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ABSTRAK 

 

Hidayatullah. 135120207113001. Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik, Universitas Brawijaya. “Strategi Destination Branding Desa 

Bandar Kidul Kota Kediri Sebagai Desa Wisata Kerajinan Tenun Ikat”. 

Pembimbing: Arif Budi Prasetya, S.I.Kom., M.I.Kom 

 

Penelitian ini membahas mengenai upaya pemerintah kota Kediri dalam 

membentuk strategi destination branding tenun ikat Bandar Kidul melalui 

komunikasi pemasaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

strategi pemerintah kota Kediri dalam mem-branding desa tenun ikat Bandar 

Kidul serta mengetahui hubungan pemerintah dengan masyarakat desa Bandar 

Kidul melalui konsep Community Based Tourism (CBT) dalam membangun desa 

wisata tenun ikat Bandar Kidul. 

 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan 

pendekatan konstruktivis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai data pendukung. Desa tenun ikat 

Bandar Kidul merupakan objek penelitian yang mana Dinas Pariwisata kota 

Kediri adalah pengelola tunggal dari desa wisata tersebut. Strategi pemerintah 

kota Kediri dalam membangun desa wisata tenun ikat Bandar Kidul meliputi tiga 

strategi yaitu yang pertama adalah pendanaan atau penyedia modal, yang kedua 

memberikan pendidikan atau pelatihan dan yang ketiga adalah melakukan 

pemasaran. 

 

Kata Kunci: Destiantion Branding, Community Based Tourism, Desa Wisata, 

Tenun Ikat Bandar Kidul
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ABSTRACT 

 

Hidayatullah. 135120207113001. Communication Science, Faculty of Social 

and Political Science, Brawijaya University. “Destination Branding Strategy 

of Bandar Kidul Village, Kediri City As a Weaving Craft Tourism Village”. 

Advisor: Arif Budi Prasetya, S.I.Kom., M.I.Kom 

 

 This research discusses about the effort of the government in kediri to 

make destination branding of "Tenun ikat Bandar Kidul" through marketing 

communication. The purpose of this research is to know how the efforts of the 

government in Kediri in branding "Tenun ikat bandar kidul" village. This research 

also has a purpose to know the relationship between the government and the 

people in Bandar kidul village through tourism based tourism concept in 

developing "Tenun Bandar Ikat tourism village". 

 This research uses descriptive qualitative research with a constructivist 

approach. Data collection techniques used are interviews, observation and 

documentation as supporting data. The Bandar Kidul weaving village is the object 

of research where the Kediri City Tourism Office is the sole manager of the 

tourism village. The strategy of the Kediri city government in developing the 

Bandar Kidul tie weaving village includes three strategies, the first is funding or 

providing capital, the second is providing education or training and the third is 

marketing. 

 

Keywords: Destination Branding, Community Based Tourism, Tourism Village, 

Tenun Ikat Bandar Kidul
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Industri pariwisata merupakan salah satu sektor andalan pemerintah untuk 

menjadi tenaga penggerak perekonomian daerahnya. Selain sebagai penyumbang 

devisa yang besar kepada negara, industri pariwisata mampu mendorong 

pertumbuhan ekonomi, ladang penyerap tenaga kerja, pemicu investasi, dan 

memberikan solusi untuk masalah kemiskinan. Pertumbuhan sektor industri 

pariwisata ini juga mendorong tumbuhnya lapangan kerja dan usaha mikro, 

sehingga kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar meningkat. Dalam hal ini 

pekerjaan rumah pemerintah tentang masalah pengangguran dan pengurangan 

kemiskinan mendapatkan solusinya (Ariando, 2015, h.1). 

 Industri pariwisata bukan hanya tentang pembangunan infrastruktur dan 

fasilitas kepariwisataan, namun juga tentang bagaimana pemerintah, masyarakat 

setempat, asosiasi kepariwisataan, dan pengusaha di suatu destinasi pariwisata 

mem-branding wisata tersebut. Oleh karena itu pihak-pihak tersebut di atas harus 

melakukan serangkaian usaha yang terintegrasi untuk mem-branding dan 

mempromosikan destinasi wisata yang mereka miliki (Ariando, 2015, h.1-2). 

 Promosi merupakan bagian dari komunikasi pemasaran. Inti dari proses 

pemasaran adalah adanya pertukaran dari suatu pihak ke pihak yang lain, baik 

pertukaran yang bersifat terbatas maupun yang bersifat luas dan kompleks 

(Andriano, 2015). Proses pertukaran yang terjadi secara langsung maupun tidak 
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langsung tersebut membutuhkan komunikasi yang membawa pesan tertentu. 

Komunikasi dalam pemasaran mempunyai peran untuk mendukung transaksi 

dengan menginformasikan, membujuk, mengingatkan, membedakan produk, dan 

sebagai sarana pertukaran (Andriano, 2015). Promosi pariwisata disebut juga 

dengan destination branding. Konsep destination branding menurut Situmorang 

(2008, h.83) merupakan sebuah konsep branding yang bertujuan untuk 

memasarkan potensi suatu daerah. Melalui strategi branding, pemerintah daerah 

mempromosikan, membangun citra, memberikan gambaran, dan memberikan 

paparan tentang apa saja yang akan wisatawan dapatkan ketika mengunjungi 

destinasi yang mereka miliki.  

 Suh dan Gartner (2004) dalam Pringadi (2013, h.9) menyatakan bahwa 

faktor penyebab konsumen berkunjung ke suatu objek wisata adalah karena 

tertarik dengan atributnya baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. 

Richardson dan Fluker (2004, h.50) dalam Pringadi (2013, h.9) juga menyebutkan 

bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi wisatawan berkunjung yaitu destination 

attraction, accessibility dan image. Selain itu Pitana dan Gayatri (2009, h.73) 

dalam Pringadi (2013, h.9) mengemukakan bahwa faktor yang mempengaruhi 

keputusan berkunjung seseorang, yaitu keunggulan daerah tujuan wisata yang 

meliputi jenis dan sifat atraksi yang ditawarkan, layanan, lingkungan fisik dan 

sosial, keamanan, aksesibilitas dan prilaku masyarakat lokal terhadap wisatawan. 

 Provinsi Jawa Timur diuntungkan dengan posisinya yang terletak diantara 

dua provinsi dengan kekayaan budaya paling tersohor di Indonesia yaitu DI 

Yogyakarta dan Bali. Hal ini membuat beberapa wisatawan dari DI Yogyakarta 
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yang akan menuju Bali atau sebaliknya melewati provinsi Jawa Timur dan 

akhirnya memutuskan berwisata di Jawa Timur. Menurut catatan dari Badan Pusat 

Statistik (BPS) provinsi Jawa Timur, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara 

(wisman) yang berkunjung ke provinsi Jawa Timur pada tahun 2017 mencapai 

193.382 kunjungan atau naik sebesar 9,86% dibanding jumlah wisman periode 

tahun 2016 yang mencapai 176.029. Kemudian, bulan yang paling banyak 

dikunjungi oleh wisman pada tahun 2017 adalah bulan Agustus yaitu sebanyak 

26.365 kunjungan. Rata-rata wisman yang berkunjung ke provinsi Jawa Timur 

adalah wisman dari Malaysia diikuti Singapura dan Tiongkok. Kunjungan 

wisatawan di Jawa Timur dalam waktu kurun tiga tahun terakhir terus mengalami 

peningkatan. Hal tersebut salah satunya disebabkan banyaknya objek wisata baru 

yang menarik untuk dikunjungi di Jawa Timur, selain promosi pariwisata baik 

tempat, sarana akomodasi, maupun event-event yang dilakukan oleh dinas instansi 

terkait yang semakin membaik (BPS Provinsi Jawa Timur, 2017, h.1). 

 Secara administratif, provinsi Jawa Timur terdiri atas 29 kabupaten dan 

sembilan kota, salah satunya adalah kota Kediri yang terletak 130 km sebelah 

barat daya Surabaya dan merupakan kota terbesar ketiga di Jawa Timur setelah 

Surabaya dan Malang menurut jumlah penduduk. Wilayah kota Kediri dan 

sekitarnya diyakini cukup potensial akan obyek-obyek pariwisata yang dapat 

dikembangkan sebagai sumber daerah. Hal ini dikarenakan letak kota Kediri yang 

sangat strategis sebagai sentral perekonomian, perdagangan, dan jasa bagi 

kabupaten/kota disekitarnya seperti Kab. Kediri, Kab./Kota Blitar, Kab. Nganjuk, 

Kab. Tulungagung, dan Kab. Trenggalek. Bilamana potensi wisata dikembangkan 
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maka akan meningkat kesejahtraan masyarakat sebagai akibat efek aktivitas 

perekonomian yang dilakukan masyarakat kota Kediri. Salah satu potensi wisata 

yang saat ini sedang gencar dilakukan pengembangannya adalah wisata sentra 

kerajianan tenun ikat yang terletak di desa Bandar Kidul sekitar satu kilometer 

dari pusat kota Kediri. Desa Bandar Kidul adalah suatu desa wisata yang berbasis 

budaya dengan kerajinan tenun ikat sebagai potensi wisata yang dikelola oleh 

pemerintah Kota Kediri. Soemarno (2010, h.1) mengemukakan bahwa desa wisata 

merupakan suatu kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang 

mencerminkan keaslian pedesaan baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial 

budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan, dan struktur tata 

ruang desa yang khas, atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta 

mempunyai potensi utama untuk dikembangkan berbagai komponen 

kepariwisataan, misalnya; atraksi, akomodasi, makanan-minuman, cindera mata, 

dan kebutuhan wisata lainnya. Dalam pengembangan suatu daerah untuk menjadi 

kawasan daerah wisata, agar dapat menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan 

potensial dalam macam-macam pasar maka harus memenuhi tiga syarat, yaitu 

(Yoeti, 2005. h. 177-178) : 

1. Daerah itu harus mempunyai apa yang disebut sebagai “something to 

see”, artinya ditempat tersebut harus ada objek wisata, yang berbeda 

dengan apa yang dimiliki oleh daerah lain. 

2. Di daerah tersebut harus tersedia apa yang disebut dengan istilah 

“something to do”, artinya di tempat tersebut banyak yang dapat dilihat 
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dan disaksikan harus pula disediakan fasilitas yang membuat wisatawan 

nyaman mengunjungi daerah wisata tersebut. 

3. Di daerah tersebut harus tersedia apa yang disebut dengan istilah 

“something to buy”, artinya di tempat tersebut harus tersedia fasilitas-

fasilitas untuk berbelanja, terutama barang-barang souvenir dan kerajinan 

rakyat sebagai oleh-oleh untuk dibawa pulang ketempat asal wisatawan. 

Ketiga syarat tersebut kiranya sejalan dengan apa yang terdapat pada desa Bandar 

Kidul yang bertujuan menarik minat wisatawan yang datang dan turut serta dalam 

melestarikan kebudayaan Indonesia. 

 Ada banyak aktor dalam pembangunan dan pengembangan desa wisata yang 

berperan dalam menggerakan sektor tertentu, aktor tersebut terdiri dari berbagai 

kelompok kepentingan yang memiiki kepentingan terhadap sektor pariwisata. 

Secara umum, berbagai pihak tersebut dapat dikelompokan dalam tiga sektor 

yaitu, masyarakat, swasta, dan pemerintah. Masyarakat disini adalah masyarakat 

umum yang memiliki minat terhadap destinasi, sebagai pemilik dari berbagai 

sumber daya yang merupakan modal penggerak desa wisata. Selanjutnya, dalam 

kelompok swasta adalah asosiasi usaha yang bergerak dibidang pariwisata dan 

para pengusaha, sedangkan kelompok pemerintah adalah terbagi dalam berbagai 

wilayah adminsitratif, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, 

kecamatan, dan desa. Secara normatif, salah satu peran penting dari ketiga aktor di 

atas, tanpa mengabaikan aktor yang lainnya adalah perlunya keseriusan peran 

pemerintah dalam pengembangan dan perlindungan tempat wisata. Peran 
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pemerintah disini salah satunya adalah dengan memfasilitasi kegiatan pemasaran 

desa wisata.  

 Untuk melakukan strategi pemasaran sentra kerajinan tenun ikat desa 

Bandar Kidul ini, pemerintah kota Kediri sudah banyak melakukan strategi 

pemasaran sedemikian rupa agar sentra kerajinan tenun ikat dapat terus 

dilestariakan  dan dikenal oleh  masyarakat luas. Hal tersebut dapat dibuktikan 

dengan adanya SK pemerintah kota Kediri yang mewajibkan setiap pegawainya 

mengenakan pakaian yang berasal dari produk tenun ikat desa Bandar Kidul, 

kemudian dengan dibuatnya booth sentra kerajian tenun ikat desa Bandar Kidul 

yang berada di kawasan bandara Juanda Surabaya sebagai booth yang mewakili 

ciri khas kota Kediri dan sentra kerajinan tenun ikat desa Bandar Kidul senantiasa 

ikut serta dalam event-event festival baik tingkat regional maupun nasional. 

Masyarakat desa Bandar Kidul memanfaatkan hal tersebut dengan baik, dengan 

menjadikan keahlian menenun sebagai branding dalam membangun desa tersebut 

menjadi desa wisata. Saat ini tercatat ada 13 pengerajin tenun ikat yang masih 

produktif menjalankan usahanya di desa Bandar Kidul. 

 Keterlibatan masyarakat dalam upaya pembangunan sumber daya manusia 

yang secara tidak langsung berkontribusi dalam meningkatkan indeks 

pembangunan sumber daya manusia. Menurut Morgan, Prichard, dan Pride (2004) 

dalam Situmorang (2008, h.83) perubahan image sebuah daerah dapat dilakukan 

melalui banyak cara misalnya melalui media relations seperti advertising, direct 

marketing, personal selling, websites, brochures, atau event organizers, film 
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marketer, destination marketing organization (DMOs) serta journalists. 

Mengubah image sebuah daerah merupakan bagian dari destination branding. 

 Dengan dilakukannya destination branding ini dapat meningkatkan 

pengembangan sentra tenun ikat di desa Bandar Kidul menjadi salah satu destinasi 

wisatawan di kota Kediri. Pembangunan berbasis masyarakat (Community Based 

Tourism) atau CBT merupakan sebuah konsep pembangunan yang memberikan 

peluang sebesar-besarnya kepada masyarakat pedesaan untuk berpartisipasi dalam 

pembangunan pariwisata (Suansri, 2003, h11). Keterlibatan warga dalam 

pembangunan desa wisata menjadi hal yang penting karena dari masyarakatlah 

yang lebih cenderung mengetahui dan memahami akan potensi wilayahnya. Selain 

itu, keterlibatan warga ini sangat penting untuk mendapatkan dukungan dan 

memastikan bahwa hal yang akan diperoleh selaras dengan kebutuhan dan 

keuntungan warga setempat. 

 Strategi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa Bandar Kidul dalam 

rangka membangun potensi desa wisata, pemerintah kota Kediri senantiasa 

melakukan berbagai bentuk kegiatan pemasaran salah satunya adalah melakukan 

destination branding yang bertujuan untuk mempromosikan potensi daerah yang 

dimiliki. Tetapi, dalam pelaksanaannya strategi destination branding yang 

dilakukan pemerintah kota Kediri belum sepenuhnya efektif. Hal tersebut dapat 

dilihat dengan ditemukannya sebagian kecil masyarakat kota Kediri yang masih 

belum mengenal tenun ikat desa Bandar Kidul dan minimnya pengetahuan 

masyarakat kota Kediri akan produk tenun ikat desa Bandar Kidul. Produk tenun 

ikat saat ini sudah sangat mudah ditemukan diberbagai toko di sekitar pusat 
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perbelanjaan yang ada di kota Kediri, tetapi masih ada juga masyarakat kota 

Kediri yang masih belum mengetahui bahwa produk tersebut adalah produk yang 

berasal dari desa Bandar Kidul, bahkan masyarakat disekitaran kawasan desa 

wisata Banda Kidul masih ada yang belum memiliki produk tenun ikat desa 

Bandar Kidul itu sendiri. Menurut salah satu pengerajin kerajinan tenun ikat yakni 

Ibu Siti mengatakan bahwa kebanyakan wisatawan yang berkunjung ke desa 

tersebut hanya sebagian kecil yang membeli produk kerajinan tenun ikat, 

kebanyakan wisatawan yang datang ke desa Bandar Kidul lebih ingin mengetahui 

bagaimana proses pembuatan kerajinan tenun ikat dan wisatawan juga dapat 

mencoba membuat tenun ikat itu sendiri. Para pengerajin tenun ikat tidak pernah 

menutup-nutupi proses pembuatan kerajinan tenun ikat, hal tersebut dilakukan 

dalam rangka melestariakan warisan seni budaya desa Bandar Kidul agar kelak 

dikemudian hari produk tenun ikat desa Bandar Kidul masih tetap eksis di ranah 

seni budaya Indonesia. 

 Dari fenomena diatas yang peneliti temukan dalam hal strategi destination 

branding terhadap desa wisata sentra kerajinan tenun ikat Bandar Kidul yang 

dilakukan pemerintah kota Kediri maka peneliti tertarik ingin mengetahui 

bagaimana strategi destination branding yang dilakukan pemerintah kota Kediri 

dalam mengembangkan potensi daerah yang dimiliki agar dapat dikenal 

khususnya masyarakat kota Kediri dan umumnya masyarakat Indonesia. Dalam 

proses temuan fenomena tersebut peneliti telah melakukan penelitian awal dengan 

menggunakan metode wawancara terhadap informan yang terlibat dalam 

pembangunan desa wisata Bandar Kidul yaitu Dinas Pariwisata kota Kediri, 
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masyarakat kota Kediri, dan salah satu pelaku usaha yang masih produktif 

memproduksi kerajinan tenun ikat di desa Bandar Kidul. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka peneliti 

merumuskan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana strategi destination 

branding yang dilakukan pemerintah kota Kediri dalam membangun desa wisata 

tenun ikat Bandar Kidul?”. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi destination 

branding yang dilakukan pemerintah kota Kediri terhadap kawasan desa wisata 

Bandar Kidul kota Kediri sebagai sentra kerajinan tenun ikat.  
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan atas 

sumbangan dalam kajian ilmu komunikasi khususnya yang berkaitan tentang 

kajian mengenai strategi destination branding dalam pengembangan desa Bandar 

Kidul sebagai desa wisata di kota Kediri. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

 Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan serta masukan 

kepada pemerintah dan stakeholder untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi 

tentang strategi destination branding yang telah mereka laksanakan. Serta mampu 

memberikan gambaran kepada pemerintah bagaimana pihak lain yang terkait 

membantu mensukseskan program-program yang telah dilakukan. Sehingga pada 

waktu yang akan datang dapat digunakan untuk merumuskan strategi destination 

branding yang lebih efektif. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Destination Branding  

Destination branding merupakan konsep branding pada suatu destinasi 

tertentu (bisa berupa negara, kota, provinsi atau wilayah) (Wiryawan, 2008, h.16). 

Suatu destinasi mulai mengadopsi teknik branding sebagai upaya untuk 

membedakan identitas dan menekankan keunikan penawaran dari destinasi 

mereka (Dasgupta, 2011, h.195). Penggunaan branding untuk destinasi mulai 

dikenal sejak akhir tahun 1990-an (Baker, 2007, h.14). Dimana banyak negara 

yang mulai mengusung konsep brand yang menonjolkan karakteristik negara 

mereka masing-masing. Dari penejelasan diatas, dapat kita ketahui bahwa 

pentingnya komunikasi dalam destination branding dalam melakukan promosi 

daerah wisata khususnya desa Bandar Kidul Kota Kediri. 

Menurut Cooper et all (Coccossis dan Psycharis, 2008, h.321) destination 

didefinisikan sebagai tempat yang berfokus pada penyedia fasilitas dan layanan 

yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan persepsi konsumen. Sejalan 

dengan pendapat tersebut, Dasgupta (2011, h.195) menjelaskan bahwa destinasi 

merupakan campuran dari produk pariwisata yang menawarkan pengalaman yang 

terintegrasi kepada konsumen. Lebih rinci, Bulhalis (dalam Coccossis dan 

Psycharis, 2008, h.321) menganggap bahwa destinasi sebagai wilayah yang terdiri 

dari satu set komponen produk wisata yang mampu memenuhi kebutuhan 

wisatawan. 
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Tujuan wisata merupakan tepat yang terdiri dari satu set komponen, yaitu 

objek, aksebilitas, fasilitas, paket, kegiatan dan semua jasa lokal yang 

berkelanjutan, yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan wisata. Berdasarkan 

pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian destination atau destinasi 

adalah suatu kawasan atau wilayah yang menyediakan berbagai fasilitas maupun 

produk wisata serta adanya masyarakat yang saling terintegrasi dan mampu 

memberikan pengalaman tersendiri bagi wisatawan sehingga melengkapi 

terwujudnya kepariwistaan. 

Adanya era globalisasi, telah berdampak pula pada industri pariwisata yaitu 

dengan meningkatnya persaingan tenpat-tempat diseluruh dunia. Pada saat ini, 

banyak destinasi yang telah mencari jalan dengan meningkatkan daya tarik untuk 

membedakan diri mereka dari para pesaing. Konsep brand untuk destinasi ini 

dikenal dengan destination branding. Brand didefinisikan oleh American 

Marketing Association (AMA) sebagai berikut: 

“Merek adalah nama, istilah, tanda, simbol atau rancangan atau kombinasi 

dari hal-hal tersebut. Tujuan pemberian merek adalah untuk 

mengidentifikasi produk atau jasa yang dihasilkan sehingga berbeda dari 

produk atau jasa yang dihasilkan oleh pesaing” (AMA dalam Rangkuti, 

2008, h.2). 

Kemudian Wiryawan (2008, h.14) juga memberi definisi brand sebagai berikut: 

“Persepsi, harapan terhadap sebuah produk, jasa, pengalaman personal 

ataupun organisasi merupakan gabungan dari berbagai atribut, baik secara 

nyata maupun tidak nyata, disimbolisasikan dalam merek dagang dan 

apabila dikelola secara baik akan menciptakan nilai dan pengaruh”. 
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Dari dua pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa brand adalah 

perpaduan segala asosiasi yang melekat dan menjadi ciri suatu produk, baik secara 

nyata maupun tidak nyata, brand digunakan sebagai pembeda antara produk satu 

dengan produk lainnya, yang dapat disimbolkan melalui nama, istilah, tanda 

ataupun simbol. Dilihat dari pengertian diatas, maka branding dapat dikatakan 

sebagai strategi penggunaan asosiasi yang melekat dan menjadi ciri khas suatu 

produk, baik secara nyata maupun tidak nyata, yang digunakan sebagai pembeda 

antara produk satu dengan produk lainnya.  

Berdasarkan penjabaran definisi destination dan brand yang telah 

disebutkan diatas, dapat dilihat bahwa destination branding merupakan 

penggunaan brand pada suatu destinasi dengan tujuan untuk membedakan suatu 

destinasi dengan destinasi lainnya. Seperti yang dikemukakan Situmorang (2008, 

h.83) destination branding adalah sebuah strategi bagaimana memasarkan potensi 

sebuah daerah. Dalam strategi destination branding di banyak tempat setidaknya 

ada enam elemen penting pembentuk destination branding atau prasyarat 

terciptanya destinasi yang baik dan pariwisata adalah salah satu komponennya. 

