
I. Pendahuluan

Cagar budaya sebagai warisan sejarah dan peninggalan budaya masa lalu 

mempunyai arti penting bagi pembentukkan keperibadian, karakter, dan jati diri bangsa. 

Oleh karenanya cagar budaya dapat dijadikan sarana untuk menumbuhkan dan 

mengembangkan kebudayaan dan peradaban manusia. Keberadaan dan 

keberlangsungan cagar budaya harus didorong dengan meningkatkan kesadaran akan 

pelestarian cagar budaya. Sehingga diperlukan pula upaya komunikasi dan promosi yang 

terintergrasi dan terencana. 

Komunikasi dapat diartikan sebagai penyampaian suatu pesan atau informasi dari 

satu sumber kepada sumber lainnya. Menurut Wood dalam (Ginanjar, 2014) komunikasi 

cenderung mengalir satu arah atau linear, dari pengirim ke penerima. Proses ini melibatkan 

sejumlah elemen yaitu komunikator sebagai pihak penyampai pesan, pesan sebagai 

materi informasi, saluran komunikasi sebagai media untuk mengirim pesan, penerima 

pesan sebagai pihak yang menerima pesan, dan dampak sebagai pengaruh atas akibat 

terkirimnya pesan (Ginanjar, 2014). Dalam bidang kebudayaan komunikasi memiliki 

beberapa peran penting, yaitu: (1) komunikasi sebagai opini publik, (2) komunikasi sebagai 

bahasa, (3) komunikasi sebagai transmisi informasi, (4) komunikasi sebagai pengembang 

hubungan dan (5) komunikasi sebagai penentu, intrepreter, dan kritik budaya (Eadie, nd). 

Dengan pentingnya komunikasi dalam mempergaruhi kebudayaan, sehingga informasi 

cagar budaya perlu dikomunikasi dengan baik. 
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Sebagaian besar perusahaan memberikan perhatian yang penting dalam praktik 

komunikasi dan promosi yang melibatkan media masa. Hal ini tentunya salah satu usaha 

perusahaan untuk melakukan komunikasi dan promosi dengan tujuan meningkatnya 

penjualan produknya. Pada sisi lain, Pengelolan Cagar Budaya dianggap sebagai 

Perusahaan belum melakukan usaha yang optimal dan serius dalam melakukan 

komunikasi dan promosikan cagar budayanya untuk meningkatkan ketertarikan 

masyarakat pada cagar budaya dengan tujuan akhir adalah kesadaran masyarakat pada 

pelestarian cagar budaya. Sehingga sudah dianggap perlu bagi pengelola cagar budaya 

untuk melakukan komunikasi dan promosi yang efektif dengan membuat sebuah unit 

khusus yang dapat menerapkan praktik-praktik dan bergerak menangani komunikasi dan 

promosi Cagar Budaya yang terintergrasi. �

II. Integrated Marketing Communication (IMC)

Menurut Shimp dan Andrews (2013), IMC merupakan koordinasi elemen campuran 

dari promosi (advertising, public relations, sales promotion, personal selling, direct 

marketing, and online marketing/social media) satu sama lain dan dengan elemen lain 

membaur sehingga semua elemen dapat berbicara dengan satu suara. Terdapat lima fitur 

penting yang saling bergantung dan sangat penting dalam memahami folosofi IMC dan 

penerapannya. Fitur dalam konsep IMC adalah sebagai berikut:

1. Memulai dengan pelanggan atau calon pelanggan

Fitur ini menekankan proses yang dimulai dari pelanggan atau calon pelanggan 

dan kemudian bekerja mundur ke komunikator dalam menentukan pesan dan media 

yang paling tepat untuk digunakan. Pendekatan IMC dimulai dengan pelanggan yang 

menentukan metode komunikasi mana yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka 

dan motivasi mereka untuk membeli produk tersebut. Begitu halnya dengan 

komunikasi cagar budaya, pengelola harus memulai prosesnya dengan melakukan 

riset tentang interpretasi masyarakat tentang cagar budaya. Yaitu bagaimana 

masyarakat melihat cagar budaya, hal apa yang lebih membuat masyarakat tertarik 

dan bagaimana posisi Cagar Budaya dalam kehidupan masyarakat. 

