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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Teori Implementasi Kebijakan 

Implementasi kebijakan dipahami tidak hanya dapahami secara sederhana 

sebagai pelaksanaan suatu kebijakan. Impmenetasi kebijakan juga bukan hanya 

sekedar berkaitan dengan mekanisme penjabaran keputusan politik ke dalam prosedur 

rutin melalui birokrasi, melainkan lebih hal tersebut yakni juga berkaitan dengan 

masalah konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. 

Van Meter dan Van Horn menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan 

tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu pejbat-pejabat atau 

kelompok-kelompok lembaga pemerintah atau swasata yang diarahkan demi 

tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditentukan dalam keputusan kebijakan.1 

Sehingga dapat dimaknai bahwa suatu kebijakan jika tidak segera diimplementasikan, 

tidak akan dapat diketahui tingkat keberhasilannya untuk orang banyak. Kebijakan 

yang hanya digagas tanpa dilaksanakan hanya akan menjadi arsip-arsip yang tidak 

berguna. 

Hakikat dari implementasi kebijakan yakni memahami apa yang harusnya 

terjadi setelah suatu kebijakan atau program tersebut dirumuskan. Hal ini meliputi 

upaya administrasi dan menimbulkan dampak yang nyata pada masyarakat. 

                                                           
1 Agustino, Leo. 2008. Dasar- dasar Kebijakan Publik. Alfabeta: Bandung. Halaman 195 
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Mazmanian dan Sabatier menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan 

pelaksanaan keputusan kebijakan dasar dan biasanya terwujud dalam bentuk undang-

undang, tetapi juga dapat berupa aturan-aturan ayau keputusan eksekutif dan 

keputusan badan peradilan.2 

Implementasi dapat dikatakan sebagai penyediaan sarana untuk mencapai 

keterlaksanan tujuan kebijakan. Di samping itu Linberry menjelaskan secara lebih 

spesifik bahwa implementasi kebijakan meliputi komponen: a) menciptakan dan 

menyusun staf atau agen baru yang ditujukan untuk melaksanakan suatu kebijakan 

baru. b) Menterjemahkan tujuan dari perundang-undangan dan serius 

memasukkannya ke dalam aturan pelaksanaan, serta mengembangkan panduan atau 

kerangka kerja kerja bagi para pelaksana kebijakan. c) Melakukan koordinasi 

terhadap sumbersaya dan pembiayaan bagi kelompok sasaran, mengembangkan 

pembagian tanggung jawab dari tugas masing-masing agen dan hubungan antar agen. 

d) Mengalokasikan sumberdaya untuk memperoleh dampak dari suatu kebijakan.3 

Pada prinsipnya, impelementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat 

penting dalam keseluruhan struktur kebijakan. Anderson dalam Sudiyono bahwa 

implementasi kebijakan mencakup empat aspek, yaitu: (1) siapa yang terlibat dalam 

implementasi kebijakan; (2) esensi proses administratif; (3) kepatuhan terhadap 

kebijakan; (4) pengaruh implementasi pada isi dan dampak kebijakan.4 Lebih lanjut 

Kebijakan publik memiliki proses atau tahapan-tahapan yang perlu dilalui. Ada tiga 

                                                           
2 Ibid Hak 196 
3 Sudiyono.2007. Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Pendidikan. Yogyakarta: Tidak 

Diterbitkan.  
4 Ibid 
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tahap pokok dalam kebijakan publik yakni tahapan formulasi, implementasi, dan 

evaluasi kebijakan. Akan tetapi, dari berbagai tahapan tersebut implementasi 

kebijakan merupakan tahapan yang paling dominan dalam kebijakan publik. Menurut 

Nugroho, bahwa secara prosentase, rencana adalah 20%, implementasi 60%, sisanya 

20% mengendalikan evaluasi.5 Implementasi menjadi tahapan yang sangat penting 

dalam rentetan proses kebijakan. 

Berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan, pemerintah harus terlebih dahulu 

mengkaji kebijakan sebelum kebijakan diterapkan. Hal ini penting dilakukan sebagai 

kegiatan pra tindakan untuk mengetahui dampak kebijakan bagi masyarakat. Apabila 

dampak dari kebijakan telah diketahui maka akan ditemukan formulasi kebijakan 

yang tepat dengan mempertimbangkan keadaan dan aturan di masyarakat.  

