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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pulau Flores adalah salah satu dari tiga pulau yang berada di Propinsi Nusa 

Tenggara Timur. Pulau ini menyimpan banyak potensi wisata dari arah barat Pulau Flores 

yaitu Pulau Komodo dan jejeran beberapa pulau yang indah di Labuan Bajo Kabupaten 

Manggarai Barat, Danau Ranamese dan Pemandangan Indah di Gunung Anak Ranaka 

Kabupaten Manggarai Timur, Taman Wisata Alam Tujuh Belas Pulau di Riung 

Kabupaten Ngada, Danau Tiga Warna Kelimutu di Kabupaten Ende, Taman Wisata Alam 

Gugus Pulau Teluk Maumere di Kabupaten Sikka, Devosi Prosesi Jumad Agung atau 

Semana Santa di Kabupaten Flores Timur, dan Atraksi Langka Perburuan Ikan Paus 

nelayan Lamalera di Kabupaten Lembata. Dari setiap kabupaten masih ada beberapa 

destinasi wisata yang masih sangat alami dan bahkan jarang di datangi oleh pengunjung.  

Ketujuh Kabupaten yang terdapat di Pulau Flores destinasi yang paling diminati 

oleh para pengunjung adalah Pulau Komodo yang berada di Kabupaten Manggarai Barat 

dan Taman Nasional Gunung Kelimutu (danau tiga warna atau danau kelimutu) yang 

berada di Kabupaten Ende. Selama ini yang dikenal oleh para wisatawan Mancanegara 

dan wisatawan Nasional hanya dua objek wisata tersebut, padahal di kabupaten lain, 

selain kedua kabupaten tersebut masih banyak objek wisata yang masih alami. 

Kabupaten Ende yang berada di Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur 

memiliki berbagai potensi wisata bahari yang dapat lebih dikembangkan menjadi daya 

tarik bagi wisatawan, baik wisatawan nusantara maupun wisatawan asing. Kabupaten 

Ende dengan luas 2.046,60 km2 dan memiliki garis pantai sepanjang 111 mil atau 

205,572 km terbelah dari pesisir utara panjang 60 mil atau 111,120 km dan pesisir selatan 
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sepanjang 51 mil atau 94,452 km ditengah dari Pulau Flores. Sedikitnya terdapat 15 

lokasi wisata budaya dan 69 lokasi wisata alam yang tersebar pada 21 kecamatan di 

Kabupaten Ende dan yang menjadi lokasi wisata bahari terdapat di 24 lokasi yang 

tersebar di 11 kecamatan. Jumlah itu siap dikembangkan menjadi daya tarik bagi 

wisatawan. 

Salah  satu  potensi  daya tarik  wisata  yang  menjadi  primadona  Kabupaten  

Ende  adalah Danau Tiga Warna Kelimutu  yang  telah  ditetapkan  sebagai  Kawasan 

Konservasi Alam Nasional seluas  5.356,50 Ha  yang biasa  disebut  sebagai  Taman  

Nasional  Kelimutu. Kawasan ini memiliki  karakteristik yang unik, yakni terdapat 

bentang sawah serta perbukitan hutan alam sebagai habitat satwa liar (elang, gagak hitam, 

nuri, garu giwa), yang letaknya saling berdampingan. Dengan adanya keunikan dan 

keindahan yang terdapat di sekitar danau tersebut mengundang banyak wisatawan untuk 

berkunjung ke Danau Kelimutu. 

Danau Kelimutu yang terletak di puncak Gunung Kelimutu ini masuk dalam 

rangkaian Taman Nasional Kelimutu. Danau ini berada di ketinggian 1.631 meter dari 

permukaan laut. Danau Kelimutu mempunyai tiga kubangan raksasa. Masing-masing 

kubangan mempunyai warna air yang selalu berubah tiap tahunnya. Air di salah satu tiga 

kubangan berwarna merah dan dapat menjadi hijau tua serta merah hati, di kubangan 

lainnya berwarna hijau tua dapat menjadi hijau muda dan di kubangan ketiga berwarna 

coklat kehitaman menjadi biru langit. 

Dalam mempromosikan keindahan Taman Nasional Kelimutu, Dinas Pariwisata 

Kabupaten Ende berusaha mengembangkan daya tarik  wisata, usaha jasa dan sarana 

pariwisata yang memenuhi standarisasi sesuai dengan trend/ minat wisatawan sehingga 

memiliki daya saing global. Diharapkan juga mempunyai kesempatan berusaha, 

memperoleh pekerjaan yang sesuai keahlian dan potensi yang ada. Dinas Pariwisata 
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Kabupaten Ende merupakan instansi yang berdiri dibawah pemerintahan daerah yang 

bertugas meningkatkan Promosi Pariwisata Kabupaten Ende. Selain itu Dinas Pariwisata 

juga bertugas mempromosikan potensi pariwisata sebagai sektor andalan yang mampu 

menopang kegiatan perekonomian daerah Kabupaten Ende. 

