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ABSTRAK 

 

Desa Jugo merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Mojo, Kabupaten 

Kediri, tepatnya berada dilereng Gunung Wilis. Dikarenakan letak geografisnya, 

Desa Jugo memiliki potensi pariwisata yang melimpah terutama untuk wisata alam. 

Namun karena kurangnya informasi yang diperoleh masyarakat menjadikan Desa 

Jugo tidak terlalu dikenal walaupun memiliki air terjun yang menjadi destinasi 

andalan Kediri. Dari permasalahan tersebut dapat disimpulkan bahwa Desa Jugo 

memerlukan sebuah identitas untuk meningkatkan citra dan menunjukan 

eksistensinya. Dari permasalahan tersebut, dilakukanlah penelitian yang berjudul 

perancangan destination branding sebagai upaya meningkatkan brand awareness. 

Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dan data-data berasal dari 

observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Dari hasil analisis dan 

pengolahan data ditemukan sebuah keyword yang menjadi konsep dasar 

perancangan yaitu “Captivating” dimana perancangan berfokus pada menunjukan 

keindahan dan keunikan yang menawan dan attractive. Hasil perancangan berupa 

elemen visual yang diimplementasikan pada media seperti stationery set, media 

promosi dan merchandise. 

 

Kata kunci : Destination Branding, Desa Jugo, Brand Awareness  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kabupaten Kediri, adalah kabupaten di provinsi Jawa Timur yang terletak di 

sebelah barat daya Ibu Kota Provinsi Jawa Timur yaitu Kota Surabaya yang 

memiliki luas luas wilayah 1.386,05 km2. Kabupaten Kediri sendiri adalah 

kabupaten yang menyimpan banyak potensi ragam objek-objek wisata sangat 

bermacam-macam. Mulai dari wisata alam,yang menyajikan keindahan alam 

seperti, Gunung Kelud, Air Terjun Dolo, Goa Selomangkleng, Gereja Puhsarang 

yang bersifat religius yang memiliki keunikan dalam arsitektur dan misteri Air Mata 

Bunda Maria serta wisata sejarah yang memiliki nilai tinggi seperti Candi 

Tegowangi dan tidak ketinggalan, wisata buatan seperti Simpang Lima Gumul, 

Sumber Podang dsb. Destinasi berbasis Desa Wisata juga mulai dikembangkan oleh 

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri. Perkembangan desa wisata mulai terlihat 

sejak tahun 2019 dan ada puluhan desa yang mulai mengembangkan potensi 

pariwisatanya. Salah contoh desa yang memiliki potensi akan pariwisatanya adalah 

Desa Jugo yang berada Kecamatan Mojo. 

Desa Jugo merupakan sebuah desa yang terletak di Kecematan Mojo, 

tepatnya berletak di kaki Gunung Wilis dengan ketinggian 1200 meter diatas 

permukaan laut dan berjarak kurang lebih 25 km dari arah barat Alun-alun Kota 

Kediri. Asal – usul desa Jugo sendiri berasal dari istilah jawa, yaitu Jugo atau 

jujukane menungso yang memiliki arti tempat tujuan orang-orang dari segala 

penjuru untuk datang. Pada awalnya desa Jugo ini adalah sebuah hutan, lambat laun 

warga-warga mulai hutan tersebut menjadi pemukiman dan lahan pertanian sebagai 

sumber penghidupan utama warga sekitar dengan produk unggulan palawija. Selain 

pertanian, Desa Jugo juga memiliki aset desa dalam sektor pariwisata yang bisa 

menjadi daya tarik para wisatawan untuk mengunjungi Desa Jugo. 

Menyajikan pemandangan Gunung Wilis yang indah, Desa Wisata Jugo kaya 

akan potensi pariwisata yakni wisata alam dengan dua air terjun yang sudah dikenal 

yaitu air terjun Dolo dan air terjun Irrenggolo, serta tracking ke puncak wilis dan 

Gazebo Wilis. Lalu wisata buatan seperti outbond dan Ekowisata Balekambang. 
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Wisata Agraris dan pendidikan yang ada di Agrowisata Bukit Durian yang dimana 

nantinya disana akan ada tur seputar pengelolaan dan penanaman buah Durian. Dan 

terakhir untuk wisata budaya, Desa Jugo juga menampilkan kesenian kuda lumping 

dan campur sari Laras Wilis Manunggaling Roso. Karang taruna Desa Jugo juga 

membuka destinasi air terjun baru dengan nama air terjun Klewer yang masih dalam 

pengembangan. Fasilitas umum seperti homestay, hotel, warung, mushola dll pun 

juga sudah banyak didirikan oleh pihak desa Jugo sendiri. Akses untuk ke Desa 

Jugo pun sudah cukup memadai mulai dari jalan yang sudah diaspal dan sarana 

untuk komunikasi berupa BTS yang tersebar dibeberapa titik. Dengan banyaknya 

potensi wisata yang ada serta mudahnya akses, tentunya menjadi daya tarik bagi 

para wisatawan untuk datang ke Desa Wisata Jugo.  

Dari sekian banyaknya potensi yang ada di desa wisata Jugo, air terjun Dolo 

dan air terjun Irrenggolo merupakan destinasi yang paling banyak dikunjungi, untuk 

wisata yang lain masih belum banyak dikunjungi oleh pelancong. Kurangnya 

informasi dan promosi yang ada, menjadikan wisata lainnya menjadi kurang 

mendapat perhatian dari para pengunjung. Saat ini promosi yang dilakukan oleh 

desa wisata Jugo masih dinilai kurang efektif.  Promosi yang dilakukan hanya 

berupa artikel pada website Pemerintah Kabupaten Kediri dan blog Desa Wisata 

Jugo yang terkahir di update pada tahun 2015. Desa wisata Jugo memerlukan 

sesuatu yang lebih dari sekedar promosi. Maka dari itu, desa wisata Jugo 

memerlukan sebuah perancangan destanition branding yang nantinya akan 

didukung oleh media pendukung komunikasi visual lainnya seperti, iklan, website, 

merchandise dan lain-lain. Desa Jugo sebagai brand memerlukan sebuah branding 

untuk menciptakan sebuah brand image yang dimana merupakan gambaran mental 

terhadap sebuah brand. Menurut Surianto Rustan (2017: 54), identitas brand yang 

ditampilkan secara konsisten akan memberikan gambaran kepada masyarakat 

entitas tersebut professional dan konsekuen. Dan dari situ, identitas visual 

diharapkan dapat meningkatkan brand awareness dan brand image dibenak 

masyarakat.  

Tujuan dari destination branding ini adalah menciptakan persepsi terhadap 

suatu tempat, dengan cara memasarkan potensi yang ada menjadikannya 

keunggulan dan mempu menjadi pembeda dari destinasi yang lain. Sebuah nama, 
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simbol, logo atau elemen grafis akan mengidentifikasi dan menjadi pembeda dari 

sebuah destinasi, serta menyampaikan sebuah keunikan yang disajikan sehingga 

oleh sebuah destinasi yang menjadi pengalaman yang tak akan terlupakan. (dalam 

Blain, Levy, Ritchie, 2005: 239). Konsep destination branding juga harus didasari 

oleh identitas menarik dan passion yang saling berkaitan dalam segala macam hal 

untuk memudahkan orang memiliki asosiasi terhadap tempat tersebut. (Situmorang, 

2008). 

Berdasarkan data-data yang telah tertulis dalam latar belakang, dapat 

disimpulkan bahwa perancangan destination branding sangat penting demi 

meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap sebuah brand , yaitu Desa Jugo itu 

sendiri dan juga untuk menciptakan sebuah gambaran dari sebuah brand atau brand 

image yang nantinya diharapkan perancangan destination branding ini dapat 

mecitrakan brand image yang memang diharapkan dan memberikan identitas baru 

terhadap Desa Wisata Jugo, serta diharapkan mampu memberikan pemasukan 

devisa, meningkatkan usaha kecil menengah (UKM) warga sekitar dan berdampak 

positif dalam peningkatan taraf hidup masyarakat setempat. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah tertulis diatas, dapat disimpulkan 

rumusan masalah sebagai berikut: 

“Bagaimana merancang destination branding Desa Wisata Jugo Kabupaten 

Kediri sebagai upaya meningkatkan brand awareness” 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar penulisan laporan ini lebih fokus dan tidak meluas, perlu ditentukannya 

batasan-batasan permasalahan yang antara lain: 

1. Perancangan destination branding Desa Wisata Jugo berupa pembuatan 

Graphic Standart Manual (GSM)  

2. Pengimplementasian elemen visual pada berbagai macam media promosi 

seperti poster, banner, brosur dsb, stationery set dan merchandise. 
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1.4 Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam perancangan ini adalah merancang 

destination branding Desa Wisata Jugo Kabupaten Kediri sebagai upaya 

meningkatkan brand awareness 

 

1.5 Manfaat 

Perancangan identitas visual Desa Jugo Kabupaten Kediri sebagai upaya 

meningkatkan brand awareness diharapkan mampu memberikan 2 jenis manfaat 

sebagai berikut: 

1. Dapat dipergunakan sebagai referensi untuk bidang akademik desain atau 

sejenisnya 

2. Dapat digunakan sebagai referensi untuk perancangan identitas visual pada 

penelitian lain, 

3. Meningkatkan minat dan awareness masyarakat terhadap Desa Wisata Jugo 

yang memiliki potensi wisata yang melimpah  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

Untuk mendukung perancangan identitas visual Desa Wisata Jugo Kabupaten 

Kediri sebagai upaya meningkatkan brand awareness, diperlukan konsep yang 

dirancang secara sistematis dan tepat guna dengan menggunakan referensi dan teori 

dari literature yang sudah ada sehingga perancangan identitas visual ini dapat 

dipertanggung jawabkan secara ilmiah.  

