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BAB III  

ANALISIS DATA PENELITIAN 

 

3.1. Gambaran Umum Data Primer 

Untuk menjaga agar rangkaian penelitian berjalan dengan sistematis sebelum 

pengolahan dan pengumpulan data. Penulis melakukan wawancara, menyebarkan 

kuisioner dan studi pustaka mengenai hal-hal yang akan dibahas pada laporan 

Tugas Akhir yang berjudul, “Perancangan Media Promosi Tempat Wisata Kota 

Fakfak, Papua Barat”. 

3.1.1. Sejarah Kota Fakfak 

Menurut buku Sejarah Kota Fakfak, pada tanggal 8 November 1898 pemerintah 

Hindia Belanda membuka pos pertamanya di Kota Fakfak dan kemudian di 

Manokwari. Walaupun demikian, masyarakat Kota Fakfak menolak untuk 

menjadikan 8 November sebagai hari jadi jadi atau hari lahir Kota Fakfak. 

Tanggal 16 November-lah yang dipilih oleh masyarakat Fakfak karena dimana 

pada tanggal 16 November 1900 masyarakat asli Fakfak yaitu suku Onin berhasil 

melawan pemerintahan Belanda terkait pembayaran pajak dan diambilnya 

masyarakat Fakfak untuk dijual sebagai budak. 

     Kota Fakfak dikenal sebagai Kota Pala karena Kota Fakfak adalah salah satu 

pengahasil terbesar di Papua Barat. Menurut Menteri Pertanian, 60% kebutuhan 

pala di dunia dipasok dari Indonesia. Di Fakfak pedalaman, kebun pala 

merupakan salah satu warisan dari leluhur. Kepemilikan hanya diwariskan kepada 
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kaum lelaki saja, kaum perempuan hanya boleh memanen dan menerima hasil 

penjualannya. Seiring dengan perubahan sosial dan tanggung jawab, kini wanita 

juga mulai diperbolehkan untuk mendapatkan akses kepemilikan. 

3.1.2. Demografi Kota Fakfak 

Menurut keterangan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fakfak, 

Papua Barat, kemaritiman Kota Fakfak termasuk dalam tiga segi koral dunia atau 

Segitiga Terumbu Karang sehingga baik untuk wisata selam dengan tingkat 

kejernihan air 90%. Menurut WRI (World Resources Institutes), istilah Segitiga 

Terumbu Karang adalah istilah geografis untuk perairan Indonesia, Malaysia, 

Papua Nugini, Filipina, Kepulauan Solomon dan Timor Leste yang kaya akan 

terumbu karang. Kabupaten Fakfak mempunyai batas wilayah sebelah selatan 

Laut Arafura dan Kabupaten Kaimana sebelah Barat Laut Seram  dan Teluk Berau 

serta sebelah timur Kabupaten Kaimana. Hal ini membuat Kabupaten Fakfak 

mempunyai daerah kelautan yang besar dan nelayan adalah jenis pekerjaan 

tertinggi kedua di Kabupaten Fakfak setelah pertanian kebun pala.  

 

 

      

 

 

Gambar 3.1 Buah Pala 

(sumber : www.myhalalcorner.com ) 
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Suku Mbam Mata atau Mbaham Matta adalah suku terbesar di Kabupaten Fakfak. 

Suku ini mempunyai nilai-nilai religius atau mitos yang selalu dianggap 

mempunyai makna yang tinggi dan sakral bagi kepercayaan dan agama budaya. 

Suku Mbaham ini mempunyai kepercayaan yang sangat kuat dan tidak mudah 

terpengaruh oleh budaya luar sehingga sebagian besar generasi muda Suku 

Mbaham ini tidak mengenyam pendidikan dan masih percaya akan ajaran orang 

tua yaitu, “Kita adalah tuan- tuan tanah, kita memiliki harta kekayaan berupa 

hutan dan tanah yang luas sehingga walaupun tidak berpendidikan kita masih 

bisa menikmati hidup ini”. Suku Mbaham ini sudah meninggalkan budaya 

meramu dan mengumpulkan makanan. Diperkirakan pada tahun 1600-an Suku 

Mbaham ini sudah mulai menetap hingga terbentuknya kampung-kampung. 

Disinilah mulai terbentuk sejarah Kota Fakfak dimana pada saat itu pemerinta 

Belanda mengeluarkan surat untuk menebang kawasan kampung-kampung suku 

Mbaham untuk pembuatan Kota Fakfak pertama kali. Namun sejarah ini sudah 

mulai dilupakan dan hanya sedikit tua-tua daerah yang mengetahui cerita ini. 

 

3.1.3. Situs Pariwisata 

Kota Fakfak juga menyimpan cerita mistis yang bersangkutan dengan lukisan 

sejarah pada dinding gua pada zaman megalithikum yang oleh masyarakat 

setempat disebut Tapurarang. Tapurarang ini terletak di Distrik Kokas dimana 

lukisan Tapurarang ini ditemukan berbagai cap tangan berwarna merah yang 

terlukis pada dinding-dinding batu di tebing dan gua yang terletak dipinggir laut. 

