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Abstract 

Tourism is a non-oil based leading industry which moves in service sector. Indonesia has 

various potentials with its beautiful nature and uniquiness of cultures in each area. Central 

Java, especially Semarang Sub-District  has a great potential in tourism both nature and 

culture. Menari Tourism Village is one of tourism villages in Semarang Sub-District which is 

very attrative and interesting. Regarding to its potential, this village is becoming a mainstay of 

village tourism in Semarang Sub-District. This village has received more visitors every year 

compared to other tourism villages in this Sub-District. Therefore, the research was conducted 

in this site especially on how the marketing strategy applied to generate numerous visitors. The 

research used qualitative method to get insights of the marketing strategy in Menari tourism 

village. The result showed that by conducting a tourism village festival, this village can 

successfully and effectively generate 3000 visitors in 2015. However, the branding was 

somewhat misleading to future visitors and the pricing of product package offered to visitors 

need to be reviewed. 
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1. Judul 

Strategi Pemasaran Dari Desa Wisata Menari Kabupaten Semarang. 

 

2. Latar Belakang Masalah 

 

Pariwisata saat ini telah menjadi salah satu industri terbesar di abad ini. Hal ini bisa dilihat 

dari partisipasinya dalam dunia ekonomi seperti penyerapan tenaga kerja dan jumlah tingkat 

pendapatan secara ekonomis terhadap pendapatan dunia. Berdasarkan berbagai indikator 

perkembangan potensi wisata di dunia, di tahun-tahun yang akan datang pariwisata diprediksi 

akan semakin meningkat. 

Di Indonesia pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan non migas. Sebagai sektor 

yang multisektoral, Pemerintah Indonesia berharap pariwisata mampu menjawab dan membantu 

program pemerintah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia dan mengurangi 

kemiskinan. Potensi-potensi wisata yang terdapat di Indonesia sangat beragam mulai dari alamnya 

yang luar biasa menarik, sampai dengan budaya yang unik di setiap daerah. Selain meningkatkan 

perekonomian  masyarakat setempat, pemerintah sendiri mendapat keuntungan tersendiri dari 

kedatangan turis asing yang datang berkunjung ke Indonesia. 

Jawa Tengah khususnya Kabupaten Semarang adalah salah satu daerah yang memiliki 

potensi wisata mulai dari alam sampai dengan kebudayaan yang beragam. Letak geografis 

Kabupaten Semarang yaitu berada di dataran tinggi dan memiliki udara yang sejuk karena 

dikelilingi oleh beberapa Gunung yang terkenal di Indonesia yaitu Gunung Merbabu, Gunung 

Telomoyo dan Gunung Ungaran. Potensi alam ini di manfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten 

Semarang khususnya Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Semarang (Disporapar) 

selaku pengelola pariwisata yang ada di Kabupaten Semarang untuk dijadikan salah satu daya 

tarik wisata. Kabupaten Semarang sendiri memiliki banyak sekali Desa Wisata yang berpotensi 

untuk dijadikan daya tarik wisata, sehingga Disporapar melakukan upaya pemasaran untuk 

mendapatkan angka kunjungan wisatawan yang tingg. 

Desa Wisata merupakan destinasi wisata alternatif yang sedang menjadi fokus pembangunan 

oleh Pemerintah di setiap daerah. Dengan adanya Desa Wisata, Pemerintah Daerah (Pemda) 

berharap dapat meningkatkan jumlah pendapatan secara ekonomi baik buat Pemda maupun buat 

masyarakat setempat. Pemerintah daerah saat ini sedang gencar dalam membangun dan 

mengembangkan desanya untuk dijadikan objek daya tarik wisata yang baru. Oleh sebab itu 

Pemerintah daerah harus bekerja sama dengan pihak pengelola atau pengurus setiap desa untuk 

membahas terkait Desa Wisata. Sebagai contoh Desa Wisata yang sudah maju adalah desa Tanon 

Kabupaten Semarang atau dikenal sebagai Desa Wisata Menari. Desa Wisata Menari merupakan 

salah satu peserta Festival Desa Wisata di Bandungan yang mampu menarik perhatian 

pengunjung untuk datang di stand mereka, dengan pelayanan yang ramah, mereka mulai 
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menawarkan paket wisata desa mereka sambil menunjukan produk fisik kepada setiap 

pengunjung dan memberikan cendramata berupa kalung yang dibuat oleh masyarakat Desa 

Menari itu sendiri. Inilah yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian bagaimana 

strategi yang dilakukan oleh pengelola Desa Wisata Menari dalam memasarkan potensi Desa 

Wisata mereka. 

 

3. Perumusan Masalah 

 

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi pemasaran Desa 

Wisata Menari dalam mempromosikan produknya sampai dengan implementasinya yang hasilnya 

berdampak terhadap wisatawan, masyarakat, dan Pemerintah. Dari permasalahan yang diuraikan 

diatas maka peneliti mencoba menentukan perumusan masalah yang ada di Desa Wisata Menari 

dengan beberapa pertanyaan pertanyaan penelitian tentang bagaimana strategi pemasaran Desa 

Wisata Menari. 

 

4. Pertanyaan Penelitian 

 

1. Bagaimana positioning dari Desa Wisata Menari? Siapa yang menjadi target pasar? 

2. Bagaimana dengan harga produk yang ditawarkan? Faktor apa yang dipertimbangkan ? 

3. Apa produk yang ditawarkan oleh Desa Wisata Menari? 

4. Bagaimana distribusi produk? 

5. Promosi apa yang sudah dilakukan oleh Desa Wisata Menari? 

6. Bagaimana respon wisatawan terhadap promosi yang dilakukan? 

 

5. Tujuan  

 

a. Mengetahui strategi pemasaran yang diterapkan oleh Desa Wisata Menari. 

b. Mengetahui cara Desa Wisata dalam mempromosikan produknya. 

c. Mengetahui bagaimana cara sebuah Desa Wisata mendistribusikan hasil produknya serta 

bagaimana menentukan target pasar Desa Wisata Menari. 

 

Manfaat bagi Peneliti 

 

a. Mendapat pengetahuan yang baru serta wawasan yang luas menggenai pemasaran pada 

umumnya dan pemasaran pariwisata pada khususnya. 

b. Mendapatkan pengetahuan mengenai bagaimana strategi pemasaran sebuah Desa Wisata.  
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Manfaat bagi Desa Wisata Menari 

 

a. Dapat digunakan oleh pengelola Desa Wisata Menari sebagai acuan untuk promosi. 

b. Dapat digunakan oleh pihak Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang sebagai acuan untuk 

mempromosikan Desa-desa Wisata yang ada di Kabupaten Semarang.  

 

6. Ruang Lingkup  

 

Penelitian ini dilakukan di Desa Wisata Menari Kabupaten Semarang. Wilayah yang 

dijadikan tempat sebagai wilayah penelitian adalah wilayah Kopeng yang masih berada di kawasan 

Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di Dusun Tanon. Tanon merupakan nama 

Dusun yang terdapat di Desa Menari yang masuk di wilayah Ngrawan Kecamatan Getasan 

Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah. Terletak di bawah kaki Gunung Telomoyo dengan 

menawarkan suasana alam pedesaan yang masih sejuk dan jauh dari polusi.  

Letak Desa Ngrawan sendiri tidak jauh dari pusat-pusat kota-kota. Jarak Desa Ngrawan ke 

Magelang 33,3 Km, ke Jogjakarta 76,28 Km, ke Solo 50 Km, ke Semarang 58 Km, sedangkan ke 

Salatiga hanya 11,7 Km. Hal ini membuat aksesibilitasnya mudah terjangkau, dan bisa ditempuh 

paling lama 2 jam dari Jogjakarta. Desa  Menari merupakan salah satu desa yang ada di 

Kabupaten Semarang yang menghasilkan sayur-sayuran karena sebagian besar penduduk 

berprofesi sebagai petani dan peternak. Desa ini juga memiliki potensi alam yang sangat menarik 

dan jauh dari kebisingan kota. Hal ini menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan yang ingin 

mencari suasana pedesaan yang bertemakan alam guna menghilangkan lelah setelah beraktifitas 

atau bekerja di perkotaan. 

Penelitan dilakukan pada acara Festival Desa Wisata. Acara tersebut dilaksanakan oleh Dinas 

Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Semarang, di mana Desa Wisata Menari menjadi 

salah satu peserta dalam acara tersebut. Acara Festival Desa Wisata dilaksanakan selama tiga hari 

di objek Wisata Water Park Bandungan, mulai dari 15 Agustus sampai dengan 17 Agustus 2015.  

