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BAB III 

UPAYA PEMERINTAH SUMATERA BARATDALAM MENINGKATKAN 

PEREKONOMIAN DAERAH MELALUI EVENT BALAP SEPEDA TOUR 

DE SINGKARAK 

Pada bab ini akan dijelaskan secara detail terkait usaha-usaha pemerintah 

dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di Sumatera Barat 

dengan menggunakan event internasional balap sepeda Tour De Singakarak 

sebagai instrument utamanya. Usaha-usaha tersebut dimulai dengan pemanfaatan 

event Tour De Singkarak sebagai strategi branding Sumatera Barat yang bertujuan 

untuk memperkenalkan brand tersebut sebagai ikon daerah yang dapat menarik 

wisatawan mancanegara untuk datang ke daerah tersebut. Selain itu juga akan 

dijelaskan bagaimana kerjasama pemerintah Sumatera Barat dengan Amaury 

Sport Organsiation selaku perusahaan swasta yang bertugas untuk 

mempromosikan event ini ke dunia internasional dan pada tahap akhir akan 

dijelaskan bagaimana dan apa saja pengaruh yang ditumbulkan oleh event TDS 

ini dalam meningkatkan perekonomian di Sumatera Barat khususnya di sektor 

pariwisata. Adapun penjabarannya sebagai berikut:   

3.1 Event Balap Sepeda Tour De Singkarak Sebagai Strategi Branding 

Sumatera Barat Dalam Memperkenalkan Pariwisata Sumatera Barat Ke 

Dunia Internasional. 

 Memperkenalkan potensi pariwisata di suatu daerah bukanlah suatu hal 

yang mudah dibutuhkan strategi yang tepat serta waktu yang cukup lama dalam 

mencapai target yang diinginkan. Lamanya waktu yang dibutuhkan biasanya 

disebabkan oleh belum adanya strategi yang tepat dalam mempromosikan potensi 
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yang ada di suatu daerah hal itu terjadi karena kondisi serta keadaan yang ada 

antara satu daerah dengan daerah lain berbeda hal itu membuat metode-metode 

yang dipakai pun terkadang berbeda. Kondisi tersebut juga pada akhirnya yang 

membuat Sumatera Barat yang mempunyai letak dan posisi geografis yang 

dikeliling oleh perbukitan dan mempunyai garis pantai yang panjang, pada 

akhirnya menggunakan olahraga balap sepeda sebagai sebuah strategi branding 

untuk mempromosikan wisata di daerah tersebut yang mana kedepannya 

diharapkan dengan adanya branding melalui event olahraga balap sepeda tersebut, 

wisatawan khususnya wisatawan mancanegara akan tertarik untuk datang ke 

Sumatera Barat. 

Pada umumnya terdapat empat strategi yang harus dilakukan oleh suatu 

daerah untuk memasarkan atau mendorong agar suatu kota tersebut dapat menjadi 

lebih menarik bagi para wisatawan, pengusaha, maupun investor, keempat strategi 

tersebut. Pertama, yaitu dengan pemasaran atraksi/event yaitu dengan 

mengadakan sebuah event atau pameran yang dapat menarik para wisatawan. 

Kedua dengan pemasaran citra yaitu dengan merepresentasikan keunikan serta 

citra dari kota tersebut selanjutnya dengan pemasaran prasarana yaitu prasarana 

sebagai sarana pendukung bagi wisatawan dan yang terakhir  dengan pemasaran 

penduduk yaitu adanya keramahan dan kenyamanan yang diciptakan oleh 

masyarakat setempat  kepada para wisatawan yang datang ke daerah tersebut.
1
  

Keempat strategi tersebut merupakan sebuah strategi yang apabila dapat 

                                                           
1
 Opcit Arnold 
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dimaksilkan dan diterapkan oleh suatu daerah tentu dapat menciptakan brand atau 

merek bagi kota tersebut sehingga dapat dikenal oleh masyarakat luas.
2
 

Strategi pertama yang dilakukan oleh pemerintah Sumatera Barat yaitu 

dengan membuat sebuah event besar yang dapat menarik para wisatawan sehingga 

datang ke Sumatera Barat. Dalam hal ini Sumatera Barat menjadikan event balap 

sepeda Tour De Singkarak sebagai alat branding utama bagi daerah tersebut. 

Dengan semakin besarnya antusias wisatawan yang datang untuk melihat event 

Tour De Singkarak dari tahun ke tahun, pada akhirnya akan dapat memunculkan 

atraksi-atraksi atau event-event baru yang berkualitas sehingga branding Sumatera 

Barat di mata para wisatawan  perlahan akan semakin baik. Pemasaran atraksi 

merupakan salah satu strategi branding yang harus dimiliki oleh setiap daerah 

dalam mempromosikan potensi wisatanya, hal itu menjadi penting karena adanya 

atraksi atau event terlebih lagi sebuah event bertaraf internasional tentu dapat 

mendatangkan nilai lebih bagi suatu daerah.
3
 

Pada dasarnya adanya ketertarikan dari para wisatawan untuk datang ke 

sebuah kota, tidak lepas dari ada tidaknya daya tarik yang dimilki oleh daerah 

tersebut yang bisa dijual kepada para wisatawan. Keputusan Sumatera Barat 

menjadikan event balap sepeda internasional Tour De Singkarak sebagai salah 

satu strategi branding daerah tersebut dinilai tepat karena dengan adanya sebuah 

event berstandar internasional yang diadakan oleh sebuah daerah tentu akan 

mendatangkan banyak manfaat utamanya dari sisi pertumbuhan ekonomi dan 

                                                           
2
 Stephen Intyaswono, 2002 dalam  Kotler, Peran Strategi branding Kota Batu dalam Tren 

kunjungan Wisatawan Mancanegara (Studi pada dinas pariwisata dan kebudayaan Kota batu), 

Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Vol. 30, No. 1, Januari 2016, Fakultas Ilmu Administrasi Bisnis, 

Universitas Brawijaya, Hal. 67 
3
 Ibid 
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adanya peningkatan insfrastruktur yang tentu akan mendatangkan banyak manfaat 

bagi masyarakat, selain itu pemasaran atraksi yang baik dan tepat akan 

mendatangkan kemudahan bagi suatu daerah dalam menjalankan strategi branding 

mereka selanjutnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa event balap sepeda Tour De 

Singakrak menjadi alat utama dalam pemasaran atraksi yang dilakukan oleh 

Sumatera Barat hingga pada akhirnya dengan semakin kuatnya identitas Tour De 

Singkarak kedepannya dapat memunculkan event-event lain yang akan 

memperkuat identias Sumatera Barat.  

Strategi kedua yaitu dengan melakukan pemasaran citra yang mana dalam 

pemasaran ini setiap daerah yang hendak memperkuat merek daerah mereka 

hendak memiliki keunikan atau pun ciri khas tersendiri yang dimilki oleh daerah 

tersebut. Pemasaran citra identik dan seringkali didukung dan didorong dengan 

slogan-slogan yang merepresentasikan keunikan dari dari daerah tersebut, seperti 

misalanya Shinning Batu di kota Batu dan Sunrise Of Java yang dimiliki oleh 

kabupaten Banyuwangi. Pada kenyataannya slogan-slogan yang mendukung citra 

dari masing-masing kota tersebut belum dimilki oleh Sumatera Barat, akan tetapi 

meskipun Sumatera Barat belum memilki slogan yang pas untuk mendukung 

pemasaran citra daerah mereka, Sumatera Barat tetap memiliki ciri khas budaya 

serta keunikan yang dapat mereka tunjukan sebagai bagian dari strategi tersebut. 

Keunikan tersebut berasal dari adat istiadat mereka yang khas, kesenian, rumah 

tradisional serta masakan khas Sumatera Barat  yang telah tersebar di seluruh 

Indonesia, yang mana ciri khas tersebut dianggap cukup untuk memasarkan citra 
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daerah mereka kepada para wisatawan.
4
 Selain itu pemasaran citra juga identik 

dengan bagaimana dunia luar memandang Sumatera Barat sebagai sebuah 

destinasi wisata. Dalam hal ini dapat diambil sebuah contoh, karena sebagian 

besar wisatawan yang datang ke Sumatera Barat berasal dari Malaysia yang 

notabenenya adalah negara muslim maka citra wisata halal yang dimilki oleh 

Sumatera Barat tentu menjadi hal sangat penting. Dengan adanya peningkatan dan 

perhatian khusus pada wisatawan muslim maka pada tahun 2016 kemarin 

Sumatera Barat mendapatkan penghargaan internasional berupa Best Tourism 

Halal Destination yang menjadikan Sumatera Barat semakin ramah dengan 

wisatawan muslim. Hal tersebut tentu menjadi salah satu contoh pemasaran citra 

yang baik yang dilakukan oleh suatu daerah dalam membangun pariwisatanya dan 

tentu dengan citra yang baik itu  akan memberikan dampak yang positif bagi 

perkembangan pariwisata di suatu daerah.  

