
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada umumnya kontes-kontes pemilihan duta lebih dikenal dengan nama 

kontes kecantikan atau beauty pegeants. Saat ini, kontes kecantikan nomor satu di 

dunia adalah Miss Universe1. Miss Universe merupakan ajang kontes kecantikan 

tingkat dunia yang awalnya berupa acara pasific mills yang bertujuan untuk 

mempromosikan suatu produk yaitu catalina pada tahun 1952. Miss Universe bisa 

dikatakan memang belum tentu efektif, karena untuk mengefektifkan promosi 

harus dilaksanakan dengan berbagai macam sarana2. Bunga yang terpilih menjadi 

perwakilan Indonesia di ajang tertinggi ratu kecantikan dunia Miss Universe 2017 

merupakan kesempatan besar sebagai ajang promosi yang efektif dalam 

memperkenalkan Indonesia. 

Pada awalnya pemilihan Miss Universe adalah untuk strategi promosi dari 

suatu pakaian renang catalina. Di Indonesia, kontes kecantikan tersebut bernama 

Putri Indonesia, pemenang dari event ini kemudian didelegasikan untuk mengikuti 

Miss Universe. Ada persmaan dari semua kontes kecantikan yaitu pemenangnya 

akan menjadi alat promosi suatu produk. Semua industri pariwisata membuka 

lapangan pekerjaan dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Efek ganda yang 

ditimbulkan oleh industri pariwisata menjadi salah satu penyebab yang 

menjadikan industri pariwisata sangat diprioritaskan sebagai industri yang dapat 

                                                             
1  Global Beauties forum, mis universe ranks (online) 2015, 
2 Sofyan A Djalil,  Menteri Komunikasi dan Informatika, diakses http://forum.detik.com/puteri-

indonesia-berbikini-t48890p21.html Pada 05 mei 2018, Pukul 20.00 WIB 
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mengurangi jumlah kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat 

disuatu negara. 

Salah satu negara yang juga sedang mengembangkan industri pariwisata 

adalah negara Indonesia. Seluruh daerah di Indonesia berlomba-lomba untuk 

memajukan daerahnya melalui pariwisata. Daerah yang saat ini sedang turut andil 

dalam pengembangan industri pariwisata adalah Kota Malang yang tujuan utama 

yaitu menarik para wisatawan di indonesia dengan keunggulan sektor alam dan 

budaya. Banyak sekali potensi wisata yang dimiliki daerah Kota Malang yang 

sudah ataupun belum dilaksanakan pengembangan. Kekayaan objek wisata Kota 

Malang sangat berpotensi untuk menjadikan Kota Malang sebagai destinasi 

unggulan di Indonesia. Dalam hal meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, 

ada beberapa cara yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Malang yakni 

dengan memaksimalkan promosi atau pemasaran pariwisata secara nyata. Untuk 

mencapai tujuan tersebut, perlu diadakan sebuah strategi pemasaran agar dapat 

meningkatkan jumlah wisatawan di Kota Malang. 

Selain itu, Anshori menjelaskan mengenai pentingnya urgensitas kehadiran 

duta wisata sebagai media penting promosi wisata daerah. Namun kebanyakan 

para duta wisata saat ini hanya berfungsi sebagai simbol dalam event-event dan 

ajang popularitas3. Sesunguhnya, tujuan adanya ajang kontes pemilihan duta 

wisata sendiri sudah menyimpang dari tujuan awalnya, yang memilih duta wisata 

untuk mewakili kebudayaan daerahnya sendiri. Kebanyakan peserta yang terpilih 

menjadikan ajang kontes ini sebagai ajang rutinitas mencari popularitas dan hanya 

menjadi pajangan daerah saja. Beberapa pengetahuan yang dimiliki peserta 

                                                             
3 Anshori Yusak, 2010. Tourism Board. Surabaya: Putra Media Nusantara (2010:151)  
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tentang kebudayaan daerahnya sendiri hanyalah informasi seadanya dari referensi 

yang mereka hafalkan selama proses ajang kontes pemilihan duta wisata. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fadillah (2015), “bahwa Dimas 

Diajeng Sleman merupakan sebutan kepada pemuda-pemudi duta wisata 

Kabupaten Sleman yang memiliki misi sebagai sebuah organisasi yang membantu 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk mempromosikan dan mengenalkan 

produk wisata dan budaya Kabupaten Sleman kepada wisatawan. Dimas Diajeng 

Sleman masuk kedalam kelas efektif dengan rentang yang berbeda dengan nilai 

tertinggi pada parameter sasaran organisasi dan nilai terendah pada parameter 

kepuasan stakeholder. Duta wisata Kota Malang diharapkan dapat menjadi aset 

pemerintah daerah yang terberdayakan, tidak hanya tenaga, penampilan dan 

fisiknya saja, akan tetapi juga ide-ide yang mereka punya agar dapat 

mempromosikan pariwisata yang ada di Kota Malang.  

