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ABSTRAK

Wisata Sumberawan yang berlokasi di Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari,
Kabupaten Malang, Jawa Timur, menunjukan keindahan alam dengan suasana yang
masih asri serta terdapat hutan pinus yang berfungsi sebagai bumi perkemahan,
ditambah dengan taman-taman sebagai tempat spot untuk berfoto, terdapat Candi
Sumberawan yang menjadi daya tarik pengunjung, dan yang menjadi daya pikat
wisatawan adalah sumber mata air. Wisata Sumberawan masih memiliki
permasalahan mulai dari promosi selanjutnya Wisata Sumberawan masih belum
memiliki identitas visual maupun branding yang dilakukan sehingga belum dapat
menggambarkan dengan jelas ciri khas atau karakteristik Wisata Sumberawan
tersebut. Berdasarkan dengan permasalahan tersebut maka dirancangnya
destination branding Wisata Sumberawan sebagai upaya untuk meningkatkan
brand awareness. Dalam perancangan penelitian ini menggunakan metode
kualitatif dengan pengumpulan data yang didapat melalui observasi, wawancara,
dokumentasi, dan studi literatur. Pada konsep “Beautiful” arti kata keindahan,
menggambarkan karakteristik Wisata Sumberawan memiliki keindahan yang luar
biasa dan akan menjadi pusat perhatian sehingga dapat dikenal oleh wisatawan serta
menjadi kesan yang akan selalu diingat dibenak wisatawan. Hasil yang didapatkan
akan diimplementasikan dalam perancangan destination branding Wisata
Sumberawan dengan merancang identitas visual berupa logo dan Graphic Standard
Manual, selanjutnya merancang tagline, layout, tipografi, warna, supergrafis, media
promosi berupa brosur, poster, x-banner, stationery set, merchandise berupa,
gantungan kunci, stiker, pin, dan kaos.
Kata Kunci: Destination Branding, Sumberawan, Brand Awareness
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Singosari merupakan Kecamatan yang memiliki keindahan alam yang
mempesona, selain itu Kecamatan Singosari terkenal dengan sejarahnya.
Kecamatan Singosari memiliki banyak potensi bidang wisata yang patut untuk
dikembangkan salah satunya terdapat Wisata Sumberawan, yang berlokasi di Desa
Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Awal dibuka
Wisata Sumberawan pada tanggal 16 Maret 2017 yang diresmikan oleh Perum
Perhutani KPH Malang dan kepala Desa Toyomarto. Wisata Sumberawan dikelolah
oleh Perum Perhutani berkerjasama dengan Lembaga Kemitraan Desa Pengelola
Hutan Desa Toyomarto (LKDPH) yang tepatnya di petak 146A memiliki luas
wilayah sebesar 3 Hektar. Akses jalan menuju Wisata Sumberawan dapat dilalui
oleh kendaran umum, untuk harga tiket masuk sangat terjangkau hanya sebesar
Rp.5000 per orang, dibukanya Wisata Sumberawan mulai pukul 8.00 pagi hari
hingga pukul 16.00 sore hari, Wisata Sumberawan merupakan wisata yang berbasis
alam dan wisata Budaya, yang menunjukan keindahan alam dengan suasana yang
masih asri dan kesejukan udara yang alami serta lingkungan yang bersih sehingga
membuat pengunjung dapat merasakan keindahan alam dan kenyamanan, selain itu
warga sekitar yang sangat ramah kepada pengunjungnya.
Dalam Wisata Sumberawan terdapatnya hutan pinus yang dapat berfungsi
sebagai bumi perkemahan, serta terdapat taman-taman yang menambah kesan
keindahan, taman tersebut terdapatnya taman semut yang dapat berfungsi sebagai
tempat spot untuk berfoto. Selain keindahan alamnya keunggulan Wisata
Sumberawan tersebut terdapat satu situs yang bersejarah yaitu Candi Sumberawan,
yang menjadi salah satu daya pikat pengunjung, pengunjung juga akan dapat
menikmati keindahan Candi Sumberawan yang merupakan situs peninggalan
sejarah pada masa lampau.
Candi Sumberawan didirikan pada Abad 14 sampai 15 Masehi. Bapak Dika
Maulana selaku juru pelihara mengatakan Candi Sumberawan memiliki ukuran
panjang 6,25, lebar 6,25, tinggi 5,23 dan memiliki luas 50 m2 terbuat dengan batu
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andsit, Candi Sumberawan ini terletak dalam wilayah perhutani yang dikelolah oleh
situs Purbakala atau BPCB (Balai Pelestarian Cagar Budaya). Candi Sumberawan
ini berlatarbelakang Agama Budha. Keunikan Candi Sumberawan memiliki bentuk
Stupa ditemukan di Jawa Timur pada tahun 1904. Kemudian peneliti dari Dinas
Purbakala mengadakan kunjungan pada tahun 1935. Pemugaran pada Candi
Sumberawan oleh Belanda pada tahun 1937 yang dipimpin lngsung oleh Ir. Van
Romndt yang merupakan seorang akeolog Belanda.
Selain itu yang menjadi daya pikat wisatawan adalah sumber mata air, Candi
ini sebagai alat pengubah air biasa menjadi air Amerta yang disebut dengan air suci
atau air kehidupan. Air Amerta ini juga yang menjadi daya pikat pengunjung,
pengunjung dapat mengkonsumsi air yang dihasilkan dari sumber Candi.
Namun setelah penulis melakukan observasi dan wawancara dengan
pengelolah Wisata Sumberawan, masih memiliki berbagai macam permasalahan,
mulai dari promosi masih kurang adanya pengembangan dan minim, permasalahan
selanjutnya yang berpengaruh kepada calon pengunjung, Wisata Sumberawan
tersebut masih belum memiliki identitas visual yang jelas terkait dengan ini belum
dapat menggambarkan dengan jelas ciri khas atau karakteristik Wisata Sumberawan
tersebut, sehingga dampak yang dihasilkan, calon pengunjung masih kurang dapat
memahami betul objek Wisata Sumberawan tersebut.
Tabel 1.1 Data pengunjung Wisata Sumberawan
Tahun
Pengunjung

2017
6.000

2018
8.609

2019
9.742

2020
1.126

Sumber: Perum Perhutani kph Malang dan wawancara dengan pengelola.

Bapak Kamuliono selaku Kepala Resor Pemangkuan Hutan Perum Perhutani
Kph Malang (KRPH) mengatakan, pengunjung yang paling banyak yaitu dari
kalangan pelajar terutama pelajaran luar kelas, namun masih banyak masyarakat
luar daerah yang masih kurang mengetahui keberadaan Wisata Sumberawan,
terutama masyarakat Kota Malang sendiri.
Bapak Kamuliono mengatakan Wisata Sumberawan masih belum memiliki
identitas visual ataupun branding yang dilakukan, untuk promosi masih
mengandalkan online seperti instagram saja untuk brosur dan lain sebagainya masih

3

belum ada, dan untuk strategi kedepannya akan menambahkan tempat atau spotspot untuk berfoto.
Melihat

dari

permasalahan

tersebut

Wisata

Sumberawan

sangat

membutuhkan pengembangan, dalam upaya pengembangan Wisata Sumberawan,
destination branding sangat dibutuhkan langkah dalam upaya untuk dapat
memperkenalkan keberadaan Wisata Sumberawan di Kecamatan Singosari kepada
wisatawan luar daerah maupun wisatawan mancanegara, yang memiliki cirikhas,
dan potensi yang cukup besar dan dengan di destination branding Wisata
Sumberawan peluang yang dihasilkan akan muncul sebuah usaha-usaha baru yang
dapat untuk dikembangkan disekeliling Wisata Sumberawan.
Destination branding Menurut Ritchie (1998) mendefinisikan sebagai nama,
simbol, logo, tanda kata dan lainnya, sebagai upaya untuk dapat membedakan
wisata satu dengan wisata lainnya, serta untuk memberikan sebuah janji perjalanan
yang tak akan terlupakan dan di kenang dengan keunikan destination wisata
tersebut, serta berfungsi untuk dapat menambah pengalaman dan mempertahankan
daya ingat saat berkunjung di tempat wisata tersebut.
Sehingga dengan adanya destination branding yang kuat diharapkan
masyarakat luar daerah lebih awareness dengan meningkatnya wisatawan yang
mengetahui keberadaan Wisata Sumberawan maka dampak yang dihasilkan akan
dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat, Menurut Susanto dan
Wijarnako (2004: 130-131) brand awareness adalah kesanggupan seorang calon
pembeli untuk mengenali atau mengingat kembali bahwa suatu merek merupakan
bagian dari kategori merek tertentu.
Dari latar belakang permasalahan dapat disimpulkan bahwa Wisata
Sumberawan masih kurangnya pengembangan, dengan lokasi yang cukup jauh dari
perkotaan masyarakat luar daerah masih belum banyak yang mengetahui
keberadaan Wisata Sumberawan di Kecamatan Singosari, terutama masyarakat
Kota Malang sendiri, dikarenakan masih belum memiliki identitas visual maupun
branding yang dilakukan sehingga belum dapat menggambarkan ciri khas atau
karakteristik Wisata Sumberawan serta promosi yang masih minim. Maka
dirancangnya penelitian ini dengan judul perancangan destination branding Wisata
Sumberawan sebagai upaya untuk meningkatkan brand awareness.
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1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka dapat ditemukan
permasalahnya, yaitu bagaimana merancang destination branding Wisata
Sumberawan sebagai upaya untuk meningkatkan brand awareness.

1.3 Batasan Masalah
Batasan masalah dalam destination branding Wisata Sumberawan sebagai
upaya untuk meningkatkan brand awareness yang akan dilakukan untuk
perancangan destination branding ini meliputi:
1.

Media utama logo dan GSM (Graphic Standart Manual).

2.

Media pendukung berupa brosur, poster, x-banner, stationery set, merchandise
berupa, gantungan kunci, stiker, pin dan kaos.

1.4 Tujuan
Berdasarkan latar belakang rumusan masalah tersebut tujuan dari
perancangan ini yaitu:
1.

Merancang destination branding Wisata Sumberawan sebagai upaya untuk
meningkatkan brand awareness.

2.

Untuk merancang logo, dan GSM (Graphic Standart Manual), brosur, poster,
x-banner, stationery set, merchandise, gantungan kunci, stiker, pin dan kaos.

1.5 Manfaat
1.

Untuk menambah pengertian, ilmu, dan wawasan mengenai pentingnya
destination branding upaya untuk memperkenalkan sebuah tempat, maupun
wisata.

2.

Dapat bermanfaat sebagai bahan gagasan dan ide baru bagi pembaca maupun
penelitian.

3.