 Strategi selanjutnya yaitu dengan memperhatikan prasarana penunjang 

pariwisata sebagai sarana pendukung dalam memberikan pelayanan yang baik 

bagi wisatawan. Sarana tersebut meliputi jalan raya, sarana transportasi, pintu 

masuk bagi wisatawan seperti bandara dan pelabuhan serta jaringan komunikasi 

yang baik. Infrastruktur yang baik merupakan syarat mutlak dalam proses 

membangun pariwisata yang berkelanjutan tanpa adanya perhatian di bidang ini 

bisa dipastikan pertumbuhan pariwisata di daerah tersebut berjalan lambat. 

Untungnya Sumatera Barat memilki sebuah event berkelas internasional yang 

                                                           
4
 Ibid hal 68 
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dapat memberikan dampak pada pemerintah untuk terus memperhatikan akses dan 

sarana prasaran penunjang event tersebut.  

Maksudnya disini ialah adanya event balap sepeda internasional yang 

diselenggarakan oleh Sumatera Barat, yang mana akses utama dari event tersebut 

tidak lain harus melewati jalan raya yang harus sesuai dengan standar 

internasional. Dengan adanya event tersebut yang hingga tahun 2016 telah 

melewati jalan sepanjang 1.400 kilometer dengan melewati 14 kota dan kabupaten 

di Sumatera Barat,  mau tidak mau pemerintah pada akhirnya harus merawat serta 

terus memperhatikan kondisi jalan tersebut setiap saat, karena pada prinsipnya 

instrumen utama dari event tersebut berupa jalan raya yang telah sesuai dengan 

standar penyelenggaraan event bertaraf internasional. Pada akhirnya secara tidak 

langsung dengan adanya event yang berkualitas tentu dapat membantu 

pembangunan infrastruktur yang baik sehingga lebih lanjut dapat memberikan 

dampak yang positif bagi masyarakat. Selain jalan akses masuk juga menjadi 

salah satu elemen penting dalam menunjang pelayanan bagi wisatawan dalam hal 

ini bandara dan pelabuhan menjadi hal yang sangat penting mengingat kedua hal 

tersebut adalah  gerbang utama  bagi masuknya wisatawan. Bandara internasional 

Minangkabau yang menjadi akses utama lewat udara bagi para wisatawan terus 

mendapat perhatian dan pembenahan.
5
 Disamping akan mendapat sarana berupa 

akses kereta api bandara tersebut juga akan mendapat perluasan mengingat 

kapasitas bandara tersebut sudah melebihi kapasitas. Selain bandara dan 

pelabuhan sarana transportasi berupa kereta api juga yang menghubungkan dua 

                                                           
5
 Eduardo Simorangkir Pembenahan bandara Minangkabau dalam 

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3214769/bandara-minangkabau-akan-diperluas-

dan-dilengkapi-akses-kereta diakses pada (12/20/2017, 18.30, WIB) 

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3214769/bandara-minangkabau-akan-diperluas-dan-dilengkapi-akses-kereta
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3214769/bandara-minangkabau-akan-diperluas-dan-dilengkapi-akses-kereta
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kota besar di Sumtera Barat juga telah diaktifkan kembali hal tersebut untuk 

memudahkan arus perpindahan antar dua kota tersebut mengingat dua kota 

tersebut merupakan kota dengan tingat kunjungan wisatawan tertinggi di 

Sumatera Barat. Pengaktifan sarana tranportasi berupa kereta api ini juga 

diharapakan dapat menghidupkan jalur-jalur lain dan dapat meningkatkan sarana 

transportasi utamanya bagi para wisatawan sehingga kualitas infrastruktur 

menjadi semakin baik.
6
 

Strategi yang terakhir yang harus dilakukan dan dimilki oleh sebuah 

daerah dalam rangka untuk memperkenalkan daerah mereka yaitu dengan adanya 

pemasaran penduduk (people Marketing) pemasaran ini mencakup keramahan 

penduduk setempat utamanya kepada para wisatawan yang datang ke tempat 

tersebut. Hal tersebut begitu penting karena pada dasarnya wisatawan yang datang 

ke suatu daerah tentu berasal dari berbagai negara, dan tentu datang dengan 

latarbelakang budaya serta kebiasaan yang berbeda, Sehingga masyarakat yang 

dapat memberikan keramahan pada wisatawan serta dapat berinteraksi dengan 

mereka, dapat menjadi sebuah pemasaran yang baik bagi pembangunan citra dan 

mereka dari sebuah daerah. Pemasaran penduduk pada hakikatnya meliputi 

bagaimana keramahtamahan yang dimiliki oleh penduduk sekitar. Apakah 

wisatawan yang datang kedaerah tersebut dalam hal ini Sumatera Barat disambut 

dengan baik atau tidak tentu menjadi prioritas utama. Selain itu pemasaran 

penduduk juga melihat bagaimana derajat diskriminasi di suatu daerah, 

maskudnya disini adalah perlakuan masyarakat sekitar berupa diskriminasi 

                                                           
6
 Ilham Saputra, Lama tertidur Jalur kereta api Sumbar kembali diaktifkan, dalam 

https://www.jawapos.com/read/2017/02/07/107844/lama-tertidur-jalur-kereta-api-sumbar-

kembali-diaktifkan diakses pada (21/12/2017, 22.30 WIB) 

https://www.jawapos.com/read/2017/02/07/107844/lama-tertidur-jalur-kereta-api-sumbar-kembali-diaktifkan
https://www.jawapos.com/read/2017/02/07/107844/lama-tertidur-jalur-kereta-api-sumbar-kembali-diaktifkan
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pendatang dalam hal ini wisatawan rawan terjadi atau tidak. Berdasarkan hal 

tersebut dan berdasarkan fakta yang ada ternyata Sumatera Barat merupakan 

daerah dengan tingkat diskrimasi yang rendah dan juga masuk kedalam daerah 

dengan tingkat keramahtamahan yang tinggi terhadap pendatang dan juga daerah 

dengan wisata halal terbaik di Indonesia tahun 2016. Hal ini menunjukan bahwa 

pemasaran penduduk dalam strategi branding Anholt di Sumatera Barat berada 

pada track atau jalan yang benar.
7
 

Setelah menerapkan strategi-strategi branding yang telah disebutkan 

diatas, kemudian pemerintah Sumatera Barat melanjutkan pada tahap bagaimana 

menggunakan olahraga balap sepeda Tour De Singkarak, sebagai strategi 

utamanya dalam memperkenalkan potensi pariwisata yang ada di daerah tersebut. 

Untuk memperkenalkan tempat-tempat wisata di berbagai daerah di Sumatera 

Barat pemerintah  yang telah bekerjasama dengan kota-kota dan kabupaten di 

sekitar Sumatera Barat telah sepakat untuk membuat jalur yang hendak dilewati 

oleh para pembalap harus terdapat obyek wisata,
8
 dan tempat yang menjadi 

andalan dari daerah tersebut. Pada edisi pertama event ini kabupaten dan kota 

yang dilalui oleh para pembalap hanya berjumlah  4 kabupaten dan kota saja akan 

tetapi seiring berjalannya waktu dengan semakin banyaknya daerah yang hendak 

mempromosikan wisata andalannya ke masyarakat luas pada akhirnya  terus 

meningkat hingga mencapai 14 kabupaten/kota yang dilalui oleh para pembalap 

pada tahun 2016. Banyaknya permintaan dari berbagai daerah untuk dilewati oleh 

                                                           
7
 Webstite resmi Sumatera Barat, Sumbarr Raih dua penghargaan dalam World Halal Tourism, 

dalam http://www.sumbarprov.go.id/details/news/9488  diakses pada (21/12/2017, 22.45, WIB) 
8
 Website resmi pemerinta Prov. Sumatera Barat, ayo sukseskan Tour De Singkarak 2016, dalam 

http://www.sumbarprov.go.id/details/news/8311 diakses pada (4/10/2017, 04.10 WIB) 

http://www.sumbarprov.go.id/details/news/9488
http://www.sumbarprov.go.id/details/news/8311
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event balap sepeda Tour De Singakarak tidak lepas dari keinginan dari setiap 

daerah untuk membangun pariwisata daerahnya masing-masing dan juga telah 

melihat adanya dampak positif dari setiap daerah yang dilewati oleh event ini.
9
 

Contohnya dapat dilihat dari event TDS tahun 2016 yang berlangsung 

selama 8 hari yang terbagi kedalam 8 etape dengan total panjang 1.102 kilometer. 

