
BAB I. 

PENDAHULUAN. 

1.1    Latar. Belakang 

1.1.1 Desa Wisata Tlogoweru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 1.1 Peta Indonesia 

 Desa Tlogoweru berada di kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, 

Jawa Tengah dan memiliki luas wilayah 291,065 Ha, terletak di 

koordinat : 110.6111 BT dan -7.004028 LS. 

 

Gambar 1.2 Peta Wilayah Jawa Tengah       Gambar 1.3 Peta Wilayah Desa 

Wisata Tlogoweru  

         Sumber: Maps. Google. Com 

 Untuk menuju lokasi desa wisata tersebut, jika anda melalui jalur 

surabaya jakarta, dari arah Jakarta anda harus belok ke kanan 

mengikuti plang yang akan mengarahkan ke Desa Wisata Tlogoweru, 

yang jaraknya kurang lebih 2 km. 



  

Batas Wilayahnya adalah : 

 Sebelah Utara : Desa Bogosari  

 Sebelah Selatan : Desa Sidorejo  

 Sebelah Timur : Desa Tajemsari  

 Sebelah Barat : Desa Pamongan dan  Desa Pundenarum  

 

Desa Tlogoweru terdiri dari 2 RW dan13 RT, yaitu: 

 RW I   : RT 1, 2, 3, 4, 5, 6 

 RW II  : RT 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 

1.1.2 Latar Belakang Munculnya Potensi Tlogoweru Sebagai Desa 

Wisata Edukasi 

   

Desa Wisata Tlogoweru merupakan sebuah desa kecil yang 

mayoritas warganya berprofesi sebagai petani dan pedagang kecil. Di 

sekeliling kanan dan kiri sepanjang jalur terbentang ladang dan sawah. 

Padi dan Jagung menjadi salah satu tanaman andalan yang menjadi 

komoditas pertanian yang mampu mendongkrak perekonomian warga 

sekitar. Kata Tlogoweru mempunyai 2 versi makna, makna pertama 

Tlogoweru dari kata Tlogo ( telaga ) dan Weru ( pohon Weru )  

berdasarkan cerita singkat Desa tersebut dulu memiliki telaga yang 

banyak ditumbuhi pohon weru. Makna Kedua Tlogoweru dari kata 

kiasan Tuk dan Kaweruh yang berarti Sumber Ilmu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.4 Gapura Desa Wisata Tlogoweru  Gambar 1.5 Plang 

larangan berburu 
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Desa Tlogoweru.merupakan satu – satunya daerah yang memiliki 

tempat. penangkaran burung hantu berjenis Tyto Alba yang 

dikembangkan dan dilatih menjadi pemburu. Organisme Pengganggu 

Tanaman (OPT) khususnya hama tikus sawah yang sering 

meresahkan petani. Karakter fisik burung hantu jenis  Tyto Alba 

memiliki corak dominasi bulu berwarna abu-abu dan putih. Tyto Alba 

berukuran hampir sebesar ayam jawa betina ukuran dewasa. Tyto Alba 

kini kemudian dikembangkan secara khusus untuk menjadi predator 

tikus yang menjadi salah satu faktor penyebab gagal panen sebelum 

tahun 2011. 

Sebelum adanya gagasan pengembangan  Tyto Alba sebagai 

predator sawah, setiap petani di Desa Tlogoweru wajib memburu tikus 

secara bergotong royong (geropyokan) dan menyetorkan ekor tikus 

yang mereka tangkap. Namun masih dinilai kurang efektif dalam 

mengurangi jumlah hama tikus di desa tersebut. Hingga akhirnya kini 

Tyto Alba dimanfaatkan menjadi predator yang memburu dan 

memangsa tikus sebagai puncak rantai makanan dalam ekosistem 

tersebut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.6 Rubuha yang terpasang Gambar 1.7 Burung Hantu Tyto 

Alba  

  Dokumentasi pribadi 

 https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/c5/f1/ 

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/c5/f1/
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8ac3a4f9.jpg 

 

Hingga saat ini sudah ada 120 rubuha (rumah burung) berukuran 

40cm x 60cm x 60cm diletakkan di antara sawah dan ladang, tertata 

rapi dengan ketinggian 4 meter. Dalam setiap rubuha terdapat 4 sampai 

9 ekor burung, dan setiap ekor burung hantu Tyto Alba dewasa 

seharinya mampu memburu dan mengkonsumsi 10 ekor tikus sawah. 

Hingga akhirnya, semenjak itu pun desa Tlogoweru mulai dikenal 

sebagai desa wisata edukasi yang memberi wawasan serta 

pembelajaran bagi para wisatawan dalam segi pertanian, peternakan 

dan yang paling utama adalah pengembangan burung hantu jenis Tyto 

Alba, sehingga Tyto Alba atau yang akrab dikenal Serak Jawa ini pun, 

menjadi icon dan ciri khas dari desa Tlogoweru tersebut.  