Masyarakat setempat sering menyebut lukisan cap tangan ini sebagai lukisan 

Perancangan Media..., Carolyne Natasha, FSD UMN, 2015



33 

 

darah karena cap tangan berwarna merah menyerupai darah. Terdapat mitos 

mengenai cap tangan “berdarah” ini.  

     Menurut mitos masyarakat setempat dahulu ada seorang nenek menjadi setan 

Kaborbor atau setan penguasa lautan, hal ini dikarenakan tidak ada seorang pun 

yang menyelamatkan si nenek ketika perahu yang mereka tumpangi mengalami 

musibah. Karena merasa sakit hati, arwah nenek yang telah berubah menjadi setan 

kaborbor tersebut mengutuk seluruh penumpang perahu yang tidak mengasihani 

dirinya dan malah sibuk menyelamatkan diri mereka sendiri dengan berebut naik 

di atas tebing batu. Akibat kutukan nenek tersebut, seluruh penumpang beserta 

hasil-hasil laut yang dibawa seketika itu berubah menjadi lukisan yang menempel 

di dinding-dinding tebing. Masyarakat Kokas enggan untuk menceritakan 

mengenai benda-benda kuno karena dipercaya dapat memperpendek umur. 

Akibatnya generasi muda di Kokas tidak mengetahui peninggalan kuno karena 

tidak diceritakan oleh orang tua mereka karena takut mati muda. Selain itu 

disekitar tebing terdapat tulang belulang yang diyakini sebagai suku yang ketika 

mati tubuhnya hanya diletakkan di tepi tebing. 
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Gambar 3.2 Lukisan Tangan 

(www.indonesia-tourism.com, 2015 ) 

 

 

 

 

 
Gambar 3.3 Tulang Belulang 

(www.acc.co.id, 2015 ) 

     Kabupaten Fakfak juga mempunyai mesjid tertua yang di sebut Mesjid 

Patimburak yang mempunyai semboyan “satu tungku tiga batu” yang berarti 

kehidupan tiga agama terbesar yaitu, Islam, Katolik dan Kristen yang menjalani 

kehidupan bersama dengan tidak membeda-bedakan. Mesjid ini merupakan pusat 

agama Islam dan diperkirakan sudah berdiri lebih dari 200 tahun. Mesjid ini 

merupakan perpaduan antara arsitektur Eropa dan Nusantara dengan kubah mirip 
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gereja-gereja tapi tiang penyangga menyerupai struktur bangunan Jawa dan 

mesjid ini dibangun pada tahun 1870 oleh Raja Wertuer I yang bernama kecil 

Semempe. Saat itu, tahun 1870, Islam dan Kristen sudah menjadi dua agama yang 

hidup berdampingan di Papua. Ketika dua agama ini akhirnya masuk ke 

wilayahnya, Wertuer sang raja tak ingin rakyatnya terbelah kepercayaannya.  

Maka ia membuat sayembara: misionaris Kristen dan imam Muslim ditantang 

untuk membuat masjid dan gereja. Masjid didirikan di Patimburak, gereja 

didirikan di Bahirkendik. Bila salah satu di antara keduanya bisa menyelesaikan 

bangunannya dalam waktu yang ditentukan, maka seluruh rakyat Wertuer akan 

memeluk agama itu. Menurut juru kunci mesjid Patimburak, mesjid lah yang 

pertama kali jadi, maka semua masyarakat memeluk agama islam. Walaupun 

mesjid tersebut sudah beberapa kali direnovasi, namun struktur aslinya masih 

dipertahankan. Bahkan lubang bekas peluru sisa serbuan Belanda masih dibiarkan 

utuh. 
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Gambar 3.4 Mesjid Patimburak 

(www.myhalalcorner.com, 2015 ) 

 

     Salah satu tempat bersejarah di Kota Fakfak ada peninggalan gua Jepang yang 

juga terletak di Kokas. Pada saat itu, Kokas dipilih sebagai tempat pertahanan 

sekutu Jepang. Sebagai kota pertahanan militer, sekilas tidak ada yang istimewa 

dari benteng Jepang tersebut. Namun siapa tahu goa sepanjang 138 meter tersebut 

dirancang khusus dalam bukit dan mengarah menghadap laut. Apabila berminat 

untuk menelusuri gua tersebut dibutuhkan senter atau alat penerang karena 

matahari hanya sampai pada bibir gua. Didalam gua terdapat sekat yang 

menyerupai kamar tidur. Setelah menjelajahi gua, para pengunjung dapat 

menikmati pemandangan laut dari bukit pada ujung gua. 
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Gambar 3.5 Goa Peninggalan Jepang, Kokas 

(www.globalcitizen.com, 2015 ) 

 

     Menurut Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fakfak, Papua Barat, 

terdapat beberapa tari kebudayaan yang masih ada sampai sekarang, antara lain : 

Tari Titir, Tommor, Sawat dan Gaba-gaba. Tarian ini merupakan hasil dari 

campuran kebudayaan Fakfak dan budaya luar seperti Jawa, Manado dan lain 

sebagainya. 

