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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang  

Pemerintah Indonesia saat ini sedang memfokuskan peningkatan program 

pembangunan, salah satu program prioritasnya adalah pengembangan dibidang 

pariwisata, berbagai infrastruktur telah dikembangkan demi mempermudah akses 

untuk menuju destinasi wisata. Pariwisata Indonesia adalah sebuah sektor penting 

dalam perkembangan perekonomian Indonesia. Indonesia yang kaya akan alam 

dan budaya sangat berpotensi sebagai negara pariwisata.  Berkembangnya bidang 

pariwisata disuatu daerah, maka akan sangat berdampak pula pada pemasukan 

suatu daerah.  

Seperti yang dilansir dalam indonesia-investments.com industri pariwisata 

Indonesia sangat berkontribusi pada produk domestik bruto (PDB) karena hal ini 

akan memicu lebih banyak pendapatan devisa, karena setiap wisatawan 

mancanegara menghabiskan rata-rata antara 1.100 dollar AS sampai 1.200 dollar 

AS per kunjungan, selain itu perkembangan bidang pariwisata juga menyediakan 

kesempatan kerja untuk masyarakat Indonesia. Diperkirakan bahwa hampir 9% 

dari total angkatan kerja nasional dipekerjakan di sektor pariwisata.  

Saat ini, sektor pariwisata Indonesia berkontribusi sekiranya 4% dari total 

perekonomian. Pada tahun 2019, pemerintah Indonesia memiliki target dua kali 

lipat menjadi 8% PDB dan angka wisatawan akan ditingkatkan pada 4 tahun 

mendatang, dengan jumlah dua kali lipat menjadi sekitar 20 juta wisatawan. Guna 

http://www.indonesia-investments.com/
https://www.indonesia-investments.com/id/keuangan/angka-ekonomi-makro/produk-domestik-bruto-indonesia/item253


2 
 

mencapai target, pemerintah berfokus pada memperbaiki segala bentuk 

infrastruktur Indonesia, akses, kesehatan & kebersihan dan juga meningkatkan 

kampanye promosi online atau marketing di luar negeri. 

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan amanat 

undang – undang dasar Republik  Indonesia, pemerintah daerah yang mengatur 

dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan, bertujuan untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat. Pemerintah 

daerah memiliki hak untuk mengatur, mengendalikan, menggali segala potensi 

daerahnya guna bermanfaat bagi seluruh masyarakat daerah tersebut.  

Demi mendukung pemerintahan Republik Indonesia dengan potensi 

Kabupaten Malang yang kaya akan wisata dan dalam rangka meningkatkan angka 

kunjungan wisatawan untuk berwisata di Indonesia, saat ini pemerintah 

Kabupaten Malang dalam pimpinan Bpk. H. Rendra Kresna ikut berperan aktif 

guna mengikuti arus perkembangan setiap daerah di Indonesia, sehingga saat ini 

sedang memprioritaskan program pembangunan menuju masyarakat sejahtera dan  

salah satu program utama yaitu pengembangan dalam sektor pariwisata.  

Berbagai pergerakan telah dilakukan demi memunculkan inovasi dalam 

meningkatkan kualitas pariwisata yang berdampak pada perekonomian Kabupaten 

Malang. Terkenal dengan city brandingnya yaitu The Heart of East Java atau 

jantungnya Jawa Timur ini didukung oleh ciri khas budaya dan letak geografis 

yang mendukung. Berbagai macam bentuk wisata, seperti wisata alam, wisata 

budaya dan wisata buatan, membuat Kabupaten Malang sangat berpotensi sebagai 

wilayah pariwisata dan selayaknya menjadi salah satu daerah destinasi utama bagi 

para wisatawan di Jawa Timur. Dilihat dari letak geografis nya Kabupaten Malang 
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yang merupakan kebupaten terluas kedua di Jawa Timur memiliki berbagai 

macam wisata alam yang diunggulkan namun letak nya yang cukup jauh antar 

destinasi dan pusat kota juga menjadi salah satu hambatan untuk para pengunjung 

dalam berwisata seperti bromo tengger semeru yang berada di sebelah Utara Jawa 

Timur dan berbagai pantai yang berada di Jawa timur bagian selatan. 