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang dipilih adalah penelitian oleh Wildan Aulia Hidayat 

mahasiswa S1 Desain Komunikasi Visual Universitas Kristen Petra dengan judul 

Perancangan Destination Branding Desa Wisata Pujon Kidul Malang Jawa Timur. 

Di dalam jurnalnya, penulis merancang sebuah destination branding kawasan 

wisata desa Pujon Kidul kabupaten Malang. Pengumpulan data yang dilakukan 

berupa data pustaka, wawancara ke berbagai narasumber, observasi, dokumentasi 

dan kuisioner. Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah Kawasan Wisata Kaki 

Gunung Gede Pangrango memerlukan sebuah identitas visual dan informasi agar 

dikenal oleh masyarakat luas dan meningkatkan jumlah pengunjung yang datang. 

Perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah, hanya pada objek yang diteliti 

yang mana penulis menggunakan Wisata Desa Jugo sebagai objek yang akan 

dirancangkan destination branding. 

 

2.2 Desa Wisata Jugo 

Desa Jugo berada diletak ketinggian 1200 meter diatas permukaan laut dan 

berjarak kurang lebih 25 km dari arah barat Alun-alun Kota Kediri. Menyajikan 

pemandangan Gunung Wilis yang indah disepanjang perjalanan menuju ke lokasi, 

Jalan beraspal hotmix yang lebar membuat akses dari Desa Jugo sendiri sangat 

mudah .Desa Jugo memiliki dua air terjun yang sudah dikenal yaitu air terjun Dolo 

dan air terjun Irrenggolo. Selain air terjun, Desa Jugo juga menyajikan beberapa 

wisata diantaranya tracking puncak wilis, village tour, Bumi Camp Ground, 

outbond dan Agrowisata Bukit Durian. Untuk wisata budaya, Desa Jugo juga 



6  

 
 

menampilkan kesenian kuda lumping dan campur sari Laras Wilis Manunggaling 

Roso. 

 

2.3 Destination Branding 

Ritchie dalam Blain, Levy, Ritchie (2005: 329), destination branding 

didefinisikan sebagai nama, simbol, logo, word mark atau identitas visual yang 

mencitrakan dan membedakan sebuah destinasi. Selain itu juga memberikan janji 

tentang pengalaman yang berkaitan erat dengan sebuah destinasi. Destination 

Branding memiliki enak aspek penting dalam pembentukan destination branding 

yang baik antara lain: tourism, people, governance, export, investment, culture dan 

heritage, Sebuah konsep destination branding harus berakar dari passion dan 

tampilan yang menarik agar memudahkan orang untuk memiliki asosiasi tersendiri 

terhadap destinasi tersebut. (Situmorang, 2008). 

 

2.3 Identitas Visual 

Identitas visual merupakan sebuah elemen yang terlihat, bisa dipandang dan 

bisa disentuh yang menjadi bagian dari sebuah brand yang menyampaikan pesan 

yang hanya bisa disampaikan secara visual. Terdapat 4 tujuan yang menegaskan 

identitas visual menurut Alicia Perry dan David Wisnom (2002: 18) diantaranya: 

1. Memberikan kepribadian dan karakter terhadap brand sehingga brand terlihat 

lebih hidup 

2. Meningkatkan pengenalan brand kepada khalayak luas. 

3. Menempatkan brand pada pangsa kompetisi yang tepat. 

4. Menggabungkan segala elemen yang menjadi satu kesatuan. 

 

2.3.1 Logo 

Menurut (Surianto Rustan, 2013: 65) Dalam buku berjudul „Corporate 

Identity Design‟ mengatakan dalam bukunya “Perusahaan itu bagaikan manusia. 

Brand memiliki karakter pribadi yang unik, budaya dan prinsip. Namun untuk 

orang awam, mereka terlihat kaku dan tidak memiliki berkepribadian. Dengan 

adanya identitas visual, membuat brand terlihat lebih manusiawi, dengan 

meberinya sebuah image dan kepribadian dalam bentuk visual ataupun logo. 
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Sudah pasti bahwa logo adalah atribut yang paling utama dan dapat dilihat 

secara fisik, seperti apa yang kita lihat pada wajah manusia. Atribut non-fisik 

seperti kepribadian dari brand tersebut akan tergambar jelas melalui sebuah logo. 

Mulai dari visi dan misi, nilai, budaya dan kepribadian. Maka dari itu logo 

haruslah dirancang sesuai dengan kepribadian sebuah identitas. Sehingga, apa 

yang dilihat adalah cerminan diri yang apa adanya. 

 

2.3.2. Tagline 

Menurut Hasan Alwi (2003: 108), Tagline atau slogan adalah salah satu 

bentuk informasi yang disampaikan dan pemberitahuan serta tagline umumnya 

ditulis dengan kalimat yang singkat, padat, jelas dan mudah untuk diingat. Selain 

itu tagline juga harus bersifat persuasif yang bertujuan untuk menegaskan sebuah 

konsep atau pemikiran sehingga tagline  membekas dibenak konsumennya. 

Sedangkan tagline  menurut Nuradi, Kridalaksana, Noeradi, Utorodewo, Indrati 

(1996) adalah sebuah kalimat singkat yang bertujuan untuk menyimpulkan secara 

singkat tujuan dari sebuah komunikasi pada iklan. Tagline bermanfaat sebagai 

penguat kemampuan sebuah iklan untuk mengeksekusi pesan yang ingin 

disampaikan dan untuk mempengaruhi konsumen untuk menggunakan produk 

yang telah diiklankan. Dari situ dapat disimpulkan bahwa tagline merupakan 

sebuah kalimat pendek yang bertujuan untuk menarik dan memberikan kesan 

dibenak konsumen dengan tujuan untuk meyampaikan keunggulan produk kepada 

masyarakat.  

 

2.3.3 Elemen Gambar 

Banyak sekali hal yang termasuk dalam elemen gambar seperti foto, 

artworks, infographics dan yang lainnya yang  dimana bertujuan untuk 

memperkuat kesan kepribadian  terhadap brand. Elemen gambar yang berupa 

infografis sejati merupakan baguan dari identitas visual yang bertujuan untuk 

memberikan informasi tambahan. Kesatuan juga berlaku pada seluruh identitas 

visual dalam sebuah sistem yang tetap tidak hanya pada identitas visual utama 

seperti logo, warna dan tipografi saja. 

Infographic (diagram, grafik, tabel, peta dan lain-lain) dengan kesatuan nuansa 
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elemen-elemennya, baik garis, warna, maupun tipografi pada identitas visual. 

Terkadang identitas visual yang diciptakan bisa berupa background atau cropped 

image yang mana berfungsi untuk memberikan nilai unik dan memperkuat 

identitas sehingga brand lebih mudah dikenali secara visual. Background juga 

menjadi elemen penting untuk menciptkan unity dan menjadi pengikat terhadap 

elemen desain lain yang ada didalam media-media aplikasi.  (Surianto Rustan 

2013: 85) 

 

2.3.4 Penerapan Identitas 

Penerapan identitas pada media merancu pada berbagai macam faktor 

diantaranya adalah besar kecilnya suatu brand, bugdet, sektor perindustrian dan 

bidang usaha, brand architecture, dll.  Media apa saja yang dibutuhkan sangat 

tergantung pada usahanya berikut adalah contoh media media yang digunakan 

dalam penerapan identitas visual: 

1. Stationary / administrasi : Kartunama, kertas surat, amplop ,amplop besar, 

facsmile, purchase orders, kwitansi, surat jalan, tanda terima, notepads, 

binders, label, nametags 

2. Marketing / sales : company profiles, katalog produk, brosur, fliyer,direct 

mail, poster, banner, billboard, iklan koran, majalah, radio, iklan tv, website 

3. Websites : internet, intranet, extranet 

4. Humas dan internal : newsletter, news release, press kit folder, annual 

5. Product Packaging : Inner pack, bag, display box, corrugated box 

 

2.4 Graphic Standard Manual  ( GSM )  

Graphic Standart Manual adalah suatu metode yang diterapkan dalam sebuah 

perancangan media komunikasi sebagai acuan visual identity secara sistematis dan 

terstruktur dalam menempatkan corporate identity pada setiap media komunikasi 

yang dibutuhkan (Sugeng Widada, 2008: 92), dapat disimpulkan bahwa Graphic 

Standart Manual adalah sebuah petunjuk atau peraturan mengenai logo, warna, 

layout, dan sebagainya digunakan untuk mengatur kekonsistenan pada berbagai 

media dan pengimplementasiannya pada media promosi. 
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2.5 Brand Awareness 

Menurut David Aaker (2014: 08) menjelaskan bahwa kesadaran brand atau 

brand awareness dapat menjadi isyarat keberhasilan, komitmen, dan subtasnsi, 

atribut-atribut yang penting bagi para pembeli barang-barang berharga mahal dan 

barang-barang yang tahan lama. Kesadaran itu dapat mempengaruhi apakah suatu 

brand itu diingat kembali pada satu momen kunci dalam proses pembelian dan 

apakah brand itu berada diantara merek-merek yang dipertimbangkan pelanggan. 

