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ABSTRAK 

 Ekowisata Kampung Blekok merupakan wisata baru yang berlokasi di Kota 
Situbondo. Daya tarik wisata tersebut terletak pada hutan mangrove yang menjadi 
habitat ratusan  ribu burung blekok sejenis burung bangaut. Hingga saat ini, 
Kampung Blekok masih belum memiliki sistem branding visual  yang baik, fakta 
tersebut didukung oleh hasil depth interview permintaan stakeholder untuk 
pembuatan branding baru, dan data statistik pengunjung yang hanya mencapai 200 
orang wisatawan untuk setiap minggunya. Perancangan branding ini dilakukan 
dengan menggunakan metode riset, antara lain studi eksperimental untuk 
menentukan konsep branding, observasi terhadap eksisting Kampung Blekok, 
depth interview dengan stakeholder Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata dan 
Pokdarwis, prototyping untuk membuat purwarupa produk, serta kuisioner pada 
pengunjung, berupa remaja awal pecinta lingkungan. Seluruh penelitian tersebut 
dihasilkan konsep ekowisata dengan perlakuan khusus serta edukasi agar tidak 
mengganggu ekosistem alam, dimana kehidupan burung blekok, hutan mangrove, 
dan  kehidupan  manusia berjalan harmonis dengan mengusung konsep “Harmoni 
Alam dan Manusia”, untuk menggambarkan Branding Kampung Blekok sebagai 
ekowisata yang dapat diperkenalkan sebagai destinasi ekowisata yang alami, 
menyenangkan, dan mengedukasi, sehingga pesan yang disampaikan dapat 
memberikan kesan tersendiri di dalam benak pengunjung. Oleh sebab itu, 
diperlukan perancangan branding ekowisata Kampung Blekok Situbondo dengan 
keluaran  akhir berupa  media graphic standard manual, identitas, konten media 
promosi offline online, EGD, maskot hingga aplikasi media pada alat makan dan 
kendaraan. Setelah semua telah terkonsep dengan baik, keluaran selanjutnya adalah 
terjadinya peningkatan wisatawan secara drastis baik dari warga lokal Situbondo 
sampai masyarakat luar daerah Situbondo dengan terciptanya branding concept 
Harmoni Alam dan Manusia.  
 
Kata Kunci: Kampung Blekok, Ekowisata, Harmoni, Alam, Manusia 
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ABSTRACT 

 Kampung Blekok Ecotourism is a new tourism located in the City of 
Situbondo. The tourist attraction is located in the mangrove forest which is a habitat 
for hundreds of thousands of black bird species of bangaut. Until now, Blekok 
Village still does not have a good visual branding system, this fact is supported by 
the results of a depth interview of stakeholder requests for new branding, and visitor 
statistics that only reach 200 tourists per week. This branding design is carried out 
by using research methods, including experimental studies to determine the concept 
of branding, observation of the existing Kampung Blekok, depth interviews with 
stakeholders of the Department of the Environment, Government of the tourism and 
Pokdarwis, prototyping to make product prototypes, and questionnaires to visitors, 
in the form of early adolescent lovers environment. All of these studies resulted in 
the concept of ecotourism with special treatment and education so as not to disrupt 
the natural ecosystem, where the life of Blekok birds, mangrove forests, and human 
life goes harmoniously by carrying out the concept of "Natural and Human 
Harmony", to describe the Branding of Blekok Village as an ecotourism that can be 
introduced as a natural, fun and educational ecotourism destination, so that the 
message delivered can give its own impression in the minds of visitors. Therefore, 
the design of Kampung Blekok Situbondo ecotourism branding is needed with the 
final output in the form of manual graphic media standards, identity, offline online 
promotional media content, EGD, mascot to media applications on cutlery and 
vehicles. After all has been well conceptualized, the next output is a drastic increase 
in tourists both from local residents of Situbondo to people outside the Situbondo 
area with the creation of the concept of harmony of Nature and Humans. 
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ABSTRAK 

 Ekowisata Kampung Blekok merupakan wisata baru yang berlokasi di Kota 
Situbondo. Daya tarik wisata tersebut terletak pada hutan mangrove yang menjadi 
habitat ratusan  ribu burung blekok sejenis burung bangaut. Hingga saat ini, 
Kampung Blekok masih belum memiliki sistem branding visual  yang baik, fakta 
tersebut didukung oleh hasil depth interview permintaan stakeholder untuk 
pembuatan branding baru, dan data statistik pengunjung yang hanya mencapai 200 
orang wisatawan untuk setiap minggunya. Perancangan branding ini dilakukan 
dengan menggunakan metode riset, antara lain studi eksperimental untuk 
menentukan konsep branding, observasi terhadap eksisting Kampung Blekok, 
depth interview dengan stakeholder Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata dan 
Pokdarwis, prototyping untuk membuat purwarupa produk, serta kuisioner pada 
pengunjung, berupa remaja awal pecinta lingkungan. Seluruh penelitian tersebut 
dihasilkan konsep ekowisata dengan perlakuan khusus serta edukasi agar tidak 
mengganggu ekosistem alam, dimana kehidupan burung blekok, hutan mangrove, 
dan  kehidupan  manusia berjalan harmonis dengan mengusung konsep “Harmoni 
Alam dan Manusia”, untuk menggambarkan Branding Kampung Blekok sebagai 
ekowisata yang dapat diperkenalkan sebagai destinasi ekowisata yang alami, 
menyenangkan, dan mengedukasi, sehingga pesan yang disampaikan dapat 
memberikan kesan tersendiri di dalam benak pengunjung. Oleh sebab itu, 
diperlukan perancangan branding ekowisata Kampung Blekok Situbondo dengan 
keluaran  akhir berupa  media graphic standard manual, identitas, konten media 
promosi offline online, EGD, maskot hingga aplikasi media pada alat makan dan 
kendaraan. Setelah semua telah terkonsep dengan baik, keluaran selanjutnya adalah 
terjadinya peningkatan wisatawan secara drastis baik dari warga lokal Situbondo 
sampai masyarakat luar daerah Situbondo dengan terciptanya branding concept 
Harmoni Alam dan Manusia.  
 
Kata Kunci: Kampung Blekok, Ekowisata, Harmoni, Alam, Manusia 
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ABSTRACT 

 Kampung Blekok Ecotourism is a new tourism located in the City of 
Situbondo. The tourist attraction is located in the mangrove forest which is a habitat 
for hundreds of thousands of black bird species of bangaut. Until now, Blekok 
Village still does not have a good visual branding system, this fact is supported by 
the results of a depth interview of stakeholder requests for new branding, and visitor 
statistics that only reach 200 tourists per week. This branding design is carried out 
by using research methods, including experimental studies to determine the concept 
of branding, observation of the existing Kampung Blekok, depth interviews with 
stakeholders of the Department of the Environment, Government of the tourism and 
Pokdarwis, prototyping to make product prototypes, and questionnaires to visitors, 
in the form of early adolescent lovers environment. All of these studies resulted in 
the concept of ecotourism with special treatment and education so as not to disrupt 
the natural ecosystem, where the life of Blekok birds, mangrove forests, and human 
life goes harmoniously by carrying out the concept of "Natural and Human 
Harmony", to describe the Branding of Blekok Village as an ecotourism that can be 
introduced as a natural, fun and educational ecotourism destination, so that the 
message delivered can give its own impression in the minds of visitors. Therefore, 
the design of Kampung Blekok Situbondo ecotourism branding is needed with the 
final output in the form of manual graphic media standards, identity, offline online 
promotional media content, EGD, mascot to media applications on cutlery and 
vehicles. After all has been well conceptualized, the next output is a drastic increase 
in tourists both from local residents of Situbondo to people outside the Situbondo 
area with the creation of the concept of harmony of Nature and Humans. 
 
Key Word: Kampung Blekok, Ecotourism, Harmony, Nature, Humans 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
  

1.1. Latar Belakang Permasalahan  

Kampung Blekok merupakan ekowisata berbasis konservasi yang terdapat 

di kabupaten Situbondo, tepatnya di desa Klatakan dusun Pesisir Timur. Pada tahun 

2017 Kawasan tersebut ditetapkan sebagai kawasan konservasi berdasarkan 

peraturan Bupati Situbondo tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan pada 

tanggal 24 maret 2019 ditetapkan sebagai ekowisata baru. Kampung Blekok juga 

dianugerahi sebagai Anugerah Wisata Terbaik Jawa Timur tahun 2019. Didukung 

dengan visi Gubernur Jawa Timur Khofifah-Emil “Nawa Bakti Satya” Jatim 

Harmoni: sebagai upaya menjaga harmoni sosial dan alam dalam melestarikan 

budaya dan lingkungan hidup dengan pariwisata partisipatoris.  

Kawasan Kampung Blekok terdapat di kawasan hutan mangrove yang 

memiliki luas lahan hingga 6,3 Ha. Ekowisata Kampung Blekok dikelola oleh 

Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Kampung Blekok yang merupakan warga 

Desa Klatakan, yang didukung oleh Dinas Pariwisata, dan Dinas Lingkungan Hidup 

Situbondo. Eksistensi Ekowisata Kampung Blekok didukung dengan perencanaan 

dibangunnya jalan tol Probowangi (Probolinggo - Situbondo - Banyuwangi) yang 

akan rampung pada tahun 2022.   

Berdasarkan dinas lingkungan hidup Kabupaten Situbondo tahun 2016, 

hutan mangrove di kawasan kampung blekok memiliki kerapatan sekitar 2000 

pohon/Ha, yang terdiri dari 10 pohon mangrove berbeda dan lebih dari 11 jenis 

fauna khas yaitu burung blekok dimana 3 diantaranya merupakan hewan dilindungi.  

Kampung Blekok menawarkan berbagai wisata yaitu, wisata perahu, 

edukasi botani, edukasi 3R (Reuse; Reduce; Recycle), dan edukasi kerajinan. 

Program wisata tersebut ditargetkan bagi remaja awal yang peduli dan mencintai 

lingkungan. Dengan konsep yang diangkat yaitu “Harmoni Alam dan Manusia” 

menurut Ranti Seta Dinas Lingkungan Hidup adalah keselarasan dan keseimbangan 

antara kehidupan manusia dan alam yang memiliki simbiosis mutualisme (saling 

menguntungkan) dan berkelanjutan, antara tanaman mangrove, burung blekok, dan 
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kehidupan masyarakat pesisir di Desa Klatakan, Kampung Blekok yang tidak dapat 

dipisahkan.   

Jumlah pengunjung kawasan kampung blekok terhitung dari januari sampai 

Agustus 2019, sekitar 42.240 pengunjung dewasa dan 3.237 pengunjung anak-anak. 

Jumlah pengunjung setiap minggunya masih terbatas, sekitar 200-300 pengunjung. 

Pengunjung kawasan blekok tersebar dari seluruh penjuru Nusantara, meskipun 

masih terhitung kecil karena angkanya hanya 10% dari total pengunjung 45.477. 

Sisanya merupakan pengunjung lokal sekitaran Situbundo, menurut Data Jumlah 

Pengunjung Ekowisata Kampung Blekok. Harga tiket yang dijual seharga 5.000 

rupiah untuk satu orang.     

  
Gambar.1.1 Data Jumlah Pengunjung Ekowisata Kampung Blekok

 (Sumber: Pokdarwis Kampung Blekok)  
  

  Menurut Ranti Seta Dinas Lingkungan Hidup, Kampung Blekok belum 

memiliki aturan identitas visual yang memadai dan hanya melakukan branding 

seadanya oleh pengelola dan warga sekitar seperti pada gambar 3 Hal ini 

menjadikan kampung wisata blekok masih belum terlihat secara utuh bagi 

masyarakat luar Situbondo. Media Eksisting yang terlihat masih berupa brosur, 

baliho, signage dan souvenir yang tidak memiliki aturan visual yang sama.  

Branding berperan sebagai salah satu solusi sebagai sarana untuk 

memperkuat brand yang dimiliki oleh Ekowisata Kampung Blekok kepada 

pengunjung, dengan dilakukannya branding ciri khas dari Ekowisata tersebut dapat 
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lebih dikenal dan lebih mudah diingat dan tertanam di dalam benak  masyarakat, 

selain mengenalkan keberagaman tumbuhan dan burung air disana, diharapkan bagi 

kelompok masyarakat yang peduli terhadap lingkungan dapat berpartisipasi dalam 

pengembangan Kampung Blekok tersebut.    

  
Gambar. 1.2 Logo Kampung Blekok 

Sumber: Kampung Blekok  
  

  
 (a)       (b)        (c)  

Gambar 1.3  (a) Eksisting Billboard (b) EksistingSignage system (c) eksisting suvenir  

  

  Berdasarkan observasi dan studi eksisting kampung Blekok, media visual 

Kampung Blekok belum tersistem dengan baik. Karena Dalam branding 

dibutuhkan elemen pengenal atau identitas utama dari sebuah brand adalah simbol 

atau logo. Warna, tipografi, slogan, elemen suara dan elemen pengenal lainnya yang 

juga memiliki peran penting, dan secara tidak langsung elemenelemen tersebut 

membentuk pola pengenalan brand yang dapat dilihat. (Wally Ollins. 2008, The 

Brand Handbook, p.30). Sehingga dibutuhkan branding yang terintegrasi dan 

tersusun secara baru berdasarkan permintaan stakeholder Kampung Blekok. 
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  Dengan tetap mempertahankan warna dan ciri khas Kampung Blekok yang 

telah ada, perancangan branding ekowisata Kampung Blekok Situbondo 

mengangkat  konsep harmoni alam dan manusia. Dalam hal ini branding yang 

dilakukan difokuskan kepada lima inti elemen branding, antara lain (Marketing 

tools, Souvenir, EGD, Stationary, dan Uniform). 

  Diharapkan dengan perancangan branding ekowisata Kampung Blekok, 

ekowisata tersebut dapat lebih dikenal oleh masyarakat di luar Situbobdo bahwa 

Kampung Blekok merupakan Ekowisata dengan keindahan keharmonian antara 

mangrove, burung air dan etnik manusia.  

  

1.2 Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, didapatkan permasalahan untuk 

melakukan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana cara merancang system branding visual media dari Kampung 

Blekok agar lebih dikenal masyarakat luas?   

2. Bagaimana cara membuat identitas visual branding baru untuk Ekowisata 

Kampung Blekok Situbondo?   

3. Bagaimana merancang branding Ekowisata Kampung Blekok dengan 

konsep harmoni alam dan manusia?  

4. Bagaimana cara meningkatkan pengunjung dari ekowisata Kampung 

Blekok, agar melebihi dari target minimal 300 pengunjung setiap 

minggunya?   

5. Bagaimana cara pengunjung dapat menikmati keindahan dan mengingat 

eksistensi ekowisata Kampung Blekok pada masa pandemi covid-19 2020? 

  

1.4 Tujuan Penelitian  

  Tujuan penelitian ini adalah:  

1. Menciptakan lima elemen visual media Kampung Blekok (Marketing tools, 

uniform, EGD, stationary, souvenir)  

2. Menciptakan sebuah destinasi branding yang efektif dan mampu 

menunjukkan identitas serta keunikan Ekowisata Kampung Blekok   
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3. Merancang branding dengan cara studi eksperimental, observasi dan depth 

interview dengan DLH, Dinas Pariwisata dan Pokdarwis Kampung Blekok. 

4. Aktivasi dan integrasi media Kampung Blekok agar lebih dikenal oleh 

masyarakat dan pengunjung  

5. Menciptakan konten media reminder di sosial media dengan kalimat dan 

games interaktif agar eksistensi Kampung Blekok dapat terus dilihat oleh 

followers. 

  

1.5. Batasan Masalah  

  Berikut adalah batasan-batasan masalah di dalam penelitian ini.   

1. Kampung Blekok yang dimaksud merupakan Kampung Blekok pada peta 

gambar. 1.4  

  
Gambar. 1.4 Denah Kampung Blekok  

(Sumber: Kampung Blekok)  

 

2. Konsep harmoni Alam dan Manusia yang diangkat berdasarkan konsep 

Kampung Blekok Dinas Lingkungan Hidup yaitu keselarasan dan 

keseimbangan antara kehidupan manusia dan alam yang memiliki simbiosis 

mutualisme (saling menguntungkan) dan berkelanjutan.  

3. Visual branding yang dirancang meliputi lima inti elemen branding: 

Marketing tools, Souvenir, EGD, Stationary, dan Uniform  

4. Target segmen utama adalah laki-laki dan perempuan usia remaja awal dan 

akhir yang cinta dan tertarik terhadap lingkungan menurut DepKes RI 2009   
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5. Metode yang digunakan dalam perancangan ini meliputi data sekunder 

dengan studi literatur mengenai branding tempat, dan identitas branding. 

Data primer dengan Depth interview dengan Dinas Pariwisata Kota 

Situbondo, Dinas Lingkungan Hidup Kota Situbondo, Pokdarwis Kampung 

Blekok dan eksisting Kampung Blekok.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Studi Ekowisata 

Studi Ekowisata ini dilakukan untuk mempelajari ekowisata yang telah sukses 

dan menjadi komparator dalam perancangan yang akan dibuat. Saat ini kita mulai 

melihat banyak destinasi ekowisata impian yang ada di dunia khususnya Indonesia: 

seperti, Taman Nasional Komodo Nusa Tenggara Timur Indonesia, The Heart OF 

Borneo, Indonesia-Malaysia-Brunei Darussalam, Gardens By The Bay Singapore. 

Studi ketiga tempat wisata berbasis alam ini berdasarkan Buku 101 Great Outdoor 

Gateways 2012 dserta Gifhari Yuristhadi, dan Syinthia Dewi dalam jurnalnya Srategi 

Branding Pariwisata Indonesia Untuk Pemasaran Mancanegara. 

 

 2.1.1 Taman Nasional Komodo Nusa Tenggara Timur Indonesia 

 
Gambar 2.1 Taman Nasional Komodo 
(Sumber: Taman Nasional Komodo) 

 

Taman nasional komodo didirikan pada tahun 1980 untuk melindungi hewan 

purba seperti kadal, dimana hewan tersebut masuk kedalam daftar warisan dunia 

tahun 1991. Taman Nasional Komodo merupakan Unesco world heritage side, dan 

Marine Biosphere Reserve. Ketiga pulau dikelilingi oleh salah satu ligkungan 

kelautan terbaik di dunia dengan terumbu karang, hamparan rumput laut, dan gunung-
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gunung laut yang memiliki lebih dari 1000 spesies ikan, 70 spesies bunga karang, 14 

spesies paus, begitu pula lumba-lumba, hiu, dugong, manta, dan penyu laut. Lebih 

dari 260 spesies koral dan terumbu karang.  

x Tour guide yang ada di Taman Nasional Pulau Komodo nuga membawa turis 

ke tempat terbaik ketika Komodo aktif saat siang hari atau sore hari. 

x Tipe pengunjung yang mendatangi Pulau Komodo merupakan traveller dan 

banyak pengunjung mancanegara. Pengunjung dianjurkan untuk berhati-hati 

terhadap kaki dan ekor komodo yang berbekas di pasir.  

x Signage dan tempat-tempat disana di bangun seperti artefak-artefak kuno dari 

tulang dan kayu yang khas pulau Nusa Teanggara. Serta Pintu masuk atau 

gate yang terbuat dari batu menambah kesan purba dari Pulau Komodo 

tersebut. 

 
       (a)      (b) 

Gambar 2.2 (a) Gate masuk (b) Signage 
(Sumber: Pontas.ID) 
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 2.1.2 The Heart Of Borneo Indonesia, Malaysia & Brunei Darussalam 

 

 
Gambar 2.3 Hutan Hujan Amazon 

(Sumber: Heart OF Borneo) 
 

 Jantung Borneo, merupakan pusat biodiversity asia tenggara dan hutan hujan 

terbesar ketiga di dunia. Tempat ini merupakan rumah dari 6% biodiversity di dunia. 

Dengan luas 220,000 km2 dimana terbentang dari dataran tunggi dan rendah dari 

brunei darussalam, Serawak, dan Sabah[2]. 

x Hutan Borneo yang luas menjadikan pengunjung perlu memilih untuk 

mendatangui Kalimantan, Sabah, Brunei atau Sarawak untuk bisa sampai di 

Hutan Hujan yang luas ini.  

x Ketiga pemerintah dari The Heart Of Borneo (Brunei Darussalam-Malaysia- 

Indonesia) mendeklarasikan untuk perlindungan hutan blantara ini pada tahun 

2007. Banyak daerah-daerah yang belom teridentifikasi dan terbagi.l sert 

luasnya hutan dan spesies yang langka.  

x Terdapat suku pedalaman yang menjadikan Borneo menjadi pulau dengan ciri 

khas tersendiri. Karena memiliki tradisi kuno yang berbeda beda, mulai dari 

Suku Iban, Dayak, sampai Kayan. Mereka suku yang tetap melindungi borneo 

dengan cara hidup yang menarik bagi pengunjung Borneo. 
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x Konsep dan desain yang digunakan oleh The Hearth of Borneo menggunakan 

warna bumi, seperti coklat dan hijau pada logonya. Menggambarkan hutan di 

Pulau Borneo yang hijau dan luas dengan peta yang dijadikan dalam logo. 

x Signage yang digunakan menggunakan kayu-kayu ciri khas hutan berwarna 

cokelat. 

x Brosur yang dimiliki The Heart Of Borneo menggambarkan keadaan terkini 

dan fakta-fakta menarik tentang Hutan Hujan, serta hal yang dapat dilakukan 

untuk menyelamatkan hutan ini, dengan penggunaan warna hijau dan putih, 

serta gambar hewan-hewan yang ada di sana.  

 
    (a)     (b)  

  

Gambar 2.4 (a) Brosur The Heart Of Borneo (b) Signage 
(Sumber: heart Of Borneo) 
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 2.1.3 Gardens By The Bay Singapore 

  
Gambar 2.5 Gardens By The Bay 

(Sumber: Gardens By The Bay Singapore) 
 

Singapura hanya memiliki luas wilayah 680 Km2 dan populasi lebih 4 juta 

orang. Kini, Singapira berhasil menarik wisatawan hingga 15 juta lebih pada tahun 

2008. 

x Tagline Singapura : The New Asia yang mampu memposisikan negaranya 

sebagai tourism indistry mampu menciptakan ekowisata yang menarik dengan 

hamparan tumbuhan yang luas mampu memberikan pengalaman yang berbeda 

bagi pengunjung untuk menikmati atraksi dan berfoto.  

x Warna yangdigunakan merupakan warna Ungu sebagai warna signage dan 

visual media lainnya seperti pada gambar 2.3. Dengan gaya visual yang unik 

dan menarik sehingga mudah dibaca dan dapat memberikan kesan yang 

menyenangkan. 
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   (a)     (b) 

Gambar 2.6 (a) Signage Gardens By The Bay (b) Peta Gadens By The Bay 
(sumber: Gardens By The Bay Singapore) 

 

x Gardens By The Bay juga merupakan Lembaga karakter publik dan amal yang 

terdaftar dibawah Charities Act serta mendapatkan penghargaan Charity 

Transparency Award dan Charity Governance Award 2017. 

x  Gardens By The Bay memiliki konservasi tumbuhan yang luas di Flower 

Dome dan Cloud Forest, dimaksudkan untuk menjadi pertunjukan hemat 

energi dari teknologi bangunan berkelanjutan dan untuk menyediakan ruang 

edukasi semua cuaca, tumbuhan di dalam Garden, bahkan menjadikan tempat 

ini untuk objek foto yang menarik karena keindahan arsitektur, tumbuhan, dan 

teknologinya[3].  

 

2.2 Tinjauan Ekowisata 

Ekowisata adalah “Wisata alam berdampak ringan yang menyebabkan 

terpeliharanya spesies dan habitatnya secara langsung dengan peranannya dalam 

pelestarian dan atau secara tidak langsung dengan memberikan pandangan kepada 

masyarakat setempat, untuk membuat masyarakat setempat dapat menaruh nilai, dan 

melindungi wisata alam dan kehidupan lainnya sebagai sumber pendapatan 

(Goodwin, 1997:124)”. Indonesia adalah negara kedua dengan biodervesitas tertinggi 
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di dunia, berdasarkan fenomena itu, pengembangan ekowisata dapat dikembnagkan 

dengan mencakup jenis-jenis wisata yang memanfaatkan sumber daya alam dalam 

bentuk yang masih lain dan alami, termasuk spesies, habitat, bentangan alam, 

pemandangan dan kehidupan air laut dan air tawar. 

Ekowisata merupakan kegiatan wisata yang menarik perhatian besar terhadap 

kelestarian sumber daya alam dan lingkungan sebagai salah satu isu utama dalam 

kehidupan manusia, baik secara ekonomi, sosial dan politik (Sastrayuda, 2010:2).  

 2.2.1 Prinsip Ekowisata  

The International Ecotourism Society memiliki peraturan untuk ekowisata 

yang benar yaitu: 

1. Meminimalisir dampak pengunjung terhadap lingkungan 

2. Observasi dan respect terhadap alam sekitar, alam maupun kultur 

3. Memiliki keuntungan bagi keduanya, yaitu pengelola dan pengunjung 

4. Memberikan keuntungan financial untuk konservasi 

5. Memberikan keuntungan financial (baik dalam keuntungan, kenyataan dan 

mental) terhadap warga sekitar 

6. Menaikkan awareness pengunjung dari warga negara itu sendiri, seperti 

lingkungan, sosial dan politik 

Dari pengetahuan terhadap motivasi ekowisata, maka prinsip utama ekowisata 

menurut Choy (1998:179), adalah meliputi :  

1. Lingkungan ekowisata haru bertumpu pada lingkungan alam dan budaya yang 

relatif belum tercemar atau terganggu  

2. Masyarakat ekowisata harus dapat memberikan manfaat ekologi, sosial, dan 

ekonomi langsung kepada masyarakat setempat  
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3. Pendidikan dan pengalaman ekowisata harus dapat meningkatkan pemahaman 

akan lingkungan alam dan budaya yang terkait, sambil berolah pengalaman 

yang mengesankan  

4. Keberlanjutan ekowisata harus dapat memberikan sumbangan positif bagi 

keberlanjutan ekologi dan lingkungan tempat kegiatan, tidak merusak, tidak 

menurunkan mutu, baik jangka pendek dan jangka panjang  

5. Manajemen ekowisata harus dapat dikelola dengan cara yang bersifat 

menjamin daya hidup jangka panjang bagi lingkungan alam dan budaya yang 

terkait di daerah tempat kegiatan ekowisata, sambil menerapkan cara 

mengelola yang terbaik untuk menjamin kelangsungan hidup ekonominya.  

Berdasarkan kepada lima prinsip tersebut di atas, terdapat beberapa ciri yang 

melatarbelakangi wisatawan eko, seperti dikemukakan Silver (1998:103):  

1. Menginginkan pengalaman asli yang mendalam  

2. Menganggap pengalaman itu layak dijalani, baik secara pribadi maupun 

secara sosial  

3. Kurang menyukai rombongan yang besar dengan rencana perjalanan yang 

ketat. 

