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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 1.1.1 Desa Wisata 

   Dalam UU No.22/99 tentang otonomi daerah, pembangunan 

di pedesaan akan lebih diperhatikan sehingga daerah pedesaan akan 

mengalami pembangunan. Pada tahun 2010, Kementrian 

Kebudayaan dan Pariwisata juga mengeluarkan peraturan nomor 

PM.26/UM.001/mkp/2010 tentang Pedoman Umum Pemberdayaan 

Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata melalui Desa Wisata. Tujuan 

utama dari PNPM Mandiri Pariwisata adalah untuk meningkatkan 

kemampuan, lapangan kerja dan usaha masyarakat di sektor 

pariwisata sehingga masalah kemiskinan dapat ditanggulangi melalui 

sektor pariwisata. Selama beberapa tahun, pariwisata telah 

mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dan menjadi salah satu 

yang tercepat pada pertumbuhan ekonomi di dunia. Di Indonesia, 

sektor pariwisata merupakan devisa negara terbesar ketiga pada 

tahun 2009 dan terus meningkat. Hal tersebut menunjukan sektor 

pariwisata dapat berpotensi untuk pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia. 

   Desa wisata menurut Pariwisata Inti Rakyat adalah suatu 

kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang 

mencerminkan keaslian pedesaan baik dari kehidupan sosial 

ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur 

bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas, atau kegiatan 

perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi untuk 

dikembangkannya berbagai komponen kepariwisataan, misalnya 

atraksi, akomodasi, makanan dan minuman, dan kebutuhan wisata 

lainnya (Soetarso & Mohamad, 2001, h.38). 

  Dengan adanya pembangunan dan perkembangan desa 

wisata, muncul beberapa pengaruh positif seperti : Semakin luasnya 

lapangan pekerjaan dan kesempatan usaha, Terpeliharanya 
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lingkungan hidup, budaya, dan sejarah, Menambah wawasan dan 

kreatifitas masyarakat desa untuk mencari potensi yang ada di desa. 

 

 

1.1.2 Kondisi Desa Wisata Pandowoharjo 

   Desa Pandowoharjo, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, 

Yogyakarta merupakan salah satu lokasi yang berpotensi untuk 

dikembangkan menjadi sebuah desa wisata pendidikan. Desa ini 

terletak 2 km dari pusat kota Kabupaten Sleman, dan 15 km dari 

pusat kota Yogyakarta. Dengan letak desa yang strategis dan 

memiliki kekayaan alam yang besar dari air dan suburnya tanah 

disana maka masyarakat Desa Pandowoharjo bermata pencaharian 

sebagai petani. Di Desa Pandowoharjo terdapat banyak lahan 

persawahan dan peternakan milik warga. Akses jalan menuju Desa 

Pandowoharjo mudah dijangkau walaupun masih terdapat jalan yang 

berlubang. Desa Pandowoharjo juga memiliki balai dusun yang 

digunakan masyarakat sebagai tempat pertemuan. Di Desa 

Pandowoharjo  terbagi menjadi beberapa dusun, yaitu Dusun Temon, 

Dusun Niron, Dusun Murten, Dusun Dukuh, Dusun Gabugan. 

  Dengan mata pencaharian tersebut, masyarakat Desa 

Pandowoharjo sangat bergantung terhadap hasil panen setiap 

tahunnya. Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai 

pemanfaatan tanaman yang ada membuat masa pasca panen 

masyarakat hanya langsung dijual ke pasar dengan harga yang 

cukup rendah. Selain itu juga, karena kurangnya program yang 

menggerakkan dan menginovasi masyarakat, dan kegiatan 

pemberdayaan sangat minim dilakukan. 