Kegiatan Kakang Mbakyu merupakan ajang pemilihan duta pariwisata 

Kota Malang yang akan menjadi salah satu icon Malang dengan tujuan untuk 

mempromosikan wisata yang ada di Kota Malang. Kegiatan pemilihan Kakang 

Mbakyu ini adalah kegiatan tahunan dinas kebudayaan dan pariwisata Kota 

Malang. Pemilihan Kakang Mbakyu sudah berlangsung sebanyak 24 kali dimulai 

pada tahun 1990 dan setiap tahunnya selalu diselenggarakan pemilihan Kakang 

Mbakyu Kota Malang. Pemilihan yang telah dilaksanakan 24 kali ini akan dipilih 

muda-mudi terbaik yang nanti akan bertugas sebagai agen promosi dan juga 

sebagai kepanjangan tangan dari dinas pariwisata. Kakang Mbakyu menjadi 

sebuah paguyuban tersendiri yang menjadi partner dari pemerintah yang 
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bertujuaan untuk membantu dalam mensukseskan visi dan misi dalam konteks 

mengenalkan destinasi wisata di kota malang kepada masyarakat (wisatawan). 

Pelaksanaan kegiatan kakang mbakyu Kota Malang sejatinya merupakan 

upaya pemerintah Kota Malang dalam melakukan promosi pariwisata. Hal ini 

didukung melalui Undang Undang (UU) No 10 tahun 2009 tentang 

Kepariwisataan yang menyatakan bahwa tugas pemerintah daerah yakni 

memgasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata 

yang berada di wilayahnya. Sejalan dengan isi dari UU ini, kegiatan kakang 

mbakyu merupakan salah satu kegiatan yang dimiliki oleh pemerintah Kota 

Malang melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam melakukan promosi 

potensi destinasi-destinasi wisata di Kota Malang. Namun, yang menjadi 

persoalaan yakni, masih belum adanya kebijakan di daerah baik dalam bentuk 

Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Walikota (Perwali), atau bentuk kebijakan 

lainnya.  

Pelaksanaan kegiatan kakang mbakyu hanya didukung melalui dokumen 

Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2013-2018 yang 

menyatakan bahwa kegiatan kakang mbak merupakan salah satu kegiatan dalam 

program pengembangan pemasaran pariwisata Kota Malang. Selain itu, kegiatan 

kakang mbakyu juga menjadi salah satu kegiatan tahunan Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kota Malang sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Kerja 

(Renja) dinas. Ketiadaan kebijakan yang khusus terkait kakang mbakyu sebagai 

duta wisata di Kota Malang, menunjukkan bahwa pemerintah Kota Malang 

masih belum serius dalam mengoptimalkan promosi pariwisata di Kota Malang, 

khususnya melalui kegiatan kakang mbakyu di mana para anggota kakang 



4 
 

mbakyu merupakan para duta wisata yang memiliki tugas melakukan promosi 

pariwisata di Kota Malang agar dikenal dan menarik bagi para wisatawan. 

Selain itu, permasalahan yang dihadapi Kakang Mbakyu saat ini adalah 

tugas dan fungsi yang seharusnya dijalankan sebagai perwakilan masyarakat 

untuk meyalurkan aspirasi ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tidak berjalan 

dengan semestinya karena dilihat dari berbagai kegiatanya dari masa-kemasa, 

mereka hanya melakukan kegiatan yang sifatnya meningkatkan eksistensi dari 

paguyubannya sendiri dan melupakan tugas sebagai pembawa perubahan 

pariwisata di Kota Malang. Hal ini terlihat dari masih banyaknya inftrastruktur 

wisata di Kota Malang yang kurang bagus, keamanan kurang baik, dan banyak 

lagi wisata di Kota Malang yang belum terpromosikan dengan maksimal. Salah 

satu faktor yang membuat program Kakang Mbakyu kurang berperan dalam 

mempromosikan wisata di Kota Malang dapat dilihat dari salah satu akun media 

sosial resmi Kakang Mbakyu yaitu instagram dimana tidak terdapat sama sekali 

kegiatan promosi pariwisata justru malah kegiatan-kegiatan yang meningkatkan 

eksistensi paguyuban itu sendiri. 

