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DIMENSI MEMBANGUN BRAND KNOWLEDGE DAERAH TUJUAN WISATA WAE 

REBO UNTUK MENINGKATKAN KUNJUNGAN WISATAWAN 

 

Salah satu sektor yang mempunyai prospek dan potensi menjadi peluang yang dapat 
dikembangkan di Negara Indonesia adalah sektor pariwisata. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui dimensi membangun brand knowledge daerah tujuan wisata Wae Rebo untuk 
meningkatkan kunjungan wisatawan, dan bagaimana strategi-strategi yang diterapkan. Pendekatan 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Sumber data yang 
digunakan adalah data primer melalui metode wawancara mendalam dengan para narasumber. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, brand knowledge merupakan salah satu aspek 
penting yang harus diperhatikan, karena merupakan informasi dan pengukuran pengetahuan 
masyarakat dikaitkan dengan suatu produk yang dikonsumsi. Wae Rebo senantiasa rutin untuk 
melakukan inovasi baru dan program pemasaran untuk memperkuat brand awareness dan 
berusaha untuk meningkakan strategi brand image dalam memenuhi harapan para wisatawan. 
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DIMENSIONAL DEVELOPMENT OF WAE REBO’S BRAND KNOWLEDGE TO 

INCREASE TOURISM VISIT 

 

 

One sector that has prospects and potential to be opportunities that can be developed in 
Indonesia is the tourism sector. The purpose of this study is to determine the dimensions of 
building brand knowledge of Wae Rebo tourist destination to increase tourist visits, and how the 
strategies are applied. The approach used in this research is qualitative with descriptive methods. 
Source of data used are primary data through in-depth interviews with the speakers. 

Based on the results of research conducted, brand knowledge is one important aspect that 
must be considered, because it is information and measurement of community knowledge 
associated with a product that is consumed. Wae Rebo is constantly doing new innovations and 
marketing programs to strengthen brand awareness and strive to enhance brand image strategies 
to meet the expectations of tourists. 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang  

Salah satu sektor yang mempunyai prospek, potensi serta peluang yang dapat 

dikembangkan di Negara Indonesia adalah sektor pariwisata yang didukung oleh beberapa 

faktor seperti letak dan keadaan geografis (lautan dan daratan sekitar khatulistiwa), serta 

lapisan tanah yang subur dan panorama (akibat ekologi gelogis) kemudian ditunjang lagi 

dengan berbagai flora dan fauna yang memperkaya keindahan Negara ini.  

Kata pariwisata berasal dari Bahasa Sansekerta artinya orang yang meninggalkan 

rumah untuk mengadakan perjalanan tanpa mencari nafkah di tempat yang dikunjungi sambil 

menikmati kunjungan mereka (Pendit, 2003). Pariwisata menurut Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata 

termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait. 

Dalam ketatnya persaingan pasar pariwisata yang memang meningkat pesat saat ini, 

banyak Negara yang mengambil peluang ini untuk membuat sebuah program-program yang 

bertujuan melakukan persaingan dalam menarik para wisatawan. Sebagai contoh Negara 

Indonesia yang menjadi Negara yang mengikuti perkembangan pariwisata global karena 

ditunjang dengan potensi-potensi alamnya. Pada tahun 2008, brand/image “Visit Indonesia 

Year” diluncurkan oleh pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan jumlah wisatawan 

lokal maupun wisatawan asing yang berwisata di wilayah-wilayah yang disediakan di penjuru 

Negara Indonesia tersebut. Selain itu, brand/image  tersebut diluncurkan oleh pemerintah 

karena sebagai peristiwa memperingatinya 100 tahun kebangkitan nasional Indonesia. 

Kemudian pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2016, melalui kementrian pariwisata 

pemerintah menggunakan image baru yaitu “wonderful Indonesia” atau dengan kata lain 

“pesona Indonesia” untuk lebih mempromosikan pariwisata Indonesia dan menarik lebih 

banyak wisatawan yang berkunjung ke Indonesia. 

