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PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kabupaten Pasuruan merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Jawa

Timur. Ibukotanya adalah Pasuruan. Luas wilayah kabupaten Pasuruan

147.401,50 Ha (seratus empat puluh tujuh ribu empat ratus satu koma lima puluh

hektar). Jumlah penduduk Kabupaten Pasuruan relatif besar tercatat 1.510.261

jiwa terdiri dari laki-laki 747.376 jiwa dan perempuan 762.885 jiwa (data akhir

tahun 2010 BPS Kabupaten Pasuruan).

Secara administratif Kabupaten Pasuruan terdiri atas 24 kecamatan, yang

dibagi 341 desa dan 24 kelurahan. Kepadatan penduduk di kabupaten Pasuruan

yang mencapai 1024,59 jiwa/km2 tentu memberikan corak dan ragam kebudaaan

yang bervariasi. Mayoritas penduduk kabupaten Pasuruan adalah suku Jawa,

selain itu bisa juga ditemui suku-suku lain seperti suku Madura serta masyarakat

keturunan Tionghoa-Indonesia, Arab dan India yang merupakan pendatang. Suku

ini umumnya tinggal di daerah perkotaan. Di Pasuruan juga masih dapat ditemui

satu suku  dengan sosial budaya khas, yaitu masyarakat Tengger yang merupakan

keturunan pelarian Kerajaan Majapahit yang tersebar di kawasan Pegunungan

Bromo, Tengger Kecamatan Tosari, dan sekitarnya. Sistem sosial dan religi

masyarakat Tengger ini sangat unik dan khas dengan berbagai aktivitasnya seperti

perayaan Hari Raya Kasada dan Hari Raya Karo yang didalamnya banyak

mengandung nilai-nilai religi dan sejarah. Keberagaman suku bangsa yang berada



di Kabupaten Pasuruan menjadi latar belakang heterogenitas kebudayaan

Pasuruan.

Tari Terbang Rudat merupakan salah satu kesenian daerah di Kabupaten

Pasuruan yang berkembang di daerah Purwodadi. Tari ini merupakan seni gerak

dan vokal diiringi tabuhan ritmis dari waditra sejenis terbang. Syair-syair yang

terkandung dalam nyanyiannya bernafaskan keagamaan, yaitu puja-puji yang

mengagungkan Allah dan Rasul. Tujuannya adalah untuk menebalkan iman

masyarakat terhadap agama islam dan kebesaran Allah. Sehingga manusia bisa

bermoral tinggi berlandaskan agama islam dengan mendekatkan diri kepada Allah

SWT.

Tari Ujung merupakan salah satu kesenian Kabupaten Pasuruan. Kesenian

ini merupakan perpaduan antara kesenian, olahraga, dan beladiri, biasanya

dilakukan oleh masyarakat Tengger untuk memeriahkan acara-acara hajatan

masyarakat desa. Atraksi ini menunjukkan kekebalan seseorang terhadap pukulan

rotan tanpa menimbulkan cedera/bekas, biasanya dilakukan oleh dua orang yang

saling berhadapan dengan diiringi tabuhan.

Beraneka ragam seni dan budaya Kabupaten Pasuruan mencerminkan

demikian banyak corak ragam seni dan budaya lokal milik bangsa. Seni dan

budaya ini dispesifikasikan menjadi obyek daya tarik wisata (ODTW) alam,

buatan, dan minat khusus. Obyek dan Daya Tarik Wisata alam unggulan di

Kabupaten Pasuruan adalah Gunung Bromo (atau lebih dikenal dengan sebutan

BTS (Bromo, Tengger, Semeru). Pegunungan ini tak hanya dikenal dengan

keindahan kawahnya namun juga keunikan upacara Kasodo dan Suku



Tenggernya, yakni penduduk asli yang berasal dari keturunan kerajaan Majapahit.

ODTW buatan yang dapat menjadi komoditas utama di Kabupaten Pasuruan

antara lain Taman Safari II Prigen, Taman Candra Wilwatikta Pandaan, The

Kaliandra S.E.J.A.T.I. Obyek dan Daya Tarik Wisata buatan tersebut dapat

menjadi tempat pilihan berwisata bersama keluarga dan kerabat terdekat.