Melalui penelitian ini untuk dapat memperkenalkan keberadaan Wisata
Sumberawan, dan diharapkan untuk dapat memperluas kunjungan wisatawan
luar daerah dan wisatawan mancanegara, serta dapat dikembangkan jenis bisnis
dan usaha baru di sekeliling Wisata Sumberawan sehingga dapat membantu
meningkatkan taraf hidup masyarakat di sekitar.

BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu
Dalam penelitian terdahulu yang dirancang oleh Eko Priyambudi seorang
mahasiswa Universitas Dinamika Surabaya, dengan judul perancangan Destination
Branding Wisata Coban Talun Sebagai Upaya Membangun Brand Recall. Dalam
penelitian ini mengungkapkan Wisata Coban Talun merupakan wisata alam dan
wisata buatan.

Gambar 2.1 Logo Wisata Coban Talun
Sumber: Eko Priyambudi, 2018

Penjelasan penelitian terdahulu, menjelaskan wisata Coban Talun adalah
wisata alam yang digunakan sebagai tempat outbound dan wisata buatan seperti
Pagupon Camp, Apache Camp, Taman bunga, dan Taman 1000 ayunan namun
wisata ini memiliki permasalahan pada identitas visual, dan slogan yang masih
belum ada, media promosi yang masih minim, serta sign system masih kurang 1
tiang, permasalahan tersebut yang menyebabkan penurunan pengunjung oleh
karena itu maka di rancangnya sebuah logo dan slogan sehingga dapat
menggambakan ciri khas wisata Coban Talun tersebut, dalam implementasi untuk
merancang identitas visual pada stationery kit, untuk merancang Graphic Standart
Manual, serta media promosi yang digunakan berupa brosur, x-banner, dan
merchandise.
Dalam penelitian saat ini memiliki persamaan dalam merancang sebuah
Destination Branding wisata, Perbedaan perancangan kali ini dapat diketahui
dengan objek wisata yang berbeda dan lokasi yang tidak sama, sehingga penelitian
terdahulu dan penelitian saat ini memiliki perbedaan.
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2.2 Pariwisata
Pariwisata merupakan suatu kegiatan jalan-jalan atau bisa disebut dengan
rekreasi yang tujuannya untuk menghibur diri, menghilangkan kejenuhan,
menyatukan dengan alam, menambah pengetahuan dan wawasan, yang dapat untuk
dinikmati dengan mengunjungi berbagai macam tempat wisata, dalam
mendefinisikan hal tersebut para pakar ahli pariwisata menyebutkan. Menurut
Yoety (2013: 1) kata pariwisata sesungguhnya baru populer di Indonesia setelah
diselenggarakan Musyawarah Nasional Tourisme ke II di Tretes, Jawa Timur, pada
tanggal 12 s/d 14 Juni 1958. Sebelumnya sebagai ganti kata pariwisata digunakan
“tourisme” yang berasal dari bahasa belanda.

2.3 Wisata
Wisata merupakan suatu rangkaian perjalanan menuju tempat atau disebut
dengan jalan-jalan yang dapat dilakukan bersama keluarga maupun seorang, untuk
dapat menenangkan fikiran atau refeshing, bertujuan ke berbagai tempat yang
menyuguhkan keindahan alam atau ciri khas pada wisata tersebut. Menurut
Sugiarto (2019: 296) Ada yang berpendapat bahwa wisata secara sederhana bisa
berarti perjalanan yang dalam bahasa inggris dapat dipadankan dengan kata travel,
yaitu berpergian dari satu tempat ke tempat lain untuk mendapatkan kesenangan,
berpetualang adventure, atau untuk keperluan bisnis.

2.4 Wisata Sumberawan
Wisata Sumberawan merupakan wisata yang berbasis Alam dan wisata
Budaya, untuk akses jalan menuju lokasi Wisata Sumberawan dapat dilalui oleh
kendaraan umum, Wisata Sumberawan menyuguhkan keindahan alamnya yang
masih asrih terdapat hutan pinus dapat berfungsi sebagai tempat untuk bercamping.
Selain itu terdapat taman semut yang dapat digunakan sebagai tempat spot
untuk berfoto yang menambah kesan keindahan. Wisata Sumberawan dibuka pada
16 Maret 2017 yang diresmikan oleh Prum Perhutani dan Kepala Desa Toyomarto,
memiliki luas keseluruhan tanah seluas 3 hektar.
Salah satu yang menjadi daya tarik Wisata Sumberawan terdapat Candi
Sumberawan yang merupakan salah satu situs yang bersejarah. Bapak Dika
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Maulana sebagai juru pelihara Candi Sumberawan mengatakan Candi Sumberawan
merupakan satu Stupa di temukan di Jawa Timur.
Bapak Dika Maulana mengatakan juga dalam kisah sejarahnya tempat ini
sudah terkenal dengan nama Kasurangganan, pada jaman dahulu Kasurangganan
merupakan sebuah tempat yang pernah dikunjungi atau istilahnya dalam bahasa
Agamanya nyekar ketika Raja Hayam Wuruk mengelilingi Kota Malang pada tahun
1359 M. didalam Kitab Negaraketagama Raja Hayam Wuruk mengunjungi tiga
tempat diantaranya yaitu Kasurangganan, Kedung Biru, dan Kedung Bureng.
Berikut isi dari kitab Negarakertagama. Dalam kitab Negarakertagama
karangan Empu Prapanca yang disebut pada pupuh 35 bait ke 4 yang berbunyi
“sebabnya terburuburu berangkat, setelah dijamu bapa asrama karena ingat akan
giliran menghadap di balai kota Singhasari sehabis menyekar di candi makam,
nafsu kesukaan bermanjamanja mengisap sari pemandangan di kedung biru
Kasurangganan dan Bureng” yang ditulis pada era kerajaan Singhasari, dengan
sebutan

Kasurangganan

yang

berarti

taman

Surga

(desa-

toyomarto.malangkab.go.id).
Keunggulan Candi Sumberawan ini memiliki sumber mata air abadi, sumber
mata air tersebut berasal dari bawah Candi, sehingga membentuk aliran sungai kecil
mata air tersebut dinamakan dengan air Amerta atau air suci kehidupan, air tersebut
dapat dikonsumsi yang sudah diuji lep, pengunjung dapat untuk merasakan air suci
ini.

2.5 Brand
Brand bisa dikatakan sebagai logo, identitas maupun julukan. Menurut Kolter
& Keller (2008: 258) American Marketing Association mendefinisikan merek
sebagai “nama, istilah, tanda, lambang, atau desain, kombinasinya, yang
dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari salah satu penjual atau
kelompok penjual dan mendiferensiasikan mereka dari para pesaing”.

2.6 Branding
Branding merupakan sebuah suatu proses perkenalan dalam upaya untuk
menunjukan wisata kepada calon pengunjung, sehingga calon pengunjung dapat
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mengenal wisata tersebut. Menurut Cholil (2018: 2) branding merupakan aset
perusahaan yang paling berharga dan salah hal penting dalam sebuah bisnis, baik
dari penjualan ataupun jasa, karena tidak dapat dibangun dalam jangka waktu yang
singkat. Dalam melakukan branding, devisi komunikasi lebih memilih membangun
dan mempertahankan reputasi, serta citra brand, melalui strategi-strategi
komunikasi hingga sampai ke benak khalayak atau segmen dari sebuah perusahaan,
dan menjalin hubungan yang baik dan bermanfaat antara perusahaan dan
konsumen, hubungan yang baik merupakan aset berharga yang dimiliki oleh suatu
perusahaan. Sebab dengan hubungan yang baik, brand dari perusahaan tersebut
akan selalu diingat di benak konsumennya.

2.7 Destination Branding
Destination branding merupakan kerangka dalam upaya memperkenalkan
terhadap sebuah tempat wisata yang memiliki karakteristik tersendiri kepada calon
pengunjung. Menurut Blain, Levy, Ritchie (2005: 337) destination branding adalah
rangkaian aktivitas pemasaran yang mendukung:
1.

Pembuatan nama, simbol, logo, tanda kata atau grafik lain yang dengan mudah
mengidentifikasi dan membedakan tujuan.

2.

Secara konsisten menghindari harapan akan pengalaman perjalanan yang tak
terlupakan yang secara unik terkait dengan tujuan.

3.

Berfungsi untuk memantapkan dan memperkuat emosi hubungan antara.
pengunjung dan tujuan.

4.

Mengurangi biaya pencarian konsumen dan penerimaan resiko.
Maka dengan adanya brand dan branding yang dilakukan, calon pengunjung

akan dapat mengenal destinasi wisata tersebut. Menurut Bierzynski (2011)
mengatakan untuk membangun destination branding terdapat lima langkah yang
dilakukan yaitu. Langkah pertama adalah membentuk analisis strategi dalam upaya
pembentuk nilai citra yang menjadi pesan positif, sehingga dapat dikomunikasikan,
dan relevan, sehingga dapat menjadi daya tarik.
Langkah kedua setelah pesan citra yang positif sudah di tetapkan maka brand
identity yang merupakan sebuah komponen elemen visual yang dapat di
implementasikan sehingga menjadi identitas dalam sebuah brand. Langkah ketiga
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setelah membentuk elemen identitas maka dapat memperkenalkan dan
mengkomunikasikan brand tersebut. Langkah ke empat mengimplementasikan
sebuah brand identitas yang sudah di bentuk lalu menginformasikan ke berbagai
media, langkah ke lima melakukan pengamatan dan evaluasi kepada masyarakat
terhadap brand yang sudah dibentuk.

2.8 Identitas Visual
Identitas visual merupakan sebuah tanda pengenalan terhadap produk,
tempat, wisata, perusahaan, pada umumya identitas visual digunakan sebagai
lambang atau simbol, sehingga dapat dikenal dibenak masyarakat, terdapat elemenelemen didalam identitas visual. Menurut Rustan (2009: 60-82) elemen-elemen
yang termasuk dalam identitas visual:
1.

Nama
Dua orang yang baru berkenalan di telepon, walau tidak saling melihat wajah,
keduanya bisa mendapat gambaran tentang lawan bicaranya lewat nama yang
disebutkan.

2.

Logo
Identitas visual membantu membuat mereka lebih manusiawi, dengan
memberikan ‘wajah’ dan keperibadian dalam bentuk sebuah logo.

3.

Tagline
Tagline adalah salah satu atribut dalam sistem identitas, berupa satu kata atau
lebih yang menggambarkan esensi, personality maupun positioning brand.

4.

Warna
Warna memainkan peran yang ssangat besar dalam pengambilan keputusan
saat membeli barang.

5.

Tipografi
Tipografi yang dibahas dalam hal ini ada dua macam, yaitu topografi dalam
logo (letter marks), dan tipografi yang digunakan dalam media-media aplikasi
logo (corporate typeface/corporate typography).

10

6.

Elemen gambar
Yang dimaksud dalam elemen gambar disini adalah foto, artworks,
infographics dan lain-lain yang memperkuat kesan terhadap keperibadian
brand.

