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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Manusia selalu bergerak, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. 

Ciri itu menandai pola kehidupan manusia baik pada bangsa primitif maupun 

modern. Mobilitas merupakan salah satu sifat hakiki manusia itu sendiri yang 

tidak pernah bisa puas terpaku pada suatu tempat untuk memenuhi tuntutan 

kelangsungan hidupnya. Perlunya melakukan sikap pemuasan diri mendorong 

manusia untuk melakukan kunjungan kesuatu tempat yang jarang bahkan belum 

pernah mereka kunjungi sebelumnya. Kegiatan ini disebut dengan berwisata 

dimana berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya yang bersifat sementara 

dilakukan perorangan maupun kelompok sebagai usaha untuk mencari 

kenikmatan, mencari kepuasan, mengetahui sesuatu, memperbaiki kesehatan, 

menikmati olahraga atau istirahat, menunaikan tugas, berziarah dan lain – lain. 

(H. Kodhyat 1983 : 4) 

Setelah Perang Dunia II dapat dikatakan bahwa industri pariwisata telah 

berkembang pesat di berbagai negara dan menjadi sumber devisa yang cukup 

besar bagi negara – negara yang mengelola sektor kepariwisatannya. Pariwisata 

dijadikan momok yang menyakinkan dalam bidang peningkatan ekonomi. 

Sehingga sampai detik ini beberapa negara di dunia sering melakukan perubahan 

kearah yang lebih baik dalam bidang pariwisata agar dapat menarik minat 

wisatawan asing untuk berkunjung ke negaranya. Tidak ubahnya dengan 
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Indonesia yang terus melakukan upaya yang optimal untuk meningkatkan 

kepariwisataan nasional, adanya beberapa program kepariwisataan yang dilakukan 

oleh Kementrian Pariwisata Indonesia di tahun 2015 ini adalah dengan 

membentuk suatu branding pariwisata nasional yang dinamakan Pesona Indonesia 

sebagai wujud marketing pariwisata yang di salurkan kepada masyarakat luas.  

Pesona Indonesia sendiri merupakan bentuk branding yang ingin di 

citrakan oleh pemerintah kepada khalayak nasional, karena sebelumnya pada 

tahun 2011 pemerintah yaitu Kementrian Pariwisata Republik Indonesia telah 

membangun branding dengan nama wonderful Indonesia, dimana dua branding ini 

memiliki pasar masing – masing. Kalau wonderful Indonesia lebih memilih target 

pasar wisata asing sedang Pesona Indonesia menargetkan wisatawan dalam negeri 

sebagai target pasarnya. Dua branding ini memiliki makna yang sangat baik untuk 

membangun image pariwisata di Indonesia. Branding pariwisata “Wonderful 

Indonesia” dan “Pesona Indonesia” juga mengacu pada 3 pesan utama, 

yaitu: culture, nature, dan creative (man made). Ketiganya memberi makna 

bahwa alam (nature) Indonesia paling indah di dunia baik itu keindahan bawah 

laut, pantai, gunung, hutan, serta beranekaragam hayati dari Sabang hingga 

Merauke dari Mianggas hingga Rote. Indonesia juga secara jelas memiliki 

kekayaan budaya (culture) yang terbesar dan heterogen, berupa suku, bahasa, 

tradisi dan adat istiadat. Sementara karya kreatif (creative-man made) 

merepresentasikan daya kreasi manusia Indonesia yang mampu mencipta ragam 

karya, daya tarik, dan atraksi yang memikat warga dunia. Sumber : 
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http://lifestyle.liputan6.com/read/2155471/pesona-indonesia-hadir-dampingi-

wonderful-indonesia. 

Untuk mewujudkan marketing pariwisata tersebut Kemenetrian Pariwisata 

Republik Indonesia membawa branding Pesona Indonesia kedalam ranah yang 

luas melalui media promosi yang selalu didengungkan, media yang dipilih untuk 

mewujudkan langkah Kementrian Pariwisata Republik Indonesia ini salah satu 

nya adalah media Televisi, dimana media televisi dirasa sangat penting untuk 

program pemasaran wisata. Khalayak nasional merupakan penonton aktif yang 

dapat menjadi target marketing pemerintah. Karena disetiap rumah minimal 

terdapat satu buah televisi yang digunakan masyarakat untuk mendapatkan 

pelbagai informasi mengenai Indonesia dan dunia. 

McLuhan menganggap media sebagai perluasan manusia dan bahwa 

media yang berbeda-beda mewakili pesan yang berbeda-beda. Media juga 

menciptakan dan mempengaruhi cakupan serta bentuk dari hubungan-hubungan 

dan kegiatan-kegiatan manusia. Pengaruh media telah berkembang dari individu 

kepada masyarakat. Dengan media setiap bagian dunia dapat dihubungkan 

menjadi desa global (Marshall McLuhan : 1999). 