4. Mencari tantangan fisik dan mental  

5. Mengharapkan interaksi pengalaman dengan budaya dan penduduk setempat  

6. Mudah menyesuaikan diri, sering lebih menyukai tempat menginap yang asli 

seperti pedesaan  

7. Toleran terhadap ketidaknyamanan 
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 2.2.2 Tujuan, Manfaat Dan Sasaran Ekowisata 

Ekowisata memiliki tujuan, manfaat dan sasarannya sendiri. Menurut Gumelar 

Sastrayudha (2010:5-7): 

a. Tujuan 

1. Mendorong usaha pelestarian dan pembangunan berkelanjutan  

2. Membangun kesadaran dan penghargaan atas lingkungan dan budaya di 

daerah tujuan wisata, baik bagi diri wisatawan, masyarakat setempat maupun 

para penentu kebijakan di bidang kebudayaan dan kepariwisataan setempat  

3. Mengurangi dampak negatif berupa kerusakan atau pencemaran lingkungan 

dan budaya lokal akibat kegiatan wisata  

4. Memberikan keuntungan ekonomi secara langsung bagi konservasi melalui 

kontribusi atau pengeluaran ekstra wisatawan  

5. Mengembangkan ekonomi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat 

setempat dengan menciptakan produk wisata alternatif yang mengedepankan 

nilai-nilai dan keunikan lokal.  

b. Manfaat 

1. Mendidik wisatawan tentang fungsi dan manfaat lingkungan, alam dan 

budaya  

2. Meningkatkan kesadaran dan penghargaan akan lingkungan dan budaya 

sambil memperkecil dampak kegiatan manusia terhadap lingkungan tersebut  

3. Bermanfaat secara ekologi, sosial, ekonomi bagi masyarakat setempat  

4. Menyumbang langsung pada pelestarian dan berkelanjutan manajemen 

lingkungan alam dan budaya yang terkait  
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5. Memberikan berbagai alternatif pemikiran bagi penentu kebijakan dalam 

menyusun kebijakan, program pengembangan ekowisata di kota/kabupaten di 

Jawa Barat.  

c. Sasaran 

1. Terwujudnya kesadaran antara wisatawan dengan masyarakat setempat 

tentang konservasi  

2. Terwujudnya saling pengertian diantara wisatawan dan masyarakat setempat 

dalam menata, mengembangkan potensi ekowisata berdasarkan kepada 

pengalaman dan tukar pikiran tentang budaya, pengalaman hidup dan cara- 

cara konservasi alam diantara mereka, sehingga menghasilkan satu product 

positioning yang tepat  

3. Terwujudnya organisasi masyarakat setempat yang bertujuan mengelola usaha 

pariwisata guna menunjang kebutuhan wisatawan selama berada di lokasi 

ekowisata dan dalam rangka mengembangkan hubungan dengan berbagai 

organisasi ekowisata nasional maupun internasional  

4. Terwujudnya prinsip saling pengertian melalui prinsip kemitraan dengan cara 

meningkatkan pemahaman yang sama mengenai lingkungan, permasalahan 

lingkungan serta peranan masing-masing komponen, yaitu pemerintah, 

pengusaha maupun masyarakat, masing-masing mempunyai kepentingan dan 

kapasitas berbeda dibidang lingkungan. Perbedaan porsi itulah yang harus 

dipahami masing-masing pihak, sehingga melahirkan pola kemitraan yang 

saling menunjang  

5. Terwujudnya rasa bangga masyarakat terhadap lingkungan dan budayanya, 

sehingga dapat berpengaruh juga terhadap wisatawan untuk dapat menghargai 

lingkungan dan budaya masyarakat setempat.  
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 2.2.3 Pendekatan Pengembangan Ekowisata 

 Untuk tercapainya pengembangan dan pembinaan ekowisata integratif, 

dibutuhkan beberapa pendekatan menurut Gumelar Sastrayudha (2010:8-

12):Pendekatan lingkungan. Definisi maupun prinsip-prinsip ekowisata mempunyai 

implikasi langsung kepada wisatawan dan penyedia jasa perjalanan wisatawan. 

Wisatawan dituntut untuk tidak hanya mempunyai kesadaran lingkungan dan 

kepekaan sosial budaya yang tinggi, tetapi mereka harus mampu melakukannya 

dalam kegiatan wisata melalui sifat-sifat empati wisatawan, digugah untuk 

mengeluarkan pengeluaran ekstra untuk pelestarian alam. Analisis yang mendalam 

terhadap pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pelestarian dan konservasi 

lingkungan perlu dilakukan untuk menemu kenali pihak yang berpentingan dan 

memanfaatkan lingkungan sebagai bagian dari kehidupannya. 

 Pertumbuhan ekonomi dan perubahan karakteristik psikografis dan 

demografis wisatawan di Negara asal, menciptakan kelompok pasar dengan 

penghasilan yang tinggi dan harapan yang berbeda dalam melakukan perjalanan 

wisata. Kondisi ini menyebabkan paket-paket wisata konvensional mulai ditinggalkan 

dan makin besarnya permintaan perjalanan wisata jenis baru yang lebih berkualitas 

dan mengandalkan lingkungan sebagai obyek dan data tarik wisata yang dikunjungi. 

Mereka memiliki pandangan yang berubah, terutama penghargaan akan lingkungan 

dan perbedaan budaya. 

 Pergeseran paradigma gaya hidup wisatawan sebagaimana di atas, tentunya 

akan sangat penting dicermati agar dalam pengembangan dan pembinaan ekowisata 

diberbagai kota dan kabupaten tidak hanya sekedar membuat kebijakan 

pengembangan ekowisata, akan tetapi memiliki pendekatan dalam perencanaan yang 

holistis dengan menerapkan keseimbangan hubungan mikro (manusia) dan makro 

(alam) untuk mencegah ketidakadilan, kesalahan dan perusakan terhadap alam dan 

budaya. Pendekatan yang berkesinambungan tersebut, mengingatkan kepada para 

pelaku yang terkait alam pengembangan ekowisata untuk senantiasa mengendalikan 
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diri (self control), mempertimbangkan manfaat sebesar-besarnya untuk melestarikan 

alam dan lingkungannya serta keseimbangan budaya yang pada gilirannya secara 

menyeluruh pada tingkat lokal, regional, nasional dan internasional, termasuk 

masyarakat penduduk asli. 

1. Pendekatan partisipasi dan pemberdayaan  

 Pendekatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat setempat 

pengembangan ekowisata, harus mampu menghasilkan model partisipasi 

masyarakat. Partisipasi masyarakat setempat dilibatkan dalam penyusunan 

perencanaan sejak awal, dimana masyarakat dapat menyampaikan gagasan- 

gagasan yang dapat memberikan nuansa Participatory Planning, dan 

mendorong mereka mengembangkan gagasan murni tanpa pengendalian dan 

pengarahan terkendali dari pihak-pihak berkepentingan. Beberapa unsur yang 

mampu mendorong gagasan adalah ekonomi, konservasi, sosial, politik, 

regulasi lingkungan, pemberdayaan dan reklamasi lingkungan yang rusak, 

pemberdayaan seni budaya lokal dan lain-lain.  

2.  Pendekatan sektor publik  

 Peran sektor publik sangat penting dalam pembinaan otoritas untuk menyusun 

kebijakan dan pengendalian tentang manfaat sumber daya alam dan 

lingkungan, di dalamnya pemerintah memiliki otoritas dalam penentuan 

kebijakan yang berkaitan dengan program dan pembiayaan sektor 

pembangunan lingkungan dan kepariwisataan yang memiliki mekanisme 

kerjasama baik secara vertikal maupun horizontal dan struktural, dan yang 

tidak kalah pentingnya adalah pemerintah memiliki akses yang cukup tinggi 

dengan penyandang dana, seperti bank, investor dan donatur dalam negeri dan 

luar negeri.  
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3.   Pendekatan pengembangan infrastruktur  

 Penyediaan infrastruktur dasar adalah merupakan kegiatan penting untuk 

memperkuat pengembangan ekowisata. Jalan, jembatan, air bersih, jaringan 

telekomunikasi, listrik dan sistem pengendalian dan pemeliharaan 

lingkungan, merupakan unsur- unsur fisik yang dibangun dengan cara 

menghindari perusakan lingkungan atau menghilangkan ranah keindahan 

pada lokasi ekowisata. Teknologi tinggi harus mampu menghindari 

kerusakan lingkungan dan kerusakan pemandangan yang bertolak belakang 

dengan konfigurasi alam sekitarnya.  

4.  Pendekatan pengendalian dampak ekologi pariwisata  

 Pengembangan ekologi pariwisata berdampak kepada pemanfaatan sumber 

daya yang tersedia seperti terhadap areal yang digunakan, banyaknya energi 

yang terpakai, banyaknya sanitasi, polusi suara dan udara, tekanan terhadap 

flora dan fauna serta ketidakseimbangan lingkungan terkait dengan itu, maka 

perlu dirumuskan pembinaan usaha pariwisata oleh pihak- pihak yang akan 

melakukan monitoring lingkungan pariwisata yang didukung oleh para ahli 

dibidang itu, mengingat bentuk dampak lingkungan sangat berbeda-beda 

antara satu usaha dengan usaha lainnya.  

5.  Pendekatan zonasi kawasan ekowisata  

 Zoning peletakan fasilitas dibedakan dalam tiga zonasi yaitu zona inti, zona 

penyangga, zona pelayanan dan zona pengembangan.  

a. Zona Inti : dimana atraksi/daya tarik wisata utama ekowisata.  

b. Zona Antara (Buffer Zone) : dimana kekuatan daya tarik ekowisata 

dipertahankan sebagai ciri-ciri dan karakteristik ekowisata yaitu mendasarkan 
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lingkungan sebagai yang harus dihindari dari pembangunan dan 

pengembangan unsur-unsur teknologi lain yang akan merusak dan 

menurunkan daya dukung lingkungan dan tidak sepadan dengan ekowisata.  

c. Zona Pelayanan : wilayah yang dapat dikembangkan berbagai fasilitas yang 

dibutuhkan wisatawan, sepadan dengan kebutuhan ekowisata.  

d. Zona Pengembangan : areal dimana berfungsi sebagai lokasi budidaya dan 

penelitian pengembangan ekowisata.  

6.  Pendekatan pengelolaan ekowisata  

 Untuk terkendalinya pengelolaan ekowisata secara profesional dibutuhkan 

manajemen/pengelolaan kawasan ekowisata yang berdasarkan kepada aspek-

aspek Sumber Daya Manusia (man), seperti keuangan (money), aspek 

material, aspek pengelolaan/bentuk usaha (metode) dan aspek market (pasar). 

Kelima unsur tersebut dapat diorganisasikan dalam bentuk usaha Korporasi, 

Perseroan Terbatas (PT), Koperasi maupun Perorangan atau Corporate 

Manajemen.  

7.  Pendekatan perencanaan kawasan ekowisata  

 Perencanaan kawasan ekowisata dimaksudkan untuk menjawab beberapa 

pertanyaan terhadap unsur-unsur perencanaan yang menjadi daya dukung 

pengembangan dan pembinaan kawasan ekowisata, meliputi: Apakah 

tersedia potensi ekowisata dan memadai untuk dikembangkan; Apakah 

potensi ekowisata dimaksud dapat mendukung bagi pembangunan 

kepariwisataan berkelanjutan; Apakah ada segmen pasar untuk ekowisata; 

Apakah menurut perhitungan besaran investasi lebih tinggi daripada 

kerugian yang diperoleh dan Apakah masyarakat setempat dapat turut 

berpartisipasi dalam penyusunan perencanaan. Beberapa pertanyaan tersebut 

dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan perencanaan.  
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8.  Pendekatan pendidikan ekowisata  

 Ekowisata memberikan sarana untuk meningkatkan kesadaran orang akan 

pentingnya pelestarian dan pengetahuan lingkungan, baik wisatawan 

nusantara maupun mancanegara. Ekowisata harus menjamin agar wisatawan 

dapat menyumbang dana bagi pemeliharaan, keanekaragaman hayati yang 

terdapat di daerah yang dilindungi sebagai salah satu proses pendidikan 

memelihara lingkungan. Pendekatan pendidikan ekowisata harus bermula 

dari dasar, dan dimulai sejak anak-anak berada di tingkat taman kanak-

kanak, sekolah dasar dan berlanjut ke jenjang yang lebih tinggi, oleh karena 

itu dibutuhkan semacam modul praktik yang dapat diberikan pengajarannya 

oleh setiap Pembina baik melalui pendidikan formal maupun pelatihan 

khusus.  

9.  Pendekatan pemasaran  

 Pendekatan pemasaran ekowisata lebih ditujukan dalam konsep pemasaran 

social dan pemasaran bertanggung jawab. Pemasaran sosial tidak hanya 

berupaya memenuhi kepuasan wisatawan dan tercapainya tujuan perusahaan 

(laba), tetapi juga dapat memberikan jaminan sosial sumber daya dan 

pelestarian lingkungan dan tata cara penanggulangan, perencanaan 

lingkungan, teknik-teknik promosi harus mengarahkan kepada ajakan 

kepada wisatawan untuk berlibur dan beramal dalam pelestarian lingkungan 

serta mendidik wisatawan dan masyarakat berkiprah dalam kesadaran bahwa 

apa yang mereka saksikan dan alami, akan musnah dan hancur bilamana 

tidak dipelihara dan dilestarikan sejak awal pemanfaatan dan memperbaiki 

kerusakan lingkungan. 
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10.  Pendekatan organisasi 

 Pendekatan dasar pembangunan berkelanjutan adalah kelestarian sumber 

daya alam dan budaya. Sumber daya tersebut merupakan kebutuhan setiap 

orang saat sekarang dan dimasa yang datang agar dapat hidup dengan 

sejahtera, untuk itu dibutuhkan pengorganisasian masyarakat agar segala 

sesuatu yang telah menjadi kebijakan dapat dibicarakan, didiskusikan dan 

dicari jalan pemecahannya dalam satu organisasi ekowisata yang 

bertanggung jawab terhadap kelangsungan pembinaan ekowisata di satu kota 

dan kabupaten di daerah tujuan wisata. 

2.3 Kajian Brand dan Branding Dalam Wisata 

Brand merupakan ide, kata, desain grafis, dan suara/bunyi yang 

mensimbolisasikan produk, jasa, dan perusahaan yang memproduksi produk dan jasa 

tersebut. Merek (brand) diartikan sebagai sebuah nama mewakili suatu produk secara 

keseluruhan baik produk itu sendiri, produk jasa dan perusahaan–perusahaan dan hal-

hal yang berkaitan. Semua itu biasanya diwakili oleh simbol yang disebut branding 

(brand). Merk memiliki enam tingkatan menurut Kotler (1997) yaitu: atribut 

(attribute); manfaat (benefit); Nilai (value); Budaya (culture); Kepribadian 

(personality); Pemakai (user)[5].    

 Branding menurut Amalia adalah kumpulan kegiatan komunikasi yang 

dilakukan oleh perusahaan (lembaga) dalam rangka proses membangun dan 

membesarkan brand. Tanpa Branding yang baik tentu saja sebuah brand  tidak akan 

dikenal dan tidak mempunyai arti apa-apa bagi konsumen atau pangsa pasar. 

Branding bertahan sampai saat ini karena adanya kebutuhan akan diferensiasi. 

Wujudnya mungkin mengalami perubahan, namun fungsinya tetap. 

 Menurut Schultz dan Barnes (1999), brand startegy yang juga berarti 

manajemen branding dapat diartikan sebagai kegiatan yang mengatur semua elemen-

elemen yang bertujuan untuk membentuk suatu brand. Gelder (2005) menyatakan 
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bahwa “The brand strategy defines what the brand is supposed to achieve in terms of 

consumer attitudes and behavior” (hal. 29), yang artinya brand strategy 

mendefinisikan apa yang seharusnya dicapai suatu brand dalam kaitannya dengan 

sikap dan perilaku konsumen. Aaker (2000) telah memberikan pedoman dalam brand 

strategy dan kepentingan sebuah brand untuk membangun loyalitas konsumen dan 

untuk memperoleh efisiensi internal. 

Brand menurut American Marketing Assosiation (AMA) adalah sebuah nama, 

aturan, simbol, design atau kombinasi dari diantaranya yang digunakan pertama kali 

untuk memberikan identitas barang atau jasa dari sekelompok penjual dan 

membedakan dengan kempetitor yang lain. Brand lebih dari sekedar produk, produk 

adalah sesuatu yang diproduksi oleh prabik sedangkan brand adalah sesutau yang 

dibeli oleh konsumen .(  Terence A Shimp, Periklanan Promosi (Aspek Tambahan 

Komunikasi Pemasaran Terpadu),(Jakarta: Erlangga, 2007), jilid.I, eds.Terj, 4.)  

Dapat kita pahami bahwa branding bukan hanya membuat target pemasaran 

kita memilih kita di dalam pasar yang penuh kompetensi ini tetapi juga membuat 

prospek-prospek pemasaran kita melihat kita sebagai satu- satunya yang dapat 

memberikan solusi kepada kebutuhan ataupun masalah brandinga. 

Objektif dari suatu strategi branding yang baik adalah: 
 

a. Dapat menyampaikan pesan dengan jelas. 

b. Dapat mengkonfirmasi kredibilitas pemilik brand tersebut. 

c. Dapat menghubungkan dengan target pemasaran yang lebih personal. 

d. Memotivasi pembeli 

e. Menciptakan kesetiaan pelanggan. 
 

Sehingga untuk sukses di dalam suatu strategi branding, kita harus memahami 

kebutuhan serta keinginan dari pelanggan serta prospek atau calon pelanggan kita. 

Branding atau brand kita seharusnya ada di dalam hati dan pikiran.  

 Brand sebagai identitas tentunya juga memiliki benefit dan dapat memberikan 

persepsi yang positif, karena kekuatan branding yang dimiliki dipandang berpengaruh 
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dapat meningkatkan penjualan dan membangun brand awareness.1212 Susanto dan 

Hilmawan Wijanarko, Power Branding: Membangun Branding Ungguldan 

Organisasi Pendukungnya, (Jakarta: PT Mizan Republika, 2004), 18. 

 

 2.3.1 Brand Positioning 

Menurut Gelder (2005),”Brand positioning as a way of demonstrating a 

brand’s advantage over and differentiation from its competition”(p. 31), yang artinya 

brand positioning adalah suatu cara untuk mendemonstrasikan keunggulan dari suatu  

branding dan perbedaannya dari kompetitor yang lain. Dalam definisi tradisional, 

positioning sering disebut sebagai suatu strategi untuk memenangi dan menguasai 

benak pelanggan melalui produk yang ditawarkan. Namun menurut Kertajaya (2004), 

positioning didefinisikan sebagai the strategy to lead your customer credibly yaitu 

suatu upaya untuk mengarahkan       pelanggan secara kredibel. 

Sedangkan menurut Susanto dan Wijanarko (2004), posisi branding adalah 

bagian dari identitas branding dan proposisi nilai yang secara aktif dikomunikasikan 

kepada target konsumen dan menunjukkan keunggulannya terhadap branding-

branding pesaing. Jadi brand positioning adalah cara kampung Blekok untuk 

menempatkan dirinya di mata target konsumennya dilihat dari keunggulan dan 

kelebihan yang dimiliki dibandingkan dengan brand pesaing[6]. 

Untuk mewujudkan brand positioning dengan tepat saat melakukan branding 

ekowisata kampung Blekok, diperlukan beberapa poin sebagai berikut menurut Philp 

Kotler. 

a. Memahami apa yang diinginkan oleh para konsumen (pengunjung). 

b. Memahami bagaimana para pesaing ekowisata memposisikan brand  

c. Memahami keunikan brand dengan para pesaing. 

d. Menguji keefektifan brand yang telah dibuat. 

 

 

 2.3.2 Manfaat Branding Bagi Ekowisata 
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Branding  memegang peranan sangat penting, yaitu sebagai perantara yang 

menjembatani harapan konsumen pada saat produsen menjanjikan suatu kelebihan 

dari produknya kepada konsumen. Branding dalam dunia perdagangan sangat 

penting, karena branding bermanfaat bagi pembeli, perantara, produsen maupun 

publik lain. Menurut Keller dalam Tjiptono (2005) brand bermanfaat bagi produsen 

dan konsumen. Dalam konteks yang demikian, produsen dalam pengertian tersebut 

adalah Desa Klatakan sebagai penyedia atau pengelola kampung Blekok dan 

konsumen merupakan wisatawan yang datang ke ekowisata kampung Blekok. 

 A. Manfaat Bagi Pengelola 

 Tentunya sebagai pengelola Kampung Blekok, manfaat yang dapat dirasakan 

saat brand yang dirancang telah selesai adalah sebagai berikut. 

1. Bentuk proteksi hukum terhadap fitur atau aspek aset yang unik. Brand bisa 

mendapatkan perlindungan propekti intelektual. Nama brand bisa diproteksi 

melalui merek dagang terdaftar (registered trandernarks), proses manufaktur 

bisa dilindungi melalui hak paten, dan kemasan bisa diproteksi melalui hak 

cipta (copyrights) dan desain. 

2. Sarana menciptakan asosiasi dan makna unik yang membedakan produk dari 

para pesaing. 

3. Sumber keunggulan kompetitif, terutama melalui perlindungan hukum, 

loyalitas pelanggan, dan citra unik yang terbentuk dalam benak konsumen. 

4. Sumber financial return (pengembalian modal), terutama menyangkut 

pendapatan masa datang. 

B. Manfaat Bagi Pengelola 

Konsumen dalam pengertian branding kawasan Kampung Blekok merupakan 

wisatawan yang mengunjungi tempat ekowisata tersebut, manfaat brand bagi 

pengunjung dapat dijabarkan sebagai berikut. 
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a) Brand  dapat menjadi basis terbentuknya loyalitas bahkan fanatisme pelanggan, 

dengan maksud bahwa jika para wisatawan ingin melihat burung blekok, hal 

pertama yang terbesit dalam pikiran mereka adalah daerah Situbondo.  

b) Brand menjadi komponen keunggulan bersaing yang sangat kuat, sulit ditiru 

oleh pesaing. 

c) Alat simbolis yang memproyeksikan citra diri, sehingga kawan kampung 

blekok tersebut memiliki ciri khas. 

 

2.4 Tingkatan Brand 

 

 2.4.1 Brand Awareness 

Menurut Aaker dalam Rangkuti (2008), kesadaran merek, kemampuan 

seorang pembeli untuk mengenali atau mengingat kembali bahwa suatu merek 

merupakan bagian dari kategori produk tertentu. Sedangkan menurut Durianto dkk 

(2004), kesadaran merek merupakan kesanggupan sseorang calon pembeli untuk 

mengenali, mengingat kembali suatu merek sebagai bagian dari suatu kategori produk 

tertentu. Tjiptono (2005) mengatakan kesadaran merek merupakan kemampuan 

konsumen untuk mengenali atau mengingat bahwa sebuah merek merupakan anggota 

dari kategori produk tertentu. 
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Gambar 2.7 Piramida Brand Awarenes 

 

Dari gambar 2.1 dapat menunjukkan empat tingkatan kesadaran merek yang 

disebut sebagai piramida kesadaran merek dari tingkat tertinggi sampai terendah 

yaitu: 

a.  Puncak Pikiran 

Apabila seseorang ditanya secara langsung tanpa diberi bantuan pengingatan dan 

ia dapat menyebutkan satu nama merek, maka merek yang paling banyak 

disebutkan pertama kali merupakan puncak pikiran. Dengan kata lain merek 

tersebut merupakan merek utama dari berbagai merek yang ada dalam benak 

konsumen 

b. Pengingatan Kembali 

Pengingatan kembali terhadap merek didasarkan pada permintaan seseorang 

untuk menyebutkan merek tertentu dalam suatu kelas. 

c. Pengenalan Brand 

Tingkat minimal dari kesadaran merek. Hal ini penting pada saat seorang 

pembeli memilih suatu merek pada saat melakukan pembelian. produk. Hal ini 

diistilahkan dengan pengingatan kembali tanpa bantuan. 

d. Tidak Menyadari Merek 

Merupakan tingkat yang paling rendah dalam piramida kesadaran merek, dimana 

konsumen tidak menyadari akan adanya suatu merek. Upaya meraih kesadaran 

merek, baik dalam tingkat pengenalan maupun pengingatan kembali, melibatkan 

dua kegiatan, yaitu: berusaha memperoleh identitas merek dan berusaha 

mengaitkannya dengan kelas produk tertentu. 
 

 2.4.2 Brand Associations 
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Brand associations menurut Aaker dalam Rangkuti (2008) adalah segala hal 

yang berkaitan dengan ingatan mengenai sebuah merek. Sedangkan menurut Durianto 

dkk (2004), menyatakan asosiasi merek adalah segala kesan yang muncul 

dibenakseseorang yang terkait dengan ingatannya mengenai suatu merek.  
 

Tjiptono (2005) berpendapat bahwa asosiasi merek adalah segala sesuatu yang 

terkait dengan memori atau ingatan terhadap sebuah merek. Asosiasi itu tidak hanya 

eksis, namun juga memiliki suatu tingkat kekuatan. Keterkaitan pada suatu merek 

akan lebih kuat apabila dilandasi pada banyak pengalaman atau penampakan untuk 

mengkomunikasikanya. Berbagai asosiasi yang diingat konsumen dapat dirangkai 

sehingga membentuk citra tentang merek atau brand image di dalam benak 

konsumen. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.8 Nilai Brand Association 

 

Kesan-kesan yang terkait merek akan semakin meningkat dengan semakin 

banyaknya pengalaman konsumen dalam mengkonsumsi atau menggunakan suatu 

merek atau dengan seringnya penampakan merek tersebut dalam strategi 

komunikasinya, ditambah lagi jika kaitan tersebut didukung oleh suatu jaringan dari 

kaitan-kaitan lain. Sebuah merek adalah seperangkat asosiasi, biasanya terangkai 

dalam berbagai bentuk yang bermakna. Berbagai nilai asosiasi merek, menurut 

Simamora (2003) dapat dilihat Gambar 2.8 berikut ini. 
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Asosiasi merek dapat menciptakan suatu nilai bagi perusahaan dan para 

pelanggan, karena ia dapat membantu proses penyusunan informasi untuk 

membedakan merek yang satu dengan merek yang lain. 

Dalam penerapannya, asosiasi brand memiliki beberapa manfaat, diantaranya sebagai 

berikut: 

a. Dapat membantu penyusunan informasi 

Asosiasi-asosiasi yang terdapat pada suatu merek, dapat membantu 

mengihtisarkan sekumpulan fakta dan spesifikasi yang dapat dengan mudah 

dikenal oleh para pelanggan. 

b. Pembedaan 

Suatu asosiasi dapat memberikan landasan yang sangat penting bagi usaha 

pembedaan. Asosiasi-asosiasi merek dapat memainkan peranan yang sangat 

berguna dalam membedakan suatu merek dari  merek yang lain. 

c. Alasan Untuk Mengunjungi 

Pada umumnya, asosiasi brand sangat membantu para pengunjung untuk 

mengambil keputusan, saat ingin melihat dan menikmati hutan mangrove dan 

burung blekok, mereka dapat langsung memutuskan daerah Situbondo. 

d. Landasan Untuk Perluasan 

Asosiasi brand dapat menghasilkan landasan bagi suatu untuk perluasan brand, 

yaitu dengan menciptakan rasa kesesuain bagi suatu brand untuk produk baru. 

 

 2.4.3 Brand Loyalty 

Merupakan suatu ukuran keterkaitan pelanggan kepada sebuah merek. Ukuran 

ini mampu memberikan gambaran tentang mungkin tidaknya seorang pelanggan 

beralih ke merek produk yang lain, terutama jika pada merek tersebut didapati adanya 

perubahan, baik menyangkut harga ataupun atribut lain. (Darmadi Durianto, 

2001:62). 

Menurut Freddy Rangkuty (2009:60) Loyalitas merek adalah ukuran dari 

kesetiaan konsumen terhadap suatu merek. Loyalitas merek merupakan inti dari brand 
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equity yang menjadi gagasan sentral dalam pemasaran, karena hal ini merupakan satu 

ukuran keterkaitan seorang pelanggan pada sebuah merek. Apabila loyalitas merek 

meningkat, maka kerentaan kelompok pelanggan dari serangan kompetitor dapat 

dikurangi. Hal ini merupakan suatu indikator dari brand equity yang berkaitan dengan 

perolehan laba di masa yang akan datang karena loyalitas merek secara langsung 

dapat diartikan sebagai penjualan di masa depan. 

