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BAB 4 

STRATEGI KREATIF 

 

4.1 Konsep Visual 

 Konsep visual perancangan ini memberikan suasana desa yang 

memberikan karakteristik edukasi yang menyenangkan agar diterima oleh 

target sasaran. Dalam mengolah visual dibutuhkan komposisi format desain, 

layout, tipografi dan warna supaya memunculkan tampilan visual yang kuat dan 

mengandung pesan yang ingin disampaikan agar mudah diterima oleh target 

sasaran. 

4.1.1 Format Desain 

Dalam perancangan komunikasi visual ini memiliki elemen grafis yang 

sederhana dengan ciri khas dari brand image yang diangkat. Kesan 

sederhana dengan kombinasi grafis, tipografi, dan fotografi menjadikan 

daya tarik dari elemen visual dengan tujuan agar target sasaran 

memahami yang ingin disampaikan dari bentuk logo dan desain lain yang 

menciptakan kesan yang menyenangkan. 

 

4.1.2 Warna 

Warna yang digunakan dalam desain yang dibuat adalah warna-warna 

alam. Warna yang dipilih adalah hijau tua yang mewakili warna dominan 

yang ada di desa wisata dukuh pandowoharjo karena banyaknya 

tumbuhan didesa wisata tersebut yang berwarna hijau sehingga 

menyejukan mata bagi para wisatawan, dan warna hijau dingin yang 

memiliki arti menyejukan karena suhu di desa wisata dukuh 

pandowoharjo yang dingin sehingga dapat menyejukan kepala maupun 

badan yang sudah panas dengan pekerjaan sehari-hari para wisatawan. 
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4.1.3 Tipografi 

Tipografi yang digunakan adalah tipografi yang mendekati tipografi khas 

Yogyakarta 
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4.1.4 Bentuk 

Bentuk dasar yang digunakan adalah stilasi dari karakter atau obyek yang 

ada di desa wisata dukuh pandowoharjo. 

 

4.1.5 Logo 

 Logo dirancang untuk membuat wisatawan mudah mengingat dan 

mengenali wisata edukasi yang ada di desa pandowoharjo, maka 

digunakan stilasi bentuk pada logo. Logo terbagi menjadi 2 bagian yaitu 

logogram dan logtype karena desa wisata dukuh pandowoharjo masih 

dalam tahap perkenalan ke masyarakat, sehingga masih membutuhkan 

adanya 2 bagian dari logo tersebut. 

 

4.1.5.1 Logogram 
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4.2.2 Strategi Promosi 

Untuk mempromosikan desa wisata dukuh pandowoharjo, strategi 

promosi yang dilakukan dengan mengaplikasikan teori AISAS. Tahapan 

pertama yang dilakukan adalah melakukan “Attention”, dengan cara 

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. Tahapan kedua melakukan “Interest”, 

dengan cara menginformasikan tentang potensi dan daya tarik di Desa 

Wisata dukuh Pandowoharjo dituliskan ke dalam poster, neon box, dan 

media sosial. Juga disertakan alamat website, nomer telepon, dan alamat 

desa wisata dukuh Pandowoharjo. Tahapan ketiga yang dilakukan adalah 

“Search”, dengan cara mencari info melalui website, telepon, dan media 

social. Tahapan yang keempat melakukan “Action”, dengan cara 

kunjungan dan partisipasi pengunjung ke event-event dan paket wisata 

yang ada di desa wisata dukuh Pandowoharjo. Dan tahapan yang terakhir 

adalah “Share”, dengan cara wisatawan membagikan pengalaman dan 

cerita mereka di desa wisata dukuh Pandowoharjo melalui media sosial 

atau dari mulut ke mulut. 

Konsep layout website ini merupakan suatu informasi yang dapat 

diterima mulai dari apa saja yang ada di desa wisata dukuh pandowoharjo 

serta kegiatan apa saja yang bisa dilakukan di desa tersebut. Di dalam 

website juga terdapat GPS untuk memudahkan atau menuntun wisatawan 

ke lokasi yang diinginkan. 

1. Website dan sosial media 

Media utama yang digunakan untuk mencari informasi seputar 

desa wisata dukuh pandowoharjo. 

2. Event 

Event merupakan strategi lanjutan untuk menyentuh segmentasi 

lebih luas sekaligus digunakan untuk meningkatkan kualitas 

potensi-potensi yang ada di desa wisata dukuh pandowoharjo. 
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3. Poster dan neon box 

Poster dan neon box digunakan untuk menarik perhatian dari 

target sasaran untuk mengetahui bahwa ada desa wisata edukasi 

di daerah sleman. 

4.  Merchandise 

Merchandise digunakan untuk menjaga loyalitas dari wisatawan 

yang pernah berkunjung dan untuk membangun citra dari desa 

wisata dukuh pandowoharjo. 

 

 

4.3 Visualisasi Desain 

4.3.1 Website 
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4.3.2 GPS 

 

  












