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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pariwisata merupakan kegiatan yang terus mengalami perkembangan

seiring dengan semakin meningkatnya minat wisatawan untuk mengunjungi

tempat-tempat wisata. Pariwisata dianggap sebagai sektor yang penting

dalam suatu daerah. Melalui pariwisata, suatu daerah yang sadar akan potensi

pariwisatanya akan mampu menempatkan sektor pariwisata sebagai salah

satu sektor pemasukan bagi daerah tersebut.

Pariwisata tidak hanya berdampak positif dengan meningkatkan

pendapatan daerah. Para pelaku industri seperti perhotelan juga merasakan

manfaatnya dengan semakin meningkatnya jumlah pengunjung hotel. Untuk

itu, diperlukan kegiatan-kegiatan untuk mengarahkan pariwisata agar

semakin berkembang dan tetap menjadi salah satu sektor yang dipercaya

dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan daerah.

Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan provinsi yang terdiri dari dua

pulau besar yaitu, Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa serta dikelilingi pulau-

pulau kecil lainya, yang memiliki pesona keindahan alam dan budaya yang

tidak kalah dengan provinsi lainnya di Indonesia. Potensi pariwisata yang

dimiliki NTB menjadi daya tarik dan diminati oleh wisatawan untuk datang
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ke NTB, tidak heran jika kunjungan wisata di NTB selalu mengalami

peningkatan setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kunjungan

wisatawan yang datang ke NTB pada tahun 2014 total sebanyak 1.629.122

wisatawan. Hal tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu

sebanyak   1.357.602   wisatawan   (http://ntb.bps.go.id/webs/pdf_publikasi/

Nusa-Tenggara-Barat-Dalam-Angka-2015.pdf, Diakses pada 09 Maret

2016).

Pariwisata di NTB memiliki potensi yang melimpah dan sangat

beragam, mulai dari wisata bahari, wisata alam, wisata budaya, wisata kuliner

dan sebagainya. Pariwisata NTB, khususnya pulau Lombok terpilih sebagai

pemenang di acara penghargaan World Halal Travel Summit 2015 di Abu

Dhabi, Uni Emirat Arab. Lombok berhasil memenangkan 2 kategori yaitu

World's Best Halal Honeymoon Destination dan World's Best Halal Tourism

Destination (http://www.itwabudhabi.com/halal-awards/2015-winners.html,

Diakses pada 05 September 2016). NTB juga merupakan salah satu dari 10

destinasi pariwisata prioritas nasional yang ditetapkan pemerintah, dengan

tujuan menjadikan pilihan destinasi pariwisata halal terbaik di dunia bagi

wisatawan muslim khususnya dan menjadi entry point wisata cruise dunia di

pulau Lombok yang mampu menarik kunjungan 1 juta wisatawan

mancanegara pada tahun 2019 (http://www.kemenpar.go.id/userfiles/Paparan

%20-%20Deputi%20BPDIP.pdf, Diakses pada 15 September 2016).

Penghargaan tersebut menunjukkan bahwa pariwisata di NTB telah mampu
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bersaing di kancah internasional. Oleh karena itu, potensi wisata di NTB patut

untuk dikembangkan lebih lanjut untuk meningkatkan jumlah wisatawan.

Kabupaten Lombok Timur merupakan salah satu dari sepuluh

kabupaten/kota yang ada di NTB yang memiliki berbagai potensi pariwisata,

menurut data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Timur

terdapat 106 objek wisata yang tersebar di berbagai kecamatan, misalnya

kawasan alam yang terdapat di kaki Gunung Rinjani yaitu, Air Terjun Otak

Kokoq, Air Terjun Jeruk Manis, Agro Sembalun. Terdapat pula wisata pantai

dan gili yaitu, Pantai Pink, Pantai Surga, Gili Sulat, Gili Lampu, dan lainnya.

Jumlah tersebut sudah tentu menjadi peluang besar dalam pengembangan

pariwisata di Lombok Timur, objek wisata yang ada harus dikelola dengan

baik agar dapat menarik kunjungan wisatawan domestik maupun luar negeri

sehingga jumlah kunjungan wisata meningkat sehingga dapat mempengaruhi

peningkatan pendapatan daerah.

Tetapi pariwisata di Lombok Timur memang belum mampu

mewujudkan kondisi kepariwisataan yang dibanggakan, karena berbagai

faktor penghambat yang belum terpecahkan. Tingkat eksploitasi objek wisata

yang kurang maksimal, kurangnya partisipasi investor, kurangnya

ketersediaan dan kualitas fasilitas penunjang seperti toilet umum dan tempat

untuk duduk beristirahat serta kurangnya penjaga keamanan di beberapa

objek wisata, dan lain-lain. Beberapa hal tersebut tampaknya belum optimal

sehingga mempengaruhi rendahnya aktivitas kegiatan kepariwisataan pada

umumnya.
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Hingga saat ini kunjungan wisatawan yang datang ke Kabupaten

Lombok Timur masih relatif kecil daripada kabupaten lainnya di NTB, Hal

ini dapat dilihat dari data pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 Jumlah kunjungan wisata per kabupaten/kota di Nusa Tenggara

Barat tahun 2012-2014.

