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BAB III 

METODOLOGI 

 

Penulis melakukan penelitian yang bertujuan untuk merancang media promosi 

untuk Taman Laut Olele sebagai wisata selam di Gorontalo, Sulawesi Utara, 

dengan tujuan meningkatnya awareness masyarakat terhadap potensi wisata 

Indonesia yang tidak kalah menariknya dengan tempat wisata luar negri. Untuk 

mendapatkan data-data yang penulis butuhkan, penulis melakukan berbagai 

metode, yaitu wawancara dengan pemilik diving center di Gorontalo, penyelam 

atau instruktur selam di Gorontalo, dan penyelam domestik, selain itu penulis juga 

melakukan dokumentasi lokasi, dan observasi forum selam khusus penyelam 

Indonesia. 

3.1. Taman Laut Olele 

Menurut leaflet cetakan tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan 

dan Pariwisata Gorontalo, Taman Laut Olele terletak di bagian pantai selatan 

Teluk Tomini kecamatan Kabila Bone. Secara geografis terletak pada posisi 00 

24’ 47.5” LU – 1230 09’ 28.3” BT. Lokasi ini menawarkan pemandangan dalam 

laut yang indah, ombak relatif tenang, letaknya jauh dari keramaian sehingga 

menambah kenyamanan suasana berwisata. Dituliskan dalam website Konservasi 

Kawasan dan Jenis Ikan, pendekatan konservasi dalam menetapkan kawasan 

konservasi laut ini berdasarkan hasil penelitian untuk pemanfaatan sumberdaya 
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alam bagi kepentingan rekreasi, wisata, pendidikan, dan hal lainnya yang tidak 

bertentangan dengan prinsip konservasi.  

 

Gambar 3.1. Peta Lokasi dan Titik Selam 

Sumber: www.dive-the-world.com 

Dasar kondisi umum lokasi ini topografi berdasarkan ketinggian dari 

permukaan laut di Desa Olele 1- 3 meter, hanya sebagian kecil yang memiliki 

ketingian kurang lebih 50 – 70 meter dari permukaan laut. Lokasi ini dapat 

dijangkau lewat jalan darat dengan kendaraan roda empat maupun roda dua, 

dengan waktu kurang lebih 30 menit dari ibu kota provinsi Gorontalo. Kondisi 

iklim di sini adalah tropis dengan musim hujan pada bulan Oktober – April, dan 

kemarau antara Juni – September. Angin utara bertiup pada Januari – Maret 
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bersamaan dengan datangnya musim kemarau, angin barat terjadi selama bulan 

April – Mei, angin tenggara pada bulan November – Desember, Angin selatan 

pada bulan Juli – Agustus yang mempengaruhi aktifitas nelayan. 

 Pasang surut lokasi ini diklasifikasikan sebagai tipe pasang surut ganda 

atau lebih mudah dimengerti dengan siklus pasang surut yang terjadi dua kali 

dalam sehari  (semidiurnal), yaitu dua periode pasang dan dua kali sururt, rata-rata 

pasang sururt sekitar 1 – 2 meter. Kecepatan arus 10cm/detik. Kondisi potensi 

ekologis masih sangat baik dan bervariasi.  

  

 

Gambar 3.1. Sign Olele 
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Gambar 3.2. Tanda Masuk Olele 

(a) Tanda tulisan Olele yang lama   (b)Tanda tulisan Olele yang baru 

 

 Seperti yang bisa dilihat pada gambar 3.2., sudah ada pembaharuan tanda 

masuk Desa Olele sendiri, dan untuk jalurnya mampu menampung dua ruas jalan, 

dan masing-masing bisa dilewati kendaraan roda empat. Pada gambar 3.1. 

terdapat foto dari papan selamat datang di Desa Olele namun keadaannya sudah 

tidak diperbaharui lagi, dari jarak jauh pun sudah tidak dapat dibaca dengan jelas. 
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Gambar 3.3. Suasana di bibir pantai 

 

 Suasana di bibir pantai ini sangat lah tenang, dan tidak ada ombak yang 

besar, sewaktu penulis berkunjung angin pun tidak tertiup kencang, dan keadaan 

air sangatlah jernih, hingga dari permukaan diatas 1 hingga 2 meter, kita dapat 

melihat batu-batu yang ada di dalam air. 

Pada saat berkunjung ke lokasi pada tanggal 7 Juni 2014, penulis menuju 

lokasi lewat jalur darat, untuk mencapai Goa Jin, perjalanan ditempuh dengan 

berjalan kaki kurang dengan melewati bukit, sekitar 20 menit, penulis beserta 

pemandu dapat mencapai lokasi, sepanjang perjalanan penulis melewati 

pemandangan desa Olele seperti pda gambar 3.5. yaitu adanya tempat duduk 

untuk nelayan atau penduduk sekitar untuk melihat ke laut, dan  pada gambar 3.6. 

penulis mengambil foto dari ketinggian sekitar 10 meter dari permukaan air, dari 
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atas bukit, namun dapat dilihat dari foto bahwa kita dapat dengan jelas melihat 

tembus ke dalam air.  

