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Abstract 
The tourism sector on a city/district scale has experienced a significant impact 
from the Covid-19 pandemic. The declining market demand for locally produced 
products has weakened the economy of the people who are in the independent 
stage. Efforts to restore the economy in the tourism and creative economy 
sectors, especially in tourism village businesses, have become one of the 
concerns of the Minister of Villages for Development of Disadvantaged Regions 
and Transmigration (PDTT) to increase the revitalization of Village-Owned 
Enterprises (Bumdes). Referring to the increasing revitalization of BUMDES by 
the Minister of PDTT, the Tanjung Village government, which has local potential 
with Umbrella Muto crafts since the Dutch colonial era, really wants the village to 
become one of the tourist village destinations in Juwiring District, Klaten 
Regency. The desire to become a tourist destination has now been warmly 
welcomed by the Central Java Provincial Government and has been declared a 
village with the status of "Tourism Village Pilot". 
This declaration has become a dream that the Tanjung Village government has 
begun to achieve in a real and consistent way to become a good tourist 
destination and is visited by many tourists, both foreign and domestic. The 
problem faced is the lack of Human Resources (HR) who are literate with media, 
technology and understand the strategic brand management process which 
includes visual branding and marketing communications. This study aims to 
explore more deeply the use of digital media and visual branding in planning and 
implementing marketing communication strategies at Tanjung Wisata Village, 
Klaten Regency, Central Java. 
The results of this study are expected to be a contribution in realizing Tanjung 
Village as a tourist destination in Klaten and making the local community 
independent and developing in the economic sector. This research approach is 
qualitative with the method used is qualitative content analysis with analytical 
techniques from the Miles Huberman model (reduction, analysis, drawing 
conclusions). Data was collected in three ways, namely interviews, observation 
and documentary studies. The validity of the data using is the type of data/source 
triangulation. 
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Pendahuluan 

Proses pemulihan perekonomian di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif 

merupakan pekerjaan yang tidak mudah dilakukan pandemi Covid-19 masih 

berlangsung. Ketetapan New Normal Era yang mengacu pada Keputusan 

Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol 

Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat Fasilitas Umum Dalam Rangka 

Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19), maka wajib 

bagi para pelaku usaha Desa Wisata untuk menerapkan protokol kesehatan 

seperti memodifikasi cara kerja, implementasi yang minim sentuhan atau 

touchless, perbaikan sanitasi sesuai protokol Kesehatan, pemeriksaan dan 

sertifikasi Kesehatan bagi sektor pariwisata ketika akan memulai membuka 

kembali aktivitas mereka sebagai produsen sekaligus destinasi wisata yang pasti 

akan didatangi wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Hal tersebut 

menjadi hal terpenting dari dimulainya kembali perekonomian di sektor pariwisata 

dengan penerapan protokol kesehatan di era new normal yang menuntut pelaku 

usaha wisata melakukan share responsibility bagi para stakeholder. 

Share responsibility tidak menjadikan hal yang mudah dilakukan bagi 

semua pelaku usaha wisata terutama bagi pelaku usaha wisata yang baru 

merintis seperti rintisan desa wisata yang digawangi oleh suatu pemerintah desa. 

Tidak di semua pelaku usaha rintisan di suatu pemerintah desa mempunyai 

sumber daya manusia yang mampu mengcover dalam bidang brand strategic, 

digital media dan marketing communication. Padahal dalam share responsibility 

yang merupakan salah satu upaya marketing communication yang bertujuan 

untuk awareness masyarakat terhadap adanya desa wisata baru membutuhkan 

suatu strategi baik visual maupun verbal untuk dikomunikasikan kepada seluruh 

masyarakat baik nasional maupun internasional yang menjadi target market 

suatu desa wisata.  

Strategic brand management process merupakan suatu proses 

perencanaan strategis dalam upaya membangun sebuah brand. Dalam proses 

tersebut terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan untuk memperkuat 

suatu brand management, dimana stepnya meliputi Identifying and establishing 

brand positioning and values, Planning and implementing brand marketing 

programs, Measuring and interpreting brand performance, dan Growing and 

sustaining brand equity.  