Menurut Durianto dkk (2004: 6) brand awareness menggambarkan eksistensi 

brand dalam benak konsumen yang menentukan kategori pangsa pasar. Sedangkan 

menurut Peter dan Olson (2000: 190) brand awareness memiliki tujuan umum 

komunikasi yang digunakan untuk semua strategi promosi. Dengan adanya brand 

awareness, pemasar berharap ketika sebuah kebutuhan dari kategori itu muncul, 

brand tersebut akan muncul pada ingatan dan selanjutnya menjadi pertimbangan 

dalam alternatif pengambilan keputusan. Dari beberapa sumber diatas, dapat 

disimpulkan bahwa brand awareness, merupakan sebuah kemampuan yang 

dimiliki konsumen atau pembeli dalam mengingat suatu brand atau merk sebuah 

produk tertentu. 

 

2.6 Warna 

Menurut Sanyoto (2009: 13). Warna didefinisikan secara fisik sebagai sifat 

cahaya yang dipancarkan yang didalamnya terdapat spectrum warna atau secara 

psikologis merupakan bagian dari pengalaman indra pengelihatan. Warna dibagi 

menjadi dua menurut kejadiannya yaitu yang pertama additive yang mana warna 

berasal dari cahaya yang disebut spektrum dan yang kedua warna subtractive yang 

mana warna berasal dari pigmen. Warna pokok dari additive adalah red,green,blue 

atau biasa disebut dengan RGB. Dan warna pokok dari subtractive menurut teori 

adalah cyan, magenta, yellow dan hitam atau disebut CMYK. 

Dalam teori, warna pokok dari additive dan subtractive disusun dalam 

lingkaran yang mana didalam lingkaran tersebut warna pokok additive dan warna 

pokok subtractive berhadapan satu sama lain dan saling melengkapi. 
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2.7 Tipografi 

Menurut Danton Sihombing dalam bukunya yang berjudul ”Tipografi dalam 

Desain Grafis” mengatakan, tipografi adalah representasi secara visual dari bentuk 

komunikasi verbal dan termasuk dalam elemen visual yang pokok dan efektif. 

Tipografi dalam visual adalah faktor yang membedakan elemen grafis dengan 

media ekspresi visual lainnya. Tipografi memiliki potensi untuk menerjemahkan 

sebuah pesan tersirat dalam komunikasi yang direpresentasikan melalui elemen-

elemen visual (Sihombing, 2015). Berikut adalah faktor-faktor dalam tipografi: 

1. Legability yang mana sebuah perhitungan informal tentang bagaimana 

mebedakan antara satu huruf dengan huruf yang lain. 

2. Readibility yang merupakan standard keterbacaan sebuah tulisan. 

3. Visibility atau keterlihatan. Peletakan huruf yang terhalang oleh huruf lain atau 

elemen desain atau warna yang sama dengan background  akan mengganggu 

visibility. 

4. Clearity atau kejelasan adalah bagaimana huruf harus memperlihatkan 

kejelasannya. 

 

2.8 Media Promosi 

Dalam KBBI (1996: 557). Media adalah segala macam bentuk dan saluran 

yang berguna untuk menyampaikan sebuah informasi atau pesan.Secara harfiah, 

media memiliki arti “perantara”, yang mana perantara dari sumber pesan dengan 

penerima. 

 Prof Dr.Winardi,SE (1992: 115) menjelaskan bahwa promosi merupakan sebuah 

aktifitas dengan individu- individu, kelompok-kelompok, atau organisasi-

organisasi untuk secara langsung atau tidak langsung membantu pertukaran-

pertukaean dengan jalan mempengaruhi salah satu diantara audiensi tersebut atau 

lebih untuk menerima atau membeli produk yang dihasilkan.  



 

 

11 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1  Perancangan Penelitian 

Perancangan penelitian digunakan sebagai cara untuk menentukan langkah-

langkah dalam mengumpulkan data, dimulai dari menentukan objek penelitian, 

lokasi penelitian, jenis penelitan, langkah penelitian dan teknis analisis data yang 

digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang diangkat. 

 

3.1.1  Jenis Penelitian 

Prosedur penelitian yang digunakan dalam perancangan ini adalah metode 

penelitian kualitatif yang mana penelitian mengacu pada deskripsi secara detail 

mulai dari proses, keterkaitan hubungan mengenai hal pokok yang penulis temukan 

pada objek dari penelitian. (Sutopo 2006:179). 

 

3.1.2 Objek Penelitian 

Objek penelitian Menurut Suharsini Arikunto (1998: 15) adalah variabel atau 

apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian, sedangkan subjek penelitian 

merupakan tempat dimana variabel melekat.  

Pada Penelitian kali ini yang menjadi objek penelitian adalah Desa Wisata 

Jugo yang terletak di Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Beberapa spot wisata di 

desa Jugo juga akan menjadi objek yang akan diteliti. 

 

3.1.3 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ialah suatu tempat dimana peneliti akan melakukan 

penelitian dan observasi. Adapun penelitian yang akan dilakukan mengambil 

tempat di Desa Jugo, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. 

 

3.2  Teknik Pengumpulan Data 

Demi memperoleh data yang tepat, terpercaya dan dapat dipertanggung 

jawabkan, pelu dilakukan pengumpulan data dengan menggunakan teknik yang 
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ada.Beberapa teknik yang dimaksud antara lain observasi, wawancara, dokumentasi 

dan studi literatur. 

 

3.2.1 Observasi 

Obsevasi adalah sebuah teknik mengumpulkan data yang dimana peneliti 

dapat melakukan sebuah pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian dan 

melihat peristiwa apa saja yang terjadi (Ridwan, 2004: 104). Dalam hal ini obsevasi 

dilakukan pada beberapa spot wisata yang ada di desa Jugo, seperti air terjun Dolo, 

air terjun Irenggolo, Agrowisata Bukit Durian dan lain-lain. 

 

3.2.2 Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai. Wawancara 

merupakan alat re-checking atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan 

yang diperoleh sebelumnya. (Sugiono, 2011: 139). Wawancara akan dilakukan 

pada Kepala Desa Jugo, kelompok pengelola wisata, warga setempat. 

 

3.2.3 Dokumentasi 

Fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. 

Sebagian besar data yang tersedia berbentuk surat-surat, catatan harian, 

cinderamata, artefak dan foto. (Sugiono, 2011: 139).  

Dokumentasi diambil berupa foto dan video, yang mana untuk foto akan 

dipergunakan sebagai referensi untuk moodboard dalam perancagan identitas visual 

dan sebagai bukti laporan penelitian. Dan video yang nantinya akan diolah menjadi 

teaser video promosi Desa Wisata Jugo 

 

3.2.4  Studi Literatur 

Studi literatur adalah sebuah bentuk usaha untuk meneliti sebuah karya 

ilmiah, baik berupa jurnal, internet, ataupun buku. Hal ini dilakukan agar 

memperkuat hasil olahan dalam sebuah penulisan.Studi literatur yang akan 

dilakukan adalah dengan mempelajari buku, laporan, jurnal, referensi, dan internet. 
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3.3  Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam 

sebuah pola dan satuan uraian dasar agar dapat ditemukan tema dan dapat 

disimpulkan hipotesis kerja yang disarankan oleh data. (Ismawati, 2009: 19) 

Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengacu 

pada konsep Milles & Huberman (1992: 20) yaitu Interactive model yang 

mengklasifikasikan analisis data dalam tiga langkah, yaitu reduksi data, penyajian 

data dan penarikan kesimpulan.
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Pengumpulan Data 

Bab ini berfokus pada hasil dari penelitian yang telah dilakukan dengan 

menggunakan beberapa metode yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya yaitu 

observasi, wawancara, dan studi literatur. Pada bab ini juga akan dijelaskan tentang 

hasil analisa SWOT, STP, key communication message, konsep dan strategi kreatif 

dalam perancangan destinasi branding Desa Wisata Jugo sebagai upaya 

meningkatkan brand awareness. 

 

4.1.1 Hasil Observasi  

Observasi dilakukan pada tanggal 1 Juli 2020 tepatnya di Desa Jugo, 

Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Penelitian dilakukan untuk mendapatkan 

data-data dan informasi terkait dengan potensi yang ada di Desa Jugo. Observasi 

juga dilakukan untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan perilaku 

masyarakat keadaan dan lingkungan sekitar Desa Jugo. Observasi ini juga bertujuan 

untuk mengetahui secara langsung bagaimana kondisi dari objek yang akan diamati.  

Observasi terkendala oleh pandemic COVID-19 yang sedang terjadi sehingga 

pengamatan tidak bisa kelokasi spot wisata karena kebijakan dari pemkab yang 

menutup akses wisata selama waktu yang tidak bisa ditentukan. Sehingga, 

pengamatan secara langsung hanya sebatas pengamatan akses jalan menuju lokasi 

dan kehidupan warga sekitar. Terdapat 2 rute untuk menuju lokasi yaitu yang 

pertama melalui Jl. Besuki dan melalui rute Puhsarang. Kedua rute memiliki jalan 

yang lebar dan beraspal dan menyajikan pemandangan perbukitan yang indah. 

Untuk rute melalui Jl. Besuki bisa dibilang lebih mudah karena tidak banyak 

persimpangan jadi mudah untuk dilalui. Selain itu untuk ke lokai Agrowisata Bukit 

Durian dan Wisata Balekambang harus melalui rute ini karena lokasinya berada di 

Jl. Besuki. Lalu untuk jalur melalui Puhsarang terdapat banyak sekali café dan 

warung sepanjang perjalanan.  

Untuk sign system sendiri, penunjuk arah sudah banyak dipasang dan sudah 

jelas. Namun yang kurang disini adalah dibeberapa spot wisata, sign system yang 
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digunakan hanya berupa tulisan manual dengan papan kayu. Selain itu, desa masih 

belum mempunyai identitas visual yang berperan penting dalam meningkatkan 

awareness wisatawan yang datang.  