Komponen yang lainnya adalah people, government, export, 

investment/immigration, culture dan heritage. Sebuah konsep destination 

branding, didasari oleh passion dan identitas yang menarik yang saling 

berhubungan dengan berbagai hal yang memudahkan orang memiliki asosiasi 

dengan tempat tersebut. Destination branding diyakini memiliki kekuatan untuk 

merubah persepsi dan merubah cara pandang seseorang terhadap suatu tempat 
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atau tujuan termasuk melihat perbedaan sebuah tempat dengan tempat lainnya 

untuk dipilih sebagai tujuan (Situmorang, 2008, h.83). 

Dari penjelasan diatas kita dapat ketahui bahwa pentingnya strategi 

pemasaran dalam destination branding untuk melakukan promosi daerah wisata 

khususnya desa Bandar Kidul kota Kediri yang terkenal akan sentra tenun ikatnya. 

Strategi pemasaran merupakan salah satu strategi paling utama yang digunakan 

pada setiap melakukan kegiatan promosi. Oleh karena itu, peran strategi 

pemasaran dalam destination branding sangat membantu dalam melakukan upaya 

pemasaran wisata yang dilakukan oleh pihak internal ataupun eksternal. Tidak 

hanya itu saja, strategi pemasaran juga membantu dalm bertukar pendapat antara 

pihak internal dan eksternal dengan berupaya banyak melakukan komunikasi agar 

daerah wisata yang ingin diperkenalkan dapat mengenai sasaran dan sesuai target 

yang diinginkan. 

Destination branding akan merubah persepsi wisatawan yang berkunjung. 

Untuk itu para marketer daerah perlu melakukan strategy mapping mengenai 

potensi daerah yang siap dikembangkan dan strategi apa yang bisa dikembangkan 

dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya tersebut. Morgan dan Pritchard 

(2002) (dalam Situmorang, 2008, h.83) menyarankan lima tahapan untuk 

melakukan destination branding dalam merubah image sebuah daerah. 

1. Market investigation, analysis and strategic recommendations: pada 

tahapan ini yang melakukan pemasaran suatu tempat, terlebih dahulu 

melakukan riset dan pemetaan potensi pasar terlebih dahulu, hal-hal apa 

saja yang berpotensi untuk dikembangkan dan melakukan penyusunan 
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strategi yang sesuai. Hal tersebut dijelaskan secara rinci pada tabel 

dibawah ini: 

Tabel 2.1 Menerjemahkan Konsep ke Aksi 

Tugas dari pelaku pemasaran Fungsi dari pelaku pemasaran 

Mengidentifikasi kebutuhan dari 

turis atau calon pelanggan 

Riset pengetahuan terhadap 

kebutuhan pasar 

Menganalisa peluang yang 

memungkinkan terjadi di pasar 
Segmentasi yang ada di pasar 

Menciptakan produk yang sesuai 

dengan permintaan dari konsumen 

Perencanaan dan formulasi 

perubahan produk atau jasa yang 

ditawarkan 

Menentukan nilai dan jumlah 

produk/jasa dalam berbagai situasi 

pasar 

Kebijakan penetapan harga yang 

sesuai 

Memastikan ketersedian pada 

produk/jasa yang ditawarkan 
Kebijakan dari distribusi 

Memberi informasi dan memberi 

motivasi pada turis 
Strategi promosi 

 

2. Brand identity development. Brand identity dibentuk berdasarkan visi, 

misi dan gambaran yang ingin dibentuk daerah tersebut. Dari hasil 

penelitian dan peninjauan yang telah dilakukan dan ditentukan dari 

beberapa alternatif lalu di pilih atu buah strategi untuk menggambarkan 

suatu tempat. Pike (2004) menyebutkan Brand Identity yang dibangun 

diubah menjadi brand positioning yang akhirnya diharapkan menjadi 

brand image. 
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Bagan 2.1 The Destination Brand Benefit Pyramid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Brand launch and introduction: communicating the vision. Setelah 

tagline diperkenalkan maka brand yang ada diperkenalkan dengan 

melibatkan media relations seperti Advertising, Direct Marketing, 

Personal Selling, Websites, Brochure, atau Event Organizers, Film 

Marketers, Destination Marketing Organizations (DMOs) serta 

Journalists. 

Level 5 

What is the essential nature and character of the destination brand? 

Level 4 

What does value mean for the typical repeat visitor? 

Level 3 

What psychological rewards or emotional benefit do tourist receive 

by visiting this destination? 

How does the tourist feel? 

Level 1 

What are tangible, verifiable, objective, measurable characteristics of 

this destination? 

Level 2 

What benefit to the tourist result from this destinations features? 
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4. Brand implementation. Brand adalah sebuah janji. Semua pihak-pihak 

yang terlibat mulai dari pemerintah, pihak hotel, travel agensi, 

masyarakat setempat harus berusaha mewujudkan janji yang diucapkan. 

Sehingga turis yang datang akan merasa betah dan terkesan dengan 

daerah tujuan. Kasus yang sering terjadi adalah banyak daerah yang 

panorama alamnya indah, namun kurangnya sarana perhotelan yang 

memadai serta prilaku penduduk dan pengusaha lokal yang kurang ramah 

dan kurang dalam pelayanan, belum adanya standar tarif jasa di sejumlah 

daerah tujuan wisata sehingga rentan menimbulkan pungli dan 

meresahkan wisatawan. Akhirnya brand yang dibentuk menjadi sia-sia. 

5. Monitoring, evaluating and review. Program yang sedang dilaksanakan 

dan dilakukan monitoring apakah ada penyimpangan, kekurangan dan 

sebagainya. Dari hasil monitoring dilakukan evaluasi dan review untuk 

perbaikan selanjutnya. 

Bagan 2.2 Faktor yang Mempengaruhi Evaluasi Brand Image 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variety (within destination) 

Perceptual/cognitve 

evaluation 

Type of information sourch 

Age Image 

Sosio-psycological 

Education 

Travel motivation 

Effective evaluation Overall 

image 
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 Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa destination 

branding adalah usaha merubah persepsi seorang terhadap suatu tempat atau 

tujuan termasuk melihat perbedaan sebuat tempat lainnya untuk dipilih sebagai 

tujuan. Konsep destination branding harus berdasar passion dan identitas yang 

menarik dan saling berhubungan denga berbagai hal yang akan memudahkan 

orang memiliki asosiasi dengan tempat tersebut. Komponen pembentuk 

destination branding adalah pariwisata, people, goverment, export, 

investment/immigration, culture and heritage. Dalam penelitian ini destination 

branding yang sedang dibangun seperti desa wisata tenun ikat Bandar Kidul. 

Branding yang dibangun dari berbagai pihak dan masyarakat lokal dalam 

mengangkat nama tenun ikat Bandar Kidul di dunia pariwisata menjadi perhatian. 

Dengan tema wisata edukasi yang ditawarkan akan menjadi daya tarik tersendiri 

bagi pengunjung dan calon pengunjung. 

 

2.2 Desa Wisata 

Desa wisata biasanya berupa kawasan pedesaan yang memiliki beberapa 

karakteristik khusus yang layak untuk menjadi daerah tujuan wisata. Dikawasan 

ini, penduduknya masih memiliki tradisi dan budaya yang relatif masih asli. 

Selain itu, beberapa faktor pendukung seperti makanan khas, sistem pertanian dan 

sistem sosial turut mewarnai sebuah kawasan desa wisata. Di luar faktor-faktor 

tersebut, sumber daya alam dan lingkungan alam yang masih asli dan terjaga 

merupakan salah satu faktor penting dari sebuah kawasan desa wisata. 
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Selain berbagai keunikan tersebut, kawasan desa wisata juga dipersyaratkan 

memiliki berbagai fasilitas untuk menunjangnya sebagai kawasaan tujuan wisata. 

Berbagai fasilitas ini akan memudahkan para pengunjung desa wisata. Soemarno 

(2010, h.1) Fasilitas-fasilitas yang seyogyanya ada di suatu kawasan desa wisata 

antara lain: sarana transportasi, telekomunikasi, kesehatan dan akomodasi. Khusus 

untuk sarana akomodasi, desa wisata dapat menyediakan sarana penginapan 

berupa pondok-pondok wisata (home stay) sehingga para pengunjung dapat 

merasakan suasana pedesaan yang masih asli. Menurut Soemarno (2010, h.1) 

mendefinisikan desa wisata sebagai berikut: 

Desa wisata merupakan suatu kawasan pedesaan yang menawarkan 

keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian pedesaan baik dari 

kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian, 

memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas, atau 

kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi 

untuk dikembangkannya berbagai komponen kepariwisataan, misalnya: 

atraksi, akomodasi, makanan-minuman, cindera-mata dan kebutuhan 

wisata lainnya. 

Penetapan suatu desa dijadikan sebagai desa wisata harus memenuhi 

persyaratan-persyaratan, antara lain sebagai berikut (Soemarno, 2010, h.2): 

1. Aksebilitasnya baik, sehingga mudah dikunjungi wisatawan dengan 

menggunakan berbagai jenis alat transportasi. 

2. Memiliki obyek-obyek menarik berupa alam, seni budaya, legenda, 

mekanan lokal, dan sebagainya untuk dikembangkan sebagai obyek 

wisata. 
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3. Masyarakat dan aparat desanya menerima dan memberikan dukungan 

yang tinggi terhadap desa wisata serta para wisatawan yang datang ke 

desanya. 

4. Keamanan di desa tersebut terjamin. 

5. Tersedia akomodasi, telekomunikasi dan tenaga kerja. 

6. Beriklim sejuk atau sedang. 

7. Berhubungan dengan obyek wisata lain yang sudah dikenal oleh 

masyarakat luas. 

Desa Bandar Kidul kota Kediri yang terkenal dengan sentra tenun ikat 

memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang tertarik dengan wisata budaya. 

Desa Bandar Kidul yang letaknya tidak jauh dari pusat kota Kediri sehingga 

aksebilitas untuk menuju desa tersebut sangat mudah, untuk menuju ke desa 

tersebut wisatawan dapat menggunakan moda transportasi bus atau kereta. 

Wisatawan juga akan disuguhkan dengan suasana kota Kediri yang kental akan 

budayanya, sehingga memicu para pengusaha properti, kuliner maupun 

transportasi untuk senantiasa mengembangkan usahanya di kota Kediri. Saat ini, 

dapat dengan mudah kita menemukan hotel atau penginapan sebagai akomodasi 

untuk wisatawan yang ingin berkunjung lebih lama dan juga kita dapat dengan 

mudah menikmati wisata kuliner khas Kediri yang tersebar di sudut-sudut kota 

Kediri. Perkembangan wisata di kota Kediri khususnya desa wisata Bandar Kidul 

dengan sentra tenun ikat tidak akan dapat terwujud jika pihak internal ataupun 

eksternal tidak melakukan usaha promosi yang bertujuan untuk menarik perhatian 

wisatawan lokal maupun asing untuk berkunjung. Untuk suksesnya pembangunan 
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desa wisata, perlu ditempuh upaya-upaya, sebagai desa berikut: (Soemarno, 2010, 

h.3). 

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) 

Pelaksanaan pembangunan SDM bisa dilakukan melalui 

pendidikan, pelatihan dan keikutsertaan dalam seminar, diskusi, dan lain 

sebagainya, serta di bidang-bidang kepariwisataan. Pendidikan 

diperlukan untuk tenaga-tenaga yang akan dipekerjakan dalam kegiatan 

manajerial. Untuk itu, sebaiknya ditugaskan generasi muda dari desa 

yang bersangkutan untuk dididik pada sekolah-sekolah kepariwisataan, 

sedangkan pelatihan diberikan kepada mereka yang akan diberi tugas 

menerima dan melayani wisatawan. Keikutsertaan dalam seminar, 

diskusi, dan lain sebagainya diberikan kepada para petugas 

kepariwisataan di desa, kecamatan, dan kabupaten, karena penduduk desa 

umumnya hanya mempunyai keterampilan bertani. Kepada mereka yang 

dapat diberikan pelatihan ketermpilan lain untuk menambah kegiatan 

usaha seperti kerajinan, industri rumah tangga, pembuatan makanan 

lokal, budi daya jamur, cacing, menjahit dan lain sebagainya. 

2. Kemitraan 

Pola kemitraan atau kerjasama dapat saling menguntungkan antara 

pihak pengelola desa wisata dengan para pengusaha pariwisata di Kota 

atau pihak pembina desa wisata dalam hal ini pihak Dinas Pariwisata 

daerah. Bidang-bidang usaha yang bisa dikerjasamakan, antara lain 

seperti: bidang akomodasi, perjalanan, promosi, pelatihan dan lain-lain. 
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3. Kegiatan Pemerintahan di Desa 

Kegiatan dalam rangka desa wisata yang dilakukan oleh 

pemerintah desa, antara lain seperti: rapat-rapat dinas, pameran 

pembangunan dan upacara-upacara hari-hari besar diselenggarakan di 

desa wisata. 

4. Promosi 

Desa wisata harus sering dipromosikan melalui berbagai media, 

oleh karena itu desa atau kabupaten harus sering mengundang wartawan 

dari media cetak maupun elektronik untuk meliput suatu kegiatan. 

5. Festival / Pertandingan 

Secara rutin di desa wisata perlu diselenggarakan kegiatan-

kegiatan yang bisa menarik wisatawan atau penduduk desa lain untuk 

mengunjungi desa tersebut, misalnya mengadakan festival kesenian, 

pertandingan olah raga dan lain sebagainya 

6. Membina Organisasi Warga 

Penduduk desa biasanya banyak yang merantau di tempat lain. 

Mereka akan pulang ke desa kelahirannya pada saat lebaran Idul Fitri, 

yang dikenal dengan istilah “Mudik”. Mereka juga bisa diorganisir dan 

dibina untuk memajukan desa wisata mereka. Sebagai contoh di Desa 

Tambaksari, Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa 

Barat telah berkembang organisasi kemasyarakatan atau disebut 

“Warga”, yaitu ikatan keluarga dari satu keturunan yang hidup terpencar, 

mereka bertujuan ingin mengeratkan kembali tali persaudaraan diantara 
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keturunan mereka. Pada setiap hari raya Idul Fitri mereka berkumpul 

secara bergiliran saling bertemu sambil mengenalkan anak cucu mereka, 

kemudian mereka membentuk suatu organisasi. Badan organisasi 

dinamakan koperasi keluarga, mereka yang sukses membantu keluarga 

yang kurang mampu. Fenomena kemasyarakatan semacam ini perlu 

didorong dan dikembangkan untuk memajukan desa wisata. 

7. Kerjasama dengan Universitas 

Universitas-Universitas di Indonesia mensyaratkan melakukan 

Kuliah Kerja Praktek Lapangan (KKPL) bagi mahasiswa yang akan 

menyelesaikan studinya, sehubungan dengan itu sebaiknya dijalin atau 

diadakan kerjasama antara desa wisata dengan Universitas yang ada, agar 

bisa memberikan masukan dan peluang bagi kegiatan di desa wisata 

untuk meningkatkan pembangunan desa wisata tersebut. 

 

2.2.1 Wisata Berbasis Budaya 

Wisata berbasis budaya merupakan salah satu jenis pariwisata yang 

menggunakan kebudayaan sebagai objeknya Soemarno (2010, h.1). Wisata jenis 

ini biasanya dibedakan dari wisata alam dan wisata petualangan. 

Ada 12 unsur kebudayaan yang dapat mempunyai daya tarik bagi 

wisatawan, yaitu: (Soemarno, 2010, h.50). 

1. Bahasa (language) 

2. Masyarakat (traditions) 

3. Kerajinan tangan (handicraft) 
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4. Makanan dan kebiasaan makan (foods and eating habits) 

5. Music dan kesenian (art and music) 

6. Sejarah suatu tempat (history of the region) 

7. Cara kerja dan teknologi (work and technology) 

8. Agama (religion) yang dinyatakan dalam cerita atau sesuatu yang dapat 

disaksikan 

9. Bentuk dan karakteristik arsitektur di masing-masing daerah tujuan 

wisata (architectural characteristic in the area) 

10. Tata cara berpakaian penduduk setempat (dress and clothes) 

11. Sistem pendidikan (educational system) 

12. Aktivitas pada waktu senggang (leisure activities) 

Dalam perkembangan pemanfaatan budaya untuk sektor wisata terdapat pro 

dan kontra. Pihak-pihak yang menetang wisata berbasis budaya berpendapat 

bahwa kedatangan turis ke daerah tujuan wisata dapat merusak keaslian atau 

keutuhan suatu produk budaya. Berbagai penelitian menunjukan bahwa wisata 

telah merusak atau menghancurkan kebudayaan lokal. Wisata secara langsung 

memaksa ekspresi kebudayaan lokal untuk dimodifikasi, agar sesuai dengan 

kebutuhan wisata. Ekspresi budaya dikomodifikasi agar dapat dijual kepada 

wisatawan. Contoh kasusnya adalah tari kecak, pertunjukan tari kecak yang 

mudah disaksikan di Bali, kelihatan nilai sakralnya sudah terpotong-potong 

karena harus disesuaikan dengan waktu wisatawan yang ingin menyaksikan. 

Menurut para sosiolog, kebudayaan akan terus berkembang, karena memang 

dengan sengaja atau tidak, memang terus berkembang, karena adanya rangsangan, 
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seperti adanya perkembangan industri pariwisata. Proses saling mempengaruhi 

adalah gejala yang wajar dalam interaksi antar masyarakat. Melalui interaksi 

dengan berbagai masyarakat lain, bangsa Indonesia ataupun kelompok-kelompok 

masyarakat yang mendiami nusantara (sebelum Indonesia terbentuk) telah 

mengalami proses dipengaruhi dan mempengaruhi. Kemampuan berubah 

merupakan sifat yang penting dalam kebudayaan manusia. Tanpa itu kebudayaan 

tidak mampu menyesuaikan diri dengan keadaan yang senantiasa berubah, atau 

dengan kata lain budaya adalah suatu hal yang dinamis, yang terus berkembang 

seiring perputaran waktu, baik dipengaruhi pariwisata atau pengaruh masyarakat 

pemilik kebudayaan itu sendiri (Soemarno, 2010, h.57). 

Penerapan kegiatan wisata berbasis budaya di Indonesia telah ditunjukan 

oleh beberapa provinsi. Selain provinsi Bali, provinsi lain yang fokus dalam 

pelaksanaan sektor ini adalah Daerah Istimewa Jogjakarta. sejak tahun 2008, 

daerah ini telah mencanangkan diri sebagai kota wisata berbasis budaya. Di 

Jogjakarta, pengembangan pariwisata disesuaikan dengan potensi yang ada dan 

berpusat pada budaya Jawa yang selaras dengan sejarah dan budaya Keraton 

Ngayogyakarta Hadiningrat. Banyak rencana aksi telah dicanangkan untuk 

mendukung pelaksanaan program ini. Mulai dari pengembangan dan peningkatan 

kuantitas serta kualitas fasilitas, memperbanyak event-event wisata, seni dan 

budaya, sampai ke optimalisasi pemasaran program (Soemarno, 2010, h.58). 
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2.2.2 Membangun Brand Desa Wisata 

Brand (merek) menjadi sebuah faktor pembeda yang sangat penting dalam 

lautan produk/jasa yang sejenis. Kita sama-sama setuju banyak sekali daerah di 

Indonesia ini yang mempunyai panorama alam dan tempat wisata yang indah 

yang tidak kalah dengan desa wisata di tempat lain. Apa yang membedakan antara 

satu daerah dengan daerah lain walaupun sama-sama memiliki daerah wisata yang 

menarik? Yang membedakan adalah faktor brand. Brand mempunyai makna 

psikologis dan simbolis yang istimewa di mata turis atau wisatawan. Dengan kata 

lain ketika brand equity sudah terbentuk maka ia menjadi milik daerah yang 

sangat berharga yang jauh lebih berharga dari aset daerah yang lainnya. Sebuah 

brand bisa menjadi sumber pendapatan sebuah daerah (Situmorang, 2008, h.81). 

Untuk itu dalam membangun sebuah brand tidak hanya melibatkan 

penciptaan perceived difference malalui iklan, tetapi juga harus didukung dengan 

produk/jasa yang berkualitas, strategi penetapan harga, dan distribusi yang tepat 

untuk mendukung citra (brand image) tersebut yang dikomunikasikan melalui 

iklan produk/jasa tersebut. Di belakang sebuah brand yang kuat, setiap tahap dan 

aspek dalam proses pemasaran harus bekerja secara sempurna. Segmentasi, 

pemilihan segmen pasar, dan positioning dilakukan dengan cermat untuk memilih 

pasar sasaran yang tepat, mengerti apa yang benar-benar menjadi kebutuhan dan 

hasrat konsumen serta menempatkan produk dalam benak konsumen. Selanjutnya 

brand menajadi semacam sebuah kontrak kepercayaan antara perusahaan dan 

konsumen karena ia menjamin adanya konsistensi bahwa sebuah produk/jasa akan 
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selalu dapat menyampaikan nilai yang diharapkan konsumen darinya 

(Situmorang, 2008, h.81). 

Upaya membangun brand sebuah daerah tidak bisa dilepaskan dari besarnya 

budget promosi dari daerah tersebut. Semakin sering dipromosikan sebuah daerah 

maka daerah akan semakin dikenal dan diingat oleh konsumen. Karena itu 

mengeluarkan biaya promosi untuk sebuah brand merupakan bagian dari investasi 

daerah yang bersifat intangible. Keller (2000) (dalam Situmorang, 2008, h.82) 

mengajukan sebuah model pengembangan brand yang disebut sebagai customer-

based brand equity (CBBE). Kita dapat membangun model ini didasarkan pada 

empat pernyataan berdasarkan model Keller. 

1. Seberapa jauh daerah dapat secara jelas merumuskan identitas brand 

(who are you?). 

2. Seberapa jauh daerah mengembangkan asosiasi yang mempunyai arti 

tertentu bagi wisatawan (what are you?). 

3. Bagaimana tanggapan wisatawan terhadap asosiasi yang ditawarkan oleh 

brand daerah (what about you?). 

4. Seberapa jauh interaksi yang terjadi antara wisatawan dan brand 

menyebabkan ikatan antara keduanya menjadi lebih kuat (what abaout 

you and me?).  
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2.3 Community Based Tourism (CBT) 

Community Based Tourism (CBT) adalah jenis unik pariwisata dengan 

karakteristik yang sangat berbeda dari pariwisata masal. Mereka yang berniat 

untuk menempatkan CBT dalam praktek perlu memahami ide-ide yang 

mendasari, prinsip-prinsip dan komponen dalam CBT itu sendiri. Prinsip-prinsip 

dibawah ini menyajikan konsep CBT dan cara masyarakat dalam 

mengembangkan pariwisata sebagai alat untuk pengembangan desa wisata 

(Suansri, 2003, h. 11-12): 

1. Mengenali, mendukung dan mengembangkan kepemilikan komunitas 

dalam industri pariwisata. 