Loyalitas merek yang tinggi dapat meningkatkan perdagangan. Dan dapat 

menarik minat pelanggan baru karena mereka memiliki keyakinan bahwa membeli 

produk bermerek minimal dapat mengurangi resiko. Brand Loyalty dalam 

penerapannya memiliki banyak manfaat, diantaranya sebagai berikut. 

a. Reduced marketing costs (mengurangi biaya pemasaran) Adanya brand loyalty 

kaitan dengan biaya pemasaran. Biaya pemasaran akan lebih murah terutama 

dalam mempertahankan pelanggan dibandingkan dengan upaya untuk 

mendapatkan pelanggan baru. Jadi, biaya pemasaran akan menjadi kecil jika 

brand loyalty meningkat. 

b. Trade leverage (Meningkatkan Perdagangan) Loyalitas yang kuat terhadap 

suatu merek akan menghasilkan peningkatan perdagangan danmemperkuat 

keyakinan perantara pemasaran. Semakin biasa konsumen membeli suatu 

produk, maka semakin tinggi frekuensi pembelian konsumen tersebut, yang pada 

akhirnya dapat meningkatkan penjualan. 

c. Attracting new customers (Menarik pelanggan baru) Banyaknya pelanggan 

yang merasa puas dan suka pada merek tertentu, maka akan menimbulkan 

perasaan yakin atau percaya pada calon pelanggan lain untuk mengkonsumsi 

merek tertentu tersebut. Di samping itu, pelanggan yang puas umumnya akan 

merekomendasikan merek yang pernah/sedang dikonsumsi kepada teman/kerabat 

dekatnya, sehingga akan menarik pelanggan baru. 

d. Provide time to respond to competitive threats (Memberi waktu untuk 

merespon ancaman persaing) Brand loyalty akan memberikan waktu pada 

perusahaan untuk merespon gerakan pesaing. Jika salah satu pesaing 
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mengembangkan produk baru dan unggul, maka pelanggan yang loyal akan 

memberikan waktu pada perusahaan untuk memperbaruhi produk yang 

dihasilkan dengan cara menyesuaikan atau mengadakan inovasi untuk dapat 

mengunguli produk baru pesaing. 

Untuk memahami lebih dalam pada kasus brand loyalty, dapat kita lihat dari 

cara pengelolaan brand tersebut seperti apa. Sehingga dari keseluruhan aspek dan 

perilaku yang didapat dalam brand loyalty dapat dijabarkan sebagai berikut[9]  

a. Mengukur Tingkat Kepuasan 

Pengukuran tingkat kepuasan atau mengukur ketidakpuasan merupakan alat yang 

penting untuk mendeteksi tingkat loyalitas konsumen. 

b. Komitmen 

Brand yang sangat kuat akan memiliki sejumlah besar pelanggan atau 

pengunjung dalam jumlah yang besar dan memiliki komitmen. Satu indikator 

penting adalah jumlah interaksi dan komunikasi yang terlibat dalam suatu 

produk.  

c. Riset Perilaku Pengunjung 

Mengetahui pola-pola pengunjung yang biasa dilakukan oleh para pengunjung 

ekowisata kampung blekok. Pengukuran yang dapat digunakan adalah tingkat 

pembelian ulang (purchase rate), persentase pembelian, dan jumlah merek yang 

dibeli. 

 

 

 
 

2.5 Strategy Branding Dalam Pariwisata 

Sektor pariwisata adalah sektor yang sangat penting di dunia. Hal itu terlihat 

dari keseriusan berbagai negara dalam mengelola sektor pariwisata dengan tujuan 

supaya menjadi satu tujuan kunjungan wisata internasional dan mampu menyerap 

tenaga kerja dari masyarakat setempat dan begitu pula dengan Indonesia. Salah satu 
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daerah yang memiliki potensi wisata di Indonesia yakni Kota Situbondo. Kota 

tersebut sangat dikenal dengan nuansa ekowisata, salah satu yang menjadi daya tarik 

di sana adalah ekowisata kampung blekok. 

Analisis lingkungan internal meliputi potensi suatu daerah, keuangan, produk 

unggulan, kelemahan dsb, sedangkan Analisis lingkungan eksternal meliputi analisis 

perubahan (change), analisis pesaing (competitor), dan analisis pelanggan (customer) 

(Situmorang, 2007). Selain itu perlu juga dilakukan analisis perubahan (change) 

meliputi teknologi, dinamika ekonomi, perkembangan politik, regulasi, pergesaran 

sosial budaya dan perubahan pasar. Sedangkan analisis pesaing (competitor) melihat 

tiga dimensi dari pesaing yakni (General, Aggresiveness, dan Capability). Dimensi 

General menggambarkan jumlah pesaing baik riil maupun potensial. Dimensi 

Aggresiveness mengambarkan seberapa jauh para pesaing menerapkan strateginya 

secara efektif dan kreatif. Sedangkan dimensi Capability melihat kemampuan pesaing 

dari berbagai aspek yakni kepemimpinan daerah, kondisi faktor produksi daerah 

(tenaga kerja, infrastruktur dan teknologi) (Kartajaya dan Yuswohadi, 2005) 

Berlakunya undang – undang no 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah 

yang mana publik lebih familiar dengan sebutan otonomi daerah, terdapat suatu 

fenomena menarik yang dilakukan oleh masing-masing daerah. Sebelum adanya 

otonomi daerah pemerintah lebih bersifat sentralistik, tetapi dengan undang – undang 

tersebut pemerintah lebih desentralistik, dimana daerah kabupaten/kota maupun 

propinsi diberi wewenang secara otonom untuk mengelola daerahnya dalam berbagai 

bidang pemerintahan. Salah satu wujudnya adalah beberapa kepala daerah mulai 

menawarkan potensi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan 

diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Potensi daerah 

dapat diibaratkan sebagai produk atau jasa yang dikemas dan diberi merek (branding) 

supaya memiliki identitas yang dapat membedakan dengan potensi daerah lainnya. 

Bersamaan dengan era otonomi, berbagai daerah di Indonesia berlomba – 

lomba ingin menunjukkan dan menonjolkan identitasnya, sehingga bisa merasa 

berbeda dari daerah lain. Era ini secara tidak langsung meningkatkan daya saing suatu 
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wilayah serta mengakibatkan wilayah yang tidak memiliki daya saing tinggi akan 

tertinggal dari wilayah lain. Dalam konteks pemasaran (marketing), wilayah yang 

ingin maju dan memenangi persaingan harus berhasil menerapkan standar global, 

dengan memiliki perspektif regional dan menjadi juara ditingkat lokal, nasional 

maupun internasional. 

Setidaknya Pariwisata harus memiliki daya tarik yang dapat menarik 

wisatawan untuk mengunjungi wilayah tertentu. Pariwisata menurut daya tariknya 

menurut dapat dibedakan menjadi 3 bagian, antara lain sebagai beriku. 

a. Daya Tarik Alam 

Pariwisata daya tarik alam yaitu wisata yang dilakukan dengan 

mengunjungidaerah tujuan wisata yang memiliki keunikan daya tarik alamnya, 

seperti laut, pesisir pantai, gunung, lembah, air terjun, hutan dan objek wisata 

yang masih alami. 

b. Daya Tarik Budaya 

Pariwisata daya tarik budaya merupakan suatu wisata yang dilakukan 

mengunjungi tempat-tempat yang memiliki keunikan atau kekhasan 

budaya,seperti kampung naga, tanah toraja, kampung adat banten, kraton 

kasepuhan Cirebon, kraton Yogyakarta, dan objek wisata buidaya lainnya. 

c. Daya Tarik Minat Khusus 

 Pariwisata ini merupakan pariwisata yang dilakukan dengan mengunjungi objek 

wisata yang sesuai dengan minat seperti wisata olahraga, wisata rohani, wisata 

kuliner, wisata belanja, dengan jenis-jenis kegiatannya antara lain bungee 

jumping. (Fandeli, 1995, h.3) 

Branding strategy berfokus pada jumlah pengunjung dan jenis layanan yang 

diberikan oleh kampung Blekok bagi para wisatawan. Keputusan strategis harus 

dibuat berkenaan untuk mendapatkan target pengunjung dengan jumlah besar, salah 

satu strategi untuk mengikat jumlah pengunjung adalah (the breadth of product mix) 

dan (the depth of product mix).Tedapat banyak faktor dalam penerapan the bradth of 

product mix, diantaranya sebagai berikut. 
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a. Aggregate market factors: mendeskripsikan pasar, kategori yang dianggap 

menarik apabila pasar relatif besar, tumbuh dengan cepat, sedang dalam fase 

pertumbuhan, pola penjualan yang tidak mengalami siklus atau musiman, dan 

relatif tinggi dan stabil profit margin nya. 

b. Category factors: menggambarkan faktor struktural yang mempengaruhi 

kategori. Kategori dianggap menarik apabila ancaman pendatang baru kecil, 

bargaining power pembeli rendah, rivalitas dalam kategori tersebut rendah, 

sedikit produk subtitusinya, dan pasar berada di dekat perusahaan. 

c. Environmental factors: merupakan kekuatan eksternal yang tidak 

berhubungan dengan konsumen produk dan kompetitor, tetapi mempengaruhi 

strategi pemasaran. Misalnya faktor teknologi, politik, ekonomi, hukum, dan 

sosial yang mempengaruhi prospek masa depan dan harus diramalkan. 

 

 Sedangkan untuk the depth of product mix atau campuran dari banyaknya 

variasi atau promo yang diberikan oleh suatu tempat memiliki penjabaran arti untuk 

membagi keputusan mengenai kategori produk dan pasar yang akan dimasuki, maka 

keputusan untuk membuat strategi lini produk yang optimal harus dibuat. Strategi ini 

berhubungan dengan pasar dan ketergantungan biaya antara produk. Analisis ini 

melibatkan pemeriksaan persentase penjualan dan profit yang diberikan oleh tiap item 

atau anggota dalam lini produk[10]. 

a. Kampung Blekok memberikan suatu tempat khusus yang bisa dinikmati oleh 

para pengunjung untuk pengambilan gambar bersama burung blekok atau dengan 

memberikan spot foto dengan latar belakang wisata kampung blekok. 

b. Pembuatan merchandise dari kampung blekok, sehingga para pengunjung 

yang telah mengunjungi setidaknya dapat membeli oleh-oleh yang menciri 

khaskan kampung blekok. 
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c. Membuat saung atau rumah makan sederhana khusus dengan makanan khas 

jawa timur dan dengan pemandangan indah saat menikmati sunset di kampung 

blekok. Di mana saat menjelang sore hari, terjadi migrasi yang dilakukan burung 

blekok sehingga view yang dihasilkan terlihat indah. 

Berikut merupakan pengembangan brand wheel dari Kampung Blekok 

berdasarkan Destination Brands ManagingPplace Reputation. Berawal dari Alam, 

Harmoni dan Manusia sehingga dikembangkan kedalam, keuntungan, visi, misi, 

pengalaman khusus, kepribadian, dan nilai-nilai yang ingin ditanam di Kampung 

Blekok.  

 

Gambar. 2.9 Identification Identity Brand Wheel. 
(Sumber:Destination Brands Managing Place Reputation p.298) 

 

2.6 Segmentasi Pasar, Target Pasar dan Product Positioning 

 2.6.1 Segmentation  

Segmentation pada dasarnya adalah suatu strategi untuk memahami struktur 

pasar (Kasali, 2000:48). Proses pembagian pasar menjadi beberapa kelompok 
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pembeli yang berbeda-beda berdasarkan kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang 

mungkin memerlukan produk dalam bauran pemasaran terpisah disebut segmentation 

pasar. Konsumen dapat dikelompokkan dan dilayani dengan berbagai cara 

berdasarkan factor geografis, demografis, psikografis dan perilaku (Kotler dan 

Amstrong, 1999:68). 

Segmentation pasar adalah suatu konsep yang sangat penting dalam 

kehidupan ini. Bukan hanya untuk kepentingan bisnis, tetapi juga untuk kegiatan- 

kegiatan kemasyarakatan atau kegiatan-kegiatan nirlaba lainnya. Dalam kegiatan 

bisnis segmentation pasar digunakan untuk memilih pasar sasaran, mencari peluang, 

merumuskan pesan-pesan komunikasi, melayani lebih baik, menganalisis perilaku 

konsumen, mendesain produk dan lain sebagainya.  

Segmentation pasar dapat digunakan untuk memasyarakatkan suatu undang-

undang baru, melakukan kampanye-kampanye sosial, mengkampanyekan 

pembayaran pajak, menyampaikan pesan politik, menggairahkan kehidupan 

beragama, mendidik para siswa dan sebagainya. Sebelum pesan-pesan itu 

disampaikan, semua pihak memerlukan peta segmentation yang jelas. Singkanya, 

segmentation diperlukan agar dapat melayani lebih baik, melakukan komunikasi yang 

lebih persuasive, dan yang terpenting, memuaskan kebutuhan-kebutuhan dan 

keinginan-keinginan pihak yang ingin anda tuju (Kasali, 2000:26-27).  

 

 2.6.2 Targeting  

Targeting adalah persoalan bagaimana memilih, menyeleksi, dna menjangkau 

pasar (Kasali,2000:48). Targeting atau menetapkan target pasar adalah tahap 

selanjutnya dari analisis segmentation. Produk dari targeting adalah target market 

(sasaran pasar), yaitu satu atau beberapa segmen pasar yang akan menjadi fokus 

kegiatan-kegiatan pemasaran. Kadang-kadang targeting juga disebut dengan selecting 

karena marketer harus menyeleksi. Menyeleksi disini berarti marketer harus memiliki 

keberanian untuk memfokuskan kegiatannya pada beberapa bagian segmen saja dan 

meninggalkan bagian yang lainnya (Kasali, 2000:371).  
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Targeting dalam konteks STP (Segmentation, Targeting, Positioning) 

berhubungan erat dengan adanya media yang dapat digunakan untuk menjangkau 

kelompok-kelmpok atau segmen-segmen baru dalam 200 juta masyarakat Indonesia. 

Targeting mempunyai dua fungsi sekaligus yaitu menyeleksi pasar sasaran sesuai 

dengan kriteria-kriteria tertentu (selecting) dan menjangkau pasar sasaran tersebut 

(reaching) untuk mengkomunikasikan nilai (Kasali, 2000:415).  

  

 

 2.6.3 Positioning  

Positioning adalah suatu strategi untuk memasuki jendela otak konsumen. 

(Kasali, 2000:49). Positioning bukanlah strategi produk, tetapi trategi komunikasi. Ia 

berhubungan dengan bagaimana konsumen menempatkan produk anda di dalam 

otaknya, di dalam alam khayalnya, sehingga calon konsumen memiliki penilaian 

tertentu dan mengidentifikasikan dirinya dengan produk itu. Tentu saja bukan semua 

konsumen, tetapi konsumen yang ditargetkan, yaitu segmen yang sudah dipilih. 

Setelah pasar sasaran dipilih dan produk yang dibutuhkan dirancang, kini tiba 

gilirannya mempromosikan produk ke dalam otak konsumen (Kasali, 2000:507).  

Menurut Kotler (dalam Kasali 2000:526) positioning adalah tindakan yang 

dilakukan untuk membuat citra produk dan hal-hal yang ingin ditawarkan kepada 

pasarnya berhasil memperoleh posisi yang jelas dan mengandung arti dalam benak 

sasaran konsumennya. Menurut Hiebing Cooper (dalam Kasali 2000:526) 

Positioning membangun persepsi produk di dalam pasar sasaran relative 

terhadap persaingan. Pernyataan positioning berhubungan erat dengan strategi 

komunikasi. Pernyataan positioning harus bisa mewakili citra yang hendak dicetak 

dalam benak konsumen. Positioning yang baik harus dapat membalik hubungan itu 

sehingga memperkuat posisi pasarnya. Positioning yang baik dan efektif harus 

mengandung dua unsur, yaitu klaim yang unik dan bukti yang mendukung (Kasali, 

2000:536).   
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2.7 Brand Identity 

Brand identity memiliki peranan yang sangat penting, selain sebagai identitas 

suatu produk, jasa atau identitas sebuah perusahaan, brand identity juga berfungsi 

sebagai patokan dari program menyeluruh strategi dari suatu perusahaan, sebagai 

landasan dari sistem operasional suatu perusahaan, sebagai tiang dari jaringan 

(network) yang baik bagi perusahaan, alat jual dan promosi, dan lain sebagainya. 

Beberapa faktor yang dapat membangun brand identity diantaranya sebagai beriku: 

a. Servis atau Jasa yang Ditawarkan 

Saat pelaku usaha mampu memposisikan produk atau jasa yang ditawarkan 

kepada konsumen dengan baik maka brand identity akan terbangun dengan baik, 

variablenya meliputi features, benefit, target market, target audience dan 

positioning statement.  
 

b. Visual 

Menerjemahkan brand identity kedalam bentuk visual merupakan salah satu 

faktor penting untuk membangun brand identity secara visual. Variabelnya 

adalah logo, visual graphic dan lain sebagainya.  
 

c. Slogan  

Kata-kata atau slogan yang digunakan untuk produk atau jasa yang Anda 

tawarkan akan menjadi jembatan komunikasi untuk menghubungkan dengan 

konsumen. Variabelnya meliputi nama brand, descriptor dan positioning tagline.  
 

d. Pengalaman tentang Brand 

Pengalaman konsumen ketika menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan 

juga akan membangun brand identity. Variabelnya adalah identity, technology 

support, collateral, retail store, online shoping dan lain sebagainya. Keempat 

faktor diatas pada akhirnya akan bermuara pada sebuah identitas tentang produk 
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atau jasa yang ditawarkan, identitas tersebut terbentuk dari berbagai opini publik 

dan karakter yang dibangun dalam brand tersebut.  

 

 2.7.1 Brand Language  

Brand language adalah sebutan untuk perusahaan yang mnegkomunikasikan 

bagaimana perusahaan tersebut ingin dilihat seperti apa di benak konsumennya. 

Brand language meliputi identitas primer dan identitas sekunder yang nantinya akan 

diaplikasikan di berbagai media yang digunakan oleh suatu perusahaan. Brand 

language yang dirancang harus mengacu dan focus pada satu tujuan, yaitu big idea.  

 

 2.7.2 Identitas Primer Dalam Ekowisata 

Identitas visual merupakan kombinasi dari logo, sistem visual (tipografi, 

warna, imagery) yang dibuat menjadi satu-kesatuan yang padu untuk menyampaikan 

pesan tertentu dari sebuah perusahaan, orang, benda, ataupun ide (Morioka, 2004, p. 

18). Identitas dalam suatu brand berarti semua yang dilakukan oleh suatu brand 

dalam mempresentasikan keseluruhan atau sebagian dari brand tersebut terhadap 

audiens (Ollins, 2002, p. 2). Sementara itu, identitas visual adalah kombinasi dari 

logo, sistem visual (font, warna, imagery), dan tone editorial yang saling bekerja 

sama untuk membentuk pesan yang unik dan kohesif dari sebuah perusahaan, 

perorangan, objek, ataupun ide.  

Sebuah identitas bukanlah sebuah brand. Brand adalah persepsi yang 

dibentuk oleh audiens tentang suatu perusahaan, perseorangan, ataupun ide. Persepsi 

ini adalah puncak dari logo, visual, identity program, pesan, produk, dan tindakan. 

Seorang desainer tidak dapat membentuk sebuah brand, hanya audiens yang dapat 

melakukannya.Desainer hanya dapat membentuk pesan melalui logo dan sistem 

identitas (Morioka, 2004, p. 18).  

A. Logo  

Menurut Adams morioka dalam bukunya Logo Design Workbook, logo adalah 

symbol tersendiri dari sebuah perusahaan, benda, publikasi, jasa seseorang, sebuah 
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ide (Morioka, 2004, p. 6). Logo dapat diibaratkan sebagai wajah. Setiap audiens 

dapat dengan mudah mengenali suatu brand dari tampilan luar atau wajah dari brand 

tersebut. Logo merupakan sebuah visi penyampaian citra positif melalui sebuah 

tampilan sederhana dalam bentuk simbol.  

Terdapat dua hal sederhana yang mendasar, yaitu (Surianto, 2009, p. 22): 

Bahwa dilihat dari dari segi konstruksinya, logo pada umumnya terbagi jadi 3 jenis, 

Picture Mark dan Letter Mark, Picture Mark sekaligus Letter Mark, dan Letter Mark 

saja. Kampung Blekok menggunakan 2 jenis konstruksi logo. yaitu:  

1. Picture Mark sekaligus Letter Mark 

Merupakan logo yang memiliki gambar (logogram) sekaligus huruf yang 

digabung, seperti pada contoh logo Turkey, mereka menggunakan ilustrasi 

logo berupa bunga (logogram) dan Tulisa lettering dekoratif ‘Turkey”. Logo 

jenis ini digunakan Kampung Blekok sebagai logo utama sengan penggunaan 

logogram dan letter mark sekaligus. 

 
Gambar 2.10 Logo Turkey 

2. Letter Mark 

Merupakan logo yang memiliki gambar huruf (logotype) saja. Seperti pada 

contoh Gardens By The Bay, mereka memiliki logo yang berupa gabar 

(logogram) begitu pula dengan letter mark logo. Dimana, konsep logo ini akan 

diterapkan kepada Kampung Blekok untuk memiliki logo hanya berupa tulisan 

saja, dengan aturan penggunaan tertentu. 
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Gambar 2.11 Logo Gardens By The Bay 

(Sumber: aisforapple.fr) 

B. Warna 

Warna dapat memicu emosi dan membangkitkan asosiasi merek, tetapi juga 

untuk mengekspresikan diferensiasi (Alina Wheeler, 2009, Designing Brand Identity, 

p. 52). Warna memainkan peran yang sangat besar dalam penentuan sebuah impresi 

dari masyarakat. Memilih warna untuk suatu identitas perusahaan bukan berdasarkan 

selera, karena belum tentu warna yang didasari selera dapat mewakili kepribadian 

perusahaan. Untuk itu dibutuhkan sebuah warna yang dapat mewakili identitas 

perusahaan, warna – warna tersebut menyangkut dalam beberapa bidang, antara lain 

psikologi, budaya dan komunikasi (Surianto, 2009, p. 72).  

 

Gambar 2.12 Color Palette 
(Sumber: Via bella, 2019) 

Warna juga meningkatkan brand recognition sebesar 80%, menurut penelitian 

yang dilakukan oleh University of Loyola, Chicago, Amerika (Surianto, 2009, p. 72). 

Berikut adalah skema penggunaan warna pada Kampung Blekok, dimana warna 
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cokelat dan hitam mewakilkan kerajinan, oranye, merah putih dan hitam sebagai 

Burung Blekok, dan biru hijau mewakilkan mangrove yang identitk dengan 

tumbuhan pesisir laut. 

C. Tipografi  

Tipografi yang mudah dikenal masyarakat adalah tipografi yang khas dan  

konsisten pada setiap media yang digunakan, dengan menggunakan tipografi yang 

unik dan mudah terbaca (Alina Wheeler, 2009, Designing Brand Identity, p. 132). 

Berbeda dengan logotype, tipografi dalam hal ini lebih merujuk pada corporate 

typeface, yang bertujuan untuk menjaga kesatuan desain dengan aplikasi-aplikasi atau 

media-media desain yang digunakan perusahaan. Dan juga sebagai penyampai 

informasi yang nyaman dibaca (Surianto, 2009, p. 78). Syarat- syarat dalam 

menggunakan tipografi untuk corporate typeface (Alina Wheeler, 2009, Designing 

Brand Identity, p.133), yaitu:  

1. Mencerminkan positioning perusahaan,  

2. Mencakup semua kebutuhan aplikasi atau media,  

3. Dapat diaplikasikan dalam berbagai ukuran,  

4. Kompatibel dengan logo,  

5. Berbeda dengan yang lain,  

6. Mudah dibaca,  

7. Memiliki karakteristik.  
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Gambar. 2.13 Typeface Kampung Blekok 

Sumber: Via Bella, 2019 

Kampung Blekok cenderung menggunakan jenis huruf yang berkait, ataupun 

dalam body text nya menggunakan jenis huruf sans serif atau tidak berkait. Pada 

eksisting logo sebelumnya, Kampung Blekok menggunakan jenis huruf dekoratif 

tanpa kait. Tepat di bawah logo tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

Halaman ini sengaja dikosongkan 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

3.1 Kerangka Penelitian 

 Dalam bab ini akan menjabarkan tentang langkah-langkah yang dilakukan 

pada saat pembuatan tugas akhir. Berikut kerangka atau flow chart dalam proses 

pengerjaa tugas akhir Perancangan Kampung Blekok. 

 

 
Gambar 3.1 Flow Chart Metodologi Penelitian 

Pada alur pertama, riset dimulai dengan studi eksperimental dengan 

membahas konsep branding. Lalu diteruskan dengan depth Interview I dengan 

Observasi I yang dilakukan secara bersamaan. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan 

lebih efisien, menggali data, konten, eksisting, visi dan misi tentang Ekowisata 

Kampung Blekok tersebut. Lalu membuat draft atau arsip berdasarkan studi 

literatur dan melakukan revisi kembali secara bertahap. Maka dilakukan kembali 

studi eksperimental 4 untuk melakukan revisi konsep dan data yang telah dibuat. 

Dilakukan kembali hingga didapatkan hasil yang telah dipilih setelah Study 
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Eksperimental ke 4 dilakukan Kuesioner sebagai pendukung data identitas visual 

dan media yang dibuat. Lalu melakukan Depth Interview 3 dan study experimental 

5 untuk pembuatan alternative desain yang digunakan sebagai pembanding. Setelah 

dipilih dibuat prototyping dan publish konten dan media yang telah dibuat. Untuk 

menguji keberhasilan desain tersebut dilakukan Kuesioner kembali untuk menguji 

keberhasilan hasil desain tersebut. 

3.2 Perancangan Penelitian 

 3.2.1 Study Eksperimental 

Studi eksperimental 1 bertujuan untuk mencari konsep branding yang sesuai 

untuk perancangan. Pada tahap awal, penulis akan merancang draft  konsep 

branding yang cocok untuk Kampung Blekok. Hasil dari studi eksperimental ini 

akan diklarifikasikan dengan pada narasumber. 

x Tujuan : Merancang segala kebutuhan draft-draft yang diperlukan untuk 

konsep branding Kampung Blekok berdasarkan data-data yang diambil dari 

studi literatur berupa buku ataupun berita.  

x Output : Alternatif konsep branding 

 

Tabel 3.1 Studi Eksperimental I 

Fokus 

Penelitian 

Konsep Branding Desain 

Jenis Data Primer 

Target Output x Media yang akan digunakan dan dibutuhkan (brosur, 

billboard, karcis) 

x Hasil output apa saja yang dipilih (logo, supergrafis, 

sosial media, aturan penggunaan) 
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 3.2.2 Observasi 1 

Pada Observasi 1 bertujuan untuk mengetahui informasi secara mendalam 

mengenai eksisting Kampung Blekok yang akan dirancang brandingnya.  

x Tujuan : Mendapatkan apa saja yang terdapat di Kampung Blekok, Program 

dan kondisi yang ada disana 

Tabel 3.2 Observasi 1 

Fokus Penelitian  Ekowisata Kampung Blekok  

Jenis Data  Primer  

Target Output 

x Kondisi  dan fenomena yang Ada di Kampung Blekok 

x Program dan event yang dilakukan Kampung Blekok 

sebanyak 1 program 

x Tempat yang menarik dari Kampung Blekok 3 titik 

x Mengetahui batas-batas Kampung Blekok 

 

 3.2.3 Depth Interview 1  

 Narasumber Interview: Mas Andika Pokdarwis Kampung Blekok,, dan 
Pak Srui Dinas Pariwisata Situbondo 

Alat Interview: Buku tulis dan pulpen 

Tujuan: Menanyakan Narasumber mengenai kondis terkini dan fenomena di 
Kampung Blekok 

Tabel 3.3 Depth Interview 1 

Fokus 
Penelitian 

 Latar Belakang, tujuan dan kondisi terkini Kampung Blekok 

Jenis Data Primer 

Pertanyaan x Seberapa banyak pengunjung Kampung Blekok? 