 

4.1.2 Hasil Wawancara 

Hasil dari wawancara yang telah dilakukan akan dijelaskan per-masing 

masing narasumber sebagai berikut:  

1. Bpk. Suminto (Kepala Desa Jugo) 

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan menurut Bapak Suminto 

menjelaskan bahwa letak geografris Desa Jugo menjadi kekuatan dari desa ini. Jauh 

dari perkotaan dan ramah tamah masyarakat sekitar menjadi nilai jual desa ini 

kepada wisatawan yang datang untuk refreshing pungkasnya. Letaknya yang 

berada di lereng Gunung Wilis, membuat Desa Jugo  memiliki banyak sekali 

potensi wisata yang masih bisa dikembangkan terutama untuk wisata alam. Gunung 

Wilis masih menyimpang banyak potensi wisata didalamnya. Salah satu yang baru 

ditemukan adalah Goa Jepang yang menurut bapak Suminto adalah bekas bunker 

tentara jepang pada zaman dahulu. Goa ini rencananya akan menjadi salah satu spot 

wisata yang akan datang namun masih perlu adanya pengelolaan dalam segi akses 

dan perijinan kepada perhutani. Menurut bapak Suminto, pemkab sudah mulai 

aware dengan potensi yang ada didaerah sekitaran Gunung Wilis. Pemberdayaan 

untuk masyarakat pun sudah dilakukan dalam hal ini adalah pengelolaan hasil bumi 

desa yang bisa dijadikan kerajinan dan oleh-oleh namun masih belum terlaksana 

dengan baik. 

Bapak Suminto juga menyampaikan bahwa Gunung Wilis ini nantinya akan 

dijadikan jalur yang menghubungkan enam kabupaten sehingga lokasi Desa Jugo 

bisa dibilang sangat strategis dan memiliki prospek yang sangat bagus karena 

nantinya akan dilewati oleh banyak pengendara dan wisatawan. Gunung Wilis juga 

nantinya akan menjadi pusat wisata alam untuk pariwisata Kediri berdampingan 

dengan Gunung Kelud. 

Ketika ditanya tentang pengunjung, Bapak Suminto menyampaikan bahwa 

kebanyakan pengunjung yang datang adalah wisatawan dari luar kota yang ingin 

mendapatkan suasana baru. Tidak sedikit juga anak muda yang datang ke wilayah 
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Desa Jugo karena terdapat banyak sekali warung dan café yang menyajikan 

pemandangan indah. 

2. Bpk. Anang Prasetyo (Kasi Pemeritahan dan anggota pokdarwis) 

Dari wawancara yang dilakukan kepada bapak Anang Prasetyo, beliau 

menjelaskan tentang potensi-potensi dan menjelaskan lebih mendetail pada setiap 

objek wisata. Berikut adalah penjabaran dari hasil wawancara tentang objek dan 

potensi yang menjadi daya tarik didesa Jugo: 

a. Desa Jugo 

Desa Jugo merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Mojo 

Kabupaten Kediri tepatnya dilereng Gunung Wilis. Karena letak geografisnya, 

Desa Jugo ini memiliki banyak kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan 

terutama dibidang pariwisata. Selain pariwisata, letak geografis Desa Jugo juga 

menunjangkan mata pencaharian masyarakat yang mayoritas adalah petanian 

dan perkebunan. 

Desa Jugo sudah membentuk Pokdarwis (Kelompok sadar wisata) yang 

dimana memiliki peran penting dalam pengembangan sektor pariwisata di Desa 

Jugo itu sendiri. Dari pariwisata, nantinya akan berdampak ke perekonomian 

untuk masyarakat sekitar Desa Jugo. 

b. Wisata Alam 

Gunung Wilis ini menjadi alasan kenapa Desa Jugo memiliki potensi 

pariwisata yang melimpah. Air terjun merupakan salah satu objek wisata alam 

andalan yang berada di Desa Jugo. Air terjun Dolo dan Irenggolo merupakan 

nama dari 2 air terjun di Desa Jugo yang menjadi spot favorit wisatawan ketika 

berkunjung ke kabupaten Kediri. Selain 2 air terjun tersebut, desa Jugo juga 

memiliki air terjun yang terbilang masih baru yaitu air terjun Klewer. 

Ketiga air terjun ini memiliki keunikannya masing-masing namun 

ketiganya sama-sama menyajikan pemandangan alam lereng gunung Wilis 

yang sangat indah. Untuk akses menuju ke lokasi sudah sangat dikelola oleh 

warga namun untuk air terjun Klewer akses menuju kesana melewati jalan 

setapak karena terbilang masih baru. 

Selain air terjun, wisata alam yang ditawarkan dari Desa Jugo adalah dari 

Gunung Wilis itu sendiri yang menyajikan keindahan alam yang masih asri dan 
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pemandangan komplek perbukitan dari Gunung Wilis-Liman sepanjang jalan 

menuju spot wisata. Menurut bapak Anang Prasetyo sebagai kasi 

pemerintahan, Gunung Wilis sendiri masih menyimpan banyak potensi wisata 

alam didalamnya dan sampai saat ini pemkab masih terus menggali potensi 

tersebut dan Gunung Wilis nantinya akan dijadikan pusat sektor pariwisata 

kabupaten Kediri berdampingan dengan Gunung Kelud. 

c. Wisata Buatan 

Beberapa wisata buatan juga sudah dikembangkan oleh Desa Jugo seperti 

Wisata Bukit Balekambang dengan eko-wisatanya, Gazebo Wilis yang 

merupakan sebuah campground yang berada dijaluk pendakian, Taman langit 

yang merupakan spot untuk foto dan menikmati landscape perbukitan Gunung 

Wilis dan wisata buatan yang cukup baru dikembangkan yaitu Agrowisata 

Bukit Durian yang letaknya di dusun Sambiroto. 

d. Budaya dan Sejarah 

Dulunya, Desa Jugo ini merupakan salah satu tempat dimana tentara 

jepang pernah bersinggah dizaman penjajahan. Hal ini dibuktikan dengan 

adanya expedisi yang menemukan adanya Goa Jepang dan Landasan Jepang. 

Kedua spot bersejarah tersebut juga berpotensi untuk menarik wisatawan.  

Selain dari segi sejarah, budaya dan tradisi lama juga masih dianut oleh 

warga-warga sekitar. Salah satunya adalah tradisi turun temurun yang berupa 

Sesaji Tirto Husodo, yang dilaksanakan setiap bulan suro. Prosesi adat ini 

dilakukan dengan mengarak tumpeng dari desa menuju ke Air Terjun 

Irenggolo. Desa Jugo juga memiliki kesenian yang berupa jaranan dan 

campursari laras wilis manunggaling roso yang biasanya diadakan pada hari-

hari besar dan event yang diadakan didesa. 

e. Akses dan Fasilitas 

Untuk akses menuju ke desa Jugo sudah mudah, jalanan beraspal dan 

cukup luas. Penunjuk arah juga sudah ada dan sangat jelas dan spot-spot wisata 

sudah ada di google maps. Untuk fasilitas umum yang diberikan sudah 

memadai. Adanya hotel dan homestay bisa menjadi pilihan wisatawan yang 

tidak ingin menginap di campground. Sinyal provider pun cukup baik 

meskipun berada di wilayah pegunungan. 
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4.1.3 Hasil Dokumentasi 

Hasil dokumentasi diperlukan untuk sebagai bukti dan memperkuat data-data 

dan informasi yang diperlukan dalam perancangan ini. Berikut ini adalah hasil dari 

dokumentasi yang peneliti peroleh:  

 

Hasil dokumentasi setelah wawancara yang dilakukan kepada Bapak Anang 

Prasetyo sebagai Kasi Pemerintahan (kiri) dan Bapak Suminto sebagai Kepala Desa 

(Kanan) di balai desa Jugo. 

 

 

Gambar 4.1 Wawancara dengan Kepala Desa 

Jugo 

Gambar 4.2 Dokumentasi akses jalan rute Jl. Besuki (kiri) dan rute 

Puhsarang (kanan) 
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Diatas adalah hasil dokumentasi dari jalan untuk menuju ke lokasi. Seluruh 

jalan sudah beraspal dan lebar. Foto kiri adalah jalan untuk rute Jl. Besuki dan Foto 

kanan adalah rute yang melewati Selopanggung-Puhsarang. 

 

 

Sepanjang jalan menyajikan pemandangan perbukitan komplek Gunung 

Wilis-Liman yang sangat indah dan menyejukan mata. 

 

4.1.4 Hasil Studi Literatur 

Studi literatur diperlukan untuk memperkuat konsep dari perancangan dengan 

menggunakan dan mengaplikasikan dasar-dasar teori yang sudah ada. Hal ini sangat 

penting agar supaya output dari perancangan ini bisa efektif dan tepat guna. 

Literatur yang digunakan disini adalah beberapa buku-buku yang memuat teori 

yang dibutuhkan, lalu jurnal-jurnal yang digunakan sebagai referensi perancangan 

serta internet sebagai referensi tambahan. 

Gambar 4.3 Dokumentasi pemandangan sepanjang jalan ke 

Desa Jugo 
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Salah satu studi literatur menggunakan buku “Komunikasi Pariwisata” 

diperoleh sebuah data tentang apa saja elemen yang digunakan dalam sebuah 

destinasi brand, diantaranya adalah nama, simbol, logo, tagline dan slogan 

kemudian dipadukan untuk menarik wisatawan. Selain dari elemen yang sudah 

disebut diatas, Bungin (2015) juga menjelaskan bahwa sebuah brand destinasi juga 

harus mencakup secara keseluruhan dalam destinasi yang meliputi value, budaya, 

filosofi dan harapan masyarakat. 