Selama tiga hari di acara tersebut, peneliti lebih banyak mengamati bagaimana cara mereka 

menarik perhatian para pengunjung atau wisatawan yang datang berkunjung pada saat itu, untuk 

melihat potensi-potensi apa saja yang ditawarkan oleh Desa Wisata Menari. Penelitian berikutnya 

dilakukan pada bulan februari 2016 dengan menemui langsung ketua kelompok sadar wisata 

(pokdarwis) Desa Wisata Menari. 
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7. Metode Penelitian  

 

Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang sering digunakan dalam 

sebuah penelitian, karena data yang terkumpul akan dikelolah secara deskripsi agar dapat lebih 

mudah dipahami. Sementara itu, menurut (Sugiono, 2009:15), metode penelitian kualitatif adalah 

metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositifsime, digunakan untuk meneliti pada 

kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai 

instrument kunci, pengambilan sample sumber dan data dilakukan secara purposive dan 

snowbaal, teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi (gabungan) analisis data 

bersifat induktif / kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada 

generalisasi.  

Penelitian ini dibuat dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan 

melakukan proses wawancara kepada narasumber yang ada di Desa Wisata Menari.  Data hasil 

penelitian akan dideskripsikan dalam bentuk narasi supaya lebih mudah dipahami. Tahap 

penelitian yang dipakai dalam penelitian ini hanya terbagi menjadi tiga dalam yaitu (1) Tahap 

observasi, (2) Tahap pengumpulan data, (3) Tahap analisis data. 

 

1. Tahap Observasi 

 

Untuk dapat mengumpulkan data penelitian terlebih dulu perlu dilakukan observasi untuk 

melihat kondisi objek penelitian dan berapa jumlah subjek penelitian yang akan diwawancara. 

Observasi dilakukan hanya sekali. Observasi tersebut bertujuan untuk melihat wilayah atau 

kondisi dari Desa Wisata Menari itu sendiri. Selain melihat letak geografisnya observasi tersebut 

sekaligus mencari narasumber yang tepat untuk bisa diwawancarai. Patton (1990: 201 dalam 

Poerwandari, 1998: 63) menegaskan “observasi merupakan metode pengumpulan data esensial 

dalam penelitian, apalagi penelitian dengan pendekatan kualitatif. Agar memberikan data yang 

akurat dan bermanfaat, observasi sebagai metode ilmiah harus dilakukan oleh peneliti yang 

sudah melewati latihan-latihan yang memadai, serta telah mengadakan persiapan yang teliti dan 

lengkap”. Oleh sebab itu observasi sangat diperlukan dalam penelitian karena data akan lebih 

valid ketika bisa datang langsung ketempat atau tujuan untuk diteliti. 

 

2. Tahap Pengumpulan  Data Melalui Wawancara.  

 

Setelah observasi selesai dilakukan, selanjutnya adalah tahap pengumpulan data. Dalam 

penelitian ini ada bereberapa tahap wawancara yang dilakukan oleh peneliti dalam 

pengumpulan data. Wawancara yang pertama dilakukan di Dinas Pemuda, Olah Raga, dan 

Pariwisata Kabupaten Semarang. Ada dua jenis pengambilan data yang saya terapkan dalam 
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penelitian ini yaitu primer dan sekunder. Disebut primer karena data yang dihasilkan atau 

dikumpulkan oleh peneliti adalah hasil usahanya sendiri dalam sebuah penelitian. Berbeda 

dengan sekunder karena data yang dibutuhkan sudah tersedia atau sudah ada dan bisa 

diambil untuk dijadikan bahan penelitian. Seperti halnya di Dinas Pemuda, Olah Raga, dan 

Pariwisata Kabupaten Semarang, data mengenai Desa Wisata Kabupaten Semarang sudah 

ada dan tersedia disitu, sehingga peneliti tinggal memanfaatkan data mengenai Desa Wisata 

Menari.  

Wawancara kedua dilakukan terhadap staff dan beberapa pengunjung yang datang ke 

stand Desa Wisata Menari. Dalam wawancara tersebut peneliti mengambil dua orang staff 

dan lima orang pengunjung untuk menambah data penelitian. Alasan peneliti  

mewawancarai staff dan pengunjung adalah yang pertama staff merupakan orang 

lapangan yang menjalankan atau melakukan tugas untuk melayani para wisatawan yang 

datang berkunjung ke stand mereka. Selain itu, mereka juga merupakan salah satu orang 

yang mengetahui strategi dan cara mempromosikan produk atau Desa Wisatanya sendiri. 

Yang kedua adalah para pengunjung karena mereka yang bisa menilai dan merasakan 

bagaimana pelayanan yang diberikan oleh para staff.  

Wawancara selanjutnya lakukan di dua tempat berbeda yang pertama di acara Festival 

Desa Wisata dan yang kedua di acara Seminar yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa 

Progdi Jurusan Destinasi Paiwisata pada saat itu Ketua Kelompok Sadar Wisata Desa Menari 

diundang sebagai salah satu pembicara. Alasan saya mewawancarai beliau karena beliaulah 

yang merancang semua program dan memiliki peran yang sangat penting dalam kemajuan 

pembangunan Desa Wisata Menari. Menurut Patton (1998) “dalam proses wawancara 

dengan menggunakan pedoman umum wawancara ini, interview dilengkapi pedoman 

wawancara yang sangat umum, serta mencantumkan isu-isu yang harus diliput tampa 

menentukan urutan pertanyaan, bahkan mungkin tidak terbentuk pertanyaan yang eksplisit”. 

Oleh sebab itu pertanyaan yang diberikan kepada narasumber hanya terkait seputar 

pemasaran Desa Wisata Menari itu sendiri. 

 

8. Tinjauan Pustaka 

 

Di dalam dunia bisnis, pemasaran merupakan langkah awal yang dilakukan oleh perusahaan 

dalam memperkenalkan produknya kepada target pasar. Dengan adanya pemasaran, calon 

konsumen akan lebih mudah untuk mengenal produk yang akan dibelinya. Pariwisata merupakan 

salah satu sektor yang membutuhkan pemasaran karena dengan adanya pemasaran, potensi-

potensi wisata yang ada akan lebih dikenal oleh banyak orang. 

Pemasaran sendiri memiliki variabel-variabel inti dalam melakukan kegiatan-kegiatan 

penjualan yang dilakukan oleh perusahaan. Variabel-variabel tersebut antara lain produk, harga, 
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tempat/distribusi, promosi, dan Positioning.  Perusahaan akan lebih mudah dalam melakukan 

kegiatan pemasaran karena adanya variabel-variabel pendukung tersebut. variabel-variabel 

tersebut harus dikelolah dengan baik agar dapat menjadi daya tarik tersendiri dimata konsumen. 

Pemasaran memiliki pengertian yang sangat luas. Bukan hanya variabel-variabel tersebut 

yang menjadi inti dari sebuah pemasaran tetapi masih ada variabel-variabel lain yang mungkin 

lebih efektif untuk dilakukan oleh perusahaan dalam melakukan kegiatan pemasaran. Dalam hal 

ini ada beberapa pengertian mengenai pemasaran menurut para ahli beserta variabel-variabel inti 

dalam kegiatan pemasaran. 

Peneliti sebelumnya pernah melakukan penelitian mengenai Desa Wisata. Penelitian yang 

dilakukan oleh Ririn Wahyuning hanya membahas tentang bagaimana letak geografisnya, 

potensi-potensi apa saja yang ada di Desa Wisata tersebut dan menceritakan bagaimana 

kehidupan masyarakat setempat. Seperti yang ditulis oleh Ririn Wahyuning (2010) yang berjudul 

Pengembangan Desa Wisata Bunga di Desa Sidomulyo Kota Batu Kecamatan Batu. Sejauh ini 

belum ada hasil penelitian yang membahas bagaimana cara Desa Wisata tersebut mempromosikan 

produknya atau strategi apa yang mereka gunakan untuk mempromosikan produknya. Oleh sebab 

itu penelitian ini dibuat agar pengetahuan mengenai Desa Wisata menjadi semakin bertambah 

khususnya mengenai strategi pemasarannya. 

 

8.1. Perbedaan Barang dan Jasa 

 

Bauran pemasaran merupakan pemasaran yang digunakan perusahaan barang/jasa untuk 

mencapai sasaran pemasarannya dalam target pasar. Setelah perusahaan barang/jasa menentukan 

target pasarnya dan menentukan posisi apa yang akan didudukinya di pasar sasaran, maka 

langkah selanjutnya adalah merancang strategi bauran pemasaran. Menurut Zeithaml dan Bitner 

dalam Hurriyati (2005:28) ”Jasa pada dasarnya adalah seluruh aktivitas ekonomi dengan output 

selain produk dalam pengertian fisik, dikonsumsi dan diproduksi pada saat bersamaan, 

memberikan nilai tambah dan secara prinsip tidak berwujud (intangible) bagi pembeli 

pertamanya.” 

