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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada saat ini masyarakat tidak lagi menggunakan museum sebagai 

alternatif utama media pembelajaran, hiburan dan kesenangan. Sudah sulit 

ditemui masyarakat yang memilih mengunjungi tempat-tempat bersejarah 

maupun bangunan budaya sebagai alternatif hiburan di akhir pekan. Hal ini 

sangat disayangkan karena tempat bersejarah seperti museum sesungguhnya 

menyimpan banyak potensi yang masih bisa dimaksimalkan. Museum tidak 

hanya menawarkan sebuah pendidikan, tapi juga dapat memberi banyak 

pelajaran berharga dari masa lampau. Salah satu contohnya adalah Museum 

Sangiran yang terletak di Kabupaten Sragen. Museum Sangiran merupakan 

situs manusia purba yang memiliki koleksi lebih dari 13.806 benda bersejarah 

dan berharga seperti koleksi fosil, artefak manusia dan hewan purba yang 

terlengkap di seluruh Indonesia (www.sangiran-sragen.com.2007). 

Museum Sangiran memiliki potensi wisata yang sangat tinggi nilainya 

bagi ilmu pengetahuan. Namun karena penataan ruang dan tempatnya yang 

kurang maksimal serta belum adanya perhatian dari pemerintah Sragen 

membuat Museum ini terbengkalai dan tidak ada peningkatan pengunjung 

yang signifikan. Widianto dan Simanjuntak (2009:65) mengatakan: 

Pada tahun 1996 situs Sangiran di tetapkan sebagai warisan dunia yang 

tercatat dalam World Heritage List UNESCO Nomor 593 dengan nama 

“ Sangiran Early man Site”, bahkan “ nilai penting situs Sangiran jauh 

melebihi beberapa situs sejenis yang telah masuk ke daftar warisan 

dunia seperti: Zhoukoudian (Cina), danau Wilandra (Australia), 

Olduvai (Tanzania), Sterkfontain (Afrika Selatan). 
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Sangiran telah ditetapkan sebagai warisan dunia namun banyak 

masyarakat yang tidak tahu mengenai hal tersebut. Hal ini menjadi tugas bagi 

pengelola untuk mengenalkan Museum Sangiran kepada masyarakat luas salah 

satunya melalui kampanye pariwisata, sehingga Museum Sangiran mampu 

menjadi wisata andalan yang menarik wisatawan lokal maupun asing. 

Karena pentingnya Museum Sangiran tersebut Menteri Kebudayaan 

dan Pariwisata, melalui Pemerintah Kota Sragen membuat sebuah lembaga 

yang secara khusus dan terpadu mengelola situs dan kawasan di sekitar 

Sangiran yaitu Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran (Peraturan 

Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No: 17/HK.001/MKP-2007). Didirikan  

sejak 2007, sejak itulah Sangiran mengalami banyak perubahan dari Sangiran 

yang dulunya tidak diminati oleh wisatawan menjadi salah satu objek wisata 

andalan di kota Sragen. 

Penyampaian pesan komunikasi yang dilakukan pengelola bersama 

Dinas Pariwisata dan Olahraga Sragen untuk menarik wisatawan dengan 

melakukan pembenahan internal terlebih dahulu seperti membuat penataan 

ruang yang menarik, menanam pohon di berbagai tempat, menyediakan toilet, 

mushola serta tempat parkir yang luas. Langkah selanjutnya adalah melakukan 

pembenahan eksternal dengan strategi pemasaran melalui kampanye 

pariwisata. Dalam Laporan Tahunan Kasi Pemanfaatan Balai Pelestarian Situs 

Manusia Purba kampanye pariwisata yang telah dilakukan Sangiran yaitu 

brosur, buku, baliho, papan penunjuk arah, media relations, website, televisi, 

seminar, pameran dan grand opening. 
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Pemasangan baliho di tempat-tempat strategis seperti bandara, terminal 

dan jalan besar yang berguna untuk publikasi dan promosi bagi wisatawan 

asing maupun domestik sudah dilakukan. Selain itu Sangiran juga membuat 

buku berjudul “Jejak Langkah setelah Sangiran” dan “Sangiran Menjawab 

Dunia“ yang bertujuan untuk memberi informasi tentang sejarah Sangiran. 

Media relations yaitu bekerja sama dengan beberapa media lokal. Pembuatan  

penunjuk arah, brosur, pameran, seminar, grand opening serta website dengan 

alamat www.sangiran-sragen.com juga sudah dilakukan agar Sangiran semakin  

di kenal masyarakat.  

 Perkembangan pengunjung Objek Wisata Cagar Budaya Museum 

Sangiran  dalam dua tahun setelah adanya pengelolaan dan pengembangan 

mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Tahun  2008:56.999, tahun 

2009:71.986, tahun 2010:116.896 (data Balai Pelestarian Situs Manusia Purba 

Sangiran). Dari data tersebut dapat dilihat bahwa mulai tahun 2009 

pengunjung meningkat hampir 25 %, begitu pula untuk tahun 2010. Bahkan 

untuk tahun 2011 sampai bulan Juli sudah tercatat lebih dari 130 ribu 

pengunjung. Hal ini tidak terlepas dari peran pengelolaan dan pengembangan 

yang profesional dalam melakukan kampanye pariwisata museum. 

