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BAB III  

METODOLOGI 

 Metodologi  Pengumpulan Data  3.1.

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metoda gabungan 

antara metoda kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif yang penulis lakukan 

adalah observasi ke kantor Panorama Ministry di Tomang, lalu mendatangi 

tempat-tempat beragama seperti Gereja, Wiahara dan Pura. Selain observasi, 

penulis melakukan wawancara terhadap pengelola Panorama Ministry dengan 

General Manager yang bernama Ellen Purnawan, Pendeta di GBI Tanjung Duren, 

Romo di Gereja Maria Bunda Karmel di Tomang, Bikus di Jakarta Barat, dan 

Pandita Ida Bagus Nyoman Sukadana di Pura Jakarta. 

 Sedangkan metode kuantitatif yang dilakukan penulis adalah menyebarkan 

kuesioner melalui Google Form kepada target yang telah ditentukan oleh penulis, 

sekiranya responden yang dibutuhkan oleh penulis sebanyak 123 responden. Lalu 

penulis mendapatkan dokumen dari pengelola Panorama Ministry untuk 

mengetahui data dari konsumen yang telah menggunakan jasa dari Panorama 

Ministry. 

3.1.1. Wawancara 

Wawancara adalah teknik untuk mengumpulkan data penelitian, dengan cara 

melakukan komunikasi secara langsung antara pewawancara dengan narasumber. 

Jenis wawancara yang penulis lakukan adalah wawancara terencana dan 

terstruktur, wawancara terencana tidak terstruktur dan wawancara bebas.  
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3.1.1.1. Proses Wawancara 

Berikut adalah narasumber yang penulis wawancara: 

1. Pengelola Perusahaan: 

Pada tanggal 1 Februari 2019, penulis melakukan wawancara terhadap 

Ellen (39 tahun) yang menjabat sebagai General Manager di Panorama 

Ministry. Wawancara dilakukan di Kantor Panorama Ministry, Tomang, 

Jakarta pada pukul 15:00 sore. Dalam wawancara ini, penulis mengetahui 

bahwa Panorama Ministry belum melakukan promosi yang maksimal. 

Promosi yang gencar dilakukan hanya Word of Mouth saja. Wawancara 

dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang apa yang ingin di 

tingkatkan dari promosi penjualan Panorama Ministry, target market 

konsumen dari Panorama Ministry dari segi Geografis dan Demografis, 

produk-produk apa saja yang disediakan oleh Panorama Ministry, promosi 

yang selama ini telah dilakukan oleh perusahaan. 

2. Pendeta untuk agama Kristen: 

Pada tanggal 3 Februari 2019, penulis melakukan wawancara 

terhadap Harry (41 tahun) yang menjabat sebagai Koordinator Ibadah 

Raya di GBI Tanjung Duren. Wawancara dilakukan di GBI, Tanjung 

Duren, Jakarta Barat pada pukul 20:00 WIB malam. Wawancara dilakukan 

untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana kegiatan perjalanan 

rohani di agama Kristen dan apakah diwajibkan untuk melalukan 

perjalanan rohani ke Tanah Suci atau tidak. 
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3. Romo untuk agama Katolik: 

Pada tanggal 4 Februari 2019, penulis melakukan wawancara 

terhadap Andreas Yudhi (49 tahun) yang menjabat sebagai Pastor kepala 

paroki di MBK. Wawancara dilakukan di Gereja MBK, Tomang Jakarta 

pada pukul 14:00 WIB. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan 

informasi tentang bagaimana kegiatan perjalanan rohani di agama Katolik 

dan apakah diwajibkan untuk melalukan perjalanan rohani ke tempat-

tempat bersejarah di Eropa atau tidak. 

4. Pandita untuk agama Hindu: 

Pada tanggal 23 Februari 2019, penulis melakukan wawancara 

terhadap Ida Bagus Nyoman Sukadana (60 tahun) yang menjabat sebagai 

Ketua Otoritas Pura di Chandra Prabha Pura Jelambar, Jakarta. Wawancara 

dilakukan di Chandra Prabha Pura Jelambar, Jakarta, pada pukul 11:00 WIB. 

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana 

kegiatan perjalanan rohani di agama Hindu dan apakah diwajibkan untuk 

melalukan perjalanan rohani ke tempat-tempat bersejarah di India, Nepal atau 

tidak. 

