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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan 

Bab I  Pasal 1 “Wisata adalah suatu kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh 

seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk 

tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik 

wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara”. Pariwisata merupakan 

suatu sektor industri terpenting pada suatu negara untuk meningkatkan 

perekenomian negara. Pada era globalisasi saat ini dapat dilihat banyaknya 

penduduk di dunia gemar melakukan perjalanan wisata. Peningkatan jumlah 

wisatawan dapat manjadikan pariwisata menjadi lahan yang sangat menguntungkan 

bagi setiap negara. 

Madura adalah nama pulau yang terletak di sebelah timur laut Jawa Timur. 

Pulau Madura terdiri dari empat Kabupaten yaitu: Bangkalan, Sampang, 

Pamekasan dan Sumenep. Pulau yang terletak di sebelah timur laut Jawa Timur ini 

memiliki pesona pariwisata yang sangat indah, alami, dan bagus yang menjadikan 

daya tarik yang tak kalah dengan pulau – pulau yang ada di Indonesia. Pulau 

Madura juga tercermin dari budaya dan keseniannya dengan pengaruh islamnya 

yang kuat dengan sejarahnya yang panjang. Kekayaan alam yang dimiliki pulau 

Madura yang sangat indah tersebar dari ujung ke ujung pulau Madura tersebut 

menjadikan potensi pariwisata yang sangat menjanjikan. Perkembangan industri 

pariwisata pada suatu wilayah dapat memberikan dampak dan nilai yang positif, 

yaitu dapat memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi, peningkatan 

kesempatan lapangan usaha dan lahan kerja, peningkatan pendapatan daerah dari 
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pajak dan keuntungan usaha milik pemerintah dan sebagainya. Sektor pariwisata 

juga dapat membuat sektor lain yang ada pada daerah wisata tersebut menjadi 

berkembang dan peningkatan taraf hidup masyarakat melalui pendapatan, serta 

kesejahteraan masyarakat yang meningkat seiring tumbuhnya perekonomian di 

daerah. 

 Kabupaten Sampang adalah salah satu kota di Pulau Madura yang memiliki 

potensi sumber daya alam yang sangat menunjang kelangsungan hidup dan 

pertumbuhan kepariwisataan daerah yang secara kompetitif diharapkan mampu 

memiliki daya saing dan nilai lebih dari wilayah yang lain. Wisata sejarah atau 

wisata budaya maupun makanan khas dan beberapa obyek wisata alam yang 

potensial terdapat di salah satu kabupaten di Pulau Madura tepatnya yaitu 

kabupaten Sampang. Objek wisata alam diantaranya seperti Pantai Camplong yang 

berada di Desa Dharma Camplong, Kecamatan Camplong, dengan jarak tempuh 

kurang lebih 9 km dari kota Sampang. Kemudian Air Terjun Toroan yang memiliki 

tinggi 20 meter ini berlokasi berdampingan dengan sebuah pantai yang airnya 

langsung turun ke laut lepas. Selain itu ada Hutan Kera Nepa, Pantai Nepa dan Goa 

Lebar (Chandra dkk, 2013 : 52). Bukan hanya wisata alamnya, ada juga objek 

wisata sejarah seperti makam. yaitu makam Ratu Ebu merupakan salah satu objek 

wisata religi yang ada di Sampang yang terletak di kelurahan polagan kecamatan 

Sampang. 

