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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Pengembangan kepariwisataan merupakan kegiatan yang strategis ditinjau 

dari segi pengembangan ekonomi dan sosial budaya, karena dapat berperan dalam 

mendorong dan untuk menciptakan lapangan kerja, perkembangan investasi, 

peningkatan pendapatan masyarakat, penerimaan keuangan negara, proses inovasi, 

peningkatan kualitas masyarakat serta dapat menanamkan rasa cinta tanah air dan 

nilai-nilai budaya bangsa. 

Pengembangan kegiatan pariwisata dilakukan oleh segenap wilayah 

Indonesia. Terlebih dengan diberlakukannya otonomi daerah, dimana setiap daerah 

memiliki wewenang besar untuk menggali dan mengelola keanekaragaman 

potensial daerah yang dimilikinnya. Dengan dikeluarkannya UU Nomor 23 tahun 

2014 mengenai Otonomi Daerah, beberapa daerah di Indonesia mulai bergerak 

merumuskan dan merancang beberapa kebijakan. Dimana hal tersebut dapat 

digunakan untuk mengembangkan potensi pariwisatanya dengan harapan dapat 

meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) didaerahnya masing-masing. 

Salah satu daerah di Indonesia yang mempunyai potensi wisata dan mulai 

melakukan pengembangan kepariwisataan yaitu Kabupaten Banyuwangi. Hal ini 

dibuktikan dengan adanya peningkatan target PAD dari pemerintah Banyuwangi 

dari Rp 87.091.140.847 (2010) menjadi Rp 129.575.758.657 ditahun 2012. Disini 

terlihat adanya peningkatan target sebesar Rp 42.484.617.810 selama dua tahun 
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terakhir. Ini membuktikan bahwa sektor pariwisata mulai menjadi salah satu 

penyumbang PAD (dikutip dari humas protokol Banyuwangi, 2012). 

Sebagian daerah wisata Banyuwangi memiliki peluang untuk lebih 

dikembangkan sebagai daerah wisata yang lebih menarik bila dibandingkan dengan 

daerah lain, hal ini didasarkan pada kondisi alam dan letak geografis yang sangat 

mendukung. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan 2 pegunungan yang mengapit 

Banyuwangi selain itu Banyuwangi juga dikelilingi oleh lautan yang 

mengakibatkan Banyuwangi memiliki banyak pantai. Telah terdapat berbagai 

macam objek wisata di Banyuwangi mulai dari wisata pegunungan, pantai, air 

terjun, danau, hingga wisata bahari. Oleh karena itu Banyuwangi menjadi tempat 

yang berpotensi untuk tujuan wisata di Indonesia. 

Telah terdapat berbagai macam objek wisata di Banyuwangi mulai dari 

wisata pegunungan, pantai, air terjun, danau hingga wisata bahari. Berikut ini 

adalah contoh tujuan wisata yang ada di Banyuwangi, antara lain:  

1. Pegunungan Ijen 

2. Pegunungan Raung 

3. Pantai watudodol 

4. Pantai boom 

5. Wisata bahari bangsring 

6. Pantai pulau merah  

7. Pantai teluk hijau  

8. Pantai wedi ireng  

9. Pulau tabuhan  

10. Teluk banyu biru 
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11. Pantai sukamade 

12. Danau rawa bayu 

13. Air terjun karanganyar 

14. Agrowisata kalibendo  

(www.banyuwangi.go.id) 

 

Dinas pariwisata Kabupaten Banyuwangi dalam hal ini merupakan lembaga 

Eksekutif yang berwenang dalam penertiban peraturan, instruksi dan bantuan 

teknik dalam upaya peningkatan pariwisata daerah, disamping sebagai pihak yang 

berwenang untuk melaksanakan analisis pasar, menyusun informasi dan kalender 

pariwisata serta melakukan promosi dan hubungan kerjasama dengan lembaga-

lembaga dan pasar wisata didalam dan diluar negeri. Dalam rangka pengembangan 

kepariwisataan di Banyuwangi, maka diperlukan sebuah strategi yang benar dan 

tepat dalam mencitrakan Banyuwangi sebagai destinasi wisata. Selain itu 

Kabupaten Banyuwangi meraih berbagai macam penghargaan tingkat regional dan 

tingkat nasional. 

