kaderisasi kepemudaan.
f. Melaksanakan sosialisasi dan promosi pengembangan kapasitas
kepeloporan pemuda dalam pembangunan.
g. Menyiapkan bahan pengkaderan melalui pendidikan kesadaran belanegara.
h. Menyiapkan bahan pelaksanaan pencegahan pengaruh destruktif terhadap
bahaya narkotika, psikotropika, zat aditif, pergaulan bebas, HIV/AIDS
pornografi dan porno aksi, prostitusi, perdagangan manusia dan penurunan
kualitas moral kepada pemuda.
i. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan penyadaran pemuda melalui
program pertukaran pemuda dan jambore pemuda.
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j. Menyiapkan bahan pelaksanaan pendampingan peningkatan kesadaran
lingkungan dan fasilitasi peningkatan pendidikan kepemudaan dan
kepramukaan.
k. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pembinaan
dan penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan kepemudaan.
l. Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan penyadaran pemuda.
m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kepemudaan.

2.5.6 Seksi Pemberdayaan Pemuda mempunyai fungsi :
a. Menyusun bahan perumusan dan kebijakan pemberdayaan pemuda.
b. Menyusun bahan pemberian petunjuk teknis pemberdayaan pemuda.
c. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan
pemberdayaan pemuda.
d. Menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan
kegiatan kepemudaan.
e. Menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan kreativitas, inovasi dan
kesukarelawanan pemuda.
f. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dan
pembinaan pemuda pelopor.
g. Menyusun bahan pelaksanaan fasilitasi pendidikan kepanduan/
kepramukaan.
h. Menyusun bahan pelaksanaan fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan.
i. Menyiapkan bahan pelaksanaan pameran investasi hasil karya dan lomba
kreasi pemuda.
j. Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang
pemberdayaan pemuda.
k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kepemudaan.
2.5.7 Seksi Pengembangan Pemuda :
a. Menyusun bahan perumusan dan kebijakan pengembangan pemuda.
b. Menyusun bahan pemberian petunjuk teknis pengembangan pemuda.
c. Menyusun bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan
kebijakan pengembangan pemuda.
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d. Menyusun bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria
pengembangan pemuda.
e. Menyusun bahan pelaksanaan pendataan potensi pemuda.
f. Menyusun bahan pengembangan sistem informasi manajemen kepemudaan.

g. Menyiapkan bahan pelaksanaan pelatihan keterampilan dan kewirausahaan
bagi pemuda.
h. Menyiapkan bahan pelaksanaan pendidikan, pelatihan, pengaderan,
pembimbingan, pendampingan, dan fasilitas akses permodalan serta
pengembangan sentra kewirausahaan pemuda.
i. Melaksanakan pameran pemuda dan sentra kewirausahaan pemuda.
j. Melaksanakan pengembangan budaya kreatif pemuda.
k. Merencanakan, memenuhi kebutuhan dan memelihara sararana dan
prasarana bidang kepemudaan.
l. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
kegiatan pengembangan pemuda.
m. Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan
pemuda.
n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kepemudaan.
2.5.8 Bidang Olahraga
(1)

Bidang Olahraga mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,
mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Bidang Olahraga.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Bidang Olahraga
mempunyai fungsi:
a. Perumusan dan penyusunan kebijakan keolahragaan.
b. Pemberian petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan keolahragaan.
c. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan keolahragaan.

d. Pengembangan kemitraan Pemerintah dengan masyarakat dalam bidang
keolahragaan.
e. Pemberdayaan dan pembudayaan olahraga serta peningkatan prestasi
keolahragaan.
f. Pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan serta pengembangan
keolahragaan.
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g. Pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga
unggulan.
h. Pelaksanaan pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga.
i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan keolahragaan.
j. Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan keolahragaan.
k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
2.5.9 Olahraga Prestasi, mempunyai tugas :
a. Menyusun bahan rumusan dan kebijakan pembinaan olahraga prestasi.
b. Menetapkan petunjuk pelaksanaan kegiatan Olahraga Prestasi.
c. Menyusun bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan
kebijakan pembudayaan olahraga.
d. Melaksanakan, membina dan mengembangkan olahraga.
e. Menyusun kebijakan teknis, standar, kriteria, dan pedoman serta
pemberian bimbingan strategis pembinaan dan pengembangan olahraga.
f. Melaksanakan pembibitan dan pembinaan olahraga.
g. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan, pembinaan dan pengembangan
keahlian tenaga teknis keolahragaan.
h. Melaksanakan pembinaan Olahraga bagi atlit berprestasi.
i. Melaksanakan pemberian dukungan dan penghargaan bagi atlit berprestasi.
j. Memberikan pertimbangan dan pengkajian pengembangan olahraga.
k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi olahraga.
l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Olahraga.
2.5.10 Seksi Olahraga Rekreasi mempunyai fungsi :
a. Menyusun bahan rumusan dan kebijakan dibidang Olahraga Rekreasi.
b. Menetapkan petunjuk pelaksanaan kegiatan Olahraga Rekreasi.
c. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan
kebijakan dibidang pembudayaan olahraga rekreasi.
d. Menyiapkan bahan pelaksanaan penggalian, pengembangan jenis dan
kegiatan festival serta lomba-lomba olahraga rekreasi.
e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pelestarian dan pengembangan olahraga
tradisional.
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f. Melaksanakan permasalahan olahraga bagi masyarakat.
g. Memfasilitasi dan mengembangkan olahraga masyarakat dan Olahraga
tradisional.
h. Melaksanakan kompetisi Olahraga masyarakat dan Olahraga trasional.
i. Melaksanaan pembudayaan olahraga lanjut usia dan penyandang cacat.
j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi olahragam.
k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Olahraga.
2.5.11 Seksi Sarana Prasarana Olahraga mempunyai fungsi :
a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga.
b. Melakukan pendataan dan inventarisasi sarana dan prasarana olahraga.
c. Merencanakan usulan pengembangan sarana dan prasarana olahraga.
d. Melaksanakan pendistribusian bantuan peralatan olahraga.
e. Melaksanakan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana olahraga.
f. Melaksanakan pengkajian dan evaluasi sarana dan prasarana olahraga.
g. Melaksanakan penyusun laporan hasil pelaksana pekerjaan.
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Olahraga.
2.5.12 Bidang Kebudayaan dan Pariwisata
(1) Bidang Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas merencanakan,
melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Bidang
Kebudayaan dan Pariwisata.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Bidang Kebudayaan
dan Pariwisata mempunyai fungsi:
a. Perencanaan dan pelaksanaan anggaran Bidang Kebudayaan dan Pariwisata.