 

Gambar 3.5. Tempat duduk dipinggir pantai 

 

Gambar 3.6. Kejernihan air 
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Gambar 3.7. Goa Jin dari permukaan 

  

Dengan menempuh jalur darat penulis mencapai Goa Jin dari permukaan 

dari arah belakang bukit dan harus turun cukup terjal, dan pemandangan yang ada 

dari permukaan Goa Jin seperti pada gambar 3.7., ketika penulis berada di lokasi 

kondisi air sangat tenang, tidak seperti ada pergerakan air sama sekali, angin pun 

tidak bertiup kencang, matahari sangat terik dan  mampu menerangi penglihatan 

ke dalam air. Pada umumnya para penyelam mencapai lokasi ini dengan perahu 

motor dan masuk ke lokasi dari kanan gambar. Lokasi menyelam di Gorontalo 

sangatlah aman menurut wawancara yang dilakukan penulis pada tanggal 27 

Oktober 2014 dengan Rantje Allen. 
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 Gambar 3.8. Kejernihan air dari dari Goa Jin 

 

 Bukan hanya dengan kebersihan serta amannya lokasi untuk melakukan 

aktivitas menyelam, menurut Raymond Donal Wahani melalui wawancara pada 

tanggal 6 Juni 2014, Gorontalo memiliki karakteristik tersendiri dengan kepadatan 

karakteristik selam atau jenis selam,  kondisi bawah laut ini memiliki jenis selam 

yang cukup lengkap, jenis selam atau specialities diving terdiri dari night diving, 

muck diving, wall diving, wreck diving, slope diving,dan cave diving. Beberapa 

jenis diving lainnya yang ada di luar negri adalah ice diving, treasure diving, 

namun Indonesia merupakan negara tropis yang tidak memungkinkan adanya 

salju, dan menurut data yang penulis dapat tidak ada  treasure diving.  

Bagi Raymon Donald Wahani dan Rantje Allen, Gorontalo memiliki 

karakteristik bawah  laut yang cukup lengkap, dijelaskan lebih lanjut oleh Rantje 

Allen dengan contoh  jika di lokasi lain atau di tempat selam lainnya dalam jarak 
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1 kilometer hanya akan bisa kita jumpai satu jenis diving saja, jika ada slope 

diving maka untuk sepanjang 1 kilometer biasanya  para penyelam hanya akan 

menemui bentuk karakteristik selam tersebut, berbeda dengan Gorontalo yang  

jika kita menyelam dalam jarak 1 kilometer, maka kita dapat menemui lebih dari 

satu jenis selam, dengan karakteristik bawah laut yang padat, contohnya  dalam 

sepanjang 1 kilometer para penyelam bisa menemukan tebing  ( wall diving), 

pasir, slope dengan tiang-tiang karang, lalu ada seperti tali yang menjulur-julur ke 

bawah, dan lokasi ini hanya dengan kedalaman 1 hingga 2 meter saja para 

penyelam dapat melihat keindahan bawah laut, tingkat kedalaman ini aman untuk 

pemula. Hal ini merupakan salah satu keunikan lokasi diving di Gorontalo. 

Selanjutnya, dijelaskan juga oleh Rantje Allen bahwa keunikan lainnya 

bahwa adanya endemik bawah laut yang langka, biasa disebut dengan Salvador 

Dali Sponge, yaitu sebuah spons dengan ukuran yang sangat bervariasi dari yang 

sangat kecil hingga sangat besar, pemberian nama Salvador Dali disebabkan oleh 

kerumitan dalam ukiran lekukan spons ini serta ukurannya yang sangat surealis 

seperti aliran lukis seniman Salvado Dali. Penyelam yang melakukan selam di 

Gorontalo pasti akan menemukannya dikarenakan jumlahnya sangat banyak, jika 

penyelam ingin mencari spons Salvador Dali ini di luar Gorontalo, maka tidak 

akan dapat ditemukan. 

Gorontalo juga masih memiliki hewan laut yang sering muncul ketika para 

penyelam melakukan aktivitas selam, menurut Rantje Allen dan Raymond paus 

dapat ditemukan dan mereka tidak berbahaya, dengan panjang 10 hingga 12 

meter, dan berenang dengan cepat, paus-paus ini hanya memakan plankton dan 
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berlalu saja. Terdapat juga ikan Napoleon yang berukuran besar, Ramond 

mengatakan bahwa para penyelam akan dilarang memberi makan ikan-ikan ini, 

menurut beliau ikan-ikan ini tidak dapat diberi roti seperti wisata snorkeling di 

Pulau Seribu, lemak atau kandungan lainnya di dalam makanan tersebut bisa 

membuat hewan tersebut menjadi gemuk dan cepat mati. 

3.1.1 Wisata Lainnya di Gorontalo 

Menurut leaflet dan Rantje Allen, jika para turis berdatangan ke Gorontalo, para 

wisatawan dapat berkunjung ke lokasi lainnya di kota untuk berwisata, seperti 

benteng Otanaha, benteng Orange, pulau Saronde, dan wisata kuliner tentunya. 

 

Gambar 3.9. Otanaha 

 

Benteng Otanaha merupakan objek wisata yang berada di atas bukit kelurahan 

Dembe I, kecamatan kota barat, kota Gorontalo. Benteng ini dibangun sekitar 

tahun 1552, dan memiliki 348 anak tangga yang terdapat 4 tempat persinggahan 

diatantaranya hingga ke lokasi benteng. Persinggahan pertama dapat dicapai 
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setelah anak tangga ke 52, persinggahan kedua setelah 83 anak tangga setelah 

persinggahan pertama, persinggahan ketiga terdapat 53 anak tangga setelah 

persinggahan sebelumnya, dan untuk menuju persinggahan ke-empat harus 

melalui 89 anak tangga dan akhirnya 71 anak tangga lagi untuk menuju benteng 

Otanaha. 

