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ABSTRAK 

 

Obyek wisata di Indonesia belakangan ini  kembali menjadi memiliki daya tarik bagi para pelancong 

untuk menghabiskan waktu liburan, ataupun menjadi salah satu sarana merilekskan dari kejenuhan 

beraktivitas harian yang di lakukan. Salah satu obyek wisata yang patut untuk di kunjungi adalah Desa 

Wisata Budaya Pampang Samarinda, yang memiliki nilai sejarah dan kebudayaan yang tinggi, serta nilai 

seni yang masih sangat orisinil karena masyarakat suku Dayak yang masih terus mewariskan „kekayaan‟ 

yang mereka miliki secara turun temurun, namun sayangnya obyek wisata ini masih minim akan promosi 

dan banyak orang yang masih beranggapan bahwa untuk melihat kehidupan ataupun kesenian suku 

Dayak harus menempuh waktu yang lama dan jarak yang jauh membuat para masyarakat minim untuk 

datang ke Desa Wisata Budaya Pampang yang berada di Samarinda, sehingga dengan adanya makalah 

ini membuat para pembaca menjadi tertarik dan mau berkunjung langsung kesana. 

Dengan melakukan observasi ke lapangan langsung, wawancara dengan bidang pemerintahan, 

ketua kesenian Pampang, dan ketua adat suku Dayak Kenyah di Desa Pampang, serta studi literatur yang 

sudah di lakukan mengenai apa saja yang menjadi permasalahan dan mencari informasi lengkap 

mengenai kehidupan suku Dayak di Desa Wisata Budaya Pampang, serta mencari tahu apapun yang 

berkaitan dengan Pampang, penulis mendapatkan data untuk di jadikan bahan dalam perancangan 

makalah ini. 

Dan dapat di simpulkan bahwa Desa Wisata Budaya Pampang memerlukan place branding serta 

promosi yang mendukung, dan mampu di wujud nyatakan di kehidupan nyata. Dengan membentuk 

kerjasama bersama agen travel ataupun co-branding dengan beberapa perusahaan yang mendukung, serta 

melakukan promosi di media sosial yang secara tidak langsung melibatkan para target sasaran ikut serta 

mempromosikan diharapkan mampu membuat orang semakin tertarik dan mau untuk berkunjung 

langsung ke Desa Wisata Budaya Pampang. 

Perancangan place branding dan promosi ini akan berhasil tentunya akan berhasil,  jika pihak 

Desa Wisata Budaya Pampang dan Pemerintahan mau bekerja sama bersama dalam memajukan obyek 

wisata ini untuk membuat obyek wisata ini menjadi banyak di kunjungi para wisatawan lokal maupun 

asing. 

 

 

Kata kunci : budaya, dayak kenyah, unik, asli, tarian, pampang. 

 

 

Recently in Indonesia, Indonesian‟s travel destination once again became an object of interest to visit for 

traveller to spent their vacation on, or as a destination to get a temporary get away from the boredom of 

busy daily life. 

One of the travel destination to be visited is Desa Wisata Budaya Pampang Samarinda, because its rich 

of historical and cultural value, and nonetheless its authentic art value which being passed on as a legacy 

in dayak tribe for century, unfortunately this travel destination is very much lack of any promotion, and 

most people  still believe that in order to see and felt the life and art of dayak tribe need a long and far 

traveling and which makes this travel destination, that place is lack of visitor, that‟s why the purpose of 

this thesis is to induce awareness and interest for people to visit the travel destination 

 

The method used by the author is including direct field observation, having an interview with 

government, pampang artisant head, and the cultural leader of kenyah dayak tribe in pampang, and 

literature study abouth what had been done, what is the core problem,and complete study about the life 

of dayak tribe on Desa Wisata Budaya Pampang Samarinda with every litle detail that could help in the 

topic of Pampang. 

 

And it could be concluded that Desa Wisata Budaya Pampang Samarinda need is a place branding and 

support from a promotion, a promotion which could be applied in real life setting. 

By cooperate with some travel agent or co branding with some supporting company, and promotion in 

social media, which undirectly also helped by the target audience in promotion, it‟s hopefully that it 

would gain people interest and visit there. 

 

The design of the place branding and promotion could be a succes, if the Desa Wisata Budaya Pampang 

Samarinda side and government want to cooperate in develop this travel destination to became a 

succesful destination travel visited by local and foreign tourism. 

 

 

 

Key word: culture, dayak kenyah, authentic, dance, pampang. 
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