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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak daerah 

yang layak untuk dikunjungi sebagai tempat untuk berlibur. Seiring 

perkembangannya telah banyak daerah-daerah di Indonesia berkembang 

menjadi kota yang memiliki daya tarik tersendiri salah satunya adalah 

pariwisata. Pariwisata di Indonesia saat ini menjadi salah satu pilihan para 

wisatawan dunia.  

Pariwisata merupakan faktor penting dalam perkembangan 

perekonomian suatu daerah. Perkembangan wisata akan berhasil apabila 

ditunjang oleh objek wisata baik wisata alam maupun wisata buatan 

manusia. Suatu daerah menjadi tujuan wisata tergantung dari daya tarik 

daerah itu sendiri, baik berupa keindahan alam, tempat bersejarah, tata cara 

hidup bermasyarakat maupun acara keagamaan dan kebudayaan.  

Indonesia saat ini tengah menjadi pusat perhatian dunia, karena baru saja 

dinobatkan sebagai destinasi wisata halal terbaik dunia yang diwakili oleh pulau 

Lombok  pada ajang penghargaan The World Halal Travel Summit & Exhibition 

2015 di Abu Dhabi, UEA pada tahun 2015. Di ajang World Halal Travel Award

2015, Pulau Lombok berhasil meraih peringkat pertama di 2 kategori 

yakni World Best Halal Honeymoon Destination atau Wisata Bulan Madu Halal 

terbaik di Dunia  dan World Best Halal Tourism Destination atau Tujuan Wisata 

Halal (http://lifestyle.liputan6.com diakses pada Tanggal 2 Mei 2017). 

Lombok menjadi destinasi wisata halal setelah dilakukan survey kepuasan 

http://lifestyle.liputan6.com/
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para wisatawan muslim ke Pulau Lombok terkait penyediaan fasilitas ibadah 

di tiap kamar dan makanan yang telah memiliki label halal.  

Drs. H. Oka A. Yoeti (2013:12) dalam buku pemasaran pariwisata 

menjelaskan bahwa pariwisata akan semakin lebih jelas jika mempelajarinya 

dari segi jasa atau produk yang dihasilkan serta pelayanan  yang diharapkan 

oleh wisatawan. Sebab wisatawan yang datang memerlukan pelayanan 

(Service) tertentu. Produk dari industri pariwisata adalah semua jasa yang 

diberikan oleh macam-macam perusahaan, semenjak seorang wisatawan 

meninggalkan tempat kediamannya, sampai di tempat tujuan, hingga 

kembali ke tempat asalnya (dalam Yoeti, 2013:13) 

Wisata Halal ini juga didukung dengan adat istiadat masyarakat 

Lombok yang Islami serta julukan Pulau Lombok sebagai Pulau Seribu 

Masjid. Saat ini masjid terbesar di Lombok adalah Islamic Center yang baru 

diresmikan pada tahun 2016 lalu. Islamic Center berfungsi sebagai pusat 

kebudayaan, wisata religi, pasar seni, dan aktivitas religi lainnya dalam 

upaya mempromosikan wisata religi yang dipusatkan di Islamic Center.  

Beberapa faktor-faktor secara langsung ataupun tidak telah mengangkat 

nama Pulau Lombok bukan hanya di kancah Nasional bahkan di Internasional. 

Sehingga banyak orang atau wisatawan dari berbagai daerah dan mancanegara 

datang berkunjung ke Pulau Lombok. Ada beberapa potensi pengembangkan 

wisata halal yang ada di pulau Lombok yang pertama yaitu tidak sulitnya 

wisatawan untuk mencari tempat ibadah karena Lombok terkenal dengan 

sebutan pulau seribu masjid, kedua hampir semua tempat menyajikan masakan 

yang bisa dikonsumsi oleh wisatawan muslim, ketiga kultur masyarakat 

Lombok menggambarkan akhlak yang beradab, sesuai dengan syariat Islam, 
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keempat pembisnis pariwisata si Lombok harus memenuhi syariah yang telah 

di buat oleh pemerintah, kelima visi dan misi pemerintah sejalan dengan 

konsep wisata halal yaitu mewujudkan masyarakat yang beriman, berbudaya, 

serta berdaya saing dan sejahtera. Sementara potensi yang keenam munculnya 

beberapa hotel di Lombok yang mengembangkan konsep syariah, dan yang 

terakhir beberapa pantai di Lombok sedang di bangun dengan konsep syariah. 

