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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Studi Terdahulu 

Penelitian terdahulu pernah dilakukan oleh seorang mahasiswa Institut 

Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya bernama Ayu Tarviana Dewi tahun 2013 

Dengan judul penelitiannya yaitu Wisata Kampung Nelayan Pemukinan Nelayan. 

Tujuan dari penelitian ini adalah Pengembangan permukiman nelayan sebagai 

kampung wisata. Jadi permukiman nelayan di Pulau Mengare dikembangkan dan 

dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang sebagai kampung wisata. 

Penelitian tersebut menggunakan pendekatan Kualitatif. Bahwa kawasan 

permukiman didasarkan pada fakta bahwa mayoritas penduduk bermata 

pencaharian sebagai nelayan sehingga dikembangkan sebagai kawasan 

permukiman nelayan yang juga berfungsi sebagai homestay sehingga pengunjung 

dapat merasakan suasana pedesaan. Permukiman nelayan di Mengare diharapkan 

menjadi daya tarik wisata baik bagi wisatawan lokal maupun wisatawan 

mancanegara. Ketenangan serta udara yang segar merupakan daya tarik utama 

permukiman ini. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dari media 

perancangannya yang diambil, yaitu pada penelitian awal mengambil obyek 

penelitian kampung nelayan dan penelitian ini mengambil obyek utama wisata 

Sejarah. 
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2.2 Pulau Mengare 

2.2.1 Batas dan Luas wilayah 

Pulau Mengare terletak di Sebelah Barat daya kecamatan Bungah, Kab. 

Gresik dengan jarak 12 km dari pintu masuk Desa Sembayat. Batas wilayah 

sebelah selatan yaitu kecamatan Manyar, sebelah barat sungai Kramat, sebelah 

utara sungai Cemara, timur hingga selatan berbatasan langsung dengan selat 

Madura. Mengare terbagi menjadi 3 Desa, yaitu desa Watuagung, Kramat, dan 

Tajungwidoro dengan luas wilayah sekitar 1.700 Ha. Untuk sampai ke Pulau ini 

harus melewati desa Sembayat sepanjang 12 km sampai bertemu Tugu yang 

bertuliskan “Selamat Datang Pulau Mengare Desa Watu Agung” (RPJM Desa, 

2013 : 2). 

  

2.2.2 Penduduk 

 Jumlah penduduk Pulau Mengare yaitu 10.668 jiwa terdiri dari laki-laki 

5.382 dan perempuan 5.286 jiwa, dengan keseluruhan penduduk menganut 

Agama Islam. Penduduk Mengare merupakan orang Jawa dan Madura yang 

kesehariannya bercakap menggunakan Bahawa Jawa dan Bahasa Madura. 

Kehidupan di Mengare merupakan kehidupan khas pesisir yang kaya kearifan 

lokal dan keramah tamahan yang mudah dijumpai. Sebagai wilayah kepulauan, 

mayoritas mata pencaharian penduduk Mengare yakni sebagai nelayan, buruh 

tambak, dan pedagang. Selain itu ada yang memilih menjadi buruh pabrik di kota 

besar seperti Surabaya dan Jakarta. 
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2.2.3 Legenda 

Asal usul terjadinya Pulau Mengare berasal dari Legenda Putri Keraton 

Solo yang menolak di jodohkan dengan Seorang Bangsawan asal Cina. Dia 

melarikan diri menaiki perahu menuju jalur pantai utara hingga timur dengan 

menyisiri sungai Bengawan Solo dan terdampar di Bengawan Legowo atau 

(sekarang menjadi Telaga Pacar), yang terletak di Dusun Kramat.  

Ayahanda yang bingung dengan kepergian Putri, mengutus Ular Raksasa 

untuk mencarinya dan membawa pulang. Berbulan-bulan telah dilalui oleh Ular 

Raksasa itu hingga akhirnya Sang Putri ditemukan. Ular itu membujuk Putri 

dengan mengatakan bahwa perjodohan akan dibatalkan, tetapi niat buruk ular 

tersebut diketahui Sunan Giri (Raden Paku) yang merupakan Waliyullah Kota 

Gresik. Beliau mengutus Sunan Karebet (Jaka Tingkir) untuk mengutuk ular 

tersebut dan terjadilah pertarungan sengit, namun ular kalah hingga akhirnya mati 

dengan kondisi mengelilingi Pulau Mengare. Tubuh ular bagian kepala adalah 

Dusun Kramat, bagian perut adalah Dusun Tajung Widoro, dan bagian ekor 

adalah Dusun Mentani (Watu Agung). 
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Gambar 2.1 Peta Desa Berbentuk Ular 
( Sumber : www.rafifaldan.blogspot.co.id , 2016 ) 

2.2.4 Potensi Wisata   

Potensi wisata adalah segala sesuatu yang dimiliki tempat wisata yang 

belum banyak terjamah masyarakat, namun memiliki kelayakan untuk dijadikan 

tempat wisata. Wisata Pulau Mengare sendiri difokuskan pada perwujudan 

industri pariwisata edukasi yang bernilai sejarah dan budaya. Berikut ini potensi 

wisata Pulau Mengare yaitu : 

a. Objek Wisata Sejarah Benteng Lodewijk 

 

Gambar 2.2 Benteng Lodewijk 
( Sumber : www.id.gresikku.com, 2016 ) 

 

http://www.id.gresikku.com/
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Benteng Lodewijk adalah sebuah benteng peninggalan Belanda pada jaman 

penjajahan yang dibangun tahun 1808 pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal 

Deandles. Terletak di pesisir pantai Desa Tajungwidoro Kecamatan Gresik, 

dengan batas wilayah sebelah selatan aliran sungai cemara, sebelah timur 

membentang selat Madura.  