Adapun data yang telah ditemukan oleh peneliti, jumlah wisatawan 

mancanegara maupun wisatawan domestik yang berwisata di Kabupaten Malang 

pada kurun waktu tahun 2010 – 2017. 

Table 1.1 jumlah wisatawan mancanegara dan domestik yang datang ke 

Kabupaten Malang Tahun 2010 – 2017 

Tahun 
Wisatawan 

Mancanegara 

Wisatawan 

Domestik 
Jumlah 

2010 4 187 1 938 066 1 942 253 

2011 9 983 2 101 822 2 111 805 

2012 29 504 2 014 105 2 043 609 

2013 33 226 2 517 248 2 550 474 

2014 80 792 3 170 575 3 251 367 

2015 99 873 3 554 609 3 654 482 

2016 129 663 5 719 881 5 849 544 

2017 10.669 2.088.453 2.095.222 

Sumber: Badan Pusat Statistik - terupdate Oktober 2018 

 

Dari data tersebut, dilihat bahwa pada tahun 2015 – 2017 terjadi adanya 

penurunan yang cukup signifikan untuk wisatawan yang berkunjung di Kabupaten 
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Malang pada tahun 2017, hal ini menjadikan Kabupaten Malang untuk terus 

berinovasi guna menyikapi persaingan pariwisata di Indonesia.  

Saat ini Kabupaten Malang sedang berusaha mengembangkan dalam 

menjalankan pembangunan daerahnya yang berbasis pada pariwisata. Berbagai 

penghargaan dibidang pariwisata telah didapatkan sebagai apresiasi atas kerja 

keras pemerintah Kabupaten Malang dalam memfokuskan pariwisata. Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan juga memfokuskan kepedulian dalam pengembangan 

sektor pariwisata, salah satu bentuk pencapaian nya adalah terpilihnya Wisata 

Pantai Clungup Mangrove Conservation Tiga Warna Desa Tambakrejo, 

Kecamatan Sumbermanjing Wetan, dengan predikat terbaik I kategori wisata alam 

dan juara ke II nominasi Obyek Wisata Bersih Terpopuler di kanca nasional. 

Gambar. 1.1 Bentuk Penghargaan Kabupaten Malang  

 

Sumber: www.sumeneptimes.com 

Diketahui bahwa salah satu daerah di Jawa Timur lainnya yaitu Kota Batu 

sangat dikenal juga sebagai kota pariwisata dengan keunggulannya dibidang 

wisata buatan seperti Jatim Park, Museum Angkut, Secret Zoo,dll. Sedangkan di 

Kota Malang sendiri juga tak mau ketinggalan sebagai Kota wisata berbasis 
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sejarahnya atau Heritage Tourism. Melihat kondisi tersebut terlihat bahwa adanya 

persaingan daerah pariwisata di Malang Raya untuk menarik penarik wisatawan. 

Melihat kondisi persaingan pariwisata di Malang raya maka diperlukan sebuah 

strategi guna menciptakan pariwisata yang baik sehingga dapat menarik minat 

mengunjung dan meningkatkan angka wisatawan pada sebuah daerah.  

Peningkatan jumlah kunjungan wisatwan di Kabupaten Malang pastinya 

tidak lepas dari sebuah kegiatan yang dilakukan oleh dinas pariwisata dan 

kebudayaan kabupaten malang yang telah melakukan kegiatan komunikasi 

pemasaran dengan tujuan untuk menarik wisatawan ini dapat dijadikan sebagai 

objek penelitian sehingga strategi – strategi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata 

dan Kebudayaan Kabupaten Malang bisa dijadikan contoh untuk digunakan oleh 

dinas pariwisata dan kebudayaan daerah lainnya. 