Beberapa hal diatas merupakan permasalahan yang semestinya harus 

diselesaikan dan mengingat pemilihan kakang mbakyu telah menghabiskan 

anggaran pembangunan daerah begitu besar. Salah satunya pada tahun 2017 

untuk pemberdayaan kakang mbakyu sebesar Rp. 120.000.000 dan untuk tahun 

2018 sebesar Rp. 130.000.000, dan untuk pemilihan duta wisata kakang mabakyu 

kota malang pada tahun 2017 sebesar Rp. 297.000.000 dan ditahun 2018 sebesar 
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Rp. 321.750.000.4 Anggaran yang meningkat setiap tahunnya tidak dimanfaatkan 

dengan baik dengan cara melakukan tugas dan fungsinya itu akan tetapi malah 

melakukan hal-hal yang kurang mendukung kegiatan promosi wisata Malang. 

Salah satu kegiatan yang kurang mendukung adalah Kakang Mbakyu Talent 

Hunt yang meliputi lomba menyanyi, master of ceremony, dan model. Pada 

perlombaan tersebut di setiap tahunnya tidak memberikan dampak yang 

memperlihatkan peningkatan yang singinifikan terhadap pariwisata kota malang. 

Tujuan awal diadakannya kegiatan Kakang Mbakyu adalah tersedianya 

duta wisata yang mampu mempromosikan Kota Malang sebagai Kota tujuan 

wisata. Dilihat dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kota Malang tahun 2017 disebutkan bahwa pemilihan duta wisata 

kakang mbakyu merupakan salah satu kegiatan dari program pengembangan 

destinasi dan sumber daya pariwisata. Kegiatan-kegiatan lain dari program ini 

antara lain pembinaan dan pengembangan Pramuwisata, pemberdayaan duta 

wisata terpilih, pembuatan bahan promosi wisata Kota Malang, kegiatan 

mengikuti event diluar kota dan kerjasama promosi pariwisata, promosi Luar 

Negeri, Pengembangan Promosi Kota Malang melalui media elektronik, 

Pemberdayaan Masyarakat sadar wisata saka pariwisata, pembinaan dan 

pengembangan badan promosi pariwisata daerah, serta pemeliharaan dan 

peningkatan UPTD taman rekreasi Kota Malang5. 

Serangkaian kegiatan dalam program pengembangan Destinasi dan sumber 

daya pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang menghabiskan 

                                                             
4 Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2013-2018. 
5 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2017, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota 

Malang 
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sekitar 1 milyar rupiah dengan anggaran terbesar ada pada pos kegiatan 

Pemilihan Duta Wisata Kakang Mbakyu sebesar Rp 234.704.0006. Dengan pos 

anggaran yang hampir mencapai 25%, seharusnya kegiatan Kakang Mbakyu 

mampu mempromosikan Kota Malang sebagai Kota Tujuan wisata lebih 

maksimal. 

Dampak adanya pemilihan Kakang Mbakyu Di Kota Malang belum 

menunjukkan hasil yang cukup signifikan, hal ini dilihat dari polling yang 

dilakukan oleh Dinas kebudayaan dan pariwisata Kota Malang terkait wisata apa 

yang paling disukai di Kota Malang, 53% responden memilih Kota Malang 

sebagai wisata kuliner, sedangkan wisata events sebesar 18%, wisata heritage 

17%, wisata belanja 8%, serta wisata Religi sebesar 3%7. Keterkaitan hasil 

polling ini dengan kurang siginifikannya kegiatan kakang mbakyu dapat dilihat 

dari banyaknya masyarakat yang lebih menyukai wisata kuliner dari pada wisata 

event atau herritage. Padahal banyak kegiatan kakang mbakyu yang lebih 

mengarah pada promosi even pariwisata dan wisata herritage seperti museum 

dan kampung budaya.  

Di samping itu, apabila dilihat dari peserta finalis kakang mbakyu, banyak 

yang bukan merupakan putera/puteri daerah Kota Malang, melainkan mahasiswa 

pendatang yang sedang mengenyam pendidikan perguruan tinggi di perguruan 

tinggi-perguruan tinggi di Kota Malang. Kondisi dapat menjadi kendala bagi 

totalitas para kakang mbakyu dalam melakukan promosi pariwisata di Kota 

Malang, karena pada dasarnya mereka bukan warga asli, melainkan pendatang. 

                                                             
6 LAKIP Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Malang 2017, Hal 75 
7 https://budpar.malangkota.go.id/ diakses pada 05 mei 2018 pukul 21.00 Wib 

https://budpar.malangkota.go.id/
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Bahkan dapat dimungkinkan juga, karena bukan asli Kota Malang kurang 

memiliki pengetahuan menyangkut kebudayaan dan pariwisata di Kota Malang 

serta kurang memiliki kecintaan terhadap Kota Malang. 