Pada etape pertama start dimulai dari Solok dan berakhir di kabupaten 

Payukumbuh. Pada etape pertama ini para pembalap langsung disuguhkan dengan 

pemandangan danau Singkarak yang telah menjadi ikon dari event ini. Selain 

melewati danau Singakrak para pembalap dan wisatawan juga melewati tempat-

tempat indah lainnya seperti Ombilin, batu Sangkar, Simpang kaniang bukit, dan 

finish di Ngalau indah, Payukumbuh.
10

 

Pada etape kedua para pembalap akan melewati obyek-obyek wisata yang 

ada sepanjang jalur yang menguhubungkan kabuapaten Lima puluh kota hingga 

tanah datar. Sepanjang etape ini para pembalap akan melewati salah satu obyek 

yang menjadi terkenal akibat event ini yaitu Green Canyon ala Sumatera Barat 

yaitu Lembah harau, setelah menikmati keindahan Lembah Harau para pembalap 

juga akan melewati obyek-obyek wisata indah lainnya seperti  Pemandian Mata 

air Batang Tabik, Rumah gadang di sungai Beringin, Danau Ai Sangsang, 

Panorama Selat Malaka dan akan melewati salah satu jalan terindah di Indonesia 

yang juga telah menjadi ikon Sumatera Barat yaitu kelok 9 hingga pada akhirnya 

para pembalap akan mengakhiri balapan di Istana Baso Pagaruyung yang 

                                                           
9
 Website resmi even balap sepeda TDS, History, dalam http://www.tourdesingkarak.id/history/ 

diakses pada (4/10/2017, 04.00 WIB) 
10

 Arbi Rahmat, Sumbar Antusias Tour De Singkarak 2016, dalam 

https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20160725204736-178-146972/sumbar-antusias-sambut-

tour-de-singkarak-2016/ diakses pada (8/10/2017, 14.10 WIB)  

http://www.tourdesingkarak.id/history/
https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20160725204736-178-146972/sumbar-antusias-sambut-tour-de-singkarak-2016/
https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20160725204736-178-146972/sumbar-antusias-sambut-tour-de-singkarak-2016/
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merupakan salah satu tempat yang wajib dikunjungi di Sumatera Barat apabila 

hendak mengetahui semua tentang  Sumatera Barat mulai dari sejarah, adat 

istiadat hingga kebudayaannya yang juga merupakan peninggalan kerajaan 

Minangkabau. 

Pada etape ketiga para pembalap akan melewati obyek-obyek wisata di 

kabupaten Pasaman hingga Pasaman Barat berupa lintasan khatulistiwa yang 

merupakan monumen berbentuk bola dunia dan finish di kantor kabupaten 

Pasaman Barat.
11

 Pada etape keempat para pembalap akan melewati Danau 

Maninjau dan juga akan menikmati panorama alam di kelok 44 yang terkenal 

akan jalur ekstrimnya serta ditemani oleh monyet-monyet yang bebas berkeliaran 

disamping jalan yang menjadi pemandangan unik bagi para pembalap dan juga 

wisatawan. Pada etape 5 dan 6 para pembalap akan melewati berbagai Pantai 

seperti pantai  Carocok, Teluk Kabung, Teluk Bayur, dan pantai Gondoriah yang 

merupakan salah satu pantai primadona di kabupaten Pariaman tidak hanya itu 

para pembalap juga akan menikmati berbagaia wisata alam lainnya seperti pantai 

Tiram, Pauh Kambar, Simpang Lubuk Bagalung, Indarung, Panorama, Tugu 

Ayam, Muara Kalaban, dan akhirnya finish di Satwa kandih Sawahlunto.
12

 

Pada etape 7 dan 8 yang akan menjadi etape terakhir para pembalap akan 

melewati obyek-obyek wisata yang ada di sepanjang kabupaten Sijunjung hingga 

Bukittingi yang menjadi puncak dari event balap sepeda internasional Tour De 

Singakrak tahun 2016. Disepanjang jalur tersebut obyek wisata yang akan diliwati 

                                                           
11

 Website TDS, Rangkaian jalur TDS 2016, dalam http://www.tourdesingkarak.id/2016/08/03/ini-

jadwal-dan-rute-tour-de-singkarak-2016/ diakses pada (8/10/2017, 15.10 WIB) 
12

 Utami Evi Riyani, Keindahan 8 rute yang dilewati Tour De Singakrak 2016, dalam 

https://lifestyle.okezone.com/read/2016/08/06/406/1456521/keindahan-8-rute-yang-dilalui-tour-

de-singkarak-2016 diakses pada (8/10/2017, 16.10 WIB) 

http://www.tourdesingkarak.id/2016/08/03/ini-jadwal-dan-rute-tour-de-singkarak-2016/
http://www.tourdesingkarak.id/2016/08/03/ini-jadwal-dan-rute-tour-de-singkarak-2016/
https://lifestyle.okezone.com/read/2016/08/06/406/1456521/keindahan-8-rute-yang-dilalui-tour-de-singkarak-2016
https://lifestyle.okezone.com/read/2016/08/06/406/1456521/keindahan-8-rute-yang-dilalui-tour-de-singkarak-2016
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oleh pembalap berawal dari Muara Sijunjung, Simpang sungai Angek, 

Perkampungan adat dan budaya Minang, Tugu Bundo, Klirian Jao, kota Tua. 

Memasuki Bukittinggi para pembalap akan melewati Istana Bung Hatta yang 

merupakan tempat bekas pemerintahan sementara  Republik Indonesia pada saat 

ibu kota Indonesia pindah ke Bukittinggi selanjutnya para pembalap melewati Jam 

Gadang yang juga merupakan Icon kota Padang  hingga pada akhirnya finis 

terakhir di Tugu Merpati  di kota Padang.
13

 

Selain telah mengatur rute yang akan dilewati oleh para pembalap, 

sehingga para wisatawan dan orang-orang yang menyaksikan event tersebut dapat 

sekaligus menikmati obyek-obyek wisata yang ada di Sumatera Barat, pemerintah 

Sumatera Barat juga menyediakan 1 hari khusus atau jeda balapan kepada para 

pembalap dan wisatawan untuk mengadakan tour keliling kota sekalian 

memperkenalkan budaya, seni serta obyek wisata menarik di suatu kota. Pada 

tahun 2016 kemarin pemerintah Sumatera Barat menunjuk Bukittinggi sebagai 

tuan rumah bagi para pembalap untuk berisitirahat sambil menikmati obyek 

wisata di kota tersebut.
14

 Tujuan dari tour tersebut tidak lain yaitu untuk 

memperkuat branding kota tersebut sehingga dapat menarik dapat menarik 

perhatian beberapa kalangan, tidak hanya bagi wisatawan tapi juga diharapkan 

dapat menarik minat para investor untuk mengembangkan pariwisata di kota 

tersebut karena pada dasarnya wisatawan maupun investor tidak akan tertarik 

untuk datang ke suatu kota yang belum mereka kenal sehingga peran branding 

                                                           
13

 ibid 
14

 Website resmi TDS, Bukittingi manjakan pembalap dari berbagai Negara, dalam 

http://www.tourdesingkarak.id/2016/08/14/bukittinggi-manjakan-pembalap-tour-de-singkarak/ 

diakses pada (4/10/2017, 04.05 WIB) 

http://www.tourdesingkarak.id/2016/08/14/bukittinggi-manjakan-pebalap-tour-de-singkarak/
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serta event-event seperti Tour De Singakarak sangat tepat untuk memperkuat 

merek dari suatu kota. 