b. Pelaksanaan perlindungan dan pengembangan seni budaya, sejarah dan
nilai-nilai tradisional.
c. Penetapan dan pelaksanaan kegiatan seni budaya, sejarah dan nilai-nilai
tradisional sebagai daya dukung dan daya tarik wisata.
d. Penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan,
pengembangan seni budaya, sejarah, nilai-nilai tradisonal dan usaha
kepariwisataan.
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e. Penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan dan pelaksanaan promosi
kebudayaan dan pariwisata.
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
2.5.13 Seksi Kebudayaan mempunyai fungsi :
a. Menyusun rencana kegiatan perlindungan, pengembangan budaya, sejarah
dan nilai tradisional.
b. Mengadakan pembinaan dan penanaman nilai-nilai budaya.
c. Mengadakan kerjasama, pelestarian pengembangan sejarah, budaya dan
nilai-nilai tradisional.
d. Memberikan dukungan dan penghargaan bidang budaya.
e. Memberikan dukungan dan penghargaan bagi seniman dan budayawan.
f. Melaksanakan pelestarian, pembinaan dan pengembangan seni dan budaya
daerah.
g. Memfasilitasi penyelenggaraan festival seni budaya daerah.
h. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan
dan Pariwisata.
2.5.14 Seksi Pariwisata mempunyai fungsi :
a. Menyusun rencana kegiatan pemasaran, kemitraan, pengembangan SDM
Pariwisata.
b. Menyediakan dan melaksanakan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan
bimbingan teknis Sumber Daya Manusia dan pelaku usaha pariwisata.
c. Menyusun dan melaksanakan kegiatan pemasaran dan promosi pariwisata
dalam dan luar negeri.
d. Menyediakan layanan informasi potensi dan destinasi pariwisata.
e. Melaksanakan pengelolaan data dan sistem informasi kepariwisataan.
f. Melaksanakan penyusunan kebijakan promosi dan sistem informasi
pariwisata.
g. Menyiapkan bahan kerjasama pengembangan pariwisata.
h. Menyelenggarakan pemilihan dan pemberdayaan duta wisata
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan
dan Pariwisata.
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2.5.15 Seksi Sarana dan prasarana Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai

fungsi:
a. Menyusun usulan, rencana kegiatan pembangunan, pengembangan dan
pengelolaan sarana prasarana kebudayaan dan destinasi wisata.
b. Melakukan pendataan dan inventarisasi sarana dan prasarana kebudayaan
dan pariwisata.
c. Menyiapkan bahan penyusun perencanaan dan pedoman pengembangan
obyek daya tarik wisata.
d. Melaksanakan pengadaan, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan,
pengelolaan dan pengendalian sarana dan prasarana kebudayaan dan
pariwisata.
e. Melaksanakan pengkajian dan evaluasi sarana dan prasarana kebudayaan
dan pariwisata.
f. Melakukan koordinasi dan pemetaan rencana pengembangan potensi
budaya dan pariwisata.
g. Melaksanakan penyusun laporan hasil pelaksana pekerjaan; dan h.
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan
dan Pariwisata. ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban
kerja, sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.
2.5.16 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
(1) UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis
penunjang tertentu
(2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
2.5.17 KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang
jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai
dengan bidang keahliannya.
(2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang
diangkat oleh Bupati.
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(3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati
berdasarkan

kebutuhan

dan

beban

kerja,

sesuai

peraturan

perundangundangan yang berlaku.

2.6 Alamat dan Kontak Perusahaan
Nama Perusahaan
: Dinas Pemuada, Olahraga, Kebudayaan, dan
Pariwisata Sampang Madura.
Alamat
Jenis Perusahaan

: Jl. K.H. Wahid Hasyim No.23 Kabupaten Sampang Madura.
: Pelayanan Dinas Pemuada, Olahraga, Kebudayaan, dan
Pariwisata membantu melaksanakan urusan pemerintahan
di Kabupaten Sampang dalam bidang kebudayaan dan
pariwisata.

Kontak

: (03283 321631)

Website

: Diporabudpar.sampangkab.go.id

BAB III
TINJAUAN PUSTAKA
Dalam bab ini membahas mengenai landasan teori yang digunakan dalam
Perancangan Video Promosi Wisata Alam Air Terjun Toroan Sampang Madura.
Adanya teori yang mendukung kuat serta referensi – referensi yang berhubungan
diharapkan perancangan ini mempunyai hasil yang memuaskan.
3.1 Penelitian Terdahulu
3.1.1 Sampang Madura
Sampang Madura adalah sebuah Kabupaten yang terletak di kepulauan
Madura, Jawa Timur, Indonesia. Berada diantara tiga Kabupaten lainnya, yaitu,
Bangkalan, Pamekasan, dan Sumenep.
Kabupaten Sampang memiliki 14 kecamatan terdiri dari 6 kelurahan dan 180
Desa yaitu, Kecamatan Banyuates, Kecamatan Camplong, Kecamatan Jrengik,
Kecamatan Karang Penang, Kecamatan Kedungdung, Kecamatan Ketapang,
Kecamatan Omben,, Kecamatan Pengarengan, Kecamatan Robatal, Kecamatan
Sampang, Kecamatan Sokobanah, Kecamatan Sreseh, Kecamatan Tambelangan,
Kecamatan Torjun.
Di titik kota Kabupaten Sampang sendiri merupakan wilayah yang sering
terkena dampak banjir disaat musim penghujan, tinggal tersisa 50 – 60 persen saja
yang terhindar dari arus banjir tersebut. Sehingga 30 – 45 persen masyarakat kota
Kabupaten Sampang meminta ganti rugi atas kerusakan tempat tinggalnya.
3.2 Teoritis
3.2.1 Pengertian Wisata Alam
Wisata dalam bahasa Inggris disebut tour yang secara etimologi berasal
dari kata torah (ibrani) yang berarti belajar, tornus (bahasa latin) yang berarti alat
untuk membuat lingkaran, dan dalam bahasa Perancis kuno disebut tour yang
berarti mengelilingi sirkuit. Pada umumnya orang memberi padanan kata wisata
dengan rekreasi, wisata adalah sebuah perjalanan, namun tidak semua perjalanan
dapat dikatakan wisata (Suyitno,2001).
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22