Kabupaten/Kota
Jumlah Kunjungan Wisata NTB

Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014

Kota Mataram 285.249 399.272 429.325

Kab. Lombok Utara 426.968 486.870 503.341

Kab. Lombok Barat 295.027 352.917 389.628

Kab. Lombok Tengah 81.899 102.428 104.720

Kab. Lombok Timur 11.323 19.000 46.823

Kab. Sumbawa Barat 18.229 22.699 18.017

Kab. Sumbawa 43.363 45.103 57.120

Kab. Dompu 110.976 125.196 33.378

Kab. Bima 9.937 18.576 16.653

Kota Bima 14.712 16.653 18.805

Sumber: Badan Pusat Statistik dan LAKIP per kabupaten di Nusa Tenggara

Barat 2012-2014

Melihat rendahnya jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Lombok

Timur, diperlukan peningkatan sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang

untuk wisatawan, selain itu diperlukan juga program-program dari
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pemerintah terkait khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten

Lombok Timur untuk menggali sektor pariwisata agar dapat meningkatkan

jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Lombok Timur.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Timur sebagai

instansi yang mempunyai tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan

pemerintah daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata. Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata tentunya bertanggung jawab terhadap pengembangan

pariwisata yang ada di Kabupaten Lombok Timur, untuk itu diperlukan

rencana yang strategis sebagai langkah mengembangkan potensi pariwisata

di Lombok Timur. Salah satunya dengan menyusun sebuah strategi

komunikasi yang efektif untuk pengembangkan dan pemasaran pariwisata di

Lombok Timur, strategi komunikasi pemasaran pariwisata yang dilakukan

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata diharapkan mampu menarik kunjungan

wisatawan domestik maupun luar negeri datang berwisata ke NTB khususnya

Kabupaten Lombok Timur sebagai tujuan wisata. Menyikapi hal pemasaran

pariwisata di Kabupaten Lombok Timur, komunikasi pemasaran memegang

peranan penting dalam hal pemasaran pariwisata. Komunikasi pemasaran

adalah cara yang digunakan perusahaan untuk mengkomunikasikan nilai

pelanggan secara persuasif dan membangun hubungan dengan pelanggan

(Koler dan Amstrong, 2008:116).

Strategi komunikasi pemasaran sangat erat kaitannya dengan kegiatan

promosi karena merupakan salah satu unsur dari pemasaran. Dalam hal ini

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memiliki tugas dan berkewajiban untuk
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melaksanakan promosi pariwisata dalam rangka menarik perhatian

wisatawan untuk datang berwisata di Lombok Timur sehingga dapat

meningkatkan jumlah kunjungan wisata. Kegiatan promosi itu sendiri

merupakan elemen atau bagian dari pemasaran yang digunakan perusahaan

untuk berkomunikasi dengan konsumennya (Morrisan, 2010:25). Menurut

Michael Ray (1982) mendefinisikan promosi sebagai koordinasi dari seluruh

upaya yang dimulai pihak penjual untuk membangun berbagi saluran

informasi dan persuasi untuk menjual barang dan jasa atau memperkenalkan

suatu gagasan (Morrisan, 2010:16).

Dalam melakukan kegiatan promosi pariwisata, diperlukan komunikasi

yang efektif untuk menyebarkan informasi tentang pariwisata yang ada di

Lombok Timur. Besarnya potensi wisata yang ada di kabupaten Lombok

Timur, menuntut dinas terkait yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kabupaten Lombok Timur untuk menyusun dan menerapkan strategi

komunikasi pemasaran dalam mempromosikan pariwisata. Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata telah menyusun beberapa program meliputi

peningkatan promosi pariwisata dalam negeri dan luar negeri, peningkatan

informasi pasar pariwisata, peningkatan publikasi pariwisata, pembinaan

promosi dan pemasaran pariwisata. Dengan bertambahnya jumlah kunjungan

wisata, maka strategi komunikasi pemasaran tersebut dapat dikatak berhasil,

tetapi jika jumlah kunjungan wisata menurun, maka perlu dilakukan evaluasi

lebih lanjut terhadap strategi komunikasi pemasaran yang telah dilakukan

untuk mempromosikan pariwisata.
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Berdasarkan latar belakang di atas peneliti bermaksud untuk

mengetahui strategi komunikasi pemasaran yang dilakukan Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata dalam mempromosikan pariwisata di Kabupaten

Lombok Timur agar pada ke depannya dapat meningkatkan jumlah

kunjungan wisata dan memajukan Lombok Timur secara khusus dan Nusa

Tenggara Barat sebagai daerah tujuan wisata.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah bagaimana strategi komunikasi pemasaran yang

dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Timur

dalam mempromosikan pariwisata di Kabupaten Lombok Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi komunikasi

pemasaran pariwisata yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kabupaten Lombok Timur untuk mempromosikan pariwisata agar Lombok

Timur pada khususnya dan Nusa Tenggara Barat pada umumnya untuk

menjadi daerah tujuan wisata.
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1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai

kontribusi untuk meningkatkan keilmuan dan pemahaman dibidang

ilmu komunikasi khususnya terhadap kajian komunikasi pemasaran

serta sebagai sumber informasi penelitian selanjutnya dengan kajian

komunikasi pemasaran.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata khususnya pada bidang pemasaran terkait untuk melakukan

promosi pariwisata dengan memahami konsep strategi komunikasi

pemasaran sebagai acuannya.