Lebih lanjut dari data polling yang dikemukakan oleh Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata Kotamalang, ditemukan fakta bahwa masyarakat lebih mengenal 

Kota Malang sebagai destinasi wisata kuliner dibandingkan dengan wisata events 

dan Heritage, padahal jika kita melihat kembali kebelakang, Kota Malang juga 

kaya akan peninggalan sejarah sejak dari zaman penjajahan Belanda. Wisata 

Heritage atau warisan budaya dari Kota Malang seperti topeng Malang belum 

terlalu populer dikalangan wisatawan8. Kakang mbakyu yang mempunyai tugas 

dalam mempromosikan kekayaan budaya di Kota Malang belum sampai ketahap 

dimana mereka seharusnya juga mempromosikan warisan heritage yang ada di 

Kota Malang. 

Dengan melihat teori yang telah dijelaskan dan berbagai permasalahan yang 

telah terjadi, maka dari pernyataan tersebut muncul suatu pertanyaan besar 

mengenai implementasi kegiatan Kakang Mbakyu. Permasalahan yang terjadi 

didalam paguyuban Kakang Mbakyu adalah terjadinya kesalahpahaman dalam 

komunikasi karena para pengurus Kakang Mbakyu berasal dari kalangan 

mahasiswa dan pekerja sehingga kerap terjadi perbedaan pendapat yang cukup 

tajam.  

Dari permasalahan diatas peneliti ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan 

kegiatan Kakang Mbakyu sebagai media promosi pariwisata yang mempunyai 

                                                             
8 Debora Budiyono, Potensi Wisata Bangunan Kolonial Di Kota Malang, Buana Sains Vol 10 No 

1:83-92, 2010, Hal 83 
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tujuan utama mempromosikan wisata-wisata yang ada di Malang. Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang sebagai organisasi pelaksana dari 

program Kakang Mbakyu menjadi salah satu lokasi penelitian sehingga peneliti 

dapat menganalisis implementasi kegiatan ini melalui berbagai faktor-faktor 

dalam implementasi kebijakan menurut Edward III yang meliputi komunikasi, 

sumber daya, disposisi dan struktut birokrasi. Dari paremeter implementasi 

tersebut dapat diambil sebuah hasil mengenai keberhasilan pelaksanaan kegiatan 

Kakang Mbakyu dalam mempromosikan Kota Malang. Selain itu, implementasi 

kebijakan sangat penting untuk diperhatikan karena pada dasarnya secara 

prosentase dari keseluruhan rangkaian kebijakan, rencana adalah 20%, 

implementasi 60%, sisanya 20% mengendalikan evaluasi.9 Oleh karena itu, judul 

penelitian yang diambil peneliti yaitu: “Kakang Mbakyu Sebagai Media Promosi 

pariwisata Kota Malang”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah peneliti 

ini sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pelaksanaan program Kakang Mbakyu sebagai media 

promosi pariwisata Kota Malang ? 

2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam promosi pariwisata 

melalui program Kakang Mbakyu Kota Malang ? 

C. Tujuan penelitian  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dtentukan bahwa tujuan 

penelitian ini meliputi: 

                                                             
9 Nugroho, Riant. D. 2012. Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta, Elex 
Media Computindo. Hal 681 
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1. Untuk mengetahui pelakasanan kegiatan Kakang Mbakyu sebagai 

media promosi pariwisata Kota Malang selaku organisasi yang 

melakukan kegiatan promosi destinasi wisata Kota Malang dalam 

upaya peningkatan kunjungan wisatawan. 

2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan 

kegiatan Kakang Mbakyu sebagai media promosi pariwisata Kota 

Malang.  

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh pada penelitian ini secara umum terbagi kedalam 

dua kategori. Kategori pertama yaitu manfaat secara teoritis dan kategori kedua 

yaitu manfaat secara praktis. Berikut penjelasan manfaat dari peneltitian yaitu:  

1. Manfaat Teoritis 

  Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan 

wawasan yang mendalam mengenai pelaksanaan kegiatan Kakang Mbakyu 

sebagai media promosi pariwisata Kota Malang. Selain itu, tulisan ini juga 

memberikan tambahan wawasan kepada masyarakat Malang mengenai promosi 

wisata melalui duta wisata atau agen hubungan masyarakat lainnya. 

2. Manfaat Praktis  

 Dapat dijadikan sebagai acuan oleh Dinas Pariwisata untuk meningkatkan 

pelaksanaan kegiatan Kakang Mbakyu sebagai media promosi Pariwisata 

khususnya Kota malang untuk meningkatkan kujungan wisatawan. 