Kelemahan dalam melakukan promosi pada sektor pariwisata di Negara Indonesia 

memang masih jelas dirasakan oleh negara lain yang ada di Asia. Indeks kekuatan branding 

Indonesia pada bidang pariwisata masih dibawah rata-rata dunia dengan persentase 5,2% di 

mana di dunia 77,7%. Untuk wilayah Asia, Indonesia memang masih tertinggal jauh dari 

Thailand yang memimpin kekuatan brand pariwisata di Asia dengan perentase 9,4% 

kemudian disusul oleh Singapura dengan persentase 8,6%. Pariwisata akan menjadi sumber 
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pendapatan Negara yang utama. Pariwisata juga akan menjadi babak emas nomor satu devisa 

Negara. Ketika pendapatan migas turun, pariwisata cenderung naik dari waktu ke waktu 

(Daud, 2017). 

Seiring berkembanganya pariwisata yang makin hari makin baik maka dapat menjadi 

salah satu industri menjanjikan dalam meningkatkan devisa bagi Negara. Penambahan devisa 

terjadi bersamaan dengan terciptanya banyak lapangan pekerjaan yang memberikan banyak 

kesempatan kerja. Dengan geografis yang luas di Negara Indonesia ini maka tidak heran 

banyak bermunculan destinasi-destinasi yang menarik dan wajib dikunjungi oleh para 

wisatawan lokal maupun asing. Salah satu provinsi yang mempunyai potensi wisata dengan 

keindahan alam adalah Nusa Tenggara Timur (NTT). Berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional 

(RIPPARNAS) Tahun 2010-2025, NTT akan dijadikan sebagai koridor ekonomi bersama 

dengan Bali dan NTB (Nusa Tenggara Barat). Tema pembangunan koridor ekonomi Bali-

Nusa Tenggara adalah pintu gerbang pariwisata dan pendukung pangan nasional. Kota 

Denpasar, Lombok, Kupang dan Mataram adalah 4 kota yang menjadi pusat ekonomi dalam 

pembangunan yang dilakukan. Sektor yang termasuk dalam pembangunan ini adalah 

pariwisata, perikanan dan peternakan. Dengan adanya peraturan pemerintah tersebut, secara 

tidak langsung akan sangat membantu menentukan arah pembangunan daerah, khususnya bagi 

NTT.  

Wae Rebo merupakan salah satu destinasi wisata di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang 

memiliki kondisi lingkungan alami namun masih jarang dikunjungi oleh wisatawan. Dinas 

Pariwisata Kabupaten Manggarai Tengah juga telah mempromosikan Wae Rebo untuk 

menarik kunjungan wisatawan. Hal tersebut membuat banyak wisatawan mancanegara atau 

domestik datang untuk berwisata ke Wae Rebo. Hal demikian membuat peran pemerintah 

Dinas Pariwisata Kabupaten Manggarai bekerja sama dengan warga lokal dan wisatawan, 

untuk berusaha keras membangun sebuah brand knowledge atau pengalaman merek bahwa 

Wae Rebo sangat layak untuk dijadikan sebagai destinasi wisata baik untuk pengunjung 

domestik maupun mancanegara. 
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Rumusan Masalah  

Dalam penelitian ini, brand knowledge dapat membantu meningkatkan jumlah 

kunjungan wisatawan ke Wae Rebo. Brand knowledge menjadi unsur penting karena 

pengetahuan terhadap merek akan mempengaruhi apa yang timbul di benak konsumen ketika 

mereka berfikir mengenai suatu merek. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu: “Bagaimana Dimensi Dalam Membangun Brand Knowledge Daerah 

Tujuan Wisata Wae Rebo Untuk Meningkatkan Kunjungan Wisatawan?” 

 

Tujuan Penelitian 

Adapun maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dimensi dalam 

membangun brand knowledge daerah tujuan wisata Wae Rebo untuk meningkatkan 

kunjungan wisatawan. 
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TINJAUAN PUSTAKA 

Brand (Merek) 

Brand  adalah salah satu atribut yang pentig dari sebuah produk yang penggunaannya 

pada saat ini sudah sangat meluas. Keahlian paling unik dari pemasar adalah kemampuannya 

menciptakan, memelihara, melindungi dan meningkatkan brand. Para pemasar mengatakan 

bahwa pemberian brand adalah seni dan bagian penting dalam pemasaran. Brand juga dapat 

membantu perusahaan memperluas lini produk serta mengembangkan posisi pasar yang 

spesifik bagi suatu produk. 

