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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Brand (Merek) 

Merek adalah tanda pengenal unutk membedakan barang milik seseorang 

dengan orang lain, contoh pada peternakan biasanya para pemilik ternak 

mempunyai cara untuk mencirikan hewan ternaknya sendiri dengan cara 

memberikan kalung atau cap di tubuh ternak agar mudah untuk dibedakan 

dengan punya orang lain. Pada era saat ini, merek menjadi aset penting dalam 

perusahaan untuk itu perlu adanya pengolahan, perkembangan dan penguatan 

terhadap masing – masing brand perusahaan untuk menjaga kepercayaan 

konsumen dan kualitas produk atau jasa yang disajikan kepada para pelanggan. 

Alasan penting lainnya untuk mengelola atau mengembangkan merek adalah 

merek sangat bermakna ketimbang produk, contoh produk hanya menjelaskan 

bentuk fisik dan kegunaannya, tetapi merek dapat menjelaskan emosi dan 

hubungan seara spesifik dengan pelanggannya. 

 Salah satu hal yang memegang peranan penting dalam pemasaran adalah 

merek. Terdapat beberapa perbedaan antara produk degan merek. Produk 

merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh pabrik dan mudah ditiru oleh para 

pesaing, sedangkan merek merupakan sesuatu yang dibeli oleh konsumen, 

memiliki nilai  dan identitas atau ciri tertentu yang dilindungi secara hokum 

sehingga tidak dapat ditiru oleh pesaing. Merek mempengaruhi beberapa persepsi 
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konsumen terhadap produk yang akan dibeli maka persaingan antara perusahaan 

adalah persaingan persepsi bukan produk. 

Dari pemaparan diatas, maka peneitian ini menggunakan langkah – langkah 

dalam upaya membangun rebranding sebagai indikator – indikator menurut 

Duncan (2006; 48). 

a. Pilih sebuah nama dan simbol 

Nama dan simbol harus dapat menggambarkan sebuah logo atau brand dan 

berperan sebagai penentu berhasil atau gagalnya sebuah brand. Menurut 

Duncan (2002; 50) salah satu ciri prioritas dalamm sebauh brand name ialah 

brand yang mudah di ingat oleh konsumen. Cara untuk memilih nama brand 

yang mudah di ingat di benak pelanggan kebanyakann lebih mengarah ke 

seni dibandingkan dengan ilmu penngetahuan. Ada juga cara untuk 

membantu untuk mendapatkan brand name yang memorable, berikut 

karakteristiknya : 

1. Deskripsi manfaat 

Dalam hal ini banyak brand yang diposisikan melalui  deskripsi manfaat 

yang ringkas dan jelas kepada para konnsumen, ketika kesadaran mulai 

tercipta dari sebuah nama maka akan seara otomatis brand ini telah 

diposisikan. Hal ini perlu di untuk membuat perbedaan dengan brand 

para pesaing. 

2. Asosiasi 
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Sebuah brand untuk mencapai asosiasi dengan menyarankan sebuah kata 

atau konsep, atau dengan mengusulkan hubungan dengan sesuatu yang 

diinginkan oleh konsumen. 

3. Perbedaan  

Perbedaan dapat dicapai dengan beberapa cara. Suatu perbedaan brand 

name menyarankan suatu produk khusus yang memastikann bahwa tidak 

ada brand name yang sama atau serupa dengan brand perusahaan. Jadi 

ketika suatu perusahaan memilih suatu nama jangan sampai tidak 

memiliki arti atau tidak berhubungan. 

4. Kemudahan pengucapan 

Nama yang sifatnya sulit untuk diucapkan atau kurang disukai untuk 

diingat.kemudahan dalam pengucapan suatu brand dalam memilih suatu 

brand name menjadi salah satu pertimbangan dalam perusahaan. 

b. Membuat kesadaran atau identitas brand 

Setelah sebuah perusahaan telah memilih sebuah simbol, logo dan nama pada 

sebuah brand nya, langkah selanjutnya ialah menciptakan kesadaran dari 

elemen – elemen identitas yang ditawarkan kepada konsumen. 

c. Posisikan brand 

Sejalan dengan kesadaran dari sebuah brand name dan simbol yaitu 

memposisikan brand, untuk membedakakan dengan pesaing. 

d. Membuat citra nerek 

Memberikan sebuah identitas brand dan memposisikan brand tidaklah 

cukup, bagaimanapun juga untuk membuatnya nampak hidup dan 
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memorable, tujuan nya untuk membuat pembeda dan membuatnya mudah 

dikenali dan diucap kembali. 

e. Membuat kepercayaan 

Untuk mempertahankan konsumen, bagaimanapun juga brand harus 

menciptakan kepercayaan, hal ini dilakukan dengan meyakinkan jasa atau 

produk seperti yang dijanjikan.    

2.1.2 Kriteria Pemilihan Brand (Merek) 

Pemilihan sebuah merek atau logo perusahaan maupun lembaga menjadi 

penting untuk menarik perhatian para konsumen . Pemilihan sebuah merek atau 

logo perlu dipikirkan secara matang mulai dari nama, bentuk logo, slogan, warna 

dan lain – lain yang dapat membedakan produk atau jasa yang ditawarkan 

dengan para competitor (pesaing). Contoh Kampung Glintung Kultur mengubah 

logo dan menambahkan slogan di dalamnya yang sebelumnya Kampung 3G 

(Glintung Go Green) menjadi Glintung Kultur (kampung hijau dan seni budaya). 

Menurut Kotler (2009; 269) terdapat enam pemilihan kriteria merek, diantaranya : 

a. Dapat diingat 

Merek harus dapat diingat dan dikenali dengan mudah oleh konsumen. 

b. Berarti 

Merek harus kredibel dan mencirikan karakter yang sesuai, serta menyiratkan 

sesuatu tentang bahan atau tipe orang yang mungkin menggunakan merek 

c. Dapat disukai 
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Seberapa menarik estetika dari merek dan dapat disukai seara visual, verbal, 

dan lainnya. 

d. Dapat dipindahkan  

Merek dapat digunakan untuk memperkenalkan produk baru dalam kategori 

yang sama atau berbeda dengan melintasi batas geografis dan segmen pasar. 

e. Dapat disesuaikan 

Merek harus dengan mudah dapat disesuaikan atau diperbaharui sesuai 

ddengan kebutuhan pasar. 

f. Dapat dilindungi 

Merek harus dapat dipatenkan atau dapat dilegalkan secara hokum, sehingga 

tidak mudah ditiru oleh pesaing. 

2.1.3 Peranan Dan Manfaat Brand (Merek) 

Logo atau merek mempunyai fungsi untuk membedakan produk atau jasa 

yang ditawarkan oleh perusahaan atau sebuah lembaga kepada konsumen dengan 

para pesaingnya. Mengubah atau mengembangkan sebuah merek (brand) yang 

telah besar menjadi sulit karena sebuah perusahaan atau lembaga akan 

melahirkan merek baru tentu dengan hal – hal baru yang ditawarkan dan 

mengenalkan nya lagi kepada masyarakat (kosumen). Kehilangan para konsumen 

juga menjadi pertimbangan penting sebelum sebuah perusahaan atau lembaga 

menjalankan rebranding dalam suatu produk.  

Merek adalah suatu faktor yang dipertimbangkan dalam membandingkan 

produk – produk sejenis. Kotler (2009) berpendapat bahwa merek memiliki 
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peranan dilihat dari sudut pandang produsen, dimana merek memiliki peranan 

serta kegunaan sebagai berikut : 

a. Merek memudahkan proses pemesanan dan penelusuran produk. 

b. Merek membantu mengatur catatan persediaan dan catatan akutansi 

c. Merek menawarkan perlindungan hukum atas ciri dari keunikan produk yang 

dimiliki 

d. Merek menandakan tingkat kualitas tertentu sehingga pembeli yang puas akan 

melakukan pembelian berulang (Loyalitas Konsumen) 

e. Merek dapat menjadi alat yang berguna untuk mengamankan keunggulan 

kompetitif. 

Manfaat brand yang diberikan kepada konsumen adalah untuk membantu konsumen 

dalam mengidentifikasi manfaat ataukkeuntungan dari menggunakan jasa atau 

produk. Manfaat yang ditawarkan oleh sebuah brand kepada konsumen ialah manfaat 

fungsionnal, emosional serta simbolis. Manfaat yang tawarkan kepada konsumen 

akan membuat konsummen menentukan pilihan brand yang akan dikonsumsi atau 

digunakan. Manfaat fungsional bertujuan pada fungsi jasa atau produk yang 

ditawarkan kepada konsumen. Manfaat emosional memiliki tujuan agar penggunanya 

dapat merasakan sesuatu saat menggunakan jasa atau produk. Yang terakhir manfaat 

simbolis, yaitu dampak psikologis konsumen selama menggunakan brand tersebut. 

Selain memberikan manfaat kepada konsumen, brand juga memberikan keuntungan 

kepada produsen. Keller menjelaskan bahwa  brand berperan penting bagi produsen 

antara lain sebagai  (Tjiptono, 2005:20-21) : 
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a. Sarana mengidentifikasi untuk memudahkan proses penanganan atau 

pelacakan produk bagi perusahaan. 

b. Bentuk proteksi hokum terhadap fitur atau aspek produk yang unik. Brand 

juga bisa mendapatkan perlingungan properti intelektual. Nama brand dapat 

diproteksi dengan terdaftar, proses pemanufakturan bisa dilindungi melalui 

hak paten dari kemasan diroduksi melalui hak cipta dan desain. 

c. Signal tingkat kulalitas bagi para pelanggan yang puas, sehingga mereka dapat 

dengan mudah memilih dan membelinya lagi di lain waktu. 

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

para pesaing. 

e. Sumber keunggulan  kompetitif, terutama melalui perlindungan hokum, 

loyalitas pelanggan dan image unik yang terbentuk dalam benak konsumen 

f. Sumber finansial, terutama menyangkut pendapatan di masa datang 

2.1.4 Strategi Brand (Merek) 

Strategi merupakan cara atau upaya untuk mencapai tujuan yang dikehendaki 

Bersama, merek adalah nama atau logo dari sebuah produk yang disajikan oleh 

sebuah perusahaan kepada para konsumen. Strategi merek merupakan upaya 

untuk memeasaarkan produk atau jasa yang ditawarkan oleh produsen kepada 

konsumen untuk memenuhi kebutuhan mereka. Para produsen juga harus 

mempelajari target pasar mereka, jadi tidak sembarangan untuk membuat sebuah 

strategi pemasaran dalam memikat minat konsumen untuk sebuah produk. 
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Suatu merek harus memiliki strategi yang baik dan kuat dalam mengenalkan 

dan memasarkan produk  sesuai dengan nilai jual merek yang telah ditentukan 

oleh produsen. Hal ini berguna untuk membangun citra merek (brand image) 

kepercayaan di mata konsumen terhadap produk yang ditapasarkan. 

Menurut (Rangkuti 2008) terdapat beberapa strategi merek, sebagai berikut : 

a. Merek Baru (New Brand) 

Perusahaan dapat menciptakan nama atau merek baru ketika ingin 

memasarkan produk baru. Hal ini dikarenakan nama atau merek sebelumnya 

tidak sesuai dengan konsep produk baru yang akan ditawarkan di pasar. 

b. Multi Merek (Multi Brand) 

Perusahaan mengelola berbagai nama merek tambahan dalam kategori produk 

yang sama. Hal tersebut untuk memberikan fungsi dan manfaat yang sesuai 

dengan motif pembelian konsumen terhadap produk. 

c. Perluasan merek (Brand Extension) 

Menggunakan nama atau merek sebelumnya yang telah berhasil untuk 

meluncurkan poduk baru. 

d. Perluasan Lini (Lini Extension) 

Strategi perluasan lini dilakukan dengan cara memperkenalkan berbagai 

macam atribut tambahan atau variasi terhadap kategori produk yang sudah ada 

dengan nama atau merek yang sama, seperti : rasa, bentuk, warna atau ukuran 

kemasan yang baru. 
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2.1.5 Citra Merek (Brand Image) 

Citra merek merupakan sikap kepercayaan konsumen terhadap suatu merek 

atau brand, image atau pandangan positif konsumen terhadap suatu merek yanag 

akan memungkinkan konsumen untuk melakukan pembelian. ini menjadi 

masalah pertama bagi para pemula yang menawarkan sebuah merek brand awal 

mereka kepada konsumen, karena membangun kepercayaan pada konsumen 

tidak berlangsung dengan cepat. Berbeda dengan rebranding sebuah merek yang 

sudah terkenal dan mengubahnya atau menambahkan beberapap material atau hal 

– hal baru dan ditawarkan kepada para konsumennya tanpa mengghilangkan 

material – material lama di dalamnya. Contoh, kampung 3G (Glintung Go Green) 

mengubah nama atau logo menjadi Glintung Kultur. Upaya yang dilakukan 

adalah menembahkan beberapa potensi dan material – material wisata dan tidak 

menghilangkan unsur go green sebelumnya, mamasarkan atau mempublikasikan 

kembali kepada para calon wisatawan bahwa Glintung masih mempunyai sisi go 

green yang setelahnya dikembangkan di dalam kemasan wisata baru yaitu 

Glintung Kultur.   

Berdasarkan pengertian citra merek diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

citra merek terbentuk dari persepsi yang telah lama terdapat di pikiran konsumen. 

Setelah melalui tahap yang terjadi dalam proses persepsi, kemudian dilanjutkan 

pada tahap keterlibatan konsumen dan pembelian. Level ini selain mempengaruhi 

persepsi juga mempengaruhi fungsi memori. 



16 
 

Berdasarkan pendapat diatas Hapsari (2008) mengambil beberapa kesimpulan 

tentang brand image sebagai berikut : 

a. Brand image mempengaruhi pola pikir dan pandangan konsumen mengenai 

merek secara keseluruhan. 

b. Brand image bukan hanya merupakan sebuah pemberian nama yang baik 

melainkan bagaimana cara mengenalkan produk kepada konsumen agar 

menjadi memori bagi konsumen dalam membentuk suatu persepsi akan 

sebuah produk. 

c. Brand image memegang kepercayaan, oemahaman dan persepsi konsumen 

terhadap suatu merek. 

d. Brand image merupakan asosiasi yang muncul dalam benak konsumen dalam 

bentuk pemikiran atau citra tertentu terhadap suatu merek. 

e. Brand image yang baik dapat meningkatkan penjualan produsen serta 

menghambat kegiatan pemasaran pesaing. 

f. Brand image merupakan faktor penting dalam keputusan pembelian 

konsumen sehingga konsumen menjadi loyal terhadap merek tertentu. 

2.1.6 Cara Membangun Keunggulan Citra Merek (Brand Image) 

Membangun sebuah merek tidak hanya memberikan logo atau nama pada 

sebuah produk atau jasa yang ditawarkan oleh produsen kepara para 

pelanggannya, tetapi harus mengerti  juga apa yang dibutuhkan para pelanggan, 

kegunaan dan keunggulan dari merek lain untuk memenuhi kepuasan para 

pelanggan atau konsumen. Menanamkan merek (brand) dalam benak pelanggan 
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harus memikirkan beberapa hal agar konsumen menjadikan sebuah merek nomor 

satu di benaknya. 

Merek bukan hanya sekedar nama melainkan sebuah nilai, konsep, 

karakteristik, dan citra dari produk. Merek yang baik akan menciptakan citra 

merek yang unggul di dalam benak konsumen dan hal tersebut membutuhkan 

pondasi yang kokoh juga. Oleh karena sebab itu perlu dilakukan beberapa cara 

untuk membangun citra merek. Langkah – langkah membangun citra merek 

menurut Rangkuti (2008), sebagai contoh : 

a. Memiliki positioning yang tepat 

Merek harus dapat menempati atau mempromosikan diri secara tepat untuk 

selalu menjadi yang nomor satu dan utama di benak konsumen. Hal tersebut 

bukan hanya didukung oleh kualitas produk melainkan kualitas pelayanan 

untuk memenuhi kepuasan konsumen. 

b. Memiliki brand value yang tepat 

Produsen harus membuat brand value yang tepat untuk membentuk brand 

personality yang baik terhadap merek untuk membuat merek semakin bernilai 

dan kompetitif di benak konsumen. Brand personality lebih cepat berubah 

dibandingkan brand positioning personality mengikuti permintaan atau 

kehendak konsumen setiap saat. 

c. Memiliki konsep yang tepat 

Untuk mengkomunikasikan brand value dan positioning yang tepat maka 

dibutuhkan konsep yang tepat sesuai sasaran baik terhadap produk, 
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segmentasi pasar, cara memasarkan, target pasar, kualitas pelayanan, dan lain 

sebagainya. Hal ini membantu perusahaan untuk membangun brand image 

yang baik di benak konsumen. 

2.2 Rebranding 

Rebranding lebih dari sekedar mengubah brand nama perusahaan atau 

lembaga, melainkan juga harus menyajikan hal baru atau produk baru untuk 

dipasarkan kepada khalayak ramai (konsumen). Rebranding juga akan memakan 

biaya dan banyak penelitian untuk melihat apa saja yang harus  dirubah atau 

ditambahan untuk memuaskan para konsumen lama dan penarikan minat pada 

konsumen baru.tidaklah mudah uuntuk melakukan rebranding di dalam 

perusahaan atau lembaga karena buth banyak pertimbangan, misalnya apakah 

aka nada konsumen yang hilang akibat rebranding yang dilakukan, membawa 

pengaruh terhadap orang – orang yang berada di dalamnya. Di dalam kasus ini, 

rebranding Kampung Glintung Kultur yang telah dilakukan oleh warga setempat 

apakah akan memberikan efek yang beda dari nama brand kampung sebelumnya 

3G (Glintung Go Green. Dalam hal minat wisatawan, perekonomian warga 

kampung Glintung. 

Dari pemaparan di atas, inti dari rebranding (dalam Tjiptono, 2005) kata re 

merupakan prefix (kata depan atau awalan) yang mempunyai arti sebagai (lagi 

atau baru) dan (kembali atau ke belakang). Oleh karena itu, peneliti 

menggunakan teori ini untuk bisa memahami maksud dari kata rebranding. 

Menurut Muzellec dan Lambkin (2006: 39-54), yaitu kata “rebrand” adalah 
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bentuk dari kata baru yang terdiri dari dua suku kata “re” dan “brand”. Re 

memiliki arti dari kata (lagi atau baru) yang menyiratkan bahwa tindakan yang 

dilakukan pada waktu lain. Menurut Muzellec dan Lambkin (2006) pengertian 

dari sebuah kata rebranding yaitu menciptakan suatu nama yang baru, istilah, 

simbol, desain atau suatu kombinasi kesemuanya  untuk satu brand yang tidak 

dapat dipungkiri dengan tujuan dari mengembangkan differensiasi (baru) posisi 

dalam pikiran dari pesaing. Dari kalimat “menciptakan suatu nama yang baru” 

tersirat bahwa dalam menciptakan atau membuat sebuah nama baru, sebuah 

perusahaan harus mengulangi lagi langkah – langkah terebut. 

2.2.1 Faktor – Faktor Penyebab Rebranding 

Rebranding adalah upaya yang dilakukan oleh suatu lembaga atau perusahaan 

untuk mengubah total atau memperbaharui merek, produk atau jasa yang 

ditawarkan kepada konsumen agar menjadi lebih baik dan tidak menghilangkan 

kesepakatan bersama yang telah dibentuk sebelumnya. Pada umumnya upaya me 

rebranding adalah perubahan logo, merek atau produk yang dengan kata lain 

melakukan rebranding maka para perusahaan atau lembaga mengubah nilai – 

nilai atau unsur dalam merek tersebut. 

Rebranding akan memakan waktu yang lama karena perusahaan atau lembaga 

harus mempertimbangkan secara matang apakah perubahan ini dapat membawa 

pengaruh terhadap beberapa faktor, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor 

internal, pengaruh  rebranding  terhadap para pengelola atau karyawan yang 

berada di dalam suatu lembaga atau perusahaan. Setelah adanya rebranding 
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apakah ada dampak pada kenerja dalam melakukan sebuah pekerjaanya yang 

baru dan memperkenalkannya kepada masyarakat atau para konsumen. Faktor 

eksternal, para konsumen dari sebuah produk atau jasa yang ditawarkan oelh para 

produsen akankah berkomitmen atau berpegang teguh pada merek (brand) yang 

saat ini telah dikembangkan. 

Aspek yang penting dalam membuat atau memperbaharui sebuah merek 

(brand) adalah bahsa atau tagline sebuah produk atau jasa. Contoh, wisata 

kampung Glintung yang dulu dikenal sebagai 3G (GlintungGo Green) mengubah 

merek dan tagline nya menjadi Glintung Kultur (kampung hijau dan seni 

budaya). Yang dimana Glintung Kultur tidak membuang atau mengganti makna 

dari tagline nya tetapi menambahkan beberapa unsur dan tidak menghilangkan 

unsur sebelumnya. 

Pada umumnya sebuah perusahaan melakukan rebranding karena beberapa 

alasan. 

a. alasan finansial, perusahaan secara finansial melakukan reorganisasi dan 

sebuah identitas baru diperlukan untuk hal itu. 

b. Adanya kepemimpinan baru, untuk mengiringi awal kepemimpinanya, mereka 

ingin “tanda atau simbolnya” sendiri di perusahaan yang didampinginya. 

c. Analisa prospektif pasar, setelah sekian tahun perusahaan perlu menegaskan 

kembali targetnya dan merencanakan mengubah positioningnya pada area 

yang baru, sehingga perlu citra yag baru pula untuk merefleksikan hal 

tersebut. 
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d. Merger, beberapa perusahaan bergabung menjadi satu perusahaan yang baru 

dengan nama baru. 

Ada tiga persyaratan penting dalam melakukan rebranding, buakn hanya untuk 

menutupi kecacatan atau kurangnya suatu produk, permasalahan di  dalam 

perusahaan maupun citra negatif. Dalam melakukan rebranding sebuah lembaga 

atau perusahaan, harus dilakukannya riset secara mendalam, memilih nama 

pengganti yang singkat, jelas, disukai dan mudah diingat oleh para konsumen. 

Argenti (2010: 163) telah menambahkan bahwa tujuan sebuah perusahaan untuk 

melakukan rebranding adalah : 

a. Menyegarkan kembali atau memperbaiki citra merek 

b. Memulihkan citra setelah terjadinnya skandal atau  krisis 

c. Bagian dari merger atau spin off 

d. Bagian dari merger ataupun akuisisi 

e. Mengharmonisasikan merek di pasar internasional 

f. Merasionalisasi portofolio merek 

g. Mendukung arah strategik pemasaran 

h.  Kepemimpinan baru 

i. Alasan finansial 

j. Analisa prospektif pasar, ada saat suatu perusahaan perlu untuk mengubah 

positioningnya pada tempat baru, sehingga perlu penyesuaian dengan citra 

baru untuk merefleksikan produk tersebut 

k. Identitas dari perusahaan tak dapat mewakili pelayanan dari perrusahaan 
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l. Perusahaan memiliki reputasi yang buruk atau negative 

m. Suatu perusahaan ingin memberikan sesuatu yang baru kepada publik, seperti 

pembenahan pelayanan dan lain sebagainya (Argenti, 2010: 163). 

2.2.2 Manfaat Rebranding 

Tujuan dilakukannya rebranding antara lain adalah untuk mengganti image 

perusahaan, ingin melakukan penyegaran brand perusahaan, memperbaiki citra. 

brand, ingin lebih dikenal di kalangan luas, adanya oerubahan segmen dan target 

perusahaan, serta berbagai tujuan perusahaan lainnya dalam proses rebranding 

terhadap publik. Oleh karena itu, kegiatan rebranding tidak akan memberikan 

manfaat maksimal, apabila tidak dikomunikasikan dengan baik kepada publik. 

2.3 Pengertian Desa Wisata  

Desa wisata ialah bentuk dari kesadaran diri masyarakat terhadap 

kemampuan, keterampilan dan potensi masing – masing untuk dikembangkan 

dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.  Dibentuknya desa wisata 

untuk meberdayakan masyarakat agar berperan atau menjadi pelaku 

pentingdalam mengembangkan desa wisata tersebutserta berupaya secara 

langsung untuk meningkatkan potensi yang ada di dalam wilayah desa tersebut 

untuk meningkatkan kesejahateraan perekonomian desa. 

Desa wisata merupakan suatu bentuk integrase antara atraksi, akomodasi, dan 

fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat 

yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Suatu desa wisata 
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memiliki daya tarik yang khas (dapat berupa keunikan fisik lingkungan alam 

perdesaan, maupun kehidupan sosial masyarakatnya) yang dikemas secara 

menarik sehingga daya tarik dapat menggerakan kunjungan wisatawan ke desa 

tersebut (Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata, 2001:1). 

2.3.1 Elemen Desa Wisata 

1. Karakteristik  

Adapula 3 karakteristik utama dari objek wisata yang harus diperhatikan 

dalam upaya pengembangan suatu objek wisata agar menarik dan dikunjungi 

para wisatawan. Seperti yang  diungkapkan (Oka A. Yoeti, 2008), 

karakteristik tersebut antara lain : 

a. Daerah tersebut harus  memiliki apa yang disebut “ something to see “ 

Artinya di tempat tersebut harus ada objek wisata dan atraksi wisata yang 

berbeda dari apa yang dimiliki oleh daerah lain. Dengan kata lain, daerah 

itu harus mempunyai daya tarik yang khusus dan unik. 

b. Daerah tersebut harus tersedia apa yang disebut dengan “something to do”. 

Artinya di tempat tersebut  selain banyak yang dapat disaksikan, harus 

disediakan pula fasilitas rekreasi atau amustment yang dapat membuat 

wisatawan betah tinggal lebih lama di tempat tersebut. 

c. Di daerah tersebut harus tersedia apa yang disebut dengan “something to 

buy”. Artinya ditempat tersebut harus ada fasilitas berbelanja, terutama 

berang – barang souvenir dan kerajinan tangan masyarakat sebagai oleh – 

oleh dibawa pulang. 
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2.3.2 Kriteria Desa Wisata 

untuk membangun sebuah desa atau kampung wisata tidaklah mudah, karena 

masyarakat harus mengetahui kreadibilitas masing – masing, potensi desa yang 

akan ditwarkan, sarana dan prasarana yang dibutuhkan di dalam desa yang akan 

dikembangkan menjadi objek wisata yang dapat menarik minat pengunjung. 

Tidak hanya pemandangan desa saja yang dikembangkan tetapi juga suasana atau 

gaya kehidupan di desa menjadi salah satu faktor yang membuat pengunjung atau 

turis tertarik karena sebuah desa mmempunyai adat dan budaya masing – masing.   

Menurut ( Muliawan, 2008 ) kriteria dari desa wisata adalah : 

a. Memiliki potensi keunikan dan daya tarik wisata yang khas ( sebagai atraksi 

wisata ) baik  berupa karakter fisik lingkungan alam pedesaan maupun 

kehidupan sosial budaya kemasyarakatnya. 

b. Memiliki dukungan dan kesiapan fasilitas pendukung kepariwisataan terkait 

dengan kegiatan wisata pedesaan, yang antara lin dapat berupa : akomodasi / 

penginapan, ruang interaksi antara masyarakat dengan wisatawan / tamu, atau 

fasilitas pendukung lainnya. 

c. Memiliki interaksi dengan pasar ( wisatawan ) yang terermin dari kunjungan 

wisatawan ke lokasi desa tersebut. 
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d. Adanya dukungan, inisiatif dan partisipasi masyarakat setempat terhadap 

pengembangan desa tersebut terkait dengan kegiatan kepariwisataan ( sebagai 

desa wisata.  

2.3.3 Komponen Pengembangan Desa Wisata 

yang dimaksud dengan komponen pengembangan desa adalah alat atau fasilitas 

yang digunakan untuk dijadikan pelengkap contoh potensi apa yang bisa diangkat 

dalam program Glintung Kultur. Contoh rumah warga yang dijadikan homestay yang 

disewakan kepada pengunjung  yang ingin menetap sementara untuk menikmati 

suasana kampung, aktifitas kampung maupun yang tertarik dengan adat dan budaya 

di kampung Glintung Kultur. Karena fokus dari program Glintung Kultur ialah 

melestarikann kearifan lokal dan nuansa kental perkampungan meskipun terletak di 

daerah kepadatan Kota Malang. 

Komponen – komponen dalam pengembangan desa wisata menurut ( 

Karyono, 1997 ) adalah : 

a. Atraksi dan kegiatan wisata, atraksi wisata bisa berupa seni, budaya, warisan 

sejarah, tradisi, kekayaan alam, hiburan, jasa dan yang lain- lain yang 

merupakan daya tarik wisata. Atraksi ini memberikan khas daerah tersebut 

yang mendasari minat wisatawan untuk berkunjung ke tempat tersebut. 

Kegiatan wisata adalah hal yang dikerjakan wisatawan atau apa motivasi 

wisatawan datang ke destinasi yaitu keberadaan mereka disana dalam waktu 

setengah hari bahka berminggu – minggu. 
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b. Akomodasi, akomodasi pada desa wisata yaitu  sebagian dari tempat tinggal 

penduduk setempat atau unit – unit yang berkembang atas tempat tinggal 

penduduk. 

c. Unsur institusi atau kelembagaan dan SDM, dalam pengembangan desa 

wisata lembaga yang mengelola harus memiliki kemampuan yang handal. 

d. Fasilitas pendukung wisata lainnya, pengembangan desa wisata harus 

memiliki fasilitas – fasilitas pendukung seperti sarana komunikasi. 

e. Infrastruktur lainnya, infrastruktur lainnya juga sangat penting disiapkan 

dalam pengembangan desa wisata seperti system drainase. 

f. Transportasi, transportasi sangat penting untuk memperlancar akses tamu. 

g. Sumber daya lingkungan alam dan sosial budaya. 

h. Masyarakat, dukungan dari masyarakat sangat besar perananya seperti 

menjaga kebersihan lingkungan, keamanan, keramah tamahan. 

i. Pasar domestik dan mancanegara, pasar desa wisata bisa berupa pasar 

domestik maupun mancanegara.   

2.3.4 Pengembangan Desa Wisata 

Dalam pengembangan kampung wisata, lebih memperlihatkan upaya yang telahh 

dilakukan oleh Glintung Kultur dalam mengembangkan potensi wisata di kampung 

tersebut. Mulai dari pengurangan pengangguran dan menambah pendapatan warga 

dengan berbagai macam program yang telah disepakati bersama, menjalin hubungan 

dengan kampung wisata tematik lainnya, mengadakan event rutin untuk 

memperkenalkan Glintung Kultur dan pemanfaatan media sosial untuk 
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mempromosikan kamppung Glintung Kultur. Tetapi semua itu belum mencapai target 

yang dituju, karena masih minim nya fasilitas dan saran program Glintung Kultur 

contohnya, sanggar tari untuk para penari cilik mereka berlatih, taman baca, agen 

travel resmi dan lain sebagainya. Salah satu keinginan sebenarnya ialah menjalin 

hubungan dengan universitas yang mempunyai program pertukaran pelajar asing, 

untuk bisa mengenal seni budaya malangan di Glintung Kultur. 

Suemarno (2010) mengemukakan bahwa untuk suksenya pengembangan desa 

wisata perlu ditempuh upaya – upaya sebagai berikut : 

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia ( SDM ) bisa dilakukan melalui 

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

sebagainya serta di bidang – bidang kepariwisataan. 

2. Kemitraan atau kerja sama dapat saling menguntungkan antara pihak 

pengelola desa wisata dengan para pengusaha pariwisata kota atau pihak 

pembina desa wisata dalam hal ini pihak dinas pariwisata daerah. Bidang – 

bidang usaha yang dikerjasamakan antara seperti bidang akomodasi, 

perjalanan, promosi, pelatihan, dan lain – lain. 

3. Kegiatan pemerintahan desa. Kegiatan dalam rangka desa wisata yang 

dilakukan pleh pemerintah desa, antara lain seperti rapat – rapat dinas, 

pameran pembangunan, dan upacara hari – hari besar diselenggarakan di desa 

wisata. 

4. Promosi. Desa wisata harus serinng dipromosikan melalui berbagai media. 
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5. Festival/pertandingan. Secara rutin diselenggarakan kegiatan – kegiatan yang 

bisa menarik wisatawan atau penduduk desa lain mengunjungi desa tersebut, 

misalnya mengadakan pertandingan, festival, dan lain – lain. 

6. Membina organisasi masyarakat. Penduduk desa yang biasanya merantau 

kemudian mudik atau tradisi lain dapat dibina dan diorganisir untuk 

memajukan desa wisata mereka. 

7. Kerja sama dengan universitas. Kerja sama sebaiknya dilakukan dengan 

universitas atau perguruan tinggi yang melakukan pengembangan dan 

pengabdian supaya dilaksanakan di desa wisata. Hal ini guna membuka 

peluang dan masukan bagi kegiatan di desa wisata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


