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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Perkembangan dunia pariwisata di Indonesia sangat pesat belakangan ini, 

pariwisata tumbuh sebagai salah satu penghasil devisa negara. Indonesia merupakan 

Negara yang terkenal memiliki keindahan alam yang banyak. Hal ini memicu 

banyaknya wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia untuk berlibur 

maupun mempelajari kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia. Data yang 

diperoleh dari website Kementrian Pariwisata menunjukan bahwa jumlah kunjungan 

wisman dari tahun ke tahun semakin meningkat, tahun 2015 jumlah kunjungan wisman 

ke indonesia sebanyak 8.495.378, dan tahun 2016 meningkat menjadi 9.548.295 

wisman. Semakin meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara bukti bahwa 

pariwisata Indonesia semakin dikenal luas. (sumber: www.kemenpar.go-.id) 

Banyaknya minat para wisatawan mancanegara berkunjung ke Indonesia 

memiliki dampak positif bagi masyarakat yang tinggal di daerah pariwisata, dampak 

positifnya berupa peningkatan prekonomian daerah tersebut. Maka dari itu pariwisata 

di Indonesia merupakan sektor ekonomi penting di Indonesia. Pada tahun 2016, sektor 

pariwisata  menyumbang devisa sebanyak Rp.172 triliun.  

Berkembangnya pariwisata di suatu daerah akan mendatangkan banyak manfaat 

bagi masyarakat, yakni secara ekonomis, social, dan budaya. Namun, jika 

pengembangannya tidak dipersiapkan dan dikelola dengan baik, justru akan 

menimbulkan berbagai permasalahan yang menyulitkan atau bahkan merugikan 

http://www.kemenpar.go/
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masyarakat. Untuk menjamin supaya periwisata dapat berkembang secara baik  dan 

berkelanjutan serta mendatangkan manfaat bagi manusia dan meminimalisasi dampak 

negative yang mungkin timbul maka pengembangan pariwisata perlu didahului dengan 

kajian yang mendalam, yakni dengan melakukan penelitian terhadap semua sumber 

daya pendukungnya. Sumber daya yang dimaksud terdiri dari sumber daya alam, 

sumber daya budaya, dan sumber daya manusia Wardiyanta (2006:48). 

Berdasarkan PP No. 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan 

Kepariwisataan Nasional, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) adalah  

kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk 

pengembangan pariwisata nasional yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau 

lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber 

daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. Saat ini di 

Indonesia terdapat 88 KSPN yang tersebar di 50 Destinasi Pariwisata Nasional. 

(Sumber: www.bphn.go.id) Dari 88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasiaonal diatas, di 

pulau Bali terdapat 11 tempat pariwisata yang masuk dalam 88 KSPN tersebut, antara 

lain ; 

1. Kintamani - Danau batur 

2. Kuta – Sanur – Nusa Dua 

3. Bali Utara / Singaraja 

4. Karangasem – Amuk 

5. Menjangan – Pemuteran 

6. Taman Nasional Bali Barat 

7. Tulamben – Amed 

http://www.bphn.go.id/
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8. Nusa Penida 

9. Bedugul 

10. Ubud 

11. Besakih 

Pulau Bali adalah destinasi tempat wisata terpopuler di Indonesia. Total 

kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia melalui pintu masuk Bandara Ngurah 

Rai mencapai 40% terhitung sampai bulan Oktober 2016, dengan nilai penerimaan 

devisa Bali untuk Indonesia dari sektor pariwisata sebesar 70 Triliun Rupiah. Dengan 

total anggaran sebesar 3 triliun Rupiah dari Kementerian Pariwisata untuk 

mempromosikan pariwisata di Indonesia 2016. Terjadi peningkatan kunjungan 

wisatawan mancanegara khususnya ke Bali dari 4.001.835 (Januari – Desember 2015) 

menjadi 4.071.905 (Januari – Oktober 2016) (sumber: www.disparda.baliprov.go.id). 