Jasa merupakan suatu aktifitas atau penampilan yang bersifat tidak nyata yang ditawarkan 

untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Menurut Sucherly (1999: 4) ada empat 

karakteristik pokok pada jasa yang membedakan dengan barang, meliputi : 

1. Intangibility (tak berwujud) yaitu jasa mempunyai sifat tak berwujud yang tidak bisa dilihat, 

diraba, didengar atau dicium sebelum kita membeli. 

2. Inseparability (tak dapat dipisahkan) yaitu jasa pada umumnya dihasilkan dan dikonsumsi 

pada saat yang bersamaan. Barang pada umumnya diproduksi, ditempatkan di gudang, dan 

kemudian dikonsumsi. 
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3. Variability (berubah-ubah) yaitu jasa tidak dapat distandarisasi sehingga bentuk, kualitas, dan 

jenisnya tergantung pada siapa yang menghasilkan, kapan dan dimana jasa tersebut 

dihasilkan. 

4. Perishability (daya tahan) yaitu jasa tidak dapat disimpan, 

 

Dalam hal ini pemasaran jasa melibatkan unsur manusia didalam proses produksi dan 

konsumsinya yang cenderung tidak bisa diprediksi dan cenderung tidak konsisten dalam hal 

sikap dan perilakunya. Kualitas jasa sulit distandarisasi oleh sebab itu pelayanan antara 

pelanggan tidak bisa sama dan bisa jadi akan ada perbedaan penyampaian kualitas produk kepada 

pelanggan. 

Berikut ini adalah perbedaan menurut para ahli antara barang/produk dengan jasa. Produk 

adalah suatu sifat yang kompleks baik dapat diraba maupun tidak dapat diraba, termasuk 

bungkus, warna, harga, prestise perusahaan dan pengecer, pelayanan perusahaan dan pengecer, 

yang diterima oleh pembeli untuk memuaskan keinginan atau kebutuhannya (Stanton, 2004:179). 

Sedangkan Secara definitive jasa ialah kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada 

pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun, 

serta produksi jasa mungkin berkaitan atau mungkin tidak berkaitan dengan fisik (Kotler, 

2008:24). 

Pemasaran produk tidak cukup hanya dengan pemasaran eksternal atau yang dikenal dengan 

4P tetapi harus diikuti pula dengan peningkatan kualitas atau keterampilan para personil yang ada 

dalam perusahaan. Kepuasan konsumen tidak hanya terletak pada mutu produk, misalnya objek 

wisata  yang indah dan memiliki potensi yng sangat menarik untuk dinikmati, tetapi juga harus 

dipadukan dengan melakukan service quality improvement supaya peningkatan pelayanan benar-

benar meyakinkan. Disimpulkan bahwa Pariwisata adalah salah satu industri yang bergerak 

dalam bidang jasa, sehingga pemasarannya harus lebih terarah atau lebih fokus supaya bisa 

menjadi efektif dalam memuaskan konsumen/wisatawan. 

 

8.2. Pengertian Pemasaran  

 

Pemasaran merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dalam 

membangun hubungan yang kuat dengan konsumen dengan tujuan agar dapat bertukar nilai 

dengan para konsumen. Pemasaran, menurut Daryanto (2011 : 1) adalah “suatu proses sosial dan 

manajerial dimana individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka 

dengan menciptakan, menawarkan, dan bertukar sesuatu yang bernilai satu sama lain”. 

Kebanyakan orang masih beranggapan bahwa pemasaran hanyalah sebuah proses menjual 

dan mengiklankan sebuah barang ataupun jasa, padahal pemasaran memiliki arti yang sangat 

luas. Pemasaran adalah sebuah proses dimana terjadi pertukaran nilai antara satu dengan yang 
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lain, dengan kata lain masing-masing pihak akan memperoleh kepuasaan secara sosial maupun 

secara manajerial. Berikut ini adalah pendapat dari para ahli tentang pengertian pemasaran : 

Pemasaran (marketing) menurut Kotler dan Armstong (2008 : 6) yaitu sebagai proses dimana 

perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan yang kuat dengan 

pelanggan dengan tujuan untuk menangkap nilai dari pelanggan sebagai imbalannya. 

Pemasaran, menurut Daryanto (2011 : 1) adalah suatu proses sosial dan manajerial dimana 

individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka dengan menciptakan, 

menawarkan, dan bertukar sesuatu yang bernilai satu sama lain. 

Arti Pemasaran yang dikemukakan oleh para ahli memiliki tujuan yang sama yaitu memenuhi 

keinginan dan kebutuhan konsumen. Dalam memenuhi kebutuhan serta keinginan dari para 

konsumen, perusahaan harus bisa merencanakan, mendistribusikan dan mempromosikan barang 

dan jasa dengan sebaik mungkin agar dapat diterima oleh para konsumen. 

 

8.3. Bauran Pemasaran (marketing mix) 

 

Bauran Pemasaran (marketing mix)  adalah kumpulan alat pemasaran taktis terkendali yang 

dipadukan perusahaan untuk menghasilkan respons yang diinginkan di pasar sasaran (Kotler dan 

Armstrong, 2008 : 62). Analisis terhadap bauran pemasaran merupakan hal paling penting yang 

harus dilakukan oleh perusahaan agar dapat mengetahui keinginan dan kebutuhan dari pada 

konsumen.  

Bauran pemasaran merupakan hal inti dari semua sistem pemasaran karena dapat 

menggabungkan beberapa variabel untuk menyesuaikan keinginan konsumen atau target pasar. 

Menurut Kotler dan Armstrong (1997) yang menyatakan bahwa marketing mix as the set of 

controllable marketing variables that the firm bleads to produce the response it wants in the 

target market”. Dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa bauran pemasaran merupakan 

variable-variabel terkendali yang digabungkan untuk menghasilkan tanggapan yang diharapkan 

dari pasar sasaran. 

Variabel- variabel tersebut dapat dikelompokkan menjadi 5p yaitu produk (product), harga 

(price), tempat/distribusi (place), promosi (promotion), dan positioning. Kelima kelompok 

variabel tersebut merupakan kegiatan inti perusahaan dalam melakukan pemasaran. Pemasaran 

yang efektif dapat menggabungkan ke lima variabel tersebut agar dapat mencapai tujuan serta 

dapat menghantarkan nilai bagi para konsumen. 

 

a. Produk (product) 

 

Dalam dunia pariwisata produk merupakan salah satu elemen penting dari sebuah objek 

wisata dalam menjalankan program pemasarannya karena produk meliputi lebih dari sekedar 
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barang berwujud. Pengelola objek wisata harus mampu membuat yang strategi dalam 

memasarkan produknya karena strategi produk dapat mempengaruhi strategi pemasaran lainnya. 

Produk yang ditawarkan kepada konsumen diharapkan bisa menjadi produk yang dapat 

memenuhi kebutuhan serta keinginan para konsumen. 

Produk pariwisata merupakan suatu paket yang dikemas dengan tujuan untuk memenuhi 

kebutuhan wisatawan. Paket tersebut terdiri dari bermacam-macam unsur yaitu mulai dari objek 

dan daya tarik wisata, transportasi, akomodasi dan hiburan, dimana tiap unsur produk pariwisata 

dipersiapkan oleh masing-masing perusahaan dan ditawarkan  kepada konsumen atau wisatawan. 

Produk merupakan kombinasi barang dan jasa yang ditawarkan oleh seseorang atau lembaga 

untuk memenuhi kebutuhan pasar, (Marius P. Angipora, 2002 : 26). 

Produk merupakan keseluruhan pelayanan yang dapat dirasakan oleh konsumen ketika dia 

membeli produk tersebut. Begitu juga dengan produk wisata, konsumen/wisatawan dapat 

menikmati produk tersebut mulai dari ia meninggalkan tempat tinggalnya sampai dia kembali 

kerumah dimana ia berangkat semula.  

 

b. Harga (Price) 

 

Harga adalah sejumlah uang yang dikorbankan untuk mendapatkan barang maupun jasa 

dalam kondisi tertentu. Disamping itu harga merupakan salah satu unsur dari bauran pemasaran 

yang memiliki sifat yang fleksibel, itu artinya harga tersebut dapat berubah-ubah dengan cepat. 

Harga adalah satuan moneter atau ukuran lainnya (termasuk barang dan jasa lainnya) yang 

ditukarkan agar memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan suatu barang dan atau jasa 

(Fandy Tjiptono 2008;151). 

Dalam dunia pariwisata harga merupakan unsur yang sangat penting, karena harga merupakan 

satu-satunya unsur bauran pemasaran yang memberikan pemasukan atau pendapatan. Menurut 

(Tjiptono, 2008 : 151) “harga merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang 

memberikan pemasukan atau pendapatan bagi perusahaan”. Harga yang dibuat harus sebanding 

dengan penawaran yang ditawarkan kepada calon wisatawan, karena apabila calon wisatawan 

sudah membeli produk atau paket wisata yang ditawarkan maka mereka harus mendapatkan apa 

yang mereka inginkan. 