     Kota Fakfak juga menyajikan pemandangan alam yang dapat dinikmati. 

Apabila ingin melakukan surfing, Pantai Patawana merupakan pilihan yang tepat 

pada bulan Agustus-Desember dimana ombak yang dihasilkan tinggi dan sesuai 

untuk surfing. Kegiatan fishing, diving, dan snorkeling juga diperbolehkan namun 

untuk melakukan kegiatan tersebut harus membawa peralatan sendiri karena 

masih belum ada sarana yang menyediakan peralatan tersebut. 
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3.1.4. Kuliner 

Makanan Khas Kota Fakfak adalah Papeda dan keladi dan ikan colo-colo. Papeda 

merupakan bubur sagu yang biasanya di sajikan dengan ikan tongkol, ikan ekor 

kuning, dan ikan mubara yang dibumbui dengan kunyit. Makanan Papeda 

berstruktur lengket seperti lem dan tawar namun sangat lezat apabila disantap 

bersama ikan kuning. Salah satu makanan khas Kota Fakfak adalah keladi dan 

ikan colo-colo. Ikan colo-colo diambil dari bahasa Maluku. Berbahan dasar 

menyangkut tomat, bawang merah, cabe rawit, daun kemangi, dan jeruk nipis lalu 

dibakar. Keladi biasanya direbus oleh masyarakat Fakfak. Selain itu, terdapat juga 

manisan Pala yang dibedakan menjadi dua, manisan pala kering dan basah. Pala 

juga dimanfaatkan oleh masyarakat Fakfak sebagai lauk dimana dijadikan sebagai 

sambal Pala. 

     Moscada adalah minuman yang terdiri dari buah pala yang dihasilkan di Kota 

Fakfak yang dikembangkan dalam bentuk sirup pala dan sari buah pala yang tidak 

memakai pengawet apapun.  

 

3.1.5. Transportasi dan Akomodasi 

Kabupaten Fakfak mempunyai beberapa akomodasi yang menunjang para 

wisatawan yang datang ke Kota Fakfak. Hotel Grand Papua adalah hotel terbesar 

di Kota Fakfak dimana standar internasional sudah dicapai. Hotel Grand papua 

mempunyai fasilitas : 
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1. Restoran dan minimarket 

2. Pub dan tempat karaoke 

3. Wifi area 

4. Bussiness center 

5. Laundry and dry cleaners 

6. Toko suvenir 

7. Tempat pemesanan tiket pesawat 

8. Rental car 

9. Conferene/ballroom 

 

Gambar 3.6 Hotel Grand Papua Fakfak 

(sumber : www.hotelgrandpapua.com ) 

 

 

Transportasi di Kota Fakfak juga memadai, terdapat sewa mobil dari orang-orang 

setempat, ojek, angkot yang oleh masyarakat setempat disebut „taksi‟ dan 

longboat atau berjalan kaki juga merupakan pilihan yang tidak buruk karena Kota 

Fakfak adalah kota kecil dimana perumahan yang memenuhi jalan raya serta 
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terdapat pemandangan dimana terlihat pulau dan lautan apabila berjalan sedikit ke 

arah puncak. 

     Selain Hotel Grand Papua, juga terdapat Hawai Homestay Tanama adalah 

salah satu penginapan yang baru di Fakfak yang menyediakan tempat tinggal 

untuk para wisatawan atau pengujung. Dengan 31 kamar yang disediakan dan 

terdiri dari 4 lantai, Hawai Homestay Tanama mempunya tiga jenis kamar yang 

disedikan bagi para pengunjung Kota Fakfak yang memerlukan tempat tinggal 

sementara. Jenis –jenis kamar yang disediakan antara lain: 

1. Standar 

Harga perhari adalah Rp 200.000 dan Rp 250.000. Setiap kamar difasilitas 

dengan air panas dan air dingin untuk mandi, telepon disetiap kamar, TV 

32inch dan AC. Perbedaan Rp 200.000 dan Rp 250.000 adalah Rp 200.000 

tidak dilengkai dengan air panas. Selain itu, juga tersedia double bed dan 

single bed untuk kamar standar. 

2. Deluxe 

Harga perhari untuk kamar deluxe adalah Rp 250.000 dan mempunyai 

fasilitas yang sama dengan kamar standar, yaitu setiap kamar difasilitas 

dengan air panas dan air dingin untuk mandi, telepon disetiap kamar, TV 

32inch dan AC. Selain itu juga tersedia double bed dan single bed. 

3. VIP 

Harga perhari untuk kamar VIP adalah Rp 300.000. Kamar VIP hanya 

mempunyai single bed dan double bed tidak tersedia. Kamar VIP juga 
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terdapat ruang tambahan berupa ruang keluarga kecil dilengkapi dengan 

beberapa kursi dan meja. Fasilitas yang sama juga terdapat di kamar VIP. 

 

     Untuk pelayanannya terdapat free breakfast, laundry yang dikenakan Rp 

10.000 per-kilo untuk setiap kamar dan  kamar yang dibersihkan setiap pagi. 