 

Tabel 1.1 

Penghargaan Kabupaten Banyuwangi tahun 2014-2015 

No Jenis penghargaan 

1 Investment Award 2014 

2 Gizi Award 2014 

3 Banyuwangi Terima Reward Rp 1,4 Miliar dari Kementerian PU 
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4 Government Award 

5 Democracy Award 

6 Penghargaan Adipura 

7 Raih Piala Gubernur Karena Gabah Tanpa Residu 

8 Penghargaan Satya Lencana Pembangunan dari Presiden SBY 

9 Banyuwangi Kota Welas Asih 

10 Penghargaan Progressive Leader 

11 Banyuwangi Raih Penghargaan Transportasi dari Menteri 

Perhubungan 

12 Banyuwangi Peroleh Anugerah Aksara Madya 

13 Bupati Banyuwangi Raih Social Media Award 2014 

14 Bupati Banyuwangi raih Marketing Champion 

15 Transmigration Award 2014 ke Banyuwangi 

16 Bupati Banyuwangi Terima Penghargaan Penggerak Potensi 

Wisata 

17 Penghargaan Pangripta Nusantara 2015 

18 Pencetus Inovasi Pelayanan Publik Terbaik 

19 Perencanaan pembangunan terbaik se-Jatim 

20 Tata ruang Terbaik 2015 

             Sumber: www.semangatbanyuwangi.com 

 

Strategi yang digunakan oleh pemerintah Banyuwangi ialah menggunakan 

strategi promosi. Strategi promosi adalah sebuah rencana tindakan – tindakan yang 

komperhensif yang disesuaikan dan dikoordinasikan rencana induk perusahaan 
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(Winardi, 1992: 177). Strategi promosi yang dilakukan Pemerintah Banyuwangi 

salah satunya melalui event Banyuwangi festival yang diadakannya setiap 

tahunnya. Melalui event Banyuwangi festival diharapkan turis lokal ataupun 

mancanegara melakukan kunjungan wisata ke Banyuwangi. Selain strategi tersebut 

Banyuwangi juga mempunyai strategi promosi lainnya yaitu melalui media seperti: 

media cetak, media elektronik, dan media sosial. 

Citra merupakan tujuan utama dan sekaligus merupakan reputasi dan 

prestasi yang hendak dicapai bagi dunia humas (kehumasan) atau public relation. 

Pengertian citra itu sendiri yakni abstrak (intangible) dan tidak dapat diukur secara 

sistematis, tetapi wujudnya bisa dirasakan dari hasil penilaian baik atau buruk, 

seperti penerimaan dan tanggapan baik positif maupun negatif yang khususnya 

datang dari publik (khalayak sasaran) dan masyarakat luas pada umumnya (Roslan, 

1998: 62-63). 

Keberhasilan dinas pariwisata Banyuwangi dalam menciptakan image 

sebagai kota wisata dilihat dari PAD tahun 2010-2012 yang meningkat hingga 32%. 

Dinas Pariwisata sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pembangunan 

kepariwisataan yang juga menentukan tingkat pendapatan daerah harus dapat 

menciptakan, meningkatkan dan memperbaharui strategi promosi yang tepat untuk 

dapat mempertahankan dan meningkatkan pendapatan daerah dan pada akhirnya 

dapat mempertahankan dan meningkatkan konsumen (pengunjung), sehingga dapat 

memunculkan citra Banyuwangi sebagai destinasi wisata. 
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B. Rumusan Masalah 

Bagaimana Strategi Promosi Pemerintah Daerah Dalam 

Mencitrakan Banyuwangi Sebagai Destinasi Wisata? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan 

strategi promosi pemerintah Banyuwangi dalam mencitrakan Banyuwangi 

sebagai destinasi wisata.  

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap     

perkembangan dan pendalaman ilmu komunikasi, khususnya 

mengenai strategi promosi. 

 

2. Manfaat Praktis 

Memberikan kontribusi berupa bahan masukan bagi dinas pariwisata 

dan kebudayaan kabupaten Banyuwangi tentang perencanaan 

komunikasi dan strategi promosi yang tepat. 