 

Gambar 3.10. Benteng Orange 

Sumber: www.travel.detik.com 

 

Wisata pemandangan alam lainnya dapat dinikmati dengan berkunjung ke benteng 

Orange ini, berbeda dengan Otanaha, lokasi ini dapat dicapai dengan kendaraan 

roda empat, jika berjalan kaki, kurang lebih 20 menit dapat mencapai lokasi ini. 

Sepanjang perjalanan para wisatawan akan disuguhi pemandangan yang indah. 
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Gambar 3.11. Pulau Saronde 

Sumber: www.travel.kompas.com 

Pulau ini memiliki luas 2 hektar, dan khas dengan pasir putihnya, terdapat banyak 

tipe bebatuan, dan juga dituliskan bahwa lokasi ini cocok untuk para petualang. 

3.1.2 Transportasi 

Gorontalo masa kini mudah dijangkau, terdapat penerbangan dari Garuda, 

Sriwijaya, maupun Lion Air. Penerbangan ini ada setiap hari sekitar 3 hingga 4 

kali penerbangan per-hari. Berikut hasil yang penulis dapatkan dari penerbangan 

Jakarta (Soekarno Hatta International Airport) – Gorontalo (Jalaluddin Airport) 

dan Surabaya (Juanda International Airport) – Gorontalo (Jalaluddin Airport). 

  Pertama menunjukkan penerbangan Jakarta-Gorontalo, jam serta tarif 

penerbangan, dapat dilihat, pada harga paling murah total pulang pergi pada angka 

Rp 2.416.000,- dan maksimal pada angka Rp 4.200.000,-, jika dirata-ratakan maka 

Rp 3.330.500,- ini merupakan tarif booking yang tidak jauh hari atau pesan dalam 

waktu dekat. Selanjutnya, tiket untuk perjalanan booking jauh hari penulis 
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mencari tiket untuk tahun depan atau maksimal terbaru, total pulang pergi 

termurah Rp 2.750.000,- dan termahal pada Rp 4.360.000,-, dengan harga rata-

rata Rp 3.555.000,-. Berikutnya adalah tiket pada akhir minggu, dengan tarif 

termurah Rp 2.352.000,- hingga Rp 3.031.000,- dan harga rata-rata pada angka Rp 

2.691.500,-. Dan yang terakhir adalah tiket pada akhir tahun atau high season, 

yaitu pada angka Rp2.532.000,- hingga Rp 4.142.000,-. Angka rata-rata pada Rp 

3.337.000,-. Dengan perbandingan yang ada, dapat disimpulkan bahwa tiket 

pulang pergi dari Jakarta ke Gorontalo tidak memiliki harga yang terlalu 

signifikan, dan jika para penyelam yang ingin datang berkunjung pada akhir 

minggu atau pun booking tidak dari jauh hari harganya tidak jauh berbeda dan 

cenderung lebih murah dibanding melakukan booking dari jauh hari. 

 Selanjutnya harga tiket dari Surabaya ke Gorontalo, tidak jauh berbeda 

dari harga tarif  Jakarta-Gorontalo, kisaran harga pulang pergi Surabaya-

Gorontalo bermula pada angka Rp 2.472.000,- pada hari biasa, dan maksimal pada 

angka Rp 5.240.000,- dengan rata-rata Rp 3.856.000,-, Angka ini lebih tinggi 

daripada harga Jakarta-Gorontalo. Selanjutnya untuk range harga pada akhir 

minggu, dengan total pulang pergi dari Rp 2.204.000,- hingga angka Rp 

4.761.000,- dengan rata-rata Rp 3.482.000,-. Pada pemesanan akhir tahun total 

harga berangkat Rp 3.050.000,- hingga Rp 6.543.000,- dan harga rata-rata Rp 

4.796.500,-.  Terakhir untuk melakukan pemesanan tiket jauh hari, harga bermula 

dari angka Rp 2.651.000,- hingga Rp 6.165.000,- dan rata-rata pada angka Rp 

4.408.000,-. 
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 Penulis menyimpulkan bahwa harga tiket ke Gorontalo lebih murah jika 

dari Jakarta, selain itu setelah mengobservasi harga tiket ini terkait dengan 

waktunya, penulis menyimpulkan bahwa penerbangan ke Gorontalo tidak perlu 

melakukan pemesanan jauh hari untuk harga lebih murah kecuali jika adanya 

promosi dari pihak penerbangan, selain itu juga harga tiket akhir minggu 

cenderung sedikit lebih murah daripada waktu lainnya, kisaran pulang-pergi pada 

harga Rp 2.200.000,- hingga Rp 2.500.000,- paling murah dan maksimal pada 

kisaran Rp 6.000.000,-. Penerbangan ke Gorontalo sudah banyak dan tidak sulit 

untuk melakukan pemesanan tiket. 