Apabila tamu ingin makan siang atau makan malam di Homestay, dikenakan Rp 

25.000 per-orang dan makanan yang sediakan adalah makanan rumahan yang 

disajikan dalam bentuk prasmanan. Dengan bonus, anak kecil dibawah umur 10 

tahun makanan digratiskan. Hawai Homestay Tanama juga tersedia ruang ngobrol 

atau ruang kumpul yang terdapat dilantai 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7 Homestay Tanama 

(Dokumen pribadi ) 

 

       Selain itu, menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Fakfak beberapa 

wisatawan mancanegara pernah mengunjungi Kota Fakfak. 
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Gambar 3.8  Tabel wisatawan 

(Buku tahunan Dinas Pariwisata) 

 

     Transportasi menuju Kota Fakfak dapat dicapai dengan pesawat terbang dan 

kapal laut. Berikut daftar harga pesawat termurah yaitu Sriwijaya, Citilink dan 

Lion Air. Harga sewaktu-waktu dapat berubah. Penulis memilih Jakarta, 

Surabaya, Medan, Semarang dan Bandung berdasarkan hasil survey koresponden 

terbanyak. 
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Tabel 2.1 Jadwal penerbangan Swirijaya Air 

(Selasa,14 April 2015) 

  

 

 

Tabel 2.2Jadwal penerbangan Citilink 

(Selasa,14 April 2015) 

 

 

 

RUTE RINCIAN BIAYA MASA LIBUR KETERANGAN 

Jakarta - Makassar 810.000 *belum terbuka   

Surabaya- Makassar 652.000 *belum terbuka   

Medan - Makassar 1.856.000 *belum terbuka Via Jakarta (transit) 

Semarang- Makassar 1.377.600 *belum terbuka Via Jakarta/Surabaya (transit) 

Bandung - Makassar     Tidak Ada 

RUTE RINCIAN BIAYA MASA LIBUR KETERANGAN 

Jakarta - Makassar 885.000 837.000 - 1.849.000   

Surabaya- Makassar 685.000 1.403.000  

Medan - Makassar 1.682.000 3.846.000 Via Jakarta (transit) 

Semarang- Makassar     Via Jakarta (transit) 

Bandung - Makassar     Tidak Ada 
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KELAS 

JKT - AMBON 

KELAS 

AMBON - FFK 
HARGA 

T Y 2.789.000 

Q Y 2.841.000 

N Y 2.896.000 

M Y 2.951.000 

L Y 3.017.000 

K Y 3.182.000 

H Y 3.336.000 

B Y 3.490.000 

S Y 3.677.000 

W Y 3.864.000 

G Y 4.073.000 

A Y 4.293.000 

Y Y 4.557.000 

 

Tabel 2.3 Jadwal penerbangan Lion Air 

(Selasa,14 April 2015) 
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Berikut adalah jadwal Kapal Laut yang bisa diakes dari Pelabuhan Jakarta, 

Surabaya, Medan, Semarang dan Bandung berdasarkan hasil survey koresponden 

terbanyak. 

 

NO KAPAL TUJUAN KELAS 
 

HARGA 
 

KET 

  
   

DEWASA ANAK BALITA   

1 TIDAR JAKARTA-FAKFAK I 2.950.000 2.200.000 400.000   

  
  

II 3.390.000 1.740.000 250.000   

  
  

III 1.650.000 1.250.000 180.000   

  
  

EKONOMI 800.000 650.000 95.000   

  
      

  

  
 

SURABAYA-FAKFAK I 2.480.000 1.900.000 300.000   

  
  

II 2.150.000 1.550.000 280.000   

  
  

III 1.390.000 1.080.000 170.000   

  
  

EKONOMI 750.000 580.000 85.000   

  
      

  

  
 

MAKASAR-FAKFAK I 1.960.000 1.480.000 250.000   

  
  

II 1.600.000 1.250.000 190.000   

  
  

III 1.100.000 850.000 170.000   

  
  

EKONOMI 580.000 450.000 80.000   

  
      

  

  
 

AMBON-FAKFAK I 1.350.000 1.000.000 150.000   

  
  

II 1.150.000 850.000 150.000   
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III 750.000 600.000 100.000   

  
  

EKONOMI 450.000 350.000 70.000   

  
      

  

2 
NGGAPULU MAKASAR-FAKFAK IA 

   

TIDAK ADA 

LAGI 

  

  
IB 

   

TIDAK ADA 

LAGI 

  
      

  

  
      

  

  
 

MAKASAR-FAKFAK EKONOMI 490.000 380.000 80.000   

  
      

  

  
 

AMBON-FAKFAK EKONOMI 210.000 170.000 50.000   

 

Tabel 2.4 Jadwal Kapal Pelni  

(Sabtu, 18 April 2015) 

 

     Untuk perjalanan kapal baik KM Tidar dan KM Nggapulu lama perjalanan 5 

hari, Medan, Semarang dan Bandung tidak lagi,sengaja semua kapal via Jakarta 

dan Surabaya. Promo terhitung mulai 01 April s/d 3 Mei 2015 Khusus KM Tidar  

kelas I : 50%, Kelas II : 40%, Kelas III: 30%. 
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Gambar 3.9 PELNI 

(sumber : www.pelni.co.id ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.10 Bandara Torea Fakfak 

(sumber : www.sosbud.kompasiana.com ) 
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3.2. Wawancara 

Penulis melakukan wawancara dengan Priyo Dwi Rianto selaku Ketua 

Backpacker Indonesia (BPI) yang mempunyai komunitas di media sosial di 

Facebook sebagai tempat ber-sharing para backpacker Indonesia dan Kepala 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Kalikatus Tanggahma S.Pd.  