Sebagai aset perusahaan yang tak ternilai harganya, pengelolaan brand merupakan 

suatu permasalahan yang sangat serius bagi produsen. Pengelolaan ini dilakukan sebaik 

mungkin sehingga konsumen bisa mengidentifikasi sebuah produk, agar terjalin suatu 

hubungan antara konsumen dengan produk yang dipasarkan. Salah satu yang menjadi 

pertimbangan konsumen dalam mengambil keputusan membeli adalah brand.  

 Pengertian Brand 

Brand merupakan janji penjual untuk secara konsisten memberikan keistimewaan, 

manfaat dan jasa tertentu kepada pembeli. Brand-brand terbaik memberikan jaminan mutu. 

Agar dapat memberikan gambaran yag lebih jelas mengenai pengertian brand, berikut ini 

pengertian brand menurut para ahli. 

Definisi brand menurut The American Marketing Association dalam Kotler dan Keller 

(2016) “Brand is a name, term, sign, symbol, or design, or a combination of them, intended 

to identify the goods or services of one seller or group of sellers and to differentiate them from 

those competitors”, dapat diartikan bahwa merek adalah nama, istilah, tanda, simbol, atau 

desain atau kombinasinya, yang dimaksudkan untuk mengidentifikasikan barang atau jasa dari 

salah satu penjual atau kelompok penjual dan mendifirensiasikan mereka dari para pesaing”. 

 

Manfaat Brand 

Belakangan ini, hampir semua produk diberi brand bahkan produk-produk yang 

sebelumnya tidak memerlukan brand. Brand sangat diperlukan oleh suatu produk, karena 

selain brand memiliki nilai yang kuat brand juga bermanfaat bagi konsumen, produsen, 

publik, seperti yang dikemukakan oleh Simamora (2001), yaitu: 

a. Bagi konsumen, manfaat brand adalah: 
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1) Brand dapat menceritakan sesuatu kepada pembeli tentang mutu. 

2) Brand membantu menarik perhatian pembeli terhadap produk-produk baru yang mungkin 

bermanfaat bagi mereka. 

b. Bagi produsen, manfaat brand adalah: 

1) Brand memudahkan penjual mengolah pesanan dan menelusuri masalah-masalah yang 

timbul. 

2) Brand memberikan perlindungan hukum atas keistimewaan atau ciri khas produk. 

3) Brand membantu penjual melakukan segmentasi pasar. 

c. Bagi publik, brand bermanfaat dalam hal: 

1) Pemberian brand memungkinkan mutu produk lebih terjamin dan lebih konsisten.  

2) Brand meningkatkan efisiensi pembeli karena brand dapat menyediakan informasi tentang 

produk dan di mana membelinya. 

3) Meningkatkan inovasi produk baru, karena produsen terdorong untuk menciptakan keunikan 

baru guna mencegah peniruan dari pesaing. 

 

Brand Knowledge (Pengetahuan Merek) 

Pengetahuan merek (brand knowledge) dapat terbentuk dari semua pikiran, perasaan, 

citra, pengalaman, keyakinan, dan lain-lain yang berhubungan dengan merek, serta secara 

khusus merek harus menciptakan asosiasi merek yang kuat, menyenangkan, dan unik bagi 

pelanggan, karena dengan adanya asosiasi merek yang kuat dapat menciptakan pengetahuan 

merek yang diinginkan (Kotler dan Keller, 2009). 

Keller (2013) menyatakan, brand knowledge dipahami sebagai apa yang dipelajari oleh 

konsumen, dirasakan oleh konsumen, apa yang dilihat oleh konsumen, dan apa yang didengar 

konsumen mengenai merek sebagai hasil dari pengalaman konsumen dalam waktu yang 

panjang. Setyawati dan Rochmah (2015) menyatakan: Brand knowledge atau pengetahuan 

tentang merek merupakan informasi dan pengukuran pengetahuan masyarakat dikaitkan 

dengan suatu produk yang dikonsumsi. 