2. Gunakan segala bentuk kontak yang relevan

Seorang komunikator pemasaran harus dapat memilih sarana terbaik 

(advertising, social media, publicity, dll) untuk pekerjaannya. Praktisi IMC harus bisa 

menerima semua bentuk kontak sebagai sarana pengiriman pesan yang potensial. 

Kontak digunakaan disini sebagai istilah atau pengertian yang berarti media pesan 

yang mampu menjangkau target pelanggan dan menghadirkan produk yang hadir 

kepada pelanggan.
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3. Berbicara dengan satu suara

IMC sangat menekankan bahwa komunikator pemasaran harus selalu 

berbicara dengan satu suara. Koordinasi pesan dan media sangat penting dan 

terpadu. Kegagalan untuk mengkoordinasikan semua elemen komunikasi dengan 

baik dapat mengakibatkan duplikasi dan lebih buruk lagi pesan yang kontradiktif. Hal 

ini akan sangat membahayakan ketika pengelola cagar budaya yang terdiri dari 

beberapa bagian memberikan suatu informasi yang berbeda tentang cagar budaya. 

Dan sangat mungkin ketika pimpinan otoritas cagar budaya memberikan informasi 

yang berbeda dengan bagian komunikasi atau hubungan masyarakat dari institusi 

yang sama. Perlu dibuatkan sebuah peraturan agar tidak semua orang dalam institusi 

pengelola cagar budaya dapat bertindak sebagai komunikator.

4. Membangun hubungan

Komunikasi pemasaran yang sukses membutuhkan hubungan antara produk 

dengan konsumen mereka. Hubungan yang berhasil antara pelanggan dan produk 

menyebabkan pembelian berulang dan idealnya kesetiaan terhadap produk. 

Hubungan ini dapat ibaratkan dengan filosofi “ember bocor”. Dimana ketika 

perusahaan kehilangan pelanggan (terjadi kebocoran di bagian bawah ember), maka 

perusahaan harus terus menambahkan pelanggan baru (ke dalam bagian ember). 

Bahkan perusahaan diharuskan untuk menyumbat kebocoran  tersebut, agar ember 

tetap lebih penuh. 

5. Mempengaruhi perilaku

Bertujuan untuk mempengaruhi perilaku target permirsa. Ini berarti bahwa 

komunikasi pemasaran pada akhirnya harus dilakukan lebih dari sekedar 

mempengaruhi peningkatan sikap konsumen terhadap produk. IMC yang sukses 

mengharuskan upaya komunikasi diarahkan untuk mendorong beberapa bentuk 

respon perilaku konsumen. Tujuannya untuk memindahkan/perubahan perilaku 

pengunjung cagar budaya dapat menjadi suatu kebiasaan. Sehingga pengunjung 

akan datang berkali-kali dan dapat pula menjadi agen untuk penyebaran komunikasi 

dan promosi cagar budaya. Misalnya, mengajak orang lain untuk selalu berkunjung ke 

cagar budaya.

III. Model Proses Komunikasi dan Promosi

Telah banyak berkembang mengenai model komunikasi, salah satu adalah model 

komunikasi menurut Belch (2003), yang terdiri dari dua elemen utama dalam proses 

komunikasi yaitu pengirim dan penerima, dua alat komunikasi utama yaitu pesan 

(messages) dan saluran (channel), dan empat elemen fungsi dan proses utama yaitu 
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encoding, decoding, response, and feedback. Sedangkan elemen terakhir yaitu noise, 

merupakan faktor-faktor asing dalam sistem yang dapat mengganggu proses dan kerja 

yang dapat mengurangi komunikasi efektif.