3.2.1.  Hasil Wawancara 

Penulis melakukan wawancara dengan Priyo Dwi Rianto selaku Ketua 

Backpacker Indonesia (BPI). Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada 

tanggal 23 Maret 2015, Pak Priyo mengatakan bahwa umur bukanlah suatu 

halangan untuk menjadi backpacker. 

     Pak Priyo juga mengatakan bahwa untuk mencari tempat wisata lebih banyak 

dicari lewat media sosial, web, majalah dan buku ataupun cerita dari mulut ke 

mulut. Tempat wisata bagi para backpacker meliputi kota-kota di luar maupun di 

dalam negeri, alam dan tempat-tempat yang menarik yang menjadi ciri khas dari 

tempat atau kota yang dikunjungi. 

     Bagi Pak Priyo yang sudah pernah mengunjungi Papua, menurut Pak Priyo 

papua adalah suatu tempat yang menarik karena dimana alamnya masih utuh dan 

menarik untuk dieksplor lebih jauh. Contohnya Kota Jayapura sangat indah pada 

malam hari ketika dilihat dari bukit dan lautnya sangat cantik untuk diving atau 

Merauke mempunyai tempat satwa seperti kangguru di Australia.  
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     Pak Priyo mengatakan bahwa ia sangat tertarik untuk mengunjungi Kota 

Fakfak karena ia mempunya teman yang berasal dari sana. “ Tak kenal maka tak 

sayang”, begitulah jawaban Pak Priyo ketika ditanya minatnya untuk 

mengunjungi Kota Fakfak. Menurut Pak Priyo, suatu tempat harus dipromosikan 

baik itu lewat visual atau tulisan. Karena tanpa itu tidak ada orang yang tahu 

potensinya. 

     Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan, Kalikatus Tanggahma S.Pd., Dinas Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Fakfak, Papua barat sudah mempunyai rancangan 

promosi yang telah tertuang pada rencana kerja 2010-2015 dengan visualisasi 

potensi wisata yang sudah dikerjakan berupa video pariwisata, map pariwisata dan 

buku pariwisata yang sesuai dengan karakter Kota Fakfak yaitu berbukit-bukit, 

lapisan bebatuan dan terdapat banyak gugusan pulau-pulau kecil. Kota Fakfak 

mempunyai unggulan daratan yaitu perkebunan Pala yang luas. Dari segi 

kemaritiman, Fakfak masuk dalam segi tiga koral dunia atau Segitiga Koral 

sehingga baik dan menjadi potensi wisata untuk wisata selam. Kabupaten Fakfak 

mempunyai suku terbesar yaitu Mbam Mata. Selain itu Kota Fakfak juga 

menyajikan potensi wisata baik dari segi budaya yang meliputi Tari Titir, Tari 

Tommor, Tari Sawat dan Tari Gaba-Gaba, dari segi kuliner terdapat makanan 

khas Fakfak yaitu papeda, keladi dan ikan colo-colo. Sedangkan dari segi alam 

terdapat kawasan koral, pulau-pulau kecil, air terjun dan pantai, dari segi sejarah 

terdapat gua peninggalan Jepang, lukisan gua Tapurarang dan Mesjid Patamburak. 

Perancangan Media..., Carolyne Natasha, FSD UMN, 2015



50 

 

       Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Simon selaku Ketua Dewan 

Adat Kabupaten Fakfak, Papua Barat, Pak Simon mengatakan bahwa Suku 

Mbaham Matta adalah satu suku yang mempunyai banyak suku didalamnya yang 

berkisar 253 suku adata yang bergabung menjadi satu untuk menhindari pertikaian 

dan perang antar suku. Maka dibentuklah suku Mbaham Matta. Mbaham Matta 

mempunyai baju adat yang berupa kulit kayu yang dipukul dan dijemur hingga 

kering, lalu ditambahkan motif-motif pada kulit kayu. Dalam suku Mbahan Matta, 

perempuan disebut martombor dan laki-laki disebut marneme. 

          Suku Mbaham Matta mempunyai banyak tarian tergantung kepada siapa 

tarian tersebut ditujukan. Tarian dalam suku Mbaham Matta mempunyai arti, 

seperti titir berarti „sendiri‟, kata Tommor berasal dari tom yang berarti bunyi 

pukulan dan or berarti „keluarnya aura, keluarnya nada‟. Contohnya Tari Titir 

Lakadinding berarti keluar nadanya dan bunyi ketukan.  