 

 Dimensi Brand Knowledge 

Pengetahuan merek terdiri dari kesadaran merek dan citra merek (Agarwal dan Rao, 

1996; Mackay, 2001; Pappu dan cooksay 2005,: dalam Imran Khan et al., 2012).  
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Dinyatakan oleh Keller (2013), dimensi dari brand knowledge meliputi brand 

awareness dan brand image. Penjelasan dari dua elemen tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Kesadaran Merek (Brand Awareness) 

Aaker dalam bukunya Managing Brand Equity, dalam Durianto, dkk (2004), Brand 

Awareness sebagai kemampuan dari calon pembeli untuk mengenali atau mengingat kembali 

bahwa suatu merek termasuk kedalam kategori produk tertentu. Menurut Kotler dan Keller 

(2002:482), Brand Awareness adalah kemampuan konsumen untuk mengidentifikasi merek 

dalam kondisi yang berbeda, yang tercermin dari brand recognition atau recall performance. 

Sedangkan Keller dalam bukunya Strategic Brand Management (2008), brand awareness 

berhubungan dengan kekuatan merek atau jejak dalam memori yang tercermin dari 

kemampuan konsumen untuk mengingat atau mengenali merek di dalam kondisi yang 

berbeda. 

b. Citra Merek (Brand Image) 

Kotler dan Keller (2008) menjelaskan bahwa citra merek adalah persepsi dan 

keyakinan yang dilakukan oleh konsumen, seperti tercermin dalam asosiasi yang terjadi dalam 

memori konsumen. Tjipto (2005), Brand Image atau citra merek adalah deskripsi tentang 

asosiasi dan keyakinan konsumen terhadap merek tertentu. 

Komponen Brand Image menurut Biels dalam Consuegra, (2006): “the image of a 

brand can be described as having three components: the image of the provider of the 

product/services, the image of the user, and the image of the product/service it self” (citra 

merek dijabarkan menjadi tiga komponen: citra pembuat produk/jasa, citra pemakai, dan citra 

produk/jasa itu sendiri) 

 

Metode Penelitian 

Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Desa Wae Rebo, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten 

Manggarai, Provinsi Nusan Tenggara Timur. Waktu penelitian berlangsung sejak 15 sampai 

dengan 16 Agustus 2017 dan 15 sampai dengan 20 Juni 2020. 
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Jenis dan Sumber Data 

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan periset 

untuk mengumpulkan data. Ada beberapa teknik dan metode pengumpulan data yang biasanya 

dilakukan oleh periset (Kriyantono,2007) diantaranya: 

a. Sumber Data 

Jenis data yang digunakan adalah data primer. Menurut Hasan (2002) data primer ialah 

data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan 

penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer yaitu data yang 

diperoleh langsung dari seorang kepala suku adat Wae Rebo atau warga setempat dan pihak-

pihak yang terkait seperti wisatawan yang sudah pernah berkunjung ke Wae Rebo.  

Jenis penelitian ini diambil dari data tertulis, rekaman, atau pengambilan foto. 

Pencatatan sumber data ini melalui wawancara dan pengamatan serta merupakan hasil 

gabungan dari melihat, mendengarkan dan bertanya. Jawaban dari pertanyaan yang 

dilontarkan pada subjek penelitian dicatat sebagai data utama ditambah dengan hassil 

pengamatan dari tindakan subjek penelitian di Wae Rebo. 

Teknik Analisis Data 

Teknik analsis data yang dipergunakan dalam peneliti ini adalah teknik dekriptif 

dengan membuat gambaran yang dilakukan dengan cara: 

1. Reduksi data/penyederhanaan (Data Reduction) 

2. Paparan/penyajian data (Display Data) 

3. Penarikan kesimpulan (Concluaion Drawing) 

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhaan, 

pengobservasian, dan transformasi data mentah/data kasar yang muncul dari catatan-catatan 

tertulis di lapangan. Reduksi data dilakukan dengan membuat ringkasan, mengembangkan 

sistem pengkodean, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, dan menuliskan memo. 

Penyajian data adalah proses penyusunan informasi yang kompleks dalam bentuk sistematis, 

sehingga menjadi bentuk yang sederhana serta dapat dipahami maknanya (Sugiyono, 2009). 