Desa Wisata Tanjung dengan potensi lokal penghasil kerajinan Payung 

Muto menjadi obyek penelitian dalam tahap ini pada prasurvey yang telah 

dilakukan berada pada step kedua strategic brand management process yaitu 

planning and implementing brand marketing programs. Dalam tahap ini penelitian 

yang akan dilakukan adalah tentang bagaimana komunikasi pemasaran melalui 

visual branding, dan penggunaan media digital dapat dijadikan sebagai suatu 

prototype dalam upaya mendongkrak awareness masyarakat terhadap adanya 

desa wisata rintisan baru di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah yaitu Desa Wisata 

Tanjung. 

 

Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana strategic brand 

management process pada step plan and implement  brand marketing programs 

dengan mengintegrasikan visual branding dan media digital pada komunikasi 

pemasaran terpadu dengan tujuan tumbuhnya brand awareness masyarakat 

secara keseluruhan akan adanya rintisan Desa Wisata Tanjung, Klaten ?.” 

 

Metode 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian komunikasi kualitatif. Merujuk 

pada (Pawito, 2007) penelitian komunikasi kualitatif merupakan penelitian untuk 

memberikan gambaran mengenai gejala-gejala atau realitas-realitas agar dapat 

memberikan pemahaman mengenai gejala atau realita. Dalam penelitian ini 

menggunakan teknis analisis isi kualitatif untuk membedah permasalahan yang 

dialami oleh mitra penelitian yaitu Pemerintah Desa Tanjung, Klaten. Temuan 

data yang ada kemudian diterapkan dalam sebuah prototype dalam strategic 

communication for tourist destination brand management: media digital dan 

visual branding dalam perencanaan dan implementasi strategi komunikasi 

pemasaran Desa Wisata Tanjung, Kabupaten Klaten.  

Model teknik analisis isi kualitatif Miles dan Huberman meliputi tiga 

komponen utama yakni reduksi data, analisis data dan penarikan kesimpulan. 

Teknik pengumpulan data menggunakan tiga cara yakni wawancara, observasi 

dan studi dokumentatif. Kemudian validitas data merujuk pada (Bahri, 2010) 

dengan menggunakan metode trianggulasi dengan metode sintesis data yaitu 



dengan mengkomparasikan dari beberapa sumber yang berbeda (hasil 

wawancara, observasi dan teks literatur). 

 

Pembahasan 

Desa Wisata Tanjung sejatinya merupakan salah satu desa yang 

dicanangkan oleh Pemprov Jateng menjadi salah satu “embrio” desa wisata di 

Kabupaten Klaten. Pengelola Desa Wisata Tanjung ini belum memahami dan 

memadai tentang pengelolaan brand yang terkait tempat atau destinasi wisata 

agar menarik kesadaaran wisatawan baik domestic maupun mancanegara akan 

adanya desa wisata dengan kearifan local yang berupa warisan budaya yaitu 

kerajinan payung muto.  

1. Product Backgorund Analysis 

 Penggunaan nama “Desa Wisata Tanjung” sebagai merek yang kemudian 

akan dijual di pasar pariwisata sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Kevin, 

Lane Keller (1998) bahwa Upaya memperkenalkan potensi daerah kepada 

daerah lain (dunia luar) adalah dengan pemberian merek (branding).  

Kantor Desa Tanjung dengan symbol Payung Muto 

 

Sumber: Dokumentasi Peneliti 

 

Dalam ilmu pemasaran, merujuk pada Kevin, Lane Keller (1998)  branding 

dianggap sebagai alat yang ampuh untuk memberikan ciri khas yang dapat 

membedakan suatu produk dengan produk lainnya. Pemberian merek untuk 

suatu lokasi atau tempat memang merupakan hal yang cukup baru dalam ilmu 



pemasaran. Lokasi atau tempat dapat diberi merek yang secara relatif pasti 

berasal dari nama sebenarnya lokasi tersebut. Pemberian merek sebuah kota 

dimaksudkan agar khalayak sadar atau tahu akan keberadaan lokasi tersebut 

dan kemudian menimbulkan keinginan untuk mengasosiasikannya, begitu juga 

dengan nama Desa Wisata Tanjung diambil berdasarkan lokasi dimana destinasi 

edukasi pembuatan payung muto berasal. 