Sejauh ini Pemasaran pariwisata Kabupaten Malang telah dilakukan 

dengan komunikasi pemasaran melalui kegiatan event, iklan dan juga Personal 

Selling. Adapun salah satu bentuk kegiatan yang telah dijalankan yaitu 

international surfing exhibition, yang merupakan event olahraga surfing dikanca 

international juga event tahunan Malang Beach Festival. Iklan yang pernah ada 

adalah pemasangan iklan mengenai pariwisata Kabupaten Malang berbentuk 

photoboth di Bandara Abdul Rachmansaleh Kabupaten Malang. Bentuk personal 

selling yang telah dilakukan adalah dengan mengikuti berbagai macam Expo 

pariwisata dibeberapa daerah didalam dan diluar negeri, adapun bentuk Expo yang 

dilaksanakan diluar negeri, seperti adanya Expo pariwisata di Belanda yaitu Tong 

Tong Fair 2018, dengan ini target wisatawan manca negara Kabupaen Malang, 

lebih memfokuskan pada sektor wisatawan dari eropa khususnya Belanda. seperti 
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Dari beberapa proses promosi tersebut, maka langkah – langkah atau strategi 

pemasaran haruslah diketahui, sehingga dapat meningkatkan beberapa daerah 

yang memiliki potensi pariwisata, sehingga pariwisata bisa menjadi arus 

perkembangan perekonomian di Indonesia.  

Didalam sektor pariwisata tentunya juga memiliki hambatan, seperti 

pelaku wisata yang kurang terbuka dalam melaporkan perkembangan kegiatan 

wisatanya, masih lemahnya budaya pariwisata di masyarakat, kurangnya 

kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan hidup, serta ekonomi dan 

politik dalam negeri yang sangat mempengaruhi pariwisata saat ini, menjadikan 

beberapa hambatan dalam sektor pariwisata. Keterbatasannya anggaranpun tidak 

luput menjadi salah satu faktor hambatan dalam mengembangkan pemasaran dan 

kemampuan sumberdaya lainnnya di Kabupaten Malang, sehingga kegiatan 

pemasaran tidak selalu berjalan dengan lancar. Didalam sektor pariwisata 

beberapa macam kendala seperti yang telah dijelaskan diatas, maka Kabupaten 

Malang dituntut menyiapkan strategi dan inovasi dalam meyakinkan pengunjung 

domestik maupun mancanegara untuk dapat terus berwisata di Kabupaten Malang.  

Dengan beberapa hambatan yang ada tersebut Kabupaten Malang terus 

berupaya meningkatkan angka kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara. 

Dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang memiliki 

andil besar dalam mengatur strategi guna meningkatkan kunjunganan wisatawan, 

sehingga hal ini dapat dijadikan sebagai sebuah penelitian, diharapkan kegiatan 

pemasaran yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 

Malang dapat dijadikan contoh bagi dinas pariwisata lainnya untuk dapat 
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memanfaatkan sumber daya yang ada, guna keuntungan dalam sektor ekonomi 

dapat meningkat pada aspek khusunya pariwisata. 

 Dari fenomena yang ada di atas, peneliti memutuskan untuk melakukan 

penelitian lebih dalam mengenai hal yang telah dijelaskan dalam latar belakang 

dengan judul skripsi “Strategi Komunikasi Pemasaran Pariwisata Dalam 

Meningkatkan Kunjungan Wisatawan”  (Studi Pada Dinas Pariwisata Dan 

Kebudayaan Kabupaten Malang) 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana strategi komunikasi pemasaran yang dilakukan Dinas pariwisata 

dan  kebudayaan  Kabupaten Malang dalam meningkatkan kunjungan wisatawan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui strategi komunikasi pemasaran Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Malang, serta mengetahui manakah strategi komunikasi 

pemasaran yang paling efektif guna meningkatkan jumlah wisatawan di 

Kabupaten Malang.  

1.4 Manfaat Penelitian  

A. Manfaat Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk kontribusi dalam 

meningkatkan keilmuan dan pemahaman dibidang Ilmu Komunikasi, 

sehingga bisa menjadi sumber informasi bagi penelitian selanjutnya. 
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B. Manfaat Praktis

Secara Praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan

informasi pada instansi pemerintahan dibidang pariwisata pada berbagai 

daerah, sekaligus mengetahui strategi komunikasi pemasaran dalam 

menghadapi berbagai kendala yang berguna untuk meningkatkan jumlah 

wisatawan disetiap daerah. 
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