2.8.1 Logo
Logo juga merupakan yang terdiri didalam identitas visual, logo sangat
berperan penting sebagai jati diri yang dapat berfungsi sebagai pengenalan terhadap
sebuah brand maupun identitas visual, ciri khas logo pada umumnya berbentuk
simple, dan berbagai macam kategori lainnya, logo juga sangat berperan penting
pada wisata sumberawan sehingga dapat menggambarkan ciri khas wisata tersebut.
Rustan (2009: 13) mengatakan logo adalah penyingkatan dari logotype.
Istilah logo baru muncul 1937 dan kini istilah logo lebih populer dari pada logotype.
Logo bisa menggunakan elemen apa saja: tulisan, logogram, gambar, ilustrasi, dan
lain-lain. Banyak juga yang mengatakan logo adalah elemen gambar/simbol pada
identitas visual. Serta terdapat prinsip-prinsip pada logo itu sendiri Menurut
Supriyono (2010: 106) Senada dengan Williams, desainer grafis Australia, Jacob
Cass, memberikan tips atau prinsip-prinsip desain logo sebagai berikut:
1.

Logo harus mampu mendeskripsikan perusahaan atau produk (describable).

2.

Jika dicetak hitam-putih (tanpa warna), logo tetap efektif dan menarik (effective
without color).

3.

Logo harus simpel dan mudah diingat (memorable).

4.

Dalam ukuran kecil, logo masih bisa dibaca dan dapat dikenali (scalable).

2.8.2 Tagline
Tagline bermaksud sama halnya seperti slogan yang menyampaikan sebuah
ajakan melalui kata demi kata dan dapat berfungsi sebagai pusat perhatian sehingga
tagline sangat berperan penting dalam upaya memancing perhatian konsumen,
sehingga konsumen dapat mengetahui dan dapat mengenal produk yang
ditawarkan.
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2.8.3 Tipografi

Menurut Sihombing (2015: 165) mengatakan dalam desain tipografi,
legibility

memiliki

pengertian

sebagai

kualitas

huruf

dalam

tingkatan

kemudahannya untuk dikenali atau dibaca. Sementara pengertian readibility lebih
kepada kualitas kemudahan dan kenyamanan dibacanya rangkaian huruf dalam
sebuah desain tipografi atau tata letak (layout).
Tipografi sangat berguna, dalam upaya membangun sebuah rangkaian katakata, sebuah simbol, alat untuk komunikasi, alat pembaca, dan lain sebagainnya,
tipografi dapat diaplikasikan dengan media promosi, dengan dibuatnya tipografi
seunik mungkin dapat menimbulkan kesan tersendiri.

2.8.4 Warna
Warna memiliki karakter sebagai simbol dari warna itu sendiri menurut
Sanyoto (2009: 46-51) berikut ini dijelaskan tentang bahasa rupa warna berupa
karakter dan simbolisasi warna. Karakter warna ini berlaku untuk warna-warna
murni (warna pelangi). Jika warna-warna itu telah berubah menjadi lebih muda, tua,
atau menjadi redup, karakternya pun akan berubah.
1.

Kuning
Warna kuning berasosiasi pada sinar matahari, bahkan pada matahari sendiri,
yang menunjukan keadaan terang dan hangat.

2.

Jingga/ Orange
Warna jingga (orange) melambangkan kemerdekaan, anugerah, kehangatan.
Warna jingga mempunyai karakter dorongan, semangat, merdeka, anugerah.

3.

Merah
Warna merah bisa berasosiasi pada darah, api, juga panas.

4.

Ungu
Adalah lambang kebesaran, kejayaan, keningratan, kebangsawanan, dan
ketinggian derajat.

5.

Violet
Watak warna violet adalah dingin, negatif, diam.
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6.

Biru
Biru mempunyai watak dingin, pasif, melakoni, sayu, sendu, sedih, tenang,
berkesan jauh, mendalam, tak terhingga, tetapi cerah.

7.

Hijau
Hijau mempunyai watak segar, muda, hidup, tumbuh, dan beberapa watak
lainnya yang hampir sama dengan warna biru.

8.

Putih
Putih mempunyai watak positif, merangsang, cerah, tegas, mengalah.

9.

Hitam
Watak atau karakter warna ini adalah menekan, tegas, mendalam, dan
“depresive”.

10. Abu-abu
Warna ini menyimbolkan ketenangan, kebijaksanaan, kerendahanhatian,
keberanian untuk mengalah, turun tahta, suasana kelabu, dan keragu-raguan.
11. Coklat
Karakter warna coklat adalah kedekatan hati, sopan, arif, bijaksana, hemat,
hormat, tetapi sedikit terasa kurang bersig atau tidak cemerlang.

2.9 GSM (Graphic Standart Manual)
GSM (Graphic Standart Manual) adalah suatu sistem pedoman ataupun buku
dari hasil logo yang akan dilihat dengan benar sesuai kriteria yang dilakukan saat
pembuatan logo itu sendiri serta memberitahukan dengan jelas makna dan filosofi
pada logo tersebut sehingga dengan adanya Graphic Standart Manual ini dapat
memaksimalkan dalam pembuatan logo dan dapat menjauhkan dari kesalahan
maupun kesalahgunaan yang terjadi saat pembuatan logo tersebut, sehingga logo
dapat sesuai dengan kriteria yang akan disampaikan, dan terlihat lebih baik dan
benar.

2.10 Media Promosi
Media promosi merupakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan kepada
masyarakat menyangkut dengan sebuah produk yang akan ditawarkan oleh karena
itu adanya media promosi masyarakat akan mengetahui barang yang akan
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ditawarkan oleh perusahaan media promosi mempunyai kekurangan serta kelebihan
tersendiri, dan berbagai macam media promosi yang dapat memudahkan
masyarakat untuk mengetahui produk yang akan dipasarkan.

2.10.1 Poster
Poster merupakan sebuah alat untuk pemberitahuan mengenai produk
maupun tempat yang menghubungkan dengan orang-orang diluar wilayah sehingga
untuk dapat mengetahui suatu tempat yang memiliki keunikan, cirikhas, atau
sesuatu yang menjadi daya tarik kalangan masyarakat maka dari itu poster
merupakan sebuah alat media promosi yang tepat guna untuk mempromosikan
sesuatu yang akan menjadi daya tarik terhadap masyarakat.

2.10.2 Brosur
Brosur merupakan alat untuk mempromosikan sebuah produk, bentuk brosur
identik dengan lembaran kertas yang berlipat, didalamnya terdapat sebuah
pemberitahuan mengenai produk yang akan diperlihatkan melalui gambaran
maupun tulisan, dalam pembuatan brosur sangat membutuhkan kreasi yang unik
serta ide-ide yang keratif sebagai upaya untuk dapat menjadi perhatian konsumen.

2.10.3 X-Banner
X-banner memiliki cirikhas berbentuk panjang serta berdiri tegak terdapat
tiang untuk menahan, dipajang dalam ruangan atau diluar ruangan sebagai sumber
pusat perhatian dan alat untuk mempromosikan suatu kategori produk, tempat
wisata dan lainnya, didalamnya terdapat informasi, kalimat ajakan dan identitas
menampilkan logo, maupun foto, dengan tampilan desain yang unik serta menarik.

2.10.4 Merchandise
Merchandise merupakan bentuk sebuah promosi singkatnya seperti stiker,
gantungan kunci, kaos, gelas, promosi tersebut sebagai tanda pengingat akan
sebuah merek atau brand yang akan diingat benak konsumen, dengan cirikhas yang
ditampilkan berupa identitas atau logo yang ada didalamnya.
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2.11 Brand Awareness
Brand awareness merupakan daya untuk pengingat kembali atau kesadaran
merk, mengingatkan kembali akan merek sehingga dapat dipercaya oleh konsumen
atau bisa dikatakan mengingat kembali akan merek yang sudah lama atau tertinggal
jaman, dalam upaya membangun brand awareness terdapat tingkat kesadaran untuk
mencapai top of mind. Menurut Susanto dan Wijarnako (2004: 130-131) brand
awareness adalah kesanggupan seorang calon pembeli untuk mengenali atau
mengingat kembali bahwa suatu merek merupakan bagian dari kategori merek
tertentu. Menurut Durianto, Sugiarto, Sitinjak (2004: 55-56) Brand awareness
membutuhkan continum raging (jangkauan kontinum). Kontinum ini dapat
terwakili dalam tingkatan brand awareness yang berbeda yang dapat digambarkan
dalam suatu piramida berikut ini.

Gambar 2.2 Piramida Brand Awareness

Tingkatan brand awareness yang paling rendah adalah brand recognition
(pengenalan merek) atau di sebut juga sebagai tingkatan pengingat kembali dengan
bantuan (aided recall). Tingakatan berikutnya adalah tingkatan brand recall
(pengingat kembali merek) atau tingkatan pengingatan kembali merek tanpa
bantuan (unaided recall). Tingkatan berikutnya adalah merek yang di sebut pertama
kali pada saat pengenalan merek tanpa bantuan yaitu top of mind (kesadaran puncak
pemikiran). Top of mind adalah brand awareness tertinggi merupakan pimpinan
dari berbagai merek yang ada dalam pikiran konsumen.

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian
Penulis dengan menggunakan metode kualitatif Menurut Anggito & Setiawan
(2018: 8) penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar ilmiah
dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai
instrument kunci, pengambilan sempel sumber data dilakukan secara purposive dan
snowbaal, teknik pengumpulan dengan triggulasi (gabungan), analisis data bersifat
induktif/kualitatif, dari hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari
pada generasi.
Dalam metode kualitatif yang tidak memiliki spesifik untuk menghitung
angka, dalam mentode kualitatif untuk memperoleh suatu data berdasarkan dengan
observasi, langkah selanjutnya wawancara, dan dokumentasi yang lebih bertujuan
pada sebuah rangka proses guna untuk mengetahui suatu adanya kejadian
sesungguhnya.

3.2 Lokasi Penelitian
Dalam lokasi penelitian ini penulis menelusuri keberadaan Wisata
Sumberawan yang ada di Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten
Malang, Jawa Timur.

3.3 Pengumpulan Data
Pada pengumpulan data penulis mencari informasi dan mengumpulkan data
sehingga data yang didapatkan akurat, dalam teknik data ini berupa wawancara,
observasi, dokumentasi.

3.4 Observasi
Penulis mendatangi ketempat lokasi untuk melakukan observasi Wisata
Sumberawan dengan pengamatan mengenai situasi yang berada di lokasi Wisata
Sumberawan, dan guna untuk mendapatkan data-data pengunjung yang
mengunjungi Wisata sumberawan, sehingga untuk dapat memperkuat data pada

15

16

penelitian ini, serta untuk dapat memahami potensi-potensi dan ciri khas Wisata
Sumberawan serta peluang-peluang yang dapat untuk dikembangkan, maka dengan
observasi akan lebih mudah dalam mengamati apa saja yang terdapat di Wisata
Sumberawan.