Oka (1996) menjelaskan, Indonesia mulai melaksanakan kampanye pariwisata 

dengan menjadikan Pulau Bali sebagai destinati terindah di dunia. Bali dikenalkan 

sejak zaman Belanda, yaitu pada tahun 1910, sebelum Indonesia Merdeka. Belanda 

mencanangkan Bali sebagai sebuah destinasi yang sangat indah dan menawan hati. 

Pada zaman Belanda, Bali memang menjadi buah bibir dalam kalangan warga Belanda 

yang berada di Indonesia (Bungin:2015). 

Dengan semakin terkenalnya Pulau Bali sebagai tujuan destinasi wisata, 

pemerintah melakukan dua proyek besar untuk menampung para wisatawan domestik 

dan juga mancanegara serta terwujudnya sarana dan infrastruktur penunjang pariwisata 

yang baik di Bali yaitu pembangunan Tol Bali Mandara yang dibangun di atas laut 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bali
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Bandar_Udara_Internasional_Ngurah_Rai
https://id.wikipedia.org/wiki/Bandar_Udara_Internasional_Ngurah_Rai
https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Pariwisata_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Jalan_Tol_Bali_Mandara
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menghubungkan segi tiga emas di teluk Benoa yang menghubungkan Bandara Ngurah 

Rai, Pelabuhan Benoa dan kawasan Nusa Dua. Yang kedua adalah perluasan dan 

renovasi Bandara Internasional Ngurah Rai dimana dulunya Bandara ini hanya mampu 

melayani 8.5 juta penumpang pertahun kini Bandara megah ini dapat menampung 

sampai 25 juta per tahun. 

Destinasi wisata di pulau Bali masih belum merata ke seluruh wilayah provinsi 

Bali. Pariwisatanya masih terpusat di bagian Bali selatan, dan kunjungan para 

wisatawan ke Bali utara masih sangat rendah dibandingkan Bali selatan. Menurut 

Menteri Pariwisata Arif Yahya Mamuji, tidak mudah mengembangkan pariwisata Bali 

utara, hal ini di sebabkan oleh aksebilitas. Pariwisata di Bali akan merata jika di 

kawasan Bali utara  dibangun Bandara, hal ini memudahkan wisatawan untuk 

menjelajahi Bali utara. 

Menurut Hermawan Kertajaya (2010:264) dalam memasarkan suatu daerah 

diperlukan aktivitas dan strategi yang dapat menghasilkan merek daerah yang kokoh 

dan kredibel di mata wisatawan. Aktivitas tersebut adalah Strategic Place Triangle 

yang terdiri dari pertama, penetapan positioning, yaitu upaya untuk membangun suatu 

posisi di benak pelanggan. Kedua, pengembangan diferensiasi, yaitu upaya untuk 

membedakan dari melalui pemberian value proposition yang unik dan berbeda dari apa 

yang diberikan oleh daerah pesaing. Ketiga, membangun brand tidak lain adalah 

membangun awareness, asosiasi merk, persepsi kualitas, dan loyalitas merek. 

Destination Branding adalah sebuah strategi bagaimana memasarkan potensi 

sebuah daerah. Dalam strategi destination branding di banyak tempat setidaknya ada 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pelabuhan_Benoa
https://id.wikipedia.org/wiki/Nusa_Dua
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enam elemen penting pembentuk destination branding atau prasyarat terciptanya 

destinasi yang baik dan pariwisata adalah salah satu komponennya. Komponen yang 

lainnya adalah people, governance, export, investment/immigration, culture & 

heritage. Sebuah konsep destination branding, didasari oleh passion dan identitas yang 

menarik yang saling berhubungan dengan berbagai hal yang akan memudahkan orang 

memiliki asosiasi dengan tempat tersebut. Destination branding diyakini memiliki 

kekuatan untuk merubah presepsi dan merubah cara pandang seseorang terhadap suatu 

tempat atau tujuan termasuk melihat perbedaan sebuah tempat dengan tempat lainnya 

untuk dipilih sebagai tujuan (SH Situmorang:2008). 