 

Studi literatur juga menggunakan buku “Branding Tempat” yang mana 

diperoleh data tahapan-tahapan yang dilakukan dalam merancangan branding 

tempat. Bierzynski (2011) mengatakan bahwa terdapat 5 tahap yaitu : 

Gambar 4.4 Cover Buku Komunikasi 

Pariwisata 

Gambar 4.5 Cover Buku Branding Tempat 

Sumber : books.google.com  

 



21  

 
 

1. Pertama, melakukan penelitian dan analisa nilai-nilai pembentuk citra. Nilai 

citra haruslah menarik, relevan dan bisa dikomunikasikan.  

2. Kedua, merancang brand identity setelah pesan komunikasi ditetapkan. 

Elemen visual dari nantinya menjadi identitas dari sebuah brand. 

3. Ketiga, pengenalan brand 

4. Keempat, pengimplementasian elemen brand ke media-media yang berguna 

untuk memasarkan brand. 

5. Yang terakhir melakukan maintaining, dan evaluasi. 

Studi literatur juga menggunakan salah satu buku dari Surianto Rustan yang 

berjudul “Mendesain Logo”. Menurut (Surianto Rustan, 2013:65) Dalam buku 

berjudul „Corporate Identity Design‟ mengatakan dalam bukunya “Perusahaan itu 

bagaikan manusia.Mereka memiliki karakter pribadi, budaya dan prinsip-prinsip. 

Namun bagi banyak orang, mereka terlihat dingin (kaku) dan tidak berkepribadian 

tanpa tanda- tanda kehidupan. Identitas visual membantu membuat mereka lebih 

manusiawi, dengan meberinya „wajah‟ dan kepribadian dalam bentuk sebuah logo” 

 

4.2 Penyajian Data 

Dari data-data yang sudah dikumpulkan, data disajikan data agar data yang 

diperoleh lebih mudah untuk diolah dan diambil poin-poin pentingnya dari masing-

masing teknik pengumpulan data.  

 

Gambar 4.6 Cover Buku Mendesain 

Logo 
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4.2.1 Observasi 

Akses untuk menuju Desa Jugo sudah sangat bagus. Jalan beraspal dan lebar 

serta ada 2 rute yang bisa pilih oleh wisatawan yang datang dan keduanya 

menyajikan pemandangan yang sama indahnya. Penunjuk arah juga sudah 

terpasang dan cukup jelas. Namun, untuk sign system spot wisata masih 

menggunakan papan yang ditulis manual dan tidak adaya identitas visual menjadi 

salah satu kekurangan dari Desa Jugo. 

 

4.2.2 Wawancara 

Letak geografis Desa Jugo yang berada di lereng Gunung, menjadi kekuatan 

tersendiri untuk desa ini. Potensi yang dimiliki Desa Jugo sangat banyak dan 

beberapa masih belum di explore. Banyak sekali wisata alam yang ditawarkan oleh 

Desa Jugo yaitu Air Terjun Dolo dan Irenggolo serta tracking pucak wilis yang 

menjadi wisata andalan desa. Selain wisata alam, wisata buatan juga ditawarkan 

seperti Ekowisata Bukit Balekambang, Agrowisata wisata petik durian, Taman 

Langit, Gazebo Wilis dan Bumi Perkemahan. Desa Jugo menawarkan kehidupan 

dan ramah tamah masyarakat desa yang jauh dari keramaian dan hiruk pikuk 

perkotaan. Akses jalan sudah sangat bagus, beraspal dan lebar. Untuk Fasilitias 

umum semuanya sudah memadai. Homestay dan hotel sudah disediakan untuk 

wisatawan yang ingin menginap dan campground untuk wisatawan yang ingin 

menginap dan ingin lebih menyatu dengan alam. Pengunjung rata-rata datang dari 

luar kota yang penat dengan kehidupan perkotaan dan menginginkan suasana baru. 

Pengunjung datang dari segala macam usia namun kebanyakan berumur sekitar 15-

50 tahun.  

 

4.3 Reduksi Data 

Dari hasil pengumpulan data mulai dari observasi, wawancara, dokumentasi 

dan studi literatur, data-data direduksi dibawah ini sebagai berikut: 

1. Desa Jugo terletak di lereng Gunung Wilis dengan potensi alam yang melimpah 

baik untuk sektor pariwisata maupun untuk perekonomian masyarakat 

setempat. 
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2. Letak geografis menjadi diyakini menjadi keunggulan desa. Wisata alam 

menjadi produk unggulan Desa Jugo namun wisata buatan juga tidak kalah 

menarik dan menjadi destinasi yang wajib dikunjungi. Pemandangan alam 

yang eksotis, suasana pedesaaan yang masih asri dan ramah tamah warga 

setempat menjadi salah satu pengalaman yang ditawarkan. Wisata budaya 

juga ditawarkan didesa ini seperti jaranan dan campursari laras wilis 

manunggaling roso. 

3. Desa Jugo memiliki prospek yang bagus kedepannya mengingat proyek masa 

depan pemkab yang ingin membuat jalur Lingkar Wilis yang 

menghubungkan 6 kabupaten. 

4. Akses untuk menuju Desa Jugo bisa dibilang sangat mudah. Penunjuk arah 

sudah ada dan jelas. Jalanan sudah beraspal dan lebar dan terdapat 2 rute yang 

berbeda yang bisa dipilih untuk pengunjung yang datang dan kedua rute bisa 

digunakan untuk pulang maupun pergi.  

5. Pengunjung datang kebanyakan pengunjung dari luar kota yang ingin 

menikmati suasana baru dan jauh dari hingar binger kehidupan perkotaan. 

Jika dirata-rata pengunjung yang datang berusia 15-50 tahun.  

6. Semua fasilitas sudah disediakan terutama didekat spot wisata. Mulai dari 

kamar mandi, musholla dan penginapan. 

7. Untuk bermalam dikawasan wisata desa Jugo, pengunjung dapat bermalam 

dihomestay atau hotel yang telah disediakan. Dan jika ingin lebih dekat dan 

merasakan sensasi alam yang lebih, pengunjung bisa bermalam di 

campground yang sudah disediakan. 

8. Untuk biaya tiket masuk cukup murah, pengunjung dikenai biaya 

Rp.7.500/orang dipintu masuk lalu membayar biaya parkir Rp.3000 untuk 

motor dan Rp. 5000 untuk mobil. 

9. Kekurangan dari Desa Jugo ini pada sign board yang digunakan sebagai 

penanda di beberapalokasi wisata yang hanya sebuah papan dengan tulisan 

manual. 

10. Beberapa wisata masih dalam tahap perkembangan terutama untuk wisata 

buatan. 
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4.4 Penarikan Kesimpulan 

Setelah menganalisa data yang sudah melalui tahap reduksi data dan 

penyajian data yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa objek yang 

diteliti yaitu Desa Wisata Jugo terletak dilereng Gunung Wilis yang menjadikan 

desa ini memiliki potensi wisata alam yang melimpah. Desa Jugo menyajikan 

pengalaman dan sensasi kehidupan pedesaan dengan keindahan alam dan ramah 

tamah masyarakat sekitar. Pengunjung memiliki rentan usia 15-50 (remaja hingga 

dewasa) yang berasal dari luar kabupaten Kediri dan masyarakat lokal yang berlatar 

belakang pelajar, mahasiswa, berkeluarga dan belum berkeluarga. Air terjun 

menjadi ikon utama Desa Wisata Jugo dan pengunjung diberi fasilitas beberapa spot 

untuk berkemah agar dapat menikmati alam lebih lama dan lebih dekat. Selain 

campground, hotel dan homestay juga disediakan untuk pengunjung. Fasilitas 

umum sudah ada dan sangat memadai. Dengan tarif yang murah pengunjung dapat 

menikmati keindahan alam dan mendapatkan pengalaman serta cerita yang tidak 

didapatkan ditempat lain. 

 

4.5 Analisis STP 

1. Segmentasi 

Dalam perancangan destinasi branding Desa Wisata Jugo sebagai upaya 

meningkatkan brand awareness ini, segmentasi dari pasar yang dituju dijabarkan 

sebagai berikut : 

a. Geografis 

Wilayah  : Kota – kota di Jawa Timur 

Negara  : Indonesia 

Wilayah  : Urban dan sub-urban 

Iklum   : Tropis 

b. Demografis 

Usia    : 15 - 50 tahun 

Gender  : Laki – laki dan perempuan 

Profesi  : Pelajar, mahasiswa dan bekeja 

Status Keluarga : Menikah dan lajang 
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c. Psikografis 

Gaya Hidup : Beraktifitas padat, mencintai alam 

Kepribadian : Aktif, suka dengan hal baru, berjiwa berpetualang 

2. Targeting 

Berdasarkan segmentasi yang telah dijabarkan diatas, maka ditentukanlah 

target perancangan destinasi branding Desa Wisata Jugo Kabupaten Kediri sebagai 

upaya meningkatkan brand awareness ini adalah remaja hingga dewasa yang 

berusia 15 – 50 tahun, berkeluarga maupun belum berkeluarga yang menyukai 

wisata alam dan pedesaan untuk refreshing. 

3. Positioning 

Desa Wisata Jugo memposisikan diri sebagai tempat yang menjadi tujuan 

wisatawan yang menginginkan suasana baru dan menikmati keindahan alam dan 

suasana pedesaan yang masih asri.  

