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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pariwisata di Indonesia merupakan sektor ekonomi yang penting dalam 

mendongkrak pendapatan di sektor usaha atau pendapatan daerah. Dunia 

pariwisata saat ini sudah mengalami pertumbuhan yang terus meningkat pesat.  

Tempat-tempat yang berpotensi mengundang banyak kunjungan para 

wisatawan telah dibangun di beberapa kawasan daerah dan didesain sesuai 

dengan kebutuhan hasrat manusia modern. Kondisi ini dibarengi dengan 

peningkatan konsumsi komoditas wisatawan dan kemajuan di bidang 

teknologi, terutama transportasi dan informasi, yang mendorong 

perkembangan kepariwisataan menjadi fenomena global. Bahkan banyak 

negara di dunia mengandalkan kemajuan pembangunan nasional pada sektor 

pariwisata, termasuk Indonesia. 

Fenomena ini tentu sangat berimplikasi terhadap adanya pergeseran 

orientasi dan preferensi pasar pada pemilihan produk wisata. Promosi produk 

wisata semakin mudah ditemukan dengan nuansa baru dan desain baru yang 

terus berkompetisi demi memberikan ruang kenyamanan bagi para wisatawan. 

Akhirnya produk wisata konvensional saat ini mulai banyak ditinggalkan dan 

beralih kepada produk wisata yang mempunyai nuansa khas yang 

mengedepankan unsur pengalaman dan profesionalitas, keunikan dan kualitas. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi
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Pandangan ini mampu mendorong semakin bertambahnya desa-desa wisata di 

berbagai provinsi di Indonesia.  

Keinginan wisatawan untuk berkunjung ke kawasan desa wisata 

semakin bertambah dari tahun ke tahun. Dalam hal ini, Departemen 

Kebudayaan dan Pariwisata harus cepat tanggap mengembangkan desa wisata 

di berbagai propinsi di tanah air. Pengembangan desa wisata ini sebagai 

bagian dari upaya membangun komunitas pariwisata yang berbasis pada 

masyarakat. 

Kabupaten Lombok Tengah merupakan salah satu kabupaten yang 

terletak di pulau Lombok, provinsi Nusa Tenggara Barat yang sudah lama 

menjadi daerah tujuan wisata. Perkembangan pariwisata di kabupaten Lombok 

tengah telah menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pesatnya 

pertumbuhan pariwisata di Lombok Tengah dengan daya tarik wisata yang 

beragam, membuat jumlah kunjungan wisatatawan di kabupaten Lombok 

Tengah mengalami peningkatan. Berdasarkan jumlah tingkat kunjungan 

wisatawan ke Kabupaten Lombok Tengah pada lima tahun terakhir, baik 

wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara mengalami 

peningkatan yaitu tahun 2008-2012. Pada tahun 2008 tercatat kunjungan 

wisatawan sebanyak 42.294 orang, terdiri dari wisatawan mancanegara yang 

mencapai 30.326 orang dan 11.968 wisatawan nusantara. Pada tahun 2009 

sebesar 50.028 wisatawan dan pada tahun 2010 mengalami peningkatan yang 

tidak terlalu signifikan sebesar 50.266 wisatawan mancanegara dan nusantara. 
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Pada tahun berikutnya 2011, jumlah kunjungan wisatawan terjadi 

peningkatan yaitu 66.798 dari jumlah wisatawan. Program Visit Lombok 

sumbawa (VLS) 2012 memberi keuntungan bagi peningkatan jumlah 

wisatawan ke Lombok Tengah, hal tersebut jumlah kunjungan wisatawan 

mancanegara sebesar 121.482 orang dan 218.991 wisatawan nusantara pada 

tahun 2012 (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah, 

2013). Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menyadari bahwa peningkatan 

yang terjadi tidak terlapas dari paritisipasi para pelaku wisata (masyarakat 

lokal). Sehingga pemerintah melakukan pembinaan masyarakat dengan 

melibatkan mereka dalam berbagai kegiatan yang terkait dengan wisatawan 

baik terlibat secara perorangan maupun secara bersama-sama. Peningkatan 

dalam hal jumlah kunjungan yang terjadi merupakan cermin dari terus 

berkembangnya kepariwisataan pulau Lombok. Dengan demikian untuk 

mempertahankan dan menambah jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 

berikutnya, hal tersebut tidak terlepas dari pentingnya faktor kenyamanan dan 

keamanan (www.academia.edu). 