5. Biksu untuk agama Buddha: 

Pada tanggal 11 Maret 2019, penulis melakukan wawancara terhadap 

Romo Ki Ananda (70 tahun) yang dianggap telah senior di Vihara Ekayana 

Tanjung Duren, Jakarta. Wawancara dilakukan di Vihara Ekayana, Jakarta 
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Barat, pada pukul 15:00 WIB. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan 

informasi tentang bagaimana kegiatan perjalanan rohani di agama Buddha 

dan apakah diwajibkan untuk melalukan perjalanan rohani ke tempat-tempat 

bersejarah di India, Bhutan, Taiwan atau tidak. 

3.1.1.2. Analisa Wawancara 

Berikut adalah analisa dari wawancara yang dilakukan kepada: 

1. Pengelola Perusahaan: 

Dari wawancara bebas yang dilakukan penulis mendapatkan data bahwa 

panorama ministry ingin meningkatkan penjualannya dengan melalukan promosi 

seluruh produk-produknya, yakni terdapat 15 produk yang di bagi menjadi 3 

bagian: bagian pertama adalah THE CROSS (8D Classic Holyland, 10D Holyland 

Sinai, 9D Holyland Petra, 11-12D Complete Holyland, Holy Matrimony in Cana, 

Nazareth). Bagian kedua adalah THE CROSS Beyond Holyland, (7D Pilgrim to 

Vietnam, 6D Pilgrim to Korea, 11D Pilgrim to Turkey, 10D France Rome 

Pilgrimage, 12D West Europe Pilgrimage + Keukenhof). Bagian ketiga adalah 

ASIA (7D Pilgrim to Taiwan for Buddhist, 7D Pilgrim to India for Hindu, 11D 

Retreat Yoga India, 11D India Nepal Footprint of Buddha, 7D Peaceful Bhutan). 

Harga-harga yang berkisar untuk produk di atas adalah 14 hingga 42 juta 

sesuai dengan kurs dollar mada masa kini. Target marketnya adalah seluruh 

Indonesia di luar agama Muslim, yakni daerah-daerah seperti Jakarta, Sumatera 

Utara, NTT, Sulawesi Utara, Papua, Yogyakarta, Kalimantan Barat. Namun lebih 

dispesifikkan untuk kota Jakarta dahulu, yang memiliki kelas sosial dari 
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menengah bawah hingga menengah atas, yang berusia dari 26 tahun hingga 60 

tahun ke atas, yang biasanya telah memiliki pekerjaan. 

Promosi yang telah dilakukan oleh Panorama Ministry adalah membuat brosur 

berupa flyer, Word of Mouth yakni dari mulut ke mulut, sosial media di Instagram, 

facebook dan juga Youtube, serta iklan di koran Kompas, majalah-majalah seperti 

Senior Golden majalah untuk orang dewasa hingga dewasa tua, membuat 

merchandise seperti pouch yang dibagikan di flyer. Serta e-mail dan WhatsApp 

blast, yakni menyebar flyer dalam bentuk pdf. Namun, Panorama Ministry masih 

belum gencar mempromosikan produknya di sosial media, padahal nyata nya 

banyak engagements yang didapatkan oleh media sosial Panorama Ministry. 

 Kompetitor dari Panorama Ministry adalah Rich Tour yakni untuk 

perjalanan rohani katolik, Rhema Tour yakni untuk ke Holyland namun 

keunggulannya telah ada hubungan dengan pendeta-pendeta ternama, Christmas 

Tour, HMT Tour, Golden Rama, dan untuk perjalanan rohani Hindu dan Buddha 

belum ada competitor yang spesifik, karena biasanya umat Hindu dan Buddha 

mengumpulkan orang untuk menjadi suatu kelompok lalu mengatur dan mengurus 

perjalanannya sendiri. 

2. Pendeta di agama Kristen: 

 Dari hasil wawancara yang penulis dapatkan dengan salah satu pendeta di 

Jakarta, bahwa di dalam agama Kristen terdapat istilah ziarah yang biasa disebut 

dengan perjalanan rohani ke Israel atau Yerusalem yang di anggap Tanah Suci 

umat Kristen. Namun perjalanan rohani tersebut tidak diwajibkan. Akan lebih 
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baik jika yang memiliki waktu dan uang untuk melalukan perjalanan rohani. 