Siapa saja yang berkunjung? 

x Bagaimana Kondisi burung dan mangrove di 

Kampung blekok? 
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x Ada Jenis apa saja Mangrove dan Burung air yang 

ada di Kampung Blekok? 

x Proyek apa yang dilakukan Kampung Blekok dalam 

jangka dekat, menengah, dan Panjang? 

x Bagaimana perubahan sikap masyarakat terhadap 

adanya Kampung Blekok 

x Desain apa saja yang sudah pernah dibuat untuk 

mempromosikan Kampung Blekok 

 
 

 3.2.4  Studi Eksperimental 2 

Studi eksperimental 2 bertujuan untuk membenahi konsep yang sudah ada 

dan yang telah didapatkan oleh hasil depth interview dan observasi yang telah 

dilakukan. Studi eksperimental ini terus menerus dilakukan hingga menghasilkan 

media yang tepat bagi Ekowisata Kampung Blekok. Output hasil dari studi 

eksperimental ini merupakan hasil konsep branding yang nantinya akan dilakukan 

pengembangan dan sebuah prototype yang akan ditunjukkan kepada stakeholder.  

x Tujuan : Merancang Konsep branding berupa kebutuhan visual media 

(logo, supergrafis, sosial media, brosur, poster) yang tela disetujui  

x Output : revisi Konsep branding yang disetujui 

 
Tabel 3.4 Studi Eksperimental 2 

Fokus 

Penelitian 

Kebutuhan Branding Kampung Blekok 

Jenis Data Primer 

Target Output x Draft kebutuhan branding Kampung Blekok  

x Prototype sederhana atau hasil awal desain yang 

dibutuhkan (logo, supergrafis, sosial media, aturan 

penggunaan, dan elemen pendukung lainnya.) 
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 3.2.5  Depth Interview 2 

 Narasumber Interview: Mas Ilyas Pokdarwis Kampung Blekok dan Mbak 

Seta Dinas Lingkungan Hidup 

Alat Interview: Ponsel, Buku tulis dan pulpen 

Tujuan: Menanyakan Narasumber mengenai prototype hasil design yang telah 
dibuat mengenai kebutuhan branding Kampung Blekok 

Tabel 3.5 Depth Interview 2 

Fokus Penelitian Konsep Branding dan hasil desain 

Jenis Data Primer 

Pertanyaan x Apakah desain ini (Logo, supergrafis) cocok untuk 

diterapkan kepaa target pengunjung Kampung Blekok? 

x Apakah ada yang perlu di tambahkan untuk hasil desain 

tersebut? 

x Apakah masih ada yang dirasa kurang terhadap hasil desain 

yang dibuat? 

 

 3.2.6  Studi Eksperimental 3 

Tabel 3.6 Studi Eksperimental 3 

Fokus Penelitian Revisi desain konsep branding yang telah didiskusikan dengan 

stakeholder 

Jenis Data Primer 

Target Output x Prototype sederhana atau hasil revisi desain yang 

dibutuhkan (logo, supergrafis, sosial media, aturan 

penggunaan dan elemen pendukung lainnya) 

x Penambahan kebutuhan desain / media 

x konsep branding uniform, stationary, EGD, marketing tools, 

souvenir 
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 3.2.7 Observasi 2 

Tabel 3.6 Observasi 2 

Fokus Penelitian Menanyakan pendapat dan menguji hasil desain  (logo, supergrafis, 

sosial media, aturan penggunaan dan elemen pendukung lainnya) yang 

telah dibuat kepada target, pengelola dan masyarakat Kampung 

Blekok 

Jenis Data Primer 

Jumlah Sampel Minimal 5 orang 

 

 3.2.8 Studi Eksperimental 4 

Tabel 3.7 Studi Eksperimental 4 

Fokus Penelitian Revisi Desain Konsep Branding yang telah didiskusikan dengan 
Stakeholder 

Jenis Data Primer 

Target Output x Prototype sederhana atau hasil revisi desain yang 

dibutuhkan (logo, supergrafis, sosial media, aturan 

penggunaan dan elemen pendukung lainnya, konsep 

branding uniform, stationary, EGD, marketing tools, 

souvenir) 

 

 3.2.9 Kuisioner 1 

 Kuisioner 1 dilakukan setelah didapatkan hasil desain yang telah disetujui 

oleh Stakeholder. Dilakukan kuisioner untuk menentukan desain mana yang paling 

menarik dan tepat digunakan bagi Kampung Blekok, sebagai bahan pertimbangan 

dan data pendukung bagi Stakeholder dalam menentukan penggunaan desain. 

Tabel 3.6 Kuisioner 1 

Fokus Penelitian Desain paling disukai dan cocok untuk Kampung Blekok 
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Jenis Data Primer 
Pertanyaan x Desain mana yang paling anda sukai? 

x Mengapa anda menyukai desain tersebut? 
x Apakah desain ini cocok diterapkan bagi Stakeholder? 
x Apakah layout dan tulisan yang digunakan dalam desain ini 

mudah dibaca? 
x Apakah gambar dan desain yang digunakan menarik bagi 

anda?  

 

 3.2.10 Depth Interview 3 

Narasumber Interview: Mbak Seta Dinas Lingkungan Hidup 

Alat Interview: Ponsel, Buku tulis dan pulpen 

Tujuan: Menanyakan Narasumber mengenai revisi  hasil design yang telah dibuat 
mengenai kebutuhan branding Kampung Blekok 

Tabel 3.10 Depth Interview 3 

Fokus Penelitian Revisi hasil desain Kampung Blekok 

Jenis Data Primer 

Pertanyaan x Apakah hasil desain yang dibuat sesuai dengan tujuan dan visi 

misi Kampung Blekok? 

x Alternatif dan desain mana yang paling baik? 

x Apa yang masih kurang dan perlu ditambahkan dalam hasil 

desain branding Kampung Blekok ini? 

 

 3.2.11 Studi Eksperimental 5 

Tabel 3.11 Studi Eksperimental 5 

Fokus Penelitian Revisi Desain Konsep Branding yang telah didiskusikan dengan 
Stakeholder 

Jenis Data Primer 
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Target Output x Hasil revisi desain yang dibutuhkan (logo, supergrafis, 
sosial media, aturan penggunaan dan elemen pendukung 
lainnya) 

 

 3.2.12 Depth Interview 4 

Narasumber Interview: Mbak Seta Dinas Lingkungan Hidup dan Mas Ilyas 

Pokdarwis dari Kampung Blekok 

Alat Interview: Ponsel, Buku tulis dan pulpen 

Tujuan: Menanyakan Narasumber mengenai revisi  hasil design yang telah dibuat 
mengenai kebutuhan branding Kampung Blekok 

Tabel 3.12 Depth Interview 4 

Fokus Penelitian Revisi hasil desain Kampung Blekok 

Jenis Data Primer 

Pertanyaan x Apakah desain ini layak dan tepat digunakan bagi Kampung 

Blekok kedepannya? 

x  Apa yang masih kurang dan perlu ditambahkan dalam hasil 

desain branding Kampung Blekok ini? 

 

 

 

 3.2.13 Prototyping 

 Prototyping dilakukan setelah semua hasil desain disetujui oleh stakeholder 

maka dilakukan pembuatan prototype yang didesain secara nyata. Dimana hasil 

prototype ini bertujuan untuk menilai dan mempelajari hasil desain sebelum 

dilakukan publikasi.  

Tabel 3.13 Prototyping 

Fokus Penelitian Menghasilkan. Prototype desain Kampung Blekok 

Prototype x Logo + Secondary Logo 
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x Supergrafis 

x Brosur, poster, banner 

x Sosial Media (Instagram, facebook) 

x Project Edukasi Botani, Kerajinan, 3R “Hot Bottle”. 

Edukasi Burung Air 

x Wisata Perahu  

x + kebutuhan media lainnya 

 

 3.2.14 Implementasi Desain (Publishing) 

 Implementasi desain Kampung blekok dilakukan publikasi terhadap media-

media tersebut kepada pengunjung dan masyarakat di Kampung Blekok.  

Tabel 3.14 Implementasi (publishing) 

Fokus Penelitian Implementasi Desain Ekowisata Kampung Blekok 

Implementasi 

Media 

x Logo + Secondary Logo 

x Supergrafis 

x Brosur, poster, banner 

x Sosial Media (Instagram, facebook) 

x Project Edukasi Botani, Kerajinan, 3R “Hot Bottle”. Edukasi 

Burung Air 

x Wisata Perahu  

x + kebutuhan media lainnya 
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3.3 Jadwal Penelitian  

Penelitian Kampung Blekok Situbondo dilakukan selama kurang lebih 9 bulan 

bulan dimulai bulan oktober sampai dengan Mei 2021  

Tabel 3.2 Jadwal Penelitian 

KEGIATAN MINGGU KE 

3 4 5 6 7 9 11 12 13 15 16 

SE1            

OB1            

DI1            

SE2            

DI2            

SE3            

OB2            

SE4            

KU2            

DI3            

SE5            

DI4            

PRO            

PUB            

KU2            
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BAB IV 

ANALISA PENELITIAN 
 

4.1 Hasil Analisa Data 

 4.1.1 Studi Eksperimental 1 

Studi experimental dilakukan dengan membuat alternatif konsep dan media yang 

akan dibuat, setelah itu diajukan saat proses depth interview. Konsep dan media 

yang dibuat berupa konsep dasar, alternative bentuk desain, standar grafis 

(pitografi, logo, supergrafis, warna), media based on screen dan on surface. Studi 

Experimental dilakukan beberapa kali sampai alternative desain yang diajukan 

dapat disetujui. Studi experimental yang dilakukan pertama kali mengajukan tema 

yang diangkat dan media-media yang dibutuhkan berdasarkan studi observasi 0 

yang telah dilakukan. Sedangkan studi eksperimen kedua dan berikutnya digunakan 

untuk memperbaiki konsep sebelumnya.  

 

 4.1.1.2 Konsep Branding 

Kampung Blekok memiliki keyword yaitu Harmoni Alam dan Manusia. Kata 

kunci ini tergambarkan dari perilaku manusia (Warga Kampung Blekok) dan alam 

(Hutan Mangrove dan Burung Blekok).  

 

a. Visual Identity 

Pembuatan Logo (Main logo & Secondary logo) & Super grafis. 

Menggambarkan tentang tiga Poin yang ingin diangkat. Dengan menggunakan 

konsep 3 poin yang ingin diangkat Tumbuhan Mangrove, Burung Blekok,  dan 

Kerajinan (hadcraft). Selain itu, pembuatan identitas dalam Stationary (kop surat, 

cover surat, pulpen, amplop, kartu nama, name tag, notebook, tiket) yang 

diperlukan. Dalam penggunaan visual identity yang sustain perlu diadakan 

pelatihan atau workshop aturan penggunaan aturan desain identitas visual kepada 

Pokdarwis dan tim media informasi. 
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b. Fasilitas (Sarana & Prasarana) 

Fasilitas sarana & prasarana untuk menunjang pencapaian kegiatan dan 

wisata yang diadakan Kampung Blekok. Dalam pengadaannya, terus dibangun 

seiring berjalannya kegiatan yang ada di Kampung Blekok. Serta diperlukan 

penyuluhan dan Sosialisasi untuk warga dan staff agar tercipta SOP (sense of 

belonging) terkait kepemilikan bersama dan perawatan sarana & prasana yang 

menggunakan konsep alam dan manusia Kampung Blekok.Sarana Pendukung 

seperti: Education learning, Teropong, Komputer E-Ticketing, vehicle (Sepeda, 

Bus). Prasarana: Homestay. Kantin,Toilet, tempat cuci tangan, Mushola, Café, 

Gazebo, Menara. 

 

c. Kegiatan Wisata 

Kampung Blekok memiliki kegiatan wisata yang perlu dikembangkan dan 

diberikan branding, dengan menggunakan Mangrove, Kerajinan, dan burung air 

sebagai poin utama pengenalan kegiatan wisata yang ada di Kampung Blekok dan 

Pesisir laut Panarukan. Beberapa Kegiatan yang ada yaitu: 

- Edukasi Botani: Kegiatan wisata yang mempelajari tentang cara 

pembibitan, penanaman dan perawatan Mangrove.  

- Edukasi Mangrove & Burung Air: Kegiatan wisata yang mempelajari 

tentang ekosistem mangrove dan burung air di Kampung Blekok, seperti 

spesies, karakteristik, maupun habitat tiap jenis. 

- Edukasi 4R “Hot Bottle”: Kegiatan edukasi pemanfaatan limbah botol 

plastic (Reuse, Reduce, Recycle. 

- Edukasi Kerajinan: Kegiatan edukasi berupa pembuatan kerajinan yang 

ada di Kampung Blekok berbahan dasar kerrang atau kayu bintaos.  

- Wisata Perahu: Pengunjung dapat menikmati keindahin ekowisata 

mangrove di sepanjang aliran sungai dengan menggunakan perahu. 
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d. Media Komunikasi & Promosi 

Media Komunikasi & Promosi sangat penting untuk mendukung brand 

awareness Kampung Blekok. Seperti media on surface (media cetak) seperti 

Brosur, Banner, Buku, Baliho, print ad. Serta  on screen media (Media Digital) 

seperti Instagram, Youtube, Website, Advertising. Dalam penggunaannya, 

diperlukan pelatihan atau workshop tentang penggunaan desain promosi & 

Komunikasi kepada Pokdarwis dan tim Komunikasi Informasi agar tools media 

tersebut terus digunakan secara terus menerus.  

 

e. Pegawai 

Kampung Blekok memiliki staff yang berasal dari Pokdarwis serta tour guide 

yang bekerja untuk mendukung kegiatan wisata. Staff yang ada di Kampung Blekok 

perlu menggunakan identitas berpakaian seperti:  Seragam, name tag, stationary. 

Serta yang tidak kalah penting adalah identitas kepribadian: Ramah, menolong, 

mengerti, sopan, santun, jujur, tepat waktu dan jelas memberikan materi. Hal ini 

diperlukan pelatihan terhadap guide dan pokdarwis untuk menjadi guide dan 

pokdarwis yang benar sebagai pendukung terlaksananya kegiatan wisata yang 

ramah. 

 

f. Merchandise 

Kampung Blekok Merchandise sebagai oleh-oleh dan kenang-kenangan karena 

telah mengunjungi Kampung Blekok, manfaat merch secara tidak langsung adalah 

promosi tempat wisata itu sendiri seperti Merchandise Apparel; T-Shirt, Topi, 

Totebag, Miniatur (Ikan, kura-kura, burung yang merupakan hewan-hewan khas 

pesisir), gantungan kunci, pin, stiker, kerajinan daur ulang. Dengan adanya 

merchandise baru tersebut perlu diadakan pelatihan & sosialisasi desain 

merchandise untuk menciptakan desain march yang bagus dan sustain serta 

sosialisasi pembuatan kerajinan baru kepada pengrajin dan produsen khusus 

pembuatan pernak pernik khas Kampung Blekok. 
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g. Tata Ruang & Arsitektur 

Tata ruang Kampung Blekok berada di ujung pesisir Desa Klatakan, sehingga 

pengunjung perlu melalui pemukiman warga. Terdapat titik-titik tempat yang perlu 

di branding: Tempat Tiket, halaman rumah warga, jalan setapak, café, menara, dan 

jembatan kayu, tanaman Gantung dan Taman hijau, Signage (Penunjuk arah). 

Desain ruangan yang digunakan dominan warna coklat dan hijau, dengan tanaman 

dan kayu-kayu coklat. Karena mengangkat kesan alam yang asri. Pengembangan 

tempat serta perawatan ruang dan dan arsitektur untuk menjaga serta menunjang 

kenyamanan kegiatan wisata edukasi yang ada di Kampung Blekok. 

 

h. Marketing 

Kampung Blekok dengan konsep wisata edukasinya, marketing yang digunakan 

dapat berupa MOU Bersama Universitas di daerah Situbondo dan Jawa Timur. 

Meningkatkan jumlah penungjung dengan adanya kebutuhan dan keinginan 

mahasiswa untuk datang ke Kampung Blekok, promosi dengan mendatangi 

sekolah-sekola yang ada di sekitar Jawa Timur, promosi tiket, melakukan pameran 

wisata Kampung Blekok, sosial Media (Instagram, Youtube, website, ad). 

Melakukan promosi secara continue untuk meningkatkan brand awareness kepada 

target pasar. Serta perlu adanya pelatihan staff mengenai marketing untuk 

meningkatkan marketing Kampung Blekok. 

 

i. Masyarakat 

Masyarakat merupakan factor terpenting yang ada di Ekowisata Kampung 

Blekok. Masyarakat juga memberikan branding tersendiri kepada pengunjung 

dengan beberapa cara. Poin-poin ini berdasarkan Bapak Kalid Ketua Pokdarwis: 

memberikan (minimal) kesan murah senyum dan ramah, Human Resources utama 

untuk bekerja di Ekowisata Kampung Blekok, Melestarikan dan merawat alam, 

Aman, saling menjaga yang ada di Kampung Blekok, Nyaman, dengan adanya 

homestay yang rapi dan lingkungan yang bersih. Pokdarwis perlu selalu 

mengkontrol dan mengingatkan warga untuk tetap ramah, dan melestarikan 



 59 

ekowisata Kampung Blekok. Minimal, tersenyum kepada pengunjung dan tidak 

mengganggu ekosistem pesisir Kampung Blekok. 

 

j. Aktivitas 

Kegiatan yang ingin diciptakan di Kampung blekok adalah bermain sambal 

belajar, tentang mangrove dan burung air, selain itu beberapa kegiatan lainnya 

adalah menanam dan mempelajari tumbuhan, Bermalam di Kampung Blekok, 

melihat ratusan ribu burung blekok terbang setiap jam 5 pagi dan jam 6 sore, 

bersantai di Café dengan pemandangan gunung dan laut, mengamati burung air di 

menara dengan teropong, ,menikmati pemandangan Kampung Blekok 

menggunakan perahu dan memancing, membuat kerajinan dari Kayu Bintaos atau 

kerrang. makan dan minum khas situbondo.  

 

 4.1.2 Observasi 1 

Observasi pada penelitian ini dilakukan dengan mengamati dan menganalisa 

suatu objek penelitian. Dalam observasi 1 penulis melakukan observasi pada 

Kampung Blekok di Desa Klatakan Situbondo pada tanggal 24 - 26 Oktober 2019 

terutama pada jam 15:00 – 18:00 dimana waktu tersebut merupakan waktu yang 

paling baik untuk mendatangi wisata Kampung Blekok. Aspek yang diamati pada 

observasi 1 adalah tata ruang Kampung Blekok, program wisata, struktur 

organisasi, fasilitas, media promosi dan identitas visual. Hasil observasi yang 

didapatkan di Kampung Blekok sebagai berikut: 

 

1. Tata Ruang Kampung Blekok 

 Observasi pertama dilakukan dengan terhadap tata ruang di ekowisata 

Kampung Blekok. Kampung Blekok memiliki luas lebih dari 6,3 hektar. Sebagian 

besar merupakan hutan mangrove yang mengelilingi wilayah tersebut. Tahap 

observasi terhadap tata ruang Kampung Blekok dilakukan untuk mengetahui 

efektifitas dan kesan pertama pengunjung terhadap Ekowisata Kampung Blekok.  
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Gambar. 4.1 Peta Kampung Blekok 

 
Observasi pertama dilakukan dengan terhadap tata ruang di ekowisata 

Kampung Blekok. Bagian depan bagian kanan jalan dapat terlihat baliho besar 

bertuliskan Kampung Blekok. Sebelah kiri dapat terlihat gapura Kampung Blekok, 

dengan gambar burung air yang akan menyala saat malam. Tata ruang Kampung 

Blekok sesuai seperti denah pada gambar 4.1. pada gambar tersebut setelah gapura 

pintu masuk, terdapat pembelian e-tiket. Penunjuk jalan menggunakan bahan kayu 

bintaos khas Situbondo.  

 
  (a)    (b)    (c) 

Gambar. 4.2 Eksisting Kampung Blekok 
(a) Signage (b) Gapura Masuk (c) Gift Shop  
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   (a)      (b) 

 
   (c)      (d) 

Gambar. 4.3 Eksisting Kampung Blekok 
(a) Jembatan dan Food Court (b) Mural Warga (c) Penangkaran Blekok (d) Jembatan 

Masuk 
 

Menurut Ranti Seta, Kampung Blekok membawa konsep ‘alami’ sehingga 

warna yang diangkat pada infrastrukturnya berupa coklat, dan hijau dengan 

pembangunan kayu dan jembatan yang dibangun sepanjang kurang lebih 500 meter 

hingga sampai ke pesisir pantai. Namun dilihat dari infrastruktur yang dibuat, 

penyamaan bahan dan warna belum sama dan serasi, seerti dibagian gambar (d) 

menggunakan katu bambu, sedangkan pada gambar (a) menggunakan kayu sejenis 

bintaos. Serta, penggunaan signage yang masih belum sama dan beraturan. Ada 

yang menggunakan kayu dan di laminasi, serta ada yang menggunakan kayu 

sederhana. Banyak ruangan yang masih dalam tahap pembangunan dan kosong. 

Seperti pembangunan mushola, toilet, taman bermain, dan taman gantung yang 

sedang dalam masa pembangunan.  

 

2. Identitas & Media Visual 

 Ekowisata Kampung Blekok merupakan wisata baru yang dirilis pada 

tanggal 24 Maret 2019 oleh pemerintah Situbondo. Observasi pada Identitas dan 

Media Visual Kampung Blekok ini sebagai studi eksisting media yang telah 
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dimiliki Kampung Blekok sebagai media promosi dan identitas yang 

menggambarkan keberadaan Kampung Blekok dimata pengunjung. Dinas 

Lingkungan Hidup selaku pengembang langsung Ekowisata Kampung Blekok 

telah melakukan beberapa desain dan identitas visual yang menggambarkan 

Kampung Blekok seperti logo (gambar 4.3), baliho (gambar 4.6 (c), brosur (gambar 

4.4). Desa Klatakan terkenal dengan produsen hand craft aksesoris. Dalam 

meningkatkan ekonomi dan identitas Kampung Blekok, warga memproduksi 

merchandise seperti baju dan aksesoris berbahan dasar kayu bintaos. Namun, belum 

adanya aturan khusus yang mengatur penggunaan elemen-elemen desain dan 

pengaplikasiannya pada produk dan media promosi pada Ekowisata Kampung 

Blekok.  

 
Gambar. 4.4 Logo Kampung Blekok 

Sumber: DLH Situbondo 
 

 
Gambar. 4.5 Brosur Ekowisata Kampung Blekok 

Sumber: DLH Situbondo 
 

 Menurut Ranti Seta Dinas Lingkungan Hidup, pengembangan Sosial media 

Kampung Blekok seperti official website dan official Youtube sedang dalam 

pembuatan untuk menggaet pengunjung lebih luas. Saat ini Kampung Blekok hanya 

memiliki akun Instagram.  
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Gambar. 4.6 Sosial Media Kampung Blekok 

 

Penulis menemukan eksisting media Kampung Blekok yang telah memiliki 

baliho yang terletak di sebrang pintu masuk Kampung Blekok pada gambar (c). 

Banner Kampung Blekok BRI (a) dan merchandise kaos Kampung Blekok (b).  

Ketiga media tersebut memiliki visual yang berbeda-beda dalam menggambarkan 

Ekowisata Kampung Blekok. Masih belum adanya keteraturan yang mengatur itu 

semua, dari sisi penggunaan warna, logo, gambar, supergrafis dan tipografi.  

 

 
  (a)    (b)    (c) 

 Gambar. 4.7 Identitas Media  
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(a) Banner Kampung Blekok BRI (b) Merchandise Kaos (c) Baliho Kampung Blekok 
 

 

 

 

 

3. Fasilitas 

Kampung Blekok memiliki cukup banyak fasilitas, dimana sebagiannya 

masih dalam konsep perencanaan dan pembangunan. Fasilitas yang ditemukan 

penulis saat melakukan observasi adalah Café Shop, guest house, kantin, gazebo, 

teropong, toilet, CCTV, asuransi, e-tiket, parkir. Sedangkan Dari observasi yang 

dilakukan cukup banyak fasilitas yang sedang dalam masa pembuatan seperti 

adalah learning centre, mushola dan yang belum berfungsi secara maksimal seperti 

toilet box, dan teropong yang hanya digunakan diwaktu tertentu saja.  

 

 
  (a)     (b)    (c) 

Gambar. 4.8 Fasilitas Kampung Blekok 
(a) Café Shop (b) Toilet (c) E-tiket 

 

4. Program Wisata Kampung Blekok 

Kampung Blekok memiliki program wisata edukasi yang menjadi keunikan 

Kampung ini sebagai Ekowisata Pesisir. Dinas Lingkungan Hidup, Dinas 

Pariwisata bersama Pokdarwis dan warga sekitar memiliki berbagai macam 

tawaran paket wisata: 

a. Wisata Perahu 
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Pengunjung dapat menikmati keindahin ekowisata mangrove di 

sepanjang aliran sungai dengan menggunakan perahu, selain ekowisata 

mangrove, pengunjung dapat menikmati keindahan pemandangan bukit 

Ringgit dan habitat burung air. Wisata perahu ini dinikmati ketika aliran 

laut sedang pasang, dan pengunjung diajak untuk mengelilingi laut 

Situbondo bahkan bisa untuk memancing ikan.  

 

 
Gambar. 4.9 Wisata Perahu 
(Sumber: Via Bella, 2019) 

 

b. Edukasi Botani 

Pengunjung dikenalkan dengan berbagai macam tanaman mangrove yang 

ada di Kampung Blekok yang berkaitan dengan jenis, kandungan serta 

manfaatnya. Selain itu pengunjung juga dapat mendapatkan edukasi tentang 

cara pembibitan, penanaman dan perawatan Mangrove. Serta dapat 

memberikan nama untuk mangrove yang ditanam, dan dirawat oleh petugas 

Kampung Blekok.  

 
Gambar. 4.10 Edukasi Botani 

(Sumber: Via Bella, 2019) 
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c. Edukasi 3R (Hot Bottle) 

Pengunjung mendapatkan edukasi pemanfaatan limbah botol plastic (Reuse, 

Reduce, Recycle). Limbah botol tersebut dapat dapat dikreasikan menjadi 

kerajinan tangan yang nantinya kerajinan tersebut dapat dibawa pulang oleh 

pengunjung.  

 
Gambar. 4.11 Edukasi 3R (Hot Bottle) 

(Sumber: Kampung Blekok) 
 

d. Edukasi Mangrove dan Burung Air 

Pengunjung mendapatkan edukasi tentang ekosistem mangrove dan burung 

air di Kampung Blekok, seperti spesies, karakteristik, maupun habitat tiap 

jenis. 

1. Pemutaran video animasi 

2. Games mangrove 

3. Adopsi mangrove 

4. Pengamatan burung 

 
Gambar. 4.12 Edukasi Mangrove dan Burung Air 

(Sumber: Via Bella, 2019) 
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e. Edukasi Kerajinan 

Pengunjung mendapatkan edukasi tentang berbagai macam produk 

kerajinan tangan berbahan dasar kayu bintaos dan kerang. Kerajinan ini 

dapat berupa souvenir, aksesoris, maupun beberapa macam peralatan rumah 

tangga. Pengunjung juga mendapat pengetahuan tentang proses pembuatan, 

perawatan serta dapat berkreasi membuat kerajinan dari kayu bintaos yang 

telah disediakan.  

 
Gambar. 4.13 Edukasi Kerajinan 

(Sumber: Via Bella, 2019) 
 

5. Struktur Organisasi 

 Kampung Blekok merupakan desa wisata yang dikelola oleh beberapa 

organisasi. Menurut Ranti Seta Kasie Dinas Lingkungan Hidup, Bupati Situbondo 

menunjuk langsung Dinas Lingkungan Hidup untuk mengembangkan wisata 

berbasis ekowisata Kampung Blekok yang memiliki keanekaragaman burung air 

serta tumbuhan bakau. Ranti Seta selaku PPKLH DLH (Pengendalian Pencemaran 

& Kerusakan Lingkungan Hidup) sebagai pengurus langsung Ekowisata Kampung 

Blekok. Menurut Bapak Srui selaku Sekertaris Dinas Pariwisata Situbondo, Dinas 

Pariwisata mendukung Ekowisata Kampung Blekok dengan membangun soft skill 

sumber daya manusia yang ada di Kampung Blekok, seperti studi banding dan 

pelatihan Pokdarwis Kampung Blekok. 

 Peran Pokdarwis itu sendiri, menurut Bapak Kholid Maulana selaku ketua 

Pokdarwis Kampung Blekok adalah menyadarkan masyarakat, membangun 

masyarakat, menjadi bantuan dari masyarakat. Tentu saja bertujuan untuk menjaga 
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dan mengingatkan sesame warga untuk menjaga Bersama Kampung Blekok. 