Menurut Fandeli (2001), wisata adalah perjalanan atau sebagai dari
kegiatan tersebut dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk
menikmati objek dan daya tarik wisata.
Wisata memiliki karakteristik - karakteristik antara lain :
1. Bersifat sementara, bahwa dalam jangka waktu pendek pelaku wisata akan
kembali ke tempat asalnya.
2. Melibatkan komponen - komponen wisata, misalnya sarana transportasi,
akomodasi, restoran, objek wisata, toko cinderamata dan lain-lain.
3. Umumnya dilakukan dengan mengunjungi objek wisata dan atraksi wisata.
4. Memiliki tujuan tertentu yang intinya untuk mendapatkan kesenangan.
5. Tidak untuk mencari nafkah ditempat tujuan, bahkan keberadaannya dapat
memberikan kontribusi pendapatan bagi masyarakat atau daerah yang
dikunjungi (Suyitno, 2001).
Wisata alam adalah bentuk kegiatan rekreasi dan pariwisata yang
memanfaatkan potensi sumberdaya alam, baik dalam keadaan alami maupun
setelah ada usaha budidaya, sehingga memungkinkan wisatawan memperoleh
kesegaran jasmaniah dan rohaniah, men-dapatkan pengetahuan dan pengalaman
serta menumbuhkan inspirasi dan cinta terhadap alam (Anonymous, 1982 dalam
Saragih, 1993).
Wisata alam merupakan kegiatan rekreasi dan pariwisata yang memanfaatkan
potensi alam untuk menikmati keindahan alam baik yang masih alami atau sudah ada
usaha budidaya, agar ada daya tarik wisata ke tempat tersebut. Wisata alam
digunakan sebagai penyeimbang hidup setelah melakukan aktivitas yang sangat
padat, dan suasana keramean kota. Sehingga dengan melakukan wisata alam tubuh
dan pikiran kita menjadi segar kembali dan bisa bekerja dengan lebih kreatif lagi
karena dengan wisata alam memungkinkan kita memperoleh kesenangan jasmani dan
rohani. Dalam melakukan wisata alam kita harus melestarikan area yang masih alami,
memberi manfaat secara ekonomi dan mempertahankan keutuhan budaya masyarakat
setempat sehinga bias menjadi Desa
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wisata, agar desa tersebut memiliki potensi wisata yang dilengkapi dengan
fasilitas pendukung seperti alat transportasi atau penginapan (anonimous).
3.2.2 Pengertian Pariwisata
Menurut H.Kodhyat (1983:4) pariwisata adalah perjalanan dari satu tempat
ke tempat yang lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok,
sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan
lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu.
Salah Wahab (1975:55) mengemukakan definisi pariwisata, yaitu :
pariwisata adalah salah satu jenis industri baru yang mampu mempercepat
pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan,
standar hidup serta menstimulasi sektor-sektor produktif lainnya. Selanjutnya,
sebagai sektor yang komplek, pariwisata juga merealisasi industri-industri klasik
seperti industri kerajinan tangan dan cinderamata, penginapan dan transportasi.
Menurut pendapat dari James J. Spillane (1982:20) mengemukakan bahwa
pariwisata adalah kegiatan melakukan perjalanan dengan tujuan mendapatkan
kenikmatan, mencari kepuasan, mengetahui sesuatu, memperbaiki kesehatan,
menikmati olahraga atau istirahat, menunaikan tugas, berziarah dan lain-lain.
Devinisi yang di kemukakan oleh A.J. Burkart dan S. Medik (1987)
Pariwisata adalah perpindahan orang untuk sementara dan dalam jangka waktu
pendek ke tujuan- tujuan diluar tempat dimana mereka biasanya hlidup dan
bekerja dan kegiatan-kegiatan mereka selama tinggal di tempat-tempat tujuan itu.
Definisi yang dikemukakan oleh Prof. Salah Wahab dalam Oka Yoeti
(1994, 116.) Pariwisata adalah suatu aktivitas manusia yang dilakukan secara
sadar yang 18 mendapat pelayanan secara bergantian diantara orang-orang dalam
suatu Negara itu sendiri/ diluar negeri, meliputi pendiaman orang-orang dari
daerah lain untuk sementara waktu mencari kepuasan yang beraneka ragam dan
berbeda dengan apa yang dialaminya, dimana ia memperoleh pekerjaan tetap.
Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Yoeti, (1991:103).Pariwisata
berasal dari dua kata, yakni Pari dan Wisata. Pari dapat diartikan sebagai banyak,
berkalikali, berputar-putar atau lengkap. Sedangkan wisata dapat diartikan sebagai
perjalanan atau bepergian yang dalam hal ini sinonim dengan kata ”travel” dalam
bahasa Inggris. Atas dasar itu, maka kata ”Pariwisata” dapat diartikan sebagai
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perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar dari suatu tempat ke
tempat yang lain, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan ”Tour”.
3.3 Media
Media berasal dari bahasa latin medium, dengan arti tengah, perantara, atau
pengantar. Apabila dipahami secara garis besarnya media adalah manusia, materi,
ataupun kejadian yang dapat memunculkan pengetahuan atau informasi bagi
siapapun penerimanya. Menurut Yudha Adhi dalam buku Media Promosi, media
merupakan sarana pengirim pesan dalam suatu proses komunikasi menuju kepada
penerima pesan. Dan menurut AECT (Assosiation for Education and
Communication Technology) media adalah segala sesuatu yang digunakan untuk
melakukan proses komunikasi agar penyampaian pesan sampai pada tujuan.
3.3.1 Unsur-Unsur Media
Media juga memiliki unsur-unsur di dalamnya, berikut penjelasan dari
unsur-unsur media:
1. Orang yang menggunakan atau menjadi media. Dalam ranah pendidikan
orang yang termasuk dalam unsur media adalah seperti guru, orang tua,
tenaga ahli, dan lain sebagainya.
2. Sebuah perangkat lunak (software) sebagai bahan yang mengandung
beberapa pesan yang disajikan dengan alat penyaji maupun tidak. Sebagai
contohnya adalah modul, film bingkai, audio, dan lain sebagainya.
3. Sebuah alat (device), apabila bahan merupakan perangkat lunaknya, maka alat
adalah perangkat keras (hardware) yang mendukung kinerja perangkat lunak
tersebut. seperti proyektor, tape recorder, radio, televisi, dan lain sebagainya.