Pariwisata yang terdapat di Kabupaten Lombok Tengah tidak hanya 

pariwisata yang berbasis alam maupun bahari, akan tetapi juga terdapat 

pariwisata yang berbasis budaya. Pariwisata yang berbasis budaya yang ada di 

Kabupaten Lombok Tengah salah satunya adalah desa wisata. Desa wisata 

adalah suatu bentuk integritas antara atraksi, akomodasi dan fasilitas 

pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang 

menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku (PNPM Mandiri, 2011:6). 
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Desa wisata yang ada di Kabupaten Lombok Tengah adalah Desa Sade.  

Sade merupakan salah satu contoh desa wisata yang ada di pulau Lombok 

Khususnya di Kabupaten Lombok Tengah. Sebelum  menjadi desa wisata, 

Desa Sade hanya desa biasa seperti desa-desa lain pada umumnya. Namun 

sejak adanya program PNPM Mandiri pariwisata tahun 2009 dan 2010 Desa 

Sade terbentuk menjadi desa wisata. Desa Wisata Sade terletak di Kecamatan 

Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, pulau Lombok, provinsi Nusa Tenggara 

Barat (NTB). Topografi wilayah Desa Wisata Sade yaitu dataran tinggi, 

wilayah ini sangat pontesial untuk pengembangan tanaman pangan dan 

pariwisata pada khususnya. Mata pencaharian masyarakat Desa Wisata Sade 

adalah sebagai petani dan mempunyai pekerjaan sampingan yaitu : sebagai 

pengrajin tenun dan ukiran, pedagang, jasa pemandu wisata dan sebagai 

tukang. 

Desa Wisata Sade merupakan salah satu dusun tradisional yang masih 

asli. Rumah-rumah penduduk di desa Sade dibangun dari kontruksi bambu 

dengan atap dari daun alang-alang. Lantainya dari tanah liat yang dicampuri 

kotoran kerbau dan abu jerami. Campuran tanah liat dan kotoran kerbau 

menjadikan lantai tanah mengeras sekeras semen. Cara membuat lantai seperti 

itu sudah di warisi oleh nenek moyang mereka. Proses kebersihan rumah 

mereka yang berlantaikan dari tanah liat dibersihkan dengan kotoran kerbau 

juga yang menurut kepercayaan mereka kotoran kerbau bisa mengusir nyamuk 

dan efeknya rumah menjadi hangat ketika musin dingin dan ketika sudah lama 
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kotoran kerbau tersebut tidak akan bau sama sekali (Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah, 2011). 

Desa Wisata Sade dapat mewakili untuk disebut sebagai desa wisata di 

NTB layaknya desa wisata di daerah lain karena merupakan satu-satunya desa 

yang masih mempertahankan budaya dan adat yang sudah ada dan melekat 

pada suku sasak khususnya. Sebab, masyarakat yang tinggal di dusun tersebut 

semuanya adalah suku sasak. Mereka hingga kini masih memegang teguh 

tradisi. Desa wisata merupakan kawasan objek pariwisata yang masih perlu 

dikembangkan pemanfaatannya salah satunya melalui pelatihan oleh 

pemerintah khususnya di bidang pariwisata guna menciptakan kesejahteraan 

masyarakat desa wisata, agar mampu menjadi andalan pariwisata daerah. 

Meskipun desa wisata dapat dikatakan sebagai tujuan wisata yang baru dan 

model pariwisata yang unik, namun masih tetap dibutuhkan peran kreatif 

masyarakat untuk mengoptimalkan potensi wisatanya karena desa wisata 

termasuk dalam wisata minat khusus, dimana wisatawan dapat mempelajari 

berbagai hal yang menjadi budaya masyarakat sekitar desa tersebut, seperti 

halnya belajar menenun kain dan sebagainya. 