Manfaat yang didapatkan dari perjalanan rohani tersebut adalah mendapatkan 

pembaharuan dan penguatan iman setelah pergi ke tanah suci, dengan diharapkan 

menjadi pribadi yang lebih baik, serta mungkin pendapat suatu pencerahan atau 

pengelihatan untuk berubah menjadi yang lebih baik lagi.  

Aktivitas yang dilakukan adalah mengunjungi tempat-tempat yang di dalam 

Alkitab di tempat Tuhan Yesus melakukan doa, mukjizat dan sebagainya untuk 

berdoa dan menyembah Tuhan serta mengaggumi karya Tuhan. Tidak ada syarat 

atau kondisi tertentu untuk melakukan perjalanan rohani selama fisik masih kuat 

serta secara finansial mampu membiayai ke Tanah Suci. Untuk mendorong umat 

Kristen melalukan perjalanan rohani biasanya muncul dari iman pribadi masing-

masing yang pada usia tertentu ingin berkunjung ke tempat suci untuk mendapat 

atau menambah iman. 

3. Romo di agama Katolik: 

 Dari hasil wawancara yang penulis dapatkan dengan salah satu romo di 

Jakarta, bahwa di dalam agama Katolik terdapat istilah ziarah yang biasa disebut 

dengan perjalanan rohani ke Eropa Lourdes Vatikan serta gereja-gereja tua di 

sana, makam orang kudus, Goa Maria. Namun perjalanan rohani tersebut tidak 

diwajibkan karena hanya suatu divosi yakni tindakan kesalehan untuk 

mengembangkan iman. Manfaat yang didapatkan dari perjalanan rohani tersebut 

adalah mendapatkan pembaharuan dan penguatan iman setelah pergi, dengan di 

harapkan menjadi pribadi yang lebih baik, mempelajari sejarah atau ajaran dari 
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Bunda Maria atau tempat-tempat bersejarah pada saat itu, cerita kebaikkan Tuhan, 

terjadi mukzizat.  

Aktivitas yang dilakukan adalah berdoa di tempat kudus, bukan rekreasi 

semata saja, melalukan Ekaristi Kudus, Doa Rosario, doa pribadi, serta 

mendapatkan penjelasan dari tempat tersebut, dijelaskan ada pengalaman rohani 

apa yang pernah terjadi di tempat itu, serta untuk melakukan aktivitas praktik 

seperti jalan Salib. Tidak ada syarat atau kondisi tertentu untuk melakukan 

perjalanan rohani selama fisik masih kuat serta secara finansial mampu 

membiayai. 

Untuk mendorong umat Katolik melalukan perjalanan rohani biasanya dengan 

gereja mempromosikan dan memberitahukan untuk melakukan perjalanan rohani 

namun hal tersebut bukan menjadi kewajiban, jadi dapat dilaksanakan bagi yang 

mampu dan tidak wajib bagi yang tidak mampu. 

4. Pandita di agama Hindu: 

 Dari hasil wawancara yang penulis dapatkan dengan salah satu pandita di 

Jakarta, bahwa di dalam agama Hindu terdapat istilah ziarah yang biasa disebut 

dengan Tirtha Yatra, ke pura-pura misal di kota suci di India di Haridwar, sungai 

Gangga yang disucikan, temple-temple peninggalan Sri Khrisna, Bhisma, mandir-

mandir. Namun perjalanan rohani tersebut tidak diwajibkan tetapi apabila 

kebutuhan yang lain telah tercukupi alangkah baiknya ditutup dengan melalukan 

perjalanan rohani tersebut. Manfaat yang didapatkan dari perjalanan rohani 

tersebut adalah sebagai napak thilas karena dulu raja-raja sangat mengayomi 
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masyarakatnya makanya umat Hindu datang ke tempat seperti itu yakni kuil di 

India.  

Aktivitas yang dilakukan adalah sembayang, ada yang 3 waktu yakni pagi 

siang dan malam, kalau hari besar mengadakan upacara dengan sembayang 

bersama di kuil/pura, kapanpun dapat melalukan sembayang. Tidak ada syarat 

atau kondisi tertentu untuk melakukan perjalanan rohani selama fisik masih kuat 

serta secara finansial mampu membiayai, biasa orang-orang yang telah pension 

yakni duniawinya sudah cukup, biasa di hari tua programnya melakukan 

perjalanan rohani. Untuk mendorong umat Hindu melalukan perjalanan rohani 

biasanya telah di ajarkan sejak dini, seperti masyarakat Bali yang kehidupan 

sehari-harinya berkaitan erat dengan sembayang dan melalukan upacara-upacara 

adat istiadat Hindu. 