1. Source Encoding

Pengirim atau sumber komunikasi adalah orang atau organisasi yang memiliki 

informasi untuk dibagikan dengan orang atau kelompok orang lain. Dalam konteks 

komunikasi cagar budaya di Indonesia, sumber komunikasi adalah pengelola cagar 

budaya, diantaranya Balai Pelestarian Cagar Budaya, Pemerintah Daerah, atau 

Direktorat Jenderal Kebudayaan, karena persepsi penerima (masyarakat) terhadap 

pengelola cagar budaya mempengaruhi bagaimana komunikasi diterima. Oleh karena 

itu, pengelola cagar budaya harus berhati-hati untuk memilih komunikator yang 

seharusnya dan diyakini oleh penerima berpengetahuan dan dapat dipercaya (Blech, 

2003). 

Proses komunikasi dimulai saat sumber memilih kata simbol, gambar, dan 

sejenisnya, untuk mewakili pesan yang akan dikirimkan ke penerima. Proses ini 

dikenal dengan pengkodean (encoding). Dalam proses encoding diperlukan 

interpretasi berdasarkan pemikiran, gagasan atau informasi menjadi bentuk simbolis. 

Sehingga dapat dimengerti oleh penerima. Ini berarti harus menggunakan kata-kata, 

tanda, atau simbol yang familiar bagi masyarakat (Blech, 2003).

Pada proses encoding ini, pengelola harus kreatif menciptakan bentuk simbolis 

berdasarkan interpretasi yang ingin dimunculkan. Pembuatan encoding ini tidak harus 

Gambar. Model Proses Komunikasi (Blech, Blech, 2003)
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dibuat oleh pengelola, apabila pengelola tidak memiliki sumber daya manusia yang 

mempuni untuk membuat encoding yang kreatif. Pengelola dapat saja bekerja sama 

dengan biro iklan atau entertaiment yang memiliki kompetensi dibidang ini, tetapi 

tetap berada dalam pengawasan pengelola mengenai konten atau isi interpretasi, 

agar tidak dapat memberikan penafsiran yang berbeda di masyarakat.

2. Message

Proses encoding mengarah pada pengembangan pesan yang berisi informasi 

atau makna yang diharapkan oleh sumbernya. Pesan dapat berupa lisan atau 

nonverbal, tulisan, atau simbolis. Pesan harus dapat ditransmisikan yang sesuai 

untuk saluran atau channel komunikasi yang akan digunakan. Dalam periklanan, 

pesan dapat berupa tulisan yang terdiri dari beberapa kata yang akan dibaca 

penerima. Bagi beberapa perusahaan, bukan kata-kata dari pesan yang menentukan 

kefektifan kemunikasinya, tetapi kesan atau citra yang diciptakan iklan (Blech, Blech, 

2003). 

Untuk lebih memahami makna simbolis yang akan disampaikan, perlu adanya 

riset komunikasi yang memusatkan perhatian pada semiotika, yang memperlajari 

sifat makna. Teori semiotika penting dalam komunikasi pemasaran karena produk 

atau brands memperoleh makna melalui iklan dan konsumen menggunakan produk 

brands untuk mengekspresikan identitas sosial mereka(Blech, Blech, 2003).

Dalam perspektif semiotika pemasaran cagar budaya, setiap pesan memiliki 

tiga komponen dasar: objek, tanda atau simbol, dan penafsir. Objek adalah produk 

yang menjadi fokus pesan, yaitu cagar budaya yang akan dipasarkan. Tanda adalah 

citra sensorik yang mewakili makna objek yang dimaksud, misalnya kerajaan 

Majapahit pada situs Trowulan. Penafsir adalah makna yang diturunkan, misalnya 

kejayaan, kebesaran, atau identitas. Pengelola cagar budaya harus menyiapkan 

SDM atau agen yang dilatih atau terlatih di bidang semiotika dan bidang terkait seperti 

antropologi budaya untuk lebih memahami makna sadar dan bawah sadar tanda dan 

simbol nonverbal dalam iklan yang akan dikirimkan ke masyarakat. Hal lain yang perlu 

diperhatikan adalah pesan yang disampaikan tidak terlalu banyak dan tidak terlalu 

intelektual, karena makna iklan atau bentuk komunikasi pemasaran tidak terletak 

pada pesan tapi pada orang yang melihat dan menafsirkannya. Selain itu, masyarakat 

berperilaku berdasarkan makna yang mereka anggap sebagai rangsangan pasar. 