Benteng ini berbentuk empat persegi panjang dan empat bastion dengan luas 

sekitar 4.5 hektar, berdiri di sebuah endapan lumpur yang menjorok kearah selat 

Madura sejauh 1400 yar dari daratan. Peluru di dinding timur menghadap ke arah 

laut Madura sebagai fungsi untuk pertahanan penghalau musuh yang datang dari 

arah Madura. Fungsi pembangunan benteng sebagai perlindungan dalam 

mengawasi selat Madura, selain itu untuk menghalau musuh yang akan menuju 

kota Surabaya. Masa guna benteng sendiri digunakan sejak didirikannya tahun 

1808 hingga tahun 1857. 

 

b. Objek Wisata Sejarah Sumur Tua 
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Gambar 2.3 Sumur Tua 
( Sumber : www. actadigital.blogspot.co.id, 2016 ) 

 

Terdapat dua bangunan sumur tua bekas kolonial Belanda yang letaknya 

menyatu dengan bangunan benteng Lodewijk. Sumur yang pertama terletak di 

bastion barat daya dan kedua berada di sisi timur Benteng.  

 

 

 

c. 6 Buah Goa dan Bekas Jalan Lori 

 
Gambar 2.4 Bekas Goa 

(Sumber : www. actadigital.blogspot.co.id, 2016 ) 
 

Goa ini adalah tempat perlindungan Belanda saat menghadapi pertempuran 

melawan Jepang, hingga Belanda kalah dan menjadikan Jepang sebagai 

pemimpinnya. Goa yang dibangun rakyat pribumi ini memiliki 6 buah lubang 

galian tanah dan batu berwarna putih, bekas tanahnya sendiri dibuat untuk 

membangun benteng. Sedangkan Bekas jalan lori difungsikan untuk mengangkat 

dan memindahkan batu. 
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d. Objek Wisata Alam Pantai 

 

Gambar 2.5 Pesisir Pantai 
( Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 ) 

Pantai pasir putih terletak di sebelah benteng Lodewijk, dengan pasir putih 

yang tertutupi kerangka kerang dan kawasan yang masih alami. 

 

e. Objek Wisata alam Hutan Bakau 

 

Gambar 2.6 Hutan Bakau 
( Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 ) 

 
 

Hamparan hijau pohon bakau yang berada di sekeliling Pulau Mengare 

menjadi potensi wisata yang tak kalah menarik dengan wisata lainnya yang ada. 

Banyak pohon Mangrove yang tumbuh di sekitar wisata hutan bakau ini. Letak 

hutan bakau dan mangrove ini berada satu wilayah dengan pantai. Jadi sembari 
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menikmati kesejukan pepohonan mangrove, juga bisa menikmati keindahan 

pantai pasir putih Mengare. 

 

f. Pelabuhan Tajungwidoro/ Kampung Nelayan 

Pelabuhan Tajungwidoro terletak di mulut muara sungai Cemara bagian timur 

yang dulunya merupakan hilir Bengawan solo sebelum alirannya dipindahkan di 

ujung pangkah. Pelabuhan ini hampir tidak pernah sepi oleh hiruk pikuk 

penduduk yang berkegiaan menjajakan hasil tambak seperti : Bandeng, udang, 

kepiting dan Rajungan. 

 

g. Tradisi Buri 

 

Gambar 2.7 Tradisi Buri 
( Sumber : www. gresiktrip.com, 2016 ) 

 

Letak Mengare hampir seluruh wilayah dikelilingi oleh tambak. Budidaya 

pertambakan di Mengare sudah turun temurun sejak masa kolonial Belanda. 

Begitu luasnya area pertambakan menjadi pusat mata pencaharian terbesar yang 

sangat menguntungkan bagi pendego (penjaga dan yang merawat tambak), 

maupun orang buri. Buri adalah pengais sisa-sisa ikan ketika panen. Kegiatan 
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Buri bisa juga diartikan sebagai tradisi karena telah mengakar kuat dalam 

kehidupan masyarakat (www.gresiktrip.com). 

 

h. Sewa Kawin Sapi  

Selain bertambak ikan warga desa Watuagung juga memilih untuk budidaya 

sapi ternak. Budidaya dilakukan dengan cara mengawinkan sapi betina dengan 

sapi pejantan milik orang lain. Dalam prakteknya sapi pejantan diambil 

spermanya untuk dilakukan proses perkawinan antara sapi betina dengan sapi 

pejantan. Proses kawin sapi ini sudah menjadi kebiasaan dan berjalan lama dan 

turun menurun dan menjadi adat atau budaya yang mengakar dari dulu sampai 

sekarang (Mudlofar, 2014). 

 

2.3 Pariwisata 

2.3.1 Pengertian Pariwisata 

Pariwisata semakin berkembang pesat seiring dengan bertambahnya 

penduduk dunia, sehingga menyebabkan kebutuhan akan berekreasi juga ikut 

mengalami kenaikan. Industri pariwisata memiliki cakupan yang luas dari segi 

subyek dan obyek dengan berbagai sarana prasarana penunjang kegiatan 

pariwisata yang bermacam-macam. Kegiatan Pariwisata sendiri bertujuan untuk 

mencari kesenangan dengan meninggalkan rutinitas kegiatan sehari-hari agar 

tidak bosan. Berbagai definisi tentang pariwisata pun bermunculan sehingga tidak 

mudah untuk mendefinikasikan arti pariwisata secara khusus. 

http://www.gresiktrip.com/
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Pariwisata adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan wisata, termasuk 

pengusahaan obyek daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang 

tersebut (Fandeli: 1995). Sedangkan menurut Undang-Undang nomor 10 Tahun 

2009 tentang Kepariwisataan, yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai 

macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang 

disediakan oleh masyarakat, Pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. 