Kotler dan Armstrong (2008 : 63) “harga adalah jumlah uang yang harus dibayarkan 

pelanggan untuk memperoleh produk”. Pihak pengelola objek wisata harus bisa membuat 

potensi-potensi wisata menjadi sebuah produk atau paket wisata agar layak untuk dipasarkan. 

Selain potensi dan komponen paket wisata yang ditawarkan, calon wisatawan akan melihat harga 

yang ditawarkan kepada mereka. Harga seringkali digunakan sebagai nilai bilamana harga 

tersebut dihubungkan dengan manfaat yang mereka rasakan. Harga yang dibuat harus sesuai 

dengan produk. Dalam hal ini produk atau paket wisata harus sesuai dengan harga yang 
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ditawarkan ke calon wisatawan karena harga sangat berpengaruh terhadap produk yang akan 

ditawarkan. 

 

c. Promosi (Promotion) 

 

Promosi adalah aktivitas berkomunikasi yang berasal dari informasi yang tepat. Menurut 

Kotler dan Armstrong (2008 : 219) “promosi adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran”.  

Komunikasi pemasaran yang dimaksud adalah aktivitas dimana terjadi antara calon pembeli 

dengan penjual produk. Promosi bertujuan untuk memberikan informasi kepada calon pembeli 

dan membujuk/mempengaruhi agar si calon pembeli dapat membeli produk tersebut. Tujuan 

utama dari promosi menurut Tjiptono (2008 : 221) adalah “menginformasikan, mempengaruhi 

dan membujuk, serta mengingatkan pelanggan sasaran tentang perusahaan dan bauran 

pemasarannya.” 

Promosi merupakan salah satu variabel dari marketing mix yang memiliki fungsi untuk 

memberikan informasi, membujuk, mengingatkan, menambah nilai. Berikut definisi promosi 

menurut beberapa dari para ahli adalah:  

1. Menurut Kotler (2000 : 74) “Promosi mencakup semua alat-alat bauran pemasaran(marketing 

mix) yang peran utamanya adalah lebih mengadakan komunikasi yang sifatnya 

membujuk”.Menurut (Mursid, M, 1997: 95). Promosi adalah komunikasi yang persuasif, 

mengajak, mendesak, membujuk, meyakinkan. Ciri dari komunikasi yang persuasif 

(komunikasi) adalah ada komunikator yang secara terencana mengatur berita dan cara 

penyampaiannya untuk mendapatkan akibat tertentu dalam sikap dan tingkah laku si 

penerima. 

2. Menurut Swastha (2003 : 349)“Promosi merupakan arus informasi atau persuasi satu arah 

yang dibuat untuk mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan yang menciptakan 

pertukaran dalam pemasaran”. 

Dalam hal ini melalui promosi yang baik  Perusahaan berharap produk yang ditawarkan dapat 

menarik konsumen sebanyak mungkin agar tertarik dan mau membeli produk tersebut.Promosi 

memiliki peran sebagai penghubung produk kepada konsumen. Tanpa  promosi produk apapun 

tidak akan dikenal oleh calon pembeli termasuk produk wisata.  

 

d. Tempat/Distribusi (Place)  

 

Definisi menurut Philip Kotler (2000 : 73) mengenai distribusi adalah : “The various the 

company undertakes to make the product accessible and available to target customer”. Berbagai 

kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk membuat produknya mudah diperoleh dan tersedia 
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untuk konsumen sasaran. Definisi menurut (Lovelock dan Wright 2002:13-15) “Place, 

cyberspace, and time adalah keputusan manajemen mengenai kapan, dimana, dan bagaimana 

menyajikan layanan yang baik kepada pelanggan. 

Menurut (McCarthy 1992:92) “Tempat adalah berbagai kegiatan perusahaan untuk membuat 

produk yang dihasilkan/dijual terjangkau dan tersedia bagi pasar sasaran. Tempat meliputi antara 

lain channels, coverage, assortments, locations, inventory, and transport”. Dalam hal ini calon 

pembeli atau pelanggan ingin mengetahui bagaimana cara produk itu dibuat serta dimana produk 

tersebut di distribusi. Selain itu tempat yang strategis dapat menguntungkan pihak perusahaan 

maupun konsumen. 

 

e. Positioning Dalam Strategi Pemasaran 

 

Setelah melakukan analisis ke semua pasar maka positioning adalah langkah paling penting 

untuk dilakukan oleh perusahaan dalam menempatkan produknya. Dalam strategi pemasaran, 

positioning memiliki beberapa cara dalam memasarkan produknya. Seperti yang dijelaskan oleh 

Kotler (1997:265) ada beberapa cara produk positioning yang dapat dilakukan pemasar dalam 

memasarkan produk antara lain : 

1. Penentuan posisi menurut atribut 

Ini terjadi bila suatu perusahaan memposisikan dengan menonjolkan atribut produk yang 

lebih unggul dibanding pesaingnya, seperti ukuran, lama keberadaannya, dan seterusnya. 

Misalnya Disneyland dapat mengiklankan din sebagai taman hiburan terbesar di dunia. 

2. Penentuan posisi menurut manfaat 

Dalam pengertian ini produk diposisikan sebagai pemimpin dalam suatu manfaat tertentu. 

Misalnya Knotts Berry Farm memposisikan diri sebagai taman hiburan untuk orang-orang 

yang mencari pengalaman fantasi, seperti hidup di jaman keemasan koboi Old West. 

3. Penentuan posisi menurut penggunaan atau penerapan Seperangkat nilai-nilai  

penggunaan atau penerapan inilah yang digunakan sebagai unsur yang ditonjolkan 

dibandingkan pesaingnya, misal: Japanese Deer Park memposisikan diri untuk wisatawan 

yang hanya ingin memperoleh hiburan singkat. 

4. Penentuan posisi menurut pemakai 

Ini berarti memposisikan produk sebagai yang terbaik untuk sejumlah kelompok pemakai. 

Dengan kata lain pasar sasaran lebih ditujukan pada sebuah atau lebih komunitas, baik dalam 

arti sempit maupun dalam arti luas. Misalnya Magic Mountain dapat mengiklankan diri 

sebagai taman hiburan untuk ‘pencari tantangan’. 

5. Penentuan posisi menurut pesaing 
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Disini produk secara keseluruhan menonjolkan nama mereknya secara utuh dan diposisiskan 

lebih baik daripada pesaing. Misalnya: Lion Country Safari dapat beriklan memilk lebih 

banyak macam binatang jika dibandingkan dengan Japanese Deer Park. 

6. Penentuan posisi menurut kategori produk 

Disini produk diposisikan sebagai pemimpin dalam suatu kategori produk. Misalnya: 

Marine land of the Pacific dapat memposisikan diri bukan sebagai ‘taman rekreasi’ tapi 

sebagai‘lembaga pendidikan’. 

7. Penentuan posisi harga atau kualitas 

Disini produk diposisikan sebagai menawarkan nilai terbaik. Misalnya Busch Gardens 

dapat memposisikan din sebagai nilai terbaik untuk harga (dibandingkan penentuan posisi 

seperti kualitas tinggi/harga tinggi atau harga termurah. 

Dari hasil uraian diatas Positioning Dalam Strategi Pemasaran itu sangat penting karena 

apabila produk yang ditawarkan kemudian salah sasaran maka sia-sialah perusahaan membuat 

produk. Begitu juga dalam dunia pariwisata apabila paket wisata yang ditawarkan tidak pada 

posisi atau tidak sesuai dengan target pasar maka paket tersebut tidak akan pernah dibeli oleh 

calon wisatawan. 

Melalui penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem pemasaran yang menerapkan 5P 

(product, price, place, promotion,positioning) adalah langkah yang tepat karena 5P merupakan 

langkah yang efektif dalam sebuah pemasaran produk maupun jasa. Selain itu ke lima variabel 

(5P) dapat menghasilkan nilai yang dapat membuat konsumen atau wisatawan merasa puas. 