E. Definisi Konsep 

Definisi konsep merupakan definisi yang akan digunakan dalam suatu 

penjelasan umum serta peristiwa-peristiwa tertentu yang berisi uraian tentang 
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beberapa istilah konsep terkait penelitiaan yang akan dilakukan. Oleh sebab itu, 

dalam rangka menjelaskan uraian lebih lanjut dalam penenlitian diperlukan 

penjelasan mengenai beberapa pengertian atau istilah yang berkaitan dengan 

pokok pembahasan agar mendapatkan kejelasan di dalam variabel atau konsep 

yang hendak diukur dan digali datanya.10 Dengan melihat pada penelitiaan yang 

berjudul mengenai “ Pelaksanaan kegiatan Kakang Mbakyu sebagai media 

promosi pariwisata  Kota Malang” studi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

serta paguyuban Kakang Mbakyu Kota Malang. Maka definisi konsep akan 

dijelaskan sebagai berikut:  

1. Implementasi Kebijakan 

Implementasi kebijakan merupakan salah satu proses dari suatu kebijakan 

agar kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Aspek 

penting dari implementasi kebijakan, dikarena kaitannya dengan proses kebijakan 

sebelumnya yakni formulasi kebijakan yang telah dirumuskan oleh para aktor-

aktor dengan harapan kebijakan yang telah dirumuskan dapat berjalan sesuai 

harapan dalam rangkai mencapai target dan sasaran dari kebijakan tersebut. lebih 

lanjut implementasi kebijakan merupakan pengukuran dalam arti tercapainya 

keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik dapat diukur dari proses 

pencapaian outcomes yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih11. 

Tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Hal ini dikemukakan oleh 

Grindle, dimana pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat 

dilihat dari 2 hal, yakni : 

                                                             
10 Hamidi. 2010, Penelitian dan Teori Komunikasi, UMM press, Malang, hal. 141 
11 Leo agustino.2016, dasar-dasar kebijakan publik. Bandung, alfabeta. Hal.142 
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a. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan 

kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (design) dengan merujuk pada aksi 

kebijakannya. 

b.  Apakah tujuan kebijakan tercapai. 

Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu : Dampak  atau 

efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok. Tingkat perubahan yang 

terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi. 

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik, juga menurut Grindle, amat 

ditentukan oleh tingkat implementability kebijakan itu sendiri Berdasarkan 

pendapat tersebut maka pelaksanaan  berkaitan dengan tingkat pencapaian sebuah 

tujuan.12 Pelaksanaan kegiatan Kakang Mbakyu jika tujuan terebut dapat tercapai 

secara maksimal dan memiliki tingkat akurasi yang tinggi dari perencanaan awal. 

Oleh karena itu, implementasi memiliki sejumlah indikator dalam menentukan 

tinggi rendahnya pencapaian suatu tujuan. 

Adapun menurut ringkasan Implementasi kegiatan Kakang Mbakyu 

Sebagai Media Promosi Pariwisata Kota Malang bahwa indikator implementasi 

dalam pelakasanaan ialah: pelaksanaan kegiatan, sumber-sumber daya yang 

digunakan, manfaat dan tujuaan perubahan yang diinginkan dan hasil pelaksanaan 

kegiatan. 

Berdasarkan pendapat diatas indikator implementasi merupakan kegiatan 

pelaksanaan kebijakan yang dipengaruhi oleh isi atau konten dan lingkungan, 

maka akan dapat diketahui apakah para pelaksana kebijakan dalam membuat 

sebuah kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan, juga dapat diketahui apakah 

                                                             
12 http://heru2273.blogspot.com/2014/04/implementasi-kebijakan-merilee-s-grindle.html 
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suatu kebijakan dipengaruhi oleh suatu lingkungan sehingga terjadinya tingkat 

perubahan yang terjadi. 

2. Promosi Pariwisata 

Promosi Pariwisata sangat berkaitan dengan kawasan wisata dan objek 

wisata. Menurut Middleton (1998), kawasan pariwisata (tourist resort) adalah 

objek tujuan wisata yang menyediakan berbagai fasilitas, pelayanan dan aktivitas 

pariwisata secara terpadu dan berwawasan lingkungan, yang direncanakan dan 

dibangun dalam suatu area atau tapak serta dikelola badan usaha tertentu. 13 

Adapun komunikasi dalam kegiatan promosi dapat dibagi dalam tiga 

bagian penting yaitu: 

1.) Harus ada komunikator yang bertindak sebagai sender 

2.) Harus ada reciever yang akan menerima berita dari komunikator 

3.) Harus ada alat untuk menyampaikan message berupa channel 

yang bertindak sebagai media saluran berita. 