Pariwisata juga berarti perpindahan orang untuk sementara dan dalam jangka 

waktu pendek ke tujuan-tujuan diluar tempat mereka biasanya hidup dan bekerja, 

dan kegiatan-kegiatan mereka selama tinggal di tempat-tempat tujuan tersebut dan 

biasanya wisatawan tersebut membelanjakan uangnya (Soekadijo, 2000 : 3). 

Kesimpulan yang diambil dari arti kata pariwisata sendiri adalah kegiatan 

mencari kesenangan dan mengisi waktu luang untuk sementara waktu yang 

dilakukan oleh individu maupun kelompok, dari suatu daerah menuju daerah 

lainnya.  

 

2.3.2 Komponen Pariwisata 

Untuk melakukan perjalanan wisata tak hanya sekedar kesiapan diri saja, 

banyak yang harus disiapkan untuk memenuhi kebutuhan diri pada saat tiba di 

lokasi wisata hingga akan meninggalkan lokasi wisata. Selain persiapan yang 

sudah dilakukan wisatawan, juga didukung oleh berbagai komponen pariwisata 

yaitu : 

a. Obyek dan daya tarik wisata 
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Banyak faktor yang menyebabkan wisatawan datang berkunjung ke suatu 

obyek wisata. Pada umumnya yaitu : Untuk menikmati keindahan alam yang ada 

disana, mempelajari sejarah daerah tersebut, belajar dan ikut berbaur dengan 

kegiatan masyarakat setempat, menyaksikan parade budaya. 

b. Transportasi dan Infrastruktur 

Untuk menuju ke lokasi wisata para wisatawan tentu memerlukan alat 

transportasi, baik darat, laut, maupun udara. Misalnya dari Surabaya menuju ke 

Pulau Mengare harus menggunakan Transportasi darat (motor/mobil) kemudian 

untuk sampai ke lokasi wisata pantai harus menggunakan perahu selama kurang 

lebih 15 menit. Sedangkan infrakstruktur adalah komponen pendukung seperti : 

pelabuhan, air, jalan, listrik, bandara, sampah. 

c. Akomodasi 

Akomodasi adalah  berbagai macam hotel dan berbagai jenis fasilitas lain 

yang berhubungan dengan pelayanan untuk para wisatawan yang berniat untuk 

bermalam selama perjalanan wisata yang mereka lakukan (Inskeep, 1991:38). 

Akomodasi penginapan haruslah bersih, nyaman, dan pelayanan yang baik agar 

wisatawan merasa nyaman berada pada lingkungan tersebut. Tentunya dengan 

lokasi yang strategis dan harga yang relatif dapat dijangkau. Berikut jenis-jenis 

akomodasi berdasarkan bentuk, fasilitas dan pelayanannya : 

1) Hotel 

Bangunan yang identik dengan kemewahan, menyediakan berbagai fasilitas 

pelayanan yang lengkap seperti kamar tidur, makanan dan minuman, 

pencucian pakaian, serta berbagai penunjang pelayanan seperti spa & salon 
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kecantikan, penitipan anak, kolam renang, tempat fitness, lapangan tennis, 

dan sebagainya. Hotel menyediakan berbagai tipe yang sesuai dengan 

kebutuhan pelanggan yang dapat dikelompakkan dalam berbagai kategori : 

berdasarkan kelas ada hotel bintang satu (*) sampai dengan bintang lima, 

berdasarkan ukuran besar kecilnya kamar/bangunan, berdasarkan lokasi.  

2) Guest House 

Bangunan yang secara keseluruhan berbentuk rumah dan disewakan harian 

maupun bulanan. Dengan fasilitas lebih dari satu kamar, menyediakan 

sarapan, fasilitas dapur, ruang makan yang selayaknya rumah sendiri. 

3) Homestay 

Bangunan berbentuk rumah yang hanya menyediakan pelayanan kamar untuk 

disewa, tetapi tetap dapat menikmati fasilitas umum yang disediakan. 

4) Losmen 

Penginapan yang menyediakan kamar dengan fasilitas yang lebih sederhana 

dibanding hotel. Tentunya dengan harga yang lebih murah. 

d. Makanan dan Minuman 

Fasilitas yang dibutuhkan wisatawan untuk memenuhi kebutuhan pakan yang 

meliputi restoran, warung, minimarket, atau kafe. Tanpa fasilitas ini tentunya 

wisatawan tidak akan merasa betah untuk tetap tinggal di daerah itu, hal ini yang 

menjadi peluang bagi pengusaha makanan lokal yang ingin memperkenalkan 

masakan khas daerah setempat. 

 

2.3.3 Wisatawan 
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Seseorang atau lebih yang melakukan perjalanan dari asal daerah menuju 

daerah lain dan melakukan kegiatan yang terkait dengan wisata. Bisa bertujuan 

untuk menghilangkan perasaan tertekan pada rutinitas sehari-hari atau untuk 

membelanjakan uang yang susah payah diperoleh dengan menabung yang 

bertujuan memperoleh ketenangan jiwa. 