Pengaruh media yang demikian besar kepada masyarakat menghantarkan 

pemikiran McLuhan untuk menyampaikan Teori Determinime Teknologi yang 

mulanya menuai banyak kritik dan menebar berbagai tuduhan. Ada yang 

menuduh bahwa McLuhan telah melebih-lebihkan pengaruh media. Tetapi dengan 

kemajuan teknologi komunikasi massa, media memang telah sangat maju. Saat 
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ini, media ikut campur tangan dalam kehidupan kita secara lebih cepat daripada 

yang sudah-sudah dan juga memperpendek jarak di antara bangsa-bangsa. 

Ungkapan Mcluhan tidak dapat lagi dipandang sebagai sebuah ramalan belaka. 

Sebagai sebuah perbandingan perkembangan teknologi media dewasa ini; 

dibutuhkan hampir 100 tahun untuk berevolusi dari telegraf ke teleks, tetapi hanya 

dibutuhkan 10 tahun sebelum faks menjadi populer. Enam atau tujuh tahun yang 

lalu, internet masih merupakan barang baru tetapi sekarang mereka-mereka yang 

tidak tahu menggunakan internet akan di anggap ketinggalan. 

Di masyarakat dapat disaksikan bahwa teknologi komunikasi terutama 

televisi, komputer dan internet telah mengambil alih beberapa fungsi sosial 

manusia (masyarakat), setiap saat kita semua menyaksikan realitas baru di 

masyarakat, dimana realitas itu tidak sekedar sebuah ruang yang merefleksikan 

kehidupan masyarakat nyata dan peta analog atau simulasi-simulasi dari suatu 

masyarakat tertentu yang hidup dalam media dan alam pikiran manusia, akan 

tetapi sebuah ruang dimana manusia bisa hidup di dalamnya. Media massa 

merupakan salah satu kekuatan yang sangat mempengaruhi umat manusia di abad 

21. Media ada di sekeliling kita, media mendominasi kehidupan kita dan bahkan 

mempengaruhi emosi serta pertimbangan kita. 

Keberadaan media dimana-mana dan juga periklanan telah mengubah 

pengalaman sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Media merupakan 

unsur penting dalam pergaulan sosial masa kini. Kebudayaan masyarakat tidak 

terlepas dari media dan budaya itu sendiri direpresentasikan dalam media. 
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Di abad ke 21 ini media menjadi kekuatan besar untuk mempengaruhi 

perilaku seseorang berdasarkan kesadaran dan pengalaman yang mereka dapat 

dari media itu sendiri. Sisi media sebagai tempat untuk menyampaikan berita, 

hiburan, promosi dan masih banyak lagi membawa pemerintah untuk melakukan 

strategi dalam penyampaian informasi kepada masyarakat luas. Sebagai contoh di 

dalam iklan promosi wisata daerah pulau Lombok, Pesona Indonesia ingin 

menyampaikan suatu pesan yang tergambar didalam iklan promosi mereka. 

Melalui media Televisi Kementrian Pariwisata Republik Indonesia melakukan 

promosi Pesona Indonesia versi Lombok yang dapat kita saksikan di media swasta 

sebagai contoh SCTV, SCTV merupakan salah satu stasiun televisi yang dipilih 

Pesona Indonesia oleh Kementrian Pariwisata Republik Indonesia untuk 

menginformasikan kepada khalayak mengenai kebudayaan yang terdapat di Pulau 

Lombok. Dengan tujuan masyarakat dapat mengetahui lebih dalam lagi mengenai 

kebudayan yang ada pada masyarakat lombok. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah : Apa makna tanda-tanda yang terdapat dalam 

tayangan iklan Pesona Indonesia versi lombok?  

C. Tujuan Penelitian 

Dari pokok-pokok rumusan masalah diatas yang dikemukakan oleh peneliti 

maka bisa disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk membongkar 

makna tanda-tanda yang terdapat di dalam Iklan Pesona Indonesia versi Lombok. 
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D. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Akademik  

Pada penelitian ini diharapkan menghasilkan sebuah pemikiran baru 

dalam dunia periklanan, khususnya mengenai analisis semiotik sehingga 

kedepannya akan ada penelitian dengan skala yang lebih besar.  

 

2. Kegunaan Praktis  

a. Dapat menjadi referensi mahasiswa Ilmu Komunikasi terkait 

penelitian tentang makna tanda-tanda kebudayaan pada iklan televisi.  

b. Dapat memberikan masukan kepada pembuat iklan dalam 

menggunakan tanda-tanda budaya dalam iklan televisi. 