Sehingga pengelola cagar budaya harus memperhatikan makna yang melekat pada 

masyarakat atau interpretasi masyarakat pada tanda dan simbol.
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3. Channel

Channel atau saluran adalah metode dimana komunikasi berpindah dari 

sumber atau pengirim ke penerima. Secara umum, channel komunikasi terdiri dari dua 

jenis, yaitu pribadi dan nonpersonal. Channel komunikasi pribadi berhubungan 

langsung secara interpersonal atau tatap muka dengan individu atau kelompok. 

Tenaga penjualan berfungsi sebagai channel komunikasi pribadi saat menyampaikan 

pesan penjualan kepada pembeli  atau calon pelanggan. Salah satu 

channelkomunikasi pribadi yang kuat adalah komunikasi mulut ke mulut dari orang ke 

orang (Blech, 2003).

Channel komunikasi nonpersonal adalah komunikasi yang membawa pesan 

tanpa kontak interpersonal antara pengirim dan penerima. Channel nonpersonal 

umunya disebut media masa atau komunikasi masa, karena pesan tersebut dikirim ke 

banyak individu sekaligus. Channel komunikasi nonpersonal terdiri dari dua jenis yaitu 

cetak dan penyiaran. Media cetak meliputi surat kabar, majalah, surat langsung, dan 

papan reklame, sedangkan media penyiaran meliputi radio dan televisi (Blech, 2003).

4. Receiver/Decoding

Receiver atau penerima adalah orang yang oleh pengirim ingin berbagi 

pemikiran atau informasi. Umumnya, receiver adalah konsumen atau audiens yang 

akan membaca, mendengar, dan atau melihat pesan dan memecahkan kode pesan. 

Decoding adalah proses mengubah pesan pengirim kembali menjadi pemikiran. 

Proses ini sangat dipengaruhi oleh kerangka acuan atau bidang pengalaman 

penerima, yang mengacu pada pengelaman, persepsi, sikap, dan nilai yang dibawa 

ke situasi komunikasi(Blech, 2003).

Agar komunikasi efektif terjadi, proses decoding pesan penerima, harus sesuai 

dengan pengkodean pengirim. Sederhananya, receiver mengerti dan menafsirkan 

dengan benar apa yang dikomunikasikan oleh sumbernya. Dalam gambar model 

proses komunikasi diatas, pengirim dan penerima masing-masing memiliki kerangka 

acuan atau field of experience yang mereka bawa ke situasi komunikasi. Komunikasi 

yang efektif lebih mudah terjadi bila ada kesamaan antara kedua belah pihak (irisan 

yang terjadi pada kedua lingkaran field of experience). Semakin banyak pegetahuan 

yang dikirim pengirim tentang penerima, semakin baik pengirim dapat memahami 

kebutuhan mereka, berempati dengan mereka, dan berkomunikasi secara efektif 

(Blech, 2003).

Hal ini mengindikasikan bahwa dalam melakukan komunikasi cagar budaya 

kepada masyarakat, pegelola harus dapat mengetahui dan memahami kebutuhan, 
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pengetahuan dan interpretasi masyarakat tentang cagar budaya. Untuk itu perlu 

dilakukan riset atau public outreach untuk mengetahui pemahaman masyarakat 

terhadap peninggalan arkeologi dan pelestarian fisik dari sumber daya arkeologi 

(McManammon, 2000). Hal penting lainnya, pengelola cagar budaya harus 

menentukan segmentasi penerima, apakah berdasarkan usia, profesi, letak geografis 

atau latar belakang pendidikan. Karena setiap segmentasi penerima dapat saja 

mempengaruhi metode komunikasi yang digunakan.

5. Noise

Sepanjang proses komunikasi, pesan dipengaruhi oleh faktor-faktor asing yang 

dapat mendistorsi atau menggangu penerimanya. Distorsi atau gangguan yang tidak 

direncanakan dikenal dengan noise.  Kesalahan atau masalah yang terjadi dalam 

pengkodean pesan, distorsi pada sinyal radio atau TV adalah contoh dari noise (Blech, 

2003). Noise dapat pula terjadi karena perbedaan pengalaman (field of experience) 

pengirim dan penerima sehingga tidak yumpang tindih. Kurangnya kesamaan dapat 

menyebabkan pengkodean pesan yang tidak benar dalam menggunakan tanda atau 

memilih arti berbeda dengan penerima (Blech, 2003). Dalam komunikasi cagar 

budaya, dapat saja pengelola membuat tanda atau simbol yang memiliki multi tafsir, 

sehingga pengelola dan masyarakat memiliki perbedaan interpretasi pada pesan yang 

disampaikan dalam komunikasi. Akan berbahaya apabila kesalahan menggunakan 

tanda atau simbol dapat memberikan dampak negatif pad pelestarian fisik cagar 

budaya dan dapat menimbulkan konflik. Pengelola harus mengetahui dengan pasti 

tanda atau simbol yang digunakan sesuai dengan interpretasi pengelola dan tidak 

multi tafsir. 

6. Response/Feedback

Respon merupakan rangkaian reaksi dari penerima setelah melihat, 

mendengar, atau membaca pesan. Pemasar sangat tertarik pada feedback, yaitu 

bagian respon penerima yang dikomunikasikan kembali ke pengirim (Blech, 2003). 

Respon umumnya diterima pengirim tidak secara langsung dari pelanggan, sehingga 

pengirim harus menentukan cara mengetahui bagaimana pesan mereka diterima oleh 

penerima. Metode yang umum digunakan untuk mengetahui respon, yaitu 

menanayakan langsung ke pelanggan (wawancara) atau kartu ulasan. Respon ini pun 

harus diperhatikan bagi pengelola cagar budaya, tentang respon mereka setelah 

berkunjung ke cagar budaya. Respon ini dapat berguna untuk digunakan kembali 

sebagai bahan masukan dalam menyampaikan pesan berikutnya, sehingga akan 

selau ada perbaikan atau peningkatan pesan yang disampaikan. Bahkan bila perlu 
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diberikan sebuah apresiasi berupa ucapan terimakasih bagi pengunjung yang telah 

memberikan respon atau masukan yang posisitf untuk perbaikan pengelolaan cagar 

budaya. Respon pengunjung harus disikapi secara positif sebagai sebuah masukan 

yang berharga.

Setelah mengetahui tentang IMC dan model proses komunikasi dan promosi 

tentang pengelolaan cagar budaya, dalam artikel ini akan menerapkan elemen 

tersebut dengan mengambil studi kasus Benteng Rotterdam di Makassar. Artikel ini 

akan mengambil fokus hanya pada proses pembuatan pesan komunikasi.

IV. Komunikasi dan Promosi Benteng Rotterdam 

a. Interpretasi

1. Pengelola 

Fort Rotterdam telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya berdasarkan 

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM. 59/PW.007/MKP/2010 

Tentang Penetapan Benteng Ujung Pandang/Fort Rotterdam, Museum Kota 

Makassar, dan lain-lain, sebagai Benda Cagar Budaya, Situs, atau Kawasan Cagar 

Budaya. Fort Rotterdam merupakan benteng yang dibangun oleh Raja Gowa 

Tunipalangga Ulaweng X pada tahun 1545. Pada tahun 1673, benteng ini dirombak 

dan berganti nama menjadi Fort Rotterdam. Pada fase pertama kolonial (Abad 17) di 

dalam benteng dibangun sarana pemukiman dan pemerintahan termasuk kantor 

Gubernur. Dan fase akhir abad ke 19 sampai sekarang, pada tahun 1937 Fort 

Rotterdam diserahkan oleh pemerintah Belanda kepada Yayasan Fort Rotterdam, 

tahun 1940 didaftarkan sebagai monumen, tahun 1942 Jepang menjadikan Benteng 

Ujungpandang sebagai  kantor dan Pusat Penelitian Ilmiah dalam ilmu pertanian dan 

bahasa, tahun 1950, benteng beralih fungsi menjadi pusat kegiatan pertahanan KNIL 

dalam melawan TNI, dan pada tahun 1970 diserahkan kepada Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan.
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Berdasarkan data sejarah dan sebaran tinggalan arkeologi, perkembangan 

kota Makassar di mulai dari pemukiman dalam benteng Ujung Pandang di abad 17, 

dan kemudian berkembang keluar benteng mulai abad 18–akhir 19. persebaran 

bangunan yang mengikuti pola jalan yang ada ( system grid) dan terkonsentrasi di 

bagian utara, selatan, serta timur benteng Ujungpandang. Dengan demikian, benteng 

Ujungpandang memiliki nilai penting yang sangat tinggi karena menjadi awal dari 

pertumbuhan  kota Makassar. Termasuk  juga kawasan di sekitar benteng yang 

merupakan kawasan kota lama Makassar memiliki banyak tinggalan cagar budaya. 

Berdasarkan hasil pendataan tahun 2008, terdapat 74 bangunan cagar budaya di 

Makassar.

2. Masyarakat

Untuk mengetahui interpretasi dari masyarakat tentang Fort Rotterdam, telah 

dilakukan penelitian sederhana dengan metode sampling interpretasi masyarakat 

terhadap Fort Rotterdam lewat media internet, khusunya mesin pencarian google. 

Dengan mengetik 'Fort Rotterdam' di google, maka muncul 32 blog dari komunitas 

blogger dimasyarakat. Hasil penelusuran tersebut disusun berdasarkan issue atau 

pandangan masyarakat tentang Fort Rotterdam, sebagai berikut :

No ISSUE Jumlah Pengulas  

1 Pusat Kerajaan Gowa-Tallo 9 

2 Penjara Pangeran Diponegoro  6 

3 Landmark Kota Makassar  1 

4 Lanskap dalam Benteng  2 

5 Benteng Panyyua (Penyu) dan Struktur Benteng  6 

6 Perkembangan Kebudayaan (Makassar, Bugis)  4 

7 Penanda tanganan Perjanjian Bongaya  2 

8 Biaya Travel  1 

9 Benteng Angker  1 
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b. Messages

1. Informasi Budaya 

Memberikan informasi dapat dilakukan dengan membangun narasi  kemudian 

bercerita dengan narasi tersebut. Informasi yang digunakan adalah narasi, karena 

narasi bebas akan interpretasi, sehingga informasinya dapat diterima dan 

masyarakat menerima informasi tersebut. Meskipun informasi narasi 

menyampaikan produk/objek seperti halnya informasi faktual, informasi tersebut 

dikemas dengan percakapan. Gaya narasi yang digunakan adalah narasi top dog 

dan narasi under dog (Agi Ginanjar,2014; 18), top doq adalah sesuatu yang 

diuntungkan dan diprediksi untuk menang, sedangkan under dog adalah kebalikan 

dari top dog, yaitu sesuatu yang tidak diuntungkan dan diprediksi untuk kalah atau 

sesuatu yang lemah dan tidak berdaya yang biasanya mendapat hal buruk dalam 

menghadapi kesulitan.

Contoh narasi top dog yaitu kerajaan Gowa  Tallo  mencapai kejayaan dengan 

menjadi kerajaan terbesar di wilayah timur nusantara sehingga membangun 

sampai 17 buah benteng, yang salah satu yang terbesar adalah Fort Rotterdam, 

dalam menjaga wilayahnya.

Contoh narasi under dog adalah akhirnya kejayaan kerajaan Gowa Tallo harus 

runtuh setelah perjuangan mempertahankan diri berakhir di Benteng Somba Opu 

dan terjadi perjanjian penyerahan kekuasaan kepada Belanda yang disebut 

Perjanjian Bungaya di Fort Rotterdam.

2. Major Selling Idea 

Berdasarkan penelitian interpretasi masyarakat terhadap Fort Rotterdam 

diatas, isu-isu oleh masyarakat tersebut dapat digolongkan menjadi 3 kelompok 

yaitu :

a) Identitas: Perkembangan Kebudayaan (4), sebanyak 4 sampel.

b) Fisik/lokasi: Pusat Kerajaan Gowa-Tallo (9); Penjara Pangeran Diponegoro (6); 

Landmark Kota Makassar (1); Lanskap dalam Benteng (2); Benteng Panyyua 

dan Struktur Benteng (6), sebanyak 24 sampel.

c) Makna: Penanda tanganan Perjanjian Bongaya (2); Biaya Travel/ pariwisata 

(1); Benteng Angker (1), sebanyak 4 sampel.

Sehingga interpretasi yang dominan dan menonjol menurut penelitian ini 

adalah mengenai fisik atau lokasi dengan sebanyak 24 sampel dari 32 sampel. 

Penggolongan diatas sejalan dengan komponen yang membentuk citra kota yang 

diungkap oleh Kevin Lynch (Zahnd, 1999; 156), yaitu identitas (identifikasi objek-
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objek), struktur (Objek yang dapat dilihat/pola perkotaan), dan makna (arti/rasa 

yang dapat dialami).

Citra kota dapat disebut juga sebagai kesan atau persepsi antara pengamat 

dengan lingkungannya. Kesan pengamat terhadap lingkungannya tergantung dari 

kemampuan beradaptasi “pengamat” dalam menyeleksi, mengorganisir sehingga 

lingkungan yang diamatinya akan memberikan perbedaan dan keterhubungan. 

Persepsi atau perseive dapat diartikan sebagai pengamatan yang dilakukan 

secara langsung dikaitkan dengan suatu makna. Persepsi setiap orang berbeda, 

hal ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, pengalaman yang dialami, sudut 

pengamatan, dan lain-lain.

Identitas membutuhkan waktu yang lama untuk membentuknya. Jati diri kota 

berkaitan dengan ritme sejarah yang telah melalui proses panjang sehingga jati diri 

suatu kota tidak dapat diciptakan begitu saja berbeda dengan citra kota. 

Citra/kesan/wajah pada sebuah kota merupakan kesan yang diberikan oleh orang 

banyak bukan individual. Citra kota lebih ditekankan pada lingkungan fisik atau 

sebagai kualitas sebuah obyek fisik (seperti warna, struktur yang kuat, dll), 

sehingga akan menimbulkan bentuk yang berbeda, bagus dan menarik perhatian.

Elemen pembentuk citra kota menurut Kevin Lynch dapat dijelaskan singkat 

sebagai berikut:

a) Paths; merupakan suatu jalur yang digunakan oleh pengamat untuk bergerak 

atau berpindah tempat. Sebagai starting poin Makassar maka Fort Rotterdam 

merupakan arus utama di Kawasan Kota Tua Makassar, yang berada di jalan 

Ujung Pandang No. 1.

b) Edges; Merupakan batas, dapat berupa suatu desain, jalan, laut, sungai, 

gunung. Fort Rotterdam terletak di tepi pantai menghadap Selat Makassar, 

bukti bahwa Makassar sebagai water front city.

c) Districts; Merupakan suatu bagian kota mempunyai karakter atau aktivitas 

khusus yang dapat dikenali oleh pengamatnya. Fort Rotterdam berada di 

pusat Kawasan Kota Tua Makassar.

d) Nodes; merupakan simpul atau lingkaran daerah strategis di mana arah atau 

aktivitasnya saling bertemu dan dapat diubah ke arah atau aktivitas lain. Fort 

Rotterdam berada dipersimpangan jalan antara ruang terbuka Pantai Losari 

dengan Kawasan Perdagangan dan Pecinan, Fort Rotterdam sendiri menjadi 

ruang terbuka hijau bagi masyarakat kota Makassar, juga Fort Rotterdam 

sangat dekat dengan Lapangan Karebosi yang menjadi pusat simpul 

angkutan transportasi. 
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e) Landmark; merupakan simbol yang menarik secara visual dengan sifat 

penempatan yang menarik perhatian. Biasanya landmark mempunyai bentuk yang 

unik serta terdapat perbedaan skala dalam lingkungannya. Fort Rotterdam sendiri 

sudah menjadi salah satu landmark kota Makassar. 

Dengan demikian Fort Rotterdam memenuhi semua komponen dan elemen 

suatu citra kota, diperkuat dan sejalan dengan hasil penelitian interpretasi 

masyarakat. Maka Major Selling Idea dari fort Rotterdam adalah Citra Kota.

3. Creative Strategy Statement 

“Fort Rotterdam, Citra Kota Makassar Yang Sesungguhnya”

Mengandung arti bahwa Fort Rotterdam merupakan Citra/kesan/wajah dari 

kota Makassar, citra kota yang memiliki identitas dan jati diri kota yang sangat kuat 

kesejarahan, yang mampu hidup dan lestari dalam perkembangan kota, dulu, 

sekarang, hingga nanti. 

c. Penerima : Target Audience 

Fort Rotterdam sebagai Cagar Budaya dan kawasannya yang terletak di kota 

Makassar haruslah member arti bagi masyarakat kota tempatnya. Dan jika 

dihubungkan dengan visi Makassar untuk “kembali” menjadi kota dunia maka 

target utama adalah masyarakat lokal kota Makassar dan masyarakat umum dari 

berbagai daerah dan bangsa, serta sebagai sebuah nilai tambah atau bonus yaitu 

peningkatan sektor pariwisata dan ekonomi, sehingga wisatawan yang hadir di 

kota Makassar menjadi target berikutnya.

d. Respon 

Respon yang diharapkan adalah mengajak masyarakat untuk ikut 

melestarikan cagar budaya Fort Rotterdam sampai ketingkat behavior, masyarakat 

dapat tergugah sampai menjadi tingkah laku pelestari dalam kebiasaannya.

V. Kesimpulan

Setiap cagar budaya memiliki nilai-nilai penting yang harus dikomunikasikan 

kepada masyarakat. Pemilihan nilai penting atau pesan yang disampaikan dan 

metode komunikasi yang digunakan harus tepat, sehingga komunikasi yang efektif 

dapat terjadi. IMC memberikan perspektif untuk pengelola cagar budaya untuk 

melakukan komunikasi yang efektif. IMC mengharuskan pengelola melakukan 

fitur-fitur yang ada agar komunikasi dapat berjalan efektif dan tidak dapat 

menimbulkan mis-interpretasi yang berujung pada konflik. Model proses 
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komunikasi yang kembangkan oleh Blech dan Blech (2003) dalam penerapan IMC 

memberikan gambaran yang utuh dalam siklus komunikasi. Model ini dapat 

diterapkan dalam konteks pengelolaan cagar budaya dan tentunya perlu 

dipersiapkan juga Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi, atau dapat 

juga pengelola bekerjasama dengan agen pengiklanan yang telah memiliki 

kompetensi dan pengalaman dalam proses komunikasi dan promosi dan tetap 

dilakukan pengawasan terhadap isi pesan.

Akhirnya tulisan ini, yang berdasarkan penelitian sederhana berhasil 

mengungkapkan Creative Strategy Statement dari Fort Rotterdam, yakni “Fort 

Rotterdam, Citra Kota Makassar Yang Sesungguhnya”, mengandung arti 

bahwa Fort Rotterdam merupakan Citra/kesan/wajah dari kota Makassar, citra kota 

yang memiliki identitas dan jati diri kota yang sangat kuat kesejarahan, yang 

mampu hidup dan lestari dalam perkembangan kota, dulu, sekarang, hingga nanti. 
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