Semenjak Lombok mendapat 2 penghargaan Internasional, wisatawan 

yang berkunjung ke pulau Lombok pun semakin meningkat. Ada beberapa 

usaha pemerintah khususnya Lombok dalam mempertahankan wisata halal 

yaitu salah satunya dengan meluncurkan Aplikasi Halal Tourism 'Pesona 

Lombok Sumbawa.' Yang merupakan dukungan dari Telkomsel dalam 

menyukseskan program pemerintah khususnya Kementerian Pariwisata.  

Lombok sendiri, sejak ditetapkan sebagai destinasi wisata halal dunia, sangat 

merasakan pertumbuhan kunjungan wisatawan. 

Gambar berikut menunjukkan pertumbuhan wisatawan dunia ke pulau 

Lombok: 

Bagan 1.1 : Statistik kunjungan wisatawan NTB 2015 s/d 2016 
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    Pada tahun 2015 angka kunjungan mencapai angka 2.210.527 

wisatawan dengan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 

1.061.292 dan 1.149.235 kunjungan wisatawan Nusantara ke Provinsi NTB. 

Jumlah tersebut meningkat secara signifikan sebesar 35,68 persen dari angka 

kunjungan tahun 2014. Sementara pada tahun 2016 angka kunjungan wisatawan 

mencapai angka 3.094.437 dan 1.690.109 kunjungan wisatawan Nusantara. Jika 

memperhatikan kunjungan tersebut maka terlihat mengalami peningkatan dari 

tahun 2015 ke 2016. (Badan Pusat Statistik Provinsi NTB 2016) 

 Berdasarkan Penghargaan yang telah diraih Pulau Lombok maka 

perlu adanya strategi untuk mengenalkan wisata halal. Upaya pemasaran ini 

cara untuk mempertahankan Lombok sebagai destinasi wisata halal 

Indonesia dan memperkenalkan konsep wisata halal kepada masyarakat 

Lombok, masyarakat Indonesia bahkan dunia. Penghargaan yang ditelah 

diraih perlu dipertahankan karena dapat membantu pertumbuhan ekonomi 

daerah, selain itu membentuk kemajuan hubungan ekonomi Negara-negara 

Islam yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam. Maka Pemerintah 

Nusa Tenggara Barat (NTB) yang dikelola Dinas Pariwisata melakukan 

strategi dalam mempertahankan pulau Lombok sebagai tujuan wisata halal 

Indonesia.   

   Menurut J.Krippendorf, yang dimaksud dengan Pemasaran 

Pariwisata  adalah suatu sistem dan koordinasi yang harus dilakukan sebagai 

kebijakan bagi perusahaan kelompok industri pariwisata, baik milik swasta 

atau pemerintah dalam ruang lingkup lokal, regional, Nasional atau 

Internasional untuk mencapai kepuasan wisatawan dengan memperoleh 

keuntungan yang wajar (dalam Yoeti, 2013:3).  
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Pemasaran dalam bidang pariwisata sangat diperlukan, karena 

dengan adanya pemasaran objek wisata tersebut menjadi dikenal masyarakat 

luas dan dapat menarik banyak wisatawan untuk datang berkunjung. 

Menurut Philip Kotler, Pemasaran adalah aktivitas manusia yang diarahkan 

kepada usaha untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan melalui proses 

pertukaran (dalam Yoeti 2013:29). Tujuan pemasaran pariwisata dalam 

garis besar yaitu dalam jangka panjang terus meningkatkan keuntungan, 

mendorong bertumbuhan pariwisata, pengembangan sosial dan ekonomi, 

memacu porsi pasar dalam menghadapi persaingan dalam bidang pariwisata 

serta, memajukan citra pariwisata Negeri. 

Strategi komunikasi pemasaran sangat erat kaitannya dengan kegiatan 

promosi karena merupakan salah satu elemen dari bauran pemasaran.  Maka 

Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Barat perlu melaksanakan promosi wisata Halal 

yang terdapat di Lombok. Promosi dilakukan untuk menarik perhatian wisatawan 

serta Lombok dapat mempertahankan Wisata Halal yang sudah diakui oleh 

Dunia. Besarnya potensi wisata yang ada di Lombok maka perlu adanya strategi 

komunikasi pemasaran khususnya dibidang promosi. Halal Tourism sudah mulai 

serius dikerjakan oleh pemerintah sejak tahun 2014 hingga saat ini, agar tahun 

2018 Lombok dapat mempertahankan penghargaan yang telah diraihnya pada 

2015 lalu. Ajang The World Halal Travel Summit & Exhibition diadakan 3 tahun 

sekali, tepatnya pada tahun 2018 ini akan diadakan kembali pada bulan Mei. 