Di zaman yang serba moderen ini strategi promosi sangat penting dilakukan agar 

apa yang akan di promosikan tidak tenggelam oleh produk-produk lain. Begitupula 

dengan Taman Nasional Kelimutu yang membutuhkan promosi oleh Dinas Pariwisata 

agar selalu banyak peminat yang datang berkunjung. Menurut data dari Dinas Pariwisata 

Taman Nasional Kelimutu dari tahun 2010 sampai 2014 telah mengalami kenaikan 

jumlah pengunjung yang signifikan. Ini semua tidak terlepas dari upaya dan usaha Dinas 

Pariwisata Kabupaten ende dalam mempromosikan atau memasarkan Taman Nasional 

Kelimutu kepada masyarakat dunia. Hal ini merupakan berita positif bagi pengembangan 

daerah kunjungan wisata di Kabupaten Ende karena ada kemungkinan dari calon 

wisatawan untuk mengunjungi daya tarik wisata yang lain di Pulau Flores Terutama di 

Kabupaten ende. 

Berikut ini adalah jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Ende selama tahun 

2010-2014: 
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Tabel 1.1 kenaikan jumlah pengunjung dari tahun 2005-2009 

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwista Kabupaten Ende Tahun 2014 

 

 Sementara data dari Kompas.com dan Dinas Pariwisata Kabupaten Ende 

menunjukan bahwa terjadi kenaikan jumlah pengunjung pada tahun 2011-2013 yang 

cukup signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. 

“Ende, KOMPAS - Jumlah pengunjung per tahun pada tahun 2011 dan 2012 sekitar 
12.000-15.000 orang. Padahal, tahun-tahun sebelumnya, jumlah pengunjung sekitar 9.000 
orang per tahun. Untuk masuk ke kawasan Danau Kelimutu ini, wisatawan harus membayar 
retribusi. Untuk wisatawan domestik, setiap orang membayar Rp 2.500, mobil Rp 6.000 per 
unit, dan sepeda motor Rp 3.000 per unit. Adapun untuk wisatawan asing sebesar Rp 20.000 
per orang. Sepanjang tahun 2012, Taman Nasional Danau Kelimutu menyetorkan penerimaan 
negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 800 juta. Dana pungutan retribusi itu disetorkan 
seluruhnya ke Kementerian Kehutanan.”( Kompas.com, 21/5/2013). 

 
 
 
Meningkatnya persentase jumlah kunjungan wisatawan dari keadaan 100% pada 

Tahun 2008, naik menjadi 150% pada Tahun 2013 dan juga persentase jumlah daya tarik 
wisata yang dikelola terhadap potensi dari keadaan 40 objek atau 40% pada Tahun 2010 
menjadi 49 objek atau 49% pada Tahun 2013. Meningkatnya persentase jumlah kontribusi 
sektor pariwsata terhadap PAD dari keadaan Rp. 643.015.048 atau 3% pada Tahun 2010 
menjadi Rp. 1.019.879.294 atau 5% pada Tahun 2013. (Sumber: Dinas Pariwisata 

Kabupaten Ende tahun 2014) 
 

Peningkatan jumlah pengunjung tersebut dapat terlaksana apabila disertai dengan 

manajemen yang baik khususnya dari segi pemasaran dan promosi  yang tertunya 

bertujuan untuk memperkenalkan dan menginformasikan kepada calon wisatawan yang 

Tahun 
Jumlah Kunjungan 

Total 
Wisman Wisnu 

2010 1.936 17.704 19.640 

2011 2.547 20.379 22.944 

2012 2.675 26.171 28.846 

2013 3.400 12.846 21.646 

2014 13.184 41.517 57.701 
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akan datang berkunjung. Meningkatnya pengunjung dari tahun 2010-2014 akan sangat 

berdampak pada pendapatan daerah Kabupaten Ende dan kelompok usaha kecil yang 

tinggal di lereng gunung Taman Nasional Kelimutu. Sepanjang tahun 2012, Taman 

Nasional Danau Kelimutu menyetorkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar 

Rp 800 juta. Dana pungutan retribusi itu disetorkan seluruhnya ke Kementerian 

Kehutanan. 

Dengan demikian berkaitan dengan latar belakang di atas maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih mendalam tentang strategi promosi yang 

dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Ende tentang: Strategi Promosi Taman 

Nasional Kelimutu Dalam Meningkatkan Jumlah Pengunjung (studi pada dinas 

pariwisata kabupaten ende). 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang ada adalah 

bagaimana  Strategi Dinas Pariwisata Mempromosikan Taman Nasional Kelimutu Untuk 

Meningkatkan Jumlah Pengunjung ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan strategi yang digunakan 

Dinas Pariwisata Kabupaten Ende dalam mempromosikan Taman Nasional Kelimutu. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan kajian 

ilmu komunikasi khususnya dalam bidang Public Relation yang berhubungan dengan 

promosi suatu wilayah kebudayaan maupun pariwisata. Selain itu juga penelitian ini 

juga dapat menjadi sebuah referensi atau rujukan kajian pustaka untuk melengkapi 

penelitian-penelitian selanjutnya. 
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2. Manfaat Praktis 

Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Ende akan memiliki bahan evaluasi untuk 

membuat strategi yang lebih baik lagi dalam mencitrakan daerah Kabupaten Ende 

sebagai kota wisata sehingga menjadi lebih baik lagi di mata dalam dan luar negri. 

 

  