3.2. Selam 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rantje Allen, Gorontalo memiliki lokasi 

yang aman untuk para pengunjunganya dari pemula hingga profesional, lokasi 

selam di Gorontalo memiliki sebuah endemik bawah laut yaitu Salvador Dali, 

sebuah spons dengan ukuran kecil hingga sangat besar dan tersebar sangat banyak 

di teluk Tomini ini. 
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Gambar 3.11. Spot Selam 

 

Bendera merah dengan garis diagonal putih merupakan lambang yang 

menandakan lokasi selam. Pada gambar 3.11 dapat dilihat lokasi selam Gorontalo 

di Sulawesi. Selama ini promosi selam yang sudah dilakukan oleh Rantje Allen 

untuk dving center milikinya yaitu, dengan menggunakan website, sosial media 

seperti Facebook, pameran, dan juga menulis artikel di majalah-majalah selam 

seperti AustralAsia, dan ia juga menulis buku yang berjudul Gorontalo Hidden 

Paradise bersama 2 penyelam  lainnya yang berasal dari Rusia.  
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Kegiatan promosi yang selama ini dilakukan pemerintah menurut wawancara, 

adalah dengan pameran Deep and Extreme yang berada di JCC Senayan setiap 

tahun, mencetak buku panduan atau leaflet, booklet yang isinya mengenai satu 

provinsi dan tidak dibahas secara fokus, jika ada informasi dari situs milik 

pemerintah, situs tersebut merupakan data scientific yang memaparkan luas lokasi, 

iklim, perkiraan ombak, dan akun Facebook yang tidak dikelola dengan baik, 

jarang memperbaharui konten, dan tidak menyampaikan strength dari loaksi ini 

sendiri. Tentunya kegiatan promosi dari yang sudah penulis dapatkan tidak 

mencerminkan informasi yang dimiliki Olele dan secara visual tidak digarap 

dengan baik. 

3.3. Penghobi Selam 

3.3.1. Profil Responden 

Untuk mengetahui target promosi yang tepat penulis melakukan wawancara dan 

juga survey, berikut profil penyelam berdasarkan survey yang telah disebarkan 

kepada 50 responden. Pembahasan dari hasil angket, yang pertama dari usia, 

 

Gambar 3.12. Chart usia 

Dokumen penulis, 2014 
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Pada data yang berhasil dikumpulkan dari grup selam yang aktif, 

cenderung pada usia 26-35 tahun, menyusul para usia 36-45 tahun, lalu 18–25 

tahun dan yang terakhir diatas 45 tahun. Hasil ini menunjukkan bahwa usia yang 

sedang aktif dalam melakukan selam cenderung banyak pada usia 26-35 tahun, 

dan pada usia diatas 45 tahun terlampir dengan jumlah yang sedikit, penyebabnya 

mungkin disebabkan faktor usia yang tidak terlalu aktif bermain media sosial 

dibanding kelompok umur lainnya. 

 

Gambar 3.13. Chart pendapatan 

Dokumen penulis, 2014 

 Pendapatan para penyelam yang mengisi angket ini mayoritas diangka Rp 

4.000.000,- hingga Rp 8.000.000,- , hal ini terhubung dengan hasil sebelumnya 

terkait usia, dimana pada kelompok umur ini pada umumnya baru bekerja 4 

hingga 8 tahun dengan asumsi baru lulus strata satu. Disusul pada angka Rp 0 

hingga Rp 3.000.000,- lalu Rp 9.000.000,00 hingga Rp 11.000.000,- yang 

seimbang dengan pendapatan di atas Rp 12.000.000,-. Raymond Wahani juga 

mengatakan bahwa untuk melakukan selam dibutuhkan biaya yang cukup besar 

terkait tabung oksigen, transportasi, dan lain sebagainya, maka penulis 

menyimpulkan dengan pendapatan pada angka Rp 4.000.000,- hingga Rp 
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8.000.000,- cenderung peminat selam mampu melakukan kegiatan selam. Dari 

pengamatan penulis berdasarkan forum selam, di sana terdapat banyak iklan 

perjalanan  selam, penulis melihat beberapa Gorontalo trip yang memiliki range 

harga sekitar Rp 2.700.000,- hingga Rp 3.100.000,- untuk perjalanan empat hari 

tiga malam  pada  kisaran di bawah tiga juta rupiah dan harga di atas tiga juta 

rupiah menawarkan paket untuk tujuh hari, pembayaran juga diperbolehkan untuk 

menyicil, seperti contohnya perjalanan akan dilakukan bulan Desember namun 

tawaran trip pada bulan Juni, maka dari bulan Juni hingga sebelum  

keberangkatan,  peserta bisa menyicil untuk melunasi. Catatan lainnya bahwa 

memang dilakukan penawaran jasa berbulan-bulan sebelum tanggal 

keberangkatan. 

 

 Gambar 3.14. Chart pekerjaan 

Dokumen penulis, 2014 

Kebanyakan para pengisi angket berupa wirausaha yaitu dengan jumlah 17 

orang, yang disusul oleh karyawan yang berjumlah 16 orang, lalu pelajar dengan 

jumlah 13 orang, dan 4 lainnya tidak dari kategori lainnya. Ditambah dengan 

wawancara yang dilakukan bersama Rantje Allen, jenis pekerjaan para penyelm 

itu sangatlah bervariasi dan tidak bisa ditebak, namun Rantje mengatakan sedikit 
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saja dominan para businessmen, selain itu, bahkan artis pun juga melakukan 

kegiatan selam, dari survery yang penulis lakukan juga terdapat 4 responden pada 

kategori other atau lainnya. 

 

 

 

Gambar 3.15. Chart frekuensi kedatangan 

Dokumen penulis, 2014 

 Frekuensi pengisi angket dalam melakukan selam dalam setahun yang 

terbanyak adalah 1 hingga 3 kali dalam setahun, lalu 4 hingga 6 kali dalam 

setahun, selanjutnya lebih dari 7 kali dalam setahun.  

