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BAB 3 

STRATEGI KOMUNIKASI 

 

3.1 Analisis 

 

 3.1.1 Desa Wisata Pandowoharjo 

      3.1.1.1 Potensi dan Daya Tarik Desa Wisata Pandowoharjo 

 

 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 

 

3.1.1.2 Kondisi Desa Wisata Pandowoharjo 

 

 Akses jalan masuk menuju Desa Wisata Pandowoharjo, bisa dilalui 

dari berbagai jalan. Untuk kondisi insfrastruktur dari bangunan dan jalan 

di Desa Wisata Pandowoharjo sendiri sudah sangat tertata dengan rapi 

dan kondisi jalannya pun sudah halus sehingga para traveller tidak perlu 

takut dengan kondisi jalan yang rusak. 

 

3.1.2 Analisis SWOT Desa Wisata Pandowoharjo 

 

Strenghts 

 Memiliki banyak potensi dan daya tarik untuk berwisata 

 Memiliki banyak lokasi atau tempat untuk belajar sesuatu 
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Weaknesses 

 Tidak ada rencana pemasaran yang terstruktur 

 Masih kurangnya event-event untuk dijadikan media promosi 

 

Opportunities 

 Di daerah Sleman, hanya Desa Wisata Pandowoharjo yang 

menyajikan tempat wisata alam yang tidak hanya untuk 

refreshing tetapi juga untuk mempelajari sesuatu dalam segi 

pertanian maupun olahan-olahan makanan ataupun benda yang 

dibuat sendiri. 

 

Threats 

 Tempat rekreasi yang modern, yang menyajikan hal-hal yang 

lebih menarik. 

 Jauh dari pusat kota Jogja 

 

3.1.3 Solusi Perancangan Komunikasi Visual Bagi  Brand Desa Wisata 

          Pandowoharjo sebagai Tujuan Wisata Edukasi 

 

Berdasarkan hasil riset yang telah dilakukan, maka didapatkan insight 

bahwa kunjungan wisatawan ke desa wisata Pandowoharjo memang 

relatif sedikit karena tidak banyak masyarakat dan wisatawan yang 

mengetahui adanya desa wisata Pandowoharjo. Maka dibutuhkan 

sebuah perancangan destination brand bagi desa wisata 

Pandowoharjo supaya masyarakat dan wisatawan mengetahui dan 

tertarik untuk berkunjung. Perancangan tersebut berupa penyusunan 

strategi komunikasi yang sesuai dengan identitas desa wisata 

Pandowoharjo yang berbasis wisata edukasi. 
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3.2 Target Sasaran 

 

 3.2.1 Lokasi 

Sebuah pedesaan yang memiliki banyak tempat wisata atau tempat 

belajar yang jarang ditemukan di perkotaan. Lokasi tepatnya ada di 

Desa Pandowoharjo, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. 

  

 3.2.2 Segmentasi 

3.2.2.1 Target sasaran primer 

Wisatawan : Yogyakarta dan Sekitarnya 

Usia : 30 – 40 tahun 

Jenis Kelamin : Laki-laki dan perempuan 

SES : A – B 

 

3.2.2.2 Target sasaran sekunder 

Wisatawan : Domestik 

Usia : 6 – 40 tahun 

Jenis Kelamin : Laki-laki dan perempuan 

SES : A – B 

 

3.2.2.3 Psikografis 

Orang yang modern dan dekat dengan teknologi, kritis terhadap 

perkembangan teknologi, berpendidikan, senang melakukan kegiatan 

dengan kelompoknya. 

 

3.3 Strategi Komunikasi 

 

 3.3.1 Identifikasi Desa Wisata Pandowoharjo 

Desa wisata Pandowoharjo dengan brand baru adalah sebuah desa wisata 

yang memiliki konsep wisata edukasi di pedesaan dengan pilihan paket 

wisata yang beragam untuk dipilih pengunjung. 
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3.3.2 Positioning 

Menjadi desa wisata dengan konsep utama sebagai wisata edukasi 

pedesaan untuk melestarikan alam di Sleman. 

 

3.3.3 Unique Selling Point 

Desa wisata dengan konsep wisata edukasi alam dan budaya desa di 

Sleman. 

 

3.3.4 Konsep 

Konsep dari perancangan ini adalah desa wisata yang mengedepankan 

wisata edukasi dengan pilihan-pilihan paket wisata bagi pengunjung. Brand 

image desa wisata ini adalah sebuah desa untuk berwisata sekaligus belajar 

tentang budaya desa. 

 

3.3.5 Pendekatan Elemen Visual 

  3.3.5.1 Logo 

 Logo sebagai elemen utama penyampaian identitas brand desa 

wisata Pandowoharjo. Bentuk dan tampilan logo akan mewakili image 

baru desa wisata Pandowoharjo. 

 

3.3.5.2 Warna 

Warna yang digunakan adalah gabungan warna alam dan warna 

cerah untuk mewakili suasana pedesaan dan edukasi yang 

menyenangkan. 

 

3.3.6 Strategi Promosi 

Strategi AISAS yang digunakan dalam strategi promosi : 

 

Attention 

Mengadakan event-event dan iklan melalui neon box, poster dan 

media sosial. Media promosi diletakan di tempat-tempat yang strategis 

dan sesuai dengan target sasaran 
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Interest 

Informasi tentang potensi dan daya tarik di Desa Wisata Pandowoharjo 

dituliskan ke dalam poster, neon box, dan media sosial. Juga 

disertakan alamat website, nomer telepon, dan alamat desa wisata 

Pandowoharjo. 

 

Search 

Mencari info melalui website, telepon, dan media sosial 

 

Action 

Kunjungan dan partisipasi pengunjung ke event-event dan paket 

wisata yang ada di desa wisata Pandowoharjo 

 

Share 

Wisatawan membagikan pengalaman dan cerita mereka di desa 

wisata Pandowoharjo melalui media sosial atau dari mulut ke mulut 

 

3.3.7 Media Promosi 

 

Event : Event-event diadakan sebagai sarana memperkenalkan brand 

baru desa wisata Pandowoharjo serta mengajak masyarakat untuk 

mengetahui tentang desa wisata Pandowoharjo. 

 

Poster : Poster event dipasang di sekolah-sekolah, toko buku, dan 

tempat les 45 hari sebelum pelaksanaan acara. 

 

Neon box : Neon box event dipasang di bandara dan stasiun supaya 

terlihat oleh para wisatawan sesuai dengan target sasarannya. 

 

Website dan social media : Berisi informasi mengenai event dan desa 

wisata Pandowoharjo secara keseluruhan. Terus diperbaharui supaya 

wisatawan dapat mellihat perkembangannya.  
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Merchandise : Berupa kotak untuk membawa bibit tanaman, notes 

untuk mencatat apa aja yang bisa dipelajari di desa wisata tersebut 

  