2. Melibatkan anggota komunitasdalam memulai setiap aspek. 

3. Mengembangkan kebanggaan komunitas. 

4. Meningkatkan kualitas hidup komunitas. 

5. Menjamin keberlanjutan lingkungan. 

6. Mempertahankan keunikan karakter dan budaya setempat. 

7. Menumbuhkan pembelajaran tentang pertukaran antar budaya pada 

komunitas. 

8. Menghormati perbedaan budaya dan martabat manusia. 

9. Mendistribusikan keuntungan secara adil kepada anggota komunitas. 

10. Berperan dalam menentukan prosentase pendapatan dalam proyek-

proyek yang ada di komunitas. 

Sepuluh prinsip dasar tersebut harus menjadi tumpuan, arah dan prinsip 

dasar dari pembangunan pariwisata agar keberlanjutannya terjamin. Suansri lebih 
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memfokuskan pada kepentingan masyarakat lokal, tetapi ide utama yang 

disampaikan Suansri dalam prinsip dasar tersebut adalah hubungan yang lebih 

seimbang antara wisatawan dan masyarakat lokal dalam industri pariwisata, 

keseimbangan yang dimaksud antara lain dalam hal status kepemilikan komunitas, 

pembagian keuntungan yang adil, hubungan sosial budaya yang didasari sikap 

saling menghargai dan upaya bersama untuk menjaga lingkungan. 

Menurut Suansri (2003, h.13) mengatakan bahwa definisi dari Community 

Based Tourism (CBT) adalah pariwisata yang mengambil kelestarian lingkungan, 

sosial dan budaya. Dikelola dan dimiliki masyarakat untuk masyarakat dengan 

tujuan memungkinkan pengunjung untuk meningkatkan kesadaran mereka dan 

belajar tentang pariwisata dan cara hidup masyarakat lokal. 

 Kemudian dalam Nurhidayati (2012, h.37) Nicole Hausler (2005) dalam 

Tourism Forum International mendefinisikan CBT sebagai bentuk pariwisata 

yang memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk mengontrol dan 

terlibat dalam manajemen dan pengembangan pariwisata. Menurut Hausler (2005) 

terdapat tiga unsur penting CBT yaitu keterlibatan masyarakat lokal dalam 

manajemen dan pembangunan pariwisata, pemerataan akases ekonomi bagi 

seluruh lapisan masyarakat serta pemberdayaan politik (capacity building) 

masyarakat lokal yang bertujuan meletakkan masyarakat lokal sebagai alat 

pengambil keputusan. 

 Anstrand (2006) (dalam Nurhidayati, 2012, h.38) mendefinisikan CBT 

sebagai pariwisata yang memperhitungkan dan menempatkan keberlanjutan 



 

30 

 

lingkungan, sosial dan budaya, diatur dan dimiliki oleh masyarakat untuk 

masyarakat itu sendiri. Anstrand (2006) mencoba melihat CBT bukan dari aspek 

ekonomi terlebih dahulu melainkan aspek pengambilan kepasitas masyarakat dan 

lingkungan, sementara aspek ekonomi manjadi induced impact dari aspek sosial, 

budaya dan lingkungan. 

Di Indonesia CBT diterpakan antara lain dalam pengembangan obyek seni 

budaya. Seni budaya merupakan bentuk obyek dan daya tarik wisata yang tidak 

hanya bisa diusahakan dalam skala besar tetapi juga skala kecil sehingga 

memungkinkan untuk dikembangkan hampir disetiap wilayah Indonesia sesuai 

dengan spesifikasi dan keunikan produk seni budaya setempat. Seni budaya 

merupakan usaha produk wisata sekaligus media promosi, pendidikan, 

diversivikasi produk, karya seni dan pasar berbagai produk lokal sehingga bisa 

menumbuhkan peluang kerja dan peluang usaha bagi masyarakat lokal. 

Masyarakat menduduki posisi sebagai bagian integral yang ikut berperan baik 

sebagai subyek maupun obyek. Masyarakat merupakan pelaku langsung kegiatan 

pelestarian budaya yang memiliki pengalaman turun temurun dalam pengelolaan 

seni budaya sehingga memiliki komitmen yang kuat untuk mengelola sember 

daya manusia secara berkelanjutan karena menyangkut kepentingan hidup 

mereka. Masyarakat desa Bandar Kidul kota Kediri merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari atraksi seni budaya sehingga pengembangan sentra tenun ikat 

tidak bisa dilakukan tanpa melibatkan masyarakat setempat. Pariwisata berbasis 

masyarakat memiliki berbagai kelebihan baik dari aspek pengembangan 
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masyarakat maupun industri pariwisata. Namun keberhasilan CBT diwilayah satu 

dengan lainnya berbeda. 

Dalam strategi pembangunan dan pengembangan sentra tenin ikat ini, 

pemberdayaan kreatifitas masyarakat menjadi kunci utama. Selain untuk 

mendapatkan profit, pemerintah juga berperan aktif dalam mengapresiasi sentra 

tenun ikat ini, salah satunya dengan mewajibkan pegawai daerah untuk senantiasa 

menggunakan hasil tenun ikat berupa batik pada hari kamis yang tertuang dalam 

SK Pemerintah kota Kediri. Sesuai arah CBT yang mengintegrasikan arah 

pembangunan dalam bidang ekonomi dan lingkungan, perkembangan sentra tenun 

ikat ini selain berfokus pada kesejahteraan masyarakatnya, mereka juga ikut andil 

untuk menjadi pagar penjaga budaya nusantara, khususnya di kota Kediri, karena 

sentra tenun ikat tersebut tidak hanya berwujud selembar kain pada umumnya, 

namun motif dan warna yang dimiliki mengandung nilai estetika tersendiri.  
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2.4 Kerangka Pemikiran 

Bagan 2.3 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsep destination branding adalah suatu strategi yang menjelaskan 

bagaimana memasarkan potensi sebuah daerah. Dengan kemajuan yang teknologi 

yang ada sekarang, mampu mendorong masyarakat untuk aktif khususnya dalam 

mengembangkan setiap potensi daerah yang ada. Konsep sentra kerajinan tenun 

ikat yang berada di desa Bandar Kidul kota Kediri merupakan contoh penerapan 

konsep wisata daerah yang menunjukkan tingginya keikutsertaan masyarakat desa 

dalam mengelola dan terus mengembangkan potensi diri. Tanpa adanya kegigihan 
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masyarakat, desa Bandar Kidul sebagai desa sentra kerajinan tenun ikat tak akan 

berkembang. 

 Pada dasarnya, destination branding dapat dipahami sebagai upaya 

memasarkan potensi destinasi wisata dengan cara memberikan brand pada 

destinasi tersebut. Tujuan memberikan brand ini adalah sebagai pembeda dengan 

destinasi lainnya, menonjolkan kekuatan potensi wisata yang ada serta 

memperbaiki kesan buruk yang ada pada destinasi. Melalui penciptaan brand 

destinasi diharapkan wisatawan mampu mengenal dan mengingat akan kehadiran 

destinasi tersebut. 

 Konsep Community Based Tourism (CBT) merupakan salah satu bagian 

yang ada di dalam destination branding itu sendiri. Strategi pemasaran sangatlah 

penting dalam melakukan pemberdayaan desa wisata, khususnya di bidang sosial 

dan budaya. Suksenya desa wisata dapat dilihat dari aspek komunikasinya, 

bagaimana cara dalam melakukan promosi suatu wilayah wisata tersebut. Dengan 

melakukan strategi pemasaran kita dapat ketahui bagaimana program 

pengembangan desa wisata dapat berjalan dan kita dapat ketahui statistik 

peningkatan pengunjung dari program-program yang dilakukan masyarakat 

tersebut dan dukungan dari pemerintah setempat. Dengan mengikuti event 

pameran pariwisata juga dapat membantu bagaimana minat dari wisatawan untuk 

mengetahui suatu destinasi tersebut. 

 Suatu destinasi wisata tidak akan berkembang jika destinasi tersebut tidak 

ditunjang oleh akomodasi, sarana transportasi serta agen perjalanan (Travel 
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Agent). Desa Bandar Kidul terletak tidak jauh dari pusat kota Kediri sehingga 

memungkinkan wisatawan yang ingin menuju ke desa tersebut dapat dengan 

mudah menggunakan berbagai moda transportasi seperti bus, kereta api maupun 

angkutan kota. Kemudian bagi wisatawan yang ingin tinggal lebih lama di kota 

Kediri untuk mengenal kearifan lokal maupun mengunjungi destinasi wisata yang 

tersedia, wistawan dapat dengan mudah menemukan akomodasi untuk 

penginapan. Saat ini, sudah banyak hotel atau penginapan yang tersebar di kota 

Kediri mulai dari kelas terendah hingga kelas berbintang, wisatawan pun dapat 

menggunakan jasa agen perjalanan yang biasanya tersedia pada hotel atau 

penginapan sehingga wisatawan dapat dengan mudah untuk menuju destinasi 

wisata yang ingin dikunjungi. Dengan begitu destinasi wisata khususnya sentra 

kerajinan tenun ikat di kota Kediri mampu untuk bersaing dengan daerah-daerah 

lainnya untuk menarik perhatian wisatawan lokal maupun mancanegara.  
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2.5 Penelitian Terdahulu 

Branding Sentra Kerajinan Tenun Ikat Bandar Kidul 

 Penelitian ini merupakan jurnal yang ditulis oleh Andriani & 

Fahminannsih jurnal Creativitas Vol. 2, No. 2, halaman 181-194 pada tahun 2013. 

Tujuan utama dari penelitian ini adalah melakukan program branding terhadap 

sentra kerajinan tenun ikat Bandar Kidul karena peneliti melihat beberapa 

fenomena bahwa sentra kerajinan tenun ikat sangat sepi pengunjungnya. Sehingga 

perlu dilakukan program branding, yaitu membangun sebuah brand yang 

bertujuan untuk merangkul target market, sehingga brand yang dibuat menjadi 

pilihan yang tepat untuk pengunjung. 

 Dari hasil observasi, kuisoner dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti  

maka didaptkan hasil penelitian ini menunjukan bahwa masyarakat didalam kota 

maupun luar kota banyak yang tidak tahu tentang sentra kerajinan tenun ikat 

Bandar Kidul kota Kediri, sedangkan menurut para pengerajin tenun ikat disana 

“kebanyakan pengunjung yang datang bukan pengunjung langsung melainkan 

para pedagang kain yang akan menjual lagi kain tenun tersebut”. Melihat 

beberapa fenomena tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sentra kerajinan 

tenun ikat Bandar Kidul sangat sepi pengunjungnya, sehingga perlu dilakukan 

branding yaitu membangun sebuah brand. Dalam melakukan program branding 

peneliti mengharuskan memberi nilai pada tenun ikat Bandar Kidul kota Kediri 

agar mempunyai kualitas dan target segman tertarik untuk mengunjungi dan 

membeli produk tenun ikat. Pada branding yang dilakukan peneliti membuat logo, 
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signsystem dan media promosi yang sesuai dengan yang dibutuhkan dalam 

memperkenalkan sentra kerajinan tenun ikat kota Kediri ini, yaitu iklan melalui 

billboard dan website (Andriani, N. Fahminnansih, F., 2013). 

 Penelitian yang dilakukan Andriani & Fahminannsih (2013) memiliki 

keterkaitan dengan tema penelitian ini, karena penelitian tersebut sama-sama 

meneliti pembangunan desa wisata Bandar Kidul yang terkenal akan kerajinan 

sentra tenun ikatnya dan juga sama-sama menggunakan metode penelitian 

kualitatif. Kemudian, perbedaan penelitian tersebut dengan tema penelitian ini 

adalah penelitian Andriani & Fahminannsih (2013) cenderung ingin 

mempromosikan suatu produk yang dihasilakan di desa Bandar Kidul kota Kediri 

yaitu tenun ikat dengan membuat program branding, sedangkan pada penelitian 

ini peneliti ingin mengetahui bagaimana strategi pemerintah kota Kediri 

melakukan destination branding terhadap kerajianan tenun ikat sehingga desa 

tersebut dapat dikenal oleh masyarakat luas. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Paradigma Penelitian 

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma 

konstruktivisme. Menurut Kriyantono (2006, h.51) paradigma konstruktivisme 

menganggap realitas merupakan konstruksi sosial. Kebenaran suatu realitas 

bersifat relatif, berlaku sesuai konteks spesifik yang dinilai relevan oleh pelaku 

sosial. Realitas adalah hasil konstruksi mental dari individu pelaku sosial. 

Sehingga realitas dipahami secara beragam dan dipengaruhi oleh pengalaman, 

konteks dan waktu. Pemahaman tentang suatu realitas atau temuan suatu 

penelitian merupakan produk interaksi antara peneliti dengan yang diteliti. 

Peneliti dan objek atau realitas yang diteliti merupakan kesatuan realitas yang 

tidak terpisahkan. 

 Paradigma konstruktivisme dipilih dalam penelitian ini karena peneliti 

melakukan analisis studi deskriptif kualitatif dari aktivitas desa Bandar Kidul 

dalam pembangunan kawasan desa wisata di kota Kediri dan aktivitas tersebut 

merupakan realitas yang merupakan bentuk dari konstruksi sosial yang telah 

dilakukan terus menerus oleh masyarakat di desa Bandar Kidul. Menurut Creswell 

(2012, h.11) konstuktivisme meneguhkan asumsi bahwa individu-individu selalu 

berusaha memahami dunia dimana mereka hidup dan bekerja. Mereka 

mengembangkan makna-makna subjektif atas pengalaman-pengalaman mereka 

sehingga makna-makna yang diarahkan pada objek-objek atau benda-benda 

tertentu. 
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 Berangkat dari paradigma konstruktivisme, kemudian peneliti 

menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami 

oleh subjek penelitian misalnya prilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, 

secara historik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada 

konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah 

(Moleong, 2007, h.6). 

 Kemudian dalam Kriyantono (2006, h.58) metode survei deskriptif 

digunakan untuk menggambarkan (mendeskripsikan) populasi yang sedang 

diteliti. Fokus riset deskriptif ini adalah prilaku yang sedang terjadi (what exist at 

the moment) dan terdiri dari suatu variabel. Penelitian deskriptif dalam penelitian 

ini dimaksudkan untuk mendapat gambaran dan keterangan-keterangan secara 

jelas dan faktual tentang bagaimana pembangunan desa Bandar Kidul Kota 

Kediri. 

 

3.2 Fokus Penelitian 

Salah satu hal yang terpenting dalam penelitian ini adalah mememukan 

fokus penelitian. Melalui fokus penelitian, diharapkan dapat mempermudah 

peneliti dalam menjawab reumusan masalah dari tema penelitian ini. Menurut 

Moleong (2007, h.84) dengan adanya fokus, peneliti tahu persis data mana dan 

data tentang apa yang perlu dikumpulkan dan data mana pula, yang walaupun 

mungkin menarik. Karena tidak relevan, tidak perlu dimasukkan ke dalam 
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sejumlah data yang sedang dikumpulkan. Sesuai dengan penetapan masalah 

pokok yang hendak diteliti, fokus dari penelitian ini adalah: 

1. Strategi branding yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata kota Kediri 

untuk mewujudkan destination branding desa wisata tenun ikat Bandar 

Kidul. Strategi tersebut meliputi kegiatan Advertising, Personal Selling, 

Sales Promotion dan Direct Marketing yang diterapkan oleh pemerintah 

apakah sudah tepat. 

2. Upaya pemerintah kota Kediri dalam mengembangkan potensi wisata 

yang ada di kota Kediri dan partisipasi masyarakat desa Bandar Kidul 

dalam mengembangkan tenun ikat beserta kerjasama antara pemerintah 

setempat dan masyarakat desa Bandar Kidul dalam pengembangan 

kerajinan tenun ikat Bandar Kidul. 

Melalui pembahasan fokus ini dapat dilihat seberapa jauh strategi 

destination branding yang telah dilakukan oleh pemerintah kota Kediri serta dapat 

menjadi bahan evaluasi dan saran bagi perkembangan tenun ikat Bandar Kidul 

untuk kedepannya. 

 

3.3 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini tidak hanya terfokus kepada pemerintah kota Kediri sebagai 

pengelola desa Bandar Kidul, akan ada beberapa aktor yang terlibat yang juga 

berperan dalam melakukan promosi pariwisata. Penelitian pertama di desa Bandar 

Kidul dikarnakan desa tersebut yang lebih mengetahui bagaimana kondisi 

lapangan dan program apa yang sudah masyarakat lakukan untuk membangun 

desa tersebut. Kemudian, peneliti juga melakukan penelitian terhadap instansi 
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pemerintahan yang bertanggung jawab atas sektor pariwisata yaitu Dinas 

Pariwisata kota Kediri. Penelitian itu dilakukan karena Dinas Pariwisata kota 

Kediri adalah dinas yang bertanggung jawab untuk mempromosikan, mengayomi 

dan mempertahankan potensi kawasan wisata di daerah kota Kediri khususnya 

desa Bandar Kidul sebagai desa wisata sentra kerajinan tenun ikat. 

 

3.4 Etika Penelitian 

Etika dalam penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam 

pelaksanaan sebuah penelitian mengingat penelitian ini berhubungan langsung 

dengan manusia, maka segi etika penelitian harus diperhatikan karena manusia 

mempunyai hak asasi dalam kegiatan penelitian. 

Pada penelitian ini sebelum peneliti mendatangi calon informan untuk 

meminta ketersediaan menjadi partisipan penelitian. Peneliti harus melalui 

beberapa tahap pengurusan perijinan sebagai berikut; peneliti meminta 

persetujuan dari Disbudporpora kota Kediri, setelah mendapatkan persetujuan dari 

pihak dinas kemudian peneliti mengajukan berkas penelitian ke Badan 

Penanaman Modal (DPM) kota Kediri untuk meminta izin untuk malakukan 

penelitian di Disbudporpora. Setelah persetujuaan didapatkan, peneliti mendatangi 

calon informan dan meminta persetujuan calon informan untuk menjadi informan 

penelitian. Setelah mendapatkan persetujuan barulah dilaksanakan penelitian 

dengan memperhatikan etika-etika dalam melakukan penelitian, yaitu: 

 

 



 

41 

 

1. Informed consent 

Merupakan cara persetujuan antara peneliti dengan informan, 

dengan memberikan lembar persetujuan (informed consent), informed 

consent tersebut diberikan sebelum penelitian dilaksanakan dengan 

memberi lembar persetujuan untuk menjadi informan. Tujuan informed 

consent adalah agar informan mengerti maksud dan tujuan penelitian, 

mengetahui dampaknya, jika informan bersedia maka mereka harus 

menandatangani lembar persetujuan, serta bersedia untuk direkam dan 

jika partisipan tidak bersedia maka peneliti harus menghormati hak 

informan. 

2. Anonimity 

Merupakan etika dalam penelitian dengan cara tidak memberikan 

atau mencantumkan nama informan pada lembar ukur dan hanya 

menuliskan kode pada lembar pengumpulan data atau hasil penelitian 

yang disajikan. 

3. Kerahasiaan (confidentiality) 

Merupakan etika dalam penelitian untuk menjamin kerahasiaan 

dari hasil penelitian baik informasi maupun masalah-masalah lainnya, 

semua partisipan yang telah dikumpulkan dijamin kerahasiaannya oleh 

peneliti, hanya kelompok data tertentu yang dilaporkan pada hasil 

penelitian. 
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3.5 Sumber Data 

Menurut Moleong (2007, h.157) sumber data dalam penelitian kualitatif 

adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen 

dan lain-lain. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data Premier 

Dalam penelitian ini, sumber data primer diperoleh dari data yang 

dikumpulkan oleh peneliti dengan melakukan wawancara mendalam 

terhadap informan penelitian yaitu masyarakat desa Bandar Kidul dan 

Dinas Pariwisata kota Kediri. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder yang digunakan dalam penelian ini adalah data yang 

menunjang proses penelitian dan pengumpulan data yang diperoleh 

melalui studi dokumentasi, buku, surat kabar, majalah, jurnal dan 

berbagai literatur yang mendukung penelitian ini. 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk melengkapi data dari penelitian ini, maka peneliti menggunakan 

tenkik pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Wawancara Mendalam (Deph Interview) 

Menurut Kriyantono (2006, h.101) wawancara mendalam adalah 

salah satu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung 

bertatap muka dengan informan agar mendapatkan data lengkap dan 

mendalam. Wawancara ini dilakukan dengan frekuensi tinggi (berulang-

ulang)  secara intensif. Selanjutnya dibedakan antara responden (orang 
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yang akan diwawancarai hanya sekali) dengan informan (orang yang 

akan diwawancarai secara intensif). 

Peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam disebabkan 

peneliti ingin menggali data yang diperoleh dari informan secara luas 

(tidak hanya terpaut dengan tema penelitian). Kemudian, peneliti juga 

membedakan antara informan dan responden dalam menggali data. 

Peneliti menggunakan Dinas Pariwisata kota Kediri dan pelaku usaha 

tenun ikat di desa Bandar Kidul sebagai informan. 

2. Observasi 

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan 

pada penelitian kualitatif. Observasi adalah interaksi (perilaku) dan 

percakapan yang terjadi di antara subjek yang diteliti. Sehingga 

keunggulan metode ini adalah data yang dikumpulkan dalam dua bentuk: 

interaksi dan percakapan (Kriyantono, 2006, h.110). 

Dalam melakukan observasi, peneliti bertindak sebagai 

pengunjung dan mengamati langsung kegiatan yang ada di desa Bandar 

Kidul. Peneliti ingin mengamati sejauh mana peningkatan kunjungan 

wisatawan dari data yang akan diperoleh dari Dinas Pariwisata kota 

Kediri dan mengetahui tourist service apa saja yang dilakukan oleh 

masyarakat desa Bandar Kidul terhadap wisatawan yang datang. 

3. Dokumentasi 

Dokumen yang tertulis maupun arsip merupakan sumber data yang 

memiliki posisi penting dalam penelitian kualitatif. Teknik dokumentasi 
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ini juga biasa digunakan dalam berbagai metode pengumpulan data. 

Menurut Kriyantono (2006, h.120) tujuan dari teknik dokumentasi ini 

yaitu untuk mendapatkan informasi yang mendukung analisis dan 

interpretasi data. Dengan demikian arsip atau dokumen yang didapatkan 

peneliti dari Dinas Pariwsata kota Kediri maupun desa Bandar Kidul 

dapat mendukung dalam pengumpulan data sehingga data yang 

didapatkan bisa lebih relevan dan mendalam. 

 

3.7 Teknik Penentuan Informan 

Lichman (2006, h.9) (dalam Kriyantono, 2006, h.165) mengemukakan 

bahwa jumlah informan dalam riset kualitatif bersifat mudah berubah (bertambah 

atau berkurang), tergantung ketersediaan data di lapangan. Teknik penentuan 

informan dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling purposif. Menurut 

Kriyantono (2006, h.158) mengatakan bahwa teknik tersebut mencakup orang-

orang yang diseleksi atas dasar kriteria-kriteria tertentu yang dibuat peneliti 

berdasarkan tujuan penelitian. Sedangkan orang-orang yang tidak sesuai dengan 

kriteria tersebut tidak dijadikan sampel. 