Pengelolaan Desa Wisata Tanjung saat ini masih berada di bawah naungan 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan berencana akan membentuk tim 

pengelola wisata tersendiri yang disebut Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) 

dengan harapan bisa memajukan dan memperkenalkan Desa Wisata Tanjung di 

kancah pariwisata nasional hingga lebih bangga ke internasional, dikarenakan 

produk dari payung muto ini sebenarnya sudah ada beberapa kunjungan dari 

wisatawan mancanegara tetapi memang hanya sebatas perorangan saja yang 

berkunjung. 

Saat ini, Desa Wisata Tanjung telah dicanangkan sebagai rintisan desa wisata 

pada awal tahun 2021. Produk yang akan menjadi unggulan dari Desa Wisata 

Tanjung adalah payung Mutho, dan hingga saat ini payung mutho diproduksi di 3 

desa yaitu desa Tanjung, Kenaiban dan Bantar, akan tetapi central pengrajin 

payung muto ini berada di Desa Gumantar Kelurahan Tanjung. Kerajinan payung 

muto ini merupakan seni warisan budaya sejak tahun 1800-an, pada jaman 

tersebut payung muto ini sebagai tulang punggung ekonomi kehidupan di tiga 

desa tersebut.  

 

Bangunan Sejarah Pabrik Payung Muto 

 

Sumber: Dokumentasi Peneliti 



 

Menurut hasil penelitian mendapatkan hasil bahwa Desa Wisata Tanjung ini 

lebih berpotensi untuk dirancang sebagai destinasi wisata edukasi, dimana 

wisatawan atau pengunjung yang datang dapat merasakan sensasi proses 

pembuatan payung muti mulai dari perancangan kerangka hingga pada membuat 

motif atau melukis sesuai dengan keiningan pengunjung dan finishing payung 

muto. Seperti yang dinyatakan oleh Pengelola Desa Wisata Tanjung sebagai 

berikut: 

“Desa Tanjung ini sebenarnya selama ini sebelum pandemi ya sudah 
beberapa kali dikunjungi oleh wisatawan mancanegara yang mereka itu 
hanya ingin lihat saja seperti apa bikin payungnya dan mereka foto-foto 
setelah itu ya payungnya dibeli sama dia” 

 

Kunjungan Wisman di Desa Wisata Tanjung 

 
Sumber: Dokumentasi Pengelola Desa Wisata Tanjung 

 
 

Dari beberapa pernyataan pengrajin juga menyatakan bahwa mereka sering 

mendapati kunjungan dari sekolah-sekolah untuk belajar membuat payung 

tradisional ini, seperti yang diungkapkan oleh pengrajin payung Honocoroko yaitu 

sebagai berikut: 

“Jadi yang sering datang ke sini itu malah dari sekolah-sekolah itu mbak, 
dari TK sampai dengan SMA/SMK ya sekitaran kota-kota sini itu mereka 
praktek membuat payung trus nanti payungnya mereka bawa pulang.” 

 
 
 
 
 
 
 



Pengunjung Sedang Belajar Membuat Payung 
 

 

Sumber: Dokumentasi Peneliti 

 

 

Pengunjung Sedang Belajar Membuat Payung 

 

Sumber: Dokumentasi Peneliti 

 

 

 

 



Pelajar Sedang Belajar Membuat Paying Muto 

 

Sumber: Dokumentasi Pengelola Desa Wisata Tanjung 

 

Jadi harapannya adalah Desa Wisata Tanjung ini bisa lebih dikenal selain 

sebagai destinasi wisata edukasi dengan pengunjung mendapatkan pengalaman 

belajar membuat payung muto, juga mengetahui bahwa payung muto adalah 

bukan sekedar payung tradisional tetapi payung muto ini memiliki sejarah budaya 

yang patut untuk dijaga dan dilestarikan dari generasi ke generasi. Maraknya 

budaya asing yang masuk di Indonesia melalui media digital baik secara barang-

barang yang dikenakan, aksesoris, sampai dengan kesenian lainnya membuat 

anak bangsa kurang mengenal dan menggali potensi kesenian tradisional yang 

memiliki nilai tinggi baik seni maupun daya jual, dari situlah Desa Wisata Tanjung 

mempunyai harapan besar untuk dapat menarik minat pemuda generasi bangsa 

agar mau ikut melestarikan potensi tradisional yang mampu mengangkat 

perekonomian masyarakatnya. 