Definisi wisatawan juga dikemukakan oleh Smith (dalam 

Kusumaningrum, 2009:16), menjelaskan bahwa wisatawan adalah orang yang 

sedang tidak bekerja, sedang berlibur dan secara sukarela mengunjungi daerah 

lain untuk mendapatkan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut (Soekadijo 2000 : 

16) wisatawan adalah pengunjung Negara yang dikunjunginya setidak-tidaknya 

tinggal 24 jam dan yang datang berdasarkan motivasi:  

a. Mengisi waktu senggang atau untuk bersenang-senang, berlibur, untuk alasan 

kesehatan, studi, keluarga, dan sebagainya.  

b. Melakukan perjalanan untuk keperluan bisnis.  

c. Melakukan perjalanan untuk mengunjungi pertemuan-pertemuan atau sebagai 

utusan (ilmiah, administratif, diplomatik, keagamaan, olahraga dan 

sebagainya). 

d. Dalam rangka pelayaran pesiar, jika kalau ia tinggal kurang dari 24 jam. 

 

Sedangkan wisatawan menurut sifatnya (Kusumaningrum, 2009:18) , yaitu : 

a. Wisatawan Modern Idealis 

 Wisatawan yang sangat menaruh minat pada budaya multinasional serta 

eksplorasi alam secara individual. 
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b. Wisatawan Modern Materialis 

 Wisatawan dengan golongan Hedonisme (mencari keuntungan) secara 

berkelompok. 

c. Wisatawan Tradisional Idealis 

 Wisatawan yang menaruh minat pada kehidupan sosial budaya yang bersifat 

tradisional dan sangat menghargai sentuhan alam yang tidak terlalu tercampur 

oleh arus modernisasi. 

 

 

d. Wisatawan Tradisional Materialis 

 Wisatawan yang berpandangan konvensional, yang mempertimbangkan 

keterjangkauan, murah dan keamanan. 

 

2.4 Wisata Edukasi 

Menurut undang – undang pemerintah nomor 10 tahun 2009 tentang 

kepariwisataan. Wisata adalah perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau 

kelompok orang dengan berkunjung ke tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, 

pengembangan diri, atau mempelajari daya tarik wisata yang dikunjunginya. 

Sedangkan dalam (KBBI, 2015) wisata adalah bepergian bersama-sama (untuk 

memperluas pengetahuan serta bersenang-senang). 

Secara Etimologis, edukasi berasal dari kata latin educare yang artinya 

”memunculkan”, ”membawa”, ”melahirkan”. Edukasi adalah upaya dari subjek 
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terhadap objek untuk memperoleh dan mengembangkan pengetahuan menuju cara 

tertentu yang diinginkan oleh subyek (Suroso, Rendra, 2004).  

Sesuai yang dikemukakan oleh Rodger dalam bukunya, Pariwisata 

Pendidikan dimaksudkan sebagai suatu program dimana peserta kegiatan 

melakukan perjalanan wisata pada suatu tempat tertentu dalam suatu kelompok 

dengan tujuan utama mendapatkan pengalaman belajar secara langsung terkait 

dengan lokasi yang dikunjungi (Rodger, 1998 : 28). 

Dalam pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa wisata edukasi adalah 

kegiatan berlibur sambil belajar, dengan konsep pembelajaran pendidikan 

nonformal yang tidak dipelajari dibangku sekolah formal ataupun kursus. Di 

dalam wisata edukasi tidak hanya sekedar menikmati pemandangan yang di 

suguhkan namun juga mempelajari berbagai hal yang dapat dilakukan pada lokasi 

wisata tersebut. Misalnya mempelajari tentang budaya dan sejarah dari daerah 

yang dikunjungi, yang tidak ada pada daerah lain. Sehingga wisatawan mampu 

menambah wawasan dan pengalaman dengan metode pembelajaran yang 

menyenangkan. 

 

2.4.1 Jenis-jenis Wisata Edukasi 

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dunia dan berkembangnya 

sektor pariwisata pendidikan yang dinilai mampu untuk memenuhi kebutuhan 

berwisata sekaligus edukasi, maka wisata edukasi memiliki penjabaran sesuai 

dengan bidang edukasi yang diinginkan wisatawan. Terdapat 4 jenis wisata 

edukasi di Indonesia, yaitu : 
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a. Wisata Edukasi Science / Ilmu pengetahuan 

 Berbasis kepada pendidikan ilmu pengetahuan. 

b. Wisata Edukasi Sport / Olahraga 

 Berbasis kepada pendidikan secara fisik/ olahraga. 

c. Wisata Edukasi Culture / Kebudayaan 

 Diantaranya pendidikan kebudayaan dalam bidang seni, adat istiadat dan lain 

yang berhubungan dengan kebudayaan. 

 

 

 

d. Wisata Edukasi Agrobisnis 

 Berbasis kepada pendidikan agro atau pertanian dan peternakan yang juga 

merupakan bisnis dari suatu perusahaan maupun perseorangan 

(www.repository.widyatama.ac.id). 

 

2.5 Wisata Sejarah 

Wisata sejarah atau biasanya disebut wisata Heritage adalah tempat 

berwisata yang memiliki keunggulan dalam bidang sejarah, dimana banyak 

tempat peninggalan jaman sejarah yang masih dapat disaksisan sampai sekarang. 