Akibat semakin gencarnya promosi pariwisata serta branding  yang 

dilakukan oleh pemerintah Sumatera Barat dalam rangka untuk meningkatkan 

pariwisata di kota tersebut utamanya dengan menggunakan TDS sebagai 

instrumen utamanya, membuat event tersebut semakin terkenal dari tahun ke 

tahun. Dalam survei yang dilakukan oleh GENPI (Generasi Pesona indonesia) 

daerah Sumatera Barat  yaitu dengan memberikan quesioner  kepada publik yang 

berkaitan dengan event-event besar yang ada di Sumatera Barat  dan hasilnya dari 

10 event yang diberikan ke publik untuk dinilai pada akhirnya event balap sepeda 

internasional Tour De Singakarak keluar sebagai event paling populer diantara 

event-event besar lainnya di Sumatera Barat. Hal ini menunjukan bahwa 

eksistensi dan keberadaan event ini telah menjadi tumpuan tidak hanya bagi 

pemerintah akantetapi juga bagi seluruh elemen masyarakat yang ada di Sumatera 

Barat. 
15

 

Munculnya event Tour De Singkarak sebagai event paling populer di 

SumateraBarat memang bukan hal mengejutkan bagi banyak kalangan. Meskipun 

telah banyak bermunculan event-event besar lainnya seperti Surfing Mentawai 

yang dilakukan untuk mempromosikan keindahan Mentawai yang tentu dengan 

standar internasional akantetapi Tour De Singarak tetap menjadi primadona bagi 

masyarakat Sumatera Barat. Berikut 10 event terpopuler di Sumatera Barat tahun 

2017 : 

                                                           
15

 Ririn Aprilia, Tour De Singkarak Jadi Event Terpopuler, dalam 

http://nasional.news.viva.co.id/news/read/903408-tour-de-singkarak-2017-jadi-event-terpopuler 

diakses pada (15/06/2017, 23.59 WIB)  

http://nasional.news.viva.co.id/news/read/903408-tour-de-singkarak-2017-jadi-event-terpopuler
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Tabel 3.1 

Event Paling Populer Sumatera Barat.
16

 

NO Event Paling Populer di Sumatera Barat Jenis Kegiatan 

1 Tour De Singkarak Balap Sepeda 

2 Hoyak Tabuik 
Peringatan Wafatnya Cucu 

Nabi Muhammad SAW 

3 Pacu Jawi Balapan  Sapi 

4 Simfest Sawahlunto Festifal Seni Musik 

5 Festifal Siti Nirbaya Festifal budaya Minang 

6 Surfing Mentawai Surfing/Festifal Selancar 

7 Festisal Langkisau Festifal dan Lomba 

8 Uda uni Sumbar Pemilihan Duta Wisata 

9 Minangkabau Fashion Carnaval Fashion Carnifal 

10 Festival Dragon Boat Perahu Naga 

 

3.2 Kerjasama Pemerintah Daerah Sumatera Barat Dengan Amaury Sport 

Organsisation Dalam Pelaksanaan Event Tour De Singkarak. 

Penyelenggaraan Tour De Singkarak sampai bisa bertahan dan terus 

berkembang dari tahun ketahun, dan telah menyelesaikan edisi kedelapannya 

bulan Agustus kemarin, dan telah bersiap untuk mengadakan edisi yang 

kesembilannya pada tahun 2017  tahun depan, yang diperkirakan akan menjadi 

tahun pertama lomba balap sepeda ini menjadi lomba balap sepeda lintas negara 

yang akan melewati beberapa daerah  di Malaysia, hal ini tentu tidak lepas dari 

adanya peran serta kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah Sumatera Barat 

dengan Amaury Sport Organisationselaku organiasi yang bertanggung jawab atas 

penyelenggaraan olahraga-olahraga besar di dunia salah satunya balap sepeda. 

                                                           
16

 GENPI (Generasi Pesona Indonesia) Sumatera Barat dalam http://nersumbar.com/10-event-dan-

destinasi-wisata-populer-di-sumbar/ diakses pada (20/07/2017, 19.20 WIB) 

http://nersumbar.com/10-event-dan-destinasi-wisata-populer-di-sumbar/
http://nersumbar.com/10-event-dan-destinasi-wisata-populer-di-sumbar/
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 Amaury Sport Organisation
17

atau Organisasi Olahraga Amaury lebih 

tepatnya merupakan sebuah perusahaan kreatif sekaligus penyelenggara lomba-

lomba olahraga berskala internasional yang mana organisasi olahraga ini berfokus 

pada bidang media dan komersialisasi, selain itu juga organisasi ini memiliki 

kontrol penuh atas semua organisasi yang terkait dengan bisnis yang berorientasi 

pada kompetisi olahraga. Setiap tahunnya organisasi olahraga ini mengadakan 

event-event olahraga tidak kurang dari 250 kompetisi yang berlangsung sepanjang 

tahunnya dan dalam setiap penyelenggaraan yang dilakukan ada komitmen untuk 

terus menjaga kelestarian lingkungan serta terus mengedepankan aspek-aspek 

keamanan dan solidaritas antar sesama. Adapun olahraga-olahraga yang berada 

dalam jangkauannya yaitu olahraga balap sepeda, Golf, Motorsport, Dakar, dan 

olahraga kapal layar. Hal lain juga yang harus diketahui bahwa organisasi ini 

merupakan anak dari perusahaan Group Amauryyang juga sekaligus pemilik 

sebuah tim olahraga.
18

 

 Kementrian Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Permendagri 

nomor 74 tahun 2012  tentang pedoman kerja sama pemerintah daerah dengan 

badan swasta asing (BSA). Dalam isi peraturan tersebut dijelaskan secara jelas 

bagaimana tatacara yang harus ditempu oleh suatu daerah untuk secara leluasa 

dapat menjalin kerjasama ekonomi dengan pihak BSA. Berikut beberapa pasal 

                                                           
17

 Amaury Sport Organisation merupakan Perusahaan yang didirikan tahun 1992, dan merupakan 

anak perusahaan dari Edition Philippe Amaury (EPA) yaitu sebuah perusahaan media yang 

berbasis di Paris. Salah satu tujuan utama perusahaan ini adalah merancang dan menyelenggarakan 

acara olahraga internasional sesuai dengan nilai-nilai olahraga dan terus mengedepankan aspek 

ramah lingkungan dan keselamatan dalam setiap penyelenggaraan. 
18

 Website resmi amaury sport ornasisation, presentation, dalam 

http://www.aso.fr/fr/presentation.html diakses pada (6/12/2016 WIB) 

http://www.aso.fr/fr/presentation.html
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yang terkait dengan kewenangan pemerintah dearah dalam melakukan kerja sama 

luar negeri seperti yang dijelaskan pada pasal berikut: 

“H.1.Pasal 41 ayat 1 Gubernur dan bupati/waliKota menyampaikan 

rencana kerja sama kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan. Ayat 

2 Rencana kerjasama disampaikan kepada DPRD sebelum mendapatkan 

persetujuan Menteri. Ayat 3 persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud 

pada ayat 1 ditetapkan dengan keputusan DPRD.”
19

 

 

 Kerjasama luar negeri yang akan dijalankan oleh suatu daerah dengan 

pihak asing pada dasarnya harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dengan 

DPRD setempat, baru kemudian setelah itu setelah mendapatkan persetujuan dari 

pihak legislatif barulah apa apa yang hendak menjadi titik fokus utama dari kerja 

sama tersebut kemudian diajukan kepada Menteri terkait sebelum akhirnya 

mendapatkan izin untuk melakukan eksekusi dari perjanjian sebelumnya.
20

 

 Kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Sumatera Barat dengan Badan 

Swasta Asing (BSA) yang mana dalam hal ini adalah organisasi olahraga yang 

juga merupakan anak dari perusahaan Amaury Group yaitu Amaury Sport 

Organisationatau disingkat dengan ASO ini merupakan suatu kerjasama yang 

bergerak dibidang ekonomi pariwisata dengan fokus utamanya adalah Sport 

Tourism. Dalam penyelenggaraannya perusahaan ini telah menyediakan suatu 

wadah berupa kegiatan atau event yang mana event ini berupa kompetisi olahraga 

berskala internasional yang kemudian dari pihak pemerintah daerah yang akan 

mengatur etape atau jalur utama yang akan dijadikan sebagai arena perlombaan.  