  Desa Pandowoharjo sudah memiliki brand sebagai desa 

wisata pendidikan, akan tetapi brand yang dibangun masih kurang 

dikenal traveller karena ketidak jelasan dari identitas dan kurangnya 

strategi dari penyampaian lokasi/komunikasi visual desa wisata 

Pandowoharjo. 
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Daya tarik dari desa pandowoharjo antara lain : 

 

1. Bertani berbagai macam sayur dan buah 

2. Berternak sapi perah, babi, dan ikan 

3. Integrated Farming 

4. Home Industry (tempe, jamu, jamur, lilin, aromaterapi, karbol,         

     minyak atsiri, ampyang) 

5. Outbond (tracking, flying fox, river tubing, wall climbing) 

6. Berbagai macam kebudayaan (Seni Sloko, Salawatan Katolik,  

     Bergodo, Pentas Gamelan, Pentas Ketoprak, Seni Terbangan) 

7. Pendopo Limasan 

8. Beberapa homestay 
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1.2 PERMASALAHAAN POKOK 

 

 Desa wisata Pandowoharjo memiliki potensi besar untuk menarik para 

traveller karena daya tarik wisatanya yang begitu banyak. Dalam wawancara pribadi 

dengan Ismono (10 Februari 2017), pengurus Desa Wisata Pandowoharjo, 

masyarakat desa wisata Pandowoharjo masih belum kurang mendapatkan 

penghasilan dari sektor wisata.Hal ini disebabkan para traveller tidak mengetahui 

keberadaan desa wisata Pandowoharjo. Sedikitnya para traveller yang datang ke 

desa wisata Pandowoharjo menyebabkan masyarakat desa belum bisa 

mendapatkan hasil yang cukup untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka 

melalui sektor pariwisata. 

 Tidak adanya kejelasan komunikasi visual dari desa wisata Pandowoharjo, 

menyebabkan para traveller tidak mengenali keberadaan desa wisata 

Pandowoharjo. Menurut Mendiola B. Wiryawan dalam bukunya, Kamus Brand A-Z 

(2008, h.106), destination brand merupakan kumpulan persepsi, ide, impresi 

seseorang atau sekelompok orang terhadap sebuah tempat. Desa wisata 

Pandowoharjo masih kurang dikenali karena belum menyiapkan strategi bagaimana 

cara mengkomunikasikan secara visual sebuah brand sebagai desa wisata 

pendidikan dipikiran masyarakat dan para traveller.  
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1.3 LINGKUP PEMBAHASAN 

 

Lingkup pembahasan dari proyek ini adalah sebagai berikut : 

 Penelitian dilakukan bertujuan untuk menunjukan potensi dan nilai-nilai 

dalam desa wisata  yang dapat dijadikan sebagai identitas. 

 Pemberian strategi komunikasi visual pada Desa Pandowoharjo sebagai 

desa wisata di Sleman, Yogyakarta. 

 

 

1.4 METODE PEMECAHAN MASALAH 

 

    1.4.1 Alur Berpikir 
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      1.4.2 Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Metode Penelitian 

  Destination branding adalah penerapan dan model branding pada 

suatu lokasi tertentu (bisa berupa negara, kota, propinsi, atau wilayah) yang 

bertujuan untuk memaksimalkan potensi suatu wilayah agar terjadi 

peningkatan kunjungan baik wisata maupun bisnis yang pada akhirnya akan 
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meningkatkan devisa dan nilai ekonomi wilayah tersebut (Mendiola, 2008, 

h.107). 

 

 

1.5.1 Survei dan Observasi 

  Pengamatan untuk mendapatkan data aktual serta mengenal 

lebih dalam tentang desa wisata Pandowoharjo dan potensi-potensi 

di dalamnya. 

 

1.5.2 Wawancara dan Kuesioner 

  Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara melakukan 

wawancara dan kuesioner yang melibatkan beberapa narasumber. 

 

1.5.3 Studi Literatur 

  Pengkajian data dari studi literatur didapatkan dari buku-buku 

dan website tentang branding, lingkungan desa, dan kepariwisataan 

yang mendukung perancangan dan strategi komunikasi. 

 

 

1.6 KAJIAN PUSTAKA 

 

1.6.1 Ekowisata Sebagai Prinsip Dasar Desa Wisata  

  Ekowisata merupakan salah satu bentuk kegiatan wisata 

khusus. Dalam buku Perencanaan Ekowisata, (Damanik, Janianton & 

Weber, Helmut F., 2006) ekowisata diartikan sebagai perjalanan 

wisata alam yang bertanggungjawab dengan cara mengonservasi 

lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal 

(dalam TIES, 2000, h.37). Beberapa prinsip dasar ekowisata yakni 

sebagai berikut :  

 

1. Mengurangi kerusakan atau pencemaran lingkungan dan budaya 

lokal akibat kegiatan wisata.  