Objek  wisata di Sampang memiliki sejumlah potensi alam dan budaya yang 

dapat diandalkan, namun sebagian besar belum dikelola secara maksimal. Ada 

banyak kendala yang ada, seperti keberadaan dari objek wisata kurang diketahui 

oleh masyarakat dan wisatawan. Sebagian wisata jauh bahkan akses transportasi 
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sangat susah ditemui, sehingga sulit dijangkau oleh masyarakat Sampang apalagi 

wisatawan yang ingin berkunjung. Wisata di Kabupaten Sampang membutuhkan 

sarana dan prasarana pendukung dalam menunjang aktivitas masyarakat dan juga 

wisatawan dari luar. Sarana dan prasarana yang ada belum mampu menjangkau 

seluruh wisata yang ada dan kualitasnya pun masih rendah. Banyak pengelolaan 

wisata di Sampang dilihat dari keadaan sarana dan prasarana di berbagai tempat 

objek wisata yang belum lengkap dan tidak terawat. Sebagian besasr objek wisata 

kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah setempat, hal tersebut membuat 

masyarakat kurang memperdulikannya. Disamping itu promosi yang dilakukan 

cangkupannya kurang luas sehingga wisatawan masih sedikit untuk berkunjung ke 

Kabupaten Sampang. Pada kenyataannya belum diketahui dengan jelas apakah 

Promosi Pariwisata di Kabupaten Sampang ini telah berjalan dengan baik dan 

memberikan dampak positif atau sebaliknya. 

 Pada juli 2016 belasan anggota LSM Barisan Madura Bangkit (BMB) 

menggelar audiensi dengan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Pariwisata 

Kabupaten Sampang Terkait Pengelolaan Berbagai Tempat Pariwisata Setempat. 

Pada pertemuan ini anggota LSM mengkritik pihak dinas terkait terhadap 

minimnya fasilitas umum diberbagai wisata dan tempat religius. Menurut pihak 

LSM setidaknya ada 13 lokasi wisata yang tidak ada fasilitas umum 

(MaduraTv.com, 30/07/2016). Kemudian realisai anggaran promosi beberapa 

tempat wisata di Sampang mendapat sorotan dari komisi IV DPRD setempat. 

Sebab, hingga saat ini kunjungan wisata belum ada perubahan. Ketua komisi IV 

DPRD Sampang Amin Arif Tirtana mencurigai bahwa realisai anggaran promosi 

wisata tidak maksimal. Selain itu, dia menilai, fasilitas di lokasi wisata masih 
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minim. Bahkan cenderung tidak sesuai dengan tema lokasi dan tidak terawat. 

Padahal, semuanya memiliki anggaran masing-masing. Dia berharap pemkab bisa 

maksimal merealisaikan promosi wisata (Radar Madura, 27/07/2017).  

 Objek Wisata sangat perlu membutuhkan pelaku informasi yang handal 

untuk melakukan promosi pariwisata. Sektor pariwisata merupakan suatu sektor 

yang memiliki kaitan dengan sektor-sektor lainnya. Oleh karena itu objek wisata 

seharusnya ditangani dengan sangat baik, dari kesiapan objek wisatanya hingga 

upaya dalam melakukan promosi, sehingga objek wisata tersebut dapat diketahui 

oleh wisatawan nusantara ataupun mancanegara. Maman (2005 : 393) menyebutkan  

bahwa “Promosi adalah strategi yang terpenting untuk memberitahukan dan 

memperkenalkan serta mengingatkan manfaat dan kelebihan suatu produk untuk 

mendorong konsumen dapat memahami dan membeli produk yang telah 

dipromosikan tersebut. Karena itu promosi dibuat semenarik mungkin agar 

konsumen tidak hanya membeli namun tetap mengingat produk atau jasa tersebut”. 

Pengelolaan kegiatan promosi pariwisata sangat diperlukan untuk menarik agar 

wisatawan menetap lebih lama di tujuan wisata dan bagaimana agar wisatawan bisa 

membelanjakan uangnya sebanyak-banyaknya selama melakukan perjalanan 

wisata. 