Pada intinya Amaury Sport Organisation bertugas untuk mengendalikan 

sebuah event atau membuat sebuah event yang dapat menarik para atlet-atlet 

                                                           
19

Takdir Ali Mukti. Op. Cit, Hal. 101.  
20

Ibid. Hal 102 
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internasional dan juga media-media internasional untuk datang melihat dan  

mengikuti kompetisi tersebut, karena pada dasarnya organisasi tersebut telah 

mempunyai pengalaman serta kapabilitas yang sangat baik untuk menciptakan 

sebuah event yang dapat menarik dunia internasional dan kemudian setelah 

berhasil menjalankan event tersebut, kemudian pemerintah daerah akan 

memanfaatkannya menjadi sebuah instrumen yang digunakan untuk 

mempromosikan tempat-tempat yang potensial untuk dijadikan sebagai tujuan 

utama pariwisata yang ada di provinsi Sumatera Barat dan tentu dengan bantuan 

media-media nasional maupun internasional. Hal-hal yang terkait dengan upaya 

untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dapat 

terealisasikan dengan baik seiring dengan semakin populernya event tersebut. 

 Pada prinsipnya perusahaan ini mempunyai wewenang dan kekuatan untuk 

mengundang atlet-atlet profesional dari penjuru dunia untuk datang ke suatu 

event, karena pada dasarnya anggota resmi dari perusahaan ini telah tersebar di 

lebih dari 100 negara. Hal itu tentu membuat perusahaan media dan olahraga ini 

dapat dengan mudah untuk menarik para atlet-atlet dari berbagai negara untuk 

datang ke sebuah event internasional yang diselenggarakan oleh sebuah daerah. 

Dengan datangnya mereka ke suatu event yang digelar oleh suatu daerah maupun 

negara, tentu membuat nilai dari event tersebut semakin baik. Selain memiliki 

wewenang untuk mengundang para atlet-atlet dunia untuk datang ke suatu event 

Amaury Sport Organisation juga mempunyai tugas untuk mendokumentasikan 

suatu event dari awal hingga akhir yang mana dokementasi berupa foto serta 
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video dari suatu event yang kemudian akan disebarkan ke lebih dari 100  negara 

anggota resmi dari perusahaan tersebut.
21

 

 Hal inilah yang terjadi pada event balap sepeda internasional Tour De 

Singkarak yang telah bekerjasama dengan Amaury Sport Organisation dalam 

membranding daerah mereka melalui media sehingga dari tahun ke tahun 

wisatawan yang datang pun terus meningkat. Selain mempunyai wewenang untuk 

membuat sebuah event berstandar internasional perusahaan ini juga mempunyai 

tugas untuk memberikan eveluasi di setiap event yang menjadi tanggungjawab 

mereka. Dalam beberapa tahun terakhir meskipun event Tour De Singkarak terus 

mengalami pertumbuhan yang positif akan tetapi tentu tetap masih ada yang harus 

ditingkatkan. pada tahun 2013 kemarin ASO memberikan masukan serta 

tantangan kepada Tour De Singkarak untuk membenahi dan menambah beberapa 

aspek agar event Tour De Singakarak dapat terus tumbuh ke arah yang lebih baik. 

Ketiga aspek tersebut yaitu peningkatan kelas dari event Tour De Singakarak dari 

level 2.2 menjadi 2.1 selanjutnya  adanya perbaikan pada sistem kelola dari 

balapan itu sendiri termasuk tuntutan agar jadwal lomba dapat diatur dengan baik 

serta adanya penambahan pada jumlah etape dari event itu sendiri.
22

 

 Setelah beberapa tahun tepatnya pada tahun 2016 beberapa aspek yang 

menjadi kekurangan dari event tersebut pun telah berhasil diatasi oleh pemerintah 

Sumatera Barat akan tetapi dari beberapa aspek yang telah berhasil ditingkatkan 

oleh pihak penyelenggara terdapat aspek penting yang belum tercapai yaitu terkait 

                                                           
21

 Webstire resm Amaury Sport organization ASO, medias, dalam 

http://www.aso.fr/fr/presentation.html diakses pada (15/06/2017, 19:11 WIB) 
22

 Kristianto Purnomo, Mendongkrak Tour De Singakarak, dalam 

http://lifestyle.kompas.com/read/2013/08/20/0831312/Mendongkrak.Tour.de.Singkarak diakses 

pada (15/06/2017, 09:11 WIB) 

http://www.aso.fr/fr/presentation.html
http://lifestyle.kompas.com/read/2013/08/20/0831312/Mendongkrak.Tour.de.Singkarak
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dengan penaikan kualitas event Tour De Singakarak menjadi level exelent. 

Sulitnya penaikan status tersebut memanglah hal yang lumrah untuk setiap 

balapan terlebih lagi event-event balap sepeda yang ada di Indonesia seperti Tour 

De Singkarak dan beberapa event lainnya masih tergolong baru sehingga untuk 

naik ke tahap selanjutnya dibutuhkan standarisasi serta pengelolaan yang benar-

benar baik dari awal hingga akhir, dengan begitu kemauan besar pemerintah 

Sumatera Barat dan kementrian pariwisata Indonesia untuk mengejar level 

tersebut dapat dicapai dalam beberapa tahun kedepan. 

 Pada akhirnya pemilihan pemerintah Sumatera Barat untuk bekerjasama 

dengan perusahaan ini terbilang tepat. Selain telah mempunyai pengalaman dalam 

penyelenggaraan olaharaga-olahraga dengan skala internasional, perusahaan 

tersebut juga mempunyai salah satu aspek terpenting dalam mempromosikan 

sebuah daerah ke dunia internasional, yaitu dengan kekuatannya yang dapat 

menarik para atlet dunia serta mempunyai pengalaman di bidang komersialiasi 

dengan mempunyai anggota resmi sebanyak 190 negara dengan jumlah jurnalis 

yang tersebar di seluruh dunia sebanyak 1400 wartawan serta memiliki 1500 

media yang selalu siap untuk memberitakan sebuah event ke penjuru dunia, belum 

ditambah dengan jurnalis nasional maupun asing baik itu dari media cetak 

maupun eletronik yang berasal dari institusi yang berbeda tentu akan membuat 

Tour De Singkarak semakin diketahui oleh masyarakat global.
23

 

 Akibat promosi yang terus dilakukan baik itu dari media cetak maupun 

eletronik membuat event ini semakin populer tidak hanya di tingkat nasional tapi 

                                                           
23

 Website Resmi Amaury Sport Organisation, Media Live The Sport, dalam 

http://www.aso.fr/us/media.html diakses pada (14/06/2017, 12.02 WIB) 

http://www.aso.fr/us/media.html
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juga telah terkenal hingga di tingkat internasional sehinnga  memberikan dampak 

yang cukup besar dalam perkembangan pariwisata di Sumatera Barat, dan dengan 

perkembangan tersebut yang terus meningkat dari tahun ke tahun baik itu dari 

peningkatan jumlah wisatawan hingga naiknya nilai investasi yang terjadi di 

Sumatera Barat secara tidak langsung membuat pertumbuhan perekonomian di 

daerah tersebut pun ikut naik sehingga memunculkan yang namanya Spillover 

effect atau dampak limpahan yaitu adanya  entitas masyarakat yang secara tidak 

langsung ikut terkena dampak dari suatu kebijakan maupun sebuah event yang 

diselenggarakan dan dampak yang ditimbukan bagaikan sebuah limpahan yang 

akan terus memberikan tekanan dan pengaruh di sekitarnya.  

3.3 Koordinasi Pemerintah Sumatera Barat dengan UCI selaku organisasi 

sepeda internasional dalam pelaksanan Tour De Singkarak. 

 Pelaksanaan suatu event olahraga bertaraf internasional di suatu daerah 

maupun negara biasanya tidak dapat berjalan dengan baik apabila belum adanya 

suatu koordinasi, kerjasama, serta singkronisasi yang kuat antara pihak-pihak 

yang terlibat langsung dalam suatu event tersebut. Dalam pelaksanaannya event 

balap sepeda Tour De Singkarak yang dilaksanakan di Sumatera Barat dapat 

bertahan dan terus berkembang dari tahun ke tahun akibat  telah adanya 

koordinasi serta pemahaman yang sama untuk menjadikan event tersebut sebagai 

senjata utama dalam mempromosikan pariwisata serta memberikan dampak yang 

luas kepada masyarakat utamanya dalam sektor ekonomi, dan salah satu pihak 

yang terus mendukung event ini hingga dapat menjadi salah satu even balap 

sepeda jalan raya bergengi di Asia Tenggara ialah adanya keterlibatan UCI atau 

United Cycleste Internasionale yaitu organisasi sepeda internasioanl yang 
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memilki wewenang untuk mengontrol serta membantu suatu daerah maupun 

negara untuk mensuskseskan event-event olahraga yang ada di daerah tersebut. 