Struktur organisasi Pokdarwis Kampung Blekok tertera pada gambar 4.12 

berdasarkan SK Kepala Desa Klatakan tentang pembentukan Pokdarwis Kampung 

Blekok Nomor: 188/35/431.510.9.4/2017. 

 Terdapat 12 divisi yang ada di Kampung Blekok demi berlangsungnya 

kenyamanan dan keamanan yang ada di wisata ini. Diantaranya; Keamanan, 

Ketertiban, Kebersihan, Keindahan, Daur Ulang Sampah, Akomodasi dan 

Homestay, Kuliner, Daya Tarik Wisata, Peternakan, Kerajinan/Souvenir, 

Mangrove, dan Humas.  

 

 
Gambar. 4.14 Susunan Pengurus Pokdarwis Kampung Blekok 

(Sumber: Pokdarwis kampung Blekok) 
 

 4.1.3 Depth Interview 1 
Tabel 4.1 Hasil Depth Interview 1 Dinas Lingkungan Hidup 

Protokol Jawaban / Hasil 

Tujuan Menanyakan hasil konsep dan poin-poin branding, eksisting, 

tujuan jangka pendek, menengah dan Panjang 
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Lokasi Kampung Blekok 

Waktu Jumat, 24 Oktober 2019 

Narasumber Ranti Seta, Kasie PPKLH Dinas Lingkungan Hidup 

Dokumentasi 

 
Gambar 4.15 Dokumentasi Depth interview  DLH 

Hasil Depth 

Interview 

x Icon yang ditonkolkan dari Kampung Blekok adalah: 

Mangrove, Burung Blekok, dan kerajinan 

x Warna yang mewakili dari Burung Blekok putih, hitam, 

orange. Sedangkan Mangrove adalah hijau dan biru 

x Program yang sedang dilakukan adalah infrastruktur 

online, seperti SNS (Website, Instagram, Youtube) 

x Jangka Panjang nya mengharapkan untuk terus 

dikembangkan dan menjadikan ekowisata berbasis 

edukasi. 

x Jangka Menengah untuk membuat icon tempat dari 

Kampung Blekok dan menjadikan orang bangga ada di 

Kampung Blekok 

x Target yang sedang disasar adalah anak muda remaja 

akhir dengan adanya café shop dan MOU dengan 

kampus-kampus untuk belajar. Serta anak sekolah 

untuk paket edukasi belajar mangrove dan burung air 
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x Dibutuhkan aktivasi sosial media dan aturan 

penggunaan desain untuk media promosi dan identitas 

Kampung Blekok  

 
Tabel 4.2 Hasil Depth Interview 1 Pokdarwis 

Protokol Jawaban / Hasil 

Tujuan Menanyakan konsep branding, eksisting Pokdarwis, tujuan 

jangka pendek, menengah dan Panjang 

Lokasi Kampung Blekok 

Waktu Sabtu, 26 Oktober 2019 

Narasumber Bapak Khalid, Ketua Pokdarwis Kampung Blekok 

Dokumentasi 

 
Gambar 4.16 Dokumentasi Depth interview Pokdarwis 

Hasil Depth 

Interview 

x Tujuan utama Pokdarwis Kampung Blekok : (1) jangan 

adanya kemaksiatan dengan adanya wisata (2) 

Kesejahteraan masyarakat yang diutamakan 

x Tujuan saat ini yaitu: aktivasi media sosial. Untuk 

membagikan event dan program wisata yang ada 

x Icon yang ingin ditonjolkan yaitu: Burung blekok, 

mangrove dan kerajinan 
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x Peran Pokdarwis (1) Menyadarkan Masyarakat (2) 

Membangun masyarakat (3) mencari bantuan dari 

masyarakat 

x Kampung Blekok yang ingin ditonjolkan yaitu,(1) tidak 

semua mangrove terdapat banyak burung air (terutama 

burung blekok) (2)  Masyarakat yang sudah sadar dan 

menjaga lingkungan Bersama-sama. 

x Peran Masyarakat terhadap Kampung Blekok 

menonjolkan (1) Ramah terhadap pengunjung (2) 

Melestarikan dan merawat ayam (3) Aman (4) Anak 

muda semua bekerja dan tidak ada yang nganggur serta 

tidak ada maksiat seperti minum-minum dan drugs 

 

 4.1.4 Studi Eksperimental 2 

 Studi Eksperimental 2 dihasilkan berdasarkan ulasan dari pihak Kampung 

Blekok tentang konsep dan kebutuhan yang ingin dibuat Penulis membagi 8 bagian 

divisi yang di branding berdasarkan pembagian divisi Pokdarwis. DIantaranya; 

Identitas Visual, Media Promosi & Komunikasi,Fasilitas (Sarana & Prasarana), 

program wisata, merchandise, tata ruang dan arsitektur, staff, masyarakat.  

 

Tabel 4.3 Studi Eksperimental 2 

Bagian/Divisi Eksisting Alternatif  & Hasil Desain 

Identitas Visual  

 
Gambar 4.17. Logo Kampung 

Blekok 
 

A. Re-desain Logo  

Eksisting logo  masih belum 

memperlihatkan tiga poin 

dan warna Kampung 

Blekok.  

 

B.Supergrafis, Secondary 

Logo. 
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Logo Kampung Blekok yang ada 

saat ini. Berwarna hijau atau putih. 

Belum memiliki secondary logo. 

 

\

 
Gambar. 418 Sketsa Eksperimental 

Karena belum adanya aturan 

penggunaan asset-aset grafis 

tersebut. 

 

C. Penggunaan warna 

warna pilihan seperti hitam, 

putih dan oranye untuk 

Blekok, Biru dan hijau untuk 

tumbuhan mangrove. 

 

D.Stationary 

Kop surat, cover surat, 

pulpen, amplop, kartu nama, 

name tag, notebook, tiket 

 

E. Konsep & Morfologi 

Logo 

 

 

 

 

 

 

 

Media Promosi 

& Komunikasi 

On Surface A. On Screen: 

Media digital yang akan 

digunakan dan 

dikembangkan, Instagram, 

Youtube, Website. Karena 

salah satu cara 

memperkenalkan Kampung 
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Gambar 4.19 Baliho 

 

 

 
Gambar 4.20. Brosur 

Brosur program wisata Kampung 

Blekok dengan dominas warna hijau 

biru dan putih yang dibuat oleh 

Dinas Lingkungan Hidup. 

 

 

 

 

Blekok saat ini sedang 

mengembangkan sosial 

media agar dikenal oleh 

orang banyak. 

 

B. On Screen 

Brosur, Banner, Buku, 

Baliho, print ad.  

Kedua jenis media di atas 

menggunakan identitas 

brand Kampung Blekok.  

 

C. Pelatihan atau workshop 

tentang penggunaan desain 

promosi & Komunikasi 

kepada Pokdarwis dan tim 

Komunikasi Informasi.  
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On Screen: 

 
Gambar 4.21. Instagram account 

Kampung Blekok hanya memiliki 

Instagram yang sedang berjalan. 

Belum memiliki admin khusus 

untuk memainkan Sosial media. 

Fasilitas 

(Sarana & 

Prasarana) 

      
Gambar 4.22. Café.                     

   
Gambar 4.23. Toilet 

A. Sarana: 

Education learning, 

Teropong, Komputer E-

Ticketing, vehicle (Sepeda, 

Bus) 

 

B. Prasarana: 

Homestay. Kantin, Toilet, 

tempat cuci tangan, 

Mushola, Café, Gazebo, 

Menara 

 

C. Konsep Fasilitas sarana & 

prasarana untuk menunjang 

pencapaian kegiatan dan 

wisata yang diadakan 

Kamoung Blekok. Di desain 

menggunakan warna dan 
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Gambar 4.24. Ticketing               

 
Gambar 4.25. Penangkaran 

 
 

 
Gambar 4.26. Jembatan Kayu 

 

 
Gambar 4.27. Guest House 

 
 
 

bahan dengan ciri khas 

konsep Brand Kampung 

Blekok 



 76 

 

 
Gambar 4.28. Gazebo 

Program 

Wisata 

 
Gambar 4.29. Wisata Perahu 

 
Gambar 4.30. Edukasi Botani 

 
Gambar 4.31. Edukasi Mangrove dan 

Burung Air  

 

A. Program Wisata 

Program wisata yang ada 

terus dikembangkan dan 

tetap ada karena menjadi 

ikon dan daya Tarik dari 

Wisata Kampung Blekok 

sendiri 

 

B. Penambahan Program 

Pengembangan Program 

Wisata salah satunya 

mengadakan Bird Rescue. 

Yaitu penyelamatan burung 

air di hutan Mangrove.  

 

C. Pelatihan 

Untuk pengembangan skill 

staff wisata, serta 

pengembangan sarana dan 

prasarana. 
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Gambar 4.32. Edukasi Kerajinan  
 

Pegawai  

 
Gambar 4.33. Pokdarwis. Kampung 

Blekok 
 

Struktur organisasi Pokdarwis 

Kampung Blekok. 
 

A. Seragam 

Pembuatan Seragam bagi 

Staff dan Pokdarwis seperti 

pakaian, name tag, topi, dan 

kartu nama.  

Marchandise 

 
Gambar 4.34. T-Shirt 

Kampung Blekok belum memiliki 

Merchandise. Hanya sebatas T-

shirt dengan desain seadanya dan 

tidak seragam. 

 

 

 

 

 

A. Apparel Merchandise 

Pembuatan Merchandise dan 

kerajinan khusus Kampung 

Blekok  seperti T-Shirt, 

Topi, Totebag 

 

B. Merch: Miniatur (Ikan, 

kura-kura, burung yang 

merupakan hewan-hewan 

khas pesisir), gantungan 

kunci, pin, stiker, kerajinan 

daur ulang. 
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Gambar 4.35. Kerajinan 

Kerajinan yang dibuat bukan ciri 

khas Kampung Blekok karena 

kerajinan yang akan di jual ke luar 

kota 

Tata Ruang & 

Arsitektur  

   
Gambar 4.36. Signage  

Penunjuk arah Kampung Blekok saat 

ini menggunakan kayu bintaos dan 

berwarna cokelat. Tidak semua 

signage memiliki desain yang sama 

dan lengkap di setiap sudut. 

 

A. Titik Tempat: Tempat 

Tiket, halaman rumah 

warga, jalan setapak, café, 

menara, dan jembatan kayu, 

tanaman Gantung dan 

Taman hijau 

 

B. Signage (Penunjuk arah) 

Desain ruangan yang 

cenderung ke coklat dan 

hijau, dengan tanaman dan 

kayu-kayu coklat. Karena 

mengangkat kesan alam 

yang asri 

 

C.Pengembangan tata ruang 
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Gambar 4.37. Gapura Kampung Blekok 

Gapura Utama kampung Blekok yang 

terlihat gambar burung air dan 

instalasi kayu berwarna coklat. 

 

 
Gambar 4.38. Kantin 

 
Gambar 4.39. Penangkaran Blekok 

Perawatan ruang dan dan 

arsitektur untuk menjaga 

serta menunjang 

kenyamanan kegiatan wisata 

edukasi yang ada di 

Kampung Blekok. 
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Gambar 4.40. Jembatan Teras BRI 

Marketing  A. MOU  

MOU Bersama Universitas 

di daerah Situbondo dan 

Jawa Timur. Meningkatkan 

jumlah penungjung dengan 

adanya kebutuhan dan 

keinginan mahasiswa untuk 

dating ke Kampung Blekok. 

 

uB. Sekolah 

Promosi tiket dan program  

dengan mendatangi sekolah-

sekola yang ada di sekitar 

Jawa Timur  

 

C. Melakukan pameran 

wisata Kampung Blekok. Di 

Sosial Media (Instagram, 

Youtube, website, ad) 

 

D. Melakukan promosi 

secara continue untuk 

meningkatkan brand 

awareness kepada target 
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pasar. Serta perlu adanya 

pelatihan staff mengenai 

marketing untuk 

meningkatkan marketing 

Kampung Blekok. 

Masyarakat  

A. Memberikan (minimal) kesan 

murah senyum dan ramah.  

B. Human Resources utama untuk 

bekerja di Ekowisata Kampung 

Blekok 

C. Melestarikan dan merawat alam.  

D. Aman, saling menjaga yang ada di 

Kampung Blekok 

Nyaman, dengan adanya homestay 

yang rapi dan lingkungan yang 

bersih. 

A. Masyarakat tetap 

menjaga ramah senyum sapa 

salam dan melestarikan apa 

yang sudah ada.  

 

B. Pokdarwis perlu selalu 

mengkontrol dan 

mengingatkan warga untuk 

tetap ramah, dan 

melestarikan ekowisata 

Kampung Blekok. Minimal, 

tersenyum kepada 

pengunjung dan tidak 

mengganggu ekosistem 

pesisir Kampung Blekok 

 

 4.1.5 Depth Interview 2 
Tabel 4.4 Hasil Depth Interview 2 Dinas Lingkungan Hidup 

Protokol Jawaban / Hasil 

Tujuan Asistensi alternative hasil desain Kampung Blekok  

Lokasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Situbondo 

Waktu Jumat, 15 November 2019 
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Narasumber Ranti Seta, Kasie PPKLH Dinas Lingkungan Hidup 

Dokumentasi 

 
Gambar 4.41 Dokumentasi Depth interview  DLH 

Hasil Depth 

Interview 

x Media dan promosi adalah salah satu cara Kampung 

Blekok memperkenalkan ekowisata Kampung Blekok 

yang masih baru, dengan media promosi orang semakin 

banyak mengenal tentang Kampung Blekok. Terutama 

pada era teknologi seperti ini, informasi dapat disebar 

secara cepat. 

x Kampung Blekok memiliki 12 macam divis yang 

memiliki nama berbeda-beda namun tetap memiliki kata 

‘blekok’ nya sebagai brand mark dan icon dari 

Kampung Blekok itu sendiri.  

x Logo dapat di redesign dan dapat dibuat kembali sesua 

dengan kebutuhan. 

x Dari ke 15 Logo dipilih logo yang terpilih. Yaitu nomer 

7, 8, 11, 15 ditandai dengan centang merah sebagai 

berikut: 
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x 

 
Gambar 4.42 Dokumentasi Depth interview  DLH 

 

 

 4.1.6 Studi Eksperimental 3  

Pembuatan logo dilakukan setelah terpilih empat logo yang selanjutnya 

diberikan pewarnaan dan putline logo yang terpilih. Seperti pada gambar. 4.15. 

Logo menggunakan warna-warna yang dipilih, Logo tersebut nantinya akan 

dikembangkan dan dibuat dengan supergrafis sebagai pendukung logo.  
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Gambar 4.43 Logo Digital Terpilih 

 

 4.1.7. Depth Interview 3 
Tabel 4.5 Hasil Depth Interview 2 Dinas Lingkungan Hidup 

Narasumber Ranti Seta, Pak Ses, Kasie PPKLH Dinas Lingkungan Hidup 

Tujuan Memberikan Kritik dan Saran Logo Terpilih 

 

Dokumentasi  
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Gambar 4.44 Dokumentasi Melalui email Depth interview  DLH 

Hasil Depth 

Interview 

x Logo disederhanakan lagi supaya mudah untuk digunakan 

dan diaplikasikan ke berbagai media. 

x Burung pada logo kurang seperti burung ardidae atau burung 

air, karena burung air berbentuk kecil dan agak kurus 

x Penggunaan warna yang sederhana dan mudah digunakan 

x Logo yang akan dibuat untuk bagian konservasinya, sehingga 

nanti anak-anak tiap perdivisi memiliki logo-logo lagi yang 

dikembangkan dari main logo yang dibuat. 

x Logo yang dibuat untuk dibagian konservasi Burung Air 

Kampung Blekok, serta logo digunakan di berbagai aspek 

desain visual yang ada di Kampung Blekok. 

x Contoh Logo mungkin ada Burung air di Sarang dengan 

elemen-elemen sederhana 

x Pembuatan Arsitektur Branding untuk divisi-divisi yang ada 

di bawah Kampung Blekok dengan adanya nama ‘blekok’ 

dan logo yang berbeda-beda tetapi masih satu 

bagian/kelompok dari logo utama Kampung Blekok 
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Gambar 4.45 alternatif Logo dan Supergrafis Yang Diajukan 
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 4.1.8 Studi Eksperimental 4 

 Studi Eksperimental 4 mengembangkan konsep logo yang telah dipilih 

kedalam bentuk digital. Pembuatan 5 inti divisi branding yang penting, yaitu: 

Marketing tools: (on surface, on screen), alat tulis, Seragam Pegawai (Langsung 

bertemu dengan konsumen, dan tidak), souvenir (besar dan kecil), EGD (petunjuk 

arah). 

 

Tabel 4.6 Studi Eksperimental 4 

 
Konsep 

Branding 

Sketsa Konsep Keterangan 

Marketing 

Tools 

 
 

Gambar. 4.46 Sketsa Digital dan Manual Marketing 
Tools 

 
 

  
Gambar. 4.47 Sketsa Digital Marketing Tools 

 
 
 

Marketing Tools 

membawa program-

program wisata, 

informasi dan 

kegiatan yang ada di 

Kampung Blekok, 

serta menjadi hal 

terpenting yang perlu 

dibagi menjadi dua: 

On Screen (media 

digital): Instagram & 

Website 

On Surface (media 

cetak): Brosur 
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Stationary  
 

 
Gambar. 4.48 Sketsa Digital Dan Manual Office 

Stationary 
 

Konsep penggunaan 

warna tersebut 

berdasarkan bagian 

atau divisi. Untuk 

kartu nama dan name 

tag pegawai 

marketing berwarna 

biru, dan untuk 

pokdarwis berwarna 

oranye. Sedangkan 

warna hijau untuk 

menggambarkan ciri 

identitas Kampung 

Blekok secara utuh.  

 

Alat tulis: Notebook, 

pensil, kop surat, 

amplop surat, kartu 

nama, name tag, 

penghapus, pulpen. 

Suvenir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar. 4.49 Sketsa Digital Dan Manual Souvenir 

 
 

Konsep suvenir yang 

akan diangkat dibagi 

menjadi dua: 

Small Size (benda 

kecil): Magnet, 

Gantungan Kunci, 

Cendramata 

Big Size (benda 

besar): T-Shirt/Kaos, 

Topi 
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Seragam 

Pegawai 

 
 
 

 
Gambar. 4.50 Sketsa Digital Dan Manual Seragam 

\Pegawai 

Bahan pembuatan 

tersebut berdasarkan 

ciri khas Kampung 

Blekok sebagai 

kampung pengrajin 

dari Kayu Bintaos, 

dan Cangkang 

kerang. 

Konsep seragam 

pegawai Kampung 

Blekok yang 

digunakan dibagi 

berdasarkan kaitan 

dengan konsumen, 

seperti: 

Pekerja lapangan: 

Pemandu 

wisata,Humas, 

Ticketing, Pramusaji 

Pekerja Kantor: 

Marketing, Publikasi 

EGD 

 
Gambar. 4.51 Sketsa Digital Dan Manual EGD 

 

Konsep EGD yang 

akan dibuat sebagai 

berikut:  

Sign Board (kanan 

kiri, atas dan bawah) 

building sign: coffee 

shop, mushola, 

souvenir, Teras BRI, 

Menara, mangrove 

center, tiket, toilet 
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laki-laki dan toilet 

perempuan, papan 

peta, dan petunjuk 

wilayah tempat. 

 

Menggunakan kayu 

bintaos dan ukiran 

serta ikon-ikon 

pendukung yang akan 

digunakan untuk 

mendukung program 

Kampung Blekok 

sehingga warna yang 

akan keluar adalah 

warna cokelat, hitam, 

putih.  

 

 4.1.9 Depth Interview 4 

 
Tabel 4.7 Hasil Depth Interview 4 Dinas Lingkungan Hidup 

Narasumber Ranti Seta, Kasie PPKLH Dinas Lingkungan Hidup 

Tempat Tunjungan Surabaya 

Tujuan Branding Konsep (5 Core Branding: Uniform, Stationary, 

EGD, Marketing Tools, Souvenir) 

Dokumentasi  
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Gambar. 4.52 Depth Interview 4 

Hasil Masukan dan 

Review Concept 

Branding 

x Marketing Tools: Kampung Blekok telah memiliki 

akun media sosial dan persiapan untuk website. Hanya 

saja belum meiliki konten yang tepat dan pengguna 

atau admin, sehingga akan dibuat tim Kampung 

Blekok untuk konten website dan Instagram.  

x EGD: Salah satu cabang konsep branding yang sangat 

diperlukan di Kampung Blekok karena belum 

memiliki EGD yang sama di seluruh tempat, sehingga 

masih sangat  kurang. Diperlukan bahan yang pasti, 

ukuran dan modelnya serta tempat penempatan 

signage tersebut. Signage yang dapat mencirikhaskan 

Kampung Blekok, dan wilayah Konservasi Kampung 

Blekok dengan adanya unsur sarang di desainnya. 

x Seragam Pegawai: Situbondo banyak warga yang 

beragama muslim dan sebagai kota santri, sehingga 

lebih enak kalua bajunya lebih tertutup. Seperti, baju 

lengan Panjang dan rok/celana panjang lapangan yang 

berkantong. Adanya seragam jilbab, celana tetap 

cokelat dan atasan putih, Baju untuk pegawai yang 

tidak bertemu langsung dengan pegawai menggunakan 
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baju PDL dengan desain logo di depan dan belakang 

website wisata Kampung Blekok.  

x Merchandise: Kampung Blekok belum memiliki 

merchandise khusus, tetapi ingin mengembangkan 

souvenir dari kulit kerrang seperti miniature-miniatur 

kecil hewan (kura-kura, ikan). Gantungan kunci yang 

didesain dengan desain-desain unik seperti adanya 

logo dan supergrafis pendukung. 

x Alat Tulis: Kampung Blekok belum memiliki 

branding khusus untuk alat tulis. Sehingga diharapkan 

alat tulis yamg digunakan mampu mencirikan 

Kampung Blekok, untuk desain kop surat, amplop 

dirasa cukup dan tepat. Untuk name tag, kartu nama 

perlu di desai ulang lagi, karena perlu adanya logo dan 

desain supergrafis khusus.  

 

 4.1.10 Aplikasi Desain 

 
Tabel 4.5 Aplikasi Desain 

Nama Desain Hasil Desain Konsep 

Alat Tulis   

 

 

 

 

Konsep desain 

untuk peralatan tulis 

menggunakan dasar 

putih dan grafis 

pendukung Kampung 

Blekok. Dari peralatan 

tulis ini ingin 

menciptakan kesan 
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Gambar. 4.53  Alat Tulis 

 

menyenangkan dan 

bersih, dengan 

penggunaan warna 

dasar putih. Serta 

warna-warna grafis 

yang banyak dan 

colorful. Pada gambar 

di samping merupakan 

keperluan untuk surat 

menyurat dan alat tulis 

yang diperlukan untuk 

Kantor Kampung 

Blekok. 

 

Marketing 

Tools 

 

 
 

 

 

Media cetak 

Kampung Blekok 

memusatkan media 

cetak mereka dengan 

brosur, billboard dan 

poster acara. Dalam 

brosur tersebut 

berisikan profil, alamat, 

kontak Kampung 

Blekok, dengan 

berbagai pilihan 
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Gambar. 4.54 Promotional Tools 

program wisata yang 

akan disebarkan ke 

masyarakat.  

Media Digital 

Kampung Blekok 

memusatkan sosial 

media (Instagram, 

Whatsapp) dan website. 

Kampung Blekok juga 

memiliki tambahan 

media digital 

lainseperti e-ticket.  

Informasi secara cepat 

dapat didapatkan 

dengan Instagram, dan 

Costumer Service tatau 

Contact Person dapat 

melalui whatsapp. 

Konten website berisi 

program wisata, 

portofolio seperti foto-

foto dan kegiatan 

terkini Kampung 

Blekok. 

 

 

Souvenir  

 

 

Suvenir merupakan 

program penting yang 

sangat dibutuhkan di 

Kampung Blekok 

menurut Ranti Seta. 
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Gambar. 4.55 Souvenir 

Dengan Suvenir, 

pengunjung dapat 

membawa pulang 

sebagai cendramata 

dan kenangan yang 

tersendiri tentant 

tempat tersebut. 

Konsep suvenir yang 

akan diangkat dibagi 

menjadi dua: Small 

Size (benda kecil) dan  

Big Size (benda besar). 

Seragam  

 
 

 
Gambar. 4.56 Uniform 

Seragam merupakan 

seperangkat pakaian 

yang digunakan oleh 

anggota suatu instansi 

dalam berpartisipasi 

pada instansi tersebut. 

Konsep seragam 

pegawai Kampung 

Blekok yang digunakan 

dibagi berdasarkan 

kaitan dengan 

konsumen, yaitu 

pekerja lapangan 

(Pemandu wisata, 

Humas, Ticketing, 
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Pramusaji). Pekerja 

Kantor (Marketing, 

Publikasi). 

 

EGD  

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar. 4.57 EGD 

Konsep EGD dalam 

sebuah wilayah wisata 

Kampung Blekok 

merupakan hal yang 

cukup penting atau 

sebagai anchor media. 

Ditambah, Kampung 

Blekok merupakan desa 

pengrajin yang 

memiliki kayu bintaos, 

dan cangkang kerrang 

sebagai ciri khas hasil 

kerajinan mereka.  
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BAB V 

KONSEP DESAIN 
 

5.1 Konsep Desain 

 Kampung Blekok memiliki keyword yaitu Harmoni Alam dan Manusia. 

Kata kunci ini tergambarkan dari perilaku manusia (Warga Kampung Blekok) dan 

alam (Hutan Mangrove dan Burung Blekok). Harmoni yang dimaksud yaitu 

keselarasan dan keseimbangan antara kehidupan manusia dan alam yang memiliki 

simbiosis mutualisme (saling menguntungkan) dan berkelanjutan, antara tanaman 

mangrove, burung blekok, dan kehidupan masyarakat pesisir di Desa Klatakan, 

Kampung Blekok yang tidak dapat dipisahkan. Karena setiap warga yang ada di 

Kampung Blekok telah sadar akan pentingnya Hutan Mangrove dan Burung Blekok 

yang tinggal di hutan tersebut. Manfaat nya tidak hanya untuk sumber pendapatan 

warga, tetapi menahan abrasi dan mengurangi air laut pasang sampai ke pemukiman 

warga.  

 
Gambar. 5.1 Penggambaran Diagram Timbal Balik Manusia dan Alam  

di Kampung Blekok 
(Sumber: Via Bella, 2019) 

 

 Kampung Blekok memiliki program wisata edukasi untuk mempelajari 

keindahan burung air, jenis-jenis tumbuhan bakau sampai mempelajari pembuatan 

kerajinan dari  kerrang atau kayu bintaos. Sehingga terdapat tiga icon yang 

menggambarkan Kampung Blekok: Tumbuhan Mangrove, Burung Blekok, dan 
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Manusia dengan Kerajinannya. Menurut Ranti Seta, Kasie Dinas Lingkungan 

Hidup, Warna-warna yang dapat mewakili mangrove adalah hijau dan biru. Hijau 

dari Mangrove, dan biru dari laut, dimana mangrove hidup di pesisir pantai. 

Sedangkan burung Blekok diwakilkan dengan warna hitam, putih dan oranye. 

Karena ketiga warna itu sangat mewakilkan burung air tersebut.  

 Dengan mengangkat tema tersebut, luaran desain berupa Identitas Visual 

(GSM), Branding Concept berupa Marketing tools, uniform, souvenir, EGD, dan 

Stationary yang menggunakan aturan pembuatan khusus Ekowisata Kampung 

Blekok yang akan dibuat.   