4. Ada pula tempat sebagai terjadinya proses penyaluran media, seperti gedung
sekolah, kantor polisi, perpustakaan, dan lainnya. Tempat ini disebut dengan
lingkungan (setting) Adapula unsur teknik, sebuah prosedur yang harus
disiapkan untuk menggunakan alat, bahan, orang, dan lingkungan dalam
proses menyajikan pesan. Seperti teknik ceramah, teknik diskusi, teknik
kuliah, teknik demonstrasi, dan teknik lainnya.
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3.3.2 Jenis-Jenis Media
Secara umum, media memiliki tiga jenis, yaitu media visual yang
berarti media yang dapat dilihat seperti koran dan majalah, media audio yang
berarti media yang hanya dapat didengar seperti radio, dan media audio
visual yang berarti media yang dapat dilihat serta didengar seperti film atau
video yang tayang pada televisi.
1. Media Visual
Visual adalah segala sesuatu yang dapat dilihat. Maka media visual
adalah media yang dapat dilihat dan dibaca. Penghayatan media visual
mengandalkan indera penglihatan dan indera peraba. Media visual banyak
dan mudah ditemukan dimana saja, contohnya yaitu foto, gambar, komik,
majalah, koran, buku, rambu lalu lintas, dan sebagainya.
2. Media Audio
Audio adalah suara. Maka media audio adalah media yang
memiliki suara, hanya dapat didengarkan tanpa dilihat. Media audio
membutuhkan penghayatan yang kuat melalui indera pendengaran.
Sebagai contoh media audio ialah siaran radio, tape, dan sebagainya.
3. Media Audio Visual
Media audio visual merupakan gabungan dari media visual dan
media audio. Media audio visual merupakan media yang dapat dilihat dan
didengar secara bersamaan. Penghayatannya tidak hanya mengandalkan
satu panca indera, namun menggunakan indera penglihatan dan indera
pendengaran. Contohnya adalah media drama, pertelevisian, dan
sebagainya. Internet juga termasuk dalam media audio visual, namun lebih
disebut kepada multimedia karena di dalam internet memiliki lebih banyak
jenis format media. (https://pelajar.co.id)
3.4 Promosi
Saat ini kegiatan yang paling penting dilakukan dalam mengembangkan
suatu bisnis dan usaha ialah promosi. Promosi sendiri merupakan suatu kegiatan
komunikasi guna menperkenalkan suatu produk. Kegiatan promosi tidak hanya
sampai pada tahap menginformasikan suatu produk saja, namun juga berfungsi
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sebagai oembeda dari satu produk dengan produk lainnya. Promosi dilakukan agar
menambah profit sebuah produk, selain itu juga untuk meraih konsumen baru
serta menjaga konsumen lama agar tetap loyal kepada suatu produk.
3.5 Video
Menurut Iwan Binanto (2010: 179), kata video berasal dari kata latin, yang
berarti ‘saya lihat’. Video adalah teknologi pemrosesan sinyal elektronik yang
mewakilkan gambar bergerak. Aplikasi umum dari teknologi video adalah
televise. Video juga dapat digunakan dalam aplikasi teknik, keilmuan, produksi,
dan keamanan. Istilah video juga dapat digunakan sebagai singkatan videotope,
perekam video dan pemutar vidio.
Menurut Melvy Ayuningtyas (2011: 7), Video merupakan gambungan
gambar-gambar mati yang dibaca berurutan dalam suatu waktu dalam kecepatan
tertentu. Gambar-gambar yang digabung tersebut dinamakan frame dan kecepatan
pembacaan gambar disebut dengan frame rure, dengan satuan fps (frame per
second). Karena dimainkan dengan kecepatan yang tinggi maka tercipta ilusi
gerak yang halus, semakin berat frame rate maka semakin halus pergerakan yang
ditampilkan.
Kesimpulannya video adalah gabungan gambar-gambar yang tersusun secara
baik dalam satu waktu dalam kecepatan tertentu dan meghasilkan gambar gerak
dengan dimensi yang berbeda.
3.6 Video Promosi
Menurut World Trade Organization (Muljadi 2009: 9) video merupakan
media publikasi yang paling informative dan komunikatif, sebab video media
publikasi yang dapat menyampaikan pesan secara audio, visual, dan
taxtual,kemampuan media video dalam hal menyampaikan pesan cukup luasjika
di bandingkan dengan media publkasi lainnya seperti raidio maupun cetak. Seiring
dengan berkembangmya tehnologi, fleksibilasi yang dimiliki oleh video.
Menempatkannya seperti sebagai media multi device. Video tidak hanya dapat
disalurkan melalui televisi namun juga dapat diunggah ke berbagai situs popular

27

internet. Sehingga mampu dengan cepat memperkenalkan objek-objek yang ada
pada video kepada audiens.
Video promosi adalah bentuk penayangan informasi yang bersifat audio
visual sehingga menjadi kunci mengenai suatu merek atau membagikan informasi
kepada pelanggan dan target market. Video promosi merupakan cara yang tepat
dalam mengenalkan produk/jasa yang dipasarkan untuk tampil menonjol,
dibandingkan dengan pendekatan marketing yang hanya menggunakan teks.
3.7 Tujuan Promosi
Promosi sama halnya dengan komunikasi yang dibutuhkan oleh manusia, hanya
saja promosi dilakukan sebagai kebutuhan untuk melakukan atau mengembangkan
suatu usaha atau bisnis. Sebuah kunci kesuksesan dari keberhasilan suatu usaha yang
akan dikenal orang, diingat orang, meraih pelanggan, bertahan dari saingannya, dan
bangkit dari keterpurukan adalah promosi.