 Keterlibatan UCI dalam setiap penyelenggaraan event balap sepeda di 

seluruh dunia merupakan suatu hal yang mutlak untuk dilakukan. Hal tersebut 

dilakukan tidak lain untuk dapat mengawasi serta mengontrol sehingga event yang 

dilaksanakan oleh suatu daerah dapat terlaksana dengan baik. Keterlibatan 

tersebut dimulai dengan proses pra event atau beberapa bulan sebelum suatu even 

dilaksanakan. Pada skala ini biasanya UCI akan bekerjasama dengan pemerintah 

daerah yang akan menjadi tuan rumah untuk mengecek sarana prasarana dan 

fasilitas yang akan dipakai oleh para pembalap pada hari perlombaan nanti. 

Fasilitas-fasilitas tersebut, meliputi aspek keamanan, fasilitas doping hingga aspek 

hingga meliputi akses jalan raya lingkungan  yang akan menjadi arena utama 

dalam perlombaan nanti.
24

 Dalam setiap event balap sepeda jalan raya, akses jalan 

menjadi salah satu aspek paling penting dalam menunjang kelancaran suatu event. 

Karena menjadi akses utama dalam setiap event balap sepeda, jalan raya yang 

akan dilewati oleh para pembalap harus telah memenuhi standar internasional dan 

telah dilakukan uji coba dilapangan maksimal enam bulan sebelum event akan 

dilaksanakan.  

Selain memerikasa kelayakan jalan yang akan digunakan dalam setiap 

event, UCI juga telah menetapkan standar terkait penggunaan obat-obat terlarang 

atau doping yang mana hal ini dapat mengurangi sportifitas sebuah perlombaan, 

                                                           
24

  Website resmi organisasi balap sepeda internasional UCI, Cycling independent reform 

Comission, dalam 

http://www.uci.ch/mm/Document/News/CleanSport/16/87/99/CIRCReport2015_Neutral.pdf 

diakses pada (4/10/2017, 02.10, WIB) hal 90 

http://www.uci.ch/mm/Document/News/CleanSport/16/87/99/CIRCReport2015_Neutral.pdf
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maka dari itu hal ini juga merupakan hal yang paling diperhatikan oleh UCI selain 

aspek keamanan dan lingkungan. Selain itu juga UCI juga bekerjasama dengan 

pemerintah daerah dan Organisasi Sepeda Indonesia atau biasa disebut dengan 

ISSI (Ikatan Sepeda Seluruh Indonesia) untuk memastikan keamanan di daerah 

yang menjadi tuanrumah suatu event, karena seperti yang diketahui setelah sarana 

dan prasana dinilai telah memenuhi standar yang diinginkan, maka selanjutnya 

kondisi keamanan harus dapat terjamin sehingga dapat membawa kenyamanan 

bagi para pembalap dan utamanya para wisatawan.
25

 

 Setelah memastikan bahwa sarana dan prasarana penunjang buat 

perlombaan telah siap dan izin penyelenggaraan, keamanan, dan beberapa aspek 

lain pun telah siap maka kemudian UCI akan memberikan arahan kepada 

pemerintah bahwa lomba atau event balap sepeda pun telah siap untuk 

dilaksanakan. Pada saat event berlangsung pemerintah mempunyai tanggung 

jawab penuh untuk menjalanakan event tersebut agar dapat berjalan dengan lancar 

sehingga dapat mencapai yang diiningkan. Pemerintah daerah juga pada 

pelaksanaannya akan dibantu oleh ISSI selaku organisasi balap sepeda Indonesia 

yang berada dibawah naungan UCI sendiri. Organsisasi tersebut akan bahu 

membahu dengan pemerintah daerah untuk memastikan keberlangsungan lomba 

mulai dari awal hingga mencapai garis finish. 

 Sementara pada sisi lain selanjutnya UCI selaku organisasi balap sepeda 

Internasional mempunyai tugas sebagai monitoring atau pengawas. Dalam hal ini 

UCI akan melakukan pengawasan secara penuh terkait perlombaan yang 
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 Ibid, hal 91 
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dilaksanakan dari hari pertama hingga hari terakhir, dan hasil dari pengawasan 

tersebut kemudian akan diberikan kepada pemerintah untuk kemudian  dijadikan 

sebagai bahan eveluasi, dan dari hasil evaluasi tersebut akan ditindaklanjuti oleh 

pemerintah daerah selaku pelaksana dari event tersebut. 

3.4 Kerjasama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Dengan Pemerintah 

Kota Dan Kabupaten Sumatera Barat Dalam Pelaksanaan Tour De 

Singkarak. 

 Pada awal dilaksanakannya pertama kali pada tahun 2009, jumlah 

kabupaten dan kota yang masuk dalam rute lomba balap sepeda Tour De 

Singakarak hanya berjumlah empat etape dan juga hanya diikuti oleh 4 kabupaten 

dan kota, keempat daerah tersebut adalah Padang, Bukittingi, Pariaman dan 

Kabupaten Sawahlunto. Namun seiring berjalannya waktu dan juga dengan terus 

berkembangnya event Tour De Singkarak dari tahun ke tahun, sehingga membuat 

jumlah kabupaten dan kota yang ikut serta dalam pelaksanaan event ini juga ikut 

bertambah. Hal ini dapat dilihat dari yang awalnya jumlah kabupaten dan kota 

yang ikut dalam event ini hanya berjumlah empat kota kemudian terus bertambah 

dari tahun ke tahun, hingga pada tahun 2016 kemarin,jumlah kabupaten dan kota 

yang ikut dalam event Tour De Singakarak menjadi 18 kabupaten dan kota.
26

 

 Masuknya kota-kota tersebut ke dalam rute resmi Tour De Singkarak tidak 

lepas dari keinginan dari berbagai kabupaten dan kota yang ada di Sumatera Barat 

untuk ikut memperkenalkan potensi pariwisata yang ada di daerah mereka 

masing-masing, hal itu tentu sejalan dengan keinginan pemerintah daerah yang 

                                                           
26

 Sofiardi Bachul, Exploring West Sumatera the tour de singkarak way, dalam 

http://www.thejakartapost.com/news/2013/07/28/exploring-west-sumatra-tour-de-singkarak-

way.html diakses pada (4/10/2017, 02.10, WIB) 

http://www.thejakartapost.com/news/2013/07/28/exploring-west-sumatra-tour-de-singkarak-way.html
http://www.thejakartapost.com/news/2013/07/28/exploring-west-sumatra-tour-de-singkarak-way.html
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hendak mendongrak daya saing pariwisata Sumatera Barat agar dapat bersaing 

dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Selain untuk memperkuat sektor 

pariwisata yang ada di masing-masing daerah, diharapkan dengan adanya event 

berskala internasional seperti Tour De Singakrak, setiap daerah akan dapat 

memperoleh keuntungan seperti peningkatan ekonomi masyarakat, branding 

daerah akan meningkat dan juga tentu infrastruktur daerah yang akan dilewati 

oleh event ini akan mendapat perhatian khusus utamanya akses jalan raya yang 

menjadi kunci utama dalam sebuah event balap sepeda. Setiap jalan yang dilewati 

oleh para pembalap tentu harus sesuai dengan standar internasional,
27

yang mana 

dengan adanya fakta tersebut tentu membuat setiap daerah tentu akan berlomba-

lomba untuk mendaftarkan daerah mereka sebagai jalur resmi Tour De Singkarak. 

Hal inilah yang menjadi daya tarik utama sehingga dari tahun  ke tahun 

jumlah daerah yang  masuk kedalam jalur etape resmi Tour De Singkarak terus 

mengalami peningkatan.Setelah memastikan jumlah etape dan daerah-daerah yang 

akan dilewati oleh para pembalap, maka para kepala daerah harus mempersiapkan 

segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh para pembalap maupun para wisatawan 

yang akan datang ke kota tersebut mulai dari aspek keamanan, penginapan, tour 

wisata hingga sarana penunjang lainnya harus sepenuhnya siap sehingga para 

pembalap dan wisatawan merasa nyaman tinggal di kota tersebut. Selain aspek-

aspek utama yang telah dipersiapkan seperti yang telah dikatakan diatas biasanya 

setiap penyelenggaraan Tour De Singkarak masing-masing daerah yang hendak 

dilewati oleh para pembalap telah menyiapkan paket-paket Tour wisata yang 
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 Opcit UCI hal 214 
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ditujukan oleh para pembalap dan wisatawan baik itu yang resmi dari pihak 

panitia maupun dari tour wisata lainnya.  Hal itu seperti yang terjadi pada 

penyelenggaraan event TDS tahun 2016 yang mana kota Bukittinggi dan 

Sawahlunto telah dipersiapkan oleh panitia untuk dijadikan sebagai tempat transit 

dan istirahat pembalap kemudian selanjutnya kota tersebut memberikan Tour 

wisata kepada para  seluruh pembalap untuk berkeliling ke berbagai tempat wisata 

yang ada di kota-kota tersebut.
28

 

 Dalam setiap penyelenggaraan Tour De Singkarak juga pemerintah 

Sumatera Barat mencakup kabupaten dan kota yang ada di dalamnya ikut 

bekerjasama dalam hal pengumpulan dana. Setiap daerah yang bertanggung jawab 

sebagai tuan rumah maupun yang dilalui oleh Tour De Singkarak diwajibkan 

untuk ikut berkontribusi dalam pengumpulan dana yang mana dana tersebut akan 

digunakan untuk mensukseskan event Tour De Singakrak setiap tahunnya. 