Menurut Undang-Undang nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, 

yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan 

didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, 

pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah14. Berdasarkan pendapat di atas 

dapat disimpulkan bahwa promosi pariwisata adalah suatu kegiatan yang bersifat 

sementara yang dilakukan perorangan maupun kelompok untuk menikmati 

perjalanan tersebut dan untuk memnuhi keinginan yang beraneka ragam. 

Salah satu program promosi wisata yang dilakukan oleh Pemerintah Kota 

Malang yaitu melalui ajang pemilihan Kakang Mbakyu yang menjadi program 

                                                             
13 Middleton, V.T.C., 1998, SMEs in European Tourism: The Context and A 

Proposed Framework for European Action, Revite de tourisme, 4. 
14 Undang-Undang nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan 
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Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang yang pada tahun 2018 ini telah 

berlangsung sebanyak 22 kali. Ajang pemilihan Kakang Mbakyu ini akan memilih 

muda-mudi terbaik yang nanti akan menjadi icon Kota Malang dalam 

menjalankan tugasnya sebagai duta pariwisata yang tujuannya mempromosikan 

wisata Kota Malang baik di dalam daerah ataupun diluar daerah. 

Duta wisata merupakan putra-putri daerah yang menjalankan tugas dalam 

melakukan promosi potensi wisata yang dimiliki oleh daerahnya. Duta wisata 

merupakan sosok yang kreatif, inovatif, percaya diri, berpengalaman, dan berjati 

diri. Tujuan adanya duta pariwisata adalah melestarikan budaya daerahnya 

sekaligus, potensi bakat, kreativitas, kecerdasan para generasi muda untuk 

menjadi figur yang dapat berperan dalam menjalankan promosi kekayaan seni, 

dan budaya yang ada di daerahnya. 

3. Media Promosi Pariwisata 

Secara umum media adalah saluran komunikasi. Makna media dalam 

bahasa latin adalah ”antara”, istilah ini mengacu pada apapun yang membawa 

informasi antara sumber dan penerima. Tujuan dari media adalah untuk 

memudahkan komunikasi. Media mempunyai bentuk yang beragam diantaranya 

seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster dan spanduk yang terletak di 

antara dua pihak15. Landasan pemikiran dalam pemilihan media adalah 

kemampuan untuk menjangkau massa, kapasitas informasi yang dapat diemban 

media, target audience. 

Promosi sebagai salah satu tujuan dari adanya media merupakan salah satu 

variabel didalam marketing mix yang sangat penting dilaksanakan oleh 

                                                             
15 Alwi, Hasan. 2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Hal.726: Jakarta Balai Pustaka 
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perusahaan dalam pemasaran produk atau jasanya. Menurut Martin L. Bell dalam 

Basu Swasta dan Irawan promosi adalah semua jenis kegiatan pemasaran yang 

ditujukan untuk mendorong permintaan. Sedangkan menurut William G. Nikels 

dalam bukunya Basu Swasta dan Irawan promosi adalah arus informasi atau 

persuasi satu arah yang dibuat untuk mengarahkan seseorang atau organisasi 

kepada tindakan yang menciptakan pertukaran dalam pemasaran16. 

Dalam hal media promosi dapat dikatakan bahwa promosi merupakan 

metode untuk menyampaikan suatu pesan/produk tertentu dengan menggunakan 

media, metode menyampaikan pesan visual dapat berwujud teks dan gambar dari 

komunikator kepada komunikan. Pada prinsipnya media promosi adalah suatu alat 

atau sarana atau perangkat. Dalam hal ini bisa berupa software atau hardware. 

Perangkat lunak (software) berisi pesan atau informasi yang biasanya disajikan 

dengan menggunakan peralatan. Sedangkan peralatan atau perangkat keras 

(hardware) sendiri merupakan sarana untuk dapat menampilkan pesan yang 

terkandung di dalamnya. 

Media Promosi Pariwisata adalah kampanye kepariwisataan yang 

didasarkan atas rencana atau program yang teratur dan secara bekelanjutan. Media 

promosi wisata bertujuan untuk menyasar kepada dua aspek, yaitu aspek 

“kedalam” yang ditujukan kepada masyarakat agar mempunyai kesadaran akan 

kegunaan pariwisata sehingga industri kepariwisataan memperoleh banyak 

dukungan. Sasaran kedua dari Media promosi wisata adalah aspek “keluar” yang 

ditunjukan kepada dunia luar dimana kampanye penerangan ini benar-benar 

                                                             
16 Basu Swastha, DH dan Irawan. 1990. Manajemen Pemasaran Modern. Hal. 349 Yogyakarta: 

Liberty 
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mengandung berbagai fasilitas dan atraksi yang unik dan menarik yang dapat 

disajikan kepada para wisatawan.17 

F. Definisi Operasional 

Definisi Operasional merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu 

variabel yang diobservasi dapat diukur. Adapun variabel yang akan didefinisikan 

secara operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Definisi 

Operasional yang digunakan untuk penelitian 

1. Implementasi kegiatan Kakang Mbakyu sebagai media promosi 

pariwisata Kota Malang. 