Dalam menentukan informan penelitian ini, peneliti memilih informan yang 

terlibat dalam pengelolaan desa Bandar Kidul sebagai sentra kerajinan tenun ikat 

yaitu Dinas Pariwisata kota Kediri dan informan yang berpartisipasi dalam 

pembuatan kerajinan tenun ikat di desa tersebut dengan kata lain pelaku bisnis 

yang menjalankan usahanya dalam memproduksi tenun ikat. 
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3.8 Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data interaktif dari 

Matthew B, Miles dan Michael Huberman. Miles dan Huberman dalam Sugiono 

(2009, h.246) membagi analisis data menjadi tiga alur kegiatan yang terjadi secara 

bersamaan, yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Bagan 3.1 Komponen dalam Analisis Data Interaktif 

 

 

 

 

 

Sumber: Sugiyono, 2009 

1. Pengumpulan Data 

Mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan cara melakukan 

wawancara kepada informan penelitian, observasi dan studi dokumentasi 

untuk mendukung kedalaman data penelitian. 

2. Kondensasi Data 

Perolehan data yang terdapat dilapangan cukup banyak sehingga 

perlu dilakukan kondensasi data. Kondensasi data adalah data yang 

didapatkan dari hasil penelitian dilapangan yang jumlahnya banyak, oleh 

karena itu sangat diperlukan untuk dicatat secara detail dan teliti. Dalam 

kondensasi data ini membangun data yang tidak diperlukan dan lebih 

fokus kepada hal-hal yang penting yaitu dengan cara merangkum. 

Data Collection Data Display 

Conclusion 

Drawing/verifying 

Data Condentation 
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3. Penyajian Data 

Setelah data dikondensasi, tahapan senajutnya yaitu menyajikan 

data. Dalam penelitian kualitatif ini dilakukan dalam bentuk grafik, tabel, 

chard, phie, pictogram, dan sejenisnya. Melalui bentuk tersebut dalam 

penyajian datanya lebih terorganisasi sehingga semakin mudah untuk 

dipahami. 

4. Penarikan Kesimpulan 

Langkah ketiga dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan 

dan verifikasi. Memperoleh pengertian makna dan pemahaman terhadap 

kata-kata dan tindakan pada partisipasi penelitian, dengan menampilkan 

konsep dan teori yang akan memaparkan temuan peneliti. Setelah itu 

pengertian dari temuan peneliti pada yang lain melalui laporan secara 

tertulis. 

Setiap kali peneliti menuliskan sebuah wawancara, menulis catatan dan 

menyimpan data visual atau kriteria peneliti sedang berfikir mengenai pengalaman 

yang di dapat saat pengumpulan data, peneliti melakukan beberapa bentuk analisis 

awal karena ide-ide baru yang muncul. Hal ini juga sejalan dengan yang dikatakan 

dalam Kriyantono (2006, h.196) bahwa data kualitatif dapat berupa kata-kata, 

kalimat-kalimat atau narasi-narasi, baik yang diperoleh dari wawancara mendalam 

maupun observasi. 

Dalam penelitian ini penyajian data yang dipaparkan peneliti dalam bentuk 

deskripsi. Menurut Kriyantono (2006, h.197) peneliti benar-benar harus memilah-

milah mana data yang kurang valid karena kompetensi subyek dalam memberikan 
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jawaban diragukan, mendialogkan data yang satu dengan yang lain dan 

sebagainya. Dari pernyataan tersebut peneliti dapat mendeskripsikan data-data 

yang valid sehingga peneliti memiliki acuan dalam mendeskripsikan data-data 

yang didapatkan dilapangan. 

 

3.9 Uji Keabsahan Data 

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif terjadi sewaktu proses 

pengumpulan data dan analisis interpretasi data. Penelitian ini menggunakan jenis 

penilaian berdasarkan Trustworthiness. Menurut Kriyantono (2006, h.71) 

trustworthiness yaitu menguji kebenaran dan kejujuran suyek dalam mengungkap 

realitas menurut apa yang dialami, didasarkan atau dibayangkan. Trustworthiness 

ini mencakup dua hal: 

1. Autenticity, yaitu memperluas konstruksi personal yang di ungkapkan. 

Peneliti memberi kesempatan dan memfasilitasi pengungkapan 

konstruksi personal yang lebih detail, sehingga memengaruhi mudahnya 

pemahaman yang lebih mendalam. 

2. Analisis Triangulasi, yaitu menganalisis jawaban subyek dengan meneliti 

kebenarannya dengan data empiris (sumber data lainnya) yang tersedia. 

Menurut Dwidjowinoto (2002, h.9) dalam Kriyantono (2006, h.72) 

triangulasi dibagi menjadi lima jenis yaitu: triangulasi sumber, triangulasi waktu, 

triangulasi teori, triangulasi priset dan triangulasi metode. Namun, peneliti hanya 

melakukan satu jenis triangulasi yaitu triangulasi metode, yaitu usaha mengecek 

keabsahan data atau mengecek keabsahan temuan riset, triangulasi ini dapat 
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dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk 

mendapatkan yang sama. 

Cara yang digunakan peneliti dalam metode ini antara lain yaitu dengan 

mengajukan berbagai macam pertanyaan, mengeceknya dengan berbagai sumber 

data dan memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat 

dilakukan. Selain itu peneliti juga membandingkan hasil wawancara atara 

masyarakat desa Bandar Kidul dengan Dinas Pariwisata kota Kediri yang sudah 

selama ini melakukan pengembangan kawasan desa wisata di kota Kediri. 

Peneliti melakukan wawancara dan observasi sebagai sarana dalam menguji 

trustworthiness. Ketika melakukan wawancara, peneliti mencoba menggali lebih 

dalam jawaban yang diberikan oleh para informan. Peneliti menggunakan bahasa 

yang menyesuaikan dengan informan yaitu bahasa Jawa digunakan untuk 

berkomunikasi dengan masyarakat desa Bandar Kidul dan bahasa Indoenesia 

digunakan untuk wawancara dengan Dinas Pariwisata kota Kediri, sehingga dapat 

memberikan kenyamanan bagi para informan untuk melakukan interaksi dengan 

peneliti. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1 Deskripsi Lokasi Penelitian 

 Untuk mengetahui kondisi dan lokasi penelitian dalam mewujudkan adanya 

kesesuaian antara realita sosial dengan data yang ada, maka perlu adnya deskripsi 

mengenai profil lokasi penelitian berdasarkan data profil Desa/Kelurahan Bandar 

Kidul, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur. 

1. Sejarah Desa Bandar Kidul 

Dari hasil wawancara peneliti dengan informan, adapun sejarah 

singkat asal mula terbentuknya desa Bandar Kidul adalah adanya kaitan 

dengan Sungai Brantas yang sangat besar, lebar dan dalam. Di daerah 

lain nama-nama desa yang didahului dengan kata “Bandar” juga banyak, 

misalnya di kawasan timur kota Nganjuk ada desa bernama Bandar Alim 

yang dialiri oleh Sungai Widas, anak Sungai Brantas. Lalu di kota Kediri 

ada nama desa Bandar Lor an Bandar Kidul. Bisa dibayangkan dulu 

betapa ramainya pelabuhan-pelabuhan sungai ini, banyak kapal-kapal 

berlabuh datang dan pergi, hiruk piruk pagi hingga malam. 

 Prasasti Anjuk Ladang yang berangka tahun 937M mengisahkan 

penganugrahan tanah perdikan sebagai balas jasa warga setempat yang 

telah membantu perlawanan pasukan Medang melawan pasukan 

Sriwijaya dan berhasil memetik kemenangan besar. Konon dalam 

peristiwa ini ada ribuan pasukan Sriwijaya yang datang ke Jawa Timur. 
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Logikanya tidak mungkin lewat jalur darat, pasti lewat jalur laut dan 

sungai, sehingga sangat mungkin kapal-kapal perang Sriwijaya berlabuh 

di Bandar Kedung Mulyo, Bandar Alim serta Bandar Lor dan Bandar 

Kidul ini. 

 Peranan pelabuhan sungai semacam ini sangat besar bagi 

perkembangan sejarah kerajaan-kerajaan di Jawa Timur. Prasasti 

Kelagyan yang berangka tahun 1037M mencatat tindakan Raja Airlangga 

(Kahuripan) membuat terusan Kali Porong untuk memecah aliran Sungai 

Brantas yang terlalu besar. Jadi mungkin pada masa itu ukuran sungai 

malah terlalu besar sampai-sampai harus dipecah agar dapat 

dimanfaatkan bagi masyarakat. Tidak heran bila transportasi sungai dapat 

digunakan hingga ke laut dan antar pulau di Nusantara. 

 Dulu sewaktu pasukan Tar-Tar yang jumlahnya ribuan mendarat di 

Jawa Timur, bagaimana caranya bila tidak berlabuh di pelabuhan-

pelabuhan sungai ini. Tidak mungkin hanya berlabuh di pelabuhan laut 

Tuban, Lasem atau Ujung Galuh, terlalu jauh perjalanan darat untuk 

mencapai Singasari dan Kadiri. Jadi pastilah juga menggunakan 

pelabuhan-pelabuhan sungai. Dan kalu dilihat dari besarnya kavaleri, 

bisa dibanyangkan betapa besar pula pelabuhan sungai yang ada kala itu. 

 Tidak heran juga bila Kerajaan Majapahit yang letaknya jauh di 

tengah daratan Jawa Timur dapat tumbuh berkembang menjadi kerajaan 

besar di Nusantara. Pelaut-pelautnya ulung dan tanpa tanding. Pasti 

pelabuhan-pelabuhan sungai ini memegang peranan penting dalam 
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pembangunan infrastruktur, ekonomi dan politik Majapahit. Jadi, desa ini 

mendapat julukan Bandar Lor dan Bandar Kidul karena pada jaman 

dahulu terdapat Bandar berlabuhnya kapal-kapal dari Kerajaan Kadiri 

(sekarang Kediri). 

2. Batas Wilayah 

Tabel 4.1 Batas Wilayah Lokasi Penelitian 

No Letak Desa/Kelurahan 

1 Sebelah Utara Bandar Lor 

2 Sebelah Selatan Banjar Melati 

3 Sebelah Timur Sungai Brantas 

4 Sebelah Barat Lirboyo 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Kediri (2017) 

3. Luas Wilayah Kota Kediri Menurut Geografis dan Iklim 

 Kota Kediri adalah salah satu kota di Provinsi Jawa Timur. Secara 

Geografis kota Kediri terletak antara 7
o
45’-7

o
55’ Lintang Selatan dan 

111
o
05’-112

o
03’ Bujur Timur.  Luas wilayah seluruhnya adalah 63,4 

Km
2
 terbelah menjadi dua bagian, oleh Sungai Brantas yang mengalir 

dari selatan ke utara, yaitu wilayah barat sungai dan timur sungai. Secara 

adminsitrasi, kota Kediri terbagi menjadi tiga kecamatan, yaitu: 

Kecamatan Mojoroto, Kecamatan Kota dan Kecamatan Pesantren. 
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Tabel 4.2 Luas Wilayah Kota Kediri 

No Kecamatan Luas (km
2
) Persentase 

1 Mojoroto 24,60 38,80 

2 Kota 14,90 23,50 

3 Pesantren 23,90 37,70 

Kota Kediri 63,40 100,00 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Kediri (2017) 

 Kantor Walikota Kediri terletak di Jl. Basuki Rachman No. 15 

Kecamatan Kota. Jarak Kantor Walikota Kediri dengan ibukota 

kecamatan Mojoroto 1.5 km, dengan ibukota kecamatan Kota 2.1 km, 

dan dengan Pesantren 5.8 km. 

 Hujan terjadi hampir disepanjang tahun 2017. Curah hujan tertinggi 

terjadi bulan Februari, dengan jumlah curah hujan mencapai 369 mm
3
. 

Demikian halnya dengan hari hujan, hari hujan terbanyak terjadi pada 

Bulan Februari (BPS Kota Kediri, 2017). 

 

4.1.2 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 

(Disbudporpora) Kota Kediri 

 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga merupakan 

unsur pelaksana pemerintahan dibidang kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan 

olahraga. Disbudporpora kota Kediri dipimpin oleh seorang Kepala Dinas 

bernama Drs. H. Nur Muhyar yang berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Walikota melalui Sekertaris daerah. Adapun Visi dan Misi dan Struktur 

Organisasi Disbudporpora kota Kediri adalah: 
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1. Visi dan Misi 

Visi 

 Mewujudkan Kediri Sebagai Kota Budaya, Tujuan Wisata yang 

Kreatif, Inovatif, dan Berprestasi Olahraga. 

Misi 

 Meningkatkan pengembangan, pemeliharaan, pelestarian dan 

penggalian kesenian, kesejahtraan dan kebudayaan Kota Kediri. 

 Meningkatkan pelayanan, pembinaan dan peran serta masyarakat 

dalam bidang kesenian, kesejahraan dan kebudayaan. 

 Membentuk masyarakat sadar wisata untuk mewujudkan destinasi 

wisata dan ekonomi kerakyatan yang handal. 

 Meningkatkan kreatifitas dan pemuda yang berakhlak mulia, sehat 

tangguh, cerdas, mandiri dan profesional. 

 Mewujudkan olahraga prestasi yang mampu bersaing di tingkat 

regional, nasional dan internasional. 

 Mewujudkan dan mengingkatkan olahraga rekreasi di masyarakat. 
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2. Struktur Organisasi 

Bagan 4.1 Struktur Organisasi Disbudporpora Kota Kediri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Disbudporpora kota Kediri digunakan peneliti sebagai objek penelitian 

dikarnakan Disbudporpora kota Kediri berperan dalam pembangunan kawasan 

desa wisata tenun ikat Bandar Kidul dan Disbudporpora kota Kediri adalah 

pengelola tunggal dari desa wisata tenun ikat Bandar Kidul. 
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Sub Bagian Keuangan 

Sub Bagian Program 

Bidang Kebudayaan Bidang Pariwisata Bidang Kepemudaan Bidang Olahraga 
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Objek Wisata 
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Pengembangan 

Sumber Daya 

Pariwisata dan 

ekonomi Kreatif 

 Seksi Pembinaan 

dan Kerjasama 

Lembaga 

Kepemudaan 
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Pemberdayaan 

Pemuda 

 Seksi Infrastruktur 

dan Kemitraan 

Keolahragaan 

 Seksi Pembinaan 

dan 

Permasyarakatan 

Olahraga 

 Seksi Peningkatan 

Keolahragaan 
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4.1.3 Sentra Kerajinan Tenun Ikat Bandar Kidul Kota Kediri 

Tenun merupakan salah satu dari kain tradisional Indonesia yang diproduksi 

diberbagai macam daerah. Tenun yang dihasilkannya pun berbeda-beda dan 

memiliki makna nilai sejarah dan teknik pembuatan yang berbeda. Hal ini terlihat 

dari segi warna, ragam hias dan jenis bahan serta benang yang digunakan. 

Keahlian bangsa Indonesia dalam membuat kain tenun dapat dilihat dari 

ragamnya yang tidak terlepas dari makna dan nilai sejarah dari para leluhurnya. 

Salah satunya adalah tenun ikat khas Kediri, tenun ikat ini dapat ditemukan 

disebuah desa yang bernama Bandar Kidul (Condro, Bedjo & Banindro, 2014). 

Mungkin tak terlalu banyak orang yang mengetahui bahwa Kediri 

mempunyai sentra kerajinan tenun ikat. Sentra kerajinan tenun ikat terletak di 

desa Bandar Kidul, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Tenun ikat adalah kriya 

tenun Indonesia berupa kain yang ditenun dari helaian benang pakan atau benang 

lungsin yang sebelumnya diikat dan dicelupkan ke dalam zat pewarna alami. Alat 

tenun yang dipakai adalah alat tenun bukan mesin (ATBM). Tenun ikat di Kediri 

sudah ada sejak tahun 1950-an, tapi produknya hanya berupa sarung goyor dan 

lebih bersifat lokal. Sarung goyor adalah sarung khas Kediri yang mempunyai 

keunikan yakni terasa dingin bila di pakai pada siang hari dan hangat bila dipakai 

di malam hari. Sarung goyor juga mempunyai beberapa motif antara lain motif 

ceplok, tirto, long dan masih banyak motif yang lainnya. 

Pada tahun 2000-an pengerajin kain tenun ikat Kediri mulai 

mengembangkan produknya berupa kain/baju tenun. Dengan adanya produk baru 

tersebut kain tenun ikat Kediri menjadi lebih dikenal baik lokal, regional maupun 
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nasional. Perkembangan produk baru itu juga di karenakan para pengerajin mulai 

sering mengikuti pameran. Kain tenun ikat Kediri mempunyai tiga pilihan bahan 

yaitu misris/katun, semi sutra dan sutra. Harga kain tenun misris/katun lebih 

rendah dibandingkan kain tenun sutra. Jika konsumen kurang puas dengan pilihan 

motif yang ada, konsumen juga dapat memesan motif dan warna yang disukai 

atau membawa desain/contoh sendiri (Disbudporpora Kota Kediri n.d). 

Pada masa awal terciptanya, tenun ikat digunakan didalam kekerabatan 

masyarakat desa Bandar Kidul, memiliki fungsi ditengah masyarakat sebagai 

pelengkap kebutuhan sandang namun seiring dengan perkembangan zaman 

produk kerajinan berfungsi tidak hanya terbatas dalam kehidupan masyarakat 

Bandar Kidul melainkan semakin berkembang menjadi produk yang memiliki 

keunggulan dan kualitas serta manfaat ditengah masyarakat modern pada masa 

sekarang ini. Produk kerajinan tenun ikat khas Kediri diolah menjadi barang yang 

modern dan memiliki efektifitas fungsi ditengah masyarakat. Karena karya 

tenunan khas Kediri merupakan sebuah kebudayaan dan seni kerajinan yang harus 

dihargai dan dilestarikan, oleh karena itu saat ini pemerintah memberikan 

kebijakan pada pegawai pemerintahan untuk wajib mengenakan baju yang terbuat 

dari kain tenun ikat pada setiap hari kamis, dengan tujuan agar para masyarakat 

lainnya yang melihat bisa tertarik akan tenun ikat khas Kediri ini dan dapat 

termotivasi untuk memanfaatkan kerajinan budaya asli Indonesia menjadi sebuah 

barang berkualitas, sehingga dapat meningkatkan Industri Kreatif dan 

memperkuat jati diri bangsa (Condro, Bedjo & Banindro, 2014). 
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Desa Bandar Kidul yang dipimpin oleh M. Nurul Hadi, berpenduduk 

sebanyak 312.331 jiwa. Meliputi laki-laki 157.043 jiwa dan perempuan 166.288 

jiwa. Mata pencaharian pada umumnya desa Bandar Kidul adalah selain sebagai 

penenun juga sebagai wirausaha, petani dan beternak. Sistem kekeluargaan desa 

Bandar Kidul adalah Gotong Royong atau tolong menolong adalah salah satu 

perekat kehidupan kolektif masyarakat desa Bandar Kidul. Mata pencaharian 

hidup sehari-hari selain menenun, masyarakat desa Bandar Kidul pada umumnya 

bertani, wirausaha dan beternak. Dalam hal ini, laki-laki bekerja disawah maka 

kemudian yang melakukan pekerjaan menanam adalah para wanita. Laki-laki juga 

mengumpulkan kayu bakar, menggembalakan ternak dan pekerjaan lain yang 

membutuhkan kekuatan fisik. Para wanita dan ibu rumah tangga mengurus 

berbagai masalah di dalam rumah seperti mengurus anak, memasak, menenun, 

menganyam dan membuat alat rumah tangga lainnya. 

Strata sosial masyarakat desa Bandar Kidul dibedakan mnjadi tiga lapisan 

yang dikenal dengan Tri Wangsa sejenis tingkatan kasta berdasarkan keturunan. 

Strata sosial dikalangan masyarakat desa Bandar Kidul menyebabkan munculnya 

status sosial yang dipandang lebih tinggi dan lebih rendah. Golongan bangsawan 

memiliki status sosial yang tinggi dari rakyat kebanyakan, maka kepemimpinan 

lebih banyak dari golongan atas. Perbedaan status sosial ini juga terlihat dalam 

perkawinan, terutama jika terjadi perkawinan antara dua golongan yang berbeda, 

soal keputusan ada dipihak laki-laki (Condro, Bedjo & Banindro, 2014). 

Kerajinan tenun ikat di desa Bandar Kidul sempat mengalami kejayaan 

namun, akibat adanya kain tenun buatan pabrik yang lebih murah dan lebih 
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banyak motif mengakibatkan kerajinan ini mengalami kemunduran pada tahun 

1980-an akhir. Pada masa keterpurukan tersebut masih ada beberapa pengerajin 

yang bertahan dan memulai dari awal. Salah satu pengrajin yang mengawali pada 

tahaun 1989 adalah kerajinan tenun ikat “Medali Mas” milik Bapak Munawar. 

Dahulu produk tenun ikat di Bandar Kidul masih berupa tenun palikat/kotak. 

Seiring dengan perkembangan zaman dan karena tenun palikat sudah banyak 

dibuat dengan mesin maka pengerajin tenun Bandar Kidul mencari model lain 

yakni tenun kembang atau ceplok sebagai motif khas Kediri (Condro, Bedjo & 

Banindro, 2014). 

Tenun ikat ATBM adalah singkatan dari Alat Tenun Bukan Mesin, yang 

dibuat oleh tangan tanpa bantuan mesin modern seperti pabrik, oleh karena itu 

pengerjaan tenun ikat memakan waktu yang sangat lama karena memerlukan 

banyak tahap dan banyak proses alur kerja, ada 14 tahap dari benang putih sampai 

menjadi kain, dan semua dilakukan secara manual. Keberadaan tenun ikat Bandar 

Kidul Kediri memang kurang dikenal oleh publik. Setelah berbicara kepada 

pembuat tenun ikat yang bernama Siti, beliau mengatakan bahwa makna atau 

filosofi asli di balik tenun ikat Bandar Kidul Kediri sebenarnya juga sudah hilang. 

Siti yang membuatnya pun mengatakan hanya sekedar membuat dan menerima 

pesanan saja, tanpa mengetahui makna atau filosofi dibaliknya. Filosofi yang ada 

sekarang pun hanya merupakan perkiraan dari beberapa sumber. 

Karena kurang dikenal oleh warga Kediri sendiri, maka otomatis sumber 

daya manusia yang mumpuni sulit dicari. Siti, seorang pengrajin tenun ikat 

Bandar Kidul Kediri mengatakan bahwa “sekarang saja sudah sangat sulit mencari 
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karyawan yang bersedia membuat tenun ikat, apalagi untuk ke depannya”. 

Dikhawatirkan, tenun ikat Bandar Kidul Kediri akan punah di masa mendatang. 

Hal ini sangat disayangkan mengingat motif tenun Bandar Kidul Kediri yang khas 

dan berbeda dari batik daerah lain, seharusnya bisa menjadi kebanggaan tersendiri 

bagi warga Kediri, meningkatkan pendapatan perkapita, sekaligus juga merupakan 

bagian dari kekayaan budaya Indonesia yang seharusnya bisa dijaga dan 

dilestarikan. 