     Agama suku Mbaham Matta menganut agama kargonisme dimana pada zaman 

dahulu sudah ada ramalan tentang Tuhan atau disebut mahambodmud. Ramalan 

ini berisi adanya orang atau bapak yang ada diatas dan ramalan ini terbukti pada 

tahun 1812-1894 dimana munculnya bangsa-bangsa asing yang membawa agama 

katolik, islam, hindu, buddha kedalam Kota Fakfak. 

     Tomtomdi adalah manusia buatan dimana untuk membuat tomtomdi 

membutuhkan ritual atau mantra yang mengilhami pemahat untuk membuat 

„manusia buatan‟. Motif pada pakaian adat suku Mbaham Matta mempunyai 

beberapa jenis, yaitu: 
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1. Motif Mbeg-mbeg yaitu motif telur katak 

2. Motif Jari-jemari Li Pam 

3. Motif Henggu Keih yaitu motif biji Pala 

4. Motif Proum Kendeb yaitu motif mata udang laut 

5. Motif Tum-tumber yaitu motif gunung dan lembah (keadaan alam) 

6. Motif Wendi yaitu motif Mas buah 

7. Motif KodonQpan yaitu motif karang. 

      

3.2.2. Kesimpulan Wawancara 

Dari hasil wawancara yang sudah dilakukan, penulis mengambil kesimpulan 

bahwa Kota Fakfak mempunya banyak potensi wisata yang dapat dikembangkan 

menjadi salah satu objek wisata di Indonesia. Berikut analisis SWOT berdasarkan 

hasil wawancara. 

P
o
si

ti
ve

 

ANALISIS SWOT 

N
eg

a
tive 

                   

N
eg

ativ
eN

 

Strenght : 

- Ciri khas budayanya masi kental : 

tarian daerah serta kuliner. 

- Memiliki beragam potensi wisata 

alam, budaya, sejarah dan kuliner. 

- Masih asli dan alami  

Weakness : 

- Lokasi yang relatif susah 

dijangkau dan jauh 

- Masih kurang promosi dan 

rencana promosi berjalan lambat  

- Infrastruktur masih terbatas 
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Opportunity:  

- Dengan promosi yang tepat, dapat 

meningkatkan jumlah kunjungan 

wisatawan 

- Memiliki potensi yang diakui oleh 

wakil kementrian pariwisata 

- Sudah ada beberapa wisatawan 

mancanegara (Malaysia, Australia 

dsb) yang mengunjungi Kabupaten 

Fakfak. 

Threat :  

- Masih kalah pamor dibanding 

Raja Ampat di Sorong dan Taman 

Nasional Teluk Cendrawasih. 

 

3.2.3. Pengamatan Lapangan/Observasi 

1. Hasil Pengamatan Lapangan 

Penulis melakukan pengamatan serta wawancara dengan Kepala Dinas Pariwisata 

dan Kebudayaan Kabupaten Fakfak, Papua Barat, Bapak Kalikatus Tanggahma 

S.Pd. Kota Fakfak ternyata mempunyai potensi wisata yang belum dieskplor 

secara menyeluruh. Dari beberapa tempat bersejarah seperti lukisan gua 

Tapurarang, Goa penginggalan Jepang, Mesjid Patimburak ataupun suku Mbam 

Matta mempunyai mitos atau cerita rakyat serta cerita bersejarah. Namun karena 

kuatnya kepercayaan masyarakat pada mitos setempat membuat generasi muda 

tidak mengetahui peninggalan bersejarah.  

     Kurangnya promosi membuat masyarakat tidak mengetahui adanya potensi 

wisata dan tempat wisata menarik di Kota Fakfak ini. Menurut program kerja 

tahun 2010 – 2015 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fakfak, Papua 

Barat, sudah dibuat video pariwisata, map pariwisata dan buku pariwisata. Namun 
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masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya video, map dan buku 

pariwisata yang dibuat oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fakfak, 

Papua Barat. 

2. Pengamatan Terhadap Target/Sasaran 

a) Karakter Target 

Dari hasil pengamatan lapangan yang dilakukan, banyaknya backpacker 

wanita sangat meminati kunjungan ketempat wisata atau melakukan 

perjalanan menuju tempat yang menarik. Banyaknya koresponden yang 

berumur dari 20–25 tahun yang melakukan backpacking, hal ini 

menunjukkan bahwa banyaknya minat anak muda atau anak remaja yang 

ingin mengeksplor atau mengunjungi tempat-tempat wisata. Berdasarkan 

hasil jawaban dari pertanyaan yang diberikan kepada para backpacker,  

masyarakat backpacker mayoritas berasal dari daerah Jawa dan minoritas 

berasal dari luar pulau Jawa.  

     Dalam melakukan backpacking, para backpacker sebisa mungkin 

mengeluarkan sedikit budget. Rp 2.000.000 – Rp 5.000.000 adalah kisaran 

budget yang dikeluarkan para backpacker.  

b) Kebiasaan media/informasi yang digunakan 

Website dan media sosial adalah tempat yang paling sering digunakan oleh 

para backpacker untuk mencari tahu tempat wisata yang mau dikunjungi. 
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Website dan media sosial adalah sarana dimana dapat diakses dengan 

mudah oleh seluruh kalangan masyarakat. 