 

Hasil Penelitian 

Dapat diketahui bahwa Desa Wae Rebo yang berada di Kabupaten Manggarai Nusa 

Tenggara Timur menerapkan beberapa strategi dalam membangun pengetahuan merek. 
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Strategi membangun pengetahuan merek yang diterapkan ini, sesuai dengan konsep yang telah 

disampaikan pada sebelumnya. Pembahasan lebih lanjut untuk menjawab rumusan masalah 

tadi adalah sebagai berikut:  

 

a. Strategi membangun brand knowledge wisata Wae Rebo 

Dalam upaya mengelola pengetahuan merek Wae Rebo menerapkan cara yaitu dengan 

selalu berusaha meningkatkan segala kualitas dan pelayanan nya. Wae Rebo sudah dikenal 

oleh para wisatawan dari penjuru nusantara hingga mancanegara, dipastikan para wisatawan 

ketika berkunjung mendapat pelayanan yang diharapkan. Sedangkan yang mengelola Wae 

Rebo itu adalah warga asli penduduk sekitar atau ada organisasi inti dari Lembaga Pelestari 

Budaya Wae Rebo (LPBW), lembaga ini yang merundingkan segala aturan dan menjaga 

kearifan lokal budaya.  

Strategi membangun brand knowledge yang diterapkan diatas, sesuai dengan konsep 

yang dikemukakan oleh keller (2013). Menurutnya, brand knowledge dipahami sebagai apa 

yang dipelajari oleh konsumen, dirasakan oleh konsumen, apa yang dilihat oleh konsumen, 

dan apa yang didengar konsumen mengenai merek sebagai hasil dari pengalaman konsumen 

dalam waktu yang panjang. Semua upaya dan strategi yang diterapkan oleh Wae Rebo tersebut 

juga bertujuan untuk membuat image atau citra yang baik di mata wisatawan. 

 

b. Strategi brand awareness wisata Wae Rebo 

Dalam menerapkan strategi brand awareness atau kekuatan merek menurut Keller 

dalam bukunya Strategi Brand Management (2008), brand awareness berhubungan dengan 

kekuatan merek atau jejak dalam memori yang tercermin dari kemampuan konsumen untuk 

mengingat atau mengenali merek di dalam kondisi yang berbeda. Bagian penting dalam 

memperkuat kesadaran merek adalah mempromosikan suatu produk baru atau menghidupkan 

kembali suatu merek lama merupakan salah satu langkah tepat yang dapat dilakukan. Ketika 

perubahan emang diperlukan, maka harus ada nya inovasi untuk dalam meningkatkan 

konsumen. 

Sesuai dengan konsep yang dijelaskan tersebut, hal ini lah yang sudah diterapkan oleh 

Wae Rebo dalam upaya menjalankan strategi brand awareness. Wae Rebo senantiasa 

melakukan inovasi baru, biasanya dilakukan dalam rapat evaluasi yang diadakan pada sebulan 
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1 kali dan di akhir tahun. Inovasi yang dilakukan Wae Rebo salah satunya mbaru niang, Mbaru 

niang ini mempunyai ciri khas tersendiri keunikan dibalik keistimewaan desa Wae Rebo yaitu 

rumah kerucut yang menjadi objek wisata utama. Untuk program pemasaran sendiri, terbantu 

dengan adanya Indonesia Ecotourism Network (Indecon), travel agency, dan juga campur 

tangan pemerintah melalui platform media sosial. 

Dijelaskan pula menurut Trott (2008), pengembangan produk dan inovasi merupakan 

sebuah hal penting yang dibutuhkan oleh perusahaan. Perusahaan menjalankan bisnis pasti 

dengan adanya pesaing di luar perusahaan, maka dari itu proses ini penting agar perusahaan 

mempunyai produk yang berbeda dengan pesaing dan memiliki keunggulan yang menonjol, 

sehingga membuat orang tertarik dengan produknya. Hal ini lah yang coba dicapai oleh Wae 

Rebo dengan terus melakukan inovasi yang diharapakan, dan para wisatawan pun tidak 

menjadi bosan tertarik untuk terus berkunjung. 

