
BAB III 

STRATEGI KOMUNIKASI 

 

3.1 Analisis 

3.1.1 Desa Wisata Tlogoweru 

3.1.1.1  Potensi dan Daya Tarik Wisata 

 

 Pengendalian hama tikus menggunakan Burung Hantu Tyto 

Alba 

( Serak Jawa) 

 Pembuatan biogas dari kotoran sapi 

 Kerajinan batik khas Tlogoweru 

 Perkembangbiakan lele serta pembuatan pelet (makanan lele) 

 Penggemukan sapi 

 Cara bercocok tanam yang baik dan benar 

 Perairan sawah dengan sumur beton 

 Pusat Pelatihan dan pengembangan burung hantu Tyto Alba 

 

3.1.1.2  Kondisi Desa Wisata Tlogoweru 

 Akses jalan masuk menuju desa wisata Tlogoweru yang dapat 

dilewati kendaraan bermotor hanya satu, kondisi infrastruktur jalan 

sudah beraspal walaupun sekeliling jalan dipenuhi oleh sawah dan 

ladang. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Gapura Desa Wisata Tlogoweru         Gambar 3.3  Papan larangan 

  

 



  

3.1.2 Analisis SWOT Desa Wisata Tlogoweru  

 

Strenghts 

 

 

- Memiliki pusat pengembangan & 

pelatihan Tyto Alba  

- Memiliki banyak potensi dan daya tarik 

wisata 

dalam segi pertanian dan peternakan  

 

Weaknesses 

 

- Tidak ada rencana pemasaran yang 

terstruktur sebelumnya 

 

Opportunities 

 

- Sudah sering diliput stasiun TV 

- Belum ada desa wisata di Demak 

dengan konsep wisata edukasi yang 

serupa. 

 

Threats 

 

-  Jauh dari pusat kota  

- Tempat wisata edukasi yang semakin 

berkembang dan menyuguhkan hal-hal 

yang belum tentu didapatkan di tempat 

lain 

 

3.1.3 Hasil Riset  

Berdasarkan riset yang telah dilakukan, didapatkan hasil sebagai 

berikut : 

 Jumlah wisatawan desa wisata Tlogoweru yang tercatat selama 

tahun 2011 adalah 325 orang, di akhir tahun 2013 meningkat 

hingga 3263 orang yang kemudian terus mengalami penurunan 

hingga akhir 2016 dengan hanya 317 pengunjung .  

 Sebagian besar wisatawan melakukan kunjungan selama 1 

hari/kurang dari 24 jam. 



 Wisatawan yang paling banyak adalah dari institusi pendidikan 

untuk melakukan wisata edukasi seperti : belajar tentang 

pertanian, peternakan. Seluruh wisatawan melakukan kunjungan 

secara berkelompok/group. 

 Kurangnya minat generasi muda dan masyarakat perkotaan dalam 

bidang pertanian dan peternakan. 

 Wisatawan lokal Demak dan daerah sekitarnya dengan SES C-B 

kurang tertarik untuk berwisata di pedesaan karena terbiasa 

dengan suasana desa, sehingga lebih tertarik untuk mencari 

pengalaman baru di perkotaan.  

3.1.4 Solusi Perancangan Destination Branding Bagi Desa Wisata 

Tlogoweru sebagai Tujuan Wisata Edukasi  

 

 Berdasarkan hasil riset yang telah dilakukan, maka didapatkan insight 

bahwa kunjungan wisatawan ke desa wisata Tlogoweru memang relatif 

sedikit karena tidak banyak masyarakat dan wisatawan yang mengetahui 

adanya desa wisata Tlogoweru. Pengelola desa wisata Tlogoweru juga 

tidak memberikan konsep dan rencana yang spesifik untuk 

perkembangan desa wisata Tlogoweru ke depan sehingga setiap 

koordinator melakukan rencananya masing-masing dan tidak ada 

kesatuan. Maka dibutuhkan sebuah perancangan destination brand bagi 

desa wisata Tlogoweru supaya masyarakat dan wisatawan mengetahui 

dan tertarik untuk berkunjung. Perancangan tersebut berupa pemberian 

identitas sebagai desa wisata berbasis wisata edukasi serta penyusunan 

strategi komunikasi yang sesuai. 

 

3.2 Target Sasaran  

 3.2.1 Lokasi 

Target sasaran merupakan kelompok masyarakat yang tinggal di 

daerah perkotaan dan ingin melakukan kegiatan wisata yang bersifat  

edukasi.  