5. Biksu di agama Buddha: 

 Dari hasil wawancara yang penulis dapatkan dengan salah satu senior ahli 

dalam perjalanan rohani Buddha di Jakarta, bahwa di dalam agama Buddha 

terdapat aktivitas perjalanan rohani ke India untuk napak tilas yakni tokoh Buddha 

sendiri. Namun perjalanan rohani tersebut tidak diwajibkan, namun lebih baik 

untuk melakukannya untuk mengenal lebih baik tokoh Buddha itu sendiri. 

Manfaat yang didapatkan dari perjalanan rohani tersebut adalah mendapatkan 

pelajaran atau pengalaman tersendiri, menjadi lebih dekat dengan tokoh Buddha 

yang telah belajar dan berkeliling di daerah India tersebut.  
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Aktivitas yang dilakukan adalah sembayang, naik ke bukit berjalan kaki, 

menusuri sungai Gangga dan lainnya. Tidak ada syarat atau kondisi tertentu untuk 

melakukan perjalanan rohani selama fisik masih kuat dikarenakan terdapat 

aktivitas yang harus berjalan jauh misalnya untuk para lansia, serta secara 

finansial mampu membiayai. 

Untuk mendorong umat Buddha melalukan perjalanan rohani biasanya dengan 

biksu-biksu mempromosikan dan memberitahukan untuk melakukan perjalanan 

rohani serta bagi yang telah melakukan perjalanan rohani di India, akan dibuatkan 

dvd tentang pengalamannya, karena dengan visual dapat disebarkan, sehingga 

orang yang belum sempat mengikuti perjalanan rohani tersebut dapat termotivasi 

dengan melihat cuplikan-cuplikan perjalanan rohani tersebut. 

3.1.2. Kuesioner 

Pengambilan data kuesioner diberikan kepada masyarakat awam khususnya yang 

berdomisili di daerah Jakarta. Penduduk di Jakarta kurang lebih 9.608.000 

penduduk, penulis menggunakan rumus Slovin dengan tingkat error 0,09 maka 

dihasilkan 123 kuesioner. Sebagian dari responden tersebut berumur di bawah 36 

tahun hingga 56 tahun ke atas dengan pekerjaan dari pelajar, mahasiswa hingga 

pekerja. 

 Kuesioner ini bertujuan untuk mengetahui apakah diperlukannya sebuah 

promosi untuk produk Panorama Ministry, dan jika perlu penulis ingin 

mengetahui perancangan promosi apa yang sesuai dengan produk Panorama 
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Ministry sehingga masyarakat tertarik untuk membeli produk tersebut. Adapun 

hasil kuesioner sebagai berikut dan untuk pie chart dapat dilihat pada lampiran:  

Pertama-tama penulis menanyakan gender dari pengisi kuesioner, yang 

jumlahnya 123 orang, 64%-nya adalah perempuan dan 35.8%-nya adalah laki-

laki. Penulis ingin mengetahui gender dari masyarakat yang memiliki keinginan 

untuk melakukan perjalanan rohani. Kebanyakan dari responden adalah wanita, 

namun tidak masalah karena produk Panorama Ministry merupakan produk untuk 

wanita dan pria. Serta penulis ingin mengetahui umur dari responden yang 

dibutuhkan untuk mengetahui target pemasaran produk Panorama Ministry. 

Sebanyak 75.6% responden berumur di bawah 36 tahun dan 17.9% responden 

berusia 36-46 tahun, sisanya di atas 46 sampai 56 tahun ke atas. Untuk 

mengetahui dan menyesuaikan desain perancangan dengan target konsumennya. 

Setelah itu penulis ingin mengetahui agama yang dianut oleh responden, 

karena Panorama Ministry targetnya ialah Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha. 

Dari hasil responden yang penulis dapatkan, tercatat 30.9% beragama Kristen, 

20.3% beragama Katolik, 20.3% beragama Hindu dan 28.5% beragama Buddha. 