Menurut kamus oxford sendiri Istilah Heritage itu sendiri memiliki 

pengertian, yaitu sejarah, tradisi, dan nilai-nilai yang dimiliki suatu bangsa atau 

Negara selama bertahun-tahun dan dianggap sebagai bagian penting dari karakter 

bangsa tersebut (Kamus Oxford, 202). Sedangkan menurut UNESCO memberikan 

http://www.repository.widyatama.ac.id/
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definisi “heritage’’ sebagai warisan (budaya) masa lalu, yang seharusnya 

dilestarikan dari generasi ke generasi karena memiliki nilai-nilai luhur. Warisan 

itu dapat berupa kebendaan (tangible) seperti monumen, arsitektur bangunan, 

tempat peribadatan, peralatan, kerajinan tangan, dan warisan budaya yang tidak 

berwujud kebendaan (intangible) berupa berbagi atribut kelompok atau 

masyarakat, seperti cara hidup, folklore, norma dan tata nilai (Hall & McArther, 

1996:5). 

Dalam piagam pelestarian pusaka Indonesia dideklarasikan di Ciloto 13 

Desember 2003, heritage disepakati sebagai pusaka. Pusaka (Heritage) Indonesia 

meliputi : 

 

a. Pusaka Alam 

Obyek wisata yang sudah terbentuk dari alam, kita tinggal mengelola saja. Di 

Indonesia sendiri memiliki Pusaka Alam taman Nasional yang terkenal seperti 

Taman Nasional ujung Kulon, Taman Nasional Bauran, Taman Nasional 

Komodo, Taman Nasional Kepulauan Seribu. 

 

Gambar 2.8 Taman Nasional Ujung Kulon 
( Sumber : www.yukpiknik.com, 2016 ) 
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b. Pusaka Budaya 

Pusaka Budaya adalah hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang istimewa dari 

lebih 500 suku bangsa di tanah air Indonesia Pusaka Budaya mencakup pusaka 

berwujud (tangible) dan pusaka tidak berwujud (itangible). Pusaka budaya yang 

berwujud (tangible) berwujud bangunan kuno dan rumah adat. Sedangkan Pusaka 

budaya yang tidak berwujud (itangible) meliputi flokore dalam bentuk cerita 

rakyat, tarian, kulinari, dan musik tradisional (www.eprints.uny.ac.id, 2015). 

Di Indonesia pusaka Budaya yang paling banyak dijumpai adalah Candi, dimana 

yang paling terkenal adalah Candi Borobudur, Candi Kalasan, Candi Mendut. 

 

Gambar 2.9 Candi Borobudur 
( Sumber : www.1001malam.com, 2016 ) 

 

c. Pusaka Saujana 

Pusaka saujana adalah gabungan dari pusaka alam dan Pusaka Budaya. 

Pusaka saujana dikenal dengan pemahaman baru yaitu cultural 

landscape (Saujana Budaya), yakni menitik beratkan pada keterkaitannya budaya 

dan alam. Dapat berbentuk flokor cerita rakyat, tarian, kulinari, music tradisional 

yang dibentuk dalam sebuah Merchandise atau sebuah kenang-kenangan. 

http://www.eprints.uny.ac.id/
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Sedangkan untuk gedung dan bangunan tua, yang bisa dikatagorikan sebagai 

pusaka kota. 

 

2.6 Budaya 

2.6.1 Pengertian Budaya 

Budaya berasal dari bahasa latin ”cultura”, berkaitan dengan pemujaan 

atau takhayul dan ”colere”, mengerjakan tanah, mengelola, dan memelihara 

ladang. Sedangkan dalam bahasa sansekerta yaitu buddhaya yang merupakan 

bentuk jamak dari buddhi (budi/akal). (Smircich dalam Sudarwan, 1994) 

mengartikan budaya sebagai berikut : 

 

a.    Merupakan instrumen yang melayani kebutuhan fisik dan biologis manusia. 

b. Berfungsi sebagai mekanisme adaptasai yang menggabungkan individu ke 

struktur sosial. 

c. Merupakan sistem kognisi yang digunakan bersama. 

d. Merupakan sistem simbol yang digunakan bersama. 

e. Merupakan proyeksi dari pikiran alam bawah sadar seseorang. 

 

Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa budaya merupakan hasil dari 

kerja keras perjuangan rakyat melawan zaman dan alam yang membuktikan 

kejayaan hidup masyarakat dalam menghadapi rintangan dan kesulitan untuk 

mencapai kebahagiaan dan keselamatan di hidupnya (www.duniapelajar.com). 

Pendapat ini memiliki arti bahwa faktor alam dan perjuangan yang membentuk 

http://www.duniapelajar.com/
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budaya berbeda dari masing-masing daerah. Kebutuhan untuk bertahan hidup 

dengan cara yang berbeda pada tiap kondisi alam pula yang mempengaruhi 

tingkah laku dan tutur bahasa yang mereka miliki. Sehingga dapat dipastikan 

masing-masing daerah memiliki budaya yang berbeda dan mengikuti 

perkembangan zaman. 

Budaya dalam suatu masyarakat merangkum nilai-nilai yang berlaku, 

kesepahaman, asumsi-asumsi, dan tujuan yang dipelajari dari generasi 

sebelumnya (Deresky, 2006). Budaya berfungsi sebagai pengikat seseorang pada 

suatu organisasi atau negara yang membedakan anggota dari suatu kelompok dari 

kelompok yang lain (Hofstede, 2005). Hal ini terlihat jelas dari perbedaan budaya 

barat dan budaya timur, dimana budaya barat identik dengan individual dan 

materialisme, sedangkan budaya timur identik dengan sikap sopan santun dan 

kolektivisme. Sebagai contoh masyarakat timur senang bersosialisasi dengan 

menjalin hubungan yang baik dengan keluarga, teman, dan dunia luar, yang 

menyebabkan situs jejaring sosial lebih banyak diminati oleh orang timur. 