Secara garis besarnya promosi memiliki tiga fungsi yakni, menarik
perhatian audiens, menciptakan daya tarik konsumen, serta mengembangkan rasa
keingintahuan para audiens mengenai produk yang sedang ditawarkan.
Melalui proses promosi produk, diharapkan audiens akan menaruh perhatian
kepada produk yang ditawarkan. Dalam mengenalkan produk baru agar audiens
tertarik, diperlukan tampilan yang ‘habis-habisan’ dengan promosi, karena produk
baru cenderung memiliki pesaing yang lebih banyak dari produk pesaing lama
lainnya. Promosi dengan cara ‘habis-habisan’ ini akan memiliki pengaruh pada
promosi-promosi selanjutnya. Proses promosi ini akan menjadi awal dari prosesproses promosi lainnya di masa mendatang dan sangat penting karena merupakan
titik awal dari proses pengambilan keputusan seorang konsumen untuk
menentukan apakah akan menggunakan produk tersebut atau tidak. Orang tidak
akan berpikir lama apabila memang dari awal mereka telah tersugesti bahwa
produk yang ditawarkan adalah baik dan menarik.
Tahap berikutnya adalah menciptakan dan menumbuhkan rasa tertarik pada diri
para audiens kepada produk yang ditawarkan. Hal yang menarik dalam suatu produk
harus ditonjolkan dalam sebuah promosi. Meskipun setiap produk memiliki
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kelebihan dan kelemahan masing-masing, baiknya dalam promosi dibuatlah
kelebihan yang dapat menutupi kekurangan dari sebuah produk. Tujuan
ditonjolkannya kelebihan dari sebuah produk yaitu sebagai menaikkan citra positif
serta membangun kepercayaan audiens dalam sebuah produk.
Kemudian tahap selanjutnya adalah mengembangkan rasa keingintahuan
para audiens. Karena apabila audiens memiliki rasa ingin tahu yang besar,
manusia cenderung terus mencari tahu tentang hal yang ingin diketahuinya,
kebiasaan ini yang harus dimanfaatkan dalam melakukan promosi. Dengan rasa
ingin tahu audiens, maka rasa tertarik akan muncul kemudian memutuskan untuk
melakukan pembelian sebuah produk yang ditawarkan dalam promosi.
Beberapa hal yang menjadi tujuan dilakukannya sebuah promosi yaitu
menginformasikan produk, membujuk audiens, serta mengingatkan akan
keberadaan produk. Menginformasikan produk biasanya dilakukan pada produk
yang baru rilis. Melalui sebuah promosi, produk baru ini dapat dijelaskan
mengenai manfaat, kegunaan, serta juga dapat digunakan untuk produk lama yang
ingin melakukan perubahan harga agar tidak terjadi kesalahpahaman di kalangan
audiens. Pada tahap selanjutnya, promosi digunakan untuk memperbaiki kesan
yang salah dimata audiens sebagai mengurangi rasa takut audiens saat
menggunakan produk tersebut. Dalam jangka panjang promosi, informasi dapat
membangun citra perusahaan yang di bawa.
Kemudian tujuan yang kedua adalah membujuk. Ada banyak iklan yang
menampilkan slogan maupun visual yang menawan agar menarik audiens untuk
menggunakan produk tersebut. Sebuah tampilan seperti visual, suara, maupun
kalimat yang muncul diharapkan dapat mengubah persepsi dari para audiens dan
mampu menerima produk yang ditawarkan.
Tujuan promosi selanjutnya adalah mengingatkan setelah melakukan
promosi dalam jangka panjang. Tujuan promosi ini sangat penting karena akan
membuat audiens menjadi selalu ingat kepada produk dan menjadikan audiens
sebagai konsumen yang loyal terhadap produk yang ditawarkan serta
mempertahankan konsumen agar tidak menaruh perhatian kepada produk lain
yang menjadi pesaing.
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3.8 Bauran Promosi
Sebuah bauran promosi yang digagas oleh Philip Kotler yang tercantum
dalam buku karangan milik Drs. Djaslim Saladin (2004: 172) adalah sebagai
berikut:
a. Periklanan (advertising)
Periklanan merupakan segala bentuk penyajian nonpersonal,
promosi segala ide, promosi barang atau jasa yang dilakukan oleh sponsor
yang dibayar.
b. Promosi Penjualan (sales promotion)
Promosi penjualan yaitu variasi insentif jangka pendek bagaimana
audiens merangsang pembelian atau penjualan suatu barang atau jasa.
c. Masyarakat dan Publisitas (public relation and publicity)
Hubungan masyarakat dan publisitas adalah suatu usaha dari
program yang telah dirancang yang berguna untuk memperbaki,
mempertahankan, atau melindungi perusahaan atau citra produk.
d. Penjualan Personal (personal selling)
Penjualan personal atau biasa disebut dengan penjualan pribadi
adalah tatap muka dengan penyajian lisan dalam pembicaraan antara penjual
dan pembeli dengan tujuan melakukan penjualan.
e. Pemasaran Langsung (direct marketing)
Pemasaran

langsung

adalah

proses

penjualan

dengan

cara

komunikasi secara langsung dengan menggunakan media mail, telepon, fax,
surat elektronik, maupun internet guna mendapatkan balasan langsung dari
konsumen secara jelas.
3.9 Proses Pembuatan Video
Dalam pembatan sebah video harus dilakukan secara professional melalui
proses yang tidak sederhana dan terperinci. Oleh karena itu, dalam pelaksanaanya
proses produksi sebuah video mempunyai standar operasional yang harus dilakukan.
Standar operasional dalam proses produksi ini dilakukan untuk membantu dalam
proses editing agar lebih baik dan terperinci, sehingga tidak ada proses yang
terlewatkan mulaidari perancangan hingga penyelesaian semua proses.
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Secara umum, standar operasional produser yang harus dilakukan dalam proses
pelaksanaan produksi video ini dibagi menjadi tiga tahapan yaitu:
3.10 Pengertian Promosi
Promosi berasal dari kata bahasa inggris “promote” yang berarti
meningkatkan atau mengembangkan. Promosi adalah segala macam bentuk
komunikasi persuasi yang dirancang untuk mempromosikan pelanggan tentang
produk atau jasa dan untuk memengaruhi mereka agar membeli barang atau jasa
tersebut yang mencakup publisitas, penjualan perorangan dan periklanan,
(Zimmerer (2002). Definisi video menurut kamus besar Bahasa Indonesia yang
disusun oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
(1989 : 609) “Video adalah bagian yang memancarkan gambar pada pesawat
televisi atau rekaman gambar hidup, rekaman gambar hidup atau program televisi
untuk ditayangkan lewat pesawat televisi”.
Pengertian promosi menurut Buchari Alma (2013: 179) adalah : “Promosi
adalah sejenis komunikasi yang memberi penjelasan dan meyakinkan calon
konsumen mengenai barang dan jasa dengan tujuan untuk memperoleh perhatian,
mendidik, mengingatkat, dan meyakinkan calon konsumen”. Promosi merupakan
alat komunikasi dan menyampaikan pesan yang dilakukan baik oleh perusahaan
maupun perantara dengan memberi informasi mengenai produk, harga, dan
tempat. Informasi itu bersifat memberitahukan, dan mengingatkan kembali kepada
konsumen, para perantara atau kombinasi keduanya.
Pada hakikatnya promosi adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran yang
dimaksud dengan komunikasi pemasaran adalah aktivitas pemasaran yang berusaha
menyebarkan informasi, mempengaruhi atau membujuk dan mengingatkan target
market atau perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli dan loyal
pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan.