Penulis menanyakan hal ini untuk lebih memperjelas dan menekankan bahwa 

target konsumen Panorama Ministry dan pengisi kuesioner menganut agama 

Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha. 

Penulis ingin mengetahui seberapa banyak masyarakat yang mengetahui 

Panorama Ministry. Sebanyak 74% responden tidak pernah mendengar tentang 

apa itu Panorama Ministry, hanya 26% responden saja yang mengetahui 
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Panorama Ministry. Sehingga masih diperlukan promosi sehingga masyarakat 

akan lebih mengetahui tentang Panorama Ministry. 

Penulis ingin mengetahui darimanakah responden mengetahui produk 

Panorama Ministry bagi yang mengetahui saja, jika tidak tahu maka lanjut ke 

pertanyaan selanjutnya. Dari 123 responden yang mengetahui Panorama Ministry 

hanya 47 responden. 21.3% dari 47 responden mengetahui Panorama Ministry 

dari media cetak seperti koran, brosur, majalah. Sedangkan 42.6% dari 47 

responden mengetahuinya dari sosial media seperti Instagram, Facebook, 

Youtube, website. 10% mengetahui dari teman atau kerabat, dan sisanya tidak 

tahu. Maka dari hal tersebut penulis dapat mengetahui media apa saja yang telah 

efektif digunakan oleh Panorama Ministry, sehingga dapat penulis maksimalkan 

kembali media tersebut. Lalu penulis ingin mengetahui apakah masyarakat 

mengenal istilah ziarah di dalam agama yang dianut. Sebanyak 100% responden 

dari keempat agama Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha mengenal istilah ziarah. 

Sebagai bukti bahwa di dalam ke empat agama tersebut memang terdapat betul 

aktivitas perjalanan rohani.  

Penulis ingin mengetahui apakah terdapat aktivitas perjalanan rohani yang 

dilakukan oleh umat Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Mayoritas responden 

memiliki aktivitas perjalanan rohani di dalam agamanya. Hanya 6.5% responden 

yang menjawab tidak ada aktivitas ziarah atau perjalanan rohani. Setelah itu 

penulis ingin mengetahui bagaimana aktivitas perjalanan rohani yang dilakukan di 

agama yang dianut. 50% responden menjawab dengan berdoa di tempat-tempat 

suci tersebut, 7% melakukan sembayang di Pura ataupun Wihara untuk 
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menyembah leluhur, 23,4% mengunjungi tempat-tempat suci, 19.6% meminta 

restu atau iman dari Tuhan yang dipercayai keempat agama tersebut. Penulis ingin 

mengetahui aktivitas apa saja yang dilakukan saat melakukan perjalanan rohani, 

sehingga penulis dapat lebih mengenal gaya hidup dan aktivitas target 

konsumennya. 

Penulis ingin mengetahui apakah di dalam keempat agama tersebut 

diwajibkan untuk melakukan perjalanan rohani. Sebanyak 82.1% menurut umat 

beragama tersebut, perjalanan rohani yang ada di dalam agamanya masing-masing 

tidak mewajibkan umatnya untuk melakukan perjalanan rohani. Dengan data ini 

penulis jadi lebih mengetahui untuk memilih Copywrite yang nantinya akan 

digunakan pada perancangan. Serta untuk memperkuat pernyataan tersebut, 

penulis ingin mengetahui apakah responden memiliki rencana untuk melakukan 

perjalanan rohani. Sebanyak 64.7% responden memiliki rencana untuk 

melaksanakan perjalanan rohani. Penulis ingin mengetahui faktor untuk 

mendorong umat beragama untuk melakukan perjalanan rohani. Mayoritas 

jawaban dari responden adalah iman atau tokoh utama dalam agama. Lalu 

finansial dan waktu juga menentukan seberapa besar peluang agar perjalanan 

rohani diikuti oleh umat beragama. Lalu minat responden untuk melakukan 

perjalanan rohani dari skala 1-8. Sebanyak 79.7% responden dari skala 5 hingga 8 

memiliki minat yang cukup hingga tinggi untuk melakukan perjalanan rohani. 

Dan sisanya tidak terlalu minat hingga hampir tidak minat sama sekali untuk 

melakukan perjalanan ziarah. Hasil data ini untuk lebih mengetahui apakah 
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promosi yang dilakukan harus lebih dengan menggunakan bahasa yang lebih 

persuasif untuk mengajak targetnya. 