 Dari yang penulis simpulkan bahwa sulit untuk mendapatkan profil 

penyelam yang profesional dari angket digital ini. Rantje Allen menceritakan 

beberapa profil penyelam yang mungkin cocok untuk lokasi selam di Gorontalo, 

berdasarkan karakteristik Gorontalo sendiri, para penyelam yang tertarik untuk 

berkunjung kemungkinan besar yang berjiwa adventurer atau petualang, seorang 

penyelam yang sudah profesional dikatakan oleh Sammy Kaunang dari 

wawancara pada 22 Oktober 2014, merupakan penyelam yang mencari 
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karakteristik bawah laut yang unik, beliau mengatakan bahwa kegiatan fotografi 

bawah laut dapat dilakukan dimana pun, namun untuk karakteristik bawah laut 

biasanya dicari oleh penyelam yang sudah profesional.  

3.3.2. Aktivitas Selam Responden 

 

Gambar 3.16. Chart lokasi 

Dokumen penulis, 2014 

 Lokasi yang paling banyak dikunjungi adalah Bali dengan berbagai diving 

site seperti Candi Dasa, Pulau Menjangan, Nusa Pendia, Pemuteran, Lamben, 

Padang Bai, dan lain sebagainya. Lalu yang terkenal setelah Bali adalah Manado, 

dengan deksripsi Bunaken, disusul oleh Pulau Seribu, lalu Gorontalo, Raja 

Ampat, Kalimantan, lainnya, dan yang terakhir adalah Pulau Weh.  
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Gambar 3.17. Chart pertimbangan 

Dokumen penulis, 2014 

 Pertimbangan yang membuat para pengunjung ingin datang kembali 

diantaranya disebabkan oleh bentuk topografi laut, biota laut, kondisi perairan, 

dan yang terakhir lainnya. Bentuk karakteristik bawah laut merupakan interest 

utama yang dijadikan para penyelam dan selanjutnya biota laut yaitu keindahan 

dan keunikan bawah laut serta hewan-hewannya, dan yang paling akhir adalah 

kondisi perairan yaitu kondisi perairan yang aman tanpa arus kencang, atau 

kondisi geografis lainnya yang mempengaruhi kegiatan selam dan berdampak 

pada kesehatan penyelam. 

3.4. Observasi 

Untuk mendapat data mengenai cara para penyelam berkomunikasi atau sifat serta 

sikap penyelam dalam berbagi informasi, maka penulis melakukan observasi 

melalui forum selam. Penulis melakukan pengamatan dari sebuah forum selam, 

www.forumselam.com, penulis melakukan pengamatan pada beberapa thread yang 

berjudul “GORONTALO Dive Trip 11-14 Dec 2014 Rp.2,7jt SEAT ADDED”, 

“Gorontalo Dive Trip 4H3M-7LOG-IDR.2.950jt-FULL SEAT-SOLD OUT“, 

“GORONTALO 26-29 Dec 2014”, “Dive Sites yg aman di Indonesia“, “DIVING 
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DI GORONTALO (Biluhu)“, “Gorontalo Survey and Backpacker Trip”, “Diving 

di bulan Desember & Januari”, “The North Sulawesi Experience - A series“, 

“Gorontalo ... lagi, Maret 2014“, yaitu 9 thread pada forum ini. 

 Pada diskusi yang dilakukan, penyelam cukup antusias untuk mengetahui 

informasi, seperti pada thread  yang membahas perajalan di Gorontalo pada bulan 

Maret, anggota forum cukup gencar dalam bertanya banyak hal hanya dengan 

selang beberapa menit saja, beberapa pembicaraan yang dilakukan seperti diving 

center yang melayani dengan baik, dan  ingin datang lagi ke Gorontalo, ada yang 

ingin mengajak temannya untuk berkunjung ke Gorontalo,  atau sekedar memberi 

tahu ada anggota yang akan pergi ke lokasi yang sama.  

 Pada thread yang menawarkan perjalanan ke Gorontalo, tidak banyak yang 

ikut berdiskusi namun pemilik thread memperbaharui informasi beberapa kali 

bahwa kuota untuk perjalanan tersebut sudah berapa orang dan pada akhirnya 

penuh, dari thread ini penulis juga mendapat kisaran harga perjalanan serta 

rincian yang ditawarkan penyedia jasa, pada kisaran sekitar Rp 2.700.000,- paket 

yang ditawarkan berupa empat hari perjalanan, dan pada kisaran di atas Rp 

3.000.000,- yang ditawarkan pada durasi tujuh hari perjalanan serta pilihan night 

diving. 

 Hal  lainnya, pada topik tempat menyelam yang aman, penulis menemukan 

lokasi Gorontalo sebagai lokasi yang aman untuk para pemula, lokasi Gorontalo 

dijadikan rujukan oleh anggota untuk penyelam pemula. Dari topik seperti ini, 

akan muncul banyak rekomendasi lokasi dan pemimat selam ini akan memilih 

lokasi dengan kondisinya, seperti lokasi, biaya, waktu dan lain sebagainya. Selain 
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itu, diving center juga secara tidak langsung direkomendasikan oleh para anggota 

yang berdiskusi bersama berdasarkan pengalaman pribadi. Dan yang terakhir, 

anggota juga memberitahukan berapa titik selam dari sebuah lokasi. 