B. Model Implementasi Kebijakan 

Pada prinsipinya terdapat dua jenis moel implementasi kebijakan publik, 

yakni implementasi kebijakan (Top-down) atau berpola dari atas ke bawah dan 

(bottom-up) yang berpola dari bawah ke atas, serta pemilihan implementasi kebijakan 

yang memlilki pola paksa (command and control) dan pola pasar (economic 

incentive).6 Selain itu, Udoji dalam Agustino mengungkapkan bahwa pendekatan 

model “top-down”merupakan pendekatan impelementasi kebijakan publik yang 

dilakukan secara tersentralisasi atau diawali dari aktor dari tingkat pusat, dan 

keputusannya pun diambil dari tingkat pusat. Pendekatan top-down ini bertitik  tolak 

                                                           
5 Nugroho, Riant. D. 2012. Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta, Elex 

Media Computindo. Hal 681 
6 Nugroho, Riant. 2008. Public Policy: Teori Kebijakan – Analisis Kebijakan – Proses. Jakarta: Elex 

Media Komputindo. Halaman 167 
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daro perspektif bahwa keputusan-keputusan politik (kebijakan) yang telah ditetapkan 

oleh pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh pelaksana yang merupakan 

administrator atau birokrat pada level lebih bawah. Sementara pendekatan bottom up 

merujuk pada kebijakan yang meskipun dirumuskan oleh pemerintah, namun 

pelaksananya yakni masyarakat.7 Inti dari kedua pendekatan ini adalah sejauhmana 

tindakan para pelaksana sesuai dengan prosedur serta tujuan dari para pembuat 

kebijakan. 

a. Model George C. Edward III  

Salah satu model implementasi yang bersifat Top-Down yakni model 

implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh George C. Edward III. Menurut 

model ini imolementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel atau faktor yang 

meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.8 Berikut ini 

uraian lebih jelasnya mengenai model implementasi Edward III: 

1) Komunikasi, yakni keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan supaya 

implementator atau pelaksana mengetahui apa yang harus dilaksanakan, dinmana 

menjadi tujuan dan saran kebijakan yang harus ditransmisikan kepada kelompok 

sasaran, sehingga akan mengurangi distorsi dari implementasi. 

2) Sumberdaya, selain isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan 

konsisten, namun apabila pelaksana kekurangan sumberdaya untuk mendukung 

pelaksanaan kebijakan maka dapat berjalan secara kurang efektif. Sumber daya 

                                                           
7 Op.Cit. Agustino, Leo. 2008.. Halaman 140 
8 AG. Subarsono. 2011. Analisis Kebijakan Publik (konsep. teori dan aplikasi). Pustaka Pelajar. 

Yogyakarta. Halaman 90-92 
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kebijakan ini dapat meliputi sumber daya manusia, misalnya kompetensi 

pelaksana dan sumber daya anggaran atau finansial kebijakan. 

3) Disposisi, aspek ini meruoakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh 

implementator yang terdiri atas aspek komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Jika 

implementator menjalankan disposisi yang baik maka pelaksanaan suatu 

kebijakan akan  berjalan sesuai apa yang diharapakan dan tujuan dari pembuat 

kebijakan. Namun apabila sebaliknya, maka proses kebijakan juga akan dapat 

beralan kurang efektif. 

4) Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan 

kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. 

Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan 

fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung 

melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi 

yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.9 

C. Kebijakan Pariwisata di Indonesia 

Pariwisata dapat didefinisikan sebagai perjalanan yang dilakukan secara 

berulang-ulang.10 Perjalanan yang dilakukan secara berulang-ulang tersebut 

memanfaatkan waktu senggang dan hari libur untuk berikunjung ke lokasi-lokasi 

yang memiliki karakteristik berbeda dibanding dengan lingkungan tempat tinggalnya 

sehari-hari. Daymon dan Holloway menjelaskan bahwa pariwisata merupakan 

aktivitas dari pemanfaatan waktu luang, dan keluar dari daerah temapt tinggalnya 

                                                           
9 Ibid 
10 A. Yoeti Oka. 1996. Pengantar Ilmu Pariwisata. Bandung : Angkasa. Halaman 112 
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atau negaranya untuk mencari sesuatu yang berbeda dari kebiasaan sehari-hari dan 

memberikan dampak ekonomi pada masstarakat.11 Dengan demikian pariwisata 

memiliki aspek dalam pengembangan ekonomi lokal.  

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi dalam 

pengembangan di sektor pariwisata. Hal ini karena Indonesia merupakan negara kaya 

yang memiliki sumber daya alam yang terdiri dari lautan, matahai, pantai, dan daratan 

yang tebentang dari Sabang sampai Merauke. Apabila potensi tersebut dikelola 

dengan tepat maka dapat memberikan keuntungan besar bagi negara