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“I did it for me. I liked it. I was good at it. And I was really… I was alive.”  
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ABSTRAK 

Perancangan Buku Panduan Wisata “Mideri Banten 7 Wonders” 

Fraeza Himawan Listyo W. 

1210045124 

 

Banten yang berada di ujung paling barat pulau jawa, telah di kenal 

semenjak dahulu sebagai salahsatu gerbang menuju pulau jawa. Berhadapan 

laangsung dengan Selat Sunda, Banten merupakan jalur laut potensial bagi 

transportasi laut dunia. Disamping itu keindahan alam dan budaya Banten 

sebagai destinasi wisata, masih belum banyak tersorot, dibanding dengan 

destinasi-destinasi di daerah lain. Destinasi yang dimiliki Banten belum banyak 

tereskpose dan di ketahui oleh masyarakat luas, untuk itu salah satu cara untuk 

menginformasikan mengenai potensi wisata yang dimiliki Banten melalui 

sebuah buku panduan yang di kemas secara menarik dan sesuai tren yang 

berlaku. 

Penyampaian informasi dengan  menggunakan pendekatan buku adalah 

salah satu cara yang efektif dalam menyampaikan pesan atau suatu tujuan, isi 

buku berupa konten tulisan dan iluistrasi menjadikan daya tarik tersendiri tanpa 

mengurangi fungsi utamanya untuk menyampaikan informasi dan pengetahuan 

bagi pembacanya. 

Buku Panduan Wisata sebagai media informasi yang di kemas dengan 

ilustrasi dan konten informasi singkat merupakan media yang cukup populer 

dan diminati saat ini, berbentuk jurnal ilustrasi buku panduan wisata sebagai 

media utama bertujauan untuk menyampaikan informasi mengenai destinasi 

wisata yang menarik yang terdapat di Provinsi Banten dengan media yang 

menarik perhatian. 

 

 

Kata Kunci: Banten, Paket wisata, Mideri, Buku Panduan. 
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ABSTRACT 

Tourism Guidebook Design “Mideri Banten 7Wonders” 

Fraeza Himawan Listyo W. 

1210045124 

 

 

Bnten who were in the west tip of Java Island, that has been known since then as 

one of the gate of Java Island, is petentialy world transportation route as its facing 

straightly to Sunda Strait. Besides, Nature and the culture of Banten as a tourism 

destination, isnt widely exposed by public, it compared with other destination in 

other area. So to designing a guiede book is believe as one kind of the method to 

promote and informing people about tourism destination in Banten. 

Using a book is belive as one effective way to informing and deliver the message or 

purpose. The text and illustration content is one of the interesting point that contain 

in the book. 

A travel guidebook is containing with illustration and pointed text content, it was a 

popular media that has it own popularity. Concepted  as a illustration journal book, 

the travel guide book is a information and promotion media of Banten Tourism and 

destination to attract people to do the tourism in Banten. 

 

Keyword: Banten,tour package, “Mideri”,guide book. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pariwisata merupakan sektor yang semakin strategis nilainya 

dalam pembangunan Ekonomi, Infrastruktur dan Sumber Daya 

Manusia. Pariwisata sering di tempatkan sebagai sektor ekonomi ke 

-4 setelah sektor agrikultur, manufaktur dan jasa, semakin 

berkembangnya ekonomi masyarakat maka semakin meningkat pula 

kebutuhan terhadap pariwisata. Banten sebagai salah satu Provinsi 

di Indonesia saat ini sedang memberikan perhatian yang besar 

terhadap pembangunan di sektor Paiwisata. 