3.11Media Sosial
Media sosial merupakan media yang menawarkan digitalisasi, konvergensi,
interaktivitas, dan pengenmbangan jaringan pembuatan pesan dan penyampaian
pesannya

kemampuannya

menawarkan

interaktifitas

ini

memungkinkan

penggunaan dari media sosial memiliki pilihan informasi apa yang ingin
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dikonsumsi, sekaligus mengendalikan keluaran informasi yang dihasilkan serta
melakuan pilihan-pilihan yang diinginkannya. Kemampuan menawarkan suatu
interaktivitas inilah yang merupakan konsep sentral dari pemahaman tentang
media sosial. (Flew, 2002: 11-2)
3.12 Jenis-Jenis Media Promosi
Jenis-jenis media promosi dibagi menjadi tiga lini besar, yaitu Above The Line,
Below The Line dan Through The Line, seperti yang dijabarkan di bawah ini.

1. Above The Lane
Above The Line adalah cara berpromosi dengan menggunakan mass media,
seperti televise, radio dan media-media cetak dalam jumlah besar. Saat ini
internet sangat booming dan telah menjadi kultur baru di dalam masyarakat
kita dan hal tersebut memberi kesempatan bagi insan periklanan untuk
memanfaatkan space-space di search engine atau banner pada situs-situs yang
dianggap sering dikunjungi netizen. Tipe komunikasi ini adalah dalam
termasuk cara-cara konvensional yang telah banyak mengalami improve
meskipun masih bersifat impersonal pada konsumen.
Strategi Above The Line sangat cocok bagi produk/jasa/perusahaan yang
sifatnya umum, bisa diterima masyarakat luas, tidak memerlukan konsumen
dengan spesivikasi yang selalu rumit dan umlahnya selalu sedikit, karena hal
itu hanya membuang uang dan waktu. Untuk produk yang membutuhkan
pendekatan langsung dengan konsumen dapat menggunakan dengan strategi
Below The Line yang bersentuhan langsung dengan konsumen
Sifat dari media Above The Line merupakan media “tak langsung” yang
dimaksudkan untuk menjangkau konsumen yang sangat luas atang yang belum
terdefinisi.
1. Below The line
Below The Line adalah segala aktivitas promosi yang dilakukan ditingkat
konsumen dengan tuuan untuk merangkul consumen supaya aware dengan
barang/produk/asa/perusahaan yang ingin disampaikan. Below The Line dirasa
lebih efektif dan efisien, baik secara dana maupun target pasarnya, karena tipe
promosi Below The Line lebih menekankan pada komunikasi inter-persona
secara individu dan sifatnya juga lebih pribadi karena konsumen bersentuhan
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langsung secara lebih dekat dengan media promosinya maupun dengan produk
yang ditawarkan. Pada beberapa kasus promosi penjualan produk penjualan
konsumennya spesifik dan jumlahnya sedikit, Below The Line adalah sarana
yang lebih tepat untuk mempromosikannya.
Media promosi Below The Line menggunakan cara-cara yang lebih out-offthe

–box

dibandingkan

dengan

Above

The

Line

kerena

memang

memungkinkan untuk dilakukan. Yang termasuk dalam media promosi Below
The Line adalah media brosur, spnduk, poster, dan sebaginya
Brosur adalah terbitan tidak berkala yang terdiri dari satu hingga sejumlah
kecil halaman, tidak terkait dengan terbitan lain dan selesai dalam sekali terbit.
Berbeda dengan poster yang didesain untuk orang mudah dapat membaca
meskipun hanya sekedar lewat, brosur dimaksudkan untuk dibaca secara
khusus karena isinya megandung informasi tertentu. Pada beberapa jenis,
brosur dimaksudkan agar orang menyimpannya untuk sewaktu-waktu dibaca
kembali saat dibutuhkan informasi.
Yang masih termasuk dalam keluarga brosur beberapa diantaranya adalah
leaflet yang merupakan selembar kertas yang berisi informasi tertentu, umumnya
berjenis cetakan dua muka (front-behind) dalam lipatan-lipatan tertentu atau tidak
ada lipatan sama sekali dan dicetak di atas kertas berkualitas dalam desain yang
menarik, lalu flyer yang merupakan sehelai kertas yang umumnya berjenis cetakan
satu muka dengan kualitas kertas tak selalu bagus dan terkesan ala kadarnya atau
sering disebut selebaran dan terakhir adalah katalog, terdiri dari banyak
halaman/lembar yang merupakan sarana yang sangat tepat untuk mempromosikan
macam-macam jenis produk dengan jumlah banyak dan dengan penjelasan
spesifikasi per-produkyang lebih mendetail.