Sedangkan ODTW minat khusus antara lain Ski Lot, dan Ecological Rafting.

Saat ini lembaga kehumasan sangatlah diperlukan dalam memperkenalkan

kebudayaan dan pariwisata. Humas pemerintah bertugas memberikan informasi

dan penjelasan kepada khalayak (publik). Informasi dan penjelasan mengenai

kebijakan dan langkah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah khususnya

pemerintah daerah serta mengusahakan tumbuhnya hubungan yang harmonis

dengan publiknya dan memberikan pengertian kepada masyarakat tentang apa

yang dikerjakan pemerintah daerah. Terkait dengan program-program tersebut

humas bertugas untuk menunjang tujuan organisasi atau lembaga dan

mengusahakan agar masyarakat mau menerima dan mengakui pertanggung

jawaban yang diberikan.

Bidang Pengembangan Pariwisata Kabupaten Pasuruan dalam

menjalankan fungsinya memberikan pembinaan, pengembangan, dan peningkatan

Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga kerja pariwisata, terutama untuk generasi

muda memberikan wadah yang dikenal dengan nama Paguyuban Cak Yuk

(Pacayu). Pacayu merupakan suatu organisasi/ perkumpulan generasi muda dari

pemuda-pemudi berprestasi perwakilan seluruh kabupaten Pasuruan yang

berwawasan tinggi khususnya pada dunia pariwisata.



Pemilihan duta wisata Cak Yuk saat ini merupakan agenda dua tahunan

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pasuruan sejak tahun 2001, yang

saat itu dimenangkan oleh Cak Agung dan Yuk Maryana Limartha , tahun 2003

Cak Fajar Riyanto dan Yuk Ivanawati, tahun 2004 Cak Risky dan Yuk Sely

Mardiana, tahun 2006 Cak Jimmy dan Yuk Maya, tahun 2008 Cak Dimitri dan

Yuk Nova, dan tahun 2010 Cak Anjar dan Yuk Widha. Awal perencanaan

pemilihan duta wisata ini diselenggarakan tiap tahun. Namun karena waktu satu

tahun dirasa kurang cukup untuk menjalankan program pariwisata pada tiap

generasi. Maka kebijakan pemilihan satu tahun, diganti 2 tahun sekali.

Cak Yuk bertugas untuk menginformasikan dan mempromosikan

kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Pasuruan. Dibawah naungan Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pasuruan mendapatkan kesempatan untuk

terlibat dalam agenda rutin Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, terutama program-

program Bidang Pengembangan Pariwisata. Keterlibatan Cak Yuk selama ini

meliputi Ranu Grati Rally Adventure, Bintek Kuliner, Upacara Kasodoan, Travel

Agent Gathering dan beberapa program pemberdayaan Duta Wisata dalam bidang

kesenian dan protokoler, yang dalam hal ini Cak Yuk bertindak langsung sebagai

pelaku kegiatan seni (seni tari maupun suara), serta kegiatan-kegiatan sosial lain.

Penyelenggaraan pemilihan duta wisata merupakan bagian integral dari

pembangunan dunia pariwisata serta pelestarian nilai-nilai seni dan budaya

nasional maupun lokal. Kriteria penilaian duta wisata senantiasa menitikberatkan

kepada keterpaduan seluruh komponen penilaian secara menyeluruh. Hal itu

menyangkut perpaduan terbaik dari aspek-aspek yang mencakup pengetahuan



umum, pengetahuan sejarah dan kebudayaan, pariwisata, public speaking, etika

perilaku dan busana, penguasaan bahasa, psikologi dan pengembangan diri.

Ajang pemilihan duta wisata merupakan sarana pengembangan potensi

bakat, kreativitas, kecerdasan para generasi muda untuk menjadi figur yang dapat

berperan dalam mempromosikan kekayaan seni, budaya dan pariwisata. Melalui

ajang ini, para finalis duta wisata diharapkan dapat memiliki disiplin, dedikasi,

dan tanggung jawab yang tinggi untuk membantu pemerintah daerahnya dalam

memamerkan serta mempromosikan keanekaragaman kebudayaan daerah kepada

wisatawan. Sebagai duta wisata, selain harus mampu mempromosikan dunia

wisata daerahnya tetapi juga harus mampu membantu pemerintah daerah

mengajak warga untuk menjaga budaya bersih, indah, dan tertib yang akhirnya

menghasilkan masyarakat yang bersih, bermoral, serta bermental baik. Di

samping itu, pemilihan duta wisata diharapkan juga mampu menjadi inspirator

dan motivator bagi generasi muda dalam menjalankan peran dan fungsinya di

masyarakat.