Humas pada suatu lembaga sangatlah penting, karena humas fungsinya 

sebagai penjembatan antara lembaga dengan publiknya agar tujuan dari lembaga 

atau perusahaan tersebut dapat tersampaikan dengan baik dan tercapai. Hubungan 

masyarakat berperan sebagai pihak yang mengabdi untuk kepentingan umum dalam 

memberikan informasi kepada masyarakat luas melalui media massa  cetak maupun 

elektronik. Bahkan bisa juga melalui baliho, spanduk ataupun papan pengumuman. 
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Maksudnya, humas selain berfungsi sebagai komunikator juga bisa berjalan pada 

bidang pelayanan dan sebagai media untuk menjembatani penyampaian informasi 

tentang perkembangan daerah. Publikasi dan promosi yang dilakukan selama ini 

oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang 

kurang begitu meluas, bentuk publikasi dan promosinya dalam meningkatkan 

pengunjung belum jelas dan tidak ada perubahan.  

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang 

tentunya membutuhkan rencana strategis yang tepat untuk mengatasi kendala dalam 

pengembangan dan pengelolaan pariwisata yang ada di Kabupaten Sampang. 

Rencana Strategis ini dibuat dengan memperhatikan potensi yang ada, kemudian 

peluang dan kendala yang ada. Rencana ini dibutuhkan dalam memberikan arahan 

dan pedoman bagi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 

Kabupaten Sampang. Rencana strategis dibuat dengan tujuan untuk menjamin 

adanya konsisten dalam perencanaan, pembuatan program / kegiatan dan sebagai 

penyebaran dari visi, misi, tujuan dan strategi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang. 

Kemudian dengan dibuatnya rencana strategis yang tepat selanjutnya dibutuhkan 

evaluasi untuk mengetahui bagaimana efektivitas rencana atau program yang telah 

dilakukan bisa mencapai tujuan organisai atau lembaga. Bisa pula dilakukan 

penilaian terhadap aspek – aspek kegiatan / program yang membutuhkan 

penyempurnaan atau perbaikan. Bahkan, evaluasi program / kegiatan bisa 

digunakan untuk melanjutkannya atau malah diberhentikan.  

Maka dari itu perlunya evaluasi terhadap kegiatan promosi yang dilakukan 

oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang. 
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Evaluasi bukan sebatas mengukur efektifitas dari sebuah kegiatan atau program 

kehumasan, akan tetapi juga mengukur partisipasi kegiatan atau program tersebut 

bagi efektifitas organisasi secara menyeluruh. Oleh karena itu Dinas Pemuda, 

Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang seharusnya tidak hanya 

menghitung keluaran dari kegiatan promosi pariwisata berupa jumlah dari 

pemberitaan, akan tetapi juga mengevaluasi tercapai atau tidak tujuan dari kegiatan 

dengan menghitung outcome yang dihasilkan dari pemberitaan tersebut. Oleh sebab 

itu maka peneliti akan lebih fokus terhadap evaluasi kegiatan promosi dalam sektor 

pariwisata yang telah dilakukan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan 

Pariwisata  Kabupaten Sampang. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik melakukan 

penelitian dengan judul “Aktivitas Evaluasi Kegiatan Promosi Pariwisata 

Kabupaten Sampang (Studi pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan 

Pariwisata Kabupaten Sampang)”.
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah pada penelitian 

ini adalah bagaimana Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 

Kabupaten Sampang melakukan evaluasi kegiatan promosi mengenai sektor 

pariwisata. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas ditemukan tujuan yaitu untuk 

mengetahui evaluasi kegiatan promosi mengenai sektor pariwisata yang telah 

dilakukan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten 

Sampang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi informasi, pengetahuan, dan

wawasan bagi mahasiswa Ilmu Komunikasi khususnya kosentrasi Public

Relations yang ingin melakukan penelitian sejenis dan kedepannya bisa

menjadi refrensi atau penyempurnaan bagi penelitian - penelitian

selanjutnya.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan memberikan informasi serta

sebagai bahan evaluasi terhadap perbaikan dan upaya - upaya Humas Dinas

Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang dalam

mempublikasikan sektor wisata di Kabupaten Sampang secara lebih luas.