2. Planning and Implementing Brand Marketing Programs 

Setelah melalui penelitian , Desa Wisata Tanjung dalam strategic brand 

management process telah melalui tahap Identify and Establish Brand 

Positioning and Values sehingga step ke dua yang dilakukan ini adalah pada 

tahap Planning and Implementing Brand Marketing Programs. Dalam tahap ini 

perlu dipahami mengenai brand knowledge yang akan menuntun pada brand 

asociations yang melahirkan suatu ekuitas merek. Merujuk pada Kevin, Lane 

Keller (2003) membangun ekuitas merek memerlukan penciptaan merek yang 



harus cukup disadari oleh konsumen dan memiliki asosiasi merek yang kuat, 

disukai, dan unik. Demikian halnya dengan Desa wisata Tanjung yang telah 

menjadi sebuah brand harus memiliki asosiasi merek yang kuat dengan  

bergantung pada 3 faktor, yaitu: 

a. Mixing and matching of brand elements 

Pemilihan inisial untuk brand elements atau identitas yang membentuk 

merek. Dalam hal ini yang harus dipertimbangkan oleh pembuat merek adalah 

tentang pemilihan brand elements. Paling tidak harus menciptakan suatu visual 

atau verbal information yang berfungsi untuk mengidentifikasi dan membedakan 

suatu produk.  

Brand elements yang dimaksud dalam hal ini adalah Brand Name, Logo, 

Symbol, Character, Packaging dan Slogan. Desa Wisata Tanjung sebagai 

destinasi wisata edukasi harus mempunyai elemen-elemen merek agar bisa 

menjadi tools daya tarik informasi yang komunikatif dan persuasif bagi target 

marketnya.  

Dalam penelitian ini didapatkan bahwa Desa Wisata Tanjung yang 

menjadi rintisan desa wisata belum memiliki brand elements yang lengkap, 

hanya memiliki Brand Name yaitu “Desa Wisata Tanjung”. Pengelola 

menetapkan nama tersebut berdasarkan daerah asal produsen asli payung muto 

dan menjadi pionir di Jawa bahkan Indonesia. Sedangkan untuk elemen lain dari 

Desa Wisata Tanjung belum mempunyai dikarenakan pengelola belum 

memahami tentang brand management dan komunikasi pemasaran yang baik 

untuk menduniakan destinasi wisata edukasi ini.  

b. Integrating brand marketing activities 

Kegiatan pemasaran dan program pemasaran harus saling mendukung 

dan terintegrasi  dalam suatu merek sehingga entitas dari merek tersebut tidak 

terjadi pergeseran pemahaman yang meruntuhkan cakupan awareness target 

market terhadap suatu brand. Dalam merancang program pemasaran ini yang 

menjadi wajib adalah membangun isu-isu dalam strategi produk, strategi harga, 

dan strategi saluran. Dalam melakukan perancangan dasar dari penarikan 

kesimpulan berdasarkan dari hasil analisis tentang Desa Wisata Tanjung, yaitu 

sebagai berikut: 