Sedangkan masyarakat barat lebih senang menikmati waktu sendiri tanpa ada 

gangguan dari pihak luar.  

 

2.6.2 Warisan Budaya 

Semasa hidup manusia melalui berbagai peristiwa sulit yang 

mengakibatkan terbentuknya sejarah pada peradaban tersebut. Tentunya pada titik 

tertentu manusia meninggalkan ajaran tertentu, bahkan benda peninggalan yang 

diwariskan pada generasi berikutnya, hingga kini diartikan sebagai warisan 
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budaya. Warisan budaya menurut Davidson diartikan sebagai produk atau hasil 

budaya fisik dari tradisi-tradisi yang berbeda dan prestasi-prestasi spiritual dalam 

bentuk nilai dari masa lalu yang menjadi elemen pokok dalam jatidiri suatu 

kelompok atau bangsa (Davidson 1991 : 2). Jadi warisan budaya merupakan hasil 

budaya fisik (tangible) dan nilai budaya (intangible) dari masa lalu.   

Warisan budaya tersebut terdiri dari dua jenis, yaitu :  warisan budaya 

tidak bergerak dan warisan budaya bergerak.  Warisan budaya tidak bergerak 

biasanya berada di tempat terbuka yang terdiri dari: situs, tempat-tempat 

bersejarah, bentang alam darat maupun air, bangunan kuno, patung-patung 

pahlawan (Galla, 2001: 8). Sedangkan warisan budaya bergerak biasanya berada 

di dalam ruangan dan terdiri dari: benda warisan budaya, karya seni, arsip, 

dokumen, dan foto,  karya tulis cetak, audio visual berupa kaset, video, dan film 

(Galla, 2001 : 10). 

 

2.7 Promosi 

2.7.1 Pengertian Promosi 

Promosi berasal dari kata promote dalam bahasa Inggris yang diartikan 

sebagai mengembangkan atau meningkatkan. Promosi adalah salah satu unsur 

dalam bauran pemasaran perusahaan yang didayagunakan untuk memberitahukan, 

membujuk, dan mengingatkan tentang produk perusahaan (Saladin, 2003). 

Michael Ray juga mendefinisikan promosi sebagai “the coordiniation of all 

seller-iniated efforts to setup channels of information and persuasion to sell goods 

and services or promote and idea.” Artinya adalah koordinasi dari seluruh upaya 
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yang dimulai pihak penjual untuk membangun berbagai saluran informasi dan 

persuasi untuk menjual barang/jasa dalam memperkenalkan suatu gagasan 

(Morrisan, 2010: 16).  

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa promosi sangat penting 

dilakukan untuk memberitahukan kehadiran produk baru sehingga diharapkan 

konsumen beralih ke produk tersebut, bahkan dalam jangka panjang produk 

tersebut akan tetap dikonsumsi. Sehingga dalam jangka pendek produk tersebut 

dikenal luas dan jangka panjang penjualan mengalami peningkatan. Dalam 

melakukan promosi, perusahaan harus cermat untuk menentukan alat yang 

digunakan untuk promosi beserta beberapa perangkatnya antara lain : 

 

 

a. Bentuk penyampaian promosi 

Penyampaian visual gambar dalam media cetak maupun eletronik dilakukan 

dalam berbagai cara untuk menarik perhatian konsumen : 

1)  Maskot sebagai daya tarik 

2)  Human interest 

3)  Tokoh/selebriti 

4)  Anak kecil 

5)  Orang yang tidak populer 

b. Pemilihan media 

Dalam menentukan media yang digunakan, ada beberapa pertimbangan antara 

lain : 
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1)   Kemampuan atau daya jangkau dan impact bagi konsumen 

2)   Biaya per seribu pembaca iklan 

3)   Pemilihan media utama untuk kelompok umum 

4)   Pemilihan media khusus untuk kelompok tertentu 

5)   Perilaku dan intensitas pemuatan 

c. Tujuan promosi 

Dari tujuan promosinya, makan promosi/periklanan dibedakan menjadi :   

1)    Periklanan informatif 

 Bertujuan untuk memberi gambaran tentang perusahaan, misalnya         

keunggulan, harga, potensi, kualitas. Pada umumnya digunakan untuk   

mengenalkan produk baru. 

 

2)    Periklanan persuasif 

Bertujuan membujuk konsumen untuk membeli produk atau melakukan 

pembelian ulang produk.  

3)    Periklanan yang mengingatkan kembali 

Bertujuan untuk mengingatkan akan keberadaan produk, agar konsumen 

tetap setia mengingat bahkan menggunakan produk tersebut. 

 

2.8 Media Promosi 

Media promosi adalah media yang digunakan untuk promosi produk atau 

perusahaan. media yang baik harus memenuhi kriteria berikut : 

a.   Tepat sasaran / target audience 
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b.   Manfaat promosi tercapai  (baik itu untuk branding, selling atau keduanya) 

c.   Memberikan image yang positif 

d.   Unik dan memiliki daya tarik 

e.   Mempunyai life time sepanjang mungkin 

 

Media promosi pada umumnya dapat dibagi menjadi Above The Line 

(ATL) dan Below The Line (BTL).   

1)  Above the line (ATL). 

 Adalah aktifitas promosi dengan menggunakan media TV, koran, billboard, 

majalah, radio (jefkins, 1994:86). Above the Line memiliki target yang lebih 

luas daripada media Below the Line. Biaya produksi pembuatan dan penerbitan 

juga lebih mahal.  