Sebagai Desa Wisata tentunya sangat memberikan dampak positif 

bagi pertumbuhan tata cara sosial dan perekonomian warga 

Tlogoweru. Hal tersebut sangat berguna bagi kelangsungan hidup 

masyarakat setempat, di tahun 2013 Desa tersebut mengalami 

peningkatan pesat dalam jumlah pengunjung, tetapi di akhir 2016 

hingga sekarang desa tersebut mengalami kemerosotan dalam jumlah 

pengunjung. Hal tersebut juga pasti akan berpengaruh bagi 

masyarakat setempat dan desa itu sendiri sebagai Desa Wisata 

Edukasi.  

 

1.1.3 Kondisi Desa Wisata Tlogoweru saat ini  

Banyak potensi wisata yang ada di desa Tlogoweru meliputi daya 

tarik wisata berbasis edukasi, seperti pembuatan pelet (makanan ikan 

lele), membatik, pembuatan biogas, peternakan, pertanian, dan yang 

terutama adalah pengembangan dan pelatihan Tyto Alba sebagai 

predator hama sawah. Potensi wisata yang ada di desa Tlogoweru ini 

masih dalam tahap perkenalan dan perkembangan dalam menggali 

potensi baru untuk menarik wisatawan, namun masih belum memenuhi 

konsep dan rencana yang matang dalam banyak bidang. 

Jumlah wisatawan yang tercatat dari tahun ke tahun semakin 

meningkat hingga akhir bulan pada tahun 2013 sebanyak 3263 orang. 

Di awal 2014 hingga tutup tahun 2016 tercatat jumlah wisatawan 



menurun drastis. Hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor 

diantaranya kurangnya peminat baik wisatawan untuk berkunjung 

langsung dan melakukan kegiatan-kegiatan yang ditawarkan oleh desa 

Tlogoweruitu sendiri. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tabel 1.1 Data jumlah pengunjung desa wisata Tlogoweru tahun 

2011-2016 

Sumber: buku laporan data pengunjung  desa Tlogoweru 

 

1.2 Identifikasi Masalah  

1.2.1 Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam obyek wisata edukasi 

yang disuguhkan desa Tlogoweru.  

1.2.2 Fasilitas dan kualitas sarana prasarana di desa Tlogoweru masih 

terbatas.  

1.2.3 Minimnya transportasi umum untuk menjangkau desa Tlogoweru. 

 

1.2.4 Belum adanya paket wisata yang memadai.  

1.2.5 Belum terbangunnya jejaring kepariwisataan yang ada di obyek wisata  

1.2.6 Tidak adanya brand yang jelas dari obyek wisata di desa Tlogoweru 

sebagai obyek wisata edukasi.  

 

1.3 Pembatasan Masalah  

  Pembatasan masalah perancangan meliputi perencanaan dan 

perancangan destination branding desa wisata Tlogoweru sebagai tujuan 

wisata edukasi bagi para wisatawan. Perancangan komunikasi visual berupa 

pemberian brand, rangkaian kegiatan dan media promosi. 

 

 

 

No. Tahun Anggaran Jumlah Wisatawan 

1 2011 325 orang 

2 2012 827 orang 

3 2013 3263 orang 

4 2014 1731 orang 

5 2015 607 orang 

6 2016 317 orang 



  

1.3.1 Ruang Lingkup Perancangan 

 

1.3.1.1 Lingkup Wilayah  

Batasan dalam perancangan destinasi wisata edukasi yang 

dipilih yaitu Provinsi Jawa Tengah mengambil di daerah 

kabupaten Demak, kecamata Guntur atas referensi dari desa 

wisata Tlogoweru. 

 

 

 

1.3.1.2 Lingkup Sasaran  

Permasalahan potensi wisata mencangkup di kalangan dewasa 

dengan rentang usia 18-25 tahun dan masuk dalam strata sosial 

ekonomi golongan B. Dapat disimpulkan dengan perkembangan 

kalangan yang sering melakukan aktivitas sosial dengan 

menemukan obyek wisata yang belum pernah dikunjungi dan 

ketertarikan mereka yang berintegrasi dan ingin terlibat langsung 

pada atraksi objek wisata tersebut.  

 

1.3.2 Lingkup Pembahasan  

1.3.2.1 Kajian obyek wisata Desa Tlogoweru.  

1.3.2.2 Pendefinisian dan pemberian identitas obyek wisata desa 

Tlogoweru.  

1.3.2.3 Perancangan strategi komunikasi potensi wisata edukasi, 

terutama pengembangan dan pelatihan Tyto Alba  sebagai nilai 

jual potensi.  