3.2.2 Segmentasi  

 3.2.2.1 Target sasaran  

Jenis Kelamin   :   Laki-laki dan perempuan 

Usia                  :   18 – 25 tahun  

SES        :   B 



  

3.2.2.2 Psikografis  

Kelompok target adalah pelajar atau mahasiswa, yang 

berwawasan teknologi, kritis terhadap perkembangan teknologi, 

berpendidikan, senang melakukan kegiatan berkelompok. 

 

3.2.2.3 Profesi 

 Mahasiswa merupakan masa di mana seseorang mulai memiliki 

sikap kritis dan kepedulian yang lebih pada keadaan sekitar. 

Kreativitas dan 

ide - ide segar juga dapat muncul dari kalangan mahasiswa 

sehingga mereka dapat menyumbangkan ide-ide mereka untuk 

perkembangan sebuah kota atau desa. 

 

3.3 Strategi Komunikasi 

  3.3.1 Identifikasi Desa Wisata Tlogoweru  

   Desa wisata Tlogoweru dengan brand baru adalah sebuah desa 

wisata yang memiliki konsep wisata edukasi di pedesaan dengan 

pilihan paket wisata yang beragam untuk dipilih pengunjung sebagai 

objek tujuan pariwisata.  

 

 3.3.2 Positioning  

   Menjadi desa wisata dengan konsep utama sebagai wisata edukasi 

pedesaan untuk melestarikan alam asli desa.  

 

 3.3.3 Unique Selling Point  

   Desa wisata dengan konsep wisata edukasi peternakan dan 

pertanian yang memiliki keunikan yang khas. 

 

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 

pembelajaran alami beternak dan bercocok tanam, dan yang paling 

utama adalah pembelajaran proses pelatihan dan pengembangan 

burung hantu Tyto Alba. 

 



3.3.5 Pendekatan Elemen Visual  

 3.3.5.1 Logo  

Logo sebagai elemen utama penyampaian identitas brand desa 

wisata Tlogoweru. Bentuk dan tampilan logo akan mewakili image 

baru desa wisata Tlogoweru.  

 

 

 3.3.5.2 Warna  

Warna yang digunakan adalah gabungan warna panas dan warna 

dingin  untuk mewakili suasana pedesaan desa wisata Tlogoweru dan 

terkesan  memberi edukasi yang menyenangkan. 

 

3.3.6 Strategi Promosi  

  Strategi AISAS yang digunakan dalam strategi promosi : 

 

 

 

Attention 

Teaser, pengenalan 

desa wisata Tlogoweru 

dan masalah seputar 

pertanian. 

(Video berdurasi 60 

detik dan 2 menit) 

 

 

1 bulan 

Januari 2018 

 

 

 

Interest 

Pemberian informasi 
di media, beserta EGD 

yang terkait 

- Surat Kabar, 

Brosur, poster, 

leaflet 

2 bulan 

 

feb – mar 

2018 

 

Search 

Mencari informasi 

melalui telepon, 

website dan social 

media. 

1 bulan 

April - 4mei 

2018 

 

Action 

Workshop dan 

memberikan edukasi 

pelatihan langsung di 

desa wisata Tlogoweru 

5Mei 

(Bertepatan 

dengan Hari 

Lembaga 

Sosial Desa) 



  

 

Share 

Wisatawan 

membagikan 

pengalaman dan cerita 

tentang desa wisata 

Tlogoweru 

 

Setelah hari H 

 

3.3.7 Media Promosi  

Teaser : Video promo berdurasi 1 dan 2 menit, di upload dan di share 

melalui media sosial 

Poster, brosur, iklan koran dan leaflet : Poster event , brosur leaflet 

disebar selama 2 bulan sebelum pelaksanaan acara. 

Website dan social media : Berisi informasi mengenai event dan desa 

wisata Tlogoweru secara keseluruhan.  

Merchandise: Dibagikan bagi para wisatawan dan pendaftar workshop 

edukasi desa wisata Tlogoweru. 

3.3.8 Rincian Anggaran Biaya (RAB) 

 TAHAPAN PERINCIAN ANGGARAN ANGGARA 

Attention Dokumentasi Rp. 15.000.000 

Interest Iklan Surat Kabar 

12 x Rp 110.000 

Poster Rp. 5.000 x 1000 

Brosur Rp. 5.000 x 1000 

Leaflet Rp. 5.000 x 1000 

Rp. 1.320.000 

Rp. 5.000.000 

Rp. 5.000.000 

Rp. 5.000.000 

Search Dll  Rp. 10.000.000 

Action Pembicara Rp. 2.500.000 

Konsumsi Rp. 12.000 x 500 

Merchandise Rp. Rp. 50.000 x 

500 

Rp. 2.500.000 

Rp. 6.000.000 

Rp. 25.000.000 

Share   

 Total Rp. 72.820.000 

   

 