2. Through The Line
Through The Line merujuk pada strategi periklanan yang melibatkan ATL
maupun BTL, dimana penggunaan media sosial telah mengaburkan garis
antara teknik-teknik pemasaran dalam konteks media promosinya. Pada saat
ini, perusahaan menggunakan pendekatan yang terintegrasi melibatkan baik
ATL maupun BTL dan hal itu disebut pendekatan Trough The Line (TTL).
Pendekatan ini memungkinkan brands untuk berhubungan dengan konsumen
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dalam banyak lini dan hal itu menimbulkan persepsi yang solid mengenai suatu
perusahaan dan suatu produk, tujuan utama dari suatu perusahaan

BAB IV
DESKRIPSI PEKERJAAN
4.1

Analisa Pekerjaan
Kerja praktik yang dilakukan oleh penulis yaitu selama satu bulan, dimulai

pada tanggal 1 Agustus 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2019, di:
Nama perusahaan

: DISBUDPARPORA KABUPATEN SAMPANG
MADURA

Alamat perusahaan

: Jl. K.H. Wahid Hadyim No 23 Kabupaten Sampang
Madura

Berikut adalah lokasi selama seminggu, dengan ketentuan:
1. Setiap minggunya internship mendapatkan jatah 2 kali libur pada hari
Sabtu dan Minggu.
2. Jadwal Kerja yaitu :
Senin : 07.15 – 15.30
Selasa : 07.15 – 15.30
Rabu : 07.15 – 15.30
Kamis : 07.15 – 15.30
Jum’at : 07.15 – 11.00
Dalam jangka waktu satu bulan kerja praktik, penulis diberikan pekerjaan
yang berhubungan dengan program studi Desain Komunikasi Visual dengan
pembuatan video promosi Wisata Alam Air Terjun Toroan Kabupaten Sampang
Madura.
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4.2 Proses Pembuatan Video
Dalam pembuatan sebuah video harus dilakukan secara professional
melalui proses yang tidak sederhana dan terperinci. Oleh karena itu, dalam
pelaksanaanya proses produksi sebuah video mempunyai standar operasional yang
harus dilakukan. Standar operasional dalam proses produksi ini dilakukan untuk
membantu dalam proses editing agar lebih baik dan terperinci, sehingga tidak ada
proses yang terlewatkan mulalui dari perancangan hingga penyelesaian semua
proses. Secara umum, standar operasional produser yang harus dilakukan dalam
proses pelaksanaan produksi video ini dibagi menjadi tiga tahapan yaitu:
4.2.1 Pra Produksi
Pra produksi merupakan tahapan awal sebelum dilaksanakannya proses
produksi video. Tahapan ini merupakan tahapan yang paling penting dalam proses
pembuatan video. Karena ditahapan ini semua langkah-langkah perancangan untuk
produksi dilakukan. Di pra produksi ini, semua perencanaan harus disusun secara
rapi dan terperinci untuk menghindari kesalahan-kesalahan minor ataupun mayor
saat dilakukannya pengambilan gambar saat proses pengambilan editing. Beberapa
tahapan yang dilakukan dalam proses pra produksi ini yaitu:

1. Penentuan Konsep
Mencari dan menemukan konsep merupakan langkah paling awal
sebelum melakukan proses selanjutnya. Dan untuk menentukan konsep
yang akan digunakan untuk proses pembuatan video promosi wisata alam
Air Terjun Toroan Kabupaten Sampang Madura adalah melakukan
observasi pada wisata alam tersebut.
2. Pembuatan Storyline dan Storyboard
Setelah

menemukan

konsep,

langkah

berikutnya

adalah

menjabarkannya kedalam storyline dan storyboard. Langkah ini sangat perlu

dilakukan karena akan memudahkan kita saat melakukan proses shooting
atau pengambilan gambar dilapangan. Storyline dan storyboard akan
dijabarkan sebagai berikut:
a. Storyline
Storyline atau treatment berfungsi sebagai gambaran yang lebih
deskriptif dari konsep yang akan di videokan. Storyline berisi tentang
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deskripsi alur cerita yang akan diceritakan, dimulai dari awal mula
kemunculan gambar sampai akhir cerita yang diceritakan secara
kronologi.

No
1

Shot
Shot awal dari pembuatan video gapura

Audio
Main track (audio jungle)

depan wisata Air Terjun Toroan.
2

Pengambilan video pemandangan air laut

Main track (audio jungle)

yang diambil dari gubuk kecil yang
terdapat hiasan bola lampu.
3

Gapura Destinasi Air Terjun Toroan yang

Main track (audio jungle)

terletak didalam kawasan wisata menuru
air terjun.
4

Taman wisata Air Terjun Toroan.

Main track (audio jungle)

5

Pengambilan video didalam kawasan

Main track (audio jungle)

taman wisata.
6

Video Air Terjun Toroan dan interaksi

Main track (audio jungle)

pengunjung di kawasan air terjun.

Gambar 4.1 Storyline yang digunakan untuk pembuatan video
Sumber : Dokumentasi Penulis
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b. Storyboard
Storyboard dilakukan untuk mendeskripsikan rangkaian peristiwa
yang akan diambil saat shooting atau pengambilan gambar video.
Deskripsi rangkaian tersebut akan dituangkan ke dalam gambar-gambar
skets, untuk melihat rangkaian tersebut sudah sesuai dengan plot cerita
konsep dari video cerita yang akan dibuat. Selain itu storyboar digunakan
untuk memberikan gambaran tentang video yang akan dibuat dan melihat
kesinambungan antara konsep dengan yang akan direkam.

Gambar 4.2 Storyboard yang digunakan untuk pembuatan video
Sumber : Dokumentasi Penulis
Shot awal dari pembuatan video gapura depan wisata Air Terjun Toroan.
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Gambar 4.3 Storyboard yang digunakan untuk pembuatan video
Sumber : Dokumentasi Penulis
Pengambilan video pemandangan air laut yang diambil dari gubuk kecil
yang terdapat hiasan bola lampu.

Gambar 4.4 Storyboard yang digunakan untuk pembuatan video
Sumber : Dokumentasi Penulis
Gapura Destinasi Air Terjun Toroan yang terletak didalam kawasan wisata
menuru air terjun.
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Gambar 4.5 Storyboard yang digunakan untuk pembuatan video
Sumber : Dokumentasi Penulis
Taman wisata Air Terjun Toroan.

Gambar 4.6 Storyboard yang digunakan untuk pembuatan video
Sumber : Dokumentasi Penulis
Pengambilan video didalam kawasan taman wisata.
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Gambar 4.7 Storyboard yang digunakan untuk pembuatan video
Sumber : Dokumentasi Penulis
Video Air Terjun Toroan dan interaksi pengunjung di kawasan air terjun.