Pemasaran Pariwisata adalah suatu proses manajemen yang dilakukan oleh organisasi 

pariwisata nasional atau perusahaan-perusahaan termasuk dalam kelompok industri pariwisata 

untuk melakukan identifikasi terhadap wisatawan yang sudah punya keinginan untuk melakukan 

perjalanan wisatadan wisatawan yang mempunyai potensi akan melakukan perjalanan wisata 

dengan jalan melakukan komunikasi dengan mereka, mempengaruhi keinginan, kebutuhan, dan 

memotivasinya, terhadap apa yang disukai dan tidak disukainya, pada tingkat daerah-daerah lokal, 

regional, nasional mapun internasional dengan menyediakan obyek dan atraksi wisata agar 

wisatawan memperoleh kepuasan optimal. Menurut J.Krippendorf (1971), dalam bukunya 

Marketing Et Tourisme  “Pemasaran pariwisata adalah suatu sistem dan koordinasi yang harus 

dilakukan sebagai kebijaksanaan bagi perusahaan-perusahaan kelompok industri pariwisata, baik 

milik swasta maupun Pemerintah,dalam ruang lingkup lokal, regional, nasional, atau internasional 

untuk mencapai kepuasan wisatawan dengan memperoleh keuntungan yang wajar”. Dapat 

disimpulkan bahwa Pemasaran Pariwisata adalah suatu sistim bagi perusahaan-perusahaan yang 

bergerak di bidang kepariwisataan, baik milik swasta maupun pemerintah, dalam ruang lingkup 

lokal, regional, nasional dan internasional untuk dapat mencapai kepuasan wisatawan dengan 

memperoleh keuntungan yang wajar. 
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9. DATA 

 

1. Positioning Desa Wisata Menari 

Desa Wisata Menari terletak di daerah Kopeng yang terkenal dengan cuacanya yang dingin 

dan sejuk karena, desa ini berada di lereng Gunung Telomoyo. Selain letak geografisnya yang 

strategis, Desa Wisata ini juga memiliki orang-orang yang ramah dan sopan. Sebagian dari warga 

desa ini bekerja sebagai peternak dan petani. Menurut data dari Dinas Pemuda, Olahraga, dan 

Pariwisata Kabupaten Semarang. Desa Wisata Menari Termasuk Desa Wisata andalan 

Kabupaten Semarang, oleh sebab itu pengurus dari Desa Wisata Menari sedang gencar 

melakukan promosi mengenai Desa Wisata mereka agar semakin banyak wisatawan yang datang 

berkunjung. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Semarang membuat penetapan 

38 Desa Wisata yang ada di Kabupaten Semaran. Berikut daftar 38 Desa Wisata Kabupaten 

Semarang beserta lokasi dan kriterianya. 

NO NAMA DESA KRITERIA LOKASI 

1 Desa Genting Andalan Kecamatan Jambu 

2 Desa Gemawang  Andalan  Kecamatan Jambu 

3 Desa Keseneng  Andalan Kecamatan Sumowono 

4 
Desa Ngrawan 
(Tanon) Andalan Kecamatan Getasan 

5 Desa Kemetul Andalan Kecamatan Susukan  

6 Desa Nogosaren Unggulan  Kecamatan Getasan 

7 Desa Kemawi Unggulan  Kecamatan Sumowono 

8 
Kelurahan 
Bandungan Unggulan  Kecamatan Bandungan 

9 Desa Tegalwaton Unggulan  Kecamatan Tengaran 

10 Desa Candigaron Potensial Kecamatan Sumowono 

11 Desa Bejalen Potensial Kecamatan Ambarawa 

12 Desa Candi Potensial Kecamatan Bandungan 

13 Desa Lerep Potensial Kecamatan Ungaran Barat 

14 Desa Gogik Potensial Kecamatan Ungaran Barat 

15 Desa Keji Potensial Kecamatan Ungaran Barat 

16 Desa Kopeng Potensial Kecamatan Getasan 

17 Desa Kebondowo Potensial Kecamatan Banyubiru 

18 Kelurahan Ngempon Potensial Kecamatan Bergas 

19 Desa Ujung-ujung Potensial Kecamatan Pabelan 

20 Desa Brongkol Potensial Kecamatan Jambu 

21 Desa Plumutan Potensial Kecamatan Bringin 

22 Desa Diwak Potensial Kecamatan Bergas 

23 Desa Nyemoh Potensial Kecamatan Bancak 

24 Desa Gogodalem Potensial Kecamatan Bringin 

25 Desa Duren Potensial Kecamatan Bandungan 
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26 Desa Asinan Potensial Kecamatan Bawen 

27 Desa Bener Potensial Kecamatan Tengaran 

28 Desa Rowoboni Potensial Kecamatan Banyubiru 

29 Desa Sepakung Potensial Kecamatan Banyubiru 

30 Desa Samban Potensial Kecamatan Bawen 

31 Desa Nyatnyono Potensial Kecamatan Ungaran Barat 

32 Desa Jembrak Potensial Kecamatan Pabelan 

33 Desa Doplang Potensial Kecamatan Bawen 

34 
Kel. Kupang 
Tanjungsari Potensial Kecamatan Ambarawa 

35 Desa Tawang Potensial Kecamatan Susukan  

36 Desa Sidomukti Potensial Kecamatan Bandungan 

37 Desa Wirogomo Potensial Kecamatan Banyubiru 

38 Desa Bergas Kidul Potensial Kecamatan Bergas 

 

Dari hasil data diatas menunjukan bahwa Desa Wisata Menari merupakan salah satu Desa 

Wisata andalan yang ada di Kabupaten Semarang. Oleh sebab itu pengurus Desa Wisata Menari 

sedang berusaha membuat promosi Desa Wisatanya agar semakin banyak wisatawan yang datang 

berkunjung ke Desa Wisata Menari. Untuk target pasar sendiri, pihak pengurus tidak membatasi 

pengunjung yang ingin berkunjung ke Desa Wisata Menari. Itu artinya target pasar mereka 

adalah kalangan umum seperti anak-anak sekolah, mahasiswa, anggota keluarga dan lain-lain. 

Tanon merupakan nama dusun yang terdapat di desa Menari yang masuk di wilayah Ngrawan 

Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah. Desa  Menari merupakan salah 

satu desa yang ada di Kabupaten semarang yang memiliki penghasilan sayur mayur karena 

sebagian besar penduduk berprofesi sebagai petani dan peternak. Desa ini juga memiliki potensi 

alam yang sangat indah serta memiliki atraksi budaya yang sangat menarik untuk diperlihatkan 

kepada wisatawan. 

Menurut cerita tokoh masyarakat keturunan Ki Tanuwijoyo, masyarakat dusun Tanon 

merupakan masyarakat yang gemar dalam berseni. Sejak era jayanya ketoprak klasik, mayoritas 

masyarakat Dusun Tanon ikut terlibat baik dalam permainan ketoprak maupun dalam kelompok 

karawitan. Melihat masyarakat dusun Tanon khususnya Desa Menari memiliki jiwa seni, maka 

pihak penanggung jawab pada saat itu mengajak masyarakat kaum muda untuk ikut terlibat 

dalam kesenian khusunya tari-tarian agar tetap terjaga warisan budaya yang sudah diberikan oleh 

para leluhur. Itu sebabnya kenapa dinamakan Desa Menari karena masyarakat setempat gemar 

menari khususnya kaum mudanya. Target pasar mereka adalah kalangan umum, karena siapa pun 

boleh datang ke Desa Menari. 

2. Produk dari Desa Wisata Menari 

Selain pemandangan alam yang sangat indah dan memiliki suasana yang sejuk. Desa Wisata 

Menari memiliki banyak sekali atraksi wisata yang dapat menarik wisatawan untuk datang 

berkunjung ke Desa Wisata Menari. Atraksi-atraksi wisata yang dimiliki oleh Desa Wisata 
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Menari adalah tari-tarian, makanan khas, permainan tradisional (dolanan ndeso), industri kreatif 

sabun susu, dan beberapa event. Kemudian atraksi-atraksi tersebut dijadikan paket wisata oleh 

pengurus Desa Wisata menari dengan menggabungkan dengan potensi-potensi wisata lainnya 

untuk dipasarkan. 

Pertunjukan kesenian rakyat adalah salah satu paket wisata yang ada di Desa Wisata Menari. 

Isi paket tersebut terdiri dari tari-tarian seperti tari topeng ayu, tari kuda kiprah, dan tari warok 

kreasi. Semua tarian tersebut akan ditampilkan apabila wisatawan yang datang berkunjung 

memilih paket wisata tersebut. Semua tari-tarian tersebut dimainkan oleh para kaum muda yang 

ada di Desa Menari. Selain memiliki kesenian unggulan seperti tari-tarian dan lain-lain. Desa 

Wisata Menari memiliki atraksi unggulan lainnya seperti makanan khas dan beberapa kerajinan 

yang dibuat sendiri oleh masyarakat setempat. Gethuk sawut adalah nama makanan khas yang 

terbuat dari parutan ketela pohon, kelapa dan gula jawa. Selain makanan khas, Desa Menari juga 

memiliki minuman khas yaitu wedang secang. Minuman ini terbuat dari rempah-rempah seperti 

jahe dan lain-lain. Semua itu dikelolah sendiri oleh masyarakat, kemudian dijual kembali kepada 

wisatawan yang datang berkunjung. Kerajinan khas Desa Menari adalah caping mendong. Caping 

mendong merupakan topi tradisional yang terbuat dari anyaman daun mendong. Sama halnya 

dengan makanan dan minuman khas desa menari, caping mendong juga dikelolah sendiri oleh 

masyarakat setempat dan kemudian dijual kembali. 