1) Market Analysis 

a) Market Situation 



Semenjak adanya pandemi, jumlah kunjungan wisatawan ke desa wisata 

mengalami penurunan yang sangat tajam. Penurunan ini terjadi seiring dengan 

kurangnya awareness kepada masyarakat melalui media digital akan adanya 

desa wisata dan potensinya baik berupa barang maupun geografisnya, seperti 

yang terjadi di Desa Wisata Tanjung yang mempunyai potensi local berupa 

payung muto. Tidak hanya itu, jumlah kunjungan desa wisata juga didasari atas 

strategic communication oleh desa tersebut ke media karena setiap desa wisata 

memiliki keunikan serta nilai jual yang tidak dimiliki oleh desa-desa lain. Melalui 

visual branding, potensi pada desa akan menjadi fondasi untuk merancang 

strategi komunikasi pemasaran dari suatu desa wisata secara 

berkesinambungan. Kelak visual branding yang terbentuk harus mampu 

memberikan daya tarik bagi masyarakat untuk mengunjungi Desa Wisata 

Tanjung. 

b)  Market Trend 

Tren adalah kecenderungan naik atau turunnya gerak pasar yang 

diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu. Tren pada pasar yang 

terjadi selama era pandemi berlangsung adalah serba beralihnya sektor usaha 

ke digitalisasi. Keberhasilan sebuah produk maupun jasa terpengaruh besar dari 

perkembangan tren yang berlangsung pada saat itu. 

Strategic communcation pada Desa Wisata Tanjung memerlukan visual 

branding yang mengikuti tren agar masyarakat tertarik dengan adanya desa 

wisata tersebut. Di era pandemi, kami sebagai peneliti memberikan masukan 

kepada pengelola desa wisata untuk mengikuti atau up to date tentang 

perkembangan konten dan efektivitas platform media digital yang akan 

digunakan sebagai media pemasaran. 

c) Market Opportunity 

Pembangunan desa wisata yang semakin digencarkan oleh masyarakat 

dan didukung oleh Kemenparekraf untuk mendorong potensi yang besar bagi 

desa di Indonesia, termasuk Desa Tanjung. Kerajinan payung muto termasuk 

salah satu kearifan lokal yang dapat menarik wisatawan untuk berkunjung dan 

membeli produk yang dijual oleh Desa Tanjung.  

Nilai sejarah yang kuat juga menjadi ciri khas sehingga dapat 

memperkuat daya tarik wisatawan, terutama bagi para wisatawan yang 

mempunyai kesenangan dengan sejarah dan budaya. Tidak hanya itu, 



lingkungan di Desa Tanjung juga terbilang masih asri sehingga dapat 

memanjakan wisatawan yang datang dari kota-kota besar untuk menyegarkan 

perjalanan dengan melihat hamparan pematang sawah yang masih asri. Dengan 

demikian, potensi yang dapat dikembangkan oleh Desa Wisata Tanjung 

beragam, mulai dari sentra kerajinan lokal, wisata sejarah, hingga lingkungan 

desa yang asri. 

2) Competitive Situation 

Berdasarkan data yang tersedia, terdapat tiga desa di Kabupaten Klaten 

yang secara produktif memproduksi kerajinan payung lukis. Tiga desa tersebut 

yaitu Desa Tanjung, Desa Kenaiban, dan Desa Kwarasan. Sedangkan untuk 

kompetitor, terdapat cukup banyak desa di wilayah Jateng-DIY yang juga 

berbasis sentra kerajinan dan telah ikut serta dalam menjalankan program 

tersebut. Beberapa diantaranya ialah kerajinan bambu di Desa Brajan (Sleman, 

Yogyakarta), kerajinan gerabah di Desa Melikan (Klaten, Jawa Tengah) dan 

Dusun Klipoh (Magelang, Jawa Tengah), dan berbagai desa lainnya. 

3) SWOT Analisys 

a) Strenghts (Kelebihan) 

 Payung lukis mengandung unsur seni, sejarah dan budaya 

 Mempunyai pelanggan tetap yakni Keraton Solo dan Keraton Jogja 

 Mempunyai pelanggan lokal hingga mancanegara 

 Payung lukis tersebut terbuat dari bahan-bahan alami yang mudah 

untuk ditemukan 

 Akses serta transportasi menuju Desa Wisata Payung Lukis 

Juwiring tergolong mudah 

 Pernah mengikuti event nasional dan internasional 

 Produk payung lukis Juwiring sangat beragam, baik dari segi 

bentuk, motif, hingga warna 

b) Weakness (Kekurangan) 