Maka dari itu, banyak yang perlu disiapkan oleh pemerintah untuk benar-benar 

siap dalam menyambut wisatawan yang datang berkunjung ke Pulau Lombok.  

Saat ini Lombok menjadi daerah pertama dan satu-satunya di 

Indonesia yang memiliki Peraturan Daerah (PERDA) mengenai wisata 

halal. Seperti yang dikutip situs Kemenpar pesonaindonesia.travel, L.M 

http://pesonaindonesia.travel/
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Faozal selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB, 

mengkonfirmasi bahwa belum ada daerah lain kecuali NTB yang memiliki 

Perda untuk pariwisata halal. Seperti yang tercantum Dalam Perda No. 2 

Tahun 2016 tentang pariwisata halal, tertulis bahwa:  

“Ruang lingkup pengaturan Pariwisata Halal dalam Peraturan Daerah ini 
meliputi destinasi, pemasaran dan promosi, industri, kelembagaan, 
pembinaan, pengawasan dan pembiayaan. Pengelola destinasi pariwisata 
halal harus membangun fasilitas umum untuk mendukung kenyamanan 
aktivitas kepariwisataan halal, seperti tempat dan perlengkapan ibadah 
wisatawan muslim serta fasilitas bersuci yang memenuhi standar 
syariah.Industri yang menjual jasa dan produk kepariwisataan yang tidak 
berpatokan pada prinsip syariah, apabila bersedia menjadi industri berbasis 
pariwisata halal pun wajib menyediakan arah kiblat di kamar hotel, juga 
informasi masjid terdekat, tempat ibadah bagi wisatawan dan karyawan 
muslim, keterangan tentang produk halal dan tidak halal, tempat 
wudhu terpisah antara laki-laki dan perempuan, sarana pendukung untuk 
melaksanakan sholat, serta tempat urinoir yang terpisah antara laki-laki dan 
perempuan. Pada hal penyediaan makanan dan minuman, industri wajib 
memiliki sertifikasi halal dan menjamin kehalalan yang disajikan.” 

 
   Penghargaan tersebut menunjukkan bahwa pariwisata di NTB telah 

mampu bersaing di kancah Internasional. Oleh karena itu, potensi wisata di NTB 

patut untuk dikembangkan lebih lanjut untuk meningkatkan jumlah wisatawan. 

Maka dari itu, peneliti tertarik untuk meneliti strategi komunikasi pemasaran 

yang dilakukan Pemerintah Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Barat dalam 

mempertahankan Pulau Lombok sebagai Destinasi Wisata Halal terbaik yang 

sudah diakui dunia, khususnya peneliti memfokuskan penelitian ke promosi.. 

Berdasarkan paparan latar belakang masalah serta pentingnya strategi pemasaran 

dalam mempertahankan wisata halal di Lombok, maka peneliti mengangkat 

judul berupa “Strategi Komunikasi Pemasaran Dalam Mempertahankan 

Pulau Lombok Sebagai Wisata Halal Indonesia (Studi pada Dinas 

Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat)”. 
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1.2 Rumusan Masalah   

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dibuat rumusan 

masalah penelitian adalah: 

Bagaimana Strategi Komunikasi Pemasaran dalam kegiatan promosi yang 

dilakukan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk 

Mempertahankan Pulau Lombok Sebagai Wisata Halal Indonesia ? 

 

1.3 Tujuan   

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 

menganalisis Strategi Komunikasi Pemasaran dalam kegiatan promosi yang 

dilakukan oleh Dinas Pariwisata provinsi Nusa Tenggara Barat untuk 

mempertahankan Pulau Lombok  sebagai destinasi Wisata Halal Indonesia.  

 

1.4 Manfaat Penelitian   

Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat 

dalam bidang akademis maupun praktis.  

1. Manfaat Akademis  

a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi 

serta mengembangkan penelitian dalam lingkup Ilmu komunikasi, 

khususnya pada Komunikasi Pemasaran.  

b. Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu rujukan atau refrensi untuk 

penelitian selanjutnya mengenai kajian Strategi Komunikasi Pemasaran.  

2. Manfaat Praktis  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan 

menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara 
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Barat khususnya Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk 

terus mengembangkan serta mempertahankan dan menjaga ”Wisata 

Halal” di Pulau Lombok.   

 