Seiring dengan perkembangan zaman, menjamurnya tempat wisata atau 

kawasan wisata yang sejenis dengan berbagai keunikan membuat persaingan 

yang ketat dalam memasarkan tempat wisata masing-masing. Menghadapi 

persaingan pasar, mengharuskan pemerintah setempat menyusun strategi 

dalam mempromosikan produk tersebut agar menarik perhatian masyarakat 

dan untuk keberlangsungan hidup produk tersebut. Berbagai strategi 
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pemasaran dilakukan pemerintah maupun instansi tertentu dalam memasarkan 

tempat wisata. 

Bauran pemasaran (marketing mix) yang merupakan pengembangan dari 

strategi pemasaran dalam penerapannya bisa melebar pada spektrum yang 

lebih luas. Bauran pemasaran yang terdiri dari 4P (product, place, price, 

promotion) semuanya ditujukan untuk mengasumsikan sesuatu kepada 

konsumen. Strategi promosi yang merupakan kegiatan utama dalam 

pemasaran (marketing) harus dirancang sedemikian rupa agar memperoleh 

hasil yang optimal. Strategi promosi ini adalah suatu rencana untuk 

penggunaan yang optimal atas sejumlah elemen-elemen promosi sebagai 

sarana komunikasi para pemasar yang menginformasikan, membujuk dan 

mengingatkan para calon pembeli suatu produk dalam rangka mempengaruhi 

pendapat mereka atau memperoleh respon. Strategi promosi ini akan 

berhubungan erat dengan proses komunikasi, sehingga melahirkan istilah 

komunikasi pemasaran (Lamb, Hair & McDaniel, 2001 : 145). 

Komunikasi pemasaran merupakan usaha untuk menyampaikan pesan 

kepada publik terutama konsumen sasaran mengenai keberadaan suatu produk 

di pasar. Komunikasi pemasaran sangat mendukung strategi pemasaran 

perusahaan. Ada 5 (lima) bentuk utama bauran komunikasi pemasaran 

meliputi : (1) periklanan, (2) promosi penjualan, (3) hubungan masyarakat dan 

publisitas, (4) penjualan pribadi dan (5) pemasaran langsung (Kotler, 2002 : 

626). Kelima elemen dari bauran promosi atau bauran komunikasi pemasaran 

ini memiliki kemampuan berbeda dalam mempengaruhi target pasar, sehingga 
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idealnya setiap elemen tersebut harus terintegrasi dimana pesan yang diterima 

konsumen harus terus sama, terlepas itu berasal dari iklan, promosi penjualan, 

hubungan masyarakat dan publisitas, penjualan pribadi, dan pemasaran 

langsung. Dengan kata lain, kesuksesan program komunikasi pemasaran 

ditandai dengan adanya sinergi atau integrasi antara kelima bentuk bauran 

komunikasi pemasaran tersebut (Lamb, Hair & McDaniel, 2001 : 145). 

Kegiatan promosi sangat erat sekali hubungannya dengan komunikasi 

pemasaran. Dalam melaksanakan kegiatan promosi banyak sekali 

membutuhkan bentuk-bentuk komunikasi pemasaran yang disesuaikan dengan 

khalayak yang ada. Komunikasi pemasaran yang baik, terarah dan terencana 

sangat menentukan berhasilnya suatu kegiatan promosi. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa promosi merupakan bagian dari komunikasi pemasaran, 

yang tujuannya merubah tingkah laku. Dari penjabaran latar belakang di atas, 

peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul “Strategi Komunikasi Pemasaran 

Desa Wisata di Kabupaten Lombok Tengah (Studi pada Disbudpar Kabupaten 

Lombok Tengah Tentang Desa Sade).” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Strategi Komunikasi Pemasaran Desa 

Wisata di Kabupaten Lombok Tengah Pada Bidang Pemasaran Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah Tentang Desa Sade?” 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Strategi 

Komunikasi Pemasaran Desa Wisata di Kabupaten Lombok Tengah Pada 

Bidang Pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok 

Tengah Tentang Desa Sade).” 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Kegunaan Akademis 

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat menambah bahan 

referensi bagi penelitian kualitatif dan memperluas wawasan 

pengetahuan Ilmu Komunikasi khususnya pada kajian Komunikasi 

Pemasaran. 

1.4.2 Kegunaan Praktis 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan untuk 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Lombok 

Tengah khususnya bidang pemasaran untuk menunjang strategi 

komunikasi pemasaran yang efektif dalam memasarkan Desa Wisata 

Sade. 