 Masih sedikitnya masyarakat di Desa Wisata Payung yang belum 

begitu paham akan media sosial 

 Pengrajin cenderung kewalahan saat mengerjakan pesanan yang 

banyak karena kerumitan proses produksi 

 Jumlah produksi payung dan minat beli konsumen yang tidak 

sebanding 



 Produk payung lukis Juwiring kalah saing dengan payung plastik 

karena payung lukis tak memiliki daya tahan yang lama dan kurang 

fungsional untuk digunakan sebagai payung biasa 

 Kecilnya modal menjadi masalah sehingga usaha untuk 

mengembangkan desa membutuhkan waktu yang lebih lama 

 Keterbatasan pengrajin yang mampu membuat payung lukis 

Juwiring 

 Masih adanya kesenjangan antar UMKM Payung Lukis Juwiring 

 Belum ada ciri khas tertentu pada produk bahwa itu buatan asli 

mereka 

 Memiliki banyak pesaing pada produk yang sejenis 

 Produk yang dihasilkan terlalu segmented atau hanya bisa dinikmati 

beberapa kalangan orang tertentu 

 Belum terbentuknya POKDARWIS yang mengelola Desa Wisata 

Payung 

 Sedikitnya sumber sejarah dari Desa Wisata Payung Lukis Juwiring 

c) Opportunity (Peluang) 

 Desa Wisata Payung Juwiring memiliki nilai sejarah dan budaya 

yang dapat menjadi nilai jual daerah tersebut 

 Pengunjung dapat belajar, berinteraksi dan bercengkrama dengan 

para pelukis atau pengrajin payung 

 Memiliki potensi lain selain payung lukis seperti kesenian daerah 

dan wisata edukasi alam untuk keluarga kurang terekspos dengan 

baik 

 Mengelola sebuah tempat sebagai wadah untuk para pengunjung 

ketika mengunjungi Desa Wisata Payung  

 Adanya sumber daya manusia (Karang Taruna) dari Desa Juwiring 

yang akan mengelola media sosial Desa Wisata Payung Lukis 

Juwiring 

d) Threats (Ancaman) 

 Adanya pengrajin atau keluarga pengrajin yang mulai beralih, 

berhenti atau tidak tertarik menjadi pengrajin payung lukis  



 Kompetitor dari luar daerah yang mampu memproduksi payung 

serupa dengan harga yang lebih terjangkau dan produk yang 

bervariatif 

 Payung buatan pabrik yang lebih mudah mengjangkau masyarakat 

dan mampu produksi dalam skala besar 

 Payung lukis bisa musnah tergerus jaman jika tidak dilestarikan 

mulai dari sekarang 

 Kelangkaan bahan baku, sehingga para pengrajin harus mencari 

penyuplai bahan baku lain. 

 Kelangkaan bahan baku, sehingga para pengrajin harus mencari 

penyuplai bahan baku lain. 

c. Leverage of secondary associations 

Dalam memanfaatkan asosiasi merek (Keller, 2013) menunjukkan tiga 

indikator yang harus dipenuhi oleh entitas lain. Pertama, kesadaran dan 

pengetahuan tentang entitas. Entitas sekunder harus memiliki tingkat 

pengetahuan dan kesadaran yang tinggi sehingga konsumen dapat 

menyadari, memiliki asosiasi yang kuat, disukai, unik, dan memiliki penilaian 

atau perasaan positif tentang hal itu. Kedua, kebermaknaan pengetahuan 

tentang entitas. Tujuan memanfaatkan asosiasi merek adalah untuk 

membangun persepsi positif konsumen, tanpa meninggalkan merek itu 

sendiri. Oleh karena itu, entitas harus berbagi makna yang relevan dengan 

merek sehingga dapat membangun kesan yang kuat di benak konsumen. 

Terakhir, transferabilitas pengetahuan entitas. Asosiasi yang berguna harus 

dipertimbangkan hanya jika dapat ditransfer ke merek dan oleh karena itu 

meningkatkan kualitas yang dirasakan. 