2)  Below the line (BTL) 

 Beberapa jenis media promosi yang termasuk dalam BTL adalah brosur, flyer, 

pamflet, sample produk, event, dan lain sebagainya. Kegiatan BTL sendiri 

biasanya dilakukan untuk menunjang kegiatan ATL yang telah dilakukan 

sebelumnya. BTL memiliki jumlah audiensi yang terbatas, tetapi media atau 

kegiatannya dapat memberikan audiens kesempatan untuk merasakan, 

menyentuh atau berinteraksi bahkan langsung action membeli misalnya melalui 

event, sponsorship, sampling, point-of-sale (POS) materials, consumer 

promotion, trade promotion, dan lain-lain. 

 

2.8.1 Merchandise 
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Dalam kampanye promosi suatu perusahaan, merchandise adalah metode 

yang efektif untuk digunakan dalam mempromosikan suatu produk atau 

perusahaan tertentu tanpa menggunakan media konvensional. Merchandise 

digunakan sebagai perantara lewat media untuk mencuri perhatian lewat pengaruh 

psikologi, karena diharapkan konsumen akan senang dengan pemberian 

perusahaan dan memiliki pikiran untuk datang dan membeli kembali produk 

perusahaan tersebut. Merchandise biasanya berupa barang yang digunakan sehari-

hari seperti : mug, jam dinding, gantungan kunci, pin, dan lain-lain.   

 

2.9     Target Audience 

 Target audience adalah sasaran kelompok yang dituju yang pada 

pembagiannya meliputi Gerografis, Demografis, Siklus hidup keluarga, pekerjaan, 

dan status sosial. Yang menjadi sasaran dari perancangan media promosi ini 

meliputi : 

a.   Berdasarkan Geografis :  

 1.  Wilayah : Negara Indonesia, Jawa Timur. 

 2.  Lokasi : Kabupaten Gresik, Kecamatan Bungah 

 3.  Kepadatan : Kota ; Pinggir Kota ; Pedesaan 

b.   Berdasarkan Demografis :  

1.  Jenis kelamin : Laki – laki dan Perempuan  

2.  Usia  Rentang usia 5 s/d 40 tahun.  

c.  Siklus hidup keluarga meliputi :   

1.  Anak – Anak 
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2.  Remaja Muda   

3.  Di Bawah Pengawasan Orang Tua   

4.  Dewasa Muda   

5.  Belum Menikah 

 d.  Pekerjaan  : Pelajar, Mahasiswa, Pekerja, Pengangguran. 

 e.  Status sosial : Menengah kebawah, menengah-menengah. 

 

2.10 Strategi Desain 

2.10.1 Logo 

Dalam merancang media promosi dibutuhkan kehadiran Logo berdasarkan 

potensi pariwisata Pulau Mengare. Logo inilah yang nantinya akan menginspirasi 

perancangan promosi yang akan digunakan, baik bentuk, warna dan sebagainya, 

sehingga tercipta media promosi yang efektif. Logo sebagai elemen utama dalam 

sebuah identitas yang dinilai mampu mengkomunikasikan potensi Pulau Mengare 

dan mampu memposisikan dalam dunia pariwisata sejarah. Ciri-ciri logo yang 

efektif adalah : 

a.    Memiliki sifat unik. 

b.  Memiliki sifat yang fungsional dan dapat diaplikasikan ke dalam berbagai      

media. 

c.    Bentuk logo mengikuti kaidah-kaidah dasar desain. 

d.  Mampu mempresentasikan suatu perusahaan/produk. 
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Sebelum logo ada, didahului dengan kehadiran logotype yang muncul 

tahun 1810 – 1840. Logotype atau tandakata (word mark) identitas perusahaan 

atau identitas suatu produk, baik berupa simbol, gambar atau huruf yang tampil 

dalam bentuk tulisan untuk menggambarkan ciri khas secara komersial dan yang 

membedakannya dengan yang lain. 

Sedangkan logo berasal dari bahasa Yunani yaitu Logos, yang berarti kata, 

pikiran, pembicaraan, akal budi. Secara umum arti logo digambarkan sebagai 

tanda gambar (picture mark) yang merupakan identitas untuk menggambarkan 

citra dan karakter suatu lembaga atau perusahaan maupun organisasi. Menurut 

Susanto (2002:70), Logo terbentuk karena latar belakang kultur, produk yang 

dihasilkan, citra atau image (modern atau canggih, klasik, futuris), dan lain-lain. 

 

 

Menurut Murry dan Rowe (www.logosource.com) logo memiliki fungsi 

antara lain:  

1) Identitas produk atau jasa atau organisasi.  

2) Pembeda dengan yang lain.  

3) Penyampai informasi berupa keaslian, harga, kualitas. 

4) Nilai tambah, dapat ditemukan dalam banyak kasus.  

5) Mewakili aset yang berharga.  

6) Kelengkapan hukum (Sutrisno, 2012:29). 

 

2.10.2 Tagline 
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 Menurut Eric Swartz (Rustan, 2009:70), tagline merupakan susunan kata 

yang ringkas (biasanya tidak lebih dari tujuh kata), diletakkan mendampingi logo 

dan mengandung pesan brand yang kuat ditujukan kepada audience. Penggunan 

tagline bersifat sementara, artinya selama masa promosi wisata tidak selamanya 

akan menggunakan tagline yang dibuat, sewaktu-waktu dapat diganti dengan 

menyesuaikan mode dan gaya sekarang. 