3.5 Wawancara
Penulis melakukan wawancara dengan bertatap muka secara langsung dengan
berbagai pihak yang berada di Wisata Sumberawan diantaranya:
1.

Bapak Kamuliono selaku Kepala Resor Pemangkuan Hutan Prum Perhutani
Kph Malang (KRPH) serta pengelolah Wisata Sumberawan.

2.

Bapak Dika Maulana, selaku juru pelihara Candi Sumberawan, dan Bapak
Nuryadi selaku juru pelihara Candi Sumberawan dan juru kunci yang sudah
pensiun.

3.

Bapak Mahmud selaku warga di sekitar.

4.

Bapak Mapok selaku pengunjung Wisata Sumberawan.

5.

Ibu Tusi selaku pemilik UMKM pembuatan dupa di sekitar Wisata
Sumberawan.

3.6 Dokumentasi
Dalam tahap dokumentasi ini penulis mendapatkan data melalui foto yang
berada di lokasi Wisata Sumberawan dengan keindahan hutan pinus, termasuk
dengan Candi Sumberawan, dan mata air, tiket karcis masuk wisata sumberawan,
dan fasilitas yang berada di Wisata Sumberawan, serta UMKM pembuatan dupa.
sebagai upaya untuk dapat memperjelaskan keadaan situasi yang berada di wilayah
Wisata Sumberawan.

3.7 Studi Pustaka
Studi pustaka merupakan suatu info yang ambil dari buku, internet, dan jurnal
guna untuk mempermudah dalam perancangan penelitian. Dalam studi pustaka ini
penulis mendapatkan studi pustaka yang akan menjadi landasan penelitian ini
melalui buku Power Branding, oleh penulis A. B Susanto dan Himawan Wijarnako,
yang menjelaskan brand awareness, selanjutnya melalui buku Branding Tempat
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yang di tulis oleh Alyssa Bierzynski, yang menjelaskan langkah dalam destination
branding dan buku Mendesain Logo yang ditulis oleh Surianto Rustan, menjelaskan
pemahaman pengertian logo dan pemahaman dalam pembuatan logo yang baik dan
benar.

3.8 Teknik Analisis Data
Menurut Wirartha (2006: 45) analisis hasil penelitian berisi uraian tentang
cara-cara analisis, yaitu bagaimana memafaatkan data yang terkumpul untuk
dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian.
Penulis melakukan analisis data yang didapat berfungsi untuk menemukan
permasalahan yang di hadapi Wisata Sumberawan dengan metode kualitatif,
kemudian data yang diperoleh lalu diolah secara terstruktur, berikut tahap analisis
data:
1.

Pengumpulan data
Penulis mengumpulkan sumber informasi dilakukan berupa, wawancara,
observasi, dokumentasi, serta melalui buku-buku, kemudian data yang
diperoleh disusun dan di rancang secara terstruktur.

2.

Reduksi data
Pada tahap ini untuk memfokuskan pada sumber informasi yang sudah didapat
kemudian membagikan data yang penting serta menyederhanakan sehingga
menjadi data yang tepat sesuai dengan tujuan dari permasalahan yang di hadapi
Wisata Sumberawan.

3.

Penyajian data
Selanjutnya untuk penyajian data, data yang sudah diperoleh kemudian
dilakukan penyusunan dan menyatukan data yang sudah didapatkan
berdasarkan dari wawancara berupa data tabel, dan dokumentasi serta
mendapatkan informasi dari berbagai pihak yang berada di Wisata
Sumberawan.

4.

Kesimpulan
Setelah dalam proses awal pengumpulan data yang sudah didapatkan serta
dikumpulkan dan diolah secara terstruktur menjadi data yang relealisits dan
lengkap, selanjutnya maka dapat mengambil kesimpulan pada tahap terakhir.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Pengumpulan Data
Pada tahap bagian ini menjelaskan mengenai data yang didapatkan penulis
melalui beberapa pihak dengan wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi
literatur.

4.1.1 Observasi
Penulis melakukan observasi pada tanggal 17 November 2020 dengan
pengamatan mengenai situasi yang berada di lokasi Wisata Sumberawan, untuk
mendapatkan data-data yang sesuai dengan penelitian ini. Berdasarkan pengamatan
penulis Wisata Sumberawan ini merupakan wisata alam, dan wisata budaya, akses
jalan menuju ke lokasi wisata cukup baik dan dapat dilalui oleh jenis kendaraan
umum, tiket masuk Wisata Sumberawan cukup murah meriah sebesar Rp.5000 per
orang, sebelum memasuki area wisata sumberawan terdapat UMKM penjualan
dupa yang dikelolah secara mandiri. Setelah memasuki Wisata Sumberawan
terdapat hutan pinus dan taman-taman yang menciptakan keindahan dan suasana
yang masih asrih dengan kesejukan udara yang alami, menciptakan suasana yang
tenang dan nyaman, hutan pinus tersebut berfungsi sebagai sarana untuk bercamping atau bumi perkemahan, tidak jauh dari hutan pinus tersebut terdapatnya
taman semut yang dapat berfungsi sebagai tempat spot untuk berfoto yang juga
menambah kesan keindahan pada Wisata Sumberawan.
Tidak jauh dari tempat tersebut terdapat Candi Sumberawan yang merupakan
peninggalan sejarah pada masa lampau, Candi Sumberawan juga berfungsi sebagai
tempat religi untuk umat Agama Budha, pengunjung dapat menikmati keindahan
Candi Sumberawan, setelah memasuki bagian Candi Sumberawan terdapat dua
kolam yang merupakan letak sumber mata air yang di sebut dengan air Amerta atau
air kehidupan, yang sangat bermanfaat, dan air tersebut dapat dikonsumsi yang
sudah diuji leb.
Fasilitas yang terdapat pada Wisata Sumberawan tersebut cukup mendukung
terdapat lahan parkir yang cukup luas sehingga dapat memadai kendaraan roda dua
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maupun roda empat, terdapatnya mushola, toilet umum, dan warung menjual
produk jenis makanan serta minuman serta terdapat gazebo sehingga pengunjung
dapat bersantai dengan menikmati suasana ketenangan, selain itu warga di sekitar
yang sangat ramah kepada pengunjungnya.
Setelah diamati Wisata Sumberawan memiliki ciri khas dan keunggulan serta
potensi-potensi yang dihasilkan cukup besar, namun sayangnya penulis
menemukan permasalahan yang berdampak kepada calon pengunjung yaitu belum
adanya identitas visual maupun branding yang dapat menggambarkan ciri khas
Wisata Sumberawan tersebut, jika dilihat pengunjung kebanyakan yang datang
hanya dari warga sekitar, dan hanya beberapa pengunjung yang datang dari luar,
dengan lokasi yang cukup jauh dari perkotaan, sehingga dampak yang dihasilkan
pengunjung dari luar daerah masih kurang memahami betul Wisata Sumberawan
tersebut.

4.1.2 Wawancara
Penulis melakukan wawancara dengan pengelolah Wisata Sumberawan pada
10 Desember 2020 guna untuk mendapatkan data-data mengenai Wisata
Sumberawan. Dengan Bapak Kamuliono selaku Kepala Resor Pemangkuan Hutan
Perum Perhutani Kph Malang (KRPH) serta pengelolah Wisata Sumberawan.

Gambar: 4.1 Bapak Kamuliono Kepala Resor Pemangkuan Hutan Perum
Perhutani Kph Malang (KRPH) serta pengelola Wisata Sumberawan
Beliau mengatakan Wisata Sumberawan diresmikan pada tanggal 16 Maret
2017 oleh Perum Perhutani Kph Malang dan Kepala Desa Toyomarto, tepatnya di
petak 146A yang memiliki luas 3 Hektar. Wisata Sumberawan merupakan wisata
yang berbasis alam, hutan pinus yang berfungsi sebagai bumi perkemahan ditambah
dengan spot-spot foto dan lingkungan yang bersih, terdapat sumber mata air yang
menghidupi sebagian besar Malang Raya termasuk di Kecamatan Singosari, dan
Candi Sumberawan berfungsi sebagai tempat religi, untuk umat Agama Budha
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maupun Hindu yang merupakan peninggalan sejarah yang kami tonjolkan, kawasan
Candi tersebut berada diwilayah Perum Perhutani Kph Malang, suasana ataupun
alamnya benar-benar masih asri.
Disisi lain kami masih berusaha untuk menambah spot-spot berfoto, untuk
pengembangan kedepan ini yang jelas akan menambah spot foto atau tempat selfie
yang sekarang sudah mulai kadarluwarsa, harapan kedepan sudah ada
pengembangan atau pembaruan wisata. serta dari pelayanan yang baik dan tiket
yang murah meriah. Berdasarkan surat perjanjian kerjasama, Wisata Sumberawan
memang berada di wilayah kerja Perum Perhutani Kph Malang dikelolah oleh
Perum Perhutani berkerjasama dengan Lembaga Kemitraan Desa Pengelolah Hutan
(LKDPH).
Terdapat acara-acara seperti ulang tahun, bertemu keluarga dan reuni yang
banyak di Wisata Sumberawan ini, untuk kelas seperti pelajar dapat disediakan
tempat untuk pelajaran luar kelas dan mahasiswa yang sedang melakukan penelitian
alam dan juga penelitian edukasi sejarah Singosari ataupun situs yang berada di
dalamnya.
Wisata Sumberawan masih belum memiliki identitas visual ataupun branding
yang dilakukan, kami masih belum punya web maupun yang bisa di akses ataupun
logo untuk Wisata Sumberawan masih belum ada. Untuk pengunjung dari kalangan
remaja hingga orang tua dan yang terbanyak memang dari kalangan pelajar, dengan
kisaran umur 16 hingga 40 tahun, terutamanya pelajaran luar kelas dan ber-camping
pada malam hari, namun masih banyak masyarakat luar daerah seperti masyarakat
Kota Malang sendiri yang masih kurang mengetahui keberadaan Wisata
Sumberawan ini. Promosi yang dilakukan masih mengandalkan online seperti
instagram yang dibuat sejak awal pembukaan wisata sumberawan tersebut, untuk
brosur dan lain sebagainya ini masih belum ada. Terdapat beberapa lahan di luar
area kerja kami, yang sudah mulai melakukan pembelian tanah di sekitar lokasi
Wisata Sumberawan, peluang yang dihasilkan akan dapat menambah wahana atau
suasana baru diarea Wisata Sumberawan.
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Gambar 4.2 Bapak Dika Maulana selaku Juru Pelihara Candi Sumberawan