 
Gambar. 5.2 Mood Board Kampung Blekok 

(Sumber: Via Bella, 2019) 

5.2 Branding Process  

 Berdasarkan buku Destination Brands Managing Place Reputation, 

diperlukan konsep sebuah model identifikasi untuk menentukan brand yang ingin 

di angkat. Sehingga penulis mengangkat 3 core point penting Kampung Blekok, 

yaitu Harmoni, Alam, dan Manusia. Pada bagan ini, dijelaskan tahapan-tahapan 

yang dilakukan penulis sampai menghasilkan Konsep Branding yang tepat bagi 

Kampung Blekok (Destination Brands Managing Place Reputation p.295). 
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Gambar. 5.3 Identification of A Destination Identity Model 

(Sumber: Destination Brands Managing Place Reputation p.295) 
 

5.3 Kriteria Desain 

 Kriteria desain ditentukan berdasarkan dari analisis dan data fitur-fitur 

karakteristik dan konten bangunan cagar budaya kota Surabaya yang diperoleh 

penulis. Sehingga dalam merancang mekanik dan konten permainan harus 

berdasar pada kriteria yang telah ditentukan. Identifikasi lingkaran brand pada 

gambar 5.2 merupakan what to say dan how to say Kampung Blekok (Destination 

Brands Managing Place Reputation p.298)  

A. What To Say 

 Berwisata dan belajar dalam sebuah destinasi wisata yang dikemas secara 

menyenangkan, alami, dan indah pada Kawasan Ekowisata Kampung Blekok 

dengan harmoni alam dan manusianya.  
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B. How To Say 

x Vision:  Terciptanya ekowisata Kampung Blekok yang bermutu, damai, 

alami, edukasi, dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Situbondo 

khususnya, dan bangsa Indonesia. 

x Mission: Mewujudkan sapta pesona wisata (Aman, Tertib, Sejuk, Indah, 

Ramah Tamah, Kenangan) kepada masyarakat dan pengunjung. Menjaga 

kualitas alam dan menciptakan lapangan kerja. 

x Distinguish Preference: Melihat keindahan alam gunung, hutan mangrove, 

dan lautan di wilayah pesisir. Migrasi burung blekok akan melakukan 

penyelamatan terhadap burung air, bersantai di café dan menanam 

mangrove dengan nama pengunjung.  

x Values: Pengunjung memahami dan terlibat dalam program yang ada, 

seperti alam, dan pesan yang disampaikan di Kampung Blekok tentang 

mangrove, kerajinan, burung air, tanggung jawab, dan kulut masyarakat 

yang ada disana 

x Personality: Pengunjung yang memiliki keinginan untuk memiliki 

pengalaman lebih terhadal alam. Terutama mangrove dan burung air. Suka 

tantangan, belajar dan beraktivitas di luar. 

x Benefits: Stimulasi kepada pengunjung harapan untuk kontribusi dan 

belajar dengan aktivitas yang bersentuhan langsung dengan alam dan kultur 

atau budaya. Selain itu juga dapat  meningkatkan perekonomian masyarakat 

setempat dengan bersentuhan langsung dengan para turis. 

C. Key Word 

x Alam: memberikan banyak manfaat, segala sumber dan manfaat telah 

tersedia dengan kelengkapan sumber hayati nya. Alam di sini, digambarkan 

dengan Burung Blekok dan Pesisir Mangrove yang memberikan banyak 

manfaat bagi manusia.  

x Manusia: merupakan makhluk yang berakal. Dengan akalnya, manusia 

perlu memberdayakan alam, tanpa mengeksploitasi nya sevcara berlebihan. 
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Manusia di sini, menjadi bentuk pengendali alam dan agen perawatan untuk 

alam, sehingga alam akan memberikan dampak yang positif dan sustain 

bagi manusia.  

x Keharmonisan:Hubungan antara keduanya, merupakan sesuatu yang 

mutlak. Tanpa adanya hubungan itu, tidak akan ada simbiosis mutualisme. 

Keharmonisan itu tercipta dalam Kampung Blekok Situbondo. 

 

Gambar 5.4 Bagan Keyword 
(Sumber: Via Bella, 2019) 

5.4 Konsep Branding 

 Konten Branding Kampung Blekok memiliki tujuan konsep branding yaitu 

ketika pengunjung sampai di Kampung Blekok, dan masuk menikmati atmosfirnya, 

saat itu juga pengunjung merasakan keindahan. Tidak hanya dari pemandangannya, 

namun juga dari masyarakatnya. Karena masyarakat di Kampung Blekok, tidak bisa 

lepas dari filosofi yang bertanggung jawab dan melindungi lingkungan “Harmoni 

Alam dan Manusia”.  Karena alam memberikan perlindungan dan banyak manfaat 

bagi masyarakat, begitupula masyarakat memberikan perawatan dan perlindungan 

pula kepada keberlangsungan hidup alam yang ada di Kampung Blekok. Sehingga 
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slogan tersebut diciptakan untuk mengikat pengunjung dengan merasakan seluruh 

alam dan masyarakat yang berkesinambungan, tentunya ada di Kampung Blekok. 

 

 
Gambar 5.5 Konsep Branding Kampung Blekok 

(Sumber: Via Bella, 2020) 
 

5.4.1 Elemen Identitas  

Elemen identitas Kampung Blekok berupa Logo, grafis, warna. Penggunaan 

elemen identias digunakan untuk memberikan tampilan identitas Kampung Blekok 

yang konsisten, terintegrasi, dan mudah dikenali. Logo juga sebagai kebutuhan 

dasar  intelektual  dan penggambaran keterampilan , di  samping itu  untuk  sebuah 

sensitivitas terhadap elemen estetika design (John Murphy, 1993) 

 

 5.4.1.1 Logo 

 Konsep Desain Kampung Blekok menggunakan beberapa elemen yang 

menjadi ikon di Kampung Blekok. Yaitu, Burung air, mangrove, Tangan Manusia, 

laut pesisir.Terdapat dua burung air dengan paruh hitam yang panjang. Serta warna 

oranye di bagian lehernya Terdapat tangan manusia menyerupai sarang burung 

yang melambangkan manusia ikut andil dalam penangkaran dan perawatan yang 
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dilakukan oleh Kampung Blekok. Pohon Mangrove dan pesisir laut merupakan 

tempat Kampung Blekok berada. Logo dibentuk dengan goresan-goresan yang 

tersusun menjadi bentuk, menggambarkan kedinamisan dan cendramata khas 

Kampung Blekok, yang menjadi tempat kerajinan. Ke-empat ikon tersebut, menjadi 

satu sehingga menjadi sebuah lingkaran yang melambangkan keberlanjutan dan 

berkesinambungan. Seperti tagline Kampung Blekok, Harmoni alam dan Manusia. 

Dimana, manusia dengan mangrove, dapat hidup tanpa abrasi, begitu pula burung 

air yang menjadikan mangrove sebagai rumah mereka. 

 
Gambar 5.6 Konsep Logo Kampung Blekok 

(Sumber: Via Bella, 2020) 
 

 
Gambar 5.7 Konsep Logo Kampung Blekok 

(Sumber: Via Bella, 2020) 
 

 Logo primer dari  Kampung Blekok terdiri dari logogram (gambar) dan logo 

type (tulisan) yang tersusun secara Horizontal rata tengah. Logo utama yang paling 

disarankan dalam setiap penggunaan yang berhubungan dengan Kampung Blekok.  



 104 

 Secondary logo dapat diaplikasikan dengan pemakaian rata kiri atau kanan 

disesuaikan dengan layout. Logo yang disarankan untuk pengaplikasian pada media 

promosi atau identitas lainnya.  

 Logogram digunakan untuk pengaplikasian EGD, ataupun penggunaan 

marketing tools lain yang bersifat sederhana. Logotype ini bersifat fleksibel dan 

mudah diaplikasikan kepada apapun seperti stample dan media lain secara 

sederhana. 

 
Gambar 5.8 Logo Versi Garis Luar Hitam Putih 

(Sumber: Via Bella, 2020) 
 

 
Gambar 5.9 Logo Versi Hitam Putih Penuh 

(Sumber: Via Bella, 2020) 



 105 

 

 Logo Monokrom atau Logo satu warna ini gunakan pada pengaplikasian 

media berwarna terbatas dengan dasar warna putih atau hitam. Begitupula 

pengaplikasian logo versi garis berwarna monokrom.  

 
Gambar 5.10 Greyscale Logo 

(Sumber: Via Bella, 2020) 
 

 Logo greyscale merupakan logo hitam-putih dari logo berwarna Kampung 

Blekok. Digunakan pada pencetakan yang hanya menggunakan warna hitam dan 

putih seperti fotocopy.  Latar harus menggunakan warna putih. 

 

5.4.1.2 Arsitektur Brand Logo 

Strukur dari sebuah brand yang dapat dipakai jika brand tersebut memiliki 

banyak varian dan kategori. Logo Divisi digunakan untuk perwakilan dan identitas 

tiap divisi. Logo diperuntukan untuk kebutuhan administrasi. Kampung blekok 

menggambarkan hirarki brand dengan Endorsed Brand, dengan cara mensinergikan 

‘parent brand’ Kampung Blekok. 

 
Gambar 5.11 Sketsa Logo Arsitektur 

(Sumber: Via Bella, 2020) 
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Divisi yang dibuat berdasarkan Gambar 5.11 adalah:  

1. Mangrove: Divisi perawatan dan pelestarian mangrove yang ada di 

Kampung Blekok 

2. Water Bird: Divisi penyelamat, pelestarian, dan pengembang biakkan 

khusus untuk burung air yang ada di Kampung Blekok 

3. Coast: Daerah pesisir Kampung Blekok termasuk café, sunset view   

4. Education: Pembelajaran sambil bermain sebagai salah satu program 

Kampung Blekok untuk belajar mengenai Burung air, Mangrove, bahkan 

kerajinan tangan 

5. Crafting: Kampung Blekok, atau Desa Klatakan dikenal dengan kerajinan 

tangan dari  kayu bintaos nya 

6.  

 
Gambar 5.12  Logo Divisi 
(Sumber: Via Bella, 2020) 

 

5.4.1.3 Grafis 

 Supergrafis Kampung Blekok memiliki 7 elemen bentuk dan 7 warna yang 

dapat diaplikasikan dengan mudah. Supergrafis tersebut digunakan untuk 

mendukung adanya logo dan tetap mempertahankan keindahan konsep disain 

Kampung Blekok.   

 Supergrafis Monokrom menggunakan warna hitam putih dengan  versi 

warna penuh dan versi outline. Supergrafis ini digunakan untuk berlatar belakang 
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hitam putih atau pencetakan yang bersifat monokrom. Sistem penggunaannya sama 

dengan supergrafis warna penuh.   

 

 
(a) 

 
(b) 

Gambar 5.13  (a)Supergrafis Warna Penuh (b) Supergrafis Outline  
(Sumber: Via Bella, 2020) 

 
Gambar 5.14 Supergrafis Hitam Putih 

(Sumber: Via Bella, 2020) 
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5.4.1.4 Warna 

Warna utama yang digunakan Kampung Blekok merupakan warna pada 

gambar 5.15, yaitu terdapat 10 warna. Pada gambar 5.16 merupakan warna yang 

merepresentasikan warna tiap divisi Kampung Blekok, dengan warna yang berbeda 

dapat dengan mudah membedakan kegunaan dan tujuan dari tiap divisi tersebut. 

 

 
Gambar 5.15 Palet Warna Kampung Blekok 

(Sumber: Via Bella, 2020) 

 
Gambar 5.16 Palet Warna Divisi 

(Sumber: Via Bella, 2020) 
 

5.4.1.5 Tipografi 

Huruf Primer, Newrotic selain Logo, jenis huruf ini disarankan digunakan 

untuk judul atau headline dalam penulisan. Tidak diperbolehkan mengganti jenis 

font lain. Naomi’s Hand Regular khusus untuk penggunaan tag line, quotes. Lalu 

khusus untuk headline yaitu Minion Pro, dan body text menggunakan Arial 

Terakhir, jenis huruf ini khusus untuk penggunaan  konten bacaan dan kalimat 

panjang pada media promosi ataupun media lain, agar mudah dibaca dan dipahami 

audiens. 
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Newrotic 

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz 

1234567890 

!?,.@_><%# 

 

Naomi’s Hand 

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm 

Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy 

Zz 

 
Minion Pro 

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy 

Zz 

1234567890 

!?,.@_><%# 

Minion Pro Bold 

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx 

Yy Zz 

1234567890 

!?,.@_><%# 

Minion Pro Bold 

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz 

1234567890 

!?,.@_><%# 

 

Arial 
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Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww 

Xx Yy Zz 

1234567890 

!?,.@_><%# 

 

Arial Bold 
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv 
Ww Xx Yy Zz 
1234567890 
!?,.@_><%# 
Arial Bold 

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww 

Xx Yy Zz 

1234567890 

!?,.@_><%# 

 

 5.4.2 Office Stationary  

 Pembuatan Office Stationary bertujuan untuk keperluan divisi keuangan 

atau perkantoran, dan juga sebagai alat tulis bagi pengunjung dan peserta untuk 

mengikuti program wisata edukasi di Kampung Blekok. Dari kebutuhan tersebut, 

penulis mendata beberapa benda yang perlu diberi merek, seperti pada table 5.1 

untuk mempermudah pembuatan desain, yang diawali dengan sketsa pada gambar 

5.17 terlebih dahulu. 

 

Tabel. 5.1 Daftar Alat Tulis 
(Sumber: Via Bella, 2020) 

Office Stationary 

Alat Tulis Pensil 

Pulpen 

Penghapus  

Penggaris 

Pin/Clip 
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Note Book 

Surat Menyurat Kertas Surat  

Map A4 

Amplop Kecil 

Amplop besar 

Stample 

Lainnya CD & Cover CD 

Plakat 

Kartu Bisnis 

Piagam 

 

 
Gambar 5.17 Sketsa Desain Alat Tulis 

(Sumber: Via Bella, 2020) 
 

 Sketsa dibuat seperti gambar di atas Benda yang akan didesain berdasarkan 

pada tabel, gambar sketsa bagian atas merupakan alat tulis seperti pulpen, pensil, 

penggaris, penghapus. Sketsa bagian bawah merupakan kebutuhan surat menyurat 

seperti amplop, map, stampel. Desain yang dibuat menggunakan supergrafis dari 
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logo terpilih, untuk memberikan keseragaman benda-benda yang akan digunakan 

di Kampung Blekok. 

Aturan grafis alat tulis Kampung Blekok untuk kemasan atau cover 

menggunakan logo kedua rata kiri atau kanan. Serta penambahan supergrafis wajib 

Kampung Blekok. Penulisan alamat dan konten menggunakan jenis huruf Helvetica 

Regular.  

 

 

 
   (a)     (b) 

 
(c) 
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(d) 

 
   (e)     (f) 

 
      (g) 
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      (h) 

 
(i) 

Gambar 5.18  Desain Program Alat Tulis (a) Kop Surat (b) Amplop (c) Amplop Besar (d) 
Alat Tulis (e) Map (f) Note Book (g) Stampel (h) Cover CD (i) Paper Clip 

(Sumber: Via Bella, 2020) 
 

Konsep desain untuk peralatan tulis menggunakan dasar putih dan grafis 

pendukung Kampung Blekok. Dari peralatan tulis ini ingin menciptakan kesan 

menyenangkan dan bersih, dengan penggunaan warna dasar putih. Serta warna-

warna grafis yang banyak dan colorful. Pada gambar 5.18 merupakan keperluan 

untuk surat menyurat dan alat tulis yang diperlukan untuk Kantor Kampung Blekok. 

 

 5.4.3 Suvenir / Merchandise  

 Suvenir merupakan program penting yang sangat dibutuhkan di Kampung 

Blekok menurut Ranti Seta. Dengan Suvenir, pengunjung dapat membawa pulang 

sebagai cendramata dan kenangan yang tersendiri tentant tempat tersebut. Konsep 

suvenir yang akan diangkat dibagi menjadi dua: Small Size (benda kecil) dan  Big 

Size (benda besar).  

Tabel. 5.2 Daftar Souvenir 
(Sumber: Via Bella, 2020) 

Souvenir 

Small Size (Ukuran Kecil) Magnet 

Gantungan Kunci/keychain 
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Pin 

Sticker 

Cendramata 

Big Size (Ukuran Besar) T-Shirt 

Kaos 

Bucket Hat 

Cap 

Tote Bag 

 

 5.4.3.1 Ukuran besar 

Berdasarkan daftar table 5.2, souvenir berukuran besar seperti topi model 

safari, topi baseball, kaos, totebag. Ukuran besar disini seperti benda pakai dan 

bukan cenderamata. Pada gambar 5.19 desain yang dibuat menggunakan identitas 

visual Kampung Blekok, menggunakan  warna netral seperti cokelat susu, putih dan 

hitam. Desain yang dibuat bertujuan untuk bisa dipakai oleh siapa saja, laki-laki 

maupun perempuan, dari dewasa hingga anak-anak. 

   

 
   (a)     (b) 

 
      (c) 
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      (d) 

Gambar 5.19  (a) Bucket Hat (b) Topi Cap (c) Kaos  (d) Totebag & paperbag  
(Sumber: Via Bella, 2020) 

 
5.4.3.2 Ukuran Kecil 

Berdasarkan daftar table 5.2, souvenir berukuran kecil terdapat pernak-

pernik seperti magnet, gantungan kunci dan alat tulis seperti pulpen, pensil, 

penghapus dan penggaris. Pada gambar di bawah desain yang dibuat menggunakan 

identitas visual Kampung Blekok, serta membuatnya memiliki beberapa versi 

seperti warna penuh, dan klasik, seperti monokrom. 

 

 
     (a) 

 
   (b)     (c) 

Gambar 5.20  (a) Alat Tulis  (b) Magnet (c) Gantungan Kunci 
(Sumber: Via Bella, 20 

 
 5.4.4 Seragam Pegawai 

 Seragam merupakan seperangkat pakaian yang digunakan oleh anggota 

suatu instansi dalam berpartisipasi pada instansi tersebut. Konsep seragam pegawai 
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Kampung Blekok yang digunakan dibagi berdasarkan kaitan dengan konsumen, 

yaitu pekerja lapangan (Pemandu wisata, Humas, Ticketing, Pramusaji). Pekerja 

Kantor (Marketing, Publikasi). 

 

Tabel. 5.3 Seragam Pegawai dan Peserta 
(Sumber: Via Bella, 2020) 

Seragam 

Pekerja Lapangan Humas 

Pemandu wisata 

Tiket 

Pramusaji 

Pekerja Kantor Keuangan 

Marketing  

Publikasi 

 

 Kampung Blekok merupakan wisata alam yang terjun langsung menuju 

alam. Sehingga sketsa yang dibuat untuk seragam, sederhana, mudah digunakan, 

dan menutupi kulit. Begitu pula pekerja kantor dibuat dengan kesan yang sopan, 

rapi, dan tertutup pada gambar 5.21.  

  
Gambar 5.21  Sketsa Seragam Kampung Blekok 

(Sumber: Via Bella, 2020) 



 118 

5.4.4.1 Pekerja Lapangan 

 Pekerja lapangan merupakan pekerja yang berinteraksi langsung dengan 

pengunjung. Sketsa pada gambar 5.21 dibuat pekerja lapangan bagian kiri. 

Contohnya, pemandu wisata. Kampung Blekok merupakan ekowisata alam yang 

memerlukan pendamping atau tour agar program Kampung Blekok berjalan. 

 

 
(a) 

 
(b) 

 

 
(c) 

Gambar 5.22 (a) Pemandu Wisata (b) Tiket (c) Pokdarwis  dan Parkir 
(Sumber: Via Bella, 2020) 
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 Pada gambar 5.22 (a) Seragam tour guide dibuat dengan tema putih cokelat 

yaitu kaos, vest, dan celana cargo cokelat seperti celana safari. Hal ini dibuat agar 

pergerakan tour guide lebih mudah dan aman dengan baju yang tertutup dan ringan. 

Gambar 5.22 (b) Pegawai Tiket yang bertatapan langsung dengan pengunjung. 

Untuk gambar 5.22(c) Seragam khusus pokdarwis dan parkir, pegawai keamanan 

bergabung tugas dengan Pokdarwis, sehingga memiliki seragam yang sama. Untuk 

Hijau seragam sehari-hari, dan putih seragam hari-hari khusus.  

 

5.4.4.2 Pekerja Kantor  

 
(a) 

 
(b) 

Gambar 5.23 (a) Seragam Kantor (b) Name Tag  
(Sumber: Via Bella, 2020) 

 

Pada Gambar 5.23 (a) merupakan seragam office sepertibagian keuangan, 

humas, dan lain sebagainya tang tidak bertemu langsung dengan pengunjung. 

Pakaian itu merupakan kemeja putih lengan pendek untuk laki-laki, dan lengan 

Panjang untuk perempuan. Bawahan seragam menggunakan warna hitam, celana 

dan rok lurus semata kaki. Gambar 5.23 (b) Merupakan name tag bagi pegawai 
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yang dapat dikalungkan. Memiliki 3 warna berbeda yaitu, hijau untuk tour guide, 

kuning untuk office & staff, merah untuk Pokdarwis. 

 

 5.4.5 Program Marketing Tools 
Marketing Tools membawa program-program wisata, informasi dan kegiatan 

yang ada di Kampung Blekok, serta menjadi hal terpenting yang perlu dibagi 

menjadi dua: On Screen (media digital) dan On Surface (media cetak): Brosur. 

Tabel 5.4 merupakan daftar kebutuhan media alat pemasaran yang digunakan oleh 

Kampung Blekok.  

 

Tabel. 5.4 Program Marketing Tools 
(Sumber: Via Bella, 2020) 

On Screen On Surface 

Sosial Media:Instagram, Whatsapp 

Website 

Video 

E-Ticket 

Brosur 

Banner 

Flyer/Bendera 

Pocket Book 

Maskot 

Dekorasi 

 

 5.4.5.1 On Surface (Media Cetak) 

Media cetak Kampung Blekok memusatkan media cetak mereka dengan brosur, 

billboard dan poster acara. Dalam brosur tersebut berisikan profil, alamat, kontak 

Kampung Blekok, dengan berbagai pilihan program wisata yang akan disebarkan 

ke masyarakat.  



 121 

 
Gambar 5.24 Sketsa Marketing Tools Cetak 

(Sumber: Via Bella, 2019) 
 

A. Brosur 

Brosur dibuat dengan konsep brosur lipat yang mudah dibawa kemana-

mana dan praktis untuk menawarkan dan memperkenalkan Kampung Blekok. 

Berukuran 21x30 menggunakan art paper 100-130 gsm 

 

 
(a) 
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(b) 

Gambar 5.25 (a) Brosur Bagian Depan  (b) Bagian Belakang 
(Sumber: Via Bella, 2020) 

 
Gambar 5.26 Brosur Desain 
(Sumber: Via Bella, 2020) 

 
B. Bendera 

Bendera atau umbul-umbul Kampung Blekok menggunakan 2 tipe bendera 

pada gambar 5.27. Bendera yang dibuat masing-masing memiiliki ukuran sekitar 

100x300 cm. Dengan bahan sablon khusus bendera. Bendera dibuat dengan tujuan 

agar meningkatkan ambience dari acara Kampung Blekok sendiri, dan media 

pendukung sebagai identitas Kampung Blekok.  
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Pada bendera yang berdiri, dikhususkan untuk diaplikasikan pada pinggir 

jalan dan adanya acara khusus. Bendera tersebut dengan tinggi . Bendera 

double yang kedua diaplikasikan dengan cara yang kiri menghadap depan, yang 

kanan menghadap kebelakang, dengan tinggi .  

 
  (a)      (b) 

Gambar 5.27 (a) bendera standing (b) Bendera Double 
(Sumber: Via Bella, 2020) 

 

C. Billboard 

Billboard Kampung Blekok menggunakan dua jenis Billboard dengan tipe 

horizontal (mendatar) dan vertical (berdiri) Billboard berukuran  

agar terlihat dari jarak 10m. Pada gambar 5.28 Billboard dapat diisi dengan konten 

selamat dating atau kebutuhan lainnya, dengan penambaha gambar lain seperti 

mascot. Grafis Kampung Blekok dengan sengaja diletakkan keluar dari garis 

Billboard agar memperlihatkan keunikan dan kebebasan di kampung Blekok.  
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   (a)     (b) 

Gambar 5.28 (a) Billboard Horizontal (b) Billboard Vertikal 
(Sumber: Via Bella, 2020) 

 

D. Poster 

Pada gambar 5.29 terdapat dua jenis poster yang digunakan untuk Kampung 

Blekok. Pada poster A Berukuran 260 x 100cm dan Poster B berukuran 130 cm x 

360 cm. Pada bendera A digunakan untuk poster kegiatan yang mendetail, sehingga 

mudah dibaca dari jarak dekat. Pada poster B, tipe yang digunakan adalah poster 

bendera yang dapat dilihat dari jarak jauh. Inspirasi poster tersebut terlihat pada 

gambar 5.30 karya Renald Nel. Sehingga tulisan dan tujuan dari poster tersebut 

dapat dibaca & dimengerti oleh pengunjung. 
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   (a)   (b) 

Gambar 5.29 (a) Poster Box (b) Poster Bendera 
(Sumber: Via Bella, 2020) 

 

 
Gambar 5.30 Inspirasi Poster 

(Sumber: Reynard Nel For Pretoria Zoo, 2014) 
 

E. Banner 

Banner yang digunakan ada dua tipe banner, banner (a) merupakan banner 

horizontal yang diaplikasikan dengan memasangnya di atas ruangan, khusus untuk 

acara atau penyuluhan tertentu yang diadakan di Kampung Blekok. Begitupula X 
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Banner (b) diaplikasikan dengan cara standing, untuk mendukung acara ataupun 

promosi divisi lain di Kampung Blekok, salah satunya adalah Café.  

 
(a) 

 
(b) 

Gambar 5.31 Banner (a) Horizontal Banner (b) X Banner 
(Sumber: Via Bella, 2020) 

 

F. Dekorasi 

 

 
(a) 
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    (b)    (c) 

 
(d) 

Gambar 5.32 (a) Dekorasi Bendera (b) Balon (c) Bendera kecil  
(d) Mangrove Tag Kayu 

(Sumber: Via Bella, 2020) 
 

Dekorasi digunakan sebagai pendukung acara dan program wisata 

Kampung Blekok. Inspirasi dekorasi dan acara yang digunakan berdasarkan 

gambar 5.33. Bendera dekoratif dipasang di langit-langit dengan dekoratif lain 

dapat digunakan sesuai kebutuhan dan acara khusus bagi pengunjung atau peserta 

banyak yang dari kalangan pelajar dasar sampai menengah. 

 

 
Gambar 5.33 Inspirasi Dekorasi 
(Sumber: eventflaghire.co.uk) 
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 Bendera kecil (c) dibuat dengan ukuran 35 x25 cm berbahan dasar kertas 

atau kain bendera, Sedangkan bendera dekoratif berukuran 25 x 15 cm (A x T) 

panjang dari bendera tersebut dapat disesuaikan. Warna-warna benda dekoratif 

disesuaikan menggunakan warna wajib grafis Kampung Blekok.  

  Sedangkan tag mangrove digunakan khusus untuk program edukasi botani 

sebagai penamaan mangrove yang ditanam oleh pengunjung. Tag tersebut 

menggunakan bahan baku kayu bintaos, dan memiliki versi warna. Berbentuk Hati 

atau persegi dengan ukuran:7 x 5 cm (P x L). 

 

 5.4.5.2 On Screen (Media Digital) 

Media Digital Kampung Blekok memusatkan sosial media (Instagram, 

Whatsapp) dan website. Kampung Blekok juga memiliki tambahan media digital 

lainseperti e-ticket.  Informasi secara cepat dapat didapatkan dengan Instagram, dan 

Costumer Service tatau Contact Person dapat melalui whatsapp. Konten website 

berisi program wisata, portofolio seperti foto-foto dan kegiatan terkini Kampung 

Blekok. 

 
 

Gambar 5.34 Sketsa Marketing Tools Digital 
(Sumber: Via Bella, 2019) 

 

A. Sosial Media 

Instagram dengan fitur story menjangkau pengikut Kampung Blekok untuk 

ikut serta menyayangi lingkungan dengan melakukan berbagai kegiatan di  
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Kampung Blekok. Salah satu cara adalah dengan menggunakan Instagram Story 

dan Feed.  