Disamping adanya kontrbusi dari pemerintah Sumatera Barat event Tour De 

Singkarak juga secara khusus mendapat suntikan dana dari pemerintah pusat 

dalam setiap penyelenggaraannya. Sebagai contoh Tour De Singkarak yang 

diselenggarakan tahun 2015 kemarin menghabiskan dana sebesar 15 Miliar 

Rupiah. Yang mana dana tersebut 2,5 Miliar berasal dari APBD Provinsi dan 

ditambah dengan sumbangan dari  kabupaten/kota yang dilalui oleh Tour De 

                                                           
28

 Website resmi Tour De singkarak, Bukittinggi manjakan pembalap our De singkarak, dalam 

http://www.tourdesingkarak.id/2016/08/14/bukittinggi-manjakan-pembalap-tour-de-singkarak/   

diakses pada (4/10/2017, 02.40, WIB) 

http://www.tourdesingkarak.id/2016/08/14/bukittinggi-manjakan-pebalap-tour-de-singkarak/
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Singkarak Sebesar 7 Miliar Sedangkan sisanya berasal dari Kementrian 

Pariwisata.
29

 

 Meskipun setiap tahunnya mendapat suntikan dana dari pemerintah pusat, 

pihak pantia yang bertanggung jawab penuh atas event ini juga telah 

mempersiapkan sponsor-sponsor serta para donator yang akan mendukung 

penyelenggaraan Tour De Singkarak setiap tahunnya. Hal tersebut begitu penting 

dalam menopang kesusksesan even ini, mengingat semakin besarnya event ini 

dari tahun ke tahun dan hadiah yang diberikan juga pun akan semakin besar, maka 

kerjasama daerah dan pusat serta keikutsertaan para sponsor dan donatur tentu 

mutlak dibutuhkan. 

3.5 Promosi Pemerintah Sumatera Barat dan Kementrian Pariwasata dalam 

rangka mensukseskan event balap sepeda Tour De Singkarak. 

 Promosi merupakan salah satu aspek penting dalam menunjang 

keberhasilan suatu event maupun kegiatan yang hendak dilakukan. Begitu 

pentingnya promosi sampai dapat dikatakan bahwa, sukses tidaknya suatu event 

yang hendak digelar akan bergantung kepada bagaimana promosi yang dilakukan 

oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam event tersebut. Salah satu aspek 

yang paling penting saat ini dalam hal promosi ialah penggunaan media dalam 

memberikan informasi kepada para konsumen, utamanya melalui media sosial 

yang dalam beberapa tahun terakhir ini sedang mengalami pertumbuhan yang luar 

biasa.Penggunaan media sosial saat ini memang mutlak dibutuhkan dalam 

mensukseskan suatu event maupun dalam mempromosikan suatu tempat 

                                                           
29

  Risa Herdita, Anggara Tour De Singkarak 15 Miliar, dalam 

http://www.republika.co.id/berita/olahraga/arena-olahraga/15/06/12/nptznh-anggaran-emtour-de-

singkarakem-rp-15-miliar diakses pada  (4/10/2017, 02.45, WIB) 

http://www.republika.co.id/berita/olahraga/arena-olahraga/15/06/12/nptznh-anggaran-emtour-de-singkarakem-rp-15-miliar
http://www.republika.co.id/berita/olahraga/arena-olahraga/15/06/12/nptznh-anggaran-emtour-de-singkarakem-rp-15-miliar
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pariwisata. Dengan adanya koordinasi yang tepat serta managemen tata kelola 

media yang baik tentu akan memberikan dampak yang baik dalam peningkatan 

wisatawan ke suatu daerah maupun suatu event.
30

 

 Hal itulah juga yang menjadi perhatian pemerintah Sumatera Barat dan 

kementrian Pariwisata dalam rangka untuk mensukseskan event balap sepeda 

internasional Tour De Singkarak setiap tahunnya. Dalam setiap penyelenggaraan 

event tersebut, pemerintah Sumatera Barat dibantu dengan kementrian pariwisata 

selalu berdampingan dalam mempromosikan event tersebut supaya dapat menarik 

tidak hanya bagi wisatawan lokal melainkan juga untuk wisatawan mancanegara 

dan juga terkhusus bagi para pembalap-pembalap dunia. Adanya promosi yang 

dilakukan begitu penting bagi perkembangan event ini dari tahun ke tahun, 

terlebih pada awal-awal pelaksanaannya selain sangat gencar melakukan promosi 

lewat media, pemerintah Sumatera Barat juga sering melakukan promosi sampai 

ke luar negeri dengan tujuan untuk menarik sebanyak mungkin pembalap maupun 

wisatawan untuk ikut bergabung ke dalam event balap sepeda Tour De Singkarak. 

Selain pemerintah Sumatera Barat, kementrian pariwisata juga mempunyai peran 

penting dalam mempromsikan event tersebut, sehingga dari tahun ke tahun event 

ini terus mengalami peningkatan baik itu dari segi kualitas lomba hingga jumlah 

hadiah yang diberikan kepada para pembalap. Untuk menjelaskan bagaimana 

promosi yang dilakukan oleh pemerintah Sumatera Barat dan kementrian 

pariwisata, lebih lanjut dijelaskan pada sub bab dibawah ini. 

                                                           
30

 Pardasaradhi Madasu. Social Media Marketing and Promotion Of Tourism. Paper, School Of 

Management Sciences Varanasi India, Vol. IX, No.1 June, 2013 dalam file:///C:/Users/-

%20INDIEGLO%20-/Downloads/1858-5114-1-PB.pdf diakses pada (3/10.2017, 21.34 WIB) 

file:///C:/Users/-%20INDIEGLO%20-/Downloads/1858-5114-1-PB.pdf
file:///C:/Users/-%20INDIEGLO%20-/Downloads/1858-5114-1-PB.pdf
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3.5.1 Promosi Pemerintah Sumatera Barat dalam rangka 

mensukseskan event balap sepeda Tour De Singkarak. 

 Salah satu penyebab suksesanya event balap sepeda Tour De 

Singakarak di tahun awal pelaksanaannya ialah terletak pada bagaimana 

gencarnya promosi yang dilakukan oleh pemerintah Sumatera Barat dalam 

mempromsikan Tour De Singakarak kepada masyarakat luas utamanya 

bagi wisatawan mancanegara. Sebagai salah satu event baru yang ada di 

Indonesia yang mengusung tema Sport Tourism dengan balap sepeda 

sebagai obyek utamanya, tentu membuat event ini membutuhkan strategi 

promosi yang baik, demi mendapatkan hasil yang memuaskan diawal 

penyelenggaraannya pada tahun 2009. 

 Demi mensukseskan event balap sepeda tersebut diawal 

penyelenggaraanya, pemerintah Sumatera Barat membuat dua buah 

strategi dalam memasarkan dan mempromsikan event tersebut. Strategi 

pertama ialah dengan memfokuskan media promosi melalui media, baik 

itu media sosial maupun media eletronik dan juga melaui webite-website 

resmi pemerintah Sumatera Barat. Disamping itu Pemberitaan terkait 

event Tour De Singakarak melaui media local, nasional juga semakin 

menambah nilai promosi event tersebut menjadi semakin baik. Sehingga 

dapat dikatakan bahwa pemanfaatan digital marketing melaui media pada 

saat itu menjadi salah satu penyebab tingginya antusias masyarakat pada 

tahun-tahun awal event balap sepeda Tour De Singakarak. 