 

 

3.  Kesimpulan  

Dengan media promosi yang sesuai dengan tempat wisata dan informasi rute atau 

cara mencapai Kota Fakfak serta informasi tempat wisata, pariwisata Kota Fakfak 

dapat di promosikan dengan baik sesuai dengan budget para backpacker. 

     Penggunaan media sosial dan website yang dapat diakses oleh berbagai 

kalangan terutama generasi muda yang lebih paham mengenai teknologi masa kini 

dapat meningkatkan promosi tempat wisata Kota Fakfak dengan penggunaan 

desain yang sesuai dengan karakter tempat wisata dan Kota Fakfak itu sendiri. 

 

3.2.4. Hasil Survey Angket atau Kuisioner 

Penulis menyebarkan kuisioner kepada para backpacker Indonesia untuk 

mengetahui minat kepariwisataan para backpacker Indonesia dalam backpacking 

serta jenis wisata yang banyak diminati oleh para backpacker Indonesia. 

Kuisioner ini penulis bagikan kepada komunitas BPI dan komunitas Indonesian 

Backpacker. 
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1. Hasil Survey/ Questioner 

 Jenis Kelamin 

 

 

Berapa umur Anda? 

 

 

 

 

 

Dimanakah domisili anda sekarang? 

 

 

 

 

Saat anda berpergian atau melakukan Backpacking, tempat wisata 

seperti apa yang anda tuju? 
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Apa yang menjadi daya tarik tempat wisata yang anda kunjungi? 

 

 

 

 

 

Berapa budget yang anda keluarkan selama melakukan backpacking? 

 

Dari mana Anda mengetahui tempat wisata yang Anda 

kunjungi? 
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Tempat wisata apa yang sedang nge-tren saat ini? 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

2.  Kesimpulan  

Dari hasil kuisioner diatas, penulis mengambil kesimpulan bahwa banyak kaum 

hawa yang mempunyai minat yang besar dalam backpacking dengan mengunjungi 

tempat-tempat wisata yang menarik. Hasil kuisioner juga menunjukkan bahwa 

umur 20-25 tahun adalah dimana banyak anak muda yang tertarik untuk 

melakukan backpacking serta mengunjungi tempat-tempat wisata. masyarakat 

Indonesia Bagian Timur  4 

Gili 3 

Gunung Bromo 2 

Lombok 7 

Goa Pindul 2 

Raja Ampat  14 

Pulau Derawan 6 

Bandung  2 

Karimun Jawa 4 

Pulau Komodo 3 

Pulau Ora 2 

Bali 4 

Dieng 3 

Wakatobi 4 

Maldives 2 

Green Canyon 2 

Eropa 4 

Vietnam 2 

Korea 2 

Jepang 4 

Myamar 2 
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backpacker, mayoritas merupakan masyarakat dari dalam pulau Jawa serta 

minoritas masyarakat dari luar pulau Jawa. 

     Hasil kuisioner juga menunjukkan besarnya minat backpacker Indonesia 

mengunjungi kepariwisataan alam diikuti dengan kepariwisataan budaya. Budget 

yang digunakan oleh backpacker Indonesia adalah Rp 2.000.000 – Rp5.000.000 

hal ini menunjukkan bahwa backpacking hanya memerlukan budget yang rendah 

namun masih bisa menikmati wisata yang ada. Kebanyakan dari para backpacker 

Indonesia mengetahui tempat wisata dari website dan media sosial. Kemudahan 

mendapatkan informasi yang dapat diakses oleh seluruh kalangan masyarakat. 

3.2.5. Analisis Data 

Objek wisata Kota Fakfak, Papua Barat memiliki potensi wisata yang menarik dan 

dapat dieksplor lebih jauh. Dengan media promosi yang tepat dengan tampilan 

visual yang menarik, objek wisata di Kota Fakfak dapat menarik wisatawan atau 

pengunjung untuk mengunjungi Kota Fakfak. Sesuai dengan hasil kuisioner yang 

didapat bahwa sebagian besar backpacker Indonesia tertarik untuk mengunjungi 

tempat wisata yang mempunyai daya tarik alam, sejarah, budaya dan kuliner, Kota 

Fakfak mempunyai potensi yang dapat menarik para backpacker Indonesia. 

 

3.2.6. Studi Existing 

Untuk menemukan visual yang tepat dan sesuai dengan perancangan media 

promosi tempat wisata ini, penulis melakukan studi visual yang berguna untuk 

meneliti elemen-elemen visual dari website yang sudah ada sebelumnya. Penulis 

mengamati kelengkapan fitur, visual yang ada beserta dengan tampilannya, serta 
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tampilan button dari website tersebut. Website pertama yang akan diteliti adalah 

newzeland.com.  

 

 

 

 

 

Gambar 3.11 Tampilan home newzeland.com 

(newzeland.com) 

 

 

     Dari tampilan home website newzeland.com, sebelum memasuki website akan 

muncul window yang menanyakan negara yang pengguna tinggal sekarang. 