Padan gambar 5.34 merupakan konsep dan aturan yang dibuat untuk 

mengaplikasikan story Kampung Blekok. Dengan menggunakan warna dan gambar 

yang ada, bertujuan agar adanya integrasi dan kesamaan dalam setiap visual yang 

ditampilkan di Kampung Blekok.  

Perbedaan dari keduanya adalah, story menggunakan basis video atau 24 

jam post, sedangkan Instagram Feed merupakan lampiran yang dapat selalu ada di 

platform Instagram. Sehingga khusus untuk story perlu digunakan fitur story 

highlite. Untuk penggunaan display picture wajib menggunakan logo gram 

Kampung Blekok berwarna. 

 

 
Gambar 5.35 Instagram Story Kampung Blekok 

(Sumber: Via Bella, 2019) 
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Gambar 5.36 Instagram Feed 

(Sumber: Via Bella, 2019) 
 

B. Website 

. Dalam Website, konsep yang di angkat berupa edukasi dengan cerita. 

Kampung Blekok tidak hanya memasarkan program wisata mereka, tetapi 

memberikan edukasi tentang manfaat mangrove untuk manusia, serta hidup setia 

berdampingan dengan alam.   

Halaman utama website pada gambar (a) memperlihatkan foto-foto kegiatan 

pemandangan Kampung Blekok. Pada gambar (b) merupakan program-program 

wisata edukasi yang ditawarkan Kampung Blekok, hingga gambar (c) 

memperlihatkan testimoni dan galeri atau portofolio kegiatan yang telah dilakukan 

Kampung Blekok, dimana gambar tersebut dapat mengarah ke sosial media akun 

Instagram Kampung Blekok. 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Gambar 5.37 (a) Halaman Utama (b) Program Wisata (c) Testimoni 
(Sumber: Via Bella, 2019) 

 
C. Tiket  

Tiket di Kampung Blekok telah menggunakan e-tiket, sehingga dibuat 

tampilan UI pada tampilan mobile dan tampilan browser. Desain untuk tiket kertas 

atau tiker cetak dibuat untuk keperluan tiket masuk, dan tiket parkir kendaraan 

bermotor.  Tiket  parkir dibuat dapat dirobek dengan ukuran 5 x 15 cm dan dibagi 

menjadi 3 bagian. Sedangkan tiket masuk dibuat berbentuk persegi panjang.  
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(a) 

 
(b) 

Gambar 5.38 (a) Halaman Utama E-Ticket Tampilan Website (b) Halaman 
Pembelian Tiket 

(Sumber: Via Bella, 2020) 
 

 
Gambar 5.39 E-Ticket Tampilan Ponsel 

(Sumber: Via Bella, 2020) 
 

 
  (a)     (b) 

 
(c) 

Gambar 5.40 (a) Tiket Parkir Bagian Depan (b) Tiket Parkir Bagian Belakang (c) Tiket 
Cetak Pengunjung  

(Sumber: Via Bella, 2020) 
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 5.4.6. Environmental Graphic Design (EGD) 

 Konsep EGD dalam sebuah wilayah wisata Kampung Blekok merupakan 

hal yang cukup penting atau sebagai anchor media. Ditambah, Kampung Blekok 

merupakan desa pengrajin yang memiliki kayu bintaos, dan cangkang kerrang 

sebagai ciri khas hasil kerajinan mereka.  

 

Tabel. 5.5 Signage 
(Sumber: Via Bella, 2020) 

Signage & Signboard Café 

Keluar 

Learning Center 

Tiket 

Kantin 

Parkir 

Menara 

Guest House 

Kiri Kanan  

Atas Bawah 

Piktogram Masjid 

Toilet 

Pembibitan Mangrove 

Penangkaran Burung 

Tempat Makan 

Dilarang Merokok 

Tempat Pengobatan (UKS) 
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Gambar 5.41 Penggunaan Petunjuk Arah 

(Sumber: Alfa, Perancangan Environmental Graphic Design Gedung Utama Terminal 
Purabaya, 2019) 

 

 
Gambar 5.42 Referensi Signage 

(Sumber: Ebbw Fach Trail, Pinterest) 
 

Petunjuk arah pada signage disesuaikan dengan arah yang ditunjukkan, 

petunjuk arah direkomendasikan selalu menghadap ke atas bawah kiri atau kanan, 

atau dalam kasus diagonal seperti pada gambar 5.41. Konsep  yang digunakan 

adalah memanfaatkan bahan-bahan yang ada dari alam, tanpa berlebihan dan 

merusaknya, menggunakan kayu bintaos dan ukiran serta ikon-ikon pendukung 

yang akan digunakan untuk mendukung program Kampung Blekok sehingga warna 
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yang akan keluar adalah warna cokelat, hitam, putih. Berdasarkan penggunaan 

petunjuk arah, memiliki Konsep EGD yang akan dibuat sebagai berikut:  

 Sign Board (kanan kiri, atas dan bawah), building sign: coffee shop, 

mushola, souvenir, Teras BRI, Menara, mangrove center, tiket, toilet laki-laki dan 

toilet perempuan, papan peta, dan petunjuk wilayah tempat. Serta Gate Masuk 

merupakan gapura yang berada di gerbang depan Kampung Blekok. Bahan gate 

didominasi menggunakan kayu, beton dan semen. dengan penambahan lighting. 

 

 
Gambar5.43 Signage dan Piktogram 

(Sumber: Via Bella, 2019) 
 

 
   (a)    (b) 

Gambar 5.44 (a) Papan Informasi Burung Air (b) Peta Kampung Blekok 
(Sumber: Via Bella, 2019) 
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Gambar5.45 (a) Profile Kampung Blekok (b) Papan Informasi Mangrove 

(Sumber: Via Bella, 2019) 

 
Gambar 5.46 (a) Signage Arah (b) Informasi Burung Air (c) Papan Nama Tumbuhan 

(Sumber: Via Bella, 2019) 
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Gambar 5.7  Gate masuk 

(Sumber: Via Bella, 2019) 
 

 5.4.7 Cafe dan Kantin 

 Kampung Blekok memiliki Kantin di Teras BRI dan Cafe Blekok yang 

menjadi salah satu tempat yang wajib dikunjungi karena pemandangannya pada 

waktu matahari terbenam, dan ketika burung blekok kembali ke sarangnya.  

 Visual desain untuk kebutuhan kantin dan video dibuat sebagai tanda 

pegawai, dan identitas. Khusus untuk kantin, didominasi warna oranye dan merah, 

karena warna ini identic dengan meningkatkan rasa lapar. Khusus untuk Cafe, 

didominasi warna coklat. Warna ini diambil dari warna coklat tua biji kopi yang 

sudah diolah.  

   
  (a)      (b) 
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(c) 

 
(d) 

Gambar 5.48  (a) Apron (b) dan Topi (c) Bawahan (Café) Bawahan (d) Kaos  
(Sumber: Via Bella, 2019) 

 

 Apron Pegawai Café dan Kantin pada gambar (a) yang membedakan adalah 

logo yang akan digunakan. Café memiliki logo tersendiri. Khusus untuk Cafe 

perempuan menggunakan jilbab cokelat dan topi coklat.  Bawahan seperti celana 

dan rok khusus untuk Café berwarna cokelat, sedangkan untuk pegawai kantin 

hitam, abu-abu, dan lain-lain. Kaos pada gambar (d) warna hitam khusus café, dan 

merah khusus Kantin. 

 
(a) 
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(b) 

Gambar 5.49  (a) Perlalatan Kantin (b) Peralatan Café  
(Sumber: Via Bella, 2020) 

 

 5.4.8 Lomba dan Acara 

Kampung Blekok memiliki berbagai banyak program wisata dan event 

seperti lomba. Sehingga perlu adanya desain yang terintegrasi dengan branding 

Kampung Blekok seperti plakat, dan sertifikat pada gambar 5.50. Plakat dibuat 

menggunakan akrilik dengan tinggi kurang lebih 30-35cm dan tebal 3-5 cm. Konten 

plakat dan sertifikat dapat diubah sesuai dengan kebutuhan.  

 
(a) 
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(b) 

Gambar. 5.50 (a) Plakat (b) Sertifikat 
(Sumber: Via Bella, 2020) 

 
A. Seragam & Aksesoris 

Dalam sebuah acara Kampung Blekok pasti memiliki peserta agar kegiatan 

tersebut dapat berjalan. Peserta perlu menggunakan atribut khusus sebagai identitas 

peserta dari acara tersebut. Pada gambar 5.51 (a) merupakan atribut name tag 

berbentuk kalung yang wajib digunakan untuk peserta, dengan tambahan kaos putih 

pada gambar (b). Name tag lain seperti pada gambar (c) dibuat untuk peserta 

program wisata yang membutuhkan banyak gerak sehingga di desain simple dan 

menggunakan peniti. 

 

 
    (a)     (b) 
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(c) 

Gambar 5.51 (a) Name Tag kalung Peserta Lomba (b) Kaos Peserta (c) Name Tag 
Pin Peserta Program Wisata 
(Sumber: Via Bella, 2020) 

 
 B. Pocket Book 

 Pocket Book atau buku saku diperlukan sebagai media edukasi dan 

pembelajaran untuk mendukung program wisata edukasi Kampung Blekok. 

Contohnya, edukasi botani, edukasi mangrove dan burung air. Peserta dapat 

membaca dan mengenali apa itu burung air serta mangrove yang ada di Kampung 

Blekok, selagi melihat secara asli.  

   

 
  (a)      (b) 

Gambar 5.52 (a) Cover Pocket Book Burung Air (b) Cover Mangrove 
(Sumber: Via Bella, 2020) 

 

 Buku ini dikonsep dilipat, agar mudah dibawa kemana-mana. Referensi dari 

buku saku ini pada gambar 5.52. Pada konsep Buku saku Kampung Blekok sendiri, 

seperti kolase dengan highlight pada poin-poin pentingnya. 

  Terdapat 2 jenis buku, satu buku adalah mangrove dengan dominan warna 

hijau, menggambarkan tumbuhan, sedangkan buku saku burung air menggunakan 

warna cokelat menggambarkan bulu burung blekok.  
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(a) 

 
(b) 

Gambar 5.53 (a) Isi  Pocket Book Burung Air (b) Isi Mangrove 
(Sumber: Via Bella, 2020) 
 

 
Gambar 5.54  Referensi Folded Pocket Book 

(Sumber: Pinterest) 
  

 5.4.9 Maskot 

 Maskot dibuat berdasarkan penggabungan beberapa jenis burung air yang 

ada di Kampung Blekok. Sketsa dibuat dengan konsep sederhana, dan 

menyenangkan untuk mudah diingat dan diterapkan menjadi maskot badut. Maskot 

diberi nama Kuntul. Selain mudah dihafal, serta sama dengan salah satu jenis 

burung yang ada di kampung Blekok seperti Kuntul Kerbau atau Kuntul Besar dan 

Kecil. 
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(a) 

 
(b) 

Gambar. 5.55 (a) Alternated bentuk (b) Sketsa Pose  Maskot 
(Sumber: Via Bella, 2020) 

 
Gambar. 5.56 Maskot Tampak Sisi 

(Sumber: Via Bella, 2020) 
 

 Desain Kuntul menggunakan matanya yang besar, paruh  yang panjang, 

serta warna oranye kecoklatan menjadi ciri khasnya. Kuntul siap menemani 

siapapun untuk berpetualang dan belajar di Kampung Blekok dengan menggunakan 

seragam Kampung Blekok dan topi safarinya.  

 

` 5.4.10 Kendaraan 

 Kampung Blekok tidak menggunakan bus atau semacamnya, karena 

Kampung Blekok berada di dalam Desa Klatakan, yang merupakan desa pesisir. 

Sehingga hanya menggunakan sepeda untuk mobilisasi pengunjung atau pegawai. 

Sepeda menggunakan grafis Kampung Blekok serta penomoran berbentuk persegi 
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cokelat. Kapal yang digunakan untuk program wisata perahu. Perahu wajib 

menggunakan bendera berwarna hitam atau putih sebagai identitas perahu 

Kampung Blekok ketika berada di laut. 

 

 
Gambar. 5.57 Perahu Kampung Blekok 

(Sumber: Via Bella, 2020) 
 
 

 
Gambar. 5.58 Sepeda Kampung Blekok 

(Sumber: Via Bella, 2020) 
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BAB VI 
APLIKASI DESAIN 

6.1 Aktivasi Alur Program Branding 

 

Gambar. 6.1 Alur Program Branding 
(Sumber: Via Bella, 2019)  

 Program Branding merupakan bentuk integritas dari sebuah branding. Hal 

ini dibuat agar, semua pertanyaan terhadap branding dapat dijawab, dengan 

terintegrasinya seluruh media branding Kampung Blekok. Penulis mengambil salah 

satu kegiatan atau aktivitas utama pengunjung ketika berada di Kampung Blekok. 

Dalam bagan di atas, terdapat alur dan tahapan pengunjung untuk sampai hingga 

selesai di Kampung Blekok.  

 Tahapan tersebut dibuat menjadi poin-poin dan dibagi menjadi, tahap 

promosi, tahap kegiatan dan tahap akhir atau selesai dari Kampung Blekok. Penulis 

merinci data dan kebutuhan branding Kampung yang dikerjakan oleh penulis.  
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Tabel. 6.1 Program Branding 
(Sumber: Via Bella, 2020) 

Tahap awal 

Mengetahui Kampung Blekok. 

Dapat dari media promosi yang 

Kampung Blekok lakukan, teman, 

sekolah atau souvenir yang dibawa 

pengunjung sebelumnya.  

Promosi 

On Screen 

x Sosial Media:Instagram, Whatsapp 

x Website 

x E-Ticket Website 

x Motion Logo 

x Video (dikerjakan oleh Kominfo) 

On Surface 

x Brosur 

x Banner 

x Billboard 

x Flyer/Bendera 

x Pocket Book Mangroce & Burung Air 

x Maskot 

x Dekorasi (Bendera, Balon) 

Tahap Awal 

Datang ke Kampung Blekok. 

Disambut dengan berbagai visual 

branding Kampung Blekok seperti 

gapura, pegawai, tiket, dan lain-lain 

EGD 

x Gapura 

x Signage (Petunjuk arah) 

Tiket/E-tiket Masuk  

x Tiket Parkir 

x Tampilan e-ticketing  

Staff 

x Seragam Staff Tiket 

x Seragam Staff Parkir 

x Seragam Staff Pokdarwis 

x Alat Tulis (Pulpen, Kertas) 

Promotional Media 

x Motion Logo 

x Video promosi  (dikerjakan oleh pihak 

lain) 

Tahap Wisata EGD 
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Pengunjung masuk dan menikmati 

wisata dan program yang ada di 

Kampung Blekok. Media media 

yang disebutkan pada table di 

samping, merupakan media yang 

dibutuhkan dan terlihat oleh 

pengunjung.  

x Signage (Petunjuk Arah, peta. Tempat 

tertentu) 

x Papan Informasi (burung&mangrove) 

Pegawai 

x Seragam Tour Guide 

x Seragam Staff Pokdarwis 

x Alat Tulis 

x Name tag 

Peserta 

x Alat Tulis 

x Seragam Peserta 

Kendaraan 

x Sepeda 

x Kapal 

Media Cetak  

(Untuk mendukung program edukasi wisata) 

x Pocket Book Mangrove dan Burung Air 

x Games (dikerjakan oleh pihak lain) 

Program & Event 

x Plakat 

x Sertifikat 

x CD/DVD Cover  

x Mangrove Tag 

x Bendera 

x Maskot 

Tahap Akhir 

Tahap ini merupakan tahap 

pengunjung berada di penghujung 

runtutan program kegiatan.  

EGD 

x Petunjuk Arah 

x Signage nama kantin  

Souvenir  

x Paket Souvenir 

Small Size 

x Gantungan Kunci 
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x Magnet 

x Pin 

x Sticker 

Big Size 

x T-Shirt 

x Tote Bag 

x Topi 

Paket Souvenir 

x Paket Souvenir peserta 

x Souvenir terpisah 

Café/ Kantin 

x Peralatan makan Café 

x Peralatan Makan Kantin 

x Buku Menu 

x Bill 

x Nampan dll. 

Staff 

x Seragam Café 

x Seragam Kantin 

x Name tag 

 

 

6.2 Aplikasi Media 

 Berikut merupakan aplikasi media menggunakan identitas grafis yang ada. 

Aplikasi media menampilkan ukuran, jarak, konten dan bahan yang digunakan. 

Peraturan aplikasi media berdasarkan aturan grafis standar manual (GSM) yang 

dibuat. GSM dapat di akses melalui QR Code di bawah ini dalam bentuk PDF. 
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Gambar 6.2 QR Code GSM Kampung Blekok 

(Sumber: Via Bella, 2020) 
 

 6.2.1 Promotional Tools 

 Media Promosi Kampung Blekok menggunakan 2 jenis media yang 

berbeda, pertama cetak (On Surface)  terdiri dari flyer, banner, billboard, brosur. 

Jenis yang ke-dua adalah digital (On Screen)  yang terdiri dari Sosial media 

(Instagram), Website.  

 Konsep yang diangkat menggunakan gaya penulisan yang menyenangkan 

dan mengajak kepada target pengunjung. Gaya fotografi seperti pada gambar 

berikut, fokus kepada objek hidup dan menggambarkan keindahan lingkungan yang 

ada di Kampung Blekok. Poin-poin yang ingin diangkat dalam kegiatan promosi 

adalah mencintai lingkungan, menikmati alam, merawat, belajar sambil bermain, 

kalimat itu diciptakan untuk merepresentasikan kegiatan-kegiatan yang ada di 

Kampung Blekok. 

 

 
Gambar 6.3 Gaya Fotografi  
(Sumber: Via Bella, 2020) 
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  6.2.1.1 On Surface  

  Pada tahap awal pengenalan Kampung Blekok menggunakan media 

promosi cetak maupun digital. Media promosi cetak  yang digunakan Kampung 

Blekok bertujuan untuk promosi acara, pengumuman, dan sambutan. Media yang 

digunakan memperlihatkan keindahan Kampung Blekok, dengan kalimat-kalimat 

mengajak,  

 Media cetak yang diaplikasikan antara lain, Banner, umbul-umbul, brosur, 

billboard, dan aneka dekorasi media Kampung Blekok. Media yang dibuat 

bertujuan untuk mencerminkan keindahan alam dan menggunakan warna yang 

cerah berdasarkan aturan grafis. Selain itu, pada setiap media cetak disertakan 

berbagai gambar keindahan alam Kampung Blekok untuk mempromosikan 

Kampung Blekok dengan gaya fotografi yang sudah dibuat. 

 
Gambar 6.4 Promotional On Paper Media - Brosur 

(Sumber: Via Bella, 2020) 
 

 
Gambar 6.5 Promotional On Paper media - Bendera 

(Sumber: Via Bella, 2020) 
 



 151 

 
Gambar 6.6 Promotional On Paper media – Bendera desain 

(Sumber: Via Bella, 2020) 
 

 
Gambar 6.5 Promotional On Paper media 3 

(Sumber: Via Bella, 2020) 
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Gambar 6.6 Promotional On paper media 4 

(Sumber: Via Bella, 2020) 
 

 Alat promosi lainnya adalah maskot, maskot digunakan untuk kegiatan 

promosi, aplikasi media offline online, dan acara yang ada di Kampung Blekok. 

Maskot tersebut bernama ‘Kuntul’ yang merupakan intrepertasi gabungan berbagai 

macam jenis burung air yang ada di Kampung Blekok yaitu, Burung Blekok seperti 

pada gambar di bawah. Maskot dibuat setinggi 2,5 meter dengan panjang menjapai 

2,5 meter. Penggunaan Maskot dapat digunakan dalam berbagai kegiatan promosi 

dan acara di Kampung Blekok. 

 

 
 

Gambar 6.8 Promotional Media  6 – Burung Blekok  
(Sumber: Via Bella, 2020) 
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 Maskot juga memiliki 8 gaya utama sebagai pendukung media Kampung 

Blekok seperti pada gambar 6.9 Pose tersebut antara lain:  

1. Menggunakan teropong, sebagai kegiatan edukasi burung air   

2. Menanam tumbuhan mangrove sebagai kegiatan edukasi mangrove dan botani   

3. Pose selamat datang di Kampung Blekok   

4. Membaca buku dan belajar, untuk tempat learning center 

5. Wisata perahu dengan menaiki perahu 

6. Membuang sampah pada tempatnya, ajakan untuk membuang sampah  

7. Meminum kopi, sebagai promosi Cafe Blekok 

8. Membuat kerajinan, sebagai program wisata membuat krajinan 

 

   

 
Gambar 6.9 Promotional Media - Maskot 

(Sumber: Via Bella, 2020) 
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  6.2.1.2 On Screen 

 Media promosi berbasis digital Kampung Blekok dipusatkan pada 2 jenis 

medua, yaitu Instagram, dan website. Serta sosial media pendukung lainnya adalah 

whatsapp account yang digunakan oleh admin staff Kampung Blekok Media 

Online sangat berpengaruh bagi kegiatan promosi Kampung Blekok Untuk dikenal 

oleh masyarakat.   

 

 
Gambar 6.10 Promotional On Screen - Webaite 

(Sumber: Via Bella, 2020) 
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Gambar 6.11 Promotional On Screen 1 

(Sumber: Via Bella, 2020) 
 

 Tampilan yang dibuat berisi aneka gambar kegiatan dan program, acara dan 

pengumuman lainnya yang diadakan di Kampung Blekok dengan penggunaan 

gambar-gambar, grafis dan layout yang sudah terstruktur pun perlu untuk media 

promosi Kampung Blekok. 

 Tiket dapat dibeli secara elektronik pada website tersebutm dimana dapat 

ditukarkan langsung di tempat untuk satu kali masuk.  Seperti pada gambar di 

bawah.  

 

 
 

Gambar 6.12  Promotional On Screen 3  
(Sumber: Via Bella, 2020) 
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 Konten promosi Kampung Blekok menggunakan gambar dengan aturan 

grid di tengah atau di pinggir gambar, dapat berupa horizontal ataupun vertikal. 

Logo dapat digunakan secara berwarna ataupun hitam putih sesuai kebutuhan. Gaya 

penulisan Kampung Blekok menggunakan keindahan, dan mudah dimengerti serta 

menyenangkan. Serta penggunaan ‘Sahabat Blekok’ untuk pembaca atau pengikut 

Kampung Blekok. 
 

 
Gambar 6.13  Promotional On Screen – Aturan Grid 

(Sumber: Via Bella, 2020) 
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Gambar 6.14 Promotional On Screen 1 
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Gambar 6.15 Promotional On Screen 1 
 

 
Gambar 6.16 Promotional On Screen - Instagram  

 

 

 
Gambar 6.17 Promotional On Screen Instagram Feed  

(Sumber: Via Bella, 2020) 
 

 Pengenalan Kampung Blekok dan kegiatan promosi lainnya menggunakan 

instagram story & feed seperti pada gambar di atas. 

 Promosi dalam bentuk digital selanjutnya adalah motion logo berdurasi 8 

detik. Logo yang dikemas secara motion video untuk memperkenalkan Kampung 

Blekok. Video ini dapat dipasang dan digabungkan ke promotional tools lainnya 
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seperti video, iklan atau layar LCD yang ada di Kampung Blekok.  Berikut 

merupakan alur tampilan motion logo dan penerapannya pada latar komputer.  

 

 
Gambar 6.18  Promotional On Screen 5 

(Sumber: Via Bella, 2020) 
 

 
Gambar 6.19 Promotional On Screen 6 

(Sumber: Via Bella, 2020) 
.   

 Alur motion logo berawal dari goresan grafis berwarna khas Kampung 

Blekok yang memutar hingga berkumpul menjadi sarang burung dan tumbuh 

memperlihatkan pantai dan pohon mangrove yang bergerak. Paruh burung yang 

membuka serta laut yang bergoyang, disertai penambahan backsound tersebut. 

Hingga tahap akhir muncul logo dan supergrafis. Video dapat diakses melalui QR 

Code 1 di bawah ini. 
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Gambar 6.20 QR Code Motion Logo  

(Sumber: Via Bella, 2020) 
 

 Konten media khusus untuk Kampung Blekok saat tutup atau pada saat 

pandemi Covid 19 tahun 2020. Kampung Blekok tidak hanya menerapkan protokol 

kesehatan saat melaksanakan program wisata, tetapi juga menyediakan Konten 

Kampung Blekok untuk selalu menyapa penggemar melalui akun sosial media, 

bertujuan untuk menunjukkan eksisting Kampung Blekok dan selalu menjadi 

pengingat untuk followers atau visitors sosial media Kampung Blekok 

 Konten yang diciptakan salah satunya adalah bermain game di instagram 

story seperti menanyakan jenis burung air, serta memberikan berbagai edukasi 

mengenai burung air ataupun mangrove. Konten lainnya adalah dengan 

memberikan informasi atau trivia tentang Kampung Blekok seperti jam terbaik 

ketika berkunjung di Kampung Blekok, dan kegiatan yang menyenangkan 

dilakukan di Kampung Blekok. 
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Gambar 6.21 Konten Media Kampung Blekok  

(Sumber: Via Bella, 2020) 
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Gambar 6.22 Konten Media Kampung Blekok 2 

(Sumber: Via Bella, 2020) 
 
 
 

 6.2.2 Environmental Graphic Design 

 Tahap kedua, merupakan tahap isi dari serangkaian acara di Kampung 

Blekok. Dalam aktivasi alur branding Kampung Blekok, pengunjung akan melihat 

berbagai EGD yang ada di tempat tersebut. EGD yang dibuat bagi Kampung 

Blekok memiliki fungsi dan tujuan untuk mengenali dan membantu pengunjung 

saat berada di Kampung Blekok.   Pengaplikasian dan pemasangan ketinggian dan 

lebar sign yang telah disesuaikan sebagai pendukung program dan event. 

 Bahan yang digunakan untuk pembuatan EGD Kampung Blekok 

merupakan Kayu Bintaos berwarna cokelat dengan warna huruf berwarna putih, 

dimana semuanya merupakan hasil kerajinan tangan warga Desa Klatakan, 

sehingga bentuk dan ukuran EGD tersebut tidak sama. 
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.  
Gambar 6.21  Environmental Graphic Design – Gapura  

(Sumber: Via Bella, 2020) 
 

 Gate Kampung Blekok berada di bagian paling depan pintu masuk. Setinggi 

3,5 m dengan panjang hamper 3 m. Di atasnya terdapat logo Kampung Blekok, 

serta di sisinya terdapat maskot ‘kuntul’ yang memberikan salam selamat datang. 

Gate ini merupakan pintu keluar masuk, dimana dominan beraksen kayu berwarna 

cokelat.   

 

 
Gambar 6.22  Environmental Graphic Design – Tiang Petunjuk Arah 

(Sumber: Via Bella, 2020) 
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Gambar 6.23  Environmental Graphic Design 2 – Papan Peta 

(Sumber: Via Bella, 2020) 
 

 
Gambar 6.24  Environmental Graphic Design 3 – papan Informasi 

(Sumber: Via Bella, 2020)  
 

 Pada tahap ini, pengunjung akan melihat berbagai macam petunjuk arah 

yang berfungsi untuk membantu mengetahuidan mengenali tempat yang tersebut. 

Ditambah, sebagai media pembelajaran terhadap burung air dan mangrove, karena 

berisi berbagai macam informasi tentang tumbuhan atau hewan tersebut. EGD 

ditletakkan di sisi tumbuhan atau kandang penangkaran burung dan mangrove, 

agar pengunjung dapat dengan mudah membaca dan memahaminya. 
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 6.2.3 Seragam  

 Tahap isi lainnya, pengunjung akan bertemu dengan pegawai yang ada di 

Kampung Blekok. Seragam pegawai dibagi menjadi dua bagian. Pertama, staff 

yang bertemu langsung dengan pengunjung atau pekerja lapangan. Kedua, staff 

yang tidak bertemu langsung dengan pengunjung atau pekerja kantor.  

 

  6.2.3.1 Pekerja Lapangan 

 Pekerja lapangan yang bertemu langsung dengan pengunjung di Kampung 

Blekok adalah: pemandu wisata, staff pokdarwis, parkir, tiket, pegaai kantin, dan 

pegawai café.  

