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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia adalah negara yang kaya akan ragam budaya, maka sudah 

semestinya sebagai rakyat Indonesia melestarikannya. Jadi tidak heran Indonesia 

selalu dilirik oleh bangsa asing karena kekayaan alam, berbagai macam adat dan 

ragam seni budaya. Hal ini menjadi menarik ketika banyak dan beragamnya 

tempat pariwisata atau destinasi wisata di Indonesia tetapi para wisatawan asing 

hanya mengenal Bali untuk dijadikan destinasi mereka. Bali memang menjadi 

destinasi wisata favorit bagi turis asing karena mereka masih berpegang teguh 

dengan adat dan budayanya, selain Bali juga mempunyai berbagai macam pantai 

dan tempat wisata lainnya. Tetapi mereka (warga Bali) selalu menjunjung tinggi 

nilai adat istiadat dan seni budayanya, yang dapat membuat kesan dan pesan bagi 

para turis saat kembali ke negaranya masing – masing. 

Dari paparan di atas itu menjadi alasan para warga Kampung Glintung di 

Kota Malang karena masyarakat berfikir di Jawa pun mempunyai beragai macam 

destinasi wisata, pantai, air terjun dan tentu juga beragam seni dan budaya, yang 

seharusnya bisa dikembangkan untuk menarik minat para wisatawan. Para 

wisatawan asing yang berlibur biasanya akan senang apabila mereka 

mendapatkan sesuatu dari apa yang mereka lakukan saat berlibur ke suatu tujuan, 
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Kampung Glintung Kultur saat ini mempunyai potensi besar untuk hal itu karena 

disana para 
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wisatawan tidak hanya disajikan dengan kearifan lokal perkampungan yang 

masih menjunjung tinggi adat budaya, seperti gotong royong, acara adat 

kampung dan lain sebagainya. Para wisatawan juga akan disajikan kesenian tari 

Malangan dan bisa ikut atau belajar seni tari yang di inginkan. ada juga topeng 

Malangan kesenian pengrajin topeng, wisatawan juga bisa berekspresi dan 

mencoba membuat topeng dan lain sebagainya sehingga mereka nantinya akan 

mempunyai kesan mungkin pengalaman berharga dengan apa yang telah 

didapatnya saat liburan di Indonesia.  

Selain alasan yang dijelaskan di atas, rebranding kampung juga dilakukan 

karena adanya kepemimpinan baru di kampung Glintung maka dibuatlah 

program Glintung Kultur ini untuk mengeratkan dan solidaritas antar warga 

dengan cara kepemimpinan yang transparan antar pimpinan dan warganya. 

Adanya kepemimpinan baru juga diharapkan oleh warga dapat lebih baik 

kedepannya untuk kesejahteraan warga dalam mengembangkan kampung 

Glintung Kultur dari program sebelumnya yaitu kampung 3G (Glintung Go 

Green). 

Perbedaan dengan kampung wisata lainnya di Malang, contoh Jodipan ( 

kampung warna warni). Disana para wisatawan akan disuguhkan pemandangan 

berbagai macam warna di setiap rumah warga yang menjadikan Jodipan 

mempunyai keunikan dengan kampung warna warninya. Biasanya wisatawan 

hanya berfoto dan mungkin membuat video saat berkunjung kesana. Kampung 

Glintung Kultur, tidak hanya memberikan suasana perkampungan tetapi juga 
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menyediakan homestay atau penginapan untuk para wisatawan yang ingin 

mengetahui bagaimana Kota Malang sebenarnya, menyajikan pertunjukan seni 

tari Kota Malang, kerajinan batik, dan apabila para wisatawan ingin berkunjung 

ke tempat wisata lain yg ada di  Malang juga disediakan kendaraaan yang akan 

mengantarkan mereka ke tujuan. Ada juga untuk para siswa – siswi yang ingin 

belajar bertanam dengan membuat tanaman hidroponik, disana juga dapat 

dikenalkan dengan sumur injeksi yang digunakan warga kampung untuk 

menabunng air. Pengalaman seperti inilah yang akan diberikan warga Kampung 

Glintung Kultur, apabila berkunjung kesana dan pengalaman seperti inilah yang 

menjadikan Glintung Kultur berbeda dengan kampung wisata lainnya. Dengan 

sistem swadaya, dimana semua kebutuhan kampung untuk membangun kampung 

wisata ini masih dianggarkan oleh para warga sendiri yang saling membantu 

untuk mewujudkan kampung wisata Glintung Kultur (kampung hijau dan seni 

budaya). 

Kampung Glintung ( Glintung Kultur ) yang menerapkan itu, kampung yang 

keberadaanya di tengah padanya  kota menjadi salah satu pilihan destiasi untuk 

para wisatawan. Dari kepadatan penduduk kampung Glintung masih mengangkat 

tinggi budaya dan seni tradisional di dalam perkotaan yang menjadikan 

Kampung Glintung menjadi desa wisata. Berbagai seni dan budaya yang 

ditampilkan ialah adanya sanggar teater, tari topeng, pengrajin batik, pembuatan 

sumur injeksi dan tanaman hidroponik dan pasar warga untuk meningkatkan 

perekonomian warga Glintung. 
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Untuk mwnungjang pengembangan desa wisata, dibentuknya kelompok 

Telulikur untuk mengelola desa wisata Glintung Kultur ( kampung hijau dan seni 

budaya ). Katerlibatan masyarakat lokal dalam pengembangan desa wisata 

Glintung Kultur sudah nampak dari berbagai macam kegiatan seperti beberapa 

warga disana meyediakan rumah mereka untuk dijadikan tempat tinggal 

sementara atau homestay bagi para wisatawan, warga disana pun ada yang mulai 

berjualan makanan – makanan tradisional, menjadi pemandu wisata dan lain 

sebagainya.  

Wisatawan juga akan merasa nyaman  dan betah apabila di objek wisata 

terdapat sarana dan prasarana. Hal ini sudah diterapkan dari para pengelola desa 

wisata Glintung Kultur untuk memberikan para wisatawan pertunjukan seni 

contohnya mulai dari seni teather, tari topeng, kerajinan membatik, mengelola 

tanaman hidroponik ada juga sumur injeksi yang dimana para wisatawan pun 

bisa turun tangan mencoba hal – hal yang mungkin menjadi baru dalam 

pengalaman hidup mereka. 

Kampung Glintung dikelola dengan wawasan lingkungan, salah satu 

program pembentukannya adalah dengan mengemas kampungnya menjadi 

kampung Go Green atau yang kita kenal  sebagai “Glintung Go Green ( 

Kampung 3G )”. Kemudian mengubahnya menjadi “ Glintung Kultur “ lebih 

tepatnya menjadi kampung eko kultur, yakni kampung yang menaruh perhatian 

kuat kepada tradisi bertanam, gerakan menabung air lewat “ sumur injeksi “ dan 
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“biopori “, serta diperkaya dengan pemberian porsi perhatian pada seni budaya 

lokal. 

Ambar Teguh Sulistyani (2004) mengemukakan bahwa tahap – tahap yang 

harus dilalui dalam rangka pemberdayaan masyarakat dalah meliputi : (1) tahap 

penyadaran dan perbentukan prilaku menuju prilaku sadar dan peduli  sehingga 

merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri, (2) tahap transformasi 

kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan kerterampilan agar 

terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil 

peran di dalam pembangunan, (3) tahap peningkatan kemampuan intelektual, 

kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemapuan inovatif 

untuk mengantarkan pada kemandirian. Sedangkan Soemarmo (2010) 

menyebutkan bahwa suksesnya pembangunan sebuah desa wisata dapat 

ditempuh melalui upaya – upaya pembangunan SDM, kemitraan, kegiatan 

pemerintah di  desa, promosi, festival / pertandingan, membina organisasi 

masyarakat, dan kerja sama dengan mahasiswa. 

Keterlibataan masyarakat dalam pebangunan mutlak  dilakukan karena 

masyarakat yang mengerti kondisi, kebutuhann, dan sikap masyarakat setempat. 

Masyarakat lokal kampung Glintung Kultur memiliki peluang untuk 

mengembangkan potensi – potensi sumber daya yang ada. Masyarakat lokal  juga 

memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan, mempengaruhi, dan 

memberi manfaat bagi kehidupan dan lingkungannya. Berdasarkan latar belakang 
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di atas, peneliti tertarik untuk  melakukan penelitian dengan judul “ Upaya 

Rebrending Kampung Glintung Kultur ( Kampung Hijau Dan Seni Budaya )”.  

 Bagi peneiliti ini menjadi hal yang menarik untuk dikaji karena kampung 

Glintung me rebranding dari kampung 3G  menjadi kampung Glintung Kultur, 

kampung Glintung yang sebelumnya terkenal dengan kampung penghijauan ( Go 

Green ) saat ini ingin memberikan sebuah pembaharaun yaitu Glintung Kultur 

yang menyajikan adanya budaya bertanam, gerakan menabung air dan juga 

pagelaran kesenian.  

1.2  Rumusan Masalah 

Dari penjelasan di atas rumusan masalah yang akan diangkat ialah 

bagaimana upaya rebranding Kampung Glintung Kultur (kampung hijau dan 

seni budaya). 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji mengetahui upaya rebranding 

Kampung Glintung Kultur ( kampung  hijau dan seni budaya ). 

1.4  Manfaat Penelitian 

Manfaat diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengelola 

(Telulikur), masyarakat setempat dan pemerintahan daerah dalam upaya 
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merebranding kampung wisata Glintung Kultur (kampung hijau dan seni 

budaya). 

1.5  Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan memeberikan manfaat akademis, menambah 

wawasan pengetahuan yang dapat berguna memberikan ide atau sumbangan 

pemikiran pada keilmuan komunikasi dalam upaya rebranding kampung wisata 

tematik di Kota Malang. 

1.6  Manfaat Praktis 

Memberikan wawasan kepada praktisi PR untuk mengetahui terkait upaya 

strategi terbaik dalam upaya rebranding kampung wisata tematik di Kota 

Malang. 

 