Penulis ingin mengetahui berapa range harga yang rela di keluarkan untuk 

melakukan perjalanan rohani. Sebanyak 40.7% responden rela mengeluarkan uang 

Rp 10.000.000,- hingga Rp 20.000.000,- untuk melakukan perjalanan rohani. 

Sebanyak 27.6% responden rela mengeluarkan Rp 20.000.000,- hingga Rp 

30.000.000,-. Namun tidak sedikit yang rela mengeluarkan di bawah Rp 

10.000.000,- yakni 26.6% responden. Dan sisanya berani mengeluarkan Rp 

30.000.000,- hingga lebih dari Rp 40.000.000,- untuk membeli jasa perjalanan 

rohani. Dengan data ini penulis ingin mengetahui tingkat SES dari target 

konsumen Panorama Ministry.!

Terakhir penulis ingin mengetahui media promosi apakah yang paling 

menarik perhatian masyarakat. Mayoritas responden sebanyak 80.5% memilih 

media sosial seperti Instagram, Facebook, Youtube dan lainnya untuk 

mempromosikan produk Panorama Ministry. Lalu dengan 36.2% dengan katalog 

yang berupa harga-harga dan produknya. 36% responden juga tertarik dengan 

poster dan brosur. Sisanya ada 26.8% melalui iklan di koran dan majalah. Sisanya 

lagi tertarik dengan testimoni lalu iklan yang ada di TV hingga tawaran program 

cicilan. Dari sini penulis ingin mengetahui media promosi apa yang memang 

paling efektif bagi target konsumen Panorama Ministry. 
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3.1.2.1. Analisa Kuisioner 

Kesimpulan dari hasil kuesioner yang penulis sebar adalah di dalam agama 

Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha terdapat perjalanan rohani yang dikenal 

dengan nama yang berbeda-beda, namun memiliki kegiatan aktivitas yang sama 

seperti menyembah dan berdoa kepada Tuhan untuk menghormati dan sebagai 

wujud rasa syukur dari penganutnya. Masih banyak masyarakat yang belum 

mengenal atau mengetahui produk Panorama Ministry sehingga diperlukannya 

promosi agar produknya lebih dikenali lagi. 

Target konsumen dari Panorama Ministry merupakan SES A-B yang 

tinggal di perkotaan dan gemar melakukan aktivitas rohani. Tak hanya 

dikhususkan pada orang tua dewasa ternyata masyarakat yang berumur di bawah 

36 tahun juga memiliki minat yang cukup tinggi untuk melakukan perjalanan 

rohani dan untuk mendorong masyarakat melakukan perjalanan rohani biasanya 

dari dalam diri masing-masing dimana keinginan mereka untuk yang rindu dekat 

dengan Tuhan dari setiap keempat agama tersebut. Setelah itu hasil dari kuesioner 

menyatakan bahwa media promosi yang efektif digunakan adalah melalui media 

sosial seperti Instagram, Facebook, Youtube dan lainnya serta poster, flyer dan 

iklan di media cetak masih diperlukan. 
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3.1.3. Observasi 

Observasi dilakukan penulis ke kantor Panorama Ministry, untuk melihat 

bagaimana promosi yang biasa telah dilakukan oleh Panorama Ministry. Serta 

penulis datang ke tempat-tempat Tour and Travel di mall untuk melihat promosi 

apa yang dilakukan dan melihat brosur-brosur yang ada serta produk-produk dari 

kompetitor. 

 

Gambar 3.1. Brosur produk Panorama Ministry 
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Gambar 3.2. Suasana kantor Panorama Ministry 

 
Gambar 3.3. Toko Panorama Ministry 
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3.1.4. Dokumen 

Dokumen adalah catatan tentang sesuatu yang telah berlalu, biasanya berisi 

tentang sekelompok orang atau peristiwa yang sesuai dengan penelitian. Penulis 

mendapatkan data dokumen dari pengelola Panorama Ministry, yakni hasil 

kuesioner yang telah dibagikan kepada para konsumen yang telah menggunakan 

jasa Panorama Ministry. 

Dokumen yang penulis dapatkan ialah data-data kuesioner yang diberikan 

oleh Panorama Ministry kepada konsumen yang telah menggunakan jasanya. 