Pengguna dapat memilih negara sesuai dengan negara yang ditempati, hal ini 

membantu pengguna untuk membaca lebih mudah. Tampilan gambar diatas 

terdapat slideshow yang berganti setiap 5 detik yang berisi foto-foto menarik yang 

mendeskipsikan tempat-tempat wisata yang ada di Newzeland. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.12 Tampilan home newzeland.com 

(newzeland.com) 
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     Selain itu ada fitur tambahan untuk memesan akomodasi yang ada disana serta 

adanya penjelasan mengenai tempat-tempat wisata yang ada di Newzeland. 

Penggunaan button yang simple, penggunaan warna yang tidak mencolok, foto-

foto yang menunjukkan pesona tempat wisata, adanya bantuan operator dan 

akomodasi yang ingin ditanyakan dan dipesan, menggunakan deskripsi tempat 

wisata yang tidak bertele-tele namun menunjukkan secara langsung apa yang ada 

di tempat wisatanya. Selain itu, juga penggunaan button media sosial yang 

memudahkan para pengunjung untuk mengakses media sosial meendapatkan 

informasi. 

     Website yang kedua adalah website myswitzerland.com. Tampilan yang agak 

berbeda dengan newzeland.com ini justru menggunakan “ruang putih” dan 

penggunaan layout yang sederhana.  

 

Gambar 3.13 Tampilan home myswitzerland.com 

(myswitzerland.com) 
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 Tampilan website ini menggunakan warna yang merupakan ciri khas warna 

Swiss, yaitu warna merah yang mendominasi warna putih namun menggunakan 

kontras warna yang ramai. Tampilan gambar sama dengan newzeland.com yaitu 

slideshow gambar setiap 5 detik. Yang berbeda dari tampilan ini adalah adanya 

pemberian tips bagi para wisatawan yang akan mengunjungi negara tersebut. 

Selain itu ditampilkan juga event-event menarik yang akan diadakan dikota-kota 

tertentu. 

 

Gambar 3.13 Tampilan event yang akan datang 

(myswitzerland.com) 

 

 

 

     Untuk memasuki website ini tidak ditanya mengenai negara asal dan tidak 

harus melakukan login terlebih dahulu. Dalam website ini juga diberi fitur tempat-

tempat menarik selama summer, spring, autumn, dan winter yang disesuaikan 

dengan musim. Dilengkapi dengan button media sosial yang meliputi page 

Perancangan Media..., Carolyne Natasha, FSD UMN, 2015



62 

 

facebook, twitter, flickr, youtube, google plus, path, tumblr dan linkedin, 

memudahkan pengguna atau wisatawan untuk mencari website ini dimedia sosial 

manapun. Selain itu, sama juga dengan tampilan website pertama yang 

memudahkan para wisatawan untuk mencari tahu mengenai akomodasi dan tiket 

serta rute pesawat untuk menuju ke negara Swiss. 

 

Website ketiga yang diteliti adalah chile.travel. Website ini memiliki kemiripan 

dengan  myswitzerland.com yaitu penggunaan warna putih pada latar belakang 

dan tampilan slideshow foto setiap 5 detik.  

 

Gambar 3.14 Tampilan home 

(chile.travel) 
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Namun yang berbeda dari chile.travel ini adalah mereka memunculkan berita-

berita mengenai Chile serta adanya fitur pemilihan tujuan wisata, misalnya 

gunung volcano, pantai atau perkebunan. 

 

 

  

Gambar 3.15 Tampilan news 

(chile.travel) 

 

 

Pada bagian bawah tampilan home, terdapat logo-logo yang mendukung adanya 

website tersebut. Penggunaan logo Nikondan tripadvisor ini memberika nilai plus 

bagi website ini yang menunjukkan bahwa website ini adalah terpercaya. 

Penggunaan ikon tersebut tidak semata-mata ditaruh begitu daya, melainkan 

benar-benar mendapat dukungan dari perusahaan tersebut. Selain itu, pengguna 

juga dapat mengirimkan email untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi 
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sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Selain itu, terdapat juga ikon media 

sosial yang mendukung antara lain facebook, twitter, instagram, flickr, youtube 

dan path. 

 

 

Gambar 3.16 Tampilan akhir home 

(chile.travel) 
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3.2.7. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian di atas, penulis dapat mengambil kesimpulansebagai 

perancangan visual atau konsep website dan penggunaan media sosial dalam tabel 

berikut 

 

 

 

 

 

 

 

Tampilan Fitur 

 Background dengan warna yang terang 

dan sesuai dengan ciri khas tempat 

wisata atau kota  

 Menggunakan ikon untuk buttons atau 

keterangan yang mudah dimengerti dan 

dikenali 

 Penggunaan visual yang   

 Terdapat fitur bantuan operator yang 

mencantumkan email dan nomor yang 

dapat dihubungi 

 Terdapat akses kemedia sosial yaitu, 

facebook, twitter, youtube, flickr, 

instagram, tumblr, path, google plus 

dan linkedin. 
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