 Untuk thread  yang berjudul “Gorontalo Trip And Backpacker Survey” 

dan “The North Sulawesi Experience - A series“ adalah thread yang pemiliknya 

baru saja melakukan perjalanan dari lokasi, biasanya cenderung membagi 

pengalamannya. Foto-foto serta kondisi laut, hewan-hewan, kedalaman, arus, dan 

lain sebagainya. Para responden dari thread seperti ini biasanya merespon dengan 

rencana perjalanannya ke lokasi tersebut, dan bertanya beberapa hal. 

3.5. Studi visual 

Untuk menciptakan visual yang baik untuk media promosi, penulis melakukan 

studi visual untuk perancangan kedepannya, beberapa lokasi seperti pulau Fiji, 

Bonaire, dan pulau Christmas. Penulis mengamati dari kelengkapan situs, gaya 

bahasa yang digunakan, informasi yang disampaikan, dan visual atau ornament 

yang terdapat pada masing-masing situs ini. Masing-masing situs dituliskan 

adalah situs resmi lokasi wisata tersebut. 

 Situs pertama yaitu www.fijitravel.com, dapat dilihat pada gambar 3.18 

tampilannya. 
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Gambar 3.18. Fiji Travel 

Sumber: www.fiji.travel, 2014 

Situs ini menawarkan selam di pulau Fiji, warna-warna yang dipakai cenderung 

biru atau mewakilkan warna perairan, dan terdapat foto seorang wanita yang 

melakukan snorkeling yang memberi pesan bahwa lokasi ini aman untuk pemula, 

jika kita mengarahkan browser pada link titik selam lainnya maka gambar akan 

berubah dan mewakilkan lokasi selam tersebut, selain itu terdapat penjelasan 

lokasi untuk menyelam  juga snorkeling, lalu di bagian bawah website terdapat 

peta titik selam di pulau Fiji sendiri, dan yang paling akhir adalah link dengan 

sosial media lainnya. 
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Gambar 3.19. Welcome 

Sumber : Sumber: www.fiji.travel, 2014 

 Mengenai Fiji sendiri, situs ini menempatkan pulau ini sebagai destinasi 

yang strategis untuk dikunjungi di sekitar asia dan Amerika Utara, selain itu Fiji 

menyatakan sebagai eco-tourism leader. Selain beberapa hal lainnya yang bisa 

ditemukan di situs ini, 

  

Gambar 3.20. Happiness 

Sumber : Sumber: www.fiji.travel, 2014 
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Fiji menawarkan sebuah “pelarian” (gambar 3.20) kepada calon pengunjungnya, 

dikatakan lagi bahwa kebahagiaan bukanlah memiliki jadwal yang harus diikuti, 

namun meluangkan waktu untuk melepas kesibukan tersebut adalah kebahagiaan. 

Selain itu, Fiji cenderung menawarkan keindahan alamnya, seperti pasir putih 

pemandangan indah, dan dikatakan bahwa lokasinya bagaikan sebuah keajaiban. 

Lokasi ini juga dapat dijadikan tempat melakukan pernikahan, dengan rangkaian-

rangkaian bunga yang ditawarkan di situs. Lokasi ini cenderung untuk kalangan 

menengah ke atas, berbagai atraksi seperti berpetulangan dengan helikopter, 

tracking, kolam lumpur, belanja. Penulis menyimpulkan lokasi ini menawarkan 

alternatif “escape” untuk para calon pengunjungnya, jauh dari lokasi keramaian 

dengan keindahan alam yang bagai keajaiban, selain itu juga lokasi ini bagaikan 

perhentian di tengah kegiatan sibuk untuk businessmen antara negara. 

 

Gambar 3.21. Map 

Sumber : Sumber: www.fiji.travel, 2014 

Situs Fiji ini hampir selalu mencantumkan peta lokasi kegiatan atau pun lokasi 

pengujung dalam melakukan sebuah kegiatan. Bisa dilihat pada bagian kanan 

tengah terdapat pengaturan tampilan berdasarkan peta. 
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 Berbeda dengan sius Bonaire yang menjelaskan secara rinci sejarah lokai 

tersebut dan terdapat kata sambutan khusus, situs Fiji ini cenderung to-the-point 

dalam menyampaikan informasi dan menawarkan lokasi, serta hal-hal yang bisa 

dilakukan pengunjung. 

 

Gambar 3.22. Bonaire  

Sumber: tourismnbonaire.com 
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Situs Bonaire memiliki visual yang sangat menarik, dan memperlihatkan 

budaya setempat, selain itu website ini memiliki format parallax yang semua 

informasinya beruntut ke bawah, informasi yang terdapat sangatlah lengkap, dari 

bentuk pulau, lokasi-lokasi selam, akomodasi, transportasi, dan terdapat tautan 

menuju Tripadvisor juga. 

 

Gambar 3.23. Konten Bonaire 

Sumber : Tourismbonaire.com 

Bisa dilihat, pada situs tersebut kaya akan visual dan detail akan informasi, 

begitu juga dengan link yang mengarahkan pengunjung website, serta button yang 

ada di situs. Berbeda dengan situs sebelumnya, Bonaire tidak menampilkan peta 

titik selam. Situs ini menawarkan pengunjung situsnya paket perjalanan, aktivitas 

yang bisa dilakukan di lokasi, titik selam, dan tempat-tempat penginapan, dan 

yang utama yaitu tentang Bonaire sendiri. 