 

c. Strategi brand image wisata Wae Rebo 

Dalam melakukan strategi brand image atau citra merek, menurut Kotler dan Keller 

(2016) persepsi konsumen tentang suatu merek sebagai refleksi dari asosiasi yang ada pada 

pikiran konsumen. Citra merek merupakan asosiasi yang muncul dalam benak konsumen 

ketika mengingat suatu merek tertentu. Tetapi dalam hal ini yang akan dibahas lebih 

mendalam adalah Wae Rebo dalam menjalankan strategi citra merek.  

Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan membangun kualitas jasa yang 

dihasilkan, bahwa kualitas jasa yang ditawarkan oleh Wae Rebo sudah baik namun perlu 

adanya peningkatan lagi agar wisatawan lebih nyaman saat berkunjung. Setelah itu pelayanan 

yang disediakan sudah cukup sebanding dengan apa yang diberikan kepada para wisatawan., 

sehingga para wisatawan tidak perlu khawatir jika ingin berkunjung. Terakhir pengalaman 

yang di dapat oleh para wisatawan ke Wae Rebo memiliki kesan yang baik secara keseluruhan, 

citra merek yang mudah diingat oleh para wisatawan. Dengan begitu hal ini diharapkan dapat 

lebih meyakinkan para wisatawan agar lebih mengingat citra merek yang dihasilkan dan 

tertarik untuk berkunjung kembali. 
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Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif dengan teknik wawancara yang telah dilakukan 

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Strategi brand knowledge atau pengetahuan merek merupakan salah satu aspek penting 

yang harus diperhatikan, karena merupakan informasi dan pengukuran pengetahuan 

masyarakat dikaitkan dengan suatu produk yang dikonsumsi. Wae Rebo telah 

menerapkan beberapa strategi, untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan kepada para 

wisatawan agar memberikan kesan yang baik. Beberapa cara yang dilakukan adalah 

upaya dan strategi yang diterapkan oleh para pengelola yang ada di Wae Rebo untuk 

mengelola pengetahuan merek. 

2. Wae Rebo senantiasa rutin untuk melakukan inovasi baru dan program pemasaran untuk 

memperkuat brand awareness atau kesadaran merek. Inovasi-inovasi yang biasanya 

dilakukan bertujuan agar menarik para wisatawan menjadi tertarik untuk datang, dan 

membuat mereka menjadi tidak bosan karena selalu ada hal baru untuk dikunjungi. 

Ditambah dengan program pemasaran yang beragam dengan adanya dunia digital media 

sosial, lebih mudah memancing orang agar minat berkunjung dan telah cukup 

membuahkan hasil. 

3. Dalam upaya untuk menjalankan strategi brand image atau citra merek yang dihubungkan 

dengan asosiasi merek yang lekat dalam ingatan konsumen. Wae Rebo berusaha untuk 

meningkakan strategi citra merek dalam memenuhi harapan para wisatawan, dalam hal 

ini diharapkan dapat lebih meyakinkan para wisatawan agar lebih mengingat citra merek 

yang dihasilkan dan tertarik untuk bekunjung kembali. 

 

Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan maka dapat disampaikan saran sebagai berikut. 

1. Wae Rebo hendaknya agar dapat selalu menjaga kualitas dan pelayanan terhadap 

wisatawan dan target pasar yang ditawarkan, hal ini bertujuan agar tidak kalah bersaing 

dengan para pariwisata lainnya. Selain itu, harus lebih sering libatkan peran pemerintah 

dalam mengelola Wae Rebo, agar ikut serta memberi dukungan dalam menjaga 

kelestarian budaya daerah. 
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2. Wae Rebo diharapkan dapat lebih meningkatkan lagi program pemasarannya, dengan 

adanya platform digital seharusnya lebih dikembangkan lagi bekerjasama dengan dinas 

pariwisata kabupaten manggarai atau para travel agency. Hal ini bertujuan untuk 

menonjolkan keunikan dari sisi budaya tradisional yang masih primitif dalam suguhan 

suatu destinasi pariwisata. 

3. Untuk hal ini inovasi-inovasi yang telah dilakukan oleh Wae Rebo harus sudah cukup 

baik, namun kedepannya mungkin dapat lebih ditingkatkan lagi. Salah satunya dengan 

membuat tour perkebunan kopi asli Wae Rebo, hal ini bertujuan untuk menarik perhatian 

wisatawan agar datang dan melakukan pembelian. 
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