 Sebagai salah satu tahap yang paling penting, promosi melalui 

media utamanya media berbasis media social dianggap sebagai sarana 
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yang tepat mengingat penggunaan media dalam beberapa tahun terakhir 

ini meningkat sangat tajam, maka penggunaan instrument tersebut 

merupakan hal yang mutlak dibutuhkan untuk mengundang perhatian 

masyarakat utamanya bagi para calon wisatawan. Sebelum naiknya 

popularitas media berbasis foto seperti instagram pemerintah Sumatera 

Barat sejak tahun 2009 hingga tahun 2012 lebih sering menggunakan 

website-website pemerintah dalam mempromosikan event internasional 

tersebut, biasanya setiap event besar yang hendak dilaksanakan akan 

dipasang di halaman utama atau disamping website tersebut sehingga 

apabila masyarakat membuka situs tersebut makan mereka langsung 

melihat iklan tersebut. Barulah semenjak tahun 2014  semenjak mulai 

ramainya media sosial seperti instagram di Indonesia, promosi pun telah 

berubah yang pada mulanya sebagian besar melalui website pemerintah 

akhirnya berganti melalui media instagram. Sejak saat itu pula telah 

semakin banyak akun-akun baru bermunculan yang mempromosikan 

berbagai event-event di Sumatera Barat dan tak lupa pula mempromosikan 

tempat-tempat indah di daerah tersebut.
31

 

Selain melakukan promosi melalui media, pemerintah Sumatera 

Barat juga gencar-gencarnya melakukan promosi langsung ke lapangan 

dalam hal ini promosi yang dilakukan tidak hanya ke daerah-daerah di 

Indonesia akan tetapi juga negara-negara tetangga yang secara geografis 

dan budaya berdekatan dengan Sumatera Barat seperti Malaysia. 
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 Website resmi dinas pariwisata Sumatera Barat  dalam 
https://www.sumbarprov.go.id/details/news/11591  diakses pada (16/12/2017, 22.30 WIB)  

https://www.sumbarprov.go.id/details/news/11591
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Pemilihan Malaysia sebagai tempat untuk melakukan promosi, selain 

mempunyai kedekatan wilayah dan secara budaya hampir sama, 

wisatawan asal Malaysia merupakan salah satu yang paling banyak 

mengunjungi Sumatera Barat, dengan adanya promosi yang dilakukan 

diharapkan dapat menambah jumlah wisatwan asal Malaysia yang datang 

ke Sumatera Barat. 

 Adapun model promosi yang dilakukan oleh Sumatera Barat di 

Malaysia ialah dengan ikut bekerjsa sama dengan panitia event balap 

sepeda Tour De langkawi yang dilaksanakan pada tanggal 9-15 Februari 

2009 atau 4 bulan sebelum Tour De Singarak pertama kali dilaksanakan 

dan Tour De Langkawi ini merupakan salah satu event balap sepeda 

bergengsi di Malaysia, yang mana pemerintah Sumatera Barat mendirikan 

stand-stand yang mempromosikan event balap sepeda Tour De Singkarak 

dihadapan para pembalap dan juga penonton event Tour De Langkawi. 

Diharapkan dengan adanya promosi yang dilakukan bersamaan dengan 

adanya event balap sepeda bergengsi di Malaysia, diharapkan dapat 

menimbulkan ketertarikan bagi masyarakat Malaysia untuk datang ke 

event balap sepeda Tour De Singakarak.
32

 

3.5.2 Promosi Kementrian Pariwisata Indonesia dalam rangka 

mensukseskan event balap sepeda Tour De Singkarak. 

 Selain pemerintah Sumatera Barat, Kementrian pariwisata juga 

mempunyai peran penting dalam mempromosikan event balap sepeda 
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 Antara News, Tour DE Singkarak Promosi di Malaysia, dalam 

http://www.antaranews.com/print/132390/tour-de-singkarak-promosi-di-malaysia diakses pada 

(3/10/2017/2017, 22.10, WIB) 

http://www.antaranews.com/print/132390/tour-de-singkarak-promosi-di-malaysia
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Tour De Singkarak setiap tahunnya. Meskipun mempunyai tujuan yang 

sama yaitu menarik sebanyak mungkin wisatawan untuk datang ke 

Sumatera Barat melui promosi yang dilakukan, akan tetapi promosi yang 

dilakukan oleh Pemda Sumatera Barat berbeda dengan  yang dilakukan 

oleh Kementrian Pariwisata, kadangkala Sumatera Barat berfokus pada 

promosi ke luar negeri dan Kementrian Pariwisata berfokus pada media di 

dalam negeri dan kadang pula sebaliknya.  Hal ini dilakukan agar terdapat 

pembagian tugas yang tepat sehingga promosi yang dilakukan dapat 

maksimal sehingga dapat mendatangkan efek yang positif bagi kunjungan 

wisatawan. 

 Salah satu promosi yang rutin diadakan dalam menyambut Tour 

De Singkarak ialah adanya sosialiasi yang diadakan oleh Kementrian 

Pariwisata dalam menyambut event balap sepeda Tour De Singkarak. 

Kegiatan tersebut berupa fun bike yang diadakan pada acara Car Free Day 

di Jakarta. Acara tersebut juga bekerjasama dengan Forum Wartawan 

Pariwisata atau FWP Indonesia selaku orang-orang terdepan yang 

memberitakan pariwisata Indonesia.
33

 

 Selain ajang untuk promosi Tour De Singakarak, acara tersebut 

juga menjadi ajang bagi kampanye bersepeda untuk masyarakat, dan 

secara umum kampanye dalam menjaga lingkungan dan memberikan 

pedoman hidup sehat melaui olahraga balap sepeda. Diharapkan dengan 

adanya promosi melaui acara-acara seperti ini dapat memberikan 
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 Webstie Resmi Kementrian Pariwisata Republik Indonesia, siaran pers sosialisasikan Tour De 

Singkarak 2015 melalui Fun Bike, dalam http://www.kemenpar.go.id/asp/detil.asp?c=16&id=2978 

diakses pada (4/10/2017, 01.20, WIB) 

http://www.kemenpar.go.id/asp/detil.asp?c=16&id=2978
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pembelajaran bagi masyarakat tentang arti hidup sehat dan juga sebagai 

instrument bagi masyarakat untuk mengetahui lebih banyak tentang salah 

satu event balap sepeda paling bergengsi di Indonesia.
34

 

Gambar 3.2 

 Promosi TDS oleh Kementrian Pariwista Melalui Funbike di Jakarta 

 

Selain melakukan promosi di dalam negeri lewat event-event 

bertajuk Sport Tourim, Kementrian Pariwisata juga rutin mempromosikan 

event internasional di berbagai daerah sampai ke luar Negeri lewat 

berbagai event setiap tahunnya. Salah satu promosi yang dilakukan oleh 

Kementrian Pariwista ialah di London Inggris atau tepatnya di Megastore 

Harods.
35

Dalam acara yang bertajuk Remarkable Indonesia yang 

berlangsung selama bulan April dimulai pada 1 April hingga  30 April ini 

dipamerkan berbagai macam produk khas Indonesia, budaya Indonesia 

dan juga event-event internasional yang akan dilaksanakan di Indonesia 

dan salah satu event yang dipromosikan ialah event balap sepeda 
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 Ibid. 
35

 Edj, Harods Siap Promosikan Indonesia, dalam 

http://ekonomi.kompas.com/read/2010/04/09/15261571/Al.Fayyed.Siap.Promosikan.Indonesia.di.

Harrods diakses pada (4/10/2017, 02.20, WIB) 

http://ekonomi.kompas.com/read/2010/04/09/15261571/Al.Fayyed.Siap.Promosikan.Indonesia.di.Harrods
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internasional Tour De Singkarak.
36

 Adanya promosi yang dilakukan oleh 

Kementrian Pariwisata sampai ke Eropa ini tidak lain untuk menarik 

sebanyak mungkin wisatawan asal Eropa mengingat wisatawan asal Eropa 

utamanya yang datang ke Sumatera Barat masih tergolong minim, 

sehingga diharapkan dengan adanya kegiatan seperti ini dapat menarik 

wisatawan asal eropa untuk datang ke Indonesia utamanya ke Sumatera 

Barat. 
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 Kunto Wibisono, Tour De Singkarak ikut promosi di Harods London Inggris, dalam 

http://www.antaranews.com/berita/183806/promosi-tour-de-singkarak-di-harrods diakses pada 

(4/10/2017, 02.20, WIB)  
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