Seperti bagaimana pesan dan kesan dari pengguna Panorama Ministry setelah 

melalukan perjalanan rohani bersama Panorama Ministry. 

Dari 50 kuesioner yang penulis baca, semuanya puas dengan pelayanan 

Panorama Ministry dari segi hotel, transportasi pesawat maupun saat di tempat 

tujuan, makanan yang disantap pada saat perjalanan dan lainnya. Responden juga 

baru pertama kali menggunakan jasa Panorama Ministry, serta tidak ada jasa Tour 

and Travel lainnya yang menjadi agen favorit bagi responden. 

Responden akan membeli jasa Panorama Ministry kembali apabila 

memiliki kesempatan untuk melakukan perjalanan rohani yang kesekian kalinya. 

Harga yang ditawarkan cukup terjangkau serta itinerary perjalanan yang bagus 

karena tidak banyak waktu yang di undur-undur, serta terdapat pelayanan dari 

tour leader dan pembimbing rohani yang baik serta mampu membawa suasana. 
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Gambar 3.4. Kuesioner untuk Konsumen 

3.1.5. Studi Eksisting 

Berikut ini adalah tabel-tabel perbandingan antara produk yang ditawarkan oleh 

Panorama Ministry dan para kompetitornya untuk perjalanan rohani agama 

Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha. 
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Tabel 3.1. Perbandingan untuk produk agama Kristen 

Perbandingan Antar Pilgrim Specialist 

Nama Panorama 
Ministry 

Golden 
Rama Christ Tour Rhema Tour Rich 

Tour 

Product 
12d 

Complete 
Holyland 

12d 
Favorite 
Pilgrim 
Holylan
d Sinai 
Petra 

Egypt 
Holyland 

Petra 

Holyland Tour 
12d Petra 

Jerusalem 
Mesir 
Petra 
Dubai 
Classic 

13d 

Harga 34.000.000 27.288.0
00 36.849.000 Usd 2490 Usd 3598 

Pesan  

All in 
Price, 

bergabungl
ah dalam 

perjalanan 
Unity, Save 

the date 

Diskon 
up to, 

fun fact 
daerah 

Promo, 
Nikmati 
program 
cicilan, 
super 

promo, 
super sale 

Rindu berziarah, 
Life Changing 

Trip, Mari 
berziarah 

sekarang... Saat 
pintu ziarah 

masih terbuka! 
Saat Kesempatan 

Masih Ada 
Saat Kesehatan 

Masih Ada 
Saat Dana Masih 

Ada 

Mari 
berziarah, 

buruan 
daftar, 

seat 
terbatas 

Visualis
asi 

Orange, 
Ungu, 
dengan 
foto dan 
ilustrasi 

Hijau 
Tua, 
foto 

ilustrasi 
tipografi 

Merah, 
berantakanti
dak teratur, 
foto, tulisan 

Biru + Orange, 
cukup 

berantakan, foto 
dan ilustrasi dari 
elemen desain 

Putih, 
berantaka
n, warna 

tidak 
teratur, 
foto dan 
ilustrasi 

Media 

Sosial 
Media, 
Flyer, 

Majalah, 
Web 

Sosial 
Media, 
Flyer, 

Majalah, 
Web 

Sosial 
Media, 
Flyer, 

Majalah, 
Web 

Sosial Media, 
Flyer, Majalah, 

Web 

Sosial 
Media, 
Flyer, 

Majalah, 
Web 
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Tabel 3.2. Perbandingan untuk produk agama Katolik 