a.) Penyusunan kegiatan Kakang Mbakyu sebagai media promosi 

pariwisata  

b.) Manfaat dan Tujuan pelaksanaan kegiatan Kakang Mbakyu  

sebagai media promosi wisata. 

c.) Sumberdaya yang mendukung pelaksanaan kegiatan Kakang 

Mbakyu sebagai media promosi wisata 

d.) Hasil pelaksanaan kegiatan Kakang Mbakyu sebagai media 

promosi wisata. 

2. Faktor penghambat pelaksanaan kegiatan Kakang Mbakyu sebagai 

media promosi pariwisata Kota Malang. 

a.) Kurang efektifnya kerja Kakang Mbakyu Sebagai Duta Wisata. 

b.) Masa jabatan Kakang Mbakyu yang singkat. 

c.) Operasional anggaran dana yang minim.  

 

                                                             
17 Nyoman.S. Pendit. 1999. Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana. Jakarta : Pradya Paramita. 
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G. Metode Penelitian 

Penelitian adalah salah satu istilah penting dalam dunia ilmiah dan ilmu 

pengetahuan. Penelitian dapat dipahami sebagai proses kegiatan dalam bentuk 

mewancarai sejumlah orang untuk menangkap ide atau keinginan dibalik 

pernyataan dan aktivitas mereka, penelitian pun juga dapat dalam bentuk 

melakukan penggalian informasi melalui dokumentasi dari suatu organisasi, 

lembaga, intansi atau pribadi.18  

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriftif kualitatif, yang mana dapat 

diartikan sebagai prosedur pemecahan permasalahan yang sedang diteliti dengan 

cara memberi gambaran subjek atau objek penelitian dengan didasari fakta secara 

objektif. 19. Penelitian deskripstif kualitatif dilakakuan analasis dengan 

mendeskripsikan atau menggambarkan tentang pelaksanaan kegiatan kakang 

mbakyu sebagai media promosi pariwisata Kota Malang. 

2. Sumber Data 

Dalam suatu penelitian terdapat dua jenis sumber data yakni sumber data 

primer dan sekunder. 

a. Data Primer 

Jenis data ini didapatkan secara langsung dari subjek penelitian yakni 

informan yang sedang diteliti. Sumber data primer dapat diperoleh melalui 

kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasiyang dilakukan di Dinas 

                                                             
18 Dr. Hamidi,M,Si, Metode Penelitian Kualitatif Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan 

Laporan Penelitian,(Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang,2005), hal 3. 
19 Hadari, Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta, Gajah Madah Universitas, 

1991, hal: 63 
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Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang dan beberapa pengurus Kakang 

Mbakyu. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua yang 

meliputi dokumen, arsip, jurnal dan penelitian terdahulu, perundang-

undangan yang terkait dengan kegiatan kakang mbakyu sebagai media 

promosi pariwisata Kota Malang. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dapat dipahami sebagai langkah strategis yang 

dilakukan oleh peneliti, karena tujuan utama dari peneliti yakni memperoleh 

data.20 Adapun teknik pengumpulan data terisir atas kegiatan observasi, 

wawancara dan dokumentasi yang secara rinci akan dijelaskan dibawah ini: 

a.) Observasi 

Observasi merupakan salah satu cara dalam teknik pengumpulan data. 

Obeservasi dilakukan agar peneliti dapat mengetahui secara detail dan jelas dari 

fenomena atau peristiwa yang terjadi dilapangan atau lokasi penelitian secara 

langsung. Menurut Cresswell observasi merupakan “the type of challenges 

experienced during observations will closely relatem to the role of the inquirer in 

observation, such as whether the researcher assumes a participant, 

nonparticipant, or middle-ground position21.” Dengan kata lain, observasi 

menjadi tantangan observasi dapat menjadi tantanagan yang akan dihadapi oleh 

                                                             
20 penelitian kuantitafi, kualitatif dan R&D, Bandung, CV,Alfabeta, cetakan ke-19,2013,hal 224 

Prof. Dr. Sugiyono, metode 
21 Jhon. W Creswell,Qualitative inquiry and research design: choosing among five approaches-2 

edition, california, SAGE Publications Inc,2007, hal:139 
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peneliti dalam mengasumsikan atau mengidentifikasi hasil pengamatan di 

lapangan. 

b.) Wawancara 

Wawancara merupakan teknik penting dalam pengumpulan data. 