Sementara itu, kenaikan jumlah pengunjung yang signifikan menjadi 

suatu ukuran bahwa museum telah berhasil menarik minat masyarakat untuk 

datang berkunjung. Menurut L Sulistyo Basuki, Pengajar Ilmu Perpustakaan, 

Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia 

(www.republika.co.id): 
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“Dari hasil survei, kecilnya angka presentase dari pengunjung museum 

disebabkan aktivitas promosi yang kurang, kegiatan kurang dan sumber 

daya manusia yang kurang," dan kebanyakan pengunjung bukanlah 

masyarakat umum yang sengaja menyempatkan diri untuk datang ke 

museum melainkan para pelajar yang diwajibkan untuk mendatangi 

museum.  

 

Namun lebih jauh lagi dengan meningkatnya pengunjung dapat 

memberikan suatu asumsi bahwa museum telah menjadi satu alternatif baru 

bagi masyarakat untuk menghabiskan waktu luangnya. Selain itu museum 

juga dapat digunakan sebagai tempat untuk memperoleh pengalaman baru, hal 

ini tidak terlepas dari usaha pengelola museum dalam melakukan strategi  

mengkampanyekan museum sebagai daerah tujuan wisata. 

Masyarakat sudah terlalu lama terdoktrinasi bahwa museum adalah 

sebuah tempat pilihan terakhir untuk dikunjungi. Jarang sekali orang yang 

menempatkan museum dalam daftar urutan pertama tempat yang harus 

dikunjungi. Oleh karena itu pengelola harus mampu mengubah persepsi 

tersebut, cara yang ditempuh suatu perusahaan diantaranya adalah melakukan 

strategi kampanye.   

 Hubungan antara kampanye dengan komunikasi merupakan hubungan 

yang erat. Upaya perubahan yang dilakukan kampanye selalu terkait dengan 

aspek pengetahuan, sikap dan perilaku, dengan tujuan untuk menciptakan 

perubahan pada tataran pengetahuan, perubahan dalam ranah sikap, serta 

mengubah perilaku khalayak secara konkret dan terukur (Venus,2004:10).  

Michael Pfau dan Roxanne Parrot mengungkapkan bahwa, campaigns 

are inherently persuasive communication activities yang berarti aktivitas 

kampanye selalu melekat dengan kegiatan komunikasi persuasif 
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(Ruslan,2007:26). Kampanye Pariwisata selain memberikan infomasi juga 

menanamkan kepedulian sebagai upaya agar masyarakat tertarik untuk 

mengunjungi Museum Sangiran. Keberhasilan suatu persuasi dalam 

berkampanye dan tersampaikan dengan baik pada masyarakat memerlukan 

perlukan pesan yang tepat sasaran dan mudah diterima oleh masyarakat. 

Dalam kegiatannya, pengelola diharapkan dapat berkomunikasi 

dengan tujuan menciptakan pengetahuan, pengertian, kesadaran, minat, dan 

dukungan dari berbagai pihak. Pengelola harus mampu mengubah sikap, 

mengubah opini dan juga mengubah perilaku masyarakat sehingga terjadi 

saling pengertian, menerima dengan baik informasi yang disampaikan. Dalam 

artian sukses atau tidaknya kampanye pariwisata Museum Sangiran di 

kabupaten Sragen akan sangat terpengaruh dari kinerja pengelola Museum 

Sangiran bersama Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga 

(Disparbudpor) kota Sragen. Pengelola harus mampu membuat perencanaan 

yang matang dan efektif dalam melakukan kampanye Museum Sangiran 

sebagai salah satu objek wisata yang memang layak untuk dikunjungi karena 

mempunyai daya tarik tersendiri. 

 Kampanye pariwisata yang dilakukan pengelola museum masih 

banyak memiliki kekurangan namun ini adalah sebuah langkah maju untuk 

melestarikan serta mempromosikan museum sebagai tempat pariwisata. 

Sebuah kampanye pariwisata tidak dapat dicapai secara instan. Program-

program yang berkesinambungan juga harus tetap dijalankan dengan konsisten 

agar memberikan perubahan yang berarti. Kampanye pariwisata telah 
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dilakukan oleh Disparbudpor dan Balai Pelestarian Situs Manusia Purba 

Sangiran selama dua tahun dan telah banyak mengalami perubahan. Oleh 

sebab itu peneliti ingin mengetahui sejauh mana implementasi dari kampanye 

pariwisata tersebut.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis merumuskan 

permasalahan sebagai berikut:  

Bagaimana implementasi kampanye pariwisata Museum Sangiran di 

Kabupaten Sragen? 

C. Tujuan Penelitian  

Memahami strategi implementasi kampanye pariwisata Museum Sangiran 

di Kabupaten Sragen 

D. Manfaat penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Dari Segi Akademis 

Diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi sumbangan bagi ilmu 

pengetahuan pada umumnya dan ilmu komunikasi khususnya, mengenai 

implementasi kampanye pariwisata Museum sangiran  di kabupaten 

Sragen. 

2. Dari Segi Praktis  

a. Peneliti dapat memahami strategi implementasi kampanye pariwisata 

Museum Sangiran di kabupaten Sragen. 
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b. Memberi saran yang bermanfaat dan sebagai bahan pertimbangan bagi 

Balai Pelestarian Situs Manusia Purba dan Disparbudpor dalam 

menjalankan proses implementasi kampanye pariwisata Museum 

Sangiran di kabupaten Sragen. 

  