Banten merupakan salah satu Provinsi baru hasil pemekaran 

dari provinsi Jawa Barat (UU;No.23,Tahun 2000), Saat ini Provinsi 

Banten berada dalam tahap pembangunan yang dilakukan di 

berbagai sektor penunjang perekonomian. Salah satu sektor yang 

sedang gencar dikembangkan adalah sektor pariwisata, Banten 

memiliki kekayaan potensi wisata yang luas dan beranekaragam 

meliputi antara lain wisata alam, wisata budaya, religi, atraksi wisata 

dan masih banyak lagi. Potensi wisata ini menjadi perhatian untuk 

lebih dikembangkan agar bisa menjadi salah satu sektor yang di 

andalkan dalam pembangunan Banten yang nantinya akan 

memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. 

Pariwisata merupakan aktivitas yang menjadi perhatian besar 

baik bagi masyarakat maupun pihak pemerintah. Sangat di 

sayangkan perhatian semua pihak masih lebih tertuju pada kekayaan 

sumber alam yang melimpah di Indonesia khususnnya Banten 

sehingga sektor alam dan budaya belum secara serius diperhatikan, 

padahal sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat 

potensial mendatangkan devisa yang sangat besar. 

Menurut Yoeti dalam Pengantar Ilmu Pariwisata, Pariwisata 

adalah salah satu jenis industri baru yang mampu mempercepat 
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pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja, peningkatan 

penghasilan, standar hidup serta menstimulasi sektor-sektor 

produktif lainnya. Selanjutnya, sebagai sektor yang kompleks, 

pariwisata juga merealisasi industri-industri klasik seperti industri 

kerajinan tangan dan cinderamata, penginapan dan transportasi 

(1996:116).  

Pembangunan sektor pariwisata dapat memajukan dan 

mengangkat berbagai sektor ekonomi yang terkait dengannya. 

Pariwisata menciptakan kaitan ekonomi dengan sektor ekonomi 

lainnya. Pariwisata juga memiliki peran sebagai Propeller Industry 

yaitu sebagai Industri yang menggerakan pertumbuhan bidang 

Industri lainnya. Sektor Pariwisata mempengaruhi berbagai aspek 

seperti pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah, pelayanan publik 

hingga pelestarian alam dan budaya. Dengan peningkatan pada 

sektor wisata di suatu daerah maka akan diikuti peningkatan di 

berbagai sektor lainnya dimana dapat meningkatkan juga 

pendapatan dan kesejahteraan suatu daerah. 

Dengan posisi Banten yang berada di ujung barat dari pulau 

Jawa,  laut Banten merupakan salah satu jalur laut potensial, Selat 

Sunda merupakan salah satu jalur lalu lintas laut yang strategis 

karena laut Banten dapat dilalui kapal-kapal besar yang 

menghubungkan Australia dan Selandia Baru dengan kawasan Asia 

Tenggara.  Dengan posisinya yang memiliki jalur laut yang sangat 

strategis, Provinsi Banten  memiliki potensi yang besar sebagai daya 

tarik bagi turis lokal maupun mancanegara, mengingat warisan 

budaya dan alam yang dimiliki sangat beragam. 

Di tingkat Nasional, Banten mempunyai posisi yang strategis 

sebagai urat nadi penghubung ekonomi antara Sumatra dan Pulau 

Jawa khususnya DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara dan sebagai 

Pusat perekonomian Indonesia. Dengan posisi tersebut, potensi 

pariwisata Banten sangat penting untuk dioptimalkan agar menjadi 

sektor ekonomi yang penting dalam pembangunan daerah. 
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Aspek penting dalam pengembangan pariwisata adalah 

penyebaran informasi dan promosi, daya tarik wisata yang akan 

mendatangkan  para peminat wisata untuk mengunjunginya. Di masa 

belakangan ini, promosi dan penyebarluasan informasai telah 

berkembang dengan dukungan media dan teknologi informasi yang 

semakin efisien dan komunikatif. Pengolahan  pengembangan di 

wilayah Banten masih dirasa kurang dalam mengemas dan 

menyalurkan informasi wisata sesuai dengan prinsip rancangan 

desain informasi saat ini sehhingga potensi wisata beserta daya 

dukung berupa infrastruktur, fasilitas pelayanan, serta pemahaman 

mengenai tiap obyek wisata kurang tersampaikan dengan baik. 