1.3.2.4 Elemen/ konsep visual pendukung yang dapat 

mengkomunikasikan objek wisata desa Tlogoweru secara efektif.  

 

1.4 Perumusan Masalah  

Melihat perkembangan desa Tlogoweru tentang edukasi khususnya 

pengembangan dan pelatihan burung hantu Tyto Alba dan beberapa 

potensi warga desa wisata Tlogoweru seputar pertanian dan peternakan, 

diantaranya pembuatan sumur beton untuk perairan sawah, peternakan 

sapi, pembuatan pelet dan biogas, yang masih belum banyak diketahui 

oleh sebagian masyarakat, maka baik jika membuat identitas sebagai 

potensi wisata di desa Tlogoweru ini agar menjadi destinasi para 



wisatawan, sehingga dapat menunjang kehidupan masyarakat setempat. 

Perumusan masalah yang ada, dapat disimpulkan “ Bagaimana 

merancang Destination Branding desa wisata Tlogoweru sebagai tujuan 

wisata edukasi dengan strategi komunikasi visual yang tepat ? ”.  

 
1.5 Tujuan Perancangan  

Tujuan perancangan adalah untuk mengembangkan potensi dan 

memperkenalkan desa wisata Tlogoweru kepada masyarakat luas 

sebagai desa wisata edukasi melalui pengaplikasian strategi kreatif dan 

desain komunikasi visual.  

 

1.6 Manfaat Perancangan  

1.6.1 Bagi Mahasiswa  

 Menerapkan ilmu desain komunikasi visual yang selama ini 

telah dipelajari pada permasalahan nyata untuk perkembangan 

masyarakat desa wisata Tlogoweru.   

 Menyampaikan ide kreatif dan solusi melalui desain visual 

dalam menyampaikan masalah kepada masyarakat.  

 Mendapatkan potensi wisata baru desa wisata Tlogoweru. 

1.6.2 Bagi Warga Tlogoweru  

 Melestarikan keberadaan wisata sebagai kekayaan kabupaten 

Demak terutama di kawasan desa Tlogoweru itu sendiri.  

 Memberi wawasan warga untuk menjaga kelestarian wisata, 

dengan potensi yang dapat digali lagi.  

 Menanamkan citra yang lebih baik bagi desa wisata Tlogoweru. 

 Mendorong masyarakat untuk lebih peka terhadap masalah 

desain.  

 
1.6.3 Bagi Institusi Pendidikan  

 Memperkaya pustaka institusi pendidikan.  

 Mendapatakan informasi wisata edukasi Desa Tlogoweru 

 

 

 

 



  

1.7 Metode Penelitian  
 

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data antara lain :  

 

1.7.1 Survey dan Observasi  

Pengamatan untuk mendapatkan data aktual serta mengenal 

lebih dalam tentang desa wisata  Tlogoweru dan potensi-potensi 

yang ada didalamnya, dengan melakukan kunjungan rutin dan 

berinteraksi dengan warga daerah setempat dalam kurun waktu ± 

seminggu. 

  

1.7.2 Wawancara  

Pengumpulan data primer dilakukan dengan melakukan 

wawancara yang melibatkan beberapa pihak dari institusi 

pemerintah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang menangani 

data wisatawan yang berkunjung. Melakukan wawancara dengan 

wisatawan dan masyarakat desa wisata Tlogoweru.  

 

1.7.3 Studi Literatur  

Pengkajian data dari studi literatur didapatkan dari buku dan 

website tentang branding, lingkungan desa, dan kepariwisataan 

yang mendukung perancangan dan strategi komunikasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.8 Sistematika Penelitian  

 

1.8.1 BAB I Pendahuluan 

 1.8.1.1 Latar Belakang Masalah  

 1.8.1.2 Identifikasi Masalah 

 1.8.1.3 Pembatasan Masalah  

 1.8.1.4 Perumusan Masalah  

 1.8.1.5 Tujuan Penelitian  

 1.8.1.6 Manfaat Penelitian  

 1.8.1.7 Metode Penelitian  

 1.8.1.8 Sistematika Penulisan  

 

1.8.2 BAB II Tinjauan Umum  

 1.8.2.1 Kerangka Berpikir  

 1.8.2.2 Landasan Teori  

 1.8.2.3 Kajian Pustaka  

 1.8.2.4 Studi Komparasi  

 

1.8.3 BAB III Strategi Komunikasi  

 1.8.3.1 Analisis  

 1.8.3.2 Khalayak Sasaran  

 1.8.3.3 Strategi Komunikasi  

 

1.8.4 BAB IV Strategi Kreatif  

 1.8.4.1 Konsep Visual  

 1.8.4.2 Konsep Verbal  

 1.8.4.3 Visualisasi Desain  

 

1.8.5 BAB V Kesimpulan dan Saran 

 

 

 

 

 

 

 

 