Menurut Shirley Harrison (2005:71) dalam jurnal yang ditulis oleh SH 

Situmorang bahwa persepsi yang dapat membentuk opini public untuk membangun 

suatu citra produk yang positif merupakan hal yang penting. Terdapat empat elemen 

yang dapat membangun citra, yaitu personality (kepribadian) yang merupakan 

gabungan dari karakteristik produk  destinasi yang diketahui dan diterima oleh 

publiknya, reputation (Reputasi) yang merupakan apa yang diyakini oleh publiknya 

berdasarkan pengalaman sendiri atau orang lain terhadap produk atau jasa destinasi, 

value (nilai/etnik) yang merupakan nilai-nilai dari produk yang dikeluarkan oleh 

destinasi, destination identity (identitas destinasi) yang merupakan identitas yang 

dituangkan dalam bentuk logo, simbol, packaging dan seremonial lainnya yang 

terdapat dalam fisik produk tersebut, sehingga pengenalan konsumen akan produk 

destinasi maupun destinasi itu sendiri bisa terbentuk dengan cepat. 

Dalam hal ini penulis akan melakukan penelitian dalam sektor pariwisata pada 

daerah kawasan wisata pantai lovina yang terdapat di Bali utara yaitu Kabupaten 
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Buleleng. Dimana daerah ini memiliki potensi pariwisata yang patut untuk 

dikembangkan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng. Seperti halnya brand 

(produk), kawasan wisata pantai lovina harus memiliki identitasnya sendiri yang 

pastinya berbeda dengan kawasan pariwisata yang lain. 

Pantai lovina yang terdapat di desa Kalibukbuk Kabupaten Buleleng ini 

merupakan ikon pariwisata Bali utara. Data yang didapat dari Dinas Pariwisata 

Kabupaten Buleleng bahwa setiap tahunnya Pantai Lovina memiliki pengunjung paling 

banyak yaitu 101.158 pada tahun 2016 dan 100.268 pada tahun 2015 dibandingkan 

destinasi favorit lainnya di Kabupaten Buleleng seperti wisata Taman Nasional Bali 

Barat. Hal ini menarik peneliti memilih pantai Lovina untuk mengetahui apa saja 

aktivitas destination branding pantai Lovina sehingga memiliki pengunjung paling 

banyak di wisata Bali Utara. Setiap tahun di pantai ini berlangsung event tahunan yang 

bertujuan untuk membangkitkan potensi wisata yang dimiliki pantai Lovina dan daerah 

sekitar sebagai penyangga kawasan pariwisata Lovina. Pada tahun 2015, di Pantai 

Lovina berlangsung event bertemakan “The Peace and Harmony”, event yang 

bernuansa seni budaya ini berlangsung selama  lima hari yaitu mulai tanggal 27 

Oktober hingga 1 September. Pada tahun 2016, event tahunan Pantai Lovina ini 

berlangsung selama empat hari yakni 10-13 September dan bertemakan “Hidden 

Beauty Lovina”. Maka dari itu, peneliti ingin mengetahui aktivitas destination 

branding Pantai Lovina yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng 

dalam mengembangkan pariwisata Bali utara khusunya pantai Lovina yang menjadi 

ikon pariwisata Kabupaten Buleleng. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang diatas, maka 

peneliti ingin merumuskan masalah yang dikemukakan adalah “Bagaimana aktivitas  

Destination Branding Pantai Lovina yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten 

Buleleng dalam tata kelola pariwisata Bali Utara”. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui  aktivitas Destination Branding Pantai lovina yang dilaksanakan oleh 

Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng dalam tata kelola pariwisata Bali utara. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

Dari hasil penelitian ini, diharapkan nantinya mahasiswa dan akademis dapat 

memberikan manfaat yaitu sebagai sarana pengetahuan dalam mengetahui 

pentingnya Destination branding dalam meningkatkan pariwisata daerah yang 

sesuai dengan tujuan secara efisien dan efektif. Serta penelitian ini dapat dijadikan 

referensi bagi mahasiswa lainnya untuk penelitian sejenis. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat dan membuka 

wawasan bagi masyarakat luas terutama terhadap dinas atau instansi terkait, dalam 

proses komunikasi yang tepat untuk destination branding. Selain itu tidak kalah 

pentingnya penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan koreksi Dinas 

Pariwisata Kabupaten Buleleng dalam proses Destination Branding Pantai Lovina. 