Permainan tradisional (dolanan ndeso) dan indutri kreatif merupakan paket wisata yang 

dikemas secara terpisah karena kedua atraksi tersebut memiliki kegiatan yang berbeda meski 

memiliki tujuan yang sama yaitu pembelajaran. Sedangkan industri kratif merupakan paket wisata 

dimana wisatawan bisa lebih mengenal kegiatan masyarakat dengan mengunjungi tempat-tempat 

industri seperti industri pembuat susu sabun, pembuat kerajinan lainnya. Selain mengunjungi 

tempt-tempat tersebut wisatawan juga bisa mencobanya langsung bagaimana proses 

pembuatannya. 

Di Desa Wisata Menari memiliki satu event yang selalu digelar pada bulan sapar (bulan jawa) 

dalam kalender hijriah. Nama event terebut adalah merti dusun (saparan), dimana kegiatan/event 

ini bertujuan sebegai bentuk rasa syukur masyarakat atas karunia Tuhan Yang Maha Esa. Acara 

merti dusun (saparan) dibuat meriah dengan pertujukan pangelaran budaya agar terlihat lebih 

menarik. Event ini merupakan daya tarik wisata yang jarang didapat oleh wisatawan. Event ini 

tidak memiliki tanggal atau bulan yang tetap seperti acara nasional lainnya. 

Di Desa Wisata Menari memiliki program live in bagi wisatawan yang ingin bermalam serta 

ingin merasakan kehidupan masyarakat sekitar, oleh sebab itu pihak pengelola menyediakan 

tempat penginapan atau dikenal dengan sebutan Homestay. Desa Wisata menari sendiri memiliki 

16 Rumah yang siap untuk digunakan oleh wisatawan sebagai tempat menginap. Homestay di 

Desa Wisata Menari memiliki fasilitas seperti kamar mandi dan kamar tidur. Selain Homestay 

pengurus Desa Wisata juga menyediakan tour guide bagi wisatawan yang datang berkunjung. 
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Jumlah tour guide lokal yang ada di Desa Wisata Menari memiliki 10 orang dengan penguasaan 

bahasa seperti bahasa Indonesia dan bahasa lokal yaitu bahasa Jawa. Produk yang ditawarkan oleh 

Desa Wisata Menari berupa potensi-potensi yang bisa dijadikan sebagai daya tarik wisata seperti 

potensi pertanian, peternakan sapi perah, industri kreatif “sabun susu” serta kesenian rakyat. 

Semua itu dikelola sendiri oleh masyarakat setempat. 

3. Harga Produk Desa Wisata Menari 

Harga produk yang dibuat oleh para pengurus Desa Wisata Menari sangatlah bervariasi. 

Selain bervariasi, harga produk disesuaikan dangan paket wisata yang sudah mereka buat karena 

setiap paket wisata memiliki atraksi yang berbeda. Selain itu faktor yang mempengaruhi atas 

bervariasinya harga produk adalah orang-orang yang terlibat dalam setiap atraksi dan peralatan 

yang digunakan. Itu sebabnya harga paket wisata yang ada di Desa Wisata Menari sangat berbeda. 

Berikut adalah daftar harga produk/harga paket wisata yang ada di Desa Wisata Menari : 

1. Pangelaran Seni 

a. Nama Paket : Pagelaran Seni 

b. Isi paket : Pertunjungan Kesenian Rakyat seperti tari-tarian tradisional. 

c. Harga Paket  : Rp. 1.000.000/rombongan ditambah welcome drink Rp. 5.000 

d. Jumlah  : per rombongan 25 orang. 

2. Dolanan Ndeso (permainan tradiional) 

a.    Nama Paket : Dolanan Ndeso (permainan tradisional) 

b.    Isi Paket : Semua jenis permainan tradisional yang ada di Desa Menari 

c.    Harga Paket  : 5.000/permainan/orang ditambah welcome drink Rp. 5.000 

d.    Jumlah  : per rombongan 25 orang. 

3. Wisata Pembelajaran  

a.   Nama Paket  : Wisata Pembelajaran 

b.   Isi Paket  : Berkunjung ke tempat pembuatan kerajinan dan susu sabun 

c.   Harga paket  : Rp. 10.000/kunjungan/orang ditambah welcome drink Rp.5.000 

d.   Jumlah : per rombongan 25 orang. 

4. Wisata Psikoterapi 

a.   Nama Paket  : Wisata Psikoterapi 

b.   Isi Paket : Meditasi, Jarian jiwa 

c.   Harga paket  : Rp. 150.000/orang ditambah welcome drink Rp.5.000. 

d.   Jumlah  : per rombongan 10 orang. 

Itu merupakan daftar harga paket Wisata yang ada di Desa Wisata Menari, kemudian akan 

dijual kepada calon wisatawan. Selain itu hasil kesenian yang dibuat oleh masyarakat setempat 

seperti caping mendong dijual dengan harga Rp. 20.000 per topi, ada pula makanan khas/jajanan 
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dijual Rp. 5.000/pack. Sedangkan untuk Homestay sendiri dihitung per orang saja. Harga 1 (satu) 

homestay mencapai Rp. 50.000 per orang. 

 

4. Distribusi Produk Desa Wisata Menari 

Sejauh ini distribusi produk dari Desa Wisata Menari dilakukan dengan cara menjualnya lewat 

media sosial (medsos). Tetapi lebih sering dilakukan dan lebih efisien adalah melalui cerita orang 

lain atau dari mulut ke mulut. Melalui perbincangan antara 1 orang dengan yang lain maka Desa 

Wisata Menari akan semakin dikenal oleh banyak orang. Selain itu orang-orang juga bisa 

mengetahui adanya Desa Wisata menari dari brosuryang berada di Dinas Pemuda, Olahraga, dan 

Pariwisata Kabupaten Semarang. 

Selain distribusinya lewat media sosial (Medsos), Desa Wisata Menari juga berkontribui 

kedalam acara Festival Desa Wisata yang diselenggarakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan 

Pariwisata Kabupaten Semarang. Acara ini diselenggarakan selama tiga hari, mulai dari tanggal 15 

s.d 17 Agustus 2015 di objek wisata Waterpark, Bandungan Kabupaten Semarang. Saat itu Desa 

Wisata Menari menjadi salah satu peserta dari 22 Desa Wisata Kabupaten Semarang yang 

diundang untuk menjadi peserta dalam acara Festival Desa Wisata. Berikut daftar undangan 

peserta festival Desa Wisata 

1. Kampung Wisata Bandungan Kec. Bandungan 

2. Desa Wisata Gemawang Kec. Jambu 

3. Desa Wisata Genting Kec. Jambu 

4. Desa Wisata Kemawi Kec. Sumowono 

5. Desa Wisata Ngrawan (Tanon) Kec. Getasan 

6. Kampung Wisata Kel. Harjosari (Glodogan) Kec. Bawen 

7. Desa Wisata Kemetul Kec. Susukan 

8. Desa Wisata Tegalwaton Kec. Tengaran 

9. Desa Sidomukti Kec. Bandungan 

10. Desa Wisata Ujung-Ujung Kec. Pabelan 

11. Desa Wisata Jembrak Kec. Pabelan 

12. Desa Wisata Gogik Kec. Ungaran Barat 

13. Desa Wisata Lerep Kec. Ungaran Barat 

14. Salam Rawa Outbound Ambarawa 

15. Desa Wisata Bejalen Kec. Ambarawa 

16. Desa Wisata Candi Kec. Bandungan 

17. Desa Wisata Nogosaren Kec. Getasan 

18. Desa Wisata Kopeng Kec.Getasan 

19. Desa Wisata Sepakung Kec. Banyubiru 
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20. Desa Wisata Kebondowo Kec. Banyubiru 

21. Desa Wisata Diwak Kec. Bergas 

22. Desa Wisata Nyatnyono Kec. Ungaran 

Dari peserta-peserta Desa Wisata lainnya, stand Desa Wisata Menari paling banyak 

dikunjungi oleh para tamu yang datang ke objek wisata Water Park, Bandungan. Menurut data 

yang tercatat dalam buku tamu yang disediakan oleh panitia  mencatat ada 98 tanda tangan, itu 

artinya ada 98 orang yang datang ke stand Desa Wisata Menari. Selain tempatnya yang strategis, 

stand Desa Wisata Menari dibuat sangat menarik dan sederhana. Setiap ada tamu yang datang ke 

Stand mereka, para tamu tersebut akan diberikan kalung yang dibuat oleh masyarakat Desa Wisata 

Menari sebagai cendramata. 