Pengetahuan dan kematangan individu secara personal merupakan hal

yang harus dimiliki oleh duta wisata. Namun, tidak semua duta wisata memiliki

kriteria yang diharapkan. Mayoritas berstatus pelajar dan mahasiswa, terkadang

menyulitkan perkembangan ide dan kontribusi mereka kepada Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata maupun Pengelolah Pariwisata. Sehingga koordinasi yang saling

bersinergi, serta evaluasi dari semua kalangan sangatlah diharapkan untuk

menunjang perkembangan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pasuruan.



Peneliti ingin meneliti Persepsi Pelaku Pariwisata Terhadap Program

Penyelenggaraan Duta Wisata Kabupaten Pasuruan Tahun 2008-2010 Pada

Kompetensi, Peran dan Fungsi Penyelenggaraannya, Studi pada Duta Wisata Cak

Yuk, Penyelenggara (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata), dan Pengelolah

Pariwisata. Hal ini berarti yang melekat dan menjadi identitas pada Cak Yuk, baik

secara personal maupun aktivitasnya. Personal meliputi kepribadian yang baik,

pengetahuan pariwisata, maupun keahlian dalam berbicara (public speaking).

Sedangkan berdasarkan aktivitasnya yaitu beragam kegiatan yang dilakukan Cak

Yuk baik secara personal maupun kelompok untuk mendukung kegiatan promosi

dan informasi pariwisata.

Dalam penelitian ini, akan ditemukan tentang kompetensi Duta Wisata,

peran Duta Wisata, maupun fungsi penyelenggaraan Duta Wisata berdasarkan

persepsi Duta Wisata Cak Yuk, Penyelenggara (Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata), dan Pengelolah Pariwisata Kabupaten Pasuruan yang manfaat sebagai

bahan evaluasi penyelenggara dalam penyelenggaraan di periode mendatang,

maupun untuk anak daerah yang tertarik pada Duta Wisata sebagai bahan

referensi. Selain itu, akan pula ditemukan bagaimana cara maupun langkah-

langkah dalam program penyelenggaraan,  yang meliputi keterlibatan pelaku

pariwisata sehingga mendapatkan Duta Wisata yang mempunyai kompetensi, dan

dapat menjalankan peran sesuai dengan semestinya.



B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan paparan yang di kemukakan dalam latar belakang di atas,

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana Persepsi Pelaku Pariwisata Terhadap Program

Penyelenggaraan Duta Wisata Kabupaten Pasuruan Tahun 2008-2010 Pada

Kompetensi, Peran dan Fungsi Penyelenggaraannya?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan kompetensi duta wisata berdasarkan persepsi duta

wisata, penyelenggara (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata), dan Pengelolah

Pariwisata.

2. Untuk mendeskripsikan peran duta wisata (personal duta wisata) berdasarkan

persepsi duta wisata, penyelenggara (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata), dan

Pengelolah Pariwisata.

3. Untuk mendeskripsikan fungsi penyelenggaraan pemilihan duta wisata

berdasarkan persepsi duta wisata, penyelenggara (Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata), dan Pengelolah Pariwisata.

4. Membandingkan persepsi Duta Wisata, Penyelenggara (Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata), dan Pengelolah Pariwisata.



D. MANFAAT PENELITIAN

E.1. Manfaat Akademis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan teoritis dan

mempertegas wawasan berfikir mengenai persepsi. Kegiatan penelitian yang

dilakukan dengan baik dan menggunakan kerangka dan metode kepustakaan

akan menambah pengetahuan teoritis maupun memperkaya wawasan Public

Relations penulis.

E.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kepada

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pasuruan dalam

menyelenggarakan atau pemilihan Duta Wisata periode berikutnya, baik

dalam pembekalan duta wisata, maupun proses pemilihannya serta

menentukan strategi atau planning apa yang harus dilakukan.