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Dika Maulana
selaku juru pelihara Candi Sumberawan, Bapak Dika Maulana mengatakan Candi
Sumberawan memiliki bentuk Stupa ditemukan di Jawa Timur pada tahun 1904.
Kemudian peneliti dari Dinas Purbakala mengadakan kunjungan pada tahun 1935.
Awal Candi Sumberawan ini dibuka untuk umum pada tahun 1997, dalam kisahnya
sebelum Candi ini di temukan, pada jaman dahulu tempat ini sudah terkenal dengan
nama Kasurangganan. Kasurangganan merupakan sebuah tempat pada jaman
dahulu yang pernah dikunjungi oleh Raja Hayam Wuruk pada tahun 1359 Masehi.
Ketika Raja Hayam Wuruk untuk berkunjung keliling kota Malang, terdapat tiga
tempat yang pernah dikunjungi oleh Raja Hayam Wuruk yaitu Kasurangganan,
Kedung Biru, dan Kedung Bureng, setelah Raja Hayam Wuruk melakukan
kunjungan kemudian didirikan Candi Sumberawan ini. Perkiraan didirikannya
Candi Sumberawan ini pada abad 14 sampai 15 masehi. Candi Sumberawan
memiliki ukuran panjang 6,25, lebar 6,25, tinggi 5,23 dan memiliki luas 50 m2
terbuat dengan batu andesit, Candi Sumberawan ini terletak didalam wilayah Perum
Perhutani yang dikelolah oleh situs Purbakala atau BPCB (Balai Pelestarian Cagar
Budaya). Candi Sumberawan ini berlatarbelakang Agama Budha.
Beliau mengatakan fungsi Candi Sumberawan ini sebagai alat pengubah air
biasa menjadi air Amerta yang disebut dengan air suci atau air kehidupan. Air
Amerta ini salah satu yang menjadi daya tarik pengunjung, pengunjung dapat
mengkonsumsi air yang dihasilkan dari sumber Candi, air ini sudah diuji leb, setiap
bulan Suro 25 kelompok HIPAM, bersama masyarakat Desa Toyomarto melakukan
kegiatan selametan sumber air yang dikemas dengan acara Festival Tirta
Amartasari.
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Gambar 4.3 Bapak Nuryadi selaku Juru Pelihara, dan Juru Kunci yang pensiun

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan Bapak Nuryadi selaku juru
pelihara sekaligus juru kunci yang saat ini sudah pensiun, mengatakan pemugaran
Candi Sumberawan tersebut dipimpin oleh Ir. Van Romondt yang merupakan
seorang arkeolog Belanda. Filosofi sumber mata air Amerta yang disebut sebagai
air suci atau air kehidupan seperti gunung Mandara dan samudra Mantana yang
menjadi perebutan para Dewa dan rasaksa, mata air itu disebut sebagai samudra
Mantana dan gunung Mandara disebut sebagai alat untuk mengaduk gunung,
barang siapa yang meminum air Amerta akan terhindar dari kematian, kemudian
perebutan itu dimenangkan oleh para Dewa sehingga Dewa-Dewa tersebut tidak
bisa mati. Serta terdapat tulisan pada batu yang bertuliskan “Mulat sarira angsara
wani” yang artinya melihat badan jadi berani atau instrospeksi diri yang merupakan
dasar-dasar orang yang ingin melakukan bersemedi.

Gambar 4.4 Bapak Mahmud selaku Warga

Selanjutnya penulis bertemu dengan Bapak Mahmud selaku warga yang
berada di sekitar Wisata Sumberawan, Bapak Mahmud mengatakan Wisata
Sumberawan ini memiliki keungulan yang bisa untuk dikembangkan, dengan
diadakan renovasi yang lebih baik lagi untuk kedepannya, diharapkan untuk
kedepannya lebih dapat bermanfaat dan bisa memajukan usaha-usaha, jika ramai
dan banyak pengunjung yang berdatangan, maka beberapa bakat yang dimiliki

23

warga setempat dapat tersalurkan dengan baik, sehingga dapat mengembangkan
perekonomian warga disekitar.

Gambar 4.5 Bapak Mapok selaku Pengunjung

Wawancara selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan pengunjung,
Bapak Mapok selaku pengunjung Wisata Sumberawan asal Surabaya mengatakan
ketertarikan beliau untuk mengunjungi Wisata sumberawan dengan kondisi alam
yang mempesona dan masih asri yang dikelilingi oleh hutan pinus, serta
ketertarikan pada situs peninggalan yang bersejarah Candi Sumberawan beserta isi
sejarahnya dimasa lampau, dengan kondisi alam yang seperti ini beliau merasakan
dingin dan tentram serta warga disekitar yang sangat ramah kepada pengunjungnya,
namun sangat disayangkan masih terdapat kekurangan pada promosinya dan masih
banyak yang belum mengetahui keberadaan Wisata Sumberawan dengan
potensinya.
Selanjutnya penulis mendatangi salah satu UMKM pembuatan dupa yang
berada sekitar wilayah Wisata Sumberawan, Ibu Tusi asli warga Singosari selaku
pemilik dari usaha UMKM pembuatan dupa mengatakan dengan adanya Wisata
Sumberawan sangat terbantu dengan banyaknya wisatawan yang masuk,
harapannya untuk berkembangnya perekonomian dengan banyaknya wisatawan
yang datang maka warga disekitar akan menggali potensi dirinya untuk
menunjukan kreatifitasnya sehingga dapat membuka usaha baru sekitar sini.

4.1.3 Hasil Dokumentasi
Pada tahap ini adalah tahap dokumentasi melalui media gambaran atau foto
untuk dapat memperjelaskan keadaan dalam maupun luar Wisata Sumberawan dan
dapat untuk memperkuat bukti dalam perancangan penelitian.
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Gambar 4.6 Dokumentasi Wisata Sumberawan

1.

Akses jalan menuju Wisata Sumberawan cukup baik dapat dilalui oleh
kendaraan umum roda dua maupun roda empat.

2.

Loket masuk, tiket karcis, dan pintu masuk Wisata Sumberawan, harga tiket
masuk Wisata Sumberawan sangat murah meriah hanya sebesar Rp.5000
rupiah.

3.

Setelah memasuki Wisata Sumberawan penunjung akan dimanjakan dengan
keindahan alam hutan pinus yang dapat berfungsi sebagai bumi perkemahan,
banyak kalangan dari pelajar yang ber-camping, selain itu terdapat taman
semut yang berfungsi sebagai tempat untuk berfoto mengabadikan moment
bersama keluarga saat berada di Wisata Sumberawan.

4.

Tidak hanya itu saja, pengunjung juga dapat mampir kelokasi Candi
Sumberawan yang merupakan peninggalan bersejarah, dan memiliki kisah
sejarah didalamnya, dengan menikmati keindahan Candi Sumberawan, dan
mempelajari sejarahnya, serta menjaga pelestarian situs cagar budaya ini.

5.

Serta terdapat sebuah kolam yang merupakan sumber mata air atau yang di
sebut dengan Air Amerta air suci kehidupan, dengan air yang sangat jernih
yang sudah diuji leb pengunjung dapat mengkonsumsi air tersebut, selain itu
terdapat batu yang bertuliskan “Mulat sarira angsara wani” yang artinya
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melihat badan jadi berani atau instrospeksi diri yang merupakan dasar-dasar
orang yang ingin melakukan bersemedi.
6.

Air-air tersebut mengalir keluar sehingga membentuk seperti aliran sungai
kecil yang airnya juga sangat jernih dan dingin, selain itu terdapat telaga
disekitar telaga tersebut terdapat pemandangan sawan dan hutan.

7.

Terdapat beberapa fasilitas untuk pengunjung diantaranya terdapat mushola,
lahan parkir yang luas yang dapat memuat kendaraan umum roda dua maupun
roda empat, dan toilet umum.

8.

Serta terdapat warung yang menjual bermacam-macam makanan, minuman
dan terdapat gazebo sehingga pengunjung bisa untuk beristirahat dan bersantai
sambil menikmati suasana yang penuh dengan ketenangan, disamping itu
terdapat UMKM penjulan dupa.

4.1.4 Studi Literatur
Studi literatur merupakan sebuah landasan untuk dapat memperkuat dalam
perancangan penelitian ini, refrensi yang digunakan melalui buku-buku yang
memuat isi kandungan teori-teori yang akan dibutuhkan dalam penelitian ini,
sehingga refrensi-refrensi yang diperoleh dari studi literatur dapat memaksimalkan
dalam perancangan penelitian ini.
Berikut buku-buku yang digunakan dalam penelitian ini, melalui buku
Branding Tempat yang merupakan langkah-langkah dalam destination branding
menurut Bierzynski (2011) mengatakan untuk membangun destination branding
terdapat lima langkah yang dilakukan.
Selanjutnya melalui buku Mendesain Logo yang dibuat oleh Surianto Rustan
(2009) yang menjelaskan pemahaman kriteria dan pengertian pembuatan logo
secara benar dan baik, serta identitas visual termasuk dalam bentuk nama, logo,
warna, tipografi, elemen gambar, dan penerapan identitas.
Melalui buku Power Branding yang dibuat oleh A. B. Susanto dan Himawan
Wijarnako (2004), menjelaskan pemahaman brand awareness merupakan
mengenalan, atau mengingat kembali suatu merek, pengenalan merek sebagai
langkah awal untuk dapat memperkenalkan merek. Merek yang terkenal dapat
memberikan kesan positif, merek harus mempunyai ciri khas atau identitas, dengan
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adanya identitas sebagai pembedaan dari merek-merek lain, sehingga dapat
dikenang dibenak konsumen.

4.1.5 Hasil Studi Kompetitor
Hasil studi kompetitor dalam perancangan penelitian yakni Wisata
Vanaprastha Gedong Songo Park yang berlokasi di Krajan, Banyukuning,
Kecamatan Bandungan, Semarang. Wisata ini terletak ditengah kawasan Candi
Gedong Songo wisata yang memiliki konsep wisata alam dan wisata edukasi
sehingga memiliki energy alam yang baik dan positif. Wisata Vanaprastha Gedong
Songo Park memiliki kesamaan dalam potensi wisata alamnya yang menyuguhkan
keindahan hutan pinus dan suasana yang masih asrih, dekat dengan kawasan Candi.

Gambar 4.7 Vanaprastha Gedong Songo Park
Sumber: (http://boothcampsemarangindonesia.blogspot.com/)
Perbedaan pada wisata Vanaprastha Gedong Songo Park dan Wisata
Sumberawan adalah branding yang sudah dilakukan oleh wisata Vanaprastha
Gedong Songo Park, wisata ini memiliki identitas maupun logo yang
menggambarkan cirikhas wisata tersebut. Perbedaan pada Wisata Sumberawan
mengandalkan alam dan budaya. Dalam hal ini dengan memiliki sebuah identitas
visual sehingga pengunjung dapat mengenal Wisata Vanaprastha Gedong Songo
Park. logo tersebut mencermikan unsur alam, yang dapat menjadi keistimewaan
tersendiri sebagai objek wisata alam.