Wawancara dilakukan dimana dua pihak yakni pewawancara menyampaiakan 

pertanyaan kepada informan yang selanjutnya menjawab pertanyaan tersebut 

secara langsung. 22 Dalam penelitian ini jenis wawancara yang digunakan adalah 

wawancara yang menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat fleksibel 

namun tetap terlebih dahulu mengacu pada panduan wawancara yang telah dibuat 

oleh peneliti sebelumnya. Wawancara juga dilakukan secara langsung melalui 

proses tatap muka langsung antara pewancara dan informan. Hal ini dilakukan 

agar dapat memperoleh data dan informasi secara lengkap dan mendalam. 

c.) Dokumentasi  

Dokumentasi adalah upaya peneliti dalam melakukan analisis terhadap 

dokumen-dokumen yang telah ada. Pada umumnya, Ddokumentasi dalamkonteks 

penelitian ini yakni yang berkaitan dengan gambar dan foto-fotoserta dokumen 

dari instansi atau lembaga terkait. Dokumen menjadi penting karena melalui 

dokumen terkandung fakta-fakta yang terjadi dilapangan sesuai dengan  

kebutuhan penelitian menyangkut kegiatan kakang mbakyu sebagai media 

promosi pariwisata Kota Malang. 

4. Subyek Penelitian 

Peneliti akan memfokuskan penelitianya terhadap pelaksanaan Kakang 

Mbakyu sebagai media promosi pariwisata Kota Malang. Oleh karena itu, dalam 

                                                             
22Lok.cit. Moleong, Lexy. Hal. 186  
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penelitaian akan menggali langsung melalui proses wawanacara kepada beberapa 

subjek penelitian yang meliputi: 

1.) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang 

2.) Pegawai Dinas Pariwisata 

3.) Pengurus Kakang Mbakyu Kota Malang 

4.) Masyarakat di kawasan Wisata Malang 

5. Lokasi Penelitian  

 Lokasi penelitian merupakan tempat dilaksanakan penelitian tau lokasi 

dimana dilakukan proses pengumpulan data yang dibutuhkan oleh peneliti. Oleh 

karena itu, penelitian ini dilakukan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota 

Malang. 

6. Teknik Analisis Data 

Anallisis data kualitatif dilakukan data empiris yang diperoleh adalah data 

yang berupa kumpulan kata-kata dan bukan rangkaun angka serta dapat disusun 

dalam kategori/struktur klasifikasi.23 Salah satu model analisis data dalam 

penelitian kualitatif dikemukan oleh Creswell, dimana proses analisis data dapat 

dilangsungkan secara bersamaan pada saat pengumpulan data dan penulisan 

temuan.24 Berikut ini merupakan model analisis data kualitatif menurut Creswell 

yang terdiri dari 6 tahapan. 

1.) Mengelola dan menfsirkan data sebelum dilaksanakan analisis. Langkah 

ini dilalui dengan menulis kembali transkip hasil wawnacara, catatan 

lapang dan melakukan proses pemilihan serta mengatur data mana saja 

                                                             
23 Loc.Cit. Sillalahi Hal 239 
24 Op.cit. Cresswell. Hal 260 
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yang sesuai dengan kebutuhan dan mengandung informasi yang terkait 

penelitian. 

2.)  Membaca data secara menyeluruh dan dilanjutkan dengan membuat 

catatan penting dari data yang diperoleh tersebut. 

3.) Mulai mengocoding data dengan mengalisis lebnih mendalam, coding 

kemudian diartikan sebagai proses mengelola materi atau informasi 

menjadi bagian-bagian tulian sebelum menggunakannya.  

4.) Menerapkan proses coding dilakukan dengan menggambarkan terkait 

setting, orang-orang, kategori-kategori, dan tema-tema yang selanjutnya 

dilakukan proses analisis. Deskripbsi yang dilakukan terkait dengan 

penyampaian informasi dengan menyeluruh yang menayngkut subjek 

penelitian, lokasi, dan perisitiwa tertentu dalam proses penelitian 

5.)  Setelah mendiskripsikan kategori dan tema yang dianalisis dimana pada 

aspek ini, peneliti akan menyajikan hasil analisis melalui pendekatan 

naratif terkait dengan 

6.) Pada tahapan akhir ini, peneliti akan memberikan interpretas menurut 

pendapat pribadi dan mengkaitkannya dengan teori atau konsep dari 

literatur yang digunakan. 