 Pada gambar dibawah, seragam (a) merupakan seragam untuk pemandu 

wisata Kampung Blekok. Pemandu wajib menggunakan baju seragam putih pendek 

bagi pria dan panjang bagi wanita, celana kargo, rompi cokelat, topi safari, dan 

sepatu boots. Wajib jilbab berwarna hitam atau cokelat bagi wanita.  

 

 
  (a)       (b) 

Gambar 6.25 Seragam (a) Pemandu Wisata (b) Pokdarwis 
(Sumber: Via Bella, 2020) 
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Gambar. 6.26 Seragam Peserta 

(Sumber: Via Bella, 2020)  
 

 Anggota pokdarwis memiliki 2 jenis baju. Untuk sehari-hari berwarna hijau, 

dan acara khusus berwarna putih. Menggunakan celana kargo cokelat dan topi 

berwarna hitam. Sepatu boots hitam, atau sepatu lainnya. Hal ini bertujuan untuk 

kemudahan dalam melakukan kegiatan saari, dan penyamaran dengan alam yaitu 

berwarna cokelat dan hijau.  

 Seragam staff tiket dan tukang parkir pada gambar 6.20. Staff tiket 

merupakan staff yang bekerja di bagian ticketing yang ditemui pengunjung saat 

masuk pertama kali. Staff menggunakan kemeja krem atau cokelat pendek untuk 

laki-laki dan panjang untuk perempuan.  Celana bahan Cokelat atau hitam, dan 

sepatu hitam seperti pantofel atau sejenisnya. Staff parkir menggunakan kaos 

lengan panjang berwarna oranye, dengan topi berwarna cokelat dan celana cokelat 

atau hitam.   

 Staff wajib menggunaka atribut lain seperti name tag untuk memudahkan 

pengunjung mengenali pegawai, dan identitas pegawai itu sendiri. Name ta dibuat 

dengan ukuran 5 x 8 cm dengan bahan plastic dan tali. Tanda pengenal berwarna 

merah khusus untuk Pokdarwis, kuning khusus untuk staff seperti ticketing atau 

office, dan Hijau khusus untuk tourguide. 
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    (a)     (b) 

Gambar 6.27 Seragam (a) Staff Tiket (b) Parkir 
(Sumber: Via Bella, 2020) 

 

  6.2.3.1 Pekerja Kantor  

 Staff yang tidak bertemu dengan pengunjung secara langsung seperti staff 

bagian Humas, dan Marketing. Sehingga seragam yang digunakan merupakan gaya 

pekerja kantoran yang rapi dan sederhana dengan kemeja putih gading berkantong 

lengan pendek bagi pria dan lengan panjang bagi wanita, serta celana hitam, dengan 

sepatu pantofel hitam. 

 Potongan rambut laki-laki potong rapi dan wanita muslim yang berjilbab 

menggunakan jilbab hitam. Name tag khusus untuk office staff menggunakan warna 

kuning yang wajib dikenakan saat bertugas, atau berada di kantor. 
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Gambar 6.28 Seragam Staff Kantor 

(Sumber: Via Bella, 2020) 
 

 6.2.4 Acara 

Tahap selanjutnya masuk pada tahap inti, dimana pengunjung masuk ke inti 

acara yang ada di Kampung Blekok. Dalam pegaplikasian grafis pada kebutuhan 

peserta lomba dan acara. Berikut merupakan atribut, pakaian, dan perlengkapan 

lainnya yang terintegrasi dengan branding Kampung Blekok dengan tujuan untuk 

mendukung berjalannya program Kampung Blekok. 

 

 6.2.4.1 Seragam dan Perlengkapan Acara 

Pendukung sebuah acara Kampung Blekok seperti seminar, lomba, atau 

acara lainnya memerlukan media pendukung yang diaplikasikan dengan aturan 

grafis Kampung Blekok. Media tersebut adalah (dari kiri ke kanan): 

1. Sertifikat: Ukuran A4 dengan menggunakan kertas art paper 200-300gsm, cetak 

timbul, dengan tanda tangan panitia yang bersangkutan. Dipergunakan untuk 

sertifikat kepanitiaan, atau keikutsertaan lomba dan acara. 

2. Plakat: Plakat dengan dimensi 15 x 30 x 5 cm, terbuat dari kayu, akrilik, di 

letakkan secara double depan belakang. Digunakan sebagai plakat penghargaan 

untuk perorangan atau organisasi tertentu. 

3. Name Tag: Terdapat 2 jenis yaitu pin, dan kalung. Pin akrilik berukuran 2x4 cm, 

dan kertas berukuran 4 x 8 cm, terbuat dari bahan kertas dan kain.  
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Gambar 6.29 Perlengkapan Acara 1 

(Sumber: Via Bella, 2020) 
  

 Khusus untuk pakaian peserta atau rombongan, memiliki pakaian khusus 

untuk event tertentu. Aplikasi grafis pada media kaos dapat terlihat pada gambar 

6.36. Kaos berwarna putih dan memiliki grafis berwarna di depan kaos tersebut atau 

dapat menggunakan seragam sekolah mereka.  

 

 
 Gambar 6.30 Kegiatan Menanam Mangrove 

(Sumber: Via Bella, 2020) 
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Gambar 6.31 Perlengkapan Acara 2 

(Sumber: Via Bella, 2020) 
 

 Rundown acara yang digunakan dalam Kampung Blekok pengenalan 

Mangrove dan Burung Air dapat dilakukan seperti pada tabel 6.2. Waktu dan 

tempat pelaksanaan dapat berubah sesuai kebutuhan. Namun, inti dari acara 

tersebut merupakan pengenalan yang membutuhkan segala aspek media branding 

yang terintegrasi. 

 
Tabel. 6.2 Program Acara 
(Sumber: Via Bella, 2020) 

No. Acara Waktu 

1 Pembukaan 00:00-00:15 

2 Presentasi Pengenalan mangrove/  burung 

air 

00:15-00:45 

3 Praktek  menanam 00:45-01:30 

4 Games dan tanya jawab 01:30-01:50 

5 Makan dan Istirahat 01:50-02:30 

6 Penutup 02:30-02:45 

7 Pembagian Souvenir 02:45-03:00 
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  6.2.4.2 Media 

 Salah satu media yang digunakan untuk mendukung program wisata 

Kampung Blekok adalah Pocket Book atau buku saku dapat lipat. Dibagi menjadi 

dua, yaitu burung air dan mangrove. Berukuran 13 x 16 cm dengan bahan dasar 

carton paper 120 gsm. Buku saku tersebut dapat dilipat dan ddapat mudah dibawa. 

Berisi berbagai macam jenis-jenis burung air dan mangrove yang ada di Kampung 

Blekok. 

 

 
Gambar 6.32 Perlengkapan Acara 2 

(Sumber: Via Bella, 2020) 
 

 
Gambar 6.33 Perlengkapan Acara 2 

(Sumber: Via Bella, 2020) 
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(a) 

 
      (b) 

Gambar 6.34  Buku Saku (a) Burung Air (b) Mangrove 
(Sumber: Via Bella, 2020) 

 
 Buku saku burung air dan Mangrove dalam format PDF dapat diakses 

dengan scan QR Code di bawah ini.  

 

 
Gambar 6.35. Buku Saku Mangrove dan Burung Air 

(Sumber: Via Bella, 2020) 
 

 6.2.5 Stationary 

 Alat tulis yang digunakan Kampung Blekok digunakan untuk kebutuhan 

administrasi, dan program wisata Kampung Blekok.  Alat tulis digunakan untuk 

segala kebutuhan kegiatan seperti surat menyurat, mencatat, dan lain sebagainya. 

Dalam gambar di bawah ini, terdapat kop surat, kartu nama, amplop kecil dan besar, 

pensil, tempat pensil, dan tampilan website, 
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Gambar 6.36 Alat Tulis 3 
(Sumber: Via Bella, 2020) 

 

 6.2.6 Merchandise  

 Merchandise atau cendramata Kampung Blekok dibagi menjadi dua: Small 

Size (benda kecil) dan  Big Size (benda besar), pembagian ini dilakukan agar 

mempermudah pembuatan desain sehingga dibagi berdasarkan ukurannya. Pada 

gambar di bawah on merupakan souvenir khusus untuk produk apparel yang dapat 

dibeli dan dibawa pulang. 

 

 
(a) 
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(b) 

 
(c) 

Gambar 6.37 (a) topi (b) pouch (c) T-shirt 
(Sumber: Via Bella, 2020) 

  
 Salah satu contoh paket Souvenir yang dapat diberi kgusus untuk peserta 

adalah: 

1. Totebag: Terdapat 3 jenis desain diantaranya: maskot putih, Hitam, Logo 

berwarna. Berukuran 45x10x35 cm dibuat dengan kain kanvas atau carton paper.  

2. Peralatan Tulis: termasuk pensil, pulpen, penghapus, penggaris, notebook,  

3. Gantungan kunci Kampung Blekok 

 



 176 

  
Gambar 6.38 Paket Souvenir 
(Sumber: Via Bella, 2020) 

 

 6.2.7 Café dan Kantin 

 Kampung Blekok memiliki café dan kantin, dimana terdapat pegawai, dan 

peralatan makanan dan transaksi. Atribut dan peralatan Café Blekok menggunakan 

warna yang didominasi warna coklat, sedangkan kantin berwarna merah dan 

oranye.  

  6.2.7.1 Café  

 Café Blekok terletak pada sisi pesisir pantai, sehingga mendapatkan view 

yang indah ketika matahari terbenam dengan ratusan ribu burung blekok kembalike 

sarangnya. Café ini menjadi tempat beesantai di Kampung Blekok dengan 

didominasi kayu dan biji kopi. Sehingga aplikasi media didominasi warna coklat 

dan putih.  

 
Gambar 6.39 Sovenir Ukuran Kecil 2 

(Sumber: Via Bella, 2020) 
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 Pada gambar di bawah, merupakan aplikasi branding Kampung Blekok 

terhadap peralatan Café dan Kantin (dari kiri ke kanan): Gelas, Mangkuk, dan Mug 

yang terbuat dari kayu dan plastik kaca. Karena café tidak menggunakan kemasan 

plastik, seperti pada slogan dan branding nya yaitu ‘alam’. 

 

 
Gambar 6.40 Sovenir Ukuran Kecil 2 

(Sumber: Via Bella, 2020) 
 

  6.2.7.2 Kantin 

 Kantin Kampung Blekok berada pada teras BRI dengan nuansa kayu coklat 

dan suasana pesisir air yang tenang. Pedagang dapat berjualan di sini dengan 

berbagai menu yang ditawarkan. Warna yang digunakan untuk Kantin, 

mengutamakan warna merah dan putih. Ditambah, tidak menggunakan plastik 

sehingga alat makan menggunakan bahan daur ulang seperti kayu atau kertas. 

 Penggunaan sign sebagai papan nama makanan di kantin Kampung Blekok 

dapat diaplikasikan seperti gambar di bawah. Papan nama tersebut berukuran 140 

x 50 cm (dapat berubah sesuai dimensi tempat tiap toko.  
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Gambar 6.41 Sovenir Ukuran Kecil 2 

(Sumber: Via Bella, 2020) 
 

 
Gambar 6.42 Sovenir Ukuran Kecil 2 

(Sumber: Via Bella, 2020) 
 

 Salah satu contoh perlengkapan Kantin Kampung Blekok pada gambar di 

atas sebagai berikut (dari kiri ke kanan): Note, pensil, buku menu, surat, kemasan 

gula, kemasan garam, alat makan, mug dan gelas. 
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Gambar 6.43 Seragam Café dan Kantin 

(Sumber: Via Bella, 2020) 
 

 Seragam khusus untuk pegawai kantin dan café. Khusus untuk café Blekok, 

baju didominasi berwarna hitam dan cokelat. Baju hitam, celana cokelat bagi pria 

dan rok coklat bagi wanita. Pegawai kantin menggunakan pakaian yang didominasi 

warna merah dan oranye, dengan pakaian merah, dan bawahan abu-abu. Kedua 

pegawai tersebut wajib menggunakan apron dengan logo Kampung Blekok dan 

logo divisi masing-masing. 

 Alat pembayaran yang digunakan merupakan ‘daun’ yang terbuat dari kayu 

bintaos. Pembayaran ini digunakan khusus untuk acara atau event tertentu, satu 

daun sama dengan Rp. 5000 atau kelipatan lain. 

 
Gambar 6.44 Alat Pembayaran Desain 

(Sumber: Via Bella, 2020) 
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Gambar 6.45 Alat Pembayaran 

(Sumber: Via Bella, 2020) 
  

 6.2.8 Kendaraan 

 Aplikasi media diterapkan pada kendaraan. Terdapat perahu, untuk 

keperluan program wisata perahu. Selain itu sepeda, kegiatan bersepeda yang tidak 

hanya digunakan uuntuk pengunjung tetapi juga untuk staff dan pokdarwis yang 

ada di Kampung Blekok. Berikut merupakan aplikasi media pada kendaraan 

Kampung Blekok. 

 

 
 

Gambar 6.46  Kapal 
(Sumber: Via Bella, 2020) 
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Gambar 6.47  Sepeda 
(Sumber: Via Bella, 2020) 

 
6.3 Timeline Pengerjaan 

 Timeline pengerjaan branding, produksi dan waktu promosi dibuat untuk 

terlaksananya branding Kampung Blekok dengan jelas dan terjadwal. Berikut 

merupakan jadwal pengerjaan perlengkapan branding hingga pengadaan event di 

Kampung Blekok dalam kurung waktu 1 tahun, 12 bulan. 

x Marketing Tools: Penyiapan kebutuhan marketing seperti brosur dan lain-

lain, khusus pada bersamaan dengan event dan pra event. 

x Seragam dan Pegawai: Mempersiapkan produksi khusus seragam inti, dan 

saat pra event, mempersiapkan seragam dan kebutuhan peserta 

x EGD: Tahap awal, tahap produksi, serta additional EGD saat pra-event 

x Stationary: Produksi alat tulis dan kebutuhan alat tulis khusus saat event  

x Foodcourt dan Café: Selalu disiapkan, terutama saat menuju dan sedang 

event berlangsung. 

x Merch: Tahap awal, tahap produksi, serta additional Package Merchandise 

saat pra-event 

x Promosi: Promosi dan aktif melakukan promosi baik digital (Sosial media) 

atau non digital. 

x Humas: Melakukan sosialisasi terutama sebelum acara diselenggarakan. 
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Tabel. 6.3 Timeline Branding 
(Sumber: Via Bella, 2020) 

 
 Bulan Ke- 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Marketing 

& Tools 

            

Seragam& 

Pegawai 

            

EGD& 

Signage 

            

Stationary             

Foodcourt 

Cafe 

            

Merch             

Promosi             

Event             

Humas             
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BAB VII 

KESIMPULAN 

 
 
7.1 Kesimpulan 

 Proses penelitian dan perancangan Branding Ekowisata Kampung Blekok yang 

menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut.  

1. Hasil perancangan branding yang dibuat, telah berhasil menciptakan lima 

elemen branding yaitu marketing tools, souvenir, environmental graphic design, 

uniform, & stationary, terutama media untuk mendukung program Kampung 

Blekok 

2. Destinasi branding yang telah dirancang berupa standar aturan grafis, sehingga 

pengaplikasian branding dapat terintegrasi dengan timeline. Untuk menonjolkan 

identitas dan keunikan dari Kampung Blekok. 

3. Hasil dari ke lima elemen media yang telah berhasil dibuat dapat 

menggabungkan icon mangrove, burung blekok, dan konsep pembuatan 

branding, yaitu Harmoni Alam dan Manusia. 

4. Membuat hasil integrasi media Kampung Blekok menjadi satu infomrasi dari 

tahap pengenalan website sosial media, tahap inti yaitu pelaksanaan program 

wisata Kampung Blekok, hingga tahap akhir yaitu merchandise hingga kantin 

dan café.  

5. Menghasilkan konten reminder Kampung Blekok dengan mengajak dan 

mengedukasi yang diterapkan pada kalimat-kalimat pada caption sosial media 

promosi, salah satunya dengan menyebut ‘Sahabat Blekok’ kepada pembaca. 

Untuk menunjukkan eksistensi Kampung Blekok kepada fans. 
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7.2 Saran 

Berikut ini adalah saran yang dapat saya berikan dalam pengerjaan tugas akhir tentang 

Perancangan Branding Ekowisata Kampung Blekok sebagai berikut. 

1. Pengerjaan branding ekowisata Kampung Blekok masih terdapat kekurangan 

dalam bidang integrasi pembelian tiket pengunjung secara online, diharapkan 

pada penelitian berikutnya dapat melanjutkan branding media integrasinya 

dalam pembelian tiket secara online. 

2. Perlu adanya pembuatan copy writing yang lebih baik untuk memperkenalkan 

Kampung Blekok sehingga bisa diimplementasikan pada media digital seperti 

instagram, facebook, youtube, dan lain sebagainya sebagai daya tarik penunjang 

bagi pengunjung yang akan mengunjungi Kampung Blekok. 

3. Perlu dilakukannya sosialisasi atau pembelajaran bagi pegawai adan anggota 

kampung blekok agar penerapan branding dapat dilakukan dengan baik secara 

sustain dan terjaga secara konsisten 

4. Perlu adanya penguatan framing Burung Blekok dalam aplikasi media atau 

luaran desain Kampung Blekok. 
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LAMPIRAN 
 

I. Poin-Poin Branding 
Poin-poin yang diajukan konsep pada setiap bagian yang ada di Kampung Blekok 

sebagai berikut:  

Bagian/Divisi Poin Branding Penanganan Lanjutan 

Identitas Visual x Logo (Main logo & Secondary 

logo) & Super grafis. 

Menggambarkan tentang 3 

Poin yang ingin diangkat. 

Dengan menggunakan konsep 

3 poin yang ingin diangkat 

Tumbuhan Mangrove, Burung 

Blekok,  dan Kerajinan 

(hadcraft). 

x Stationary (kop surat, cover 

surat, pulpen, amplop, kartu 

nama, name tag, notebook, 

tiket) 

Pelatihan atau workshop 

aturan penggunaan aturan 

desain identitas visual kepada 

Pokdarwis dan tim media 

informasi. 

Fasilitas (Sarana & 

Prasarana) 

x Sarana: Education learning, 

Teropong, Komputer E-

Ticketing, vehicle (Sepeda, 

Bus) 

x Prasarana: Homestay. Kantin 

x Toilet, tempat cuci tangan, 

Mushola, Café, Gazebo, 

Menara 

Penyuluhan dan Sosialisasi 

untuk warga dan staff agar 

tercipta SOP (sense of 

belonging)terkait kepemilikan 

bersama dan perawatan sarana 

& prasana. 
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Fasilitas sarana & prasarana 

untuk menunjang pencapaian 

kegiatan dan wisata yang 

diadakan Kamoung Blekok.  

Kegiatan Wisata x Edukasi Botani 

x Edukasi Mangrove & Burung 

Air 

x Edukasi 4R “Hot Bottle” 

x Edukasi Kerajinan 

x Wisata Perahu 

x Rescue Burung Air 

Kegiatan wisata yang dilakukan 

merupakan kegiatan edukasi 

berkaitan tentang lingkungan dan 

dilakukan di pesisir Kampung 

Blekok dan Kampung Warga.   

Pelatihan pengembangan skill 

staff wisata, serta 

pengembangan sarana dan 

prasarana. 

Media Promosi & 

Komunikasi 

x On Surface: Brosur, Banner, 

Buku, Baliho, print ad 

x On Screen: Instagram, 

Youtube, Website, 

Advertising 

Pelatihan atau workshop 

tentang penggunaan desain 

promosi & Komunikasi 

kepada Pokdarwis dan tim 

Komunikasi Informasi. 

Guide Staff  & 

Pokdarwis 

x Identitas berpakaian:  

Seragam, name tag, 

stationary  

x Identitas kepribadian: Ramah, 

menolong, mengerti, sopan, 

santun, jujur, tepat waktu dan 

jelas memberikan materi 

Pelatihan terhadap guide dan 

pokdarwis untuk menjadi 

guide atau pokdarwis yang 

benar dan tepat dengan 

pemerintah atau swasta. 
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Marchandise x Apparel: T-Shirt, Topi, 

Totebag 

x Merch: Miniatur (Ikan, kura-

kura, burung yang merupakan 

hewan-hewan khas pesisir), 

gantungan kunci, pin, stiker, 

kerajinan daur ulang. 

Pelatihan & sosialisasi desain 

merchandise untuk 

menciptakan desain march 

yang bagus dan sustain serta 

sosialisasi pembuatan 

kerajinan baru kepada 

pengrajin dan produsen 

khusus pembuatan pernak 

pernik khas Kampung Blekok. 

Tata Ruang & 

Arsitektur  

x Titik Tempat: Tempat Tiket, 

halaman rumah warga, jalan 

setapak, café, menara, dan 

jembatan kayu, tanaman 

Gantung dan Taman hijau 

x Signage (Penunjuk arah) 

x Desain ruangan yang 

cenderung ke coklat dan 

hijau, dengan tanaman dan 

kayu-kayu coklat. Karena 

mengangkat kesan alam yang 

asri 

Pengembangan tempat serta 

perawatan ruang dan dan 

arsitektur untuk menjaga serta 

menunjang kenyamanan 

kegiatan wisata edukasi yang 

ada di Kampung Blekok.  

Marketing x MOU Bersama Universitas di 

daerah Situbondo dan Jawa 

Timur. Meningkatkan jumlah 

penungjung dengan adanya 

kebutuhan dan keinginan 

mahasiswa untuk dating ke 

Kampung Blekok. 

Melakukan promosi secara 

continue untuk meningkatkan 

brand awareness kepada 

target pasar. Serta perlu 

adanya pelatihan staff 

mengenai marketing untuk 
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x Promosi dengan mendatangi 

sekolah-sekola yang ada di 

sekitar Jawa Timur 

x Promosi tiket 

x Melakukan pameran wisata 

Kampung Blekok 

x Sosial Media (Instagram, 

Youtube, website, ad) 

meningkatkan marketing 

Kampung Blekok. 

Masyarakat x Memberikan (minimal) kesan 

murah senyum dan ramah.  

x Human Resources utama 

untuk bekerja di Ekowisata 

Kampung Blekok 

x Melestarikan dan merawat 

alam.  

x Aman, saling menjaga yang 

ada di Kampung Blekok 

x Nyaman, dengan adanya 

homestay yang rapi dan 

lingkungan yang bersih 

Pokdarwis perlu selalu 

mengkontrol dan 

mengingatkan warga untuk 

tetap ramah, dan melestarikan 

ekowisata Kampung Blekok. 

Minimal, tersenyum kepada 

pengunjung dan tidak 

mengganggu ekosistem 

pesisir Kampung Blekok. 

Aktivitas x Belajar sambal bermain 

tentang mangrove dan burung 

air dengan menyenangkan 

x Menanam dan mempelajari 

tumbuhan  

x Bermalam di Kampung 

Blekok 
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x Melihat ratusan ribu burung 

blekok terbang setiap jam 5 

pagi dan jam 6 sore 

x Bersantai di Café  

x Mengamati burung air di 

menara dengan teropong 

x Menyelamatkan telur-telur 

burung air yang jatuh 

x Menikmati pemandangan 

Kampung Blekok 

menggunakan perahu dan 

memancing 

x Membuat kerajinan dari Kayu 

Bintaos atau kerrang  

x Makan dan minum khas 

situbondo  

 
II. Kampung Blekok 

Kampung Blekok merupakan hutan mangrove yang menjadi habitat burung 

air terutama dari jenis ardiedae dengan luas kurang lebih 6.3 hektar. Secara 

administrasi Kampung Blekok berada di Dusun Pesisir Desa Klatakan 

Kecamatan Kendit kabupaten Situbondo. Secara geografis Kampung Blekok 

berada pada koordinat 7°42’50” Lintang Selatan dan 113°55’20” Bujur 

Timur, dengan batas batas wilayah sebagai berikut: 
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  Gambar.1 Kampung Blekok Berdasarkan Wilayah Administrasi 

 

Sebelah Utara : Pantai Utara Situbondo 

Sebelah Selatan : Pabrik Rumput laut dan Permukiman warga 

Sebelah Barat : Pabrik Pupuk dan Permukiman warga 

Sebelah Timur : Sungai Pagedungan/ Sungan Klatakan 

 
Gambar.2 Wilayah kampung Blekok Dari Satelit 
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Gambar.3 Suasana Kampung Blekok Melalui Drone 

 

Hutan mangrove Kampung Blekok berdasarkan data tahun 2016 (SILHD 2017) 

mempunyai kerapatan rata rata 2000 pohon per hektar, sehingga dengan luas 

6.3 hektar diperkirakan jumlah tegakan mangrove di Kampung Blekok 12.600 

pohon. 

Masyarakat sekitar Kampung Blekok merupakan kawasan wisata yang terdiri 

dari wisata pengrajin surfing dan kerang, juga wisata alam yang berupa 

hamparan mangrove dengan keanekaragan ekosistem yang unik yaitu terdapat 

ribuan jenis burung air. 

Kampung Blekok memiliki hamparan mangrove seluas 6,3 ha dengan tebal 

mangrove kurang dari 1 km berdasarkan pemetaan pada google earth, 

dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian pertama sehingga data tentang 

mangrove di Kabupaten Situbondo sangat terbatas. Luas kawasan mangrove 

sangat menentukan keanekaragaman spesies tumbuhan di dalamnya. Area yang 

luas memungkinkan adanya ruang yang cukup untuk tumbuh dan mengurangi 

kompetisi antar spesies dalam memperebutkan ruang, unsur hara, dan cahaya 

matahari. Area yang luas juga memungkinkan menyebarnya aktivitas manusia 

dalam memanfaatkan kawasan mangrove, sehingga disturbansi terhadap 

ekosistem ini dapat teredam. 
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Gambar.4 Mangrove 

Beberapa jenis mangrove yang ada di Kampung Blekok berdasarkan kelompok 

mangrove diantaranya 

Mangrove dapat terbagi menjadi tiga kelopok yaitu : 

a. Mangrove mayor Avicennia alba, Avicennia marina 

Rhizophora mucronata dan Sonneratia alba. 

b. Mangrove minor, Rhizophora apiculata, Excoecaria agallocha 

dan Achantus ilicifolius. 

c. Asosiasi Mangrove, Thespesia populnea (Waru laut). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 195 

A. CANGAK MERAH 

  

Famili : Ardeidae 

Genus : Ardea 

Species : A. Purpurea 

Makanan  : Ikan, serangga, katak, reptile kecil lainnya. 

Berbiak   : bulan Desember-Maret, Februari-Agustus 

 

B. KUNTUL BESAR 

 

Famili : Ardeidae 

Genus : Egretta 

Species : Egretta alba 

Makanan : ikan, udang, belalang, larva capung. 

Berbiak  : bulan Desember - Maret, Februari - Juli. 
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C. KUNTUL KECIL 

 

Famili : Ardeidae 

Genus : Egretta 

Species : Egretta Garzetta 

Habitat : Mangrove, tambak, pesisir pantai saat surut 

Makanan : Ikan, serangga air, reptile kecil, belalang 

 

D. KUNTUL KERBAU 

 

Famili : Ardiedae 

Genus : Bubulcus 

Species : Bubulcus ibis 
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E. KOWAK MALAM ABU 

 

Famili : Ardiedae 

Genus : Nycticorax 

Species : N. nycticorax 

Habitat :  Mangrove, hutan rawa, atau dipinggiran sungai yang ada 

 pohonnya. 

 

F. CEREK JAWA 

 

Famili : Charadriidae  

Genus : Charadrius  

Species: C. javanicus 
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G. BLEKOK SAWAH 

 

Famili : Ardiedae 

Genus : Ardeola 

Species : A. Speciosa 

Habitat.        :Sawah atau tempat yang berair 

Makanan      : ikan, serangga dan kepiting kecil 

 

H. KOLOKAN LAUT 

 

Famili : ardiedae 

Genus : Butorides 

Species : B. Striatus 
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teman nya dengan panggilan via, merupakan anak 
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