Berdasarkan sifatnya, tagline dapat dibedakan menjadi lima macam antara lain : 

a. Deskriptif 

Menerangkan produk dengan janji/service. Contohnya DJARUM SUPER 

Topnya kretek filter. 

b. Spesifik 

Memposisikan bahwa produk ini adalah produk yang paling tinggi di 

bidangnya. Contohnya SOSRO ahlinya teh. 

c. Superlatif 

Memposisikan bahwa produk ini adalah produk pilihan utama konsumen. 

Contohnya SMARTFREN anti lelet! 

d. Imperatif 

Menggambarkan suatu aksi yang diawali dengan penggunaan kata kerja. 

Contohnya, ada SANKEN. 

e. Profokatif 

Menggunakan bahasa kalimat ajakan untuk memancing emosi. Seringkali 

menggunakan bahasa tanya. Contohnya TING TING Garuda satu mana 

cukup? 
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2.10.3 Warna 

Warna menurut ilmu fisika adalah sifat cahaya yang bergantung dari 

panjang gelombang yang dipantulkan oleh suatu benda. Warna menurut ilmu 

bahan adalah sembarang zat/pigmen tertentu yang memberikan warna pada benda-

benda di sekitar kita. Pigmen warna dapat dihasilkan secara alami dari alam dan 

dibuat dari bahan kimia yang disebut dengan warna sintetis. Sedangkan menurut 

Asep Herman Suyanto (2007:19) Warna dalah bagaimana kita merasakan cahaya 

yang mungkin memantulkan, mengirimkan, diffracted, atau memancarkan 

Penggunaan warna mampu mewakili komunikasi pada arti desain yang 

disampaikan, ketika warna tersebut pas dan menyatu dalam desain akan mampu 

mempengaruhi minat baca, bahkan mampu meningkatkan mood dalam diri 

seseorang. Sebagai contoh pengunaan warna soft mendominasi pada karakter 

lembut dan tenang. Sedangkan warna kontras dapat memberikan kesan ceria dan 

dinamis (Supriyono, 2010 : 70). 

Warna-warna yang identik dengan Pulau Mengare adalah warna hijau, 

biru, coklat, putih, orange, dan abu-abu. Berikut filosofi dari warna-warna 

tersebut : 

a. Hijau 

Warna hijau sering diartikan dengan dedaunan dan alami dan merupakan 

simbolis dari kesegaran dan relaksasi dan mampu memberi suasana tenang 

dan santai. Respon psikologi yang dimunculkan : alami, kesehatan, 

pandangan yang enak. 
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b. Biru 

Warna biru didasari oleh warna alam, identik dengan warna air yang dapat 

menggambarkan ketenangan dan relaksasi. Biasanya digunakan untuk 

melambangkan pantai, laut, langit, air, ombak. 

c. Coklat 

Warna coklat merupakan warna alami dan warna netral yang hangat, dan 

mengandung unsur bumi. 

d. Putih 

Melambangkan suci, sederhana, dan bersih. Dapat memantulkan cahaya 

untuk menekankan warna lain. 

 

2.10.4 Tipografi 

Tipografi merupakan salah satu elemen penting, digunakan sebagai 

elemen pelengkap dalam desain karena memiliki fungsi untuk menjelaskan 

konsep dan ilustrasi dalam sebuah dalam perancangan corporate identity. 

Tipografi dapat membawa emosi atau berekspressi, menunjukan pergerakan 

elemen dalam suatu desain logo, dan memperkuat arah suatu logo seperti juga 

desain-desain elemen yang digunakan dalam perancangan logo. 

Menurut Asep Herman Suyanto (2007) Tipografi adalah jenis huruf, 

meliputi pemilihan huruf, penentuan ukuran yang tepat, di mana teks dapat 

diputus, spasi jarak, dan bagaimana teks dpaat dengan mudah dibaca. Huruf 

menjadi sesuatu yang memiliki makna ganda, dapat dilihat (bentuk/rupa huruf), 

dapat dibaca (kata/kalimat) dan tersurat (pesan/gagasan) dan makna yang tersirat 
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(kesan). Artinya, Tipografi merupakan bentuk komunikasi verbal yang berupa 

tulisan dan merupakan properti visual yang pokok dan efektif, terdiri dari berbagai 

macam jenis huruf yang memiliki karakter berbeda-beda sehingga mampu 

merefleksikan sebuah kesan tersendiri.  

Ada 4 buah prinsip pokok tipografi yang sangat mempengaruhi 

keberhasilan suatu desain tipografi yaitu :  

a. Legibility 

Kualitas pada huruf yang membuat huruf tersebut dapat terbaca. Dalam suatu 

karya desain, dapat terjadi cropping, overlapping, dan lain sebagainya, yang 

dapat menyebabkan berkurangnya legibilitas daripada suatu huruf. 

b. Readibility 

Penggunaan huruf dengan memperhatikan hubungannya dengan huruf yang 

lain sehingga terlihat jelas dan tidak saling tumpang tindih. Seperti spasi antar 

huruf, atau jarak antar huruf yang harus disesuaikan sehingga dalam 

pembacaan suatu keterangan yang memuat informasi dapat tersampaikan 

dengan efektif 

c. Visibility 

 Suatu huruf, kata, atau kalimat yang dapat terbaca dalam jarak baca tertentu. 

Sebagai contoh, penerapan besarnya huruf yang digunakan untuk headline 

dalam brosur tentunya berbeda dengan yang digunakan dalam pembuatan 

Banner. 

d. Clarity 
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 Huruf-huruf yang digunakan harus dapat dibaca dan dimengerti oleh 

pembaca. Beberapa unsur desain yang dapat mempengaruhi clarity adalah, 

visual hierarchy, warna, pemilihan type, dan lain-lain. 
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