 

4.6 USP (Unique Selling Proposition) 

Unique selling proposition merupakan suatu keunikan atau pembeda dari 

suatu produk/merk dari produk/merk pesaing. Faktor pembeda inilah yang 

menjadikan unique selling proposition menjadi daya tarik wisatawan untuk datang 

berkunjung. 

Unique selling proposition yang dimiliki oleh Desa Wisata Jugo adalah 

sebuah destinasi wisata yang berbasis desa yang menawarkan sensasi dekat dengan 

alam, menikmati keindahannya, melepas penat serta berbaur dengan masyarakat. 

Didalamnya terdapat berbagai macam jenis wisata yang disajikan dengan wisata 

alam dengan keindahan alamnya, wisata buatan yang tidak kalah menariknya dan 

wisata budaya agar bisa lebih dekat dengan kehidupan dan kearifan lokal. 

 

4.7 Analisis SWOT  

Analisis SWOT merupakan langkah analisis dalam metode perancangan yang 

digunakan untuk mengetahui strength (kekuatan), weakness (kelemahan), 

opportunity (peluang), threat  (ancaman). Analisis dilakukan dengan tujuan untuk 

memahami objek yang diakan ddigunakan untuk perancangan dan diperlukan untuk 

menentukan konsep dan keyword untuk perancangan. 



26  

 
 

SWOT dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Strength 

dan weakness termasuk dalam faktor internal sedangkan opportunity dan threat 

termasuk dalam faktor eksternal. Hasil dari analisis keempat faktor tersebut akan 

digunakan untuk basis dalam merancang konsep. 

  

Gambar 4.7 Gambar Tabel SWOT 
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4.8 Key Communication Message 

Berdasarkan dari seluruh data yang telah didapatkan mulai dari hasil 

pengumpulan data, reduksi data, Analisis STP, USP, analisis SWOT dan 

ditemukannnya Strategi utama, tahap berikutnya adalah data yang diperoleh akan 

dikerucutkan dan disederhanakan menjadi sebuah kata kunci yang membentuk key 

communication message. 

 

 

 

 

Gambar 4.8 Bagan Keyword 
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4.8 Deskirpsi Konsep 

Berdasarkan dari hasil pengumpulan dan pengolahan data yang diperoleh, 

didapatkan key communication message yaitu captivating, yang mana memiliki arti 

menawan, mampu menarik minat, mempertahankan dan memberikan kepuasan dan 

kenyamanan. Dari key communication message tersebut mepresentasikan 

keunggulan dan  pesona keindahan alam dari Desa Jugo yang ditawarkan. 

 

4.8.1 Tujuan Kreatif 

Perancangan destinasi branding Desa Wisata Jugo sebagai upaya 

meningkatkan brand awareness bertujuan untuk meningkatkan kesadaran 

wisawatan domestik maupun mancanegara. Selain itu perancangan ini juga 

bertujuan untuk menjadikan pembedadari desa wisata lainnya. Peracangan juga 

didasari dari analisa dan pengolahan data mulai dari STP, SWOT, dan USP, 

sehingga diharapkan pesan komunikasi yang disajikan dapat sampai ke target pasar 

yang sesuai Hasil dari perancangan ini adalah berupa GSM (Graphic Standard 

Manual), serta media pendukung lainnya seperti stationary set, merchandise dan 

media promosi.  

 

4.8.1 Strategi Kreatif 

Dalam sebuah perancangan diperlukan strategi kreatif terutama dalam 

perancangan destinasi branding dan implementasi desain dan berdasarkan pada 

konsep perancngan yang dipilih. Berikut unsur-unsur dari strategi kreatif : 
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1. Logo dan supergraphic  

Logo dan supergraphic yang dirancangan mengacu dan didasari dari keyword 

yang sudah didapatkan dari pengolahan data-data yang sudah diperoleh dan 

diperoleh keyword “Captivating” yang memiliki makna menawan dan mampu 

menarik minat. Logo yang dirancang harus mencitrakan keunggulan dan kearifan 

yang dimiliki oleh desa dan memadukan keyword “Captivating” yang nantinya 

akan dilambangkan secara visual. Elemen-elemen visual didapatkan melalui proses 

kreatif yaitu adalah brainstorming. Dari brainstorming tersebut nanti didapatkan 

beberapa poin-poin penting atau yang disebut dengan key visual. Dari 

brainstorming yang sudah dilakukan, ditemukan beberapa elemen key visual yaitu, 

gunung, air terjun, masyarkat, dan desa. Key visual tersebut akan dikembangkan 

lagi menjadi elemen-elemen visual dan dijadikan satu menjadi identitas visual. 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 4.9 Sketch logo 

Gambar 4.10 Sketch logo dan supergrafis terpilih 
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2. Warna 

Shigenobu Kobayashi dalam bukunya yang berjudul Colorist, perpaduan 

warna yang vivid dan fresh cenderung memiliki sifat yang mudah menarik 

perhatian. Dari keyword ”Captivating” ditemukan jenis warna yang casual dengan 

perpaduan warna warm dan cool yang mana mewakili sifat lively dan straight-

foward . Kemudian warna casual yang dipilih adalah warna hijau dan warna orange 

untuk warna utama dan warna biru dan merah sebagai warna pendukung. 

Warna hijau dan biru yang masuk dalam kategori warna dingin memiliki sifat 

refresing, down-to-earth, dan friendly. Untuk warna orange dan merah yang masuk 

dalam kategori warna panas merepresentasikan sifat energik, attractive dan 

harapan.  

3. Tipografi 

Tipografi yang dipergunakan dalam perancangan ini adalah tipografi yang 

berjenis sans serif dengan style script. Pemilihan font dengan jenis sans serif 

bersinergi dengan jenis logo yang dipakai. Style Script juga dipilih karena font 

dengan style tersebut mewakili sifat dinamis dan indah. Surianto Rustan dalam 

bukunya yang berjudul Tipografi dan font juga mengatakan bahwa font dengan 

style script mencitrakan kesan yang berkharisma dan bernilai tinggi. 

Gambar 4.11 Color Guide 
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4. Tagline 

Tagline dari perancangan Desa Wisata Jugo ini adalah “fountain of bliss” 

yang memiliki arti “sumber kebahagiaan” yang dimana bermakna bahwa Desa Jugo 

diibaratkan sebagai sumber dari kebahagiaan dengan kekayaan alam yang dimiliki 

tidak hanya untuk wisatawan namun juga kebahagiaan untuk masyarakat sekitar. 

5. Layout 

Layout yang digunakan pada media dalam perancangan ini adalah layout 

dengan jenis picture window, yang dimana tata letak menggunakan gambar yang 

cukup besar lalu diikuti dengan headline dan keterangan dengan font sedikit lebih 

kecil.  

 

4.8.2 Strategi Media 

1. Graphic Standard Manual 

 

 

 

 

 

Gambar 4.12 Font yang digunakan pada logo 

Gambar 4.13 Sketch Graphic Standard Manual 
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Graphic Standard Manual dirancang sesuai dengan konsep yang sudah 

ditentukan sebelumnya yaitu “captivating”dan Graphic Standard Manual 

merupakan media utama dalam perancangan ini. Graphic Standard Manual berisi 

tentang elemen-elemen visual yang menjadi komponen utama dalam identitas 

visual. Graphic Standard Manual juga berfungsi sebagai panduan dan pedoman 

untuk penggunaan dan penempatan elemen visual pada media-media yang 

digunakan. 

4. Stationery 

Stationery menjadi salah satu media untuk implementasi visual yang terdiri 

dari kartu nama, kop surat, amplop, map folder dan stempel. Elemen visual yang 

diletakkan pada stationery adalah logo dan elemen supergrafis sebagai identitas. 

5. Media Promosi 

Media promosi digunakan sebagai sarana untuk pengenalan dan pemasaran 

brand kepada masyarakat dan wisatawan. Media promosi juga merupakan sarana 

untuk menunjukan eksistensi dari Desa Wisata Jugo. 

Media promosi yang digunakan diantaranya adalah banner, x-banner, 

billboard, brosur, poster, umbul-umbul dan media sosial. 

Gambar 4.14 Sketch Stationery 

Gambar 4.15 Sketch Media Promosi 
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6. Merchandise 

Merchandise juga merupakan salah satu media diluar media promosi untuk 

pengenalan dan pemasaran brand. Selain bertujuan untuk pemasaran dan 

pengenalan, merchandise juga berfungsi sebagai diferensiasi terhadap brand lain 

dan pesaing. 

Terdapat banyak sekali media yang dikategorikan sebagai merchandise, dan 

beberapa yang digunakan beberapa diantara lain adalah  

 

4.9 Implementasi Karya 

4.9.1 Logo 

 

Logo dari perancangan destination branding Desa Wisata Jugo ini terdiri dari 

elemen yang menyampaikan sebuah pesan visual yang mencitrakan image desa 

yang meliputi people, gunung, air terjun, dan keindahan. Berikut pembedahaan dari 

elemen logo : 

 

 

Gambar 4.16 Sketch Merchandise 

Gambar 4.17 Logo Digital Terpilih 
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1. People 

Elemen visual berbentuk people merepresentasikan masyarakat dan warna 

orange yang merepresentasi bliss atau kebahagian sehingga jika disatukan memiliki 

makna masyarakat yang bahagia dengan keberadaan desa dengan segala kekayaan 

alamnya. 

2. Gunung 

Elemen visual berbentuk siluet lereng pegunungan yang menunjukan letak 

geografis Desa Jugo yang berada di lereng Gunung Wilis dengan kekayaan alam 

yang ada di dalamnya. 

3. Air Terjun 

Elemen visual berbentuk air terjun menunjukan bahwa Desa Jugo merupakan 

sebuah desa dengan air terjun sebagai main destination sehingga elemen air terjun 

harus ada dalam logo. 

4. Padi yang merunduk 

Elemen visual berbentuk padi yang merunduk merepresentasi Desa Jugo 

adalah desa dengan pertanian sebagai sektor utama perekonomian masyarakat. 

5. Bentuk Keseluruhan 

Secara keseluruhan bentuk logo menyerupai bentuk bunga yang dimana 

bunga merupakan bentuk representasi dari keindahan. 

 

4.9.2 Tagline 

Tagline dari perancangan Desa Wisata Jugo ini adalah “fountain of bliss” 

yang memiliki arti “sumber kebahagiaan” yang dimana bermakna bahwa Desa Jugo 

diibaratkan sebagai sumber dari kebahagiaan dengan kekayaan alam yang dimiliki 

tidak hanya untuk wisatawan namun juga kebahagiaan untuk masyarakat sekitar. 

 

Gambar 4.18 Logotype dan Tagline 
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4.9.3 Supergraphic 

Elemen grafis atau biasa disebut supergrafis merupakan elemen yang 

digunakan pada media-media seperti stationery, media promosi dan media 

pendukung. Elemen grafis diambil dari salah satu elemen yang berada di logo, lalu 

dikembang seperti bentuk diatas. Elemen grafis memiliki bentuk menyerupai 

kembang api yang merepresentasi bliss atau kebahagiaan. 

Penggunaan warna yang berbeda pada elemen supergrafis dipilih berdasarkan 

konsep. Penggunaan warna disesuaikan dengan isian konten untuk media. Warna 

hijau untuk konten wisata alam, kuning untuk konten budaya dan sejarah, biru 

untuk konten wisata non-alam dan merah untuk konten culinary. 

 

Gambar 4.19 Elemen supergrafis 

Gambar 4.20 Penggunaan Warna Elemen Supergrafis 
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4.9.4 Media Utama 

Graphic Standard Manual (GSM) berisikan tentang acuan 

pengimplementasian elemen-elemen identitas dari Desa Wisata Jugo. Graphic 

Standard Manual berfungsi sebagai pedoman yang memberikan informasi 

penggunaan seluruh elemen visual dan aplikasinya di masa mendatang. Tujuannya 

untuk menjaga konsistensi identitas (logo) tersebut agar tetap tampil baik dan tidak 

salah dalam penempatan maupun ukuran dalam berbagai penerapan media 

korporasi. Graphic Standard Manual menggunakan kertas berukuran 297 mm x 

210 mm (A4) dengan orientasi landscape. Konten Graphic Standard Manual 

dijabarkan sebagai berikut : 

1. Brand Image 

Menjelaskan tujuan dari perancangan dan pembuatan Graphic Standard 

Manual dan juga menyampaikan pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada 

target audience terhadap value-value yang ingin ditonjolkan dan ditampilkan dari 

Desa Wisata Jugo. 

2. Identitas Brand 

Menjelaskan tentang elemen-elemen yang menjadi identitas dari brand  yang 

sudah dirancangan melalui tahapan-tahapan kreatif dan mengacu pada konsep serta 

pedoman dan penggunaan elemen visual meliputi logogram, logotype, supergrafis, 

tagline, warna dan font dalam identitas visual dari Desa Wisata Jugo. 

 

 

Gambar 4.21 Graphic Standard Manual (GSM) 



37  

 
 

 

3. Pengaplikasian Media 

Menjelaskan bagaimana elemen-elemen visual yang sudah dirancang 

diimplementasikan pada media-media yang sudah ditentukan yang berfungsi untuk 

pemasaran dan promosi untuk perancangan destination branding Desa Wisata Jugo. 

 

4.9.5 Media Pendukung 

1. Stationery 

Stationery menjadi salah satu media pendukung untuk implementasi visual 

yang terdiri dari kartu nama, kop surat, amplop, map folder dan stempel. Stationery 

set dirancang untuk menunjukan sebuah image dari brand dan memperkuat 

identitas visual. Stationery juga bertujuan untuk menunjukan kesan serius dan 

profesionalitas terutama untuk amplop dan kop surat dikarenakan surat masih 

digunakan untuk media pengantar dari brand satu dengan brand lainnya. Selain dari 

amplop dan kop surat, stationery set lainya tidak kalah penting karena dengan 

adanya desain stationery yang serius akan meningkatkan trust dari klien, rekan 

kerja sama maupun konsumen.  Berikut adalah implementasi visual pada stationery 

set. 

Gambar 4.22 Stationery Set 
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a. Kartu nama 

Kartu nama merupakan salah satu dari stationery yang pokok dan wajib 

ada. Kartu nama sangat penting karena ketika bertemu dengan klien atau 

investor kartu nama lah yang menjadi media untuk memberikan informasi 

kontak dll yang menjadi konten utama pada kartu nama. Kartu nama 

menggunakan kertas berjenis art paper dengan dua alternatif ketebalan yaitu 

260 gram dan 310 gram dengan ukuran 90 mm x 55 mm. Desain yang dipakai 

pun menarik namun tetap professional.  

b. Kop surat 

Kop surat juga merupakan salah satu bagian dari stationery set yang 

penting dikarenakan surat selalu menjadi media untuk menyampaikan 

informasi baik surat konvensional berbentuk kertas maupun surat yang berupa 

email. Desain yang dipakai pun dapat diaplikasikan pada media offline dan 

Gambar 4.23 Kartu Nama 

Gambar 4.24 Kop Surat 
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online. Untuk kertas yang dipakai menggunakan kertas berukuran A4 dengan 

ketebalan 80 gram. 

c. Amplop 

Amplop merupakan salah satu dari bagian dari stationery set yang 

melengkapi surat yang mana amplop berfungsi sebagai wadah dari surat yang 

dikirim kepada klien. Desain yang digunakan menggunakan elemen visual dari 

supergrafis yang menarik namun tetap professional. 

d. Map folder 

Map folder merupakan salah satu dari bagian dari stationery yang 

komplementer namun tetap penting karena pada umumna map folder 

digunakan untuk membawa berkas-berkas yang diperlukan. Desain 

menggunakan elemen supergrafis yang menarik namun tetap professional. 

Gambar 4.25 Amplop 

Gambar 4.26 Map Folder 
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e. ID Card 

ID Card merupakan salah satu bagian penting dari stationery set yang 

mana ID card dipakai oleh staff yang bersangkutan langsung dengan Desa Jugo 

dibagian pariwsata. ID card menjadi hal pertama yang dilihat orang ketika 

bertemu. Desain menggunakan elemen supergrafis yang menarik namun tetap 

professional. Ukuran yang digunakan adalah 90 mm x 50 mm dengan jenis 

kertas Art Paper 260 gram. 

 

2. Merchandise 

Merchandise merupakan salah satu sekian banyak media pendukung yang 

digunakan untuk membantu pemasaran dan pengenalan brand. Merchandise juga 

berfungsi sebagai diferensiasi terhadap brand lain dan pesaing. Merchandise juga 

dipilih sebagai media untuk membuat konsumen mengingat brand lebih lama ada 

dibenak konsumen.  Berikut implementasi elemen visual pada merchandise. 

 

Gambar 4.28 Merchandise 

Gambar 4.27 ID Card  
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a. Kaos 

Kaos atau t-shirt merupakan salah satu media promosi yang umum 

digunakan sebagai merchandise. Oleh karena itu media kaos dipilih karena 

kaos merupakan media yang populer digunakan serta penggunaan desain yang 

dapat sangat bervariasi. Jenis kaos yang digunakan pun bisa bervariatif asalkan 

menggunakan bahan cotton. 

b. Mug 

Mug juga salah satu media promosi yang populer dan sering digunakan 

sebagai merchandise. Alasan memilih mug sebagai media adalah karena ketika 

mug sudah berada ditangan konsumen kemungkinan besar akan terus dipakai. 

Jenis mug yang dipakai adalah mug keramik. Desain yang dipakai dapat 

bervariatif. 

 

Gambar 4.29 Merchandise Kaos 

Gambar 4.30 Merchandise Mug 
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c. Goodie bag 

Goodie bag merupakan salah satu media yang digunakan dalam 

merchandise. Umumnya goodie bag digunakan untuk kemasan atau wadah 

untuk merchandise yang didapat atau dibeli oleh konsumen sehingga goodie 

bag sifatnya bonus. Namun meskipun bonus, goodie bag biasanya dipakai 

lebih dari satu sekali setelah pembelian sehingga goodie bag bisa menjadi 

media promosi yang tepat.   

d. Drawstring bag 

Drawstring bag merupakan salah media yang serupa dengan goodie bag 

yang umumnya digunakan sebagai wadah atau kemasan untuk merchandise 

yang dibeli. Namun drawstring bag sifatnya lebih eksklusif karena melihat 

bahan yang digunakan dan daya pakainya.  

 

 

 

Gambar 4.31 Merchandise Goodie Bag  

Gambar 4.32 Merchandise Drawstring Bag 
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e. Topi 

Topi merupakan salah satu dari produk merchandise yang sering dijumpai. 

Topi merupakan salah satu media untuk promosi yang efektif karena 

penggunaannya yang memungkinkan orang lain melihat topi tersebut dengan 

desain logo dari Desa Jugo sehingga meningkatkan awareness. Warna dari topi 

juga bisa sangat bervariatif. 

f. Pin 

Pin merupakan salah media promosi yang bersifat komplementer namun 

cukup efektif. Selain murah media pin juga efektif dan penempatan yang 

fleksible sehingga media pin ini cukup efektif untuk promosi. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.34 Merchandise Pin 

Gambar 4.33 Merchandise Topi 
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3. Media Promosi 

 

Media promosi merupakan salah satu media pendukung yang berfungsi untuk 

pemasaran dan sebagai pembeda dengan destinasi lainnya. Elemen visual pun 

ditempatkan pada media ini supaya memberikan ciri khas. Media promosi yang 

dipakai diantaranya billboard, banner, poster, brosur, umbul-umbul dan x-banner. 

a. Banner 

Banner atau biasa disebut spanduk merupakan salah satu media promosi 

yang digunakan untuk promosi ataupun menyampaikan informasi yang dicetak 

secara horizontal. Banner umumnya dicetak dalam ukuran  yang cukup besar 

agar mudah dilihat oleh orang. Ukuran banner menggunakan skala 3:1. 

 

Gambar 4.35 Media Promosi 

Gambar 4.36 Banner 
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b. X-Banner 

X-banner merupakan salah satu media promosi yang digunakan untuk 

menyampaikan informasi maupun promosi dan dicetak secara vertikal. X-

Banner normalnya berukuran 60 cm x 160 cm sehingga penempatan x-banner 

bisa lebih fleksibel.  

c. Billboard 

Billboard  merupakan media yang digunakan untuk promosi dan juga 

digunakan sebagai media penyampaian informasi. Media billboard bisa 

dibilang media yang efektif dikarenakan ukuran medianya yang besar dan 

penempatannya yang umumnya berada di pinggir jalan.  

 

 

 

Gambar 4.37 X-Banner 

Gambar 4.38 Billboard 
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d. Poster 

Poster merupakan salah satu dari media promosi yang bisa ditempatkan 

dimana. Konten poster umumnya berisi gambar yang dipadukan dengan teks 

untuk menyampaikan sebuah informasi. Poster ditempatkan pada spot yang 

banyak dilewati oleh orang agar lebih terlihat dan efektif. 

e. Brosur 

Brosur merupakan salah satu bentuk media promosi yang berbentuk paper 

dan dapat dilipat. Konten dari Brosur bisa lebih dari satu informasi membuat 

brosur ini merupakan salah satu media yang efektif yang berguna untuk 

menyampaikan suatu informasi. Brosur dicetak dikedua sisi dan bisa dilipat 

menjadi dua ataupun tiga bagian dengan cara dilipat. Brosur umumnya 

berisikan katalog produk/jasa. 

 

Gambar 4.39 Poster 

Gambar 4.40 Brosur 
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f. Media Sosial 

Media sosial merupakan salah satu media yang bisa dibilang cukup baru 

namun penggunaan media sosial sebagai promosi dan penyampaian informasi 

sanga efektif dan murah. Konten dari media sosial pun bisa sangat beragam 

dan dapat dirubah sewaktu-waktu dan dapat di update secara berkala.

Gambar 4.41 Media Sosial 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari penelitian yang sudah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa  

perancangan destination branding Desa Wisata Jugo sebagai upaya meningkatkan 

brand awareness ini dilakukan melalui tahap dan proses yang berurutan sehingga 

perancangan sesuai dan tepat guna mulai dari pengumpulan dan pengolahan data-

data hingga didapatkanlah  sebuah konsep perancangan yaitu “Captivating”  yang 

berarti menawan sebagai acuan dalam perancangan. Perancangan difokuskan untuk 

mencitrakan keunggulan, keindahan dan kearifan lokal dari Desa Wisata Jugo. 

Perancangan  menghasilkan identitas visual yang yang didalamnya terdapat logo, 

supergrafis, warna, tipografi, tagline dan layout yang mengacu pada konsep yang 

ditemukan. Elemen-elemen visual yang sudah dirancang diimplementasikan pada 

dimedia-media pendukung seperti media promosi, stationery set dan merchandise 

yang menjadi sarana untuk pemasaran, diferensiasi dan media untuk meningkatkan 

brand awareness. Elemen visual dan pengimplementasian visual pada media 

semuanya diatur dalam Graphic Standard Manual (GSM) yang bertujuan untuk 

menjaga konsistensi identitas (logo) tersebut agar tetap tampil baik dan tidak salah 

dalam penempatan maupun ukuran dalam berbagai penerapan media. 
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5.2 Saran 

Dari penelitian yang telah dilakukan, berikut ini adalah saran yang dapat 

diberikan oleh peniliti : 

1. Pihak dari Desa Jugo gencar dalam kegiatan pemasaran untuk wisata tidak 

hanya wisata alam namun wisata-wisata lainnya seperti wisata budaya, sejarah 

dan kuliner agar masyarakat lebih mengenal desa lebih tidak hanya wisata 

alamnya saja karena banyaknya potensi yang masih tersimpan. 

2. Diharapkan perancangan ini dapat dikembangkan lebih jauh lagi oleh pihak 

luar seperti video promosi, perancangan website dan pengelolaan media sosial 

sehingga bisa meningkatkan lebih banyak antusiasme dan masyarakat lebih 

aware dengan Desa Wisata Jugo yang bisa berdampak meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat sekitar.



 

 

50 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Sumber Buku: 

Aaker, David. 2014. Aaker on Branding: 20 principles that drive success. Jakarta : 

PT. Gramedia Pustaka Utama. 

A.M, Morissan. (2010). Periklanan komunikasi pemasaran terpadu, Jakarta : 

Kencana. 

Bungin, Burhan. (2015). KomunikasiHPariwisata (Pemasaran Dan Brand 

Destinasi).  Jakarta: Prenadamedia Group. 

Blain, C., Levy, S. E., Ritchie, J. R. B., 2005. Destination Branding: Insights and 

Practices from Destination Management Organization. Journal of Travel 

Research  

Bierzynski, Alyssa. 2011. Destination Branding and First Impression 

Washington: American University. 

Effendy, Onong Uchjana. 1989. KAMUS KOMUNIKASI. Bandung : PT.Mandar 

Maju 

Kaputa, Catherine. 2011. You are a Brand. Jakarta: Gagasmedia 

Kobayashi, Shigenobu. 2000. Colorist:A Practical Handbook for Personal Use. 

Jepang. Kodansha International 

Perry A, & Wisnom D,. 2002. Before The Brand (Creating The Unique DNA of an 

Enduring Brand Identity). New York : Mc Graw Hill. 

Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung 

Situmorang, S. H. (2008). Destination brand: membangun keunggulan bersaing 

daerah, Wahana Hijau 

Rustan, Surianto. 2017. Mendesain Logo, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama 

Rustan, Surianto. 2017. Layout & Dasar Penerapannya, Jakarta : PT Gramedia 

Pustaka Utama 

Sumber Jurnal :  

Natadjaja, Listia dkk. 2019. Perancangan Destination BrandingDesa Wisata Pujon 

Kidul Malang Jawa Timur. Surabaya: Universitas Kristen Petra. 

Clarizza, Astrid dkk. 2014. Perancangan Destination Branding Wana Wisata 

Tanjung Papuma Kabupaten Jember. Surabaya: Universitas Kristen Petra. 



51  

 
 

Anam, Choirul. 2019. Perancangan Destination Branding Pantai Klayar Sebagai 

Upaya Meningkatkan Brand Awareness. Surabaya: Universitas Dinamika. 

Sumber Internet : 

Pemkab Kediri. 2014. Profil Kabupaten Kediri. 

https://kedirikab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1

526&Itemid=987 (diakses pada 24 Maret 2020) 

Pemkab Kediri. 2015. Desa Wisata Jugo. 

https://kedirikab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=2

206:desa-wisata-jugo&catid=184:wisata-desa&Itemid=973 (diakses pada 26 

Maret 2020) 

Prasetya, Reni. 2018. Desa Jugo, Tawarkan Wisata Alam dan Buatan. 

https://derapdesa.id/desa-jugo-tawarkan-wisata-alam-dan-buatan/ (diakses 

pada 25 Maret 2020) 

Nugroho, Adi. 2020. Geliat Destinasi Wisata Desa di Kediri. 

https://radarkediri.jawapos.com/read/2020/01/02/172890/geliat-destinasi-

wisata-desa-di-kediri (diakses pada 25 Maret 2020) 

Saputra, Andhika Dwi. 2019. Obyek Wisata Kabupaten Kediri Kebanjiran 

Pengunjung Selama Libur Lebaran https://news.detik.com/berita-jawa-

timur/d-4583381/obyek-wisata-kabupaten-kediri-kebanjiran-pengunjung-

selama-libur-lebaran (diakses pada 25 Maret 2020) 

Pemkab Kediri. 2014. JTM Dongkrak Potensi Wisata Kabupaten Kediri. 

https://kedirikab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1

718 (diakses pada 26 Maret 2020)

https://kedirikab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1526&Itemid=987
https://kedirikab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1526&Itemid=987
https://kedirikab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=2206:desa-wisata-jugo&catid=184:wisata-desa&Itemid=973
https://kedirikab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=2206:desa-wisata-jugo&catid=184:wisata-desa&Itemid=973
https://radarkediri.jawapos.com/read/2020/01/02/172890/geliat-destinasi-wisata-desa-di-kediri
https://radarkediri.jawapos.com/read/2020/01/02/172890/geliat-destinasi-wisata-desa-di-kediri
https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4583381/obyek-wisata-kabupaten-kediri-kebanjiran-pengunjung-selama-libur-lebaran
https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4583381/obyek-wisata-kabupaten-kediri-kebanjiran-pengunjung-selama-libur-lebaran
https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4583381/obyek-wisata-kabupaten-kediri-kebanjiran-pengunjung-selama-libur-lebaran
https://kedirikab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1718
https://kedirikab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1718