Desa Wisata Tanjung dapat memanfaatkan asosiasi merek sekunder 

dengan menghubungkan merek dengan aspek-aspek berikut: 

1) Negara atau wilayah geografis lainnya (dengan mengidentifikasi asal 

produk) 

  Menggunakan nama merek dengan mengangkat asal payung muto di 

produksi yaitu di Desa Tanjung, dengan harapan bahwa orang akan 

selalu mengingat payung muto adalah Desa Wisata Tanjung. 

2) Saluran Distribusi (dengan menggunakan strategi saluran) 



 Saluran distribusi Desa Wisata Tanjung bisa melalui Biro Perjalanan 

yang ada di Indonesia khususnya Jawa tengah, dan Event-event 

bertemakan budaya baik Daerah, Nasional maupun Internasional. 

3) Co-branding (melalui Merek Lain) 

  Saat ini Desa Wisata Tanjung masih harus memfokuskan produknya 

pada payung muto, dikarenakan entitasnya adalah destinasi wisata 

edukasi payung yang dimana wisatawan atau pengunjung yang datang 

adalah belajar tentang pembuatan payung muto dari awal hingga 

finishing, juga mengetahui sejarah budaya dari payung muto ini. Tetapi 

tidak menutup kemungkinan untuk Desa Wisata Tanjung melebarkan 

produknya pada edukasi pembuatan sangkar burung kreatif karena 

Sebagian masyarakatnya selain membuat payung muto juga membuat 

sangkar burung yang saat ini penjualannya sudah mencapai kancah 

internasional. 

4) Juru Bicara merek terkait (Celebrity Endorsement) 

 Penggunaan Celebrity Endorsment saat ini belum dilakukan oleh Desa 

Wisata Tanjung karena pengelola memang belum mengelola 

komunikasi pemasarannya.  

5) Olahraga, Budaya, atau Acara Lainnya (melalui sponsor) 

 Produk dari Desa Wisata Tanjung yaitu payung muto memang sudah 

pernah dipamerkan dalam kegiatan pameran di beberapa event yang 

dibawa oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Klaten, namun untuk 

membawa nama Desa Wisata Tanjung sampai saat ini belum pernah 

dilakukan. 

6) Sumber Pihak Ketiga Lainnya (melalui penghargaan atau ulasan) 

 Penghargaan atau ulasan dari beberapa media massa pernah dilakukan 

di Desa Tanjung tentang adanya keberadaan payung muto ini, dan juga 

beberapa fotografer Nasional pernah melakukan sesi foto dengan 

mengexplore payung muto mulai dari pengerjaan hingga finishingnya 

namun kebanyakan hanya setelah payung jadi. 

3. Prototype Big Idea dan Hasil Rancangan (Media Digital dan Visual 

Branding) 

a. Big Idea 

Visual Branding disini dimaksudkan adalah pembentukan merek suatu 



produk dengan tujuan untuk meningkatkan citra dari produk tersebut di mata 

k halayak. Produk yang sedang dibentuk mereknya untuk menuju proses 

pemasaran produk, dibuatkan semacam identitas visual yang berfungsi 

selain sebagai suatu identitas khusus juga untuk lebih mengenalkan atau 

mempromosikan  daerah tersebut para target audiens. Adapun elemen-

elemen terpenting sebuah visual branding terdiri atas : 

1) Brand (merk, logo) yang bisa berbentuk visual, susunan huruf atau 

keduanya 

2) Warna (produk, korporat) 

3) Komposisi semua elemen penyusunnya 

Dapat diartikan perancangan visual branding tersebut sebagai konsep  

perancangan berbagai elemen visual guna menjalin suatu hubungan atau 

komunikasi dengan pemilihan media visual bertujuan memperkenalkan pada 

khalayak mengenai Desa Wisata Tanjung.  