Bonaire menginformasikan pengujung situsnya bahwa, lokasinya adalah 

sebuah lokasi unggulan untuk off-shore dive, diikuti dengan marine dan macro 
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life. Bonaire menjaga lingkungannya dan memposisikan dirinya sebagai lokasi 

yang sangat menjaga lingkungan dan juga sejarah kebudayaannya, selain itu juga 

Bonaire turut serta dalam pemberdayaan koral, yang bertujuan untuk menjaga 

beragamnya jenis koral di lokasi tersebut. Diulang beberapa kali dalam situsnya 

bahwa Bonaire menjaga destinasi wisata yang sustainable. Ketika berkunjung ke 

lokasi para pengujung diajak untuk meresapi alam, kebudayaan serta kulinernya. 

 

Gambar 3.24. Fakta 

Hal menarik lainnya dari Bonaire ini, situs yang sangat informatif dengan bagian 

“Useful Tips”, bagian ini memberikan tips-tips atau fakta sepele namun berguna, 

seperti kualitas air minum di lokasi, tempat ibadah, zona waktu, siaran televisi, 

temperatur lokasi, jika ingin bekerja di Bonaire, dan masih banyak lainnya. Para 

calon pengunjung dipersuasi secara tidak langsung untuk mencintai Bonaire, 
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dengan sejarah, lokasi eksotis, keindahan alam, masyarakat, kebudayaan, serta 

kulinernya. 

Berbeda dengan Fiji yang langsung menyebutkan kegiatan yang bisa dilakukan di 

lokasi, Bonaire membagi informasinya berdasarkan alamnya lokasi tersebut, ada 

segmen pantai, eco-tourism, sightseeing, special vacation, dan lain sebagainya 

tidak seperti Fiji yang langsung menyebutkan mud-bathing, waterfall swimming 

dan lainnya. 

 

Gambar 3.21. Situs Christmast Island 

Sumber : christmas.net.au 

Situs selanjutnya adalah Christmas.net.au, situs ini memiliki penampilan 

yang sederhana dibanding kedua situs sebelumnya. Situs ini memiliki keunikan 

tersendiri dimana terdapat fasilitas untuk booking akomodasi dan transportasi 

secara langsung dari situs. 

  

Gambar 3.22. Booking Christmas Island 

Sumber : Christmas.net.au 
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Bukan hanya melakukan pemesanan penginapan, namun juga bisa tour 

serta sewa mobil. Fitur ini sangat membantu calon pengunjung dalam melakukan 

aktivitas di lokasi wisata. Dan yang sama dengan situs Bonaire bahwa situs ini 

memiliki link ke Tripadvisor. 

Sama seperti Bonaire, pada situs ini dijelaskan sejarah, tips-tips berguna, 

dan lain sebagainya. Berbeda dengan penulisan Bonaire, pulau Christmas ini 

memiliki situs dengan gaya bahasa yang cukup formal dan scientific. Seperti 

halaman about, dijelaskan terbentuknya lokasi ini dengan proses geografi. Seperti 

pada situs Fiiji, situs ini memberikan informasi yang cukup to-the-point. 

Pulau Christmas memiliki ciri khas kepiting yang berimigrasi, burung-

burung yang unik serta lubang-lubang di pasir yang dibuat oleh kura-kura. Pulau 

ini dijuluki sebagai Gapalagos dari lautan Indian, Galapagos merupakan 

kepulauan vulkanik di lautan Pasifik. Selain itu juga pengunjung ditawarkan 

dengan campuran kebudayaan, sejarah dan lain sebagainya. Penulis 

menyimpulkan bahwa lokasi ini ingn menyampaikan dirinya sebagai lokasi yang 

cukup eksotis bukan dari segi kebudayaannya tapi dari segi geografaisnya, 

beberapa kali dituliskan dalam situsnya deskripsi lengkap mengenai profil lokasi 

yang cukup rinci, bukan secara naratif persuasi namun naratif yang memaparkan 

data, seperti luas wilayah, ketinggian gunung, bagaimana cara pulau terbentuk 

dari zaman dahulunya. 
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Tabel 3.1. Tabel Studi Visual 

Indikator Fiji Bonaire Christmas 

Homepage Gambar 80% 90% 40% 

Text 20% 10% 60% 

POI Pemula yang bisa 

menyelam di 

lokasi 

Keceriaan 

masyarakat 

setempat yang 

menunjukkan 

kebudayaannya 

 

Memiliki fitur 

untuk melakukan 

pemesanan 

penginapan, 

transportasi 

secara langsung. 

Point of sales -Lokasi untuk 

melarikan diri dari 

kesibukan  dengan 

keindahan alam 

yang bagai 

keajaiban. 

-Penyelam pemula 

juga bisa 

menikmati wisata 

selam 

-Kebudayaan di 

Bonaire 

merupakan suatu 

yang menarik 

-Calon 

pendatang 

ditawarkan 

dengan 

kehidupan 

membumi 

dengan 

kebudayaan 

setempat 

- Sebuah lokasi 

unggulan untuk 

off-shore dive, 

diikuti dengan 

marine dan 

macro life 

-  Menjaga 

lingkungan dan 

juga sejarah 

kebudayaannya 

 

-Lokasi ini 

terbentuk secara 

luar biasa dari 

alam. 