4.2 Analisis Data
Pada tahap ini pengumpulan data yang didapatkan berdasarkan observasi,
wawancara, dokumentasi, dan studi literatur, studi kompetitor, kemudian dianalisa
data, terdapat tiga langkah dalam analisa data yakni reduksi data, penyajian data,
kesimpulan.
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4.2.1 Reduksi Data
1.

Observasi
Berdasarkan hasil yang di dapatkan dengan observasi kemudian di reduksi data
berikut. Wisata Sumberawan merupakan wisata alam dan wisata budaya
terdapat hutan pinus dan taman-taman yang menciptakan keindahan dan
suasana yang masih asri dengan kesejukan udara yang alami, menciptakan
suasana yang tenang dan nyaman, hutan pinus tersebut berfungsi sebagai
sarana untuk ber-camping atau bumi perkemahan, tidak jauh dari hutan pinus
tersebut terdapatnya taman semut yang dapat berfungsi sebagai tempat spot
untuk berfoto. Terdapat salah satu situs yang merupakan peninggalan sejarah
yaitu Candi Sumberawan yang memiliki sejarah didalamnya dan berfungsi
sebagai tempat religi untuk umat agama Budha. Samping itu terdapat dua
kolam yang merupakan sumber mata air yang disebut sebagai air Amerta atau
air kehidupan, serta air tersebut dapat dikonsumsi yang sudah diuji leb, fasilitas
yang terdapat di Wisata Sumberawan tersebut cukup mendukung terdapat
lahan parkir yang cukup luas memadai kendaraan roda dua maupun roda
empat, terdapatnya mushola, toilet umum, dan warung-warung dengan menjual
berbagai macam makann serta minuman serta terdapat gazebo sehingga
pengunjung dapat bersantai dengan menikmati suasana ketenangan, selain itu
warga sekitar yang sangat ramah kepada pengunjungnya.

2.

Wawancara
Berdasarkan wawancara, Wisata Sumberawan menyuguhkan keindahan alam,
hutan pinus yang berfungsi sebagai bumi perkemahan ditambah dengan spotspot foto dan lingkungan yang bersih, suasana ataupun alamnya benar-benar
masih asrih, selain itu terdapat Candi Sumberawan yang merupakan
penginggalan sejarah yang berfungsi sebagai tempat religi untuk umat agama
Budha maupun Hindu yang ditonjolkan dan sumber mata air yang disebut
dengan air Amerta yang dapat menghidupi sebagian besar Malang Raya
termasuk di Kecamatan Singosari, yang menjadi daya tarik pengunjung.
Pengunjung dari kalangan remaja hingga orang tua, dan yang terbanyak
memang dari kalangan pelajar, terutamanya pelajaran luar kelas dan bercamping pada malam hari, untuk kelas seperti pelajar dapat sediakan tempat
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untuk pelajaran luar kelas dan mahasiswa yang melakukan penelitan alam dan
juga edukasi sejarah kisaran umur 16 - 40 tahun. Peluang yang dihasilkan akan
dapat menambah wahana atau suasana baru diarea Wisata Sumberawan, untuk
pengembangan kedepan ini yang jelas akan menambah spot foto atau tempat
selfie. Wisata Sumberawan ini memiliki potensi yang bisa untuk di
kembangkan, dengan diadakan renovasi yang lebih baik lagi untuk
kedepannya. Dengan banyaknya wisatawan yang datang maka warga sekitar
akan menggali potensi dirinya untuk menunjukan kreatifitasnya sehingga dapat
membuka usaha baru disekitar sini.
3.

Dokumentasi
Bedasarkan dari hasil yang sudah dapat, akses jalan yang mendukung, dapat
dilalui jenis kendaraan, harga tiket yang murah meriah, Wisata Sumberawan
memiliki potensi yang cukup besar terdapatnya wisata alam yang menawarkan
keindahan hutan pinus yang berfungsi sebagai bumi perkemahan dan spot-spot
untuk berfoto serta suasana alamnya yang masih terjaga keasriannya sehingga
menciptakan ketenangan, dan wisata budaya terdapatnya Candi Sumberawan
yang merupakan peninggalan sejarah, yang berfungsi sebagai religi, disamping
itu terdapatnya mata air yang disebut sebagai air Amerta yang sudah diuji leb
dapat dimanfaatkan oleh warga setempat dan pengunjung. serta fasilitas yang
sangat mendukung untuk calon pengunjung, serta terdapat UMKM penjualan
dupa, dan warung-warung dengan menjual bermacam minuman dan makanan
dan terdapat gazebo sehingga pengunjung dapat untuk bersantai.

4.

Studi literatur
Berikut buku-buku yang digunakan dalam penelitian ini, melalui buku
branding tempat yang merupakan langkah-langkah dalam destination
branding menurut Bierzynski (2011) mengatakan untuk membangun
destination branding terdapat lima langkah yang dilakukan.
Selanjutnya melalui buku mendesain logo yang dibuat oleh Surianto Rustan
(2009) yang menjelaskan pemahaman kriteria dan pengertian pembuatan logo
secara benar dan baik, serta identitas visual termasuk dalam bentuk nama, logo,
warna, tipografi, elemen gambar, dan penerapan identitas.
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Melalui buku Power Branding yang dibuat oleh A. B. Susanto dan Himawan
Wijarnako (2004), menjelaskan pemahaman brand awareness merupakan
mengenalan, atau mengingat kembali suatu merek, pengenalan merek sebagai
langkah awal untuk dapat memperkenalkan merek. Merek yang terkenal dapat
memberikan kesan positif, merek harus mempunyai ciri khas atau identitas,
dengan adanya identitas sebagai pembedaan dari merek-merek lain, sehingga
dapat dikenang dibenak konsumen.
5.

Studi Kompetitor
Berdasarkan dari hasil studi kompetitor wisata Sumberawan memiliki
kompetitor yang sama yaitu wisata Vanaprastha Gedong Songo Park yang
memiliki potensi wisata alamnya menyuguhkan keindahan hutan pinus dan
suasana yang masih asrih. Wisata Vanaprastha Gedong Songo Park sudah
memiliki logo sebagai identitas visual mencermikan unsur alam yang dapat
menjadi daya tarik tersendiri sebagai objek wisata alam, sedangakan konsep
wisata Sumberawan sebagai wisata alam dan budaya, sehingga akan dapat
mencermikan cirikhas wisata Sumberawan.

4.2.2 Penyajian Data
Pada tahap penyajian data yang sudah didapat melalui reduksi data berupa
observasi, wawancara, dokumentasi, studi literatur, sehingga dapat disimpulkan:
1.

Wisata Sumberawan menyuguhkan keindahan alam terdapatnya hutan pinus
yang dapat berfungsi sebagai bumi perkemahan serta spot-spot untuk berfoto
dan lingkungan yang bersih.

2.

Candi Sumberawan yang merupakan peninggalan sejarah dan memiliki kisah
sejarah didalamnya serta berfungsi sebagai tempat religi untuk umat agama
Budha maupun Hindu.

3.

Sumber mata air yang disebut sebagai air Amerta yang dapat menghidupi
sebagian besar Malang raya termasuk di Kecamatan Singosari.

4.

Suasana ataupun alamnya masih alami dan terjaga keaasriannya yang
menciptakan ketenangan.

5.

Pengunjung dari kalangan remaja hingga orang tua, dan terbanyak dari
kalangan pelajar, terutamanya pelajaran luar kelas dan ber-camping pada
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malam hari, serta mahasiswa yang melakukan penelitan alam dan juga edukasi
sejarah, kisaran umur 16 - 40 tahun.
6.

Memiliki peluang dan potensi yang bisa untuk dikembangkan dengan
menambah spot-spot foto, wahana, suasana baru, dan usaha-usaha baru
disekitar Wisata Sumberawan.

7.

Untuk kelas seperti pelajar dapat sediakan tempat untuk pelajaran luar kelas.

8.

Fasilitas yang sangat mendukung terdapat lahan parkir yang luas, mushola,
warung-warung dan toilet umum.

4.2.3 Kesimpulan
Berdasarkan analisis data melalui tahap pertama hingga penyajian data
kemudian dapat diambil kesimpulan bahwa Wisata Sumberawan adalah tempat
wisata yang menyuguhkan keindahan alam hutan pinus yang dapat berfungsi
sebagai bumi perkemahan ditambah dengan tempat spot-spot untuk foto dan
lingkungan yang bersih, serta wisata budaya terdapatnya Candi Sumberawan yang
merupakan peninggalan sejarah dan memiliki kisah sejarah didalamnya yang
berfungsi sebagai tempat religi untuk umat agama Budha maupun Hindu, serta
sumber mata air yang disebut dengan air Amerta yang dapat menghidupi sebagian
besar Malang Raya termasuk di Kecamatan Singosari, selain itu suasana atau
alamnya masih alami dan masih terjaga keasriannya yang menciptakan suasana
ketenangan. Fasilitas yang sangat mendukung terdapat lahan parkir yang luas,
mushola, warung-warung dan toilet umum. Pengunjung dari kalangan remaja
hingga orang tua, dan yang terbanyak dari kalangan pelajar terutamanya pelajaran
luar kelas dan ber-camping pada malam hari, untuk kelas seperti pelajar dapat
sediakan tempat untuk pelajaran luar kelas, serta mahasiswa yang melakukan
penelitian kisaran umur 16-40 tahun. Wisata Sumberawan memiliki peluang dan
potensi yang dapat untuk di kembangkan dengan menambah spot-spot foto,
wahana, suasana baru, dan usaha-usaha baru disekitar Wisata Sumberawan.
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4.3 Konsep dan Keyword
Setelah dari hasil analisis data yang sudah diperoleh tahap selanjutnya datadata tersebut diolah dengan STP, USP, dan SWOT, sehingga mendapatkan konsep
dalam peracangan penelitian ini.

4.3.1 Analisis Segmentasi, Targeting, Positioning (STP)
1.

Segmentasi
Pada segmentasi untuk calon pengunjung yang dituju dalam perancangan
destinasi branding Wisata Sumberawan sebagai upaya untuk meningkatkan
brand awareness yakni:
a.

b.

Geografis
Wilayah

: Urban dan sub urban

Negara

: Indonesia

Iklim

: Tropis

Demografis
Usia

: 16-40

Gender

: Laki-laki dan Perempuan

Profesi

: Pelajar, Mahasiswa, Peneliti,Wirausaha, Karyawan

Status Sosial

: Kebawah menengah atas

Status Keluarga

: Belum menikah, menikah, memiliki anak

Jenis Pengunjung : Individu dan kelompok
c.