Tidak hanya memberikan kalung sebagai cendramata tetapi para tamu berkesempatan 

mencoba mencetak susu sabun yang sudah disediakan oleh para staff dari Desa Wisata Menari. 

Cara para staff memperkenalkan produk merekapun sangat menarik sehingga membuat para tamu 

sangat nyaman berada di stand mereka, termasuk tamu undangan dari Bupati. Selain itu para staff 

juga menyediakan minuman khas yaitu wedang secang yang dapat diminum secara gratis. Cara 

tersebut merupakan strategi pemasaran yang sangat bagus untuk memperkenalkan potensi-potensi 

wisata yang ada di Desa Wisata Menari. 

 

5.     Promosi Desa Wisata Menari 

Promosi yang dilakukan oleh pihak pengurus Desa Wisata Menari tidak jauh berbeda dengan 

cara pendistribusian mereka. Hanya saja mereka dibantu oleh Dinas Pemuda, Olahraga, dan 

Pariwisata Kabupaten Semarang untuk mempromosikan desa mereka. Selain itu mereka juga 

membuat video promosi tentang Desa Wisata mereka, video tersebut mereka tunjukan disetiap kali 

mereka atau salah satu dari pengurus diundang dalam sebuah acara seperti seminar atau lain-

lain.Menurut data yang saya dapat dari Desa Wisata Menari tahun 2015, statistik pengunjung 

mencatat hampir setiap tahun mereka menerima kurang lebih 3.000 kunjungan. 

 

10. Analisis Data 

 

a. Positioning 

 

Desa Menari adalah nama dari sebuah Dusun yang terdapat di Kecamatan Getasan Kabupaten 

Semarang yaitu Dusun Tanon. Desa Menari dijadikan Brand oleh pihak pengelola Kelompok 

Sadar Wisata (POKDARWIS) setempat dengan alasan agar lebih mudah diingat oleh banyak 

orang. Menurut Bilson Simamora (2001;149) “merek/brand adalah nama, tanda, istilah, simbol, 

desain atau kombinasinya yang ditujukan untuk mengidentifikasi dan mendiferensiasikan 
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(membedakan) barang atau layanan suatu penjual dari barang atau layanan penjual lain”. Itu 

artinya nama Desa Wisata Menari dibuat oleh Pokdarwis setempat agar bisa menjadi sebuah 

Desa Wisata yang berbeda dari Desa Wisata lainnya yang ada di Kabupaten Semarang. 

Pemberian nama Desa Wisata Menari oleh Kelompok Sadar Wisata (pokdarwis) setempat 

sudah tepat karena sampai sekarang Desa Menari lebih dikenal oleh banyak orang dan semakin 

berkembang. Sebagai brand, Desa Wisata Menari memiliki banyak sekali kelemahan terutama 

dalam memasarkan produk mereka. Brand Positioning sangat berpengaruh dalam sebuah 

pemasaran produk. Nama brand tersebut akan terus tertanam dalam pikiran para konsumen, dan 

apabila tidak sesuai dengan apa yang ada dipikiran mereka maka para konsumen  tidak akan 

membeli/kembali lagi ke produk tersebut. 

Dalam Festival Desa Wisata yang diselenggarakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, dan 

Pariwisata Kabupaten Semarang. Para staff pengurus dari Desa Wisata Menari lebih banyak 

melakukan promosi mengenai produk yang dihasilkan oleh kreatifitas masyarakat setempat yaitu 

susu sabun. Susu sabun lebih banyak dan lebih sering dipromosikan kepada para tamu yang 

datang ke stand mereka dari pada meceritakan brand mereka selama ini. Padahal apabila para 

pengurus bisa menceritakan tentang brand mereka. Orang-orang akan semakin tertarik untuk 

berkunjung dan beranggapan bahwa apabila mereka berkunjung ke sana,mereka akan disambut 

dengan tari-tarian, mereka dapat melihat sanggar tari, mereka dapat belajar menari dan lain-lain. 

Menurut Kevin Lane Keller (2008 : 38), “brand positioning  adalah suatu kegiatan perusahaan 

untuk mendisain  penawaran dan image sehingga memberikan nilai yang berbeda didalam 

pikiran konsumen”. Oleh sebab itu yang perlu dilakukan pengurus Desa Wisata Menari adalah 

memperbaiki kembali produk penawaran yang sudah dilakukan oleh pihak pengurus. Dimana 

brand yang sudah dibuat tidak sesuai dengan produknya, sama halnya dengan Desa Wisata 

Menari. Brand dari Desa Wisata menari adalah Desa Menarinya tetapi yang dipasarkan justru 

produk yang tidak ada kaitannya dengan Desa Menari.Pemberian brand sebagai Desa Menari 

kurang tepat, karena saat wisatawan datang ke desa Menari, harapannya adalah melihat kesenian 

menari, namun kenyataannya adalah menari bukanlah produk utama dari desa tersebut. 

 

b. Produk dan Harg 

 

Produk yang ditawarkan oleh Desa Wisata Menari kepada calon wisatawan atau para 

pengunjung yang datang berkunjung berupa, atraksi-atraksi wisata yang ada di desa menari. 

Atraksi-atraksi tersebut meliputi tari-tarian, permainan tradisional, makanan khas dan lain-lain. 

Itu semua dikemas kedalam paket wisata dan kemudian ditawarkan kepada calon pembeli. 

Tujuan pihak pengurus Desa Wisata Menari membuat atraksi-atraksi wisata kedalam paket 

wisata adalah agar dapat mempermudah para wisatawan untuk memilih atraksi mana yang 

diinginkan. Selain mempermudah wisatawan dalam memilih, diharapkan dengan adanya paket 
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wisata, wisatawan dapat merasa puas karena atraksi wisata yang ada di Desa Wisata Menari 

dijadikan ke dalam beberapa paket wisata sehingga banyak pilihan bagi wisatawan yang ingin 

memilih.  

Produk merupakan kombinasi barang dan jasa yang ditawarkan oleh seseorang atau lembaga 

untuk memenuhi kebutuhan pasar, (Marius P. Angipora 2002 : 26). Dalam hal ini Desa Wisata 

menari berhasil menawarkan paket wisata yang berisikan atraksi-atraksi wisata yang ada di desa 

Menari kepada calon wisatawan. Namun dalam hal memenuhi kebutuhan wisatawan, Desa 

Wisata Menari belum terlalu mampu untuk hal memenuhi kebutuhan wisatawan. Ada beberapa 

aspek yang membuat pengurus Desa Wisata Menari terlihat belum mampu untuk memenuhi 

kebutuhan wisatawan yang datang berkunjung ketempat mereka. Aspek-aspek tersebut adalah 

atraksi wisata, paket wisata dan fasilitas. 

Tari-tarian adalah salah satu atraksi wisata yang dijadikan atau yang dimasukan kedalam 

paket wisata oleh pengurus Desa Wisata Menari. Padahal atraksi tersebut merupakan brand dari 

Desa Wisata Menari, seharusnya atraksi wisata ini tidak perlu dijadikan atau dimasukan ke dalam 

paket wisata karena akan membuat orang-orang atau wisatawan menjadi merasa bingung dan 

merasa tidak puas. Sesuai dengan namanya, orang-orang akan berpikir apabila mereka 

berkunjung ke Desa Wisata Menari. Mereka akan mendapat sesuatu yang berhubungan dengan 

menari, seperti bisa melihat orang-orang belajar menari, bisa belajar menari dan lain-lain. Namun 

dengan dibuatnya paket wisata oleh pengurus Desa Wisata Menari, orang-orang akan semakin 

sulit untuk menentukan pilihan mengenai paket wisata. Orang-orang/wisatawan akan berpikir 

kenapa atraksi wisata yang menjadi tujuan mereka untuk datang berkunjung ke Desa Wisata 

Menari dijadikan paket wisata. Artinya mereka atau wisatawan harus mengeluarkan sejumlah 

uang lagi untuk dapat melihat atau menikmati atraksi wisata yang menjadi brand Desa Wisata 

Menari.  

Selain brand image, harga paket wisata juga menentukan tingkat kepuasan para wisatawan. 

Apabila mereka sudah mengeluarkan sejumlah uang, maka mereka berhak mendapatkan apa 

yang mereka inginkan. Kotler dan Armstrong (2008 : 63) “harga adalah jumlah uang yang harus 

dibayarkan pelanggan untuk memperoleh produk”. Sedangkan menurut Fandy Tjiptono 2008;151 

harga adalah satuan moneter atau ukuran lainnya (termasuk barang dan jasa lainnya) yang 

ditukarkan agar memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan suatu barang dan atau jasa. Itu 

artinya wisatawan yang datang berkunjung ke Desa Wisata Menari seharusnya bisa menikmati 

atau melihat pertunjukan seni tari dari Desa Menari tanpa mengeluarkan biaya tambahan. 