Sebagai wilayah yang merupakan salah satu pemerintah kota yang ada di 

wilayah provinsi Jawa Timur, kota Kediri dijadikan sebagai wilayah 

pengembangan kawasan lereng Gunung Wilis, dan sekaligus sebagai pusat 

pengembangan regional eks Wilayah Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri yang 

mempunyai pengaruh timbal balik dengan daerah disekitarnya, termasuk sektor 

perindustrian dan perdagangan. Dengan kedudukannya sebagai kawasan 

perkotaan yang sedang berkembang, di kota Kediri terdapat banyak unit-unit 

usaha industri dengan sekala usaha bervariasi, meliputi industri besar, menengah 

dan kecil. Industri-industri besar yang ada di kota Kediri bergerak dibidang gula 

dan rokok. Sedangkan untuk industri Kecil dan Menengah (IKM) sebagaian besar 

bergerak dalam produksi makanan serta pengolahan hasil pertaninan. 

Tema sentral yang mengemuka dalam pengmbangunan sektor perindustrian 

di Indonesia adalah program pengembangan kompetensi inti daerah sebagai upaya 

mendorong terciptanya produk berkelas global dengan mengoptimalkan sumber 

daya dan budaya lokal sehingga tetap mempertahankan karakteristik khas suatu 

daerah. Untuk itu, langkah untuk melakukan sosialisasi komoditas unggulan IKM 
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kepada masyarakat merupakan rintisan awal yang dilakukan oleh pemerintah kota 

Kediri untuk merumuskan konsep kompetensi inti daerah dalam rangka 

membangun daya saing menuju kemandirian perekonomian (Pemerintah Kota 

Kediri, 2014). 

Pemerintah kota Kediri berusaha terus untuk membangun dan 

mengembangkan kepariwisataan guna memperluas lapangan kerja, peningkatan 

pendapatan rakyat, pendapatan asli daerah maupun pendapatan nasional. 

Sedangkan untuk mendukung perkembangan kepariwisataan tersebut, pemerintah 

kota Kediri menanganinya melalui penyuluhan kepada masyarakat tentang 

kesadaran hidup tertib dan bersih, menambah atau memperbaiki fasilitas yang 

sudah ada, memperbaiki mutu pelayanan terhadap tamu lokal maupun luar daerah, 

mengadakan pemugaran dan pengembangan objek-objek wisata dan 

mempromosikannya melalui media yang telah disiapkan seperti situs 

www.kotakediri.go.id, dan media lainnya dari dalam maupun dari luar 

(Pemerintah Kota Kediri, 2014). 

 

4.2 Hasil Penelitian 

4.2.1 Tenun Ikat “Medali Mas” Desa Bandar Kidul Kota Kediri 

 Di desa Bandar Kidul kota Kediri terdapat delapan home industry yang 

bergerak di bidang produksi tenun, yaitu Medali Mas, Kodok Ngorek, Bandara, 

Sinar Barokah, Sempurna, Sahabat Group, Mam Putra dan Kurniawan. Dari 

kedelapan home industry tersebut, home industry Medali Mas merupakan home 

industry tertua dan salah satu yang terbesar di Bandar Kidul kota Kediri. Home 

https://kedirikota.go.id/read/Investasi/30/1/49/Produk%20Unggulan.html
http://www.kotakediri.go.id/
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industry Medali Mas beralamatkan di Jl. KH. Agus Salim, Gang. B nomor 54C, 

Bandar Kidul, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Jawa Timur. Jumlah karyawan yang 

bekerja di Medali Mas tidak pasti, dengan jam kerja bebas bertarget. Akan tetapi, 

jam kerja standar di Medali Mas dimulai pukul 07.00 hingga 17.00 setiap hari 

senin sampai sabtu. Pada Oktober 2018 tercatat jumlah karyawan yang bekerja di 

Medali Mas adalah 98 orang (Hasil Wawancara dengan Ibu Siti Pemilik Tenun 

Ikat Medali Mas). 

 Proses produksi tenun ikat di Medali Mas menggunakan sejenis alat 

teropong laying yang sering disebut ATBM. Selain itu, proses persiapan benang 

pakan dan lungsi yang digunakan sebagai bahan pembuatan kain tenun ikat 

dilakukan dengan menggunakan alat-alat menual berupa rangkaian kayu. 

Tampilan alat-alat yang digunakan pada proses persiapan benang sedikit berbeda 

dari alat-alat yang digunakan di daerah lain, akan tetapi fungsinya tetaplah sama. 

 Medali Mas didirikan sekitar tahun 1950-an. Teknik pembuatan kain tenun 

ikat yang dikuasai oleh masyarakat pada masa itu merupakan teknik yang 

diajarkan oleh pemerintah Jepang. Pada masa itu, bahan baku yang digunakan 

untuk membuat kain tenun merupakan bahan-bahan alami baik itu serat maupun 

zat warnanya. Bahan baku pembuatan kain merupakan serat kapas yang ditanam 

oleh penduduk, atas pemerintah Jepang yang menduduki wilayah tersebut. Karena 

serat kapas tersebut dipintal sendiri oleh para penenun dengan menggunakan alat 

manual, teksturnya tidak rata tetapi nyaman dipakai. Oleh masyarakat, kain tenun 

digunakan sebagai pengganti karung goni yang pada saat itu merupakan bahan 
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sandang utama masyarakat kota Kediri (Hasil Wawancara dengan Ibu Siti Pemilik 

Tenun Ikat Medali Mas). 

 Dari wawancara dengan Ibu Siti pemilik Medali Mas, diperoleh data 

mengenai sejarah singkat perkembangan kain tenun ikat di daerah tersebut. 

Pemerintah Jepanglah yang berjasa mengenalkan masyarakat Kediri mengenai 

teknik pembuatan kain tenun dengan menggunakan serat kapok. Pemerintah 

Jepang yang menduduki Kediri dan sekitarnya menghimbau masyarakat untuk 

membuat kain tenun, sebagai pengganti kain goni yang pada saat itu digunakan 

masyarakat sebagai bahan sandang. 

 Jenis kain tenun yang dihasilkan di Medali Mas pada mulanya berupa kain 

tenun polos, yang kemudian berkembang menjadi tenun ikat pakan. Proses 

perubahan jenis kain yang diproduksi tidaklah terjadi secara singkat, proses 

tersebut juga terjadi karena kepedulian pemerintah daerah Kediri pada masa itu. 

Penyuluhan mengenai kerajinan tenun mulai diselenggarakan oleh pemerintah 

daerah pada sekitar tahun 1983 sebagai upaya peningkatan mutu dan kualitas kain 

tenun. Para pengerajin tenun yang masih tersisa di Bandar Kidul diberi 

pengarahan dan diajak untuk mengunjungi home industry lain yang lebih dulu 

maju di Surabaya dan Bandung. 

 Perubahan teknik pembuatan kain tenun oleh masyarakat Kediri terjadi 

secara berangsur-angsur muali dari kain tenun polos yang berwarna putih, 

menjadi kain tenun dengan motif kotak-kotak dengan menggunakan teknik 

pencelupan pewarna alami. Setelah menganal pewarna sintetis, masyarakat mulai 
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menginggalakan pewarna alami karena dianggap tidak praktis. Kemudian, setelah 

mendapat penyuluhan dari pemerintah daerah mengenai tenun dan teknik 

penenunan, masyarakat mulai mencoba memproduksi kain tenun ikat pakan. 

Tenun ikat pakan kemudian menarik minat banyak konsumen yang berakibat pada 

lebih banyaknya pendapatan masyarakat sehingga tenun dengan motif kotak-kotak 

sama sekali tidak diproduksi (Hasil Wawancara dengan Ibu Siti Pemilik Tenun 

Ikat Medali Mas). 

4.2.1.1 Motif-Motif Kain Tenun Ikat Medali Mas 

 Dari hasil observasi selama bulan Oktober 2018 ditenukan bahwa Medali 

Mas menghasilkan tenunan berupa kain, sarung dan baju yang dijual ditoko 

maupun melalui online shop. Tenun ikat pakan adalah salah satu jenis tenun di 

Indonesia yang proses pembuatannya dengan cara mengikat rencana ragam 

hiasnya pada benang pakannya sebelum benang tersebut diwarnai/dicelup. Motif-

motif yang digunakan sebagai ragam hias kain tenun di Medali Mas merupakan 

motif yang diadaptasi dari daerah lain, dan sebagian lagi merupakan motif kreasi. 

Adapun motif-motif tenun ikat Medali Mas adalah motof kawung (adaptasi) yang 

dikreasikan menjadi motif-motif baru (Hasil Wawancara dengan Ibu Siti Pemilik 

Tenun Ikat Medali Mas). 

 Berdasarkan observasi dalam penelitian dan wawancara dengan pemilik 

Medali Mas ditemukan bahwa beberapa motif tenun yang dihasilkan di Medali 

Mas adalah motif-motif yang terdiri dari motif geografis dan motif flora. Motif-

motif tersebut digambar oleh Ibu Siti (pemilik Medali Mas). Adapun motif tenun 

yang dihasilkan di Medali Mas adalah motif kawung, motif bunga melati dan 
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motif gajah mada. Selanjutnya, ketiga motif tersebut dapat dijelaskan sebagai 

berikut: (Hasil Wawancara dengan Ibu Siti Pemilik Tenun Ikat Medali Mas) 

1. Motif Kawung 

 Secara visual, motif kawung merupakan motif geometris yang 

dibentuk dari empat bidang berbentuk oval. Keempat bidang tersebut 

dibentuk dengan komposisi yang sama besar. Motif kawung merupakan 

motif khas kain tenun produksi Medali Mas yang diadptasi dari motif 

batik klasik Yogyakarta. Motif kawung yang diproduksi di Medali Mas 

digolongkan menjadi empat jenis, yaitu motif kawung ungu, motif 

kawung kombinasi I, motif kawung kombinasi II dan motif kawung 

kombinasi III.  

Gambar 4.1 Tampilan Kain Tenun Motif Kawung 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dokumentasi Peneliti, Oktober 2018 
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2. Motif Bunga Melati 

Motif bunga melati merupakan salah satu motif tenun yang 

dihasilkan di Medali Mas. Motif tersebut merupakan motif flora dari 

stilasi Bungan melati. Di Medali Mas motif bunga melati dibagi menjadi 

dua jenis yaitu motif bunga melati I dan motif bunga melati II. 

Gambar 4.2 Tampilan Kain Tenun Motif Bunga Melati 

 

 

 

 

Sumber: Dokumentasi Peneliti, Oktober 2018 

3. Motif Gajah Mada 

Motif gajah mada merupakanmotif tenun yang dibentuk dengan 

susunan motif geografis yaitu garis zigzag, dan garis yang menjadi garis 

penanda pada kain tenun. Motif zigzag pada kain tenun ini disusun 

membentuk komposisi pola dengan irama pengulangan yang teratur. Pola 

motif pada kain tenun ini dibentuk dengan cara mengikatkan kumparan 

benang pakan yang telah du gambari, sebelum proses pewarnaan 

dilakukan. Variasi warna pada kain tenun ini diperoleh melalui dua kali 

proses pewarnaan benang pakan, dengan dua kali proses pelepasan ikatan 

motif tenun pada kumparan benang pakan. Sedangkan kontras pada kain 

tenun ini dicapai dari penggunaan warna coklat dan putih. 
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Gambar 4.3 Tampilan Kain Tenun Motif Gajah Mada 

 

 

 

 

Sumber: Dokumentasi Peneliti, Oktober 2018 

 Motif merupakan corak hias pada suatu benda. Dalam hal ini, motif tenun 

berarti corak hias yang menghiasi kain tenun. Corak hias tenun tersebut dapat 

dibentuk dari berbagai elemen seperti titik, garis dan elemen-elemen lain yang 

dapat berfungsi sebagai penghias. Elemen-elemen penghias tersebut juga dapat 

ditemukan pada kain-kain tenun yang diproduksi di Medali Mas seperti elemen 

titik pada kain tenun motif kawung dan kain tenun dengan motif bunga melati. 

Unsur garis digunakan pada motif gajah mada yang menggunakan unsur 

pengulangan garis zigzag. Selain digunakan pada motif gajah mada, unsur garis 

lurus juga digunakan pada setiap motif tenun karena setiap pola motif tenun akan 

disertai dengan motif garis lurus yang berfungsi sebagai garis penanda kain tenun. 

 Selain elemen titik dan garis, terdapat pula elemen warna yang menjadi 

penunjang dalam terciptanya corak tenun. Warna-warna yang digunakan untuk 

memperindah tampilan motif tenun pada kain-kain tenun produksi Medali Mas 

adalah merah muda, ungu, biru, hijau, coklat dan coklat kehijauan. Warna-warna 

dari kain tenun tersebut dibuat dengan teknik pewarnaan sederhana yang 
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menggunakan teknik pengikatan benang. Adapun warna yang digunakan adalah 

zat warna sintetis yaitu naptol, indanthrene dan zat warna silver. 

 Selanjutnya mengenai bentuk motif-motif yang dignakan di Medali Mas 

merupakan motif-motif geometris, serta kombinasi dari motif flora dan motif 

geometris. Motif geometris digunakan pada motif kawung ungu, motif kawung 

kombinasi II dan motif gajah mada. Ketiga motif tersebut menggunakan garis-

garis sebagai pembentuk motif pada keseluruhan pola motif tenun. Motif kawung 

merupakan motif yang di hasilkan Medali Mas yang diadaptasi dari motif 

Yogyakarta. 

4.2.1.2 Proses Pembuatan Tenun Ikat Medali Mas Desa Bandar Kidul Kota 

Kediri 

 Observasi mengenai proses pembuatan tenun ikat serta motif-motif kain 

tenun ikat di Medali Mas dilaksanakan pada bulan Oktober 2018. Selama 

observasi berlangsung, diperoleh data bahwa tenun ikat yang diproduksi Medali 

Mas adalah jenis tenun ikat yang ditenun secara manual dengan ATBM. Tenun 

ikat merupakan jenis tenun yang pembuatan motifnya dilakukan pada kumparan 

benang sebelum benang tersebut diberi warna. Secara garis besar proses 

pembuatan tenun ikat di Medali Mas dilakukan dalam tiga tahap yaitu; proses 

persiapan benang, kedua proses penenunan dan ketiga penyelesaian akhir. 

Selanjutnya, secara rinci urutan proses pembuatan dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 
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1. Proses Persiapan Benang 

Didalam proses pembuatan tenun ikat, terdapat dua tahap proses 

persiapan benang lungsi dan persiapan benang. Sebelum memulai 

pengerjaan proses persiapan benang lungsi maupun pakan, ada baiknya 

apabila berbagai bahan dan alat yang dibutuhkan dalam proses tersebut 

telah dipersiapkan. 

2. Proses Penenunan 

Menenun merupakan proses pembuatan kain dengan cara 

menggabungkan benang pakan dan lungsi dengan pola anyam tertentu. 

Terdapat beberapa jenis alat tenun yang digunakan di Indonesia seperti 

alat tenun godongan, alat tenun tinjak, alat tenun bukan mesin dan alat 

tenun mesin. Alat tenun yang digunakan sebagai alat penenunan di 

Medali Mas adalah alat tenun bukan mesin (ATBM). 

3. Penyelesaian Akhir 

Umumnya, pada prosespembuatan kain tenun terdapat penyelesaian 

akhir berupa penyempurnaan tekstil. Penyelesaian akhir pada kain tenun 

dapat berupa menghilangkan kotoran pada kain tenun, maupun 

merapihkan kain tenun. Proses penyelesaian akhir yang dilakukan di 

Medali Mas adalah merapihkan kain (melipat kain) dan pemberian label. 

Berdasarkan teori penyempurnaan tekstil, proses penyelesaian akhir yang 

dilakukan di Medali Mas masih kurang sempurna karena kain tenun tidak 

dibersihkan dari kotoran-kotoran yang menempel. 
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4.2.2 Strategi Destination Branding Desa Wisata Tenun Ikat Bandar Kidul 

Destination Branding merupakan penerapan konsep branding pada suatu 

destinasi tertentu (bisa berupa negara, kota, provinsi, atau wilayah) (Wiryawan, 

2008, h.16). menurut Cooper (dalam Coccossis dan Psycharis, 2008, h.321) 

destination branding dideskripsikan sebagai tempat yang berfokus pada 

penyediaan fasilitas dan layanan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan 

persepsi konsumen. Desa Bandar Kidul Kediri yang dikenal akan sentra kerajinan 

tenun ikatnya perlu dilakukan suatu pemasaran agar desa Bandar Kidul Kediri 

dapat dikenal baik oleh masyarakat lokal, regional maupun nasional. Dalam hal 

ini, Dinas Pariwisata kota Kediri adalah perangkat pemerintahan yang mengelola 

desa wisata termasuk juga desa Bandar Kidul. 

 Destination branding merupakan salah satu strategi pemasaran daerah yang 

menggunakan biaya dan waktu yang sangat banyak. Selain itu juga, dalam 

menerapkan upaya ini memiliki resiko terkait dengan biaya dan waktu yang 

terbuang dengan sia-sia. Terdapat enam komponen yang penting dalam 

melakukan pembentukan destination branding yang baik dalam sebuah pariwisata 

diantaranya  adalah people, govermance, export, investment/immigration, culture 

and heritage. Merupakan salah satu konsep dalam membentuk sebuah destination 

branding, ada pun hal yang dapat didasari oleh passion dan identitas yang 

menarik yang saling berhubungan dengan berbagai hal yang akan memudahkan 

orang memiliki asosiasi dengan tempat tersebut. Upaya dalam destination 

branding bagi sebagian orang dipercaya memiliki sebuah kekuatan dalam 

membantu mengubah persepsi publik atau orang banyak mengenai pandangan 
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seseorang atau publik pada suatu tempat dengan tempat lainnya yang selanjutnya 

akan membantu menentukan tempat mana yang akan dipilih (Wiryawan, 2008, 

h.14). 

 Segmentasi pasar yang dipilih sangat menentukan corak periklanan yang 

akan dibuat serta media apa saja yang tepat karena segmentasi pasar adalah inti 

dari upaya promosi dan periklanan. Setelah mengetahui segmentasi pasar yang 

dituju, hal yang harus dilakukan adalah pengumpulan data selengkap mungkin 

baik dari daerah yang akan dipromosikan maupun dari kompetitor agar promosi 

yang akan dibuat dapat efektif dan efisien. Tahap selanjutnya melakukan promosi 

dengan memberikan dan menjelaskan destinasi yang ada di desa Bandar Kidul 

yang dapat dikunjungi oleh wisatawan. 

Pemerintah daerah memiliki kewenangan, hak dan kewajiban untuk 

mengatur sendiri urusan pemerintahan daerahnya sebagaimana yang diatur dalam 

Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Undang-

Undang tersebut menjadi landasan yang kuat bagi pelaksanaan otonomi daerah. 

Berdasarkan asas otonomi daerah tersebut yang memberikan wewenang daerah 

untuk mengurus wilayahnya dan mengembangkan daerahnya masing-masing yang 

bertujuan untuk kepentingan masyarakatnya, begitu juga dengan pemerintah 

daerah kota Kediri. Salah satu hal yang harus dikembangkan yaitu mengenai 

potensi daerahnya. Potensi daerah juga akan memberikan kontribusi dan dampak 

bagi perekonomian daerah. Pemerintah daerah bersama masyarakat harus bisa 

mengelola potensi daerahnya sebaik mungkin untuk kemajuan bersama terutama 
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bagi perkembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) daerah (Rochmawati, 

Hadi, & Suwondo, 2016). 

Keberadaan sentra kerajinan tenun ikat Bandar Kidul sangat penting sebagai 

tempat mata pencaharian bagi sebagian masyarakat desa Bandar Kidul. Namun 

dalam melaksanakan kegiatan produksinya, banyak kendala yang sering dihadapi 

oleh para pengerajin. Kendala tersebut seperti masalah permodalan, kemampuan 

sumber daya manusia, serta pemasaran. Dalam hal pemasaran, Dinas Pariwisata 

kota Kediri sudah melakukan langkah-langkah yang dianggap sudah sangat efektif 

seperti yang dikemukakan oleh informan penelitian sebagai berikut: 

Kami (Dinas Pariwisata kota Kediri) sudah banyak melakukan kegiatan 

promosi terhadap sentra kerajinan tenun ikat di desa Bandar Kidul. Kami 

sudah banyak melakukan kerjasama kepada penyedia sarana promosi 

seperti stasiun TV lokal yang ada di Kediri dan provider space billboard 

yang berada disekitaran kota Kediri. Selain media tersebut, kami juga 

melakukan pengenalan kerajinan tenun ikat baik ditingkat daerah maupun 

nasional dengan cara membawa produk yang dihasilkan yaitu tenun ikat ke 

tempat-tempat yang sedang diselenggarakannya pameran. Dalam 

perayaaan hari jadi Kediri biasanya kami menjadikan tenun ikat desa 

Bandar Kidul sebagai produk unggulan dan masih banyak produk unggulan 

lainnya (Hasil wawancara dengan Ibu Pri Disbudporpora Bidang Promosi 

Desa Wisata Kota Kediri). 

Dari hasil wawancara yang telah disebutkan diatas dapat diketahui bahwa 

Dinas Pariwisata kota Kediri dalam melakukan kegiatan pemasaran desa wisata 

bekerjasama dengan perusahaan media di sekitar kota Kediri. Kemudian peneliti 

melontarkan pertanyaan kepada informan sebagai berikut: 
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Apakah kegiatan pemasaran yang sudah dilakukan Dinas Pariwisata kota 

Kediri sudah tepat dengan melakukan kerjasama terhadap perusahaan 

media di kota Kediri, dan pada saat kapan Dinas Pariwisata kota Kediri 

melakukan promosi kepada perusahaan media tersebut? 

Kemudian informan penelitian menjawab sebagai berikut: 

Kita sangat jarang melakukan kegiatan promosi melalui media, paling tidak 

setahun hanya dua sampai tiga kali melakukan kegiatan promosi melalui 

media, karena Dinas Pariwisata kota Kediri memiliki anggaran dana yang 

tidak besar untuk melakukan kegiatan promosi melalui media. Tetapi, kami 

lebih sering mempromosikan tenun ikat Kediri dalam perayaan-perayaan 

pameran baik dalam sekala lokal, regional, maupun nasional (Hasil 

wawancara dengan Ibu Pri Disbudporpora Bidang Promosi Desa Wisata 

Kota Kediri). 

Kemudian peneliti mengembangkan pertanyaan kembali terhadap informan 

sebagai berikut: 

Perusahaan media apa yang sering digunakan Dinas Pariwisata kota 

Kediri dalam memasarkan tenun ikat Bandar Kidul Kediri ini? 

Informan penelitian menjawab sebagai berikut: 

Untuk media Televisi kami bekerjasama dengan Dhoho TV dan untuk Radio 

kami sering menggunakan Radio RWS, tetapi itu yang paling sering, kita 

juga pernah melakukan kegiatan promosi kepada media yang lain yang 

masih dalam lingkup kota Kediri (Hasil wawancara dengan Ibu Pri 

Disbudporpora Bidang Promosi Desa Wisata Kota Kediri). 