 

Gambar 1. Rancangan Visual Branding 

 

Sumber: Dok. Pribadi 

 

 

 

Discovery Results  

(Hasil Temuan) 

Ingin meningkatkan awareness atau 

kesadaran masyrakat dan 

pengenalan merek dengan menciptakan 

visual yang berkualitas sesuai dengan 

entitas Desa Wisata Tanjung di era 

pandemic  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key Needs 
“Pengelola Desa Tanjung berharap dapat 

menciptakan Visual Branding” 

Berdasarkan temuan di lapangan, kami  

mengidentifikasi hal-hal  atau kebutuhan 

sebagai berikut: 

- Tingkatkan kesadaran  melalui 

komunikasi visual yang efektif 

- Membuat logo yang 

menghubungkan nilai, kepribadian, 

dan tujuan pemasaran dari Desa 

Wisata Tanjung 

- Visual merek yang melekat di benak 

pasar sasaran 

- Membangkitakan perasaan positif 

sehingga orang akan mengunjungi 

Desa Wisata dengan sisi emosional 

baik yang terkait dengan produk 

- Present a traditional and valuable 

image to the world 

- Miliki akun media sosial yang 

menarik pengunjung dan mengajak 

mereka untuk berkunjung ke Desa 

Wisata Tanjung 

 

Desired Deliverables 
Berdasarkan kebutuhan di atas kami 

mendapatkan benang merah bahwa awal 

dari sebuah awalan untuk visual branding 

adalah membuat VIG (Visual Identity 

Guidelines) terlebih dahulu agar produk 

memiliki prinsip dalam tata Kelola visual 

maupun audio visual di masa mendatang, 

yaitu: 

- Logo Brand 

- VIG (Visual Identity Guidelines) 

for educational tourism destination 

– Desa Wisata Tanjung 

- Application example 



Setelah visual branding maka akan dijadikan menjadi konten yang akan 

diupload di media digital sebagai media komunikasi pemasaran. Diketahui 

bahwa media digital adalah format konten yang dapat diakses oleh 

perangkat-perangkat digital. Media digital ini bisa berupa website, media 

sosial, gambar dan video digital, audio digital dan lain-lain. 

 

b. Hasil Perancangan 

Berikut adalah hasil rancangan berdasarkan hasil dari penelitian Desa 

Wisata Tanjung dengan mengaplikasikan “big idea” yang di dapat dalam 

pembuatan visual branding dasar dalam visual identity guidline. Visual 

Identity guidline dibuat sebagai dasar pijakan dalam membuat rancangan 

atau desain pada konten baik visual maupun audio visual ke depannya, yaitu 

sebagai berikut: 

 

Gambar 2. Visual Identity guidline 

 

Sumber: Dok. Pribadi 

 

 



Gambar 3. Logo Composition 

 

Sumber: Dok. Pribadi 

 

Gambar 4. Logo Placement Clear Spacing 

 

Sumber: Dok. Pribadi 

 

 

 

 



Gambar 5. Logo Variations 

 

Sumber: Dok. Pribadi 

 

Gambar 6. Logo Aplication Rules 

 

Sumber: Dok. Pribadi 

 

 

 



Gambar 7. Posters, Imagery & Logo Application Examples 

 

Sumber: Dok. Pribadi 

Kesimpulan 

Strategic brand management process merupakan suatu proses 

perencanaan strategis dalam upaya membangun sebuah brand. Dalam proses 

tersebut terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan untuk memperkuat 

suatu brand management, dimana stepnya meliputi Identifying and establishing 

brand positioning and values, Planning and implementing brand marketing 

programs, Measuring and interpreting brand performance, dan Growing and 

sustaining brand equity.  

Desa Wisata Tanjung dengan potensi lokal penghasil kerajinan Payung 

Muto menjadi obyek penelitian dalam tahap ini pada prasurvey yang telah 

dilakukan berada pada step kedua strategic brand management process yaitu 

planning and implementing brand marketing programs. Dalam tahap ini penelitian 

yang akan dilakukan adalah tentang bagaimana komunikasi pemasaran melalui 

visual branding, dan penggunaan media digital dapat dijadikan sebagai suatu 

prototype dalam upaya mendongkrak awareness masyarakat terhadap adanya 

desa wisata rintisan baru di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah yaitu Desa Wisata 

Tanjung. 
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