3. Persiapan Produksi
Setelah melakukan semua perencanaan, masih ada satu lagi
sebelum masuk ke tahap shooting atau pengambilan gambar yakni
persiapan produksi. Langkah ini sangat penting sebagai langkah terakhir
sebelum masuk ketahap produksi. Proses ini dilakukan untuk melakukan
cek dan mencocokkan apakan sudah sesuai dengan apa yang direncanakan
atau ada perubahan rencana dari perencanaan awal.
3.2.2 Produksi
Tahap produksi merupakan tahap untuk merealisasikan semua langkah
yang ada ditahap pra-produksi. Adapun tahap-tahap yang dilakukan saat
proses produksi antara lain shooting atau pengambilan gambar secara
keseluruhan, mulai dari awal sampai akhir:
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1. Cameraman
Pada proses ini cameraman bertugas mengambil gambar sesuai
dengan apa yang sudah direncanakan. Adapun teknik-teknik pengambilan
gambar yaitu:
c. Angele kamera
d. View kamera
e. Pergerakan gambar saat pengambilan
gambar 2. Check Kualitas Video
Dalam proses ini sebelum file di edit, terlebih dahulu dicheck kembali
apakah sudah sesuai. Agar mudah saat tahap editing video.
3.3.3 Pasca Produksi
Pasca produksi adalah tahap dimana semua yang dikerjakan dari praproduksi sampai produksi, diproduksi secara nyata. Pada tahap ini peliputi
pengeditan (pemberian efek, pemberian audio pada video, dll) dan di upload
di sosmed (sosial media). Menentukan softwere yang digunakan adalah
langkah awal dalam pasca produksi. Dalam pembuatan video ini penulis
menggunakan adobe premier. Adobe premier adalah softwere yang
digunakan untuk editing secara real-time baik oleh professional atau yang
masih belajar mengenal editing video. Tahap ini merupakan tahap
memasukkan semua source gambar dari dalam kamera kedalam video track
yang harus disusun menjadi satu rangkaian sesuai dengan storyline dan
storyboard. Setelah semua video tersusun menjadi satu rangkaian dalam satu
scenario, kemudian masuk kedalam proses mixing dimana proses ini adalah
memasukkan audio ataupun efek dan transisi.
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4.10 Implementasi Karya
4.10.1 Perancangan Media

Gambar 4.8 Backsound Yang Digunakan Video
Promosi Di website youtube.com yang dapat di
download gratis Sumber : Dokumentasi Penulis
Backsound tersebut dapat memberi dukungan visual dalam video. Dengan
adanya backsound maka kesan/pesan visual dalam video akan semakin menonjol,
sehingga konten video tersebut mudah dipahami.

Gambar 4.9 Bahan-bahan video promosi wisata alam Air Terjun Toroan
Kabupaten Sampang Madura
Sumber : Hasil Olahahan Penulis
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Memasukkan atau memilih bahan-bahan potongan video untuk pembuatan
video promosi wisata alam Air Terjun Toroan Kabupaten Sampang Madura.

Gambar 4.10 Format Video Promosi Wisata Alam Air Terjun Toroan
Kabupaten Sampang Madura
Sumber: Hasil Olahan Penulis
Format media yang digunakan adalah resolusi DSLR berukuran
1920x1080px 25fps. Video ini berisi informasi tentang wisata alam Air Terjun
Toroan Kabupaten Sampang Madura.
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Gambar 4.11 Perancangan Video Promosi Wisata Alam Air Terjun Toroan
Kabupaten Sampang Madura
Sumber : Hasil Olahan Penulis
Pada bagian pembuatan video promosi wisata alam tersebut menunjukkan
icon dari Air Terjun Toroan sendiri, sehingga dapat mempermudah dan dapat
dimengerti oleh masyarakat atau wisatawan.
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Gambar 4.12 Penutup dari Video Promosi Wisata Alam Air Terjun Toroan
Kabupaten Sampang Madura
Sumber : Hasil Olahan Penulis
Pada penutup video promosi Wisata Alam Air Terjun Toroan Kabupaten
Sampang Madura tersebut terdapat beberapa kalimat yaitu Kunjungi Pesona
Sampang. Pada kalimat tersebut bermaksut untuk mengajak masarakat atau
wisatawan untuk mengunjungi keindahan wisata alam di Kabupaten Sampang
tersebut terutama wisata alam Air Terjun Toroan tersebut.
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Gambar 4.13 Hasil Video Promosi Wisata Alam Air Terjun Toroan Kabupaten
Sampang Madura
Sumber : Hasil Olahan Penulis
Hasil dari semua pembuatan video promosi Air Terjun Toroan di
Kabupaten Sampang Madura.

BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Beberapa kesimpulan yang dapat penulis ambil dari perancangan video
promosi Wisata Alam Air Terjun Toroan Kabupaten Sampang Madura melalui
media sosial ini adalah:
a. Agar dapat menginformasikan suatu wisata alam tersebut secara meluas
dan perlu adanya suatu media yang akan diciptakan untuk menyampaikan
pesan terhadap masyarakat dan wisatawan.
b. Pada pembuatan video promosi yang diperlukan dalam proses pengambilan
dan

pengeditan

video

membutuhkan

waktu

yang

cukup

lama,

membutuhkan berbagai riset dan data-data karena dalam proses desain
tidak ada yang instan tanpa dasar- dasar yang jelas.
c. Video promosi tersebut merupakan media yang banyak dilihat oleh
masyarakat dan wisatawan, dipergunakan untuk menggambarkan citra
melalui perencanaan kreatif yang merupakan pendekatan suatu media
untuk memaksimalkan daya tarik visual.
d. Hasil karya suatu desain, terutama desain video tersebut harus mampu
membawa nilai-nilai yang terkandung dalam wisata alam yang ada pada
wisata alam Air Terjun Toroan tersebut.
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5.2 Saran
Dari laporan kerja praktek yang penulis paparkan maka penulis
menyarankan

dan

memberi

rekomendasi

terkait

kerja

praktek

di

DISPORABUDPAR sebagai berikut :
a. Adanya brief khusus sebelum melakukan pengambilan video karena tidak
banyak orang mengerti atau mengetahui akan indahnya wisata alam Air
Terjun Toroan. Agar proses tersebut dapat di gambarkan dengan baik dan
tidak terjadi miss komunikasi pada masyarakat maupun wisatawan saat
melihat video tersebut.
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