Psikografis
Pengunjung yang suka dengan suasana alam yang masih asri, menyukai
sejarah, mencoba untuk hal yang baru serta daya rasa ingin tahu yang
tinggi, dan berkumpul dengan keluarga, reuni, maupun komunitas.

2.

Targeting
Dari hasil data yang sudah didapatkan, targeting dalam perancangan
destination branding Wisata Sumberawan sebagai upaya untuk meningkatkan
brand awareness adalah untuk wisatawan individu maupun kelompok, dengan
usia 16 – 40 tahun, wisatawan yang ingin mencari hal yang baru dan
keingintahuan tinggi, yang menyukai sejarah dan suasana maupun alamnya
yang masih asri.
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3.

Positioning
Positioning dalam perancangan destination branding Wisata Sumberawan
sebagai upaya untuk meningkatkan brand awareness adalah Wisata
Sumberawan merupakan destination wisata alam, dan wisata budaya, wisata
yang terdiri dari keindahan alam hutan pinus yang dapat berfungsi sebagai
bumi perkemahan dan terdapat taman-taman sebagai spot untuk berfoto serta
lingkungan yang bersih, suasana atau alamnya yang masih asrih sehingga
menciptakan ketenangan dan wisata budaya terdapat Candi Sumberawan yang
merupakan situs peniggalan sejarah yang berfungsi sebagai tempat religi untuk
umat Budha maupun Hindu, serta sumber mata air disebut sebagai air Amerta,
air kehidupan yang menghidupi sebagian besar Malang Raya termasuk di
Kecamatan Singosari, wisata ini cocok sebagai tenpat untuk berlibur bersama
keluarga atau refreshing yang ingin mencari suasana baru yang dapat
menghilangkan kepenatan dalam kegiatan keseharian serta keingintahuan akan
sejarah.

4.3.2 Analisis (USP) Unique Selling Preposition
Berdasarkan dengan Unique Selling Preposition Wisata Sumberawan
menggambarkan keunikannya yaitu wisata alam dan wisata budaya terdiri dari
keindahan alam hutan pinus yang dapat berfungsi sebagai bumi perkemahan
ditambah dengan taman-taman sebagai tempat spot berfoto, dan lingkungan yang
bersih. Suasana maupun alamnya masih terjaga keasrihannya sehingga
menciptakan ketenangan, dan wisata budaya terdapatnya Candi Sumberawan yang
merupakan situs peninggalan sejarah, yang memiliki kisah sejarah dimasa lampau
serta berfungsi sebagai tempat religi untuk umat Budha maupun Hindu yang
menjadi objek utama, terdapatnya sumber mata air disebut sebagai air Amerta atau
air kehidupan, yang menghidupi sebagian besar Malang termasuk di Kecamatan
Singosari dan dapat dikonsumsi yang sudah diuji leb, air Amerta ini juga menjadi
daya tarik pengunjung. Sehingga dapat dengan jelas menggambarkan ciri khas, dan
keunikan Wisata Sumberawan.
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4.3.3 Analisis SWOT
Tabel 4.1 SWOT Perancangan Destination Branding Wisata Sumberawan Sebagai
Upaya Untuk Meningkatkan Brand Awareness.

Dari hasil SWOT yang sudah dijelaskan oleh penulis, maka perancangan
destination branding Wisata Sumberawan dapat menarik kunjungan wisatawan,
dan dengan memperkenalkan ciri khas wisata alam dan budaya kepada masyarakat
luar daerah sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dan dapat menjadi
wisata unggulan serta dapat membedakan keunikan dari wisata lainnya.

34

4.3.4 Key Communication Message

Gambar 4.2 Bagan Keyword

4.3.5 Deskripsi Konsep
Konsep pada perancangan destination branding wisata Sumberawan sebagai
upaya untuk meningkatkan brand awareness adalah “Beautiful”, makna dari kata
tersebut berdasarkan pada key communication message, merupakan keindahan yang
luar biasa dan akan menjadi pusat perhatian sehingga dapat dikenal oleh wisatawan
serta menjadi kesan yang akan selalu diingat dibenak wisatawan. Pada konsep
“Beautiful” untuk dapat menarik kunjungan minat wisatawan dan memperkenalkan
wisata Sumberawan kepada masyarakat luar daerah serta untuk dapat membedakan
dengan wisata lainnya, maka kata “Beautiful” menggambarkan cirikhas wisata
Sumberawan yang memiliki keindahan alam hutan pinus dan terdapat Candi
Sumberawan yang merupakan peninggalan sejarah serta mata air yang disebut
dengan air Amerta, suasana maupun alamnya masih terjaga keasriaannya, dapat
menarik kunjungan wisatawan dan akan menjadi kesan yang selalu diingat dibenak
wisatawan.
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4.4 Perancangan Kreatif
Pada tahap perancangan kreatif akan dibutuhkan sebuah elemen-elemen
grafis yang akan dibentuk dengan konsep “beautiful” dan dirancang untuk sebuah
identitas visual.

4.4.1 Tujuan Kreatif
Dalam tujuan kreatif perancangan yang akan diimplementasikan berupa
identitas visual sebagai upaya untuk dapat menggambarkan ciri khas atau
karakteristik wisata Sumberawan. Dalam tahap perancangan identitas visual wisata
Sumberawan berupa logo, GSM (Graphic Standard Manual) sebagai landasan
dapat menjaga sebuah brand, serta media pendukung meliputi brosur, poster, xbanner, stationery set, dan merchandise.

4.4.2 Strategi Kreatif
Strategi kreatif yang dirancang berupa tagline, layout, ilustrasi, tipografi,
warna, logo, dan elemen-elemen grafis yang akan diperlukan dalam perancangan
destination branding wisata Sumberawan.
1.

Tagline
Perancangan tagline yang digunakan adalah “The Beauty Of Sumberawan”
yang

diterjemahkan

dengan

bahasa

Indonesia

adalah

“Keindahan

Sumberawan”.
2.

Layout
Dalam perancangan ini jenis layout yang akan diaplikasikan yaitu Grid layout,
grid layout yang disusun perbagian dengan rapih dan tepat.

3.

Ilustrasi
Menggunakan ilustrasi vector sehingga upaya untuk dapat menarik perhatian
kepada target audiens. Serta berfungsi sebagai media untuk dapat
menginformasikan kepada audies, dan menciptakan sebuah kesan yang baik.

4.

Typography
Typeface yang diaplikasikan dalam implementasi desain sesuai dengan konsep
ditetapkan, sehingga dapat untuk mempermudah memberikan informasi yang
terkait dengan hal ini, berikut adalah font yang akan digunakan:
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Gambar 4.8 Jenis Font Diavlo
Sumber: www.ffonts.net

Pada pemilihan font Diavlo dengan jenis sans serif

yang akan

diimplementasikan dalam logo wisata sumberawan. Dengan tampilan yang
modern dan tingkat legibility yang tinggi sehingga dapat dengan mudah untuk
dibaca.

Gambar 4.9 Font Renogare Regular
Sumber: www.fontget.com
Selanjutnya dengan font Renogare Regular berjenis sans serif yang akan di
implementasikan pada tagline. Dengan tingkat legibility yang tinggi sehingga
dapat dengan mudah untuk dibaca.

Gambar 4.10 Font Rosetta Tones
Sumber: www.abstractfonts.com
Selanjutnya pada font yang terakhir adalah font Rosetta Tones dengan jenis
serif. Font ini sangat tepat untuk diaplikasikan pada keterangan conten karena
jenis font ini memiliki readabilitiy yang tinggi.
Berdasarkan pemilihan font tersebut legibility sebagai upaya untuk dapat
memudahkan dalam membaca, serta mudah untuk dapat dikenal, dan
readability yang merupakan kenyamanan dan kemudahan saat dibaca menurut
buku Tipografi dalam Desain Grafis, Danton Sihombing.
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5.

Warna
Pada tahap pemilihan warna berdasarkan dengan konsep “beautiful” yang
mencerminkan keindahan, warna yang akan dipilih terdapat 3 warna yaitu biru,
hijau, dan orange.

Gambar 4.11 Jenis Pemilihan Warna

Jenis warna tersebut mengandung arti dan makna Rustan (2009: 73)
mengatakan, warna biru memiliki arti damai, tenang, air, ramah, bersih, warna
hijau yang memiliki arti, lingkungan, alam, tenang, dan warna orange yang
memiliki arti Hinduisme, Buddhisme, kebahagiaan, keseimbangan, dan
kesenangan.
6.

Logo
Logo sangat penting dalam upaya merancang identitas visual pada wisata
Sumberawan terdapat logotype dan logogram. Pada perencanaan logo yang
disesuaikan berdasarkan konsep beautiful dengan identitas visual cirikhas
wisata Sumberawan yang memiliki keindahan alam dan Candi Sumberawan
serta mata air Amerta, sehingga dapat menggambarkan cirikhas wisata
Sumberawan dan dapat memperkenalkan wisata Sumberawan kepada
masyarakat luar daerah.
Dalam konsep perancangan logo yang meliputi dengan cirikhas wisata
Sumberawan berdasarkan konsep beautiful, refrensi visual yang didapatkan
oleh penulis yang bersangkutan dengan ciri khas wisata Sumberawan sebagai
berikut.

Gambar 4.12 Refrensi Visual
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Pada gambar tersebut refrensi visual yang akan digunakan sebagai identitas
visual logo Wisata Sumberawan, dalam upaya untuk memperkenalkaan
cirikhas wisata Sumberawan, langkah selanjutnya penulis melakukan
penyederhanaan dalam berbagai bentuk alternatif sketsa logo wisata
Sumberawan tersebut dengan konsep, berikut sketsa alternatif logo yang akan
di rancang.

Gambar 4.13 Sketsa Alternatif Logo

Pada tahap ini yang merupakan sketsa alternatif logo wisata Sumberawan yang
akan dipilih, lalu dikembangkan pada tahap berikutnya yang merupakan proses
penetuan logo yang akan digitalisasi.

Gambar 4.14 Pengembangan Alternatif Logo

Pada tahap ini yang merupakan pengembangan alternatif digitalisasi logo yang
akan dipilih, pada tahap berikutnya logo yang akan terpilih.

Gambar 4.15 Logo Terpilih
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Pada tahap ini merupakan logo yang dipilih oleh dosen pembimbing dan untuk
selanjutnya akan diterapkan pada perancangan destination branding Wisata
Sumberawan dengan media pendukung berupa brosur, poster, x-banner,
stationery set, merchandise berupa, gantungan kunci, stiker, pin dan kaos.
7.

Supergrafis

Gambar 4.16 Alternatif Sketsa Supergrafis

Berikut adalah alternatif sketsa supergrafis dibentuk berdasarkan cirikhas
wisata Sumberawan yang mencerminkan keasrian alamnya dan pusat sumber
mata air yang disebut dengan air Amerta.

