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BAB IV 

GAMBARAN OBJEK PENELITIAN  

 

4.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang adalah salah satu 

instansi pemerintahan berupa kedinasan di Kabupaten Malang yang berlokasi di 

Jl. Raya Singosari No.275, Pangetan, Pagentan, Singosari, Malang, Jawa Timur. 

Dinas ini bertugas dan bertanggung jawab dalam segala hal yang berkaitan 

dengan kebudayaan dan kepariwisataan di wilayah kabupaten Malang. Adapun 

beberapa divisi yang terdapat di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 

Malang: 

1. Kepala Dinas 

2. Sekretariat 

3. Bidang Pengembangan Industri Pariwisata 

4. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata 

5. Bidang Pemasaran Pariwisata 

6. Bidang Kebudayaan 

7. UPT 

8. Kelompok Jabatan Fungsional.. 

Pada sebuah instansi pemerintahan, pastinya memiliki berbagai macam 

tugas guna ter capainya sebuah tujuan dan target pemerintahan. Dinas pariwisata 

dan Kebudayaan kabupaten Malang memiliki berbagai macam tugas pokok yaitu, 

perumusan kebijakan teknis bidang Kebudayaan dan Pariwisata, penyelenggaraan  

pemerintahan dan pelayanan umum, Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang 

Kebudayaan dan Pariwisata, pelaksanaan pengawasan pengendalian serta evaluasi 
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dan pelaporan penyelenggaraan bidang Kebudayaan dan Pariwisata, 

Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan bidang 

Kebudayaan dan Pariwisata, penyelenggaraan kesekretariatan, pembinaan UPTD, 

pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan di lingkungan, pemberian 

perizinan dan pelaksanaan pelayanan bidang seni budaya dan pariwisata, 

pembinaan kepada masyarakat tentang kebudayaan dan pariwisata, pelaksanaan 

kerjasama dengan lembaga pemerintah dan lembaga lainnya, Peningkatan 

pengembangan apresiasi seni budaya, pembinaan pengembangan obyek wisata, 

pentas seni budaya, rekreasi dan aneka hiburan. 

4.2 Bidang Pemasaran Pariwisata 

 Pada sebuah perusahaan pastinya memiliki sebuah bidang yang memiliki 

tugas untuk memperkenalkan produk, menjual produk, guna mengikat konsumen 

agar dapat loyal terhadap perusahaan, maka Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Malang memiliki sebuah divisi yang bertugas untuk memperkenalkan 

produk pariwisata Kabupaten Malang kepada konsumen atau wisatawan, sehingga 

target dan tujuan sebuah perusahaan tercapai yaitu Bidang Pemasasaran 

Pariwisata. Adapun tugas dan fungsi Bidang Pemasaran Pariwisata pada Peraturan 

Bupati Malang no 49 tahun 2016 Pasal 25 dan 26 yaitu: 

a. melaksanakan pemasaran pariwisata didalam dan luar negeri, daya tarik 

wisata, destinasi dan kawasan strategis pariwisata 

b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 

bidang tugasnya 

c. perencanaan program pemasaran pariwisata 
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d. penyiapan bahan kebijakan pemasaran pariwisata

e. pelaksanaan promosi dan kerja sama pariwisata dalam dan luar negeri

f. pelaksanaan sarana promosi informasi pariwisata

g. pendataan kunjungan wisatawan dan analisa pasar pariwisata.

Guna dapat menjalankan tugasnya sebaik mungkin Bidang Pemasaran

Pariwisata terbagi menjadi 3 divisi, yaitu 

1. Seksi Promosi dan Kerja Sama Pariwisata

mempunyai tugas guna melakukan perencanaan kegiatan promosi dan

kerja sama pariwisata, melaksanakan koordinasi promosi dan kerja

sama kepariwisataan dalam dan luar negeri, melaksanaan kegiatan

promosi dan kerja sama pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri,

melaksanakan fasilitasi promosi bagi industri pariwisata dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Pemasaran Pariwisata sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Sarana Promosi dan Informasi Pariwisata

melakukan perencanaan kegiatan sarana promosi pariwisata,

menyiapkan bahan sarana promosi pariwisata, melakukan

pengembangan sarana promosi pariwisata, menyediakan sarana

promosi pariwisata, melakukan pengembangan pusat informasi

pariwisata, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Pemasaran Pariwisata sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Analisa dan Pengembangan Pasar Pariwisata
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melakukan perencanaan kegiatan pendataan dan pengembangan pasar 

pariwisata, melakukan pengumpulan pendataan kunjungan wisatawan 

mancanegara dan wisatawan nusantara, melaksanakan survei potensi 

pasar wisata baik dalam dan luar negeri, melaksanakan analisa profil 

dan persepsi wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara, 

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Pemasaran Pariwisata sesuai dengan bidang tugasnya. 

 