Penyediaan sumber informasi dan paket perjalanan wisata 

merupakan upaya penting yang perlu dilakukan untuk meningkatkan 

sektor pariwisata di Provinsi Banten, agar dapat dikenal luas di 

masyarakat, dan dapat meningkatkan minat masyarakat untuk 

berkunjung dan menikmati wisata di Banten. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dipadang penting untuk 

disusun sebuah perancangan Buku Panduan Paket Wisata di Provinsi 

Banten. Buku panduan ini bersifat komprehensif menyeluruh 

meliputi beberapa potensi wisata Banten sehingga penulis 

mengistilahkan dengan jargon/ungkapan lokal ‘Mideri Banten 7 

Wonders’ yang secara harfiah berarti mengelilingi Banten. Buku 

‘Mideri Banten 7 Wonders’ ini ditujukan sebagai media rujukan 

informasi utama mengenai beberapa objek utama wisata potensial 

sebagai upaya mempromosikan Pariwisata Provinsi Banten. 

 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana merancang buku panduan yang dapat 

memberikan informasi dan menawarkan paket wisata yang 

informatif dan menarik perhatian sehingga dapat meningkatkan 

ketertarikan terhadap Pariwisata di Provinsi Banten secara khusus 

kepada target audience? 
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C. Batasan Masalah 

Perancangan ini menitikberatkan pada: 

1. Perancangan ini berfokus kepada penciptaan Buku Paket Wisata 

Provinsi Banten yang menginformasikan mengenai rekomendasi 

lokasi, keunikan budaya mengenai obyek wisata yang 

direkomendasikan dengan klasifikasi dan kriteria tertentu. 

2. Perancangan ini memiliki fungsi sebagai bagian dari upaya 

promosi dan edukasi mengenai potensi wisata Banten secara 

khusus yang dapat memberikan panduan dan arahan yang 

menarik sehingga dapat meningkatkan ketertarikan target 

audience terhadap pariwisata Provinsi Banten secara khusus. 

3. Output perancangan berupa buku panduan paket wisata. 

 

D. Tujuan perancangan 

1. Memberikan informasi wisata Banten yang dikemas dengan 

media informasi yang telah ditentukan sehingga nantinya dapat 

menimbulkan kesan dan sensasi tersendiri terhadap pariwisata 

di Banten secara khusus. 

2. Meningkatkan ketertarikan dan keinginnan untuk mengunjungi 

dan mengenal obyek dan atraksi wisata dan budaya di Provinsi 

Banten. 

 

E. Manfaat Perancangan 

1. Bagi Target Audiens 

Sebagai alternatif informasi mengenai obyek wisata di Povinsi 

Banten yang menarik perhatian dan informatif sehingga dapat 

memiliki keinginan untuk mengunjungi. 

2. Bagi Masyarakat 

Memberikan wawasan dan informasi bagi masyarakat luas 

tentang Banten khususnya dalam aspek potensi dan daya tarik 

wisatanya. 
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3. Bagi Pemerintah Daerah 

Sebagai peluang dalam meningkatkan Industri Pariwisata di 

Provinsi Banten dan membantu meningkatkan pertumbuhan 

pariwisata hingga ekonomi dan infrasutruktur di Provinsi 

Banten. 

4. Bagi Praktisi Industri Pariwisata 

Memberikan alternatif dan refrensi baru dalam hal media 

promosi dan komunikasi. 

 

F. Skema Perancangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skema 1.1. Skematika perancangan tugas akhir. 

Latar Belakang Masalah 

Rumusan Masalah 

Tujuan 

Perancangan 

Teori Pendukung Data Empirik 

Analisis Data 

Konsep Media Konsep Kreatif 

Visualisasi konsep 

Final Artwork 
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