Perbandingan Antar Pilgrim Specialist 

Nama Panorama 
Ministry 

Golden 
Rama Christ Tour Rhema 

Tour Rich Tour 

Product 
12d West 
Europe + 

Keukenhoff 

13d 
Favorite 
Pilgrim 
Spain 
Roma 

Lourdes 

14d Classic 
Europe + 

Keukenhoff 

13d Ziarah 
Katolik 
Lourdes 

Holy 
Europe 

Lordes 10d 

Harga 42.000.000 31.188.000 48.209.000 Usd 3050 Usd 2999 

Pesan 

All in Price, 
bergabunglah 

dalam 
perjalanan 

Unity, Save 
the date 

Diskon up 
to, fun fact 

daerah 

Promo, 
Nikmati 
program 

cicilan, super 
promo, super 

sale 

Rindu 
berziarah, 

Life 
Changing 
Trip, Mari 
berziarah 

sekarang... 
Saat pintu 

ziarah 
masih 

terbuka! 
Saat 

Kesempatan 
Masih Ada 

Saat 
Kesehatan 
Masih Ada 
Saat Dana 
Masih Ada 

Mari 
berziarah, 

buruan 
daftar, seat 

terbatas 

Visualisasi 

Orange, 
Ungu, 

dengan foto 
dan ilustrasi 

Hijau Tua, 
foto 

ilustrasi 
tipografi 

Merah, 
berantakantidak 

teratur, foto, 
tulisan 

Biru + 
Orange, 
cukup 

berantakan, 
foto dan 
ilustrasi 

dari elemen 
desain 

Putih, 
berantakan, 

warna 
tidak 

teratur, 
foto dan 
ilustrasi 

Media 

Sosial 
Media, Flyer, 

Majalah, 
Web 

Sosial 
Media, 
Flyer, 

Majalah, 
Web 

Sosial Media, 
Flyer, Majalah, 

Web 

Sosial 
Media, 
Flyer, 

Majalah, 
Web 

Sosial 
Media, 
Flyer, 

Majalah, 
Web 
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 Tabel 3.3. Perbandingan untuk produk agama Hindu dan Buddha 

 

 

 

 

 

 

 

Perbandingan Antar Pilgrim Specialist 

Nama Panorama Ministry Toya Yatra 

Product 7d Peaceful Bhutan 6d Nepal Bhutan 

Harga 33.000.000 27.550.000++ 

Pesan 
All in Price, bergabunglah 
dalam perjalanan Unity, 

Save the date 

Spesial promo, funfact 
daerah 

Visualisasi Orange, Kuning, dengan 
foto dan ilustrasi 

Putih, foto dan tipografi, 
ilustrasi sebagai pelengkap 

Media Sosial Media, Flyer, 
Majalah, Web 

Sosial Media, Flyer, 
Majalah, Web 
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 Metodologi Perancangan 3.2.

Untuk merancang desain promosi produk Panorama Ministry penulis mengacu 

pada Landa (2010), yakni terdapat 6 tahapan dalam proses desain grafis yaitu 

sebagai berikut: 

1. Overview 

Penulis mengidentifikasi tujuan dan sasaran promosi untuk Panorama Ministry 

untuk meningkatkan penjualannya dengan mengenalkan produk-produknya 

terhadap masyarakat. Target konsumennya ialah dari umur 36-50 tahun. Yang 

membuat Panorama Ministry unik dan membedakan dari perusahaan agen travel 

lainnya adalah menyediakan paket perjalanan untuk ke-empat agama seperti 

Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha, karena pada umumnya perjalanan rohani 

telah banyak pasarannya untuk agama Kristen dan Katolik, sementara agama 

Hindu dan Buddha biasanya melakukan perjalanan rohani yang diatur sendiri. 

Sehingga dapat disimpulkan untuk produk agama Hindu dan Buddha, Panorama 

Ministry dibilang perusahaan yang baru dalam menciptakan produk tersebut di 

pasarnya. 

2. Strategy 

Strategi dilakukan untuk mengambil intisari dari hasil data yang telah 

dikumpulkan, untuk mendapatkan cara yang digunakan untuk membuat solusi. 

Penulis akan menyatukan data-data yang telah didapat untuk dibuat promosi 

dengan memerhatikan strategi periklanan yakni sesuai dengan target 
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konsumennya mulai dari konten, pesan, media yang digunakan dan segi 

keuangan. 

3. Ideas 

Pada tahap ini untuk menemukan Big Idea, penulis membuat Mind-Mapping dari 

hasil riset-riset yang telah penulis lakukan selama ini. 

4. Design 

Pada tahap ini, penulis mulai membuat sketsa-sketsa desain yang tepat untuk 

membuat promosi Panorama Ministry. 

5. Production 

Pada tahap ini, penulis mencari tempat percetakkan media cetak yang penulis 

telah desain ataupun barang-barang promosi lain yang perlu dicetak. 

5. Implementation 

Pada fase akhir ini, penulis telah menyelesaikan solusi dari masalah untuk 

Panorama Ministry. Penulis melakukan pengecekkan kembali jika masih ada hasil 

yang kurang. 
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