Dari hasil wawancara tersebut kemudian didapatkan hasil bahwa kegiatan 

promosi atau pemasaran yang lebih banyak digunakan Dinas Pariwisata kota 

Kediri adalah dengan cara Direct Marketing yaitu melakukan promosi secara 

langsung terhadap konsumen. Dinas Pariwisata kota Kediri lebih sering 
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memasarkan produk tenun ikat Bandar Kidul melalui pameran-pameran yang 

diselenggarakan oleh instansi pemerintah maupun swasta. Dengan cara itu tenun 

ikat Bandar Kidul Kediri dapat diperkenalkan kepada masyarakat bahwa tenun 

ikat Bandar Kidul adalah suatu kerajinan yang berpotensi dalam menyumbang 

pendapatan daerah, wisata berbasis budaya yang dimiliki kota Kediri dan sebagai 

salah satu Industri Kecil dan Menengah (IKM) kota Kediri. 

 Dinas Pariwisata kota Kediri sudah melakukan strategi untuk 

memperkenalkan produk yang dihasilkan oleh masyarakat desa Bandar Kidul 

Kediri. Strategi tersebut tidaklah lepas dari kerjasama pihak swasta serta 

stakeholder yang turut serta membangun dan memasarkan tenun ikat Bandar 

Kidul itu sendiri. Pada dasarnya Dinas Pariwisata kota Kediri melakukan kegiatan 

pemasaran yang tergolong mainstream. 

Selanjutnya, peneliti menanyakan strategi pemerintah dalam melestarikan 

kerjinan tenun ikat Bandar Kidul agar kerajinan tersebut dapat dikenal masyarakat 

khususnya masyarakat Kediri dan tetap eksis di zaman moderenisasi seperti 

sekarang, peneliti melontarkan pertanyaan kepada informan penelitian sebagai 

berikut: 

Usaha apa saja yang sudah dilakukan pemerintah untuk melestarikan 

kerajinan tenun ikat Kediri agar masyarakat Kediri dapat mengenal dengan 

baik produk yang dihasilkan oleh masyarakat desa Bandar Kidul? 

Kemudian informan penelitian menjawab: 

Pemerintah mewajibkan pegawai pemerintahan untuk mengenakan baju 

produk tenun ikat desa Bandar Kidul pada setiap hari kamis dan peraturan 

tersebut tertuang dalam peraturan pemerintah, kemudian saat ini ada satu 
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atau dua sekolah tingkat SMP dan SMA yang sudah mewajibkan 

siswa/siswinya untuk mengenakan batik dari hasil tenun desa Bandar Kidul. 

Untuk kedepannya kita akan menggalakkan kepada SMP dan SMA di kota 

Kediri agar siswa/siswinya diwajibkan mengenakan batik hasil dari tenun 

desa Bandar Kidul. Kemudian Ibu Wali kota Kediri juga sangat giat 

memperkenalkan tenun ikat Bandar Kidul, setiap beliau menghadiri acara-

acara kepemerintahan beliau sering mengenakan pakaian dari tenun ikat 

Bandar Kidul. (Hasil wawancara dengan Ibu Pri Disbudporpora Bidang 

Promosi Desa Wisata Kota Kediri). 

Dari hasil wawancara yang disebutkan diatas, selain melakukan kegiatan 

pemasaran Dinas Pariwisata kota Kediri juga senantiasa melakukan pelestarian 

terhadap produk tenun ikat Bandar Kidul. Upaya tersebut bertujuan untuk 

mempertahankan suatu kerajinan khas Kediri yang mana sudah dilestarikan secara 

turun temurun oleh masyarakat desa Bandar Kidul. Informan penelitian pun 

mengungkapkan harapannya terhadap generasi muda yang berada di Kediri 

sebagai berikut: 

Kita berharapm anak-anak didik yang ada di kota Kediri selalu ingat akan 

kebudayaan leluhur yang sudah dari generasi ke generasi kita lakukan 

termasuk kerajinan tenun ikat ini. Saya berharap diadakannya suatu 

pembelajaran didalam kelas yang bertujuan untuk melestarikan kerajinan 

tenun ikat agar anak didik dapat terus mengembangkan kerajinan tenun ikat 

di zaman yang serba mengandalkan teknologi seperti saat ini (Hasil 

wawancara dengan Ibu Pri Disbudporpora Bidang Promosi Desa Wisata 

Kota Kediri). 

Hingga saat ini, Dinas Pariwisata kota Kediri masih terus berupaya 

mempromosikan potensi daerahnya termasuk tenun ikat Bandar Kidul Kediri. 

Peneliti berharap dalam pengembangan kerajinan tenun ikat tersebut bukan hanya 
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dilakukan oleh pemerintah saja tetapi dapat dilakukan oleh stakeholder dan 

lapisan-lapisan masyarakat Kediri agar sentra kerajinan tenun ikat dapat terus ada 

dan desa Bandar Kidul menjadi suatu desa wisata berbasis budaya yang 

kedepannya akan semakin dikenal oleh masyarakat luas. 

 

4.2.3 Desa Bandar Kidul Sebagai Desa Wisata Tenun Ikat di Kota Kediri 

Desa Wisata adalah suatu kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan 

suasana yang mencerminkan keaslian pedesaan baik dari kehidupan sosial 

ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan 

dan struktur tata ruang desa yang khas, atau kegiatan perekonomian yang unik dan 

menarik serta mempunyai potensi untuk dikembangkan berbagai komponen 

kepariwisataannya, misalnya: atraksi, akomodasi, makanan-minuman dan 

kebutuhan wisata lainnya (Soemarno, 2010, h.1). 

Desa Wisata Bandar Kidul adalah salah satu desa wisata yang ada di kota 

Kediri. Desa wisata Bandar Kidul didaftarkan menjadi desa wisata pada bulan 

Desember 2017 atas keinginan masyarakat desa Bandar Kidul dan pemerintah 

kota Kediri karena melihat potensi yang ada di desa Bandar Kidul, dengan adanya 

potensi di desa Bandar Kidul maka masyarakatnya diberdayakan untuk ikut serta 

memajukan desa Bandar Kidul. Hal ini seperti yang dikatakan Ibu Siti selaku 

pengerajin tenun ikat sekaligus pemilik dari tenun ikat Medali Mas, beliau 

mengatakan seperti berikut ini: 

Desa Bandar Kidul adalah desa yang layak dijadikan desa wisata, karena 

bagaimanapun juga kerajinan tenun ikat adalah salah satu seni kebudayaan 

masayarakat Indonesia yang sejak zaman dahulu sudah dikembangkan oleh 
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masyarakat Indonesia temasuk masyarakat yang ada di desa Bandar Kidul. 

Suami saya adalah orang yang pertama membuat tenun ikat di desa Bandar 

Kidul yaitu pada tahun 1950-an, kemudian sejak suami saya meninggal 

dunia saya tidak ingin tenun ikat ini berhenti begitu saja, selanjutnya saya 

meneruskan usaha tenun ikat ini hingga sampai saat ini. Dari situ, saya 

mengajak masyarakat desa Bandar Kidul membuat tenun ikat tersebut, 

sehingga semakin lama mereka semakin mahir dalam memproduksinya. 

Akhirnya mereka memutuskan untuk membuat usaha tenun ikat sendiri dan 

akhirnya semakin kesini semakin banyak masyarakat desa Bandar Kidul 

yang sudah membuka usaha tenun ikatnya dirumah sendiri (Hasil 

Wawancara dengan Ibu Siti Pemilik Tenun Ikat Medali Mas). 

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa perkembangan desa 

Bandar Kidul dilakukan dengan cara mengajak masyarakat desa untuk ikut 

melestarikan kerajinan tenun ikat. Walaupun memang ada beberapa masyarakat 

yang tidak bisa membuat tenun ikat tetapi mereka membuka usaha lain seperti 

membuka usaha toko cendramata, warung kuliner khas Kediri dan sebagainya, hal 

tersebut dilakukan masyarakat desa Bandar Kidul karena desa tersebut semakin 

ramai dikunjungi oleh wisatawan. 

Pemerintah kota Kediri tidak hanya diam melihat perkembangan desa 

Bandar Kidul, Dinas Pariwisata kota Kediri terus memberdayakan desa Bandar 

Kidul. Seperti yang diungkapkan oleh informan penelitian yaitu sebagai berikut: 

Kami ingin desa Bandar Kidul dengan sentra kerajinan tenun ikatnya dapat 

terus berkembangkan dan dilestariakan. Maka dari itu, kami mengajukan 

kepada pemerintah pusat untuk menjadikan desa Bandar Kidul sebagai 

Desa Wisata yang ada di kota Kediri, karena kota Kediri termasuk kota 

yang kecil maka dari itu kita sangat memperhatikan setiap potensi 

masyarakat yang dapat meningkatkan bidang kepariwisataan di kota Kediri 
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(Hasil wawancara dengan Ibu Pri Disbudporpora Bidang Promosi Desa 

Wisata Kota Kediri). 

Upaya pengembangan desa Bandar Kidul juga dilakukan pemerintah kota 

Kediri dengan cara mengadakan pelatihan-pelatihan. Pelatihan yang diadakan 

berupa pelatihan yang bertujuan untuk memperkaya berbagai macam motif tenun 

ikat. Pelatihan tersebut sangat bermanfaat untuk para pelaku usaha kerajinan tenun 

ikat yang ada di desa Bandar Kidul terutama bagi masyarakat yang masih 

tergolong baru dalam membuat tenun ikat. Selain untuk memperkaya motif tenun 

ikat, pelatihan tersebut juga bermanfaat untuk bersaing dengan hasil tenun buatan 

mesin yang dari segi harga lebih murah dan dapat diproduksi lebih banyak. Ibu 

Siti selaku informan penelitian menanggapi hal tersebut sebagai berikut: 

Memang saat ini sudah banyak tenun dipasaran yang dibuat oleh mesin, 

tetapi untuk tenun buatan manual lebih diminati oleh konsumen karena nilai 

karya seni yang terkandung di dalam tenun ikat tersebut. Konsumen lebih 

megapresiasi hasil kerajinan tangan dari pada hasil mesin (Hasil 

Wawancara dengan Ibu Siti Pemilik Tenun Ikat Medali Mas). 

Dari hasil wawancara yang sudah dipaparkan diatas peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa desa Bandar Kidul memang layak dijadikan Desa Wisata 

karena kerajinan tenun ikat sudah tidak banyak kita jumpai di Indoensia. Di desa 

Bandar Kidul yang kebanyakan matapencaharian masyarakatnya adalah menenun 

membuat kota Kediri memiliki potensi daerah yang tidak kalah menarik dengan 

daerah lain. Selain tenun ikat, kota Kediri juga banyak memiliki tempat-tempat 

wisata yang sampai saat ini masih ramai dikunjungi wisatawan lokal maupun 
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regional. Untuk menindaklanjuti perihal kunjungan wisatawan kemudian peneliti 

melontarkan pertanyaan kepada informan penelitian sebagai berikut: 

Saat ini desa Bandar Kidul apakah masih sering dikunjungi wisatawan dan 

kebanyakan dari mana asal wisatawan tersebut? 

Kemudian informan penelian menjawab sebagai berikut: 

Dari tahun ke tahun wisatawan yang berkunjung ke desa Bandar Kidul saya 

lihat semkin meningkat, terkadang wisatawan mancanegara pun berkunjung 

ke sini hanya untuk melihat cara pembuatannya, mereka di bawa ke desa 

Bandar Kidul oleh biro wisata yang ada di Kediri. Selain itu, baru-baru ini 

kami sering dikunjungi oleh siswa/siswi yang sedang sekolah di Kampung 

Inggris Pare karena kebanyakan siswa/siswi nya adalah orang luar Kediri 

jadi lembaga pendidikan tersebut melakukan kunjungan ke tempat-tempat 

wisata disekitaran Kediri (Hasil Wawancara dengan Ibu Siti Pemilik Tenun 

Ikat Medali Mas). 

Dari hasil wawancara tersebut ternyata wisatawan yang berkunjung ke desa 

Bandar Kidul adalah untuk mengetahui bagaimana proses pembuatan tenun ikat 

hanya beberapa saja yang membeli produk dari tenun ikat tersebut. Kemudian 

dalam menggapi hal itu informan penelitian mengatakan sebagai berikut: 

Saya sebagai pengerajin tenun ikat sangat terbuka jika ada orang yang 

ingin melihat bagaimana proses pembuatan tenun ikat bahkan wisatawan 

dapat mencoba membuatnya. Untuk penjualan, tenun ikat ini sudah banyak 

yang pesan dan sebagaian besar untuk dijual diluar daerah, kebanyakan 

yang pesan tenun ikat ini adalah distributor dari luar daerah yang terlebih 

dahulu mereka memesan kemudian kami kirim pesanan tersebut melalui 

ekspedisi pengiriman (Hasil Wawancara dengan Ibu Siti Pemilik Tenun Ikat 

Medali Mas). 
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Dari pernyataan informan diatas, kemudian peneliti mengembangkan pertanyaan 

sebagai berikut: 

Dalam satu hari tenun ikat Medali Mas ini dapat memproduksi berapa 

banyak tenun? Dan rata-rata distributor yang datang ke desa Bandar Kidul 

untuk memesan tenun ikat ini berapa banyak yang dipesan? 

Kemudian informan penelitian menjawab sebagai berikut: 

Kebanyakan distributor yang datang memesan kurang lebih 50-100 lembar 

kain tenun tergantung distributor tersebut datang dari mana, kalo dari 

Surabaya biasanya pesan hingga 100 lebih lembar kain tenun. Terkadang 

kami juga kewalahan memenuhi pesanan dari distributor yang begitu 

banyak karena sumber daya manusia kita kurang mencukupi, paling tidak 

kita dalam sehari hanya bisa memproduksi 15-20an lembar kain tenun 

itupun tergantung dari desain yang dipesan, kalo desain yang rumit bisa 

lama proses pembuatannya (Hasil Wawancara dengan Ibu Siti Pemilik 

Tenun Ikat Medali Mas). 

 Dari hasil wawancara peneliti dengan informan penelitian kemudian peneliti 

dapat menyimpulkan bahwa desa Bandar Kidul yang terkenal akan sentra 

kerajinan tenun ikatnya saat ini sudah semakin berkembang terbukti dari 

meningkatnya wisatawan yang datang dan semakin besarnya permintaan 

konsumen terhadap kain tenun ikat ini. Dalam hal ini, pemerintah kota Kediri 

harus memperhatikan potensi tersebut untuk selalu memajukan Industri Kecil 

Menengah (IKM) yang ada di kota Kediri. Upaya untuk melakukan destination 

branding juga diperlukan untuk memperkenalkan potensi yang dimiliki kepada 

masyarakat luas agar kerajinan tenun ikat tersebut dapat selalu dikenal dimasa 

mendatang dan meningkatkan kunjungan wisatawan ke desa Bandar Kidul dalam 

rangka melestarikan suatu karya seni leluhur bangsa Indonesia. 
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4.3 Pembahasan 

4.3.1 Komponen Destination Branding Desa Wisata Tenun Ikat Bandar 

Kidul Kota Kediri 

 Destination branding merupakan salah satu strategi yang menggunakan 

biaya dan waktu yang sangat banyak. Selain itu juga, dalam menerapkan strategi 

ini memiliki resiko yang besar karena jika penerapan kurang tepat dan cermat 

maka akan menimbulkan resiko terkait dengan biaya dan waktu yang terbuang 

dengan sia-sia. Terdapat enam komponen yang penting dalam melakukan strategi 

destination branding yang baik dalam sebuah pariwisata diantaranya adalah 

people, govermance, export, investment/immigration, culture & heritage; 

merupakan salah satu konsep dalam membentuk sebuah destination branding. 

Adapun hal yang dapat didasari oleh passion dan identitas yang menarik yang 

saling berhubungan dengan berbagai hal yang akan memudahkan orang memiliki 

asosiasi dengan tempat tersebut (Situmorang, 2008, h.83). strategi dalam 

destination branding bagi setiap orang dipercaya memiliki sebuah kekuatan dalam 

membantu mengubah persepsi public atau orang banyak mengenai pandangan 

seseorang atau public pada suatu tempat atau tujuan dalam hal ini juga 

membandingkan perbedaan sebuah tempat dengan tempat lainnya yang 

selanjutnya akan membantu menentukan tempat mana yang akan dipilih. 

 Segmentasi pasar yang dipilih sangat menentukan corak periklanan yang 

akan dibuat serta media apa saja yang tepat karena segmentasi pasar adalah inti 

dari strategi promosi dan periklanan. Setelah mengetahui segmentasi pasar yang 

dituju, hal yang harus dilakukan adalah pengumpulan data selengkap mungkin 
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baik dari daerah yang akan dipromosikan maupun dari competitor agar promosi 

yang akan dibuat dapat efektif dan efisien. Tahap selanjutnya melakukan promosi 

dengan memberikan dan menjelaskan destinasi yang ada di desa Bandar Kidul 

yang dapat dikunjungi oleh wisatawan (Hermawan, 2012, h.40) 

1. Brand Identity  

 Brand identity merupakan identitas dari suatu produk maupun 

tempat wisata yang akan menunjukan kekhasan dari suatu tempat yang 

menjadi sebuah identitas. Adapun brand identity desa tenun ikat Bandar 

Kidul pada gambar berikut: 

Gambar 4.4 Gapura Selamat Datang Desa Tenun Ikat 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2018 

 Brand identity merupakan identitas yang dimiliki oleh desa tenun 

ikat Bandar Kidul. Penggunaan brand identity memberikan sebuah 

identitas yang menjadi pengenal bagi orang banyak yang pada umumnya 

juga dipergunakan oleh pengelola desa tenun ikat Bandar Kidul untuk 

berbagai keperluan promosi tenun ikat Bandar Kidul. Menurut informan 
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penelitian gapura selamat datang sangat penting sebagai identitas desa 

Bandar Kidul sebagai desa tenun ikat. 

2. Brand Launch  

 Tenun ikat desa Bandar Kidul sudah sangat sering mengikuti 

beberapa event yang diselenggaran oleh instansi pemerintah maupun 

swasta. Hal tersebut bertujuan untuk memperkenalkan secara langsung 

(Direct Marketing) kepada masyarakat luas bahwa di kota Kediri 

memiliki suatu sentra kerajinan yang diberi nama “Tenun Ikat Bandar 

Kidul”. Sebagai salah satu contoh event yang diikuti adalah “Dhoho 

Street Fashion 3” yang diselenggarakan pada hari Kamis, 14 Desember 

2017. Event ini memperkenalkan tenun ikat Bandar Kidul kota Kediri 

kepada masyarakat luas dalam bentung fashion show. Para model yang 

tampil mengenakan kreasi tenun ikat dari desainer-desainer cilik SMKN 

3 Kediri dan beberapa desainer lain asal kota Kediri. Dalam acara 

tersebut Ibu Siti selaku informan penelitian ini juga menyampaikan 

sejarah singkat tenun ikat Bandar Kidul kepada masyarakat, dan beliau 

juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah kota Kediri yang selalu 

mendukung dan mengembangkan tenun ikat Bandar Kidul hingga 

merambah ke dunia Internasional. Dalam acara tersebut, turut juga hadir 

bapak walikota beserta wakil walikota Kediri dan pejabat kota Kediri 

lainnya. 
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Gambar 4.5 Poster Event Dhoho Street Fashion 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: dialogtvnews.com, 2017 

3. Brand Implementation 

 Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan misi 

dan tujuan tersebut adalah dengan bekerjasama dengan berbagai pihak 

demi mewujudkan destination branding yang diinginkan. Brand adalah 

sebuah janji, semua pihak-pihak yang terlibat mulai dari pemerintah, 

pihak eksternal, travel agent dan masyarakat setempat harus berusaha 

mewujudkan janji yang diucapkan. Sehingga wisatawan yang akan 

datang akan merasa betah dan terkesan dengan daerah tujuan. Pihak 

pengelola tenun ikat bekerjasama dengan stakeholder yang menunjang 

perkembangan desa tenun ikat Bandar Kidul, mereka memiliki peran 

masing-masing untuk mendukung keberadaan destinasi desa wisata tenun 
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ikat Bandar Kidul. Hal lain yang dilakukan untuk mengimplementasikan 

masi adalah menjalin kerjasama dengan para pengusaha travel agent 

untuk menggunakan jasa pemandu wisata. Selain itu peran pemerintah 

daerah dan masyarakat sekitar serta instansi swasta saling berkaitan 

untuk menarik wisatawan. Selain itu untuk menjamin kenyamanan 

wisatawan untuk berwisata maka perlu dilakukan pembenahan dan 

pengadaan infrastruktur dan fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang 

wisatawan di desa Bandar Kidul. 

 Tahap mengimplementasikan kegiatan destination branding 

disebut dengan brand implementation oleh Morgan & Pritchard. Brand 

Implementation menurut Morgan & Pritchard (dalam Murfianti, 2012, 

h.76) dibentuknya untuk mengintegrasikan semua pihak yang terlibat 

dalam pembentukan destination branding. Kondisi ini jika dalam goal-

plan-action model dapat disebut sebagai sebuah rencana atau goal yang 

merupakan urutan tindakan untuk mencapai tujuan. Sehingga dengan 

kata lain pengimplentasian brand ini dilakukan sebagai salah satu bentuk 

rencana untuk mengkomunikasikan pesan-pesan keberadaan destination 

branding desa tenun ikat Bandar Kidul. Lebih lanjut dalam Donsbach 

(2008) dijelaskan bahwa dalam sebuah plan terdapat beberapa hirarki, 

yang diawali dengan abstraksi, niat hingga pada pengucapan serta 

pelaksanaan. Hal yang dilakukan oleh pengelola desa tenun ikat Bandar 

Kidul sebagai pengelola tunggal untuk mengimplentasikan destination 
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branding ini adalah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk 

mewujudkan tujuan tersebut. 

 Menurut Situmorang (2008) menyatakan bahwa dalam membangun sebuah 

brand tidak hanya melibatkan penciptaan preceived difference melalui iklan, 

tetapi juga harus didukung dengan produk/jasa yang berkualitas, strategi 

penetapan harga, dan distribusi yang tepat untuk mendukung citra (brand image) 

tersebut yang dikomunikasikan melalui iklan produk/jasa tersebut. Hal tersebut 

sesuai dengan destination branding desa wisata tenun ikat Bandar Kidul yang 

tidak hanya menampilkan ciri khasnya saja yakni wisata yang berbasis kesenian 

dan budaya, namun juga adanya sarana pendukung berupa wisata edukasi. 

Menurut situmorang (2008) destination branding memiliki kekuatan untuk 

merubah persepsi dan merubah cara pandang seseorang terhadap suatu tempat 

atau tujuan termasuk melihat perbedaan sebuah tempat dengan tempat lainnya 

untuk dipilih sebagai tujuan. 

 

4.3.2 Strategi Dinas Pariwisata Kota Kediri dalam Membangun Destination 

Branding Desa Wisata Tenun Ikat Bandar Kidul 

 Strategi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa Bandar Kidul dalam 

rangka membangun potensi desa wisata, pemerintah kota Kediri senantiasa 

melakukan berbagai bentuk strategi pemasaran salah satunya adalah melakukan 

destination branding yang bertujuan untuk mempromosikan potensi daerah yang 

dimiliki. Menurut Situmorang (2008) upaya membangun brand sebuah daerah 

tidak bisa dilepaskan dari besarnya budget promosi dari daerah tersebut. Semakin 



 

86 

 

sering dipromosikan sebuah daerah maka daerah akan semakin dikenal dan 

diingat oleh konsumen. Karena itu mengeluarkan biaya promosi untuk sebuah 

brand merupakan bagian dari investasi daerah yang bersifat intangible. Adapun 

strategi yang dilakukan pemerintah kota Kediri dalam mengembangkan desa 

wisata tenun ikat desa Bandar Kidul adalah sebagai berikut: 

1. Pendanaan atau Penyertaan Modal 

 Dana merupakan suatu usaha dalam memproduksi barang atau 

jasa. Pemerintah kota Kediri memberikan bantuan permodalan dengan 

bunga 6% per-tahun dalam waktu dua tahun. Berdasarkan peraturan 

Walikota Kediri Nomor 59 Tahun 2009 Bab VII Pasal 10 bahwa 

penempatan dana di bank pelaksana memperoleh jasa sebesar 6% (enam 

persen) per-tahun dipungut didepan dengan jangka waktu disesuaikan 

dengan jenis usahanya maksimal 24 bulan (dua tahun) termasuk grace 

periode dua bulan per-tahun terhitung mulai tanggal realisasi pinjaman. 

 Bantuan modal dengan bunga 6% tersebut dapat diakses oleh 

semua pelaku usaha di kota Kediri termasuk bagi pemilik usaha tenun 

ikat Bandar Kidul. Namun berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas 

Pariwisata kota Kediri, pada tahun 2011-2014 hanya ada tiga pemilik 

usaha tenun ikat yang mengakses dana pinjaman dari pemerintah. 

Berdasarkan wawancara dengan pengerajin, mereka merasa waktu 

pengembalian dengan jangka dua tahun itu terlalu cepat untuk 

mengembalikan modal. 
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2. Pendidikan dan Pelatihan 

 Kegiatan memproduksi atau menjalankan produksi suatu barang 

atau jasa dibutuhkan sumber daya manusia yang memadai. Kegiatan 

pendidikan dan pelatihan yang baik juga sangat diperlukan dalam 

mendapatkan kualitas sumber daya manusia yang handal dan 

berkompeten. Hal tersebut juga dilakukan oleh pemerintah kota Kediri 

untuk pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Pada tahun 

2017, Dinas Pariwisata kota Kediri tidak mengagendakan kegiatan 

pendidikan dan pelatihan untuk para penenun pada tenun ikat Bandar 

Kidul. Pendidikan dan pelatihan yang sudah pernah diberikan di tahun 

sebelumnya seperti masalah pembukuan pengeluaran dan pendapatannya 

agar bisa rapi, teratur, dan tercatat dengan baik. Namun sayangnya hal 

tersebut belum bisa diterapkan dengan baik oleh para pemilik kerajinan 

tenun ikat Bandar Kidul. 

3. Pemasaran 

 Kegiatan pemasaran selain untuk memperoleh keuntungan 

finansial juga dapat digunakan untuk menarik minat masyarakat terhadap 

produk menarik minat masyarakat terhadap produk khas suatu daerah. 

Untuk itu dukungan dari pemerintah juga sangat penting dalam 

memperlancar kegiatan ini. 

 Jangkauan pemasaran tenun ikat Bandar Kidul kini berangsur-

angsur semakin meluas. Diminati konsumen dalam kota sendiri juga 

diminati oleh masyarakat daerah lain bahkan sampai ke luar Pulau Jawa. 
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Pemerintah sering melakukan kegiatan pameran produk unggulan daerah 

dan mengikutsertakan kerajinan tenun ikat Bandar Kidul. Selain itu 

pemilik usaha kerajinan tenun ikat Bandar Kidul juga memasarkan 

produknya lewat media internet. 

 Kerajinan tenun ikat Bandar Kidul yang dulunya hanya berupa 

kain sarung, kini juga mampu menghasilkan kain untuk pakaian. Bahan 

katun, semi sutra, dan sutra juga ditawarkan kepada konsumen sebagai 

bahan tenun yang akan dipesannya. Selain itu motif-motif yang akan 

diaplikasikan untuk tenun ikat juga semakin banyak dan beraneka ragam, 

bisa dikatakan alternatif pilihan motif untuk konsumen semakin banyak. 

Hal tersebutlah yang juga menjadi penyebab konsumen dari tenun ikat 

Bandar Kidul semakin banyak dari berbagai macam daerah. Produk 

tenun ikat Bandar Kidul menunjukan mampu diterima pasar nasional 

walaupun belum bisa menembus pasar ekspor namun baik pemerintah 

maupun pelaku usaha kerajinan akan tetap berusaha mengembangkan 

sayapnya agar produk daerahnya bisa semakin dikenal dan diminati 

masyarakat luar negeri. 

 Bentuk lain dari strategi destination branding yang dilakukan pemerintah 

untuk desa tenun ikat Bandar Kidul adalah memberikan izin dan legalitas untuk 

mendirikan usaha tenun ikat di desa Bandar Kidul. Para pengerajin tenun ikat di 

desa Bandar Kidul memiliki hubungan yang baik dengan Walikota dan Dinas 

Pariwisata kota Kediri sehingga pemerintah melakukan beberapa hal diantaranya 

adalah pemerintah membantu dalam mempromosikan desa wsiata tenun ikat 
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Bandar Kidul. Pemerintah juga berperan sebagai public relations di desa wisata 

tenun ikat Bandar Kidul, pemerintah mengajak tamu penting ke desa Bandar 

Kidul atau menggunakan produk tenun dari desa Bandar Kidul sebagai 

cenderamata. Manfaat bagi pemerintah yaitu menjadikan kota Kediri sebagai 

destinasi wisata pilihan khususnya wisata edukasi sehingga kota Kediri menjadi 

terkenal. 

 Dalam penelitian ini, strategi Dinas Pariwisata kota Kediri dalam 

membangun destination branding desa Bandar Kidul yakni dengan advertising 

(periklanan) di radio maupun di televisi lokal, personal selling yang dilakukan 

Dinas Pariwisata kota Kediri terhadap tamu pemerintahan yang berkunjung ke 

kota Kediri, sales promotion yang dilakukan dengan cara promosi atau iklan 

melalui media elektronik dan website resmi, bekerja sama dengan sekolah 

maupun dinas-dinas pemerintahan, selain itu direct marketing yang dilakukan 

Dinas Pariwisata kota Kediri dengan cara mengiikutsertakan tenun ikat desa 

Bandar Kidul kedalam event-event yang diselenggaran oleh instansi pemerintahan 

maupun swasta. Untuk lebih jelasnya tentang pembahasan strategi yang dilakukan 

Dinas Pariwisata kota Kediri diatas adalah sebagai berikut: 

1. Advertising (Iklan) 

Burnett dan Moriarty (1998) dalam (Sutisna, 2003) mendefinisikan 

iklan sebagai berikut: “Advertising is paid nonpersonal communication 

from an identified sponsor using mass media to persuade or influence an 

audience”. Kemudian menurut Durianto (2004) dalam Lukitaningsih 

(2013, h.119) pengertan iklan secara komprhensif adalah “semua bentuk 
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aktifitas untuk menghadirkan dan mempromosikan ide, barang atau jasa 

secara nonpersonal yang dibayar sponsor tertentu”. Sehingga menurut 

peneliti, yang dimaksud iklan adalah kegiatan yang digunakan seseorang 

atau sekelompok orang untuk mempengaruhi atau mengarahkan pikiran 

orang lain pada suatu tujuan tertentu dengan menggunakan media 

tertentu. 

Menurut hasil wawancara peneliti dengan informan penelitian, 

bahwa dalam rangka pengembangan desa tenun ikat Bandar Kidul 

pemerintah kota Kediri menggunakan media periklanan untuk 

memperkenalkan tenun ikat Bandar Kidul ke masayarakat. Tetapi 

kegiatan periklanan yang dilakukan pemerintah kota Kediri masih belum 

terbilang efektif dikarnakan dalam prosesnya ada sebagian masyarakat 

Kediri yang masih belum mengenal tenun ikat Bandar Kidul. Suatu iklan 

dapat dikatakan efektif apabila tujuan dari periklanan tersebut dapat 

tercapai atau terlaksana (Purnama, 2001, h.159. dalam Lukitaningsih 

2013, h.122). Hal tersebut disebabkan kurangnya intensitas kegiatan 

periklanan yang dilakukan pemerintah dan kurangnya anggaran dana 

yang di gelontorkan pemerintah kota Kediri untuk melakukan kegiatan 

promosi potensi wisata yang ada di kota Kediri. 

Agar berguna bagi pemerintah kota Kediri dalam pelaksanaan 

fungsi-fungsi pemasaran, maka suatu periklanan harus fleksibel, stabil, 

berkesinambungan dan sederhana serta mudah untuk dipahami. Hal ini 

memerlukan analisis, peramalan dan pengembangan usaha periklanan 
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dengan mempertimbangkan segala sesuatu pembuatan iklan sebagai 

proses yang berkesinambungan. Kegiatan iklan ini harus dievaluasi untuk 

mengetahui apakah jelas, mudah dipahami dan akurat tepat pada 

sasarannya (Lukitaningsih, 2003, h.122). 

2. Personal Selling 

Menurut Winardi (2009, h.56) personal selling merupakan sebuah 

proses dimana para pelanggan diberi informasi dan mereka dipersuasi 

untuk membeli produk-produk melalui komunikasi secara personal dalam 

situasi pertukaran. Personal selling merupakan bentuk komunikasi 

langsung antara seorang penjual dengan calon pembelinya (Morissan, 

2010, h.34) karena sifatnya tatap muka dengan satu atau lebih pembeli 

prospektif untuk tujuan melakukan presentasi, menjawab pertanyaan dan 

pengadaan pesanan (Kotler & Keller, 2009, h.174), maka respon atau 

tanggapan dapat langsung di dengar, diperhatikan serta dapat 

menanggapinya. 

Kegiatan personal selling yang telah dilakukan Dinas Pariwisata 

kota Kediri dalam membangun desa tenun ikat Bandar Kidul yaitu 

dengan cara mengajak tamu pemerintahan yang berkunjung ke kota 

Kediri ke desa tenun ikat Bandar Kidul untuk memperkenalkan salah satu 

potensi yang dimiliki. Tamu yang dibawa untuk melihat proses 

pembuatan tenun ikat pun dapat mencoba membuat tenun ikat sendiri dan 

diajarkan bagaimana proses pembuatan tenun ikat dari awal hingga tenun 

ikat siap dipasarkan. Dan tidak sedikit pula tamu yang dibawa membeli 
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tenun ikat desa Bandar Kidul sebagai cendramata untuk dibawa pulang 

para wisatawan yang berkunjung. 

Gambar 4.6 Tamu Pemerintahan yang Berkunjung ke Desa Tenun 

Ikat Bandar Kidul 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dokumentasi Peneliti, Mei 2018 

3. Sales Promotion 

Promosi penjualan atau sales promotion yaitu kegitan pemasaran 

yang memberikan nilai atau insentif kepada tenaga penjualan, distributor, 

atau konsumen yang diharapkan dapat meningkatkan penjualan 

(Morissan, 2010, h.225). Kegiatan sales promotion yang telah dilakukan 

Dinas Pariwisata kota Kediri dalam membangun desa tenun ikat Bandar 

Kidul adalah dalam bentk mengikuti kegiatan event-event baik pada 

tinggat regional, daerah maupun nasional. Upaya tersebut dimaksudkan 

untuk menarik perhatian wisatawan untuk dapat berkunjung ke desa 

tenun ikat Bandar Kidul. 

 

 



 

93 

 

Gambar 4.7 Jakarta Fashion Week 2017 Jakarta 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Arsito, Dinda, www.suara.com 

4. Direct Marketing 

 Pemasaran langsung atau direct marketing menurut George E. 

Belck & Michael A. Belch dalam (Morissan, 2014) adalah upaya 

perusahaan atau organisasi untuk berkomunikasi secara langsung dengan 

calon pelanggan sasaran dengan bermaksud untuk menimbulkan 

tanggapan dan transaksi penjualan. Salah satu instrument penting dalam 

pemasaran langsung adalah iklan tanggapan langsung atau direct respon 

advertising yaitu iklan dimana suatu produk yang dipromosikan melalui 

media massa meminta atau mendorong konsumen untuk membeli produk 

bersangkutan langsung kepada pembuatnya (Morissan, 2014, h.22. dalam 

Rafa’al 2017, h.56). 

 Kegiatan direct marketing yang telah dilakukan oleh Dinas 

Pariwisata kota Kediri dalam bentuk mengikuti event-event pameran 

yang diselenggarakan oleh instansi pemerintahaun maupun instansi 

swasta. Salah satu contoh event pameran yang diselenggarakan oleh 
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pemerintah kota Kediri adalah “Dhoho Street Fashion 3” yang 

diselenggarakan pada tanggal 14 Desember 2017 yang berlangsung di 

Taman Sekartaji kota Kediri. Maksud dan tujuan diadakannya event 

tersebut adalah untuk memperkenalkan tenun ikat desa Bandar Kidul 

kepada masyarakat luas hingga tingkat internasional. 

Gamabar 4.8 Event Dhoho Street Fashion 3, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Andhika Dwi, news.detik.com 

 

4.3.3 Penerapan Community Based Tourism (CBT) pada Desa Wisata Tenun 

Ikat Bandar Kidul 

Suansri (2003, h.13) mengatakan bahwa definisi dari Community Based 

Tourism (CBT) adalah pariwisata yang mengambil kelestarian lingkungan, sosial 

dan budaya. Dikelola dan dimiliki masyarakat untuk masyarakat dengan tujuan 

memungkinkan pengunjung untuk meningkatkan kesadaran mereka dan belajar 

tentang pariwisata dan cara hidup masyarakat lokal. 



 

95 

 

Pengembangan berbasis masyarakat (community based tourism) merupakan 

model pembangunan yang memberikan peluang yang sebesar-besarnya kepada 

masyarakat pedesaan untuk berpartisipasi dalam pembangunan pariwisata. CBT 

merupakan sebuah kegiatan pembangunan pariwisata yang dilakukan sepenuhnya 

oleh masyarakat. Ide kegiatan dan pengelolaan dilakukan seluruhnya oleh 

masyarakat secara partisipatif, dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh 

masyarakat lokal (Sidiq & Resnawaty, 2018, h.40). Dengan demikian, dalam CBT 

peran masyarakat lokal sebagai pemangku kepentingan merupakan unsur 

terpenting dalam pembangunan desa wisata. Masyarakat lokal berperan penting 

dalam pembangunan desa wisata karena sumber daya dan keunikan tradisi dan 

budaya yang melekat pada komunitas tersebut merupakan unsur penggerak utama 

kegiatan desa wisata. Di lain pihak, komunitas lokal yang tumbuh dan hidup 

berdampingan dengan suatu objek wisata menjadi bagian dari sistem ekologi yang 

saling kait mengait. Keberhasilan pengembangan desa wisata tergantung pada 

tingkat penerimaan dan dukungan masyarakat lokal. Masyarakat berperan sebagai 

tuan rumah dan menjadi pelaku penting dalam pengembangan desa wisata dalam 

keseluruhan tahapan mulai dari tahap perencanaan, pengawasan dan 

implementasi. 

Masyarakat desa Bandar Kidul menyadari bahwa tenun ikat merupakan 

produk seni budaya dari desa Bandar Kidul. Produk tersebut harus dijaga dan 

dilestarikan karena sebagian besar masyarakat desa Bandar Kidul hidup dari 

memproduksi tenun ikat. Selain itu, upaya yang dilaksanakan oleh Dinas 
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Pariwisata kota Kediri untuk memasarkan desa Bandar Kidul sebagai desa wisata 

di kota Kediri. 

 Terdapat beberapa pengembangan sumber daya manusia yang telah diikuti 

ataupun dilakukan oleh para pengerajin tenun ikat. Pengembangan tersebut antara 

lain pelatihan pengembangan motif tenun yang bertujuan untuk menyesuaikan 

dengan motif modern. Setiap diadakannya pelatihan, masyarakat desa Bandar 

Kidul menanggapi hal ini dengan positif, mereka turut berpartisipasi untuk 

mengikuti segala macam pelatihan yang bertujuan untuk mengembangkan 

kerjinan tenun ikat desa Bandar Kidul. Keahlian menenun pada sebagian besar 

masyarakat desa Bandar Kidul menjadikan tenun ikat sebagai matapencaharian 

utama dalam mencukupi kebutuhan hidup. Munculnya persaingan usaha antara 

pengerajin tenun ikat di desa Bandar Kidul bukanlah suatu faktor yang begitu 

berarti, mereka selalu mengedepankan hubungan kekeluargaan antara pengerajin 

tenun. 

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan hal yang yang 

penting ketika diletakkan atas dasar keyakinan bahwa masyarakatlah yang paling 

tahu apa yang dibutuhkan. Partisipasi yang hakiki akan melibatkan masyarakat 

dalam keseluruhan tahapan pengembangan, malai dari proses perencanaan, 

pengambilan keputusan dan pengawasan program pemngembangan desa wisata. 

Keikutsertaan masyarakat ini sangat dipengaruhi oleh kemauan, kesempatan dan 

kemampuan dari masyarakat tersebut. Keikutsertaan masyarakat dalam 

perencanaan desa wisata dapat mendorong mereka berpartisipasi aktif dalam 

pelaksanaan dan pengawasan. Berdasarkan hal tersebut dapat dirumuskan model 
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pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dalam keseluruhan tahap 

pengembangan sebagai berikut (Sidiq & Resnawaty, 2018, h.40): 

1. Partisipasi Masyarakat dalam Tahap Perencanaan. 

Parameter yang digunakan untuk menentukan partisipasi 

masyarakat dalam tahap perencanaan adalah keterlibatan dalam 

identifikasi masalah, perumusan tujuan dan pengambilan keputusan 

terkait pengembangan desa wisata. Sebagian besar masyarakat desa 

Bandar Kidul khususnya pelaku usaha tenun ikat kurang dilibatkan dalam 

identifikasi masalah dan tidak ikut terlibat dalam pengambilan keputusan 

terkait pengembangan desa wisata. Berdasarkan hal tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa kesempatan untuk berpartisipasi bagi masyarakat 

desa Bandar Kidul belum terbuka lebar. Masyarakat desa Bandar Kidul 

memiliki kemauan yang besar untuk turut berkontribusi dalam 

pembangunan wilayahnya, namun kesempatan untuk mengemukakkan 

pendapat dan mengambil keputusan belum seluruhnya berada ditangan 

masyarakat itu sendiri melainkan adanya pihak-pihak eksternal yang juga 

ikut terlibat. 

2. Partisipasi Masyarakat dalam Tahapan Implementasi 

Partisipasi masyarakat dalam tahap implentasi adalah keterlibatan 

di dalam pengelolaan usaha-usaha pariwisata. Keterlibatan masyarakat 

lokal dalam tahap implementasi dalam arti pemanfaatan peluang terlihat 

minim. Sekalipun wujud partisipasi itu ada, bentuknya lebih pada 

pengelolaan usaha bersekala kecil. Hal ini terlihat kontras dengan 
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partisipasi masyarakat luar (investor) yang memonopoli usaha berskala 

besar. Masyarakat desa Bandar Kidul dengan kompetisi bisnis yang 

tinggi dengan keterbatasan modal menyebabkan mereka sulit bersaing 

dengan para pemilik modal besar yang umumnya berasal dari luar desa. 

3. Partisipasi Masyarakat dalam Tahap Pengawasan 

Keterlibatan masyarakat lokal dalam melakukan pengawasan 

terhadap pengembangan desa wisata terlihat minim. Alasannya, karena 

perencanaan pengembangan dilakukan oleh pemerintah tanpa melibatkan 

masyarakat, sehingga masyarakat tidak berkompetensi untuk melakukan 

pengawasan, dan merasa tidak perlu untuk melakukan pengawasan 

terhadap apa yang terjadi disekitar mereka. 

Peran pemerintah dalam pengelolaan sumber daya pariwisata terlihat 

dominan. Padahal bila mengacu pada pendekatan tata kelola pemerintah yang 

bersih dan berkelanjutan, peran pemerintah diharapkan menjadi fasilisator dengan 

memberikan peran dan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat. Hal ini 

menunjukan bahwa pembangunan pariwisata berbasis partisipasi masyarakat 

belum sepenuhnya berjalan pada desa Bandar Kidul. Masyarakatnya belum 

menjadi subjek utama pembangunan, namun masih menjadi objek pembangunan. 

Hal ini disebabkan kesempatan untuk berpartisipasi masih terbatas. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, kemudian peneliti dapat 

menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut: 

1. Strategi pemasaran tenun ikat desa Bandar Kidul sebagai desa wisata yang 

dilakukan oleh Dinas Pariwisata kota Kediri dalam mewujudkan destination 

branding meliputi kegiatan advertising, personal selling, sales promotion dan 

direct marketing. 

2. Anggaran dana yang digelontorkan pemerintah kota Kediri untuk kegiatan 

promosi potensi wisata di kota Kediri tergolong minim, oleh sebab itu kegiatan 

promosi yang dilakukan Dinas Pariwisata kota Kediri belum dapat sepenuhnya 

berjalan efektif. 

3. Upaya pemerintah kota Kediri dalam membangun desa tenun ikat Bandar 

Kidul adalah memberikan fasilitas permodalan kepada para pelaku usaha yang 

ada di kota Kediri khususnya para pelaku usaha tenun ikat di desa Bandar 

Kidul, memberikan pelatihan kreasi tenun ikat kepada para pengerajin tenun 

ikat yang diadakan setahun sekali dan pemerintah kota Kediri melakukan 

kegiatan pemasaran untuk memperkenalkan tenun ikat desa Bandar Kidul 

kepada masyarakat yang diharapkan dapat dikenal hingga ranah internasional. 

4. Strategi pemasaran yang digunakan dalam mewujudkan destination branding 

desa tenun ikat Badar Kidul adalah sudah tepat namun intensitas dalam 

melakukan promosi melalui media massa sangat jarang, sehingga untuk 
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mewujudkan kunjungan wisatawan domestik maupun manca negara belum bisa 

mencapai target yang diharapkan. 

5. Pemerintah kota Kediri lebih menekankan pelestarian terhadap kerajinan tenun 

ikat desa Bandar Kidul dengan mewajibkan pegawai pemerintahan untuk 

mengenakan baju dari produk tenun ikat desa Bandar Kidul pada setiap hari 

kamis. Kemudian, ada beberapa SMP dan SMA di kota Kediri yang sudah 

menerapkan pakaian batik tenun ikat desa Bandar Kidul terhadap 

siswa/siswinya. 

6. Kurangnya koordinasi mengenai program-program komunikasi pemasaran 

yang dilakukan Dinas Pariwisata kota Kediri dengan para pelaku usaha tenun 

ikat di desa Bandar Kidul. 

 

5.2 Saran 

 Saran yang dapat diberikan oleh peneliti mengenai kelemahan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagi  pihak pemerintah kota Kediri karena jarang melakukan kegiatan promosi 

desa wisata tenun ikat Bandar Kidul maka lebih ditingkatkan lagi intensitas 

promosinya agar masyarakat dapat mengenal lebih dekat lagi potensi wisata 

yang ada di kota Kediri. 

2. Disarankan kepada pemerintah kota Kediri untuk memberikan anggaran dana 

lebih pada Dinas Pariwisata kota Kediri untuk melakukan upaya 

pengembangan potensi wisata yang ada di kota Kediri. Dengan tujuan agar 

sektor kepariwisataan kota Kediri bisa lebih berkembang secara menyeluruh 

dan seimbang. 
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3. Perlu dilakukan suatu pengenalan tenun ikat Bandar Kidul kepada masyarakat 

kota Kediri khususnya para pelajar yang ada di kota Kediri agar tenun ikat 

Bandar Kidul dapat terus dikenal sebagai potensi yang dimiliki kota Kediri. 

  



 

102 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Andriani, N. & Fahminnansih, F. (2013). Branding Sentra Kerajinan Tenun Ikat 

Bandar Kidul. Jurnal Creativitas, Vol. 2 (2). 181-194. 

Ariando, V. (2015). Destination Branding Kepulauan Seribu: Studi Kasus 

Destination Branding Kepulauan Seribu Dalam Upaya Mengembangkan 

Destinasi Wisata Bahari Internasional. (Universitas Gajah Mada, 2017). 

BPS Provinsi Jawa Timur. (2017). Statistik Pariwisata Provinsi Jawa Timur 

2017. Surabaya: BPS Provinsi Jawa Timur. 

Coccossis, H, & Psycharis, Y. (2008). Destination Branding. Germany. 

Creswell, J.W. (2012). Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitaif, dan 

Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

Disbudporpora Kota Kediri. (n.d). Desa Wisata. Diakses pada 05 Mei 2018, dari 

https://www.kediritourism.net/pages/desa-wisata. 

Gitosudarmo, I. (2008). Manajemen Pariwisata. Yogyakarta: BPFE. 

Kurniawan, A. (2012). Komunikasi Pemasaran. Jakarta: Erlangga. 

Kriyantono, R. (2006). Teknik Praktis Riset Komunikasi. Jakarta: Kencana. 

Lukitaningsih, A. (2013). Iklan Yang Efektif Sebagai Strategi Komunikasi 

Pemasaran. Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan, Vol. 13 (2), 166-129. 

Lupiyoadi, R. (2006). Manajemen Pemasaran Jasa. Jakarta: Salemba Empat. 

Moleong, L.J. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja 

Rosdakarya. 

Novita, C., Bedjo, B., & Banindro, B. (2014). Perancangan Buku Tenun Ikat 

Bandar Kidul Kediri. Jurnal Desain Komunikasi Visual Fakultas Seni dan 

Desain Universitas Kristen Petra. 

https://www.kediritourism.net/pages/desa-wisata


 

103 

 

Nurhayati, S.E. (2012). Penerapan Prinsip Community Based Tourism (CBT) 

dalam Pengembangan Agrowisata di Kota Batu, Jawa Timur. Jurnal 

Jaringan Administrasi Publik, Vol IV (1). 36-46. 

Pemerintah Kota Kediri. (2014). Potensi Pariwisata Kota Kediri. Diakses pada 05 

Mei 2018, https://kedirikota.go.id/read/Investasi/32/1/49/Pariwisata.html. 

Pemerintah Kota Kediri. (2014). Produk Unggulan. Diakses pada 05 Mei 2018,  

https://kedirikota.go.id/read/Investasi/30/1/49/Produk%20Unggulan.html. 

Pringadi, A. (2013). Pengaruh atribut produk wisata alam curug muara jaya 

terhadap keputusan pengunjung: survei pada pengunjung curug muara jaya 

kabupaten majalengka. (DAM STAF Editor, Universitas Pendidikan 

Indonesia, 2013). 

Rafa’al, M. (2017). Gaya Komunikasi Pemasaran di Pemerintah: Promotion Mix 

Destinasi Tujuan Wisata Kabupaten Raja Ampat. Jurnal Studi Komunikasi, 

Vol. 1 (1), 46-61. 

Rangkuti, F. (2008). The Power Of Brands. Jakarta: Erlangga. 

Rochmawati, A., Hadi, M., & Suwondo. 2016. Peran Pemerintah dalam 

Pemberdayaan Pengerajin Tenun Ikat Bandar Kidul Sebagai Produk 

Unggulan Daerah. Jurnal Administrasi Publik, Vol. 3 (11), 1827-1831. 

Sari, N. M. (2014). Teun Ikat ATBM di Home Industry Kurniawan Bandar Kidul 

Kediri Jawa Timur. Universitas Negeri Yogyakarta. 

Sidiq, A.J. & Resnawaty, R. (2018). Pengembangan Desa Wisata Berbasis 

Partisipasi Masyarakat Lokal di Desa Wisata Linggarjati Kuningan, Jawa 

Barat. Jurnal Prosiding KS: Riset & PKM, Vol, 4 (1), 1-140. 

Situmorang, S.H. (2008). Destination Brand: Membangun Keunggulan Bersaing 

Daerah. Jurnal Perencanaan & Pengembangan Wilayah, Vol 4 (2). 79-86. 

Soemarno. (2010). Desa Wisata. 

https://kedirikota.go.id/read/Investasi/32/1/49/Pariwisata.html
https://kedirikota.go.id/read/Investasi/30/1/49/Produk%20Unggulan.html


 

104 

 

Suansri, P. (2003). Community Based Tourism Handbook. Thailand: REST 

Project. 

Sugiono. (2009). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: 

Alfabeta. 

Sukadijo, R.G. (2000). Anatomi Pariwisata. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 

Wiryawan (2008). Kamus Brand A-Z. Jakarta: Red & White Publishing. 

Yoeti, Oka A. (2005). Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata. Jakarta: PT. 

Pradnya Paramita. 

  



 

105 

 

LAMPIRAN 

 

TRANSKRIP WAWANCARA PENELITIAN 

 

Nama Lengkap : Prinati 

Jabatan : Bidang Promosi Dinas Pariwisata Kota 

Kediri 

Tanggal Wawancara : 19 April 2018 

 

1. Siapakah anda? Peran dan posisi anda di Dinas Pariwisata Kota Kediri ini 

seperti apa? 

Saya Prianti biasa dipanggil dengan sebutan Ibu Pri. Saya disini sebagai 

pegawai Dinas Pariwisata Kota Kediri yang bertanggung jawab dalam bidang 

promosi kawasan-kawasan wisata yang ada di Kota Kediri. Saya juga berperan 

sebagai pengembang kawasan-kawasan wisata yang ada di Kota Kediri, 

memantau langsung segala kegiatan promosi baik yang dilakukan secara 

langsung maupun tidak langsung. 

2. Apakah Dinas Pariwisata Kota Kediri mengelola desa tenun ikat yang 

berada di kelurahan Bandar Kidul? 

Ya. Dinas Pariwisata Kota Kediri adalah pengelola tunggal desa tersebut. Kami 

yang bertanggung jawab dalam pembangunan dan kegiatan promosi desa tenun 

ikat Bandar Kidul. 
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3. Upaya apa yang sudah dilakukan Dinas Pariwisata Kota Kediri dalam 

mengembangkan desa tenun ikat Bandar Kidul? 

Kami sudah banyak melakukan kegiatan promosi terhadap sentra kerajinan 

tenun ikat di desa Bandar Kidul. Kami sudah banyak melakukan kerjasama 

kepada penyedia sarana promosi seperti stasiun TV lokal yang ada di Kediri 

dan provider space billboard yang berada disekitaran Kota Kediri. Selain 

media tersebut, kami juga melakukan pengenalan kerajinan tenun ikat baik 

ditingkat daerah maupun nasional dengan cara membawa produk yang 

dihasilkan yaitu tenun ikat ke tempat-tempat yang sedang diselenggarakannya 

pameran. Dalam perayaaan hari jadi Kediri biasanya kami menjadikan tenun 

ikat desa Bandar Kidul sebagai produk unggulan dan masih banyak produk 

unggulan lainnya. 

4. Apakah kegiatan promosi yang sudah dilakukan Dinas Pariwisata Kota 

Kediri sudah tepat dengan melakukan kerjasama terhadap perusahaan 

media di Kota Kediri, dan pada saat kapan Dinas Pariwisata Kota Kediri 

melakukan promosi kepada perusahaan media tersebut? 

Kita sangat jarang melakukan kegiatan promosi melalui media, paling tidak 

setahun hanya dua sampai tiga kali melakukan kegiatan promosi melalui 

media, karena Dinas Pariwisata Kota Kediri memiliki anggaran dana yang 

tidak besar untuk melakukan kegiatan promosi melalui media. Tetapi, kami 

lebih sering mempromosikan tenun ikat Kediri dalam perayaan-perayaan 

pameran baik dalam sekala lokal, regional, maupun nasional. 
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5. Perusahaan media apa yang sering digunakan Dinas Pariwisata Kota 

Kediri dalam memasarkan tenun ikat Bandar Kidul Kediri ini? 

Untuk media Televisi kami bekerjasama dengan Dhoho TV dan untuk Radio 

kami sering menggunakan Radio RWS, tetapi itu yang paling sering, kita juga 

pernah melakukan kegiatan promosi kepada media yang lain yang masih dalam 

lingkup Kota Kediri. 

6. Selain kegiatan promosi terhadap desa tenun ikat Bandar Kidul, upaya 

apalagi yang sudah dilakukan Dinas Pariwisata Kota Kediri dalam 

membangun desa tersebut? 

Kami juga membuat program berupa program pendanaan atau memberikan 

modal kepada pelaku usaha tenun ikat di desa Bandar Kidul dan program 

tersebut juga berlaku untuk seluruh UMKM (Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah) yang ada di Kota Kediri dengan bekerjasama dengan Bank BNI 

selaku partner pemerintah Kota Kediri dalam melaksanakan program tersebut. 

Kami juga memberikan pendidikan dan pelatihan terhadap pelaku usaha tenun 

ikat Bandar Kidul agar daya saing produk tenun ikat Bandar Kidul tidak kalah 

dengan produk tenun lainnya. Pendidikan dan pelatihan tersebut kami lakukan 

setahun satu kali agar para pengrajin tenun ikat Bandar Kidul memiliki 

kemampuan menenun yang fleksibel dalam artian dapat mengikuti 

perkembangan motif-motif tenun yang sedang populer. 
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7. Bisa dijelaskan lebih rinci bagaimana alur pengajuan pinjaman modal 

bagi para pengerajin tenun ikat Bandar Kidul? 

Untuk program pinjaman modal ini sudah tertuang dalam peraturan Walikota. 

Para pelaku usaha mengajukan pinjaman modal kepada Bank yang sudah 

bekerjasama dalam program ini. Peminjam dikenakan bunga sebesar 6% dari 

total pinjaman dan untuk melunasi pinjaman modal tersebut peminjam dapat 

mengangsur cicilan selama dua tahun. Pada tahun 2011 sampai dengan tahun 

2014 kebetulan saya yang mengelola program tersebut dan pada tenggang 

waktu tiga tahun hanya ada tiga pelaku usaha tenun ikat Bandar Kidul yang 

mengajukan pinjaman modal. 

8. Untuk program pendidikan dan pelatigan pelaku usaha tenun ikat Bandar 

Kidul biasanya Dinas Pariwisata Kota Kediri melaksanakan program 

tersebut pada saat kapan? 

Biasanya dilakukan pada saat pertengahan hingga akhir tahun tetapi pada tahun 

2017 kemarin kami tidak melaksanakan program tersebut dikarenakan suatu 

hal yang tidak dapat kami jelaskan. Tetapi untuk tahun 2018 ini insyaAllah 

kami akan melakukan program tersebut pada bulan Agustus mendatang. 

9. Menurut anda apakah desa Bandar Kidul sebagai desa tenun ikat sudah 

layak untuk menjadi desa wisata yang ada di Kota Kediri? 

Tentu saja. Alhamdulillah pada bulan desember tahuan 2017 kemarin desa 

tenun ikat sudah kami ajukan kepada pemerintah pusat untuk dijadikan desa 

wisata yang ada di Indonesia khususnya Jawa Timur. Dan kamu juga sudah 

menerima SK dari pemerintah pusat bahwasanya desa Bandar Kidul ada desa 
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wisata. Tetapi kami akan memberi merek desa tenun ikat sebagai kampung 

tenun bukan desa wisata. InsyaAllah setelah kegiatan pemilu walikota dan 

wakil walikota kami akan melakukan pembaharuan terhadap desa tenun ikat 

Bandar Kidul agar desa tersebut memiliki karakteristik tersendiri sebagai desa 

wsiata. Kami ingin desa Bandar Kidul dengan sentra kerajinan tenun ikatnya 

dapat terus berkembangkan dan dilestariakan. Maka dari itu, kami mengajukan 

kepada pemerintah pusat untuk menjadikan desa Bandar Kidul sebagai desa 

wisata yang ada di Kota Kediri, karena Kota Kediri termasuk kota yang kecil 

maka dari itu kita sangat memperhatikan setiap potensi masyarakat yang dapat 

meningkatkan bidang kepariwisataan di Kota Kediri. 

10. Usaha apa saja yang sudah dilakukan pemerintah untuk melestarikan 

kerajinan tenun ikat Kediri agar masyarakat Kediri dapat mengenal 

dengan baik produk yang dihasilkan oleh masyarakat desa Bandar 

Kidul? 

Pemerintah mewajibkan pegawai pemerintahan untuk mengenakan baju dari 

produk tenun ikat desa Bandar Kidul pada setiap hari kamis dan peraturan 

tersebut tertuang dalam peraturan pemerintah, kemudian saat ini ada satu atau 

dua sekolah tingkat SMP dan SMA yang sudah mewajibkan siswa/siswinya 

untuk mengenakan batik dari hasil tenun desa Bandar Kidul. Untuk 

kedepannya kita akan menggalakkan kepada SMP dan SMA di Kota Kediri 

agar siswa/siswinya diwajibkan mengenakan batik hasil dari tenun desa 

Bandar Kidul. Kemudian Ibu Wali Kota Kediri juga sangat giat 

memperkenalkan tenun ikat Bandar Kidul, setiap beliau menghadiri acara-
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acara kepemerintahan beliau sering mengenakan pakaian dari tenun ikat 

Bandar Kidul. 

11. Apa harapan anda terhadap generasi muda dalam menyikapi kerajinan 

tenun ikat Bandar Kidul ini? 

Kita berharap anak-anak didik yang ada di Kota Kediri selalu ingat akan 

kebudayaan leluhur yang sudah dari generasi ke generasi kita lakukan 

termasuk kerajinan tenun ikat ini. Saya berharap diadakannya suatu 

pembelajaran didalam kelas yang bertujuan untuk melestarikan kerajinan 

tenun ikat agar anak didik dapat terus mengembangkan kerajinan tenun ikat di 

zaman yang serba mengandalkan teknologi seperti saat ini.  
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Nama Lengkap : Siti 

Jabatan : Pelaku Usaha Tenun Ikat di Desa Bandar 

Kidul Kota Kediri 

Tanggal Wawancara : 21 April 2018 

 

1. Siapakah anda? Peran dan posisi anda di desa Bandar Kidul ini seperti 

apa? 

Saya Siti, saya pemilik dari tenun ikat Medali Mas yang ada di desa Bandar 

Kidul. Saya adalah penerus dari usaha tenun ikat ini, usaha ini berawal dari 

suami saya ketika beliau meninggal dunia saya berinisiatif meneruskan usaha 

ini dan alhamdulillah saat ini Medali Mas sudah berekembang menjadi rumah 

produksi tenun ikat terbesar di desa Bandar Kidul. 

2. Bagaimana sejarah singkat terbentuknya desa tenun ikat Bandar Kidul? 

Suami saya adalah orang yang pertama membuat tenun ikat di desa Bandar 

Kidul yaitu pada tahun 1950-an, kemudian sejak suami saya meninggal dunia 

saya tidak ingin tenun ikat ini berhenti begitu saja, selanjutnya saya 

meneruskan usaha tenun ikat ini hingga sampai saat ini. Dari situ, saya 

mengajak masyarakat desa Bandar Kidul membuat tenun ikat tersebut, 

sehingga semakin lama mereka semakin mahir dalam memproduksinya. 

Akhirnya mereka memutuskan untuk membuat usaha tenun ikat sendiri dan 

akhirnya semakin kesini semakin banyak masyarakat desa Bandar Kidul yang 

sudah membuka usaha tenun ikatnya dirumah sendiri. 
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3. Menurut anda apakah desa Bandar Kidul layak dijadikan desa wisata? 

Desa Bandar Kidul adalah desa yang layak dijadikan desa wisata, karena 

bagaimanapun juga kerajinan tenun ikat adalah salah satu seni kebudayaan 

masayarakat Indonesia yang sejak zaman dahulu sudah dikembangkan oleh 

masyarakat Indonesia temasuk masyarakat yang ada di desa Bandar Kidul. 

4. Bagaimana cara anda mengembangkan tenun ikat di jaman yang modern 

ini? 

Memang saat ini sudah banyak tenun dipasaran yang dibuat oleh mesin, tetapi 

untuk tenun buatan manual lebih diminati oleh konsumen karena nilai karya 

seni yang terkandung di dalam tenun ikat tersebut. Konsumen lebih 

megapresiasi hasil kerajinan tangan dari pada hasil mesin. 

5. Dalam satu hari tenun ikat Medali Mas ini dapat memproduksi berapa 

banyak tenun? Dan rata-rata distributor yang datang ke desa Bandar 

Kidul untuk memesan tenun ikat ini berapa banyak yang dipesan? 

Kebanyakan distributor yang datang memesan kurang lebih 50-100 lembar 

kain tenun tergantung distributor tersebut datang dari mana, kalo dari Surabaya 

biasanya pesan hingga 100 lebih lembar kain tenun. Terkadang kami juga 

kewalahan memenuhi pesanan dari distributor yang begitu banyak karena 

sumber daya manusia kita kurang mencukupi, paling tidak kita dalam sehari 

hanya bisa memproduksi 15-20an lembar kain tenun itupun tergantung dari 

desain yang dipesan, kalo desain yang rumit bisa lama proses pembuatannya. 
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6. Saat ini desa Bandar Kidul apakah masih sering dikunjungi wisatawan 

dan kebanyakan dari mana asal wisatawan tersebut? 

Dari tahun ke tahun wisatawan yang berkunjung ke desa Bandar Kidul saya 

lihat semkin meningkat, terkadang wisatawan mancanegara pun berkunjung ke 

sini hanya untuk melihat cara pembuatannya, mereka di bawa ke desa Bandar 

Kidul oleh biro wisata yang ada di Kediri. Selain itu, baru-baru ini kami sering 

dikunjungi oleh siswa/siswi yang sedang sekolah di Kampung Inggris Pare 

karena kebanyakan siswa/siswi nya adalah orang luar Kediri jadi lembaga 

pendidikan tersebut melakukan kunjungan ke tempat-tempat wisata disekitaran 

Kediri. 

7. Apa yang membuat desa tenun ikat ini diminati untuk dikunjungi 

wisatawan? 

Saya sebagai pengerajin tenun ikat sangat terbuka jika ada orang yang ingin 

melihat bagaimana proses pembuatan tenun ikat bahkan wisatawan dapat 

mencoba membuatnya. Untuk penjualan, tenun ikat ini sudah banyak yang 

pesan dan sebagaian besar untuk dijual diluar daerah, kebanyakan yang pesan 

tenun ikat ini adalah distributor dari luar daerah yang terlebih dahulu mereka 

memesan kemudian kami kirim pesanan tersebut melalui ekspedisi pengiriman. 

8. Apakah Dinas Pariwisata Kota Kediri selaku pengelola desa tenun ikat 

Bandar Kidul sering melaksanakan program di desa ini? 

Yang lebih sering pemerintah melakukan kunjungan ke sini, terkadang tamu 

pemerintahan pun menyempatkan berkunjung ke sini untuk memperkenalkan 

produk unggilan Kota Kediri. Mereka juga menggunakan kerajinan tenun ikat 
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sebagai souvenir jika ada tamu pemerintah melakukan kunjungan kerja ke Kota 

Kediri. Selain itu, pemerintah juga melakukan pendidikan dan pelatihan kepada 

para pengerajin tenun ikat di desa ini. 

9. Program pinjaman modal yang dilakukan pemerintah saat ini apakah 

banyak diminati para pengerajin tenun ikat? 

Untuk program itu setahu saya masih kurang diminati, karena syarat yang 

diberlakukan pemerintah terlalu memberatkan para pengerajin tenun ikat. 

Kebanyakan dari pengerajin tenun ikat mengeluh terhadap waktu 

pengembalian pinjaman dalam waktu dua tahun dan itu terlalu memberatkan 

para pengerajin disini. 

10. Apakah Dinas Pariwisata Kota Kediri sering melakukan sosialisasi 

program terhadap para pengerajin di desa Bandar Kidul ini? 

Sosialisasi yang dilakukan pemerintah masih kurang, paling jika ingin ada 

kegiatan kami hanya diberi tahu secara singkat saja tidak begitu jelas. 

Menurut saya pengelolaan yang dilakukan pemerintah masih ada yang kurang 

salah satunya adalah kurangnya fasilitas yang diberikan pemerintah untuk 

menunjang wisatawan yang ingin berkunjung ke sini. 

11. Menurut anda upaya Dinas Pariwisata Kota Kediri dalam 

mempromosikan kerajinan tenun ikat ini sudah baik? 

Menurut saya upaya promosi yang dilakukan pemerintah sudah berjalan 

dengan baik. Hal tersebut terlihat dari jumlah wisatawan yang dari tahun ke 

tahun semakin meningkat. Selain itu, para pengerajin tenun ikat juga ikut 
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mempromosikan tenun ikat ini melalui media sosial seperti facebook dan 

memperlihatkan hasil-hasil tenun dari desa ini. 

12. Apa harapan anda kedepannya agar kerajinan tenun ikat ini akan selalu 

dikenal masyarakat luas? 

Harapan saya adalah agar pemerintah selalu memperhatikan produk unggulan 

yang dimiliki dan membangun sarana dan prasarana untuk wisatawan agar 

wisatawan yang berkunjung merasakan kenyamanan dan wisatawan tersebut 

dapat kembali lagi mengunjungi desa ini. 
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4 Ujian Proposal                         

5 Revisi                         

6 Perijinan Penelitian                         

II  

1 Pencarian Data                         

2 Penyusunan Skripsi                         

3 Konsultasi                         

4 Revisi                         

5 Presentasi Laporan Hasil Penelitian                         
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DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

Gerbang Selamat Datang Desa Wisata Tenun Ikat Bandar Kidul 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesi wawancara dengan Ibu Siti (pemilik tenun ikat Medali Mas) 

  



 

118 

 

Kunjungan Pemerintah dan Wisatawan ke Desa Wisata Tenun Ikat Bandar Kidul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelatihan Para Pengerajin Tenun Ikat Desa Bandar Kidul 
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Proses Pembuatan Tenun Ikat 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produk-Produk  Tenun Ikat Desa Bandar Kidul 
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Strategi Branding Desa Wisata Tenun Ikat Bandar Kidul 

 