Gambar 4.17 Supergrafis Terpilih

Pada tahap ini merupakan sketsa supergrafis terpilih, supergrafis dapat
diimpelemetasikan dalam bentuk media, cocok untuk media utama ataupun
pada media pendukungnya.

4.5 Strategi Media
Pada strategi media merancang sebuah konsep sehingga dapat diketahui calon
pengunjung, dalam strategi media yang digunakan terdapat dua macam yaitu media
utama, media pendukung, media utama yang dipakai pada penelitian ini yaitu logo
dan Graphic Standard Manual (GSM), untuk selanjutnya media pendukung yang
digunakan dalam perancangan penelitian ini yaitu brosur, poster, x-banner,
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stationery set, merchandise berupa, gantungan kunci, stiker, pin dan kaos. Berikut
merupakan penjelasan pada media yang akan dirancang:
1.

Graphic Standard Manual (GSM)
Graphic Standard Manual berfungsi berguna untuk pedoman atau aturan pada
identitas visual yang berkaitan dengan logo, didalam Graphic Standard
Manual yang memiliki isi aturan-aturan dalam penggunaan logo yang baik dan
benar, sehingga tujuan pada Graphic Standard Manual dapat menjaga
konsisten serta sebuah citra dari identitas Wisata Sumberawan agar dapat
ditampilkan lebih baik dan benar, serta mendapatkan kesan yang baik.

Gambar 4.18 Sketsa Graphic Standard Manual
2.

Brosur
Pada konsep brosur yang digunakan memuat informasi mengenai wisata
Sumberawan dengan penjelasan melalui foto yang dilengkapi dengan
keteranganya yang menggambarkan isi didalam wisata sumberawan, sehingga
wisatawan dapat memahami potensi yang dimiliki wisata Sumberawan, brosur
ini menggunakan tiga lipatan sehingga lebih simple dan menarik,
menggunakan ukuran kertas A4 dengan luas 29,7 cm dan panjangn 21 cm, serta
terdapat supergrafis yang melambangkan keasrihan alamnya, dan pusat sumber
mata air yang disebut dengan air Amerta.

Gambar 4.19 Sketsa Brosur
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3.

Poster
Konsep yang digunakan pada poster menjelaskan wisata yang berada
didalamnya, terdapat tagline, logo, dan supergrafis dilengkapi dengan foto
Candi Sumberawan dengan menggunakan ukuran kertas A4 dengan
kelebaranya 21 cm dan ketinggian 29,7 cm dengan tampilan portrait.

Gambar 4.20 Sketsa Poster

4.

X-Banner
Konsep yang digunakan pada x-banner ini yang didalamnya terdapat sebuah
bagian foto keunggulan wisata Sumberawan yaitu berupa Candi Sumberawan,
yang dapat menjadi daya tarik tersendiri, logo, dan supergrafis yang
melambangkan cirikhas Wisata Sumberawan memiliki ukuran kelebarannya
60 cm dan panjang 160 cm.

Gambar 4.21 Sketsa X-Banner
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5.

Stationery Set
Konsep yang digunakan pada stationery set ini yang keseluruhannya
dilengkapi dengan logo dan supergrafis, sehingga dapat dengan mudah untuk
dikenali selain itu untuk dapat menyampaikan keungulan wisata Sumberawan,
stationery set yang akan di buat berupa map, amplop, kartu nama, kop surat.

Gambar 4.22 Sketsa Stationery Set

6.

Merchandise
Konsep yang digunakan pada merchandise yaitu menampilkan identitas Wisata
Sumberawan berupa logo berserta supergrafisnya, yang didalamnya berupa
gantungan kunci, stiker, pin, dan kaos.

Gambar 4.23 Sketsa Merchandise
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4.6 Implementasi Desain
4.6.1 Logo

Gambar 4.24 Logo Wisata Sumberawan

Logo merupakan suatu identitas yang sangat penting sebagai media utama
dalam perancangan penelitian ini. Pada dasarnya logo sangat penting sebagai
gambaran atau cerminan pada suatu potensi yang dimiliki, sehingga dapat
memperkenalkan Wisata Sumberawan melalui logo.
Pada perancangan logo disesuaikan berdasarkan dengan konsep beautiful
yang mengandung arti keindahan, dengan potensi Wisata Sumberawan yang
memiliki keindahan, makna pada elemen logo tersebut mencerminkan identitas dan
keunggulan wisata Sumberawan diantaranya:
1.

Candi Sumberawan yang menjadi keunggulan dan merupakan sebuah tempat
religi untuk umat Agama Budha.

2.

Daun/Alam yang mengartikan keindahan alam pinus berfungsi sebagai bumi
perkemahan dan suasana alamnya yang masih terjaga keasrihannya.

3.

Air yakni terdapat sebuah sumber mata air disebut dengan air Amerta atau air
kehidupan yang sangat bermanfaat.

4.

Terdapat bentuk pola “S” yang melambangkan huruf depan pada wisata
Sumberawan sendiri.
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4.6.2 Supergrafis

Gambar 4.25 Supergrafis

Supergrafis ini dirancang berdasarkan cirikhas Wisata Sumberawan yang
memiliki keasiran alamnya dan terdapat sebuah sumber mata air yang disebut
dengan air Amerta, serta pola desain pada supergrafis yang melambangkan huruf
“S” merupakan huruf depan pada Wisata Sumberawan, sehingga dapat menjadi
kesan yang akan selalu diingat dibenak wisatawan.

4.6.3 Graphic Standard Manual
Graphic Standard Manual (GSM) perancangan penelitian ini pada Wisata
Sumberawan Graphic Standard Manual sangat penting untuk media utama
perancangan penelitian ini. Graphic Standard Manual berfungsi sebagai pengertian
atau pedoman dan aturan pada identitas visual yang berkaitan dengan logo.
Desain cover depan pada Graphic Standard Manual yang menampilkan
supergrafis Wisata Sumberawan berserta logo Wisata Sumberawan dengan
menggunakan ukuran font pada judul sebesar 36 pt dan pada angka halaman
memakai ukuran font 24 pt, pada bagian isi didalam Graphic Standard Manual
yang berisi judul pendahuluan, daftar isi, brand identity, stationery set, dan
merchandise, menggunakan ukuran font sebesar 21 pt dan ukuran font pada
keterangan sebesar 14 pt, untuk halaman pembatas yang dilengkapi dengan
supergrafis beserta foto, dan pada tulisan Graphic Standard Manual Wisata
Sumberawan menggunakan ukuran font 10 pt, pada bagian cover belakang
menampilkan sebuah supergrafis berserta logo Wisata Sumberawan dan logo
Universitas Dinamika Surabaya.

Graphic Standard Manual

ini dibuat

menggunakan ukuran A4 dengan luas 29,7 cm dan panjang 21 cm, dengan tampilan
landscape, memiliki 32 lembar halaman kerja.
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Gambar 4.26 Graphic Standard Manual (GSM)

4.6.4 Brosur
Brosur merupakan sebuah media promosi yang dilakukan dengan
menyebarluaskan kepada masyarakat, brosur berfungsi sebagai alat untuk
mengiklankan sebuah wisata dengan bentuk sebuah kertas yang berlipat.

Gambar 4.27 Brosur bagian depan (atas) dan bagian belakang (bawah)
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4.6.5 Poster
Poster merupakan sebuah media promosi berbentuk kertas yang digunakan
untuk dapat menarik perhatian masyarakat, didalam poster ini menjelaskan cirikhas
Wisata Sumberawan dengan menggunakan foto Candi Sumberawan.

Gambar 4.28 Poster
4.6.6 X-Banner
X-banner merupakan sebuah bentuk dari promosi yang dilakukan, x-banner
diletakan pada kegiatan event tertentu, sehingga memudahkan calon pengunjung
untuk dapat mengetahui Wisata Sumberawan, desain x-banner ini menampilkan
sebuah foto atau gambaran mengenai potensi keunggulan Wisata Sumberawan,
yaitu Candi Sumberawan.

Gambar 4.29 X-Banner
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4.6.7 Stationery set
Stationery set sebuah media pendukung yang berfungsi sebagai penyimpanan
berkas ataupun tanda pengenal sehingga dapat untuk memudahkan dalam
menyampaikan pesan-pesan, serta untuk mendukung dalam kegiatan admin
maupun sekertaris bentuk stationery set berupa map, amplop, kartu nama, kop surat.

Gambar 4.30 Stationery set

4.6.8 Merchandise
Merchandise merupakan sebuah promosi media yang berguna untuk dapat
dilihat oleh masyarakat dan akan selalu diingat oleh pengunjung merchandise dapat
untuk dibeli maupun sebagai hadiah kepada pengunjung, sehingga dapat
memberikan kesan dan dampak yang positif, bentuk merchandise diantaranya
terdapat kaos, gantungan kunci, pin, dan dua buah stiker.

Gambar 4.31 Merchandise

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan pada hasil perancangan penelitian destination branding wisata
sumberawan sebagai upaya untuk meningkatkan brand awareness maka dapat
diambil kesimpulan, bahwasanya pada perancangan penelitian destination
branding wisata sumberawan sebagai upaya untuk dapat memperkenalkan
keberadaan wisata sumberawan dan untuk dapat menggambarkan keunggulan
wisata Sumberawan, dengan konsep beautiful yang dihasilkan melalui tahap hasil
observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Pada konsep beautiful yang
merupakan keindahan yang luar biasa dan akan menjadi pusat perhatian sehingga
dapat dikenal oleh wisatawan serta menjadi kesan yang akan selalu diingat dibenak
wisatawan, dengan warna yang dirancang berdasarkan dengan konsep beautiful
yang akan diimplementasikan melalui perancangan identitas visual, dengan
merancang sebuah logo yang dapat menggambarkan potensi, keindahan wisata
sumberawan, serta merancang Graphic Standard Manual, serta supergrafis, dan
pada media pendukung berupa, brosur, poster, x-banner, stationery set, dan
merchandise, berupa gantungan kunci, stiker, pin dan kaos.

5.2 Saran
Berdasarkan pada hasil perancangan penelitian destination branding wisata
sumberawan sebagai upaya untuk meningkatkan brand awareness maka saran yang
akan diberikan.
Melalui perancangan penelitian ini untuk kedepannya dapat dikembangkan
dalam hal promosi yang dilakukan berupa video promosi, promosi melalui website,
maupun karya buku fotografi sehingga akan berdampak pada peningkatan
pengetahuan masyarakat akan keindahan yang dimiliki wisata sumberawan, dan
dapat meningkatkan kunjungan wisatawan luar daerah. Dengan peningkatan
pengetahuan masyarakat mengenai wisata sumberawan, maka akan berdampak
positif bagi sekitarnya.
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