 

Dominasi warna Biru, putih Merah, coklat, 

krem, putih 

Biru, putih 

Typeface San serif San serif San serif 
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3.6. Mind Mapping 

Untuk mengorganisir data yang didapat, penulis melakukan mind mapping yaitu 

mengelompokkan data dalam sebuah peta, hal ini bertujuan untuk mendapatkan 

keunggulan serta informasi lainnya dari Taman Laut Olele sendiri, hal ini 

bertujuan dengan pesan yang akan disampaikan dalam rancangan visual nantinya. 

 Penulis membagi dengan urutan data yang didapat dan mencantumkan 

sedetil mungkin informasi yang perlu disampaikan. Proses ini juga 

menggambarkan lokasi Taman Laut Olele sendiri berdasarkan data-data yang 

dikumpulkan penulis dari berbagai sumber yang berbeda, dengan begitu data ini 

merupakan informasi yang beredar luas di masyarakat mengenai Taman Laut 

Olele sendiri. 

 

Gambar 3.23. Mindmap 
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Taman Laut Olele merupakan lokasi selam yang sudah terkenal secara 

internasional, banyak turis asing yang menulis review pada blog-nya serta lokasi 

ini juga pernah diliput oleh media internasional. Lokasi dengan kekayaan alam 

yang unik ini memiliki ciri khas kepadatan karakteristik laut atau banyaknya 

spesialisasi selam yang dapat dilakukan dibandingkan dengan lokasi lainnya di 

Indonesia, selain itu terdapat endemik bawah laut yaitu spons Salvador Dali yang 

juga terkenal secara internasional dan tidak dapat ditemukan di lokasi mana pun 

selain di Teluk Tomini atau di daerah selam Gorontalo.  

 Lokasi ini pun termasuk aman untuk pemula dan direkomendasikan oleh 

beberapa penyelam untuk pemula. Dari segi geografis dan alamnya sendiri lokasi 

ini friendly untuk para penyelam, dengan kedalaman 1 hingga 2 meter saja para 

penyelam beginner dapat menikmati keindahan bawah laut. Dengan ciri khas 

kepadatan karakteristik bawah laut dikatakan lokasi ini cocok untuk para 

profesional untuk melakukan aktivitas selam yang lebih menantang. Sehingga 

disebutkan bahwa lokasi ini cocok untuk para penyelam dengan jiwa petualang. 

 Dari keunggulan lokasi ini terdapat kekurangan berupa tidak adanya tindak 

promosi secara profesional dari pemilik lokasi, selain itu sulit menjangkau lokasi 

jika tidak menggunakan jasa siapa pun, calon pendatang harus mempersiapkan 

dengan matang rencana perjalanannya jauh hari. Lokasi yang cukup terpencil, 

para calon penyelam mempertimbangkan biaya untuk mencapai lokasi 

 Hal yang akan mengancam pemasaran lokasi ini, biaya untuk berwisata di 

lokasi ini dengan total tiket pesawat cukup tinggi, para calon turis yang memang 

tidak bermaksud ke lokasi ini atau yang tidak mengetahui keunggulan lokasi ini 
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memungkinkan untuk memilih lokasi wisata lain dengan biaya yang lebih murah 

mau pun sama namun lokasinya sudah terkenal. 

 Dari penjelasan yang sudah dipaparkan, maka SWOT dari  lokasi ini dapat 

dilihat pada table 3.2. di bawah ini, 

 

Tabel 3.2. SWOT Taman Laut Olele 

Strength Weakness 

- Kontur dan karakteristik bawah 

lautnya sangat beragam 

- Terdapat endemik spons 

Salvador Dali 

- Lokasi terpencil, butuh 

perencanaan matang untuk 

berwisata ke lokasi, sehingga 

biaya mahal 

Opportunity Threats 

- Menjadi alternatif wisata dalam 

negri dengan keunggulan taraf 

internsional 

- Dapat mengcangkup pasar 

pemula hingga profesional 

- Potensi pariwisata tersia-siakan. 

 

 

Dari proses mind mapping dan juga analisa SWOT, ditarik kesimpulan bahwa 

konsep untuk promosi lokasi yang menggambarkan Taman Laut Olele sebagai 

lokasi yang kekayaan alamnya unggul, diakui secara internasional dan juga 

friendly untuk para penyelam, namun dikarenakan keunggulan kekayaan alamnya 
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yaitu kontur bawah lautnya, maka lokasi ini memiliki target utama penyelam 

profesional, ialah penyelam petualang di lokasi eksotis atau terpencil. 

3.7. Strategi komunikasi 

Berdasarkan data-data yang penulis dapatkan dari hasil mindmapping, penulis 

menyimpulkan strategi komunikasi berdasarkan kekayaan laut. Dari analisa yang 

sudah dilakukan, jelas bahwa keunggulan lokasi ini adalah kakayaan lautnya 

sendiri. Penulis akan mengembangkan ide menjadi Breathtaking Scenery. Konsep 

ini berawal dari premis kekayaan alam, keunggulan keindahan bawah laut ini 

mampu mengejutkan dan memanjakan mata penikmat selam atau pelaku 

snorkeling, konsep ini menceritakan bahwa penglihatan bawah laut yang sangat 

menakjubkan walau hanya dari sudut pandang seorang pemula, dan akan 

mengajak para profesional untuk penasaran dengan keindahan lokasi ini, pemula 

yang dengan keterbatasan selam mampu melihat banyak kekayaan bawah laut 

Gorontalo menjadi tolak ukur para profesional yang bisa menyelam lebih dalam 

dan bertualang di bawah laut lebih leluasa. 
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