Harga per paket yang dibuat oleh pihak pengurus Desa Wisata Menari bisa dibilang sangat 

mahal. Apabila harga tersebut dijual ke pasar maka orang-orang yang bepenghasilan menengah 

kebawah akan sangat kesulitan untuk membeli paket tersebut. Harga per paket yang dijual oleh 

pihak pengurus Desa Wisata Menari mencapai  1 juta rupiah. Artinya yang bisa atau dapat 

membeli paket wisata tersebut hanyalah orang-orang yang berpenghasilan menengah keatas saja. 
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Selain harga yang tidak sesuai dengan target pasar mereka, pembagian harga yang per paket pun 

sangat tidak relevan. Mereka hanya membuat harga paket tersebut berdasarkan rombongan 

minimal 25 orang, sedangkan untuk per orangan tidak dibuat. Ini adalah kesalahan penetapan 

harga paket wisata yang dibuat oleh pengurus Desa Wisata Menari. 

 

c. Distribusi dan Promosi 

 

Promosi bertujuan untuk memberikan informasi atau terjadinya komunikasi antara penjual 

dan calon pembeli. Seperti yang dikatakan oleh Kotler dan Armstrong (2008 : 219) “promosi 

adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran”.  Harga jual paket wisata yang dibuat oleh pihak 

pengurus Desa Wisata Menari membuat kegiatan promosi menjadi salah sasaran atau menuju ke 

target pasar yang salah. Seharusnya yang menjadi target pasar Desa Wisata Menari adalah orang-

orang yang berpenghasilan menengah keatas sehingga pihak pengurus yang melakukan promosi 

menjadi jelas dan mengerti siapa yang menjadi target pasar mereka dalam melakukan promosi 

Menurut Lovelock dan Wright (2002:13-15) “Place, cyberspace, and time adalah keputusan 

manajemen mengenai kapan, dimana, dan bagaimana menyajikan layanan yang baik kepada 

pelanggan”. Mengenai distribusi yang sudah dilakukan oleh pengurus Desa Wisata, sejauh ini 

sudah sangat baik. Namun dengan adanya teori Lovelock dan Wright, pengurus dari Desa Wisata 

Menari masih memiliki kelemahan yaitu di bagian penyajian produk. Penyajian produk atau cara 

pengurus menyajikan produk paket wisata mereka masih terbilang cukup lemah karena ada 

beberapa atraksi wisata yang seharusnya tidak perlu dijadikan paket wisata namun dijadikan 

paket wisata oleh pengurus Desa Wisata Menari. Penyajian produk paket wisata yang kurang 

baik ini disebabkan kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang ada di Desa Wisata Menari, 

sehingga pengurus Desa Menari hanya membuat sesuai dengan kemampuan mereka tanpa 

memikirkan dampaknya. Salahnya penyajian paket wisata akan berdampak kepada promosi 

produk atau paket wisata itu sendiri. 

Saat ini Desa Wisata Menari Kabupaten Semarang telah dikenal oleh banyak orang, itu semua 

berkat kerja keras dari para pengurus Desa setempat. Mereka melakukan promosi yang sangat 

luar biasa, ada yang melalui media sosial (medsos), ada yang menggunakan brosur dan ada yang 

menggunakan video. Video promosi menggenai Desa Wisata Menari ini dibuat berdasarkan 

potensi-potensi wisata yang ada di Desa Menari dan semua kegiatan masyarakat setempat. 

Promosi yang membuat Desa Wisata Menari semakin dikenal banyak orang adalah pada saat 

mereka menjadi peserta dalam acara Festival Desa Wisata yang diselenggarakan oleh Dinas 

Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Semarang. Kemudian video tersebut mereka 

tampilkan atau promosikan pada saat mengikuti seminar (narasumber) atau promosi ke sekolah-

sekolah dengan durasi waktu kurang lebih 15 menit. 
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Menurut Tjiptono (2008 : 221) promosi adalah “menginformasikan, mempengaruhi dan 

membujuk, serta mengingatkan pelanggan sasaran tentang perusahaan dan bauran 

pemasarannya”. Melalui promosi yang dilakukan lewat media sosial, brosur dan lain-lain. Pihak 

pengurus Desa Wisata Menari sudah berhasil menginformasikan kepada orang-orang bahwa di 

Kabupaten Semarang terdapat Desa Wisata Menari yang layak untuk dikunjungi. Namun 

kegiatan promosi yang dilakukan oleh pengurus Desa Wisata masih memiliki kesalahan, yaitu 

kesalahan dalam menentukan target pasarmya. Pihak pengurus Desa Wisata Menari mengatakan 

bahwa tidak ada batasan kunjungan itu artinya siapa saja boleh datang berkunjung ke Desa 

Wisata Menari. Tetapi tanpa disadari oleh pihak pengurus Desa Wisata Menari, bahwa paket 

wisata yang mereka jual atau promosikan itu telah menentukan  target pasar mereka sendiri. 

Paket wisata yang mereka jual dan tawarkan kepada calon wisatawan bisa dibilang sangat mahal 

karena harga satu paket bisa mencapai 1 juta. 
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11. Kesimpulan dan Saran 

 

Kesimpulan  

Sistem pemasaran yang dilakukan oleh pihak pengurus Desa Wisata Menari merupakan sistem 

Pemasaran yang disebut dengan Bauran Pemasaran. Bauran Pemasaran tersebut meliputi 5 P 

(Produk, Price, Promotion, Place, Positinoning) yang sejauh ini masih memiliki kekurangan yang 

perlu diperbaiki dan kelebihan yang harus dipertahankan. Ada beberapa kekurangan didalamnya 

seperti penetapan harga paket wisata yang terlalu mahal dan berbeda-beda sehingga membuat 

orang menjadi binggung. Selain itu brand Desa Menari tidak sesuai dengan produk yang 

ditawarkan kepada wisatawan. Cara pihak pengurus mengemas suatu paket wisata masih 

terbilang belum maksimal, karena masih ada beberapa atraksi wisata yang seharusnya tidak perlu 

dijadikan paket wisata oleh pengurus Desa Wisata Menari. Selain itu yang perlu dipertahankan 

atau ditingkatkan dari 5P tersebut adalah cara Desa Wisata Menari melakukan Promosi. Mereka 

sudah melakukan promosi diberbagai media sosial dan mengikuti acara-acara besar seperti 

Festival Desa Wisata Kabupaten Semarang. Oleh sebab itu pihak pengelola Desa Wisata Menari 

masih membutuhkan sumber daya manusia yang mampu mengelolah sistem management 

khususnya di bidang pemasaran agar produk yang di promosikan sesuai dengan brand yang 

sudah ada yaitu Desa Wisata Menari. 
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Saran 

 Pengurus Desa WisataMenari dapat mencari Sumber daya Manusia (sdm) yang benar-benar 

paham mengenai dunia pemasaran terutama yang mengerti tentang teknologi dan pariwisata 

agar dapat membuat sebuah yang berbasis teknologi. Seperti membuat blog dan 

memanfaatkan media social (medsos) agar Desa Wisata Menari semakin dikenal oleh banyak 

orang. 

 Pengurus Desa Wisata Menari menentukan harga paket yang sesuai dengan fasilitas yang ada 

di Desa Wisata Menari. Karena apabila tidak sesuai maka orang-orang atau wisatawan akan 

merasa kecewa. Contohnya kandang sapi yang ada di Desa Wisata menari yang masih terlihat 

kotor dan terkesan tidak terawat. Padahal kandang sapi tersebut dijadikan wisata 

pembelajaran oleh pengurus desa menari. 

 Pengurus Desa Menari dapat memperluas pasar dengan mempromosikan produk sesuai 

dengan brand Desa Wisata Menari ke luar daerah tidak hanya di Kabupaten Semarang saja. 

 Pihak pengurus sesekali melakukan kunjungan ke Desa Wisata yang lebih maju guna bertukar 

ilmu mengenai Strategi Pemasaran Desa Wisata. Ini yang disebut dengan bench marking 

dimana pengurus setiap Desa Wisata melakukan kunjungan tersebut. 

 Pengurus Desa Wisata Menari bisa menyesuaikan brand dengan produk, agar ketika 

melakukan promosi tidak ada kesalahpahaman terhadap calon wisatawan. 

 Pengurus Desa Wisata Menari bisa menentukan target pasar yang sesuai dengan harga paket 

wisata yang dibuat oleh pengurus Desa Wisata menari. 

 Dinas pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Semarang memberi pelatihan-pelatihan 

kepada setiap pengurus Desa Wisata yang ada di Kabupaten Semarang khususnya mengenai 

dunia pemasaran agar setiap pengurus Desa Wisata dapat mempraktekkan ke Desa Wisatanya 

masing-masing. 
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