2. Membangun kesadaran atas lingkungan dan budaya pada 

wisatawan serta masyarakat lokal.  
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3. Memberikan keuntungan secara finansial dan pemberdayaan bagi 

 masyarakat lokal dengan mengedepankan nilai-nilai lokal. Definisi 

dan prinsip-prinsip dasar ekowisata ini cocok jika diterapkan dalam 

kegiatan di desa wisata karena mengacu pada kelestarian alam dan 

kesejahteraan masyarakat lokal.  

 

 
1.6.2 Pentingnya Kejelasan Sebuah Brand  

  Marty Neumeier (2006) mengartikan brand sebagai sebuah 

pendapat/perasaan yang mendalam dari seseorang tentang sebuah 

produk, jasa, atau perusahaan (h. 2). Masih menurut Marty, siapapun 

tidak bisa menentukan perasaan seseorang terhadap brand sebuah 

produk, tetapi bisa mempengaruhinya dengan cara 

mengkomunikasikan kualitas yang membuat sebuah produk berbeda 

dari produk lainnya. Dengan kata lain, brand adalah apa yang ada di 

benak konsumen, bukan apa yang ada di benak produsen, sehingga 

sangat penting untuk membuat sebuah brand yang jelas di pikiran 

konsumen.  

Dalam bukunya The Brand Gap (2006), Marty menuliskan prinsip-

prinsip utama untuk dapat membangun sebuah brand yang jelas 

dalam benak konsumen, yaitu :  

 

1. Differentiate (membedakan) : Upayakan untuk membuat keunikan 

dan perbedaan dengan produk lain yang menjadi saingan, sehingga 

konsumen dapat dengan mudah mengenali brand produk tersebut.  

2. Collaborate (bekerjasama) : Brand dihasilkan dari interaksi dengan 

banyak orang dalam waktu yang lama karena brand tidak bisa 

berkembang dengan sendirinya. 

3. Innovate (berinovasi) : Kreativitas dibutuhkan untuk menghasilkan 

sebuah inovasi sehingga dapat membuat orang tersentak. Inovasi 

menghasilkan sesuatu yang tidak biasa, namun praktis, dan 

menjawab masalah yang ada secara nyata. 
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1.7 STUDI KOMPARASI 

 

1.7.1 Desa Wisata Bermi Kabupaten Probolinggo 

  Keberadaan Probolinggo, sebagai salah satu Kabupaten di 

Indonesia merupakan satu dari sekian banyak kabupaten yang cukup 

berpotensi dalam bidang pariwisatanya. Keberadaannya yang cukup 

mudah untuk diakses merupakan salah satu faktor yang dapat 

menarik minat wisatawan untuk datang berkunjung. Selain akses, 

media lain seperti penginapan, transportasi, dan tempat makan cukup 

mudah untuk ditemukan di Kabupaten Probolinggo. Untuk lokasi 

wisata, Kabupaten Probolinggo memiliki banyak pilihan wisata seperti 

Gunung Bromo, Pantai Bentar, Air Terjun Madakaripura, serta wisata 

arung jeram. 

  Wisata lainnya yang juga menjadi daya tarik Kabupaten 

Probolinggo adalah Gunung Argopuro. Keberadaan Gunung 

Argopuro ini memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan pecinta 

alam yang menyukai pendakian gunung dan menikmati wisata alam 

di sekitar Gunung Argopuro. Bagi wisatawan yang ingin melakukan 

pendakian dapat memulai pendakian dari Desa Bermi dan berakhir di 

Desa Baderan di Kabupaten Situbondo. 

  Membahas keberadaan Desa Bermi, yang merupakan titik 

awal pendakian Gunung Argopuro, Desa Bermi sendiri adalah desa 

dibawah kaki Gunung Argopuro yang dahulunya merupakan desa 

yang kurang mendapat perhatian dari pemerintah sekitar. Namun 

saat ini, keberadaan Desa Bermi sudah mulai berkembang untuk 

menjadi Desa Wisata. Hingga saat ini keberadaan wisata buatan 

yang dapat mendukung terbentuknya desa wisata juga terus 

bermunculan, seperti lokasi bermain untuk anak dan keluarga, 

penginapan modern maupun tradisional, hingga lokasi perkebunan 

buah yang saat ini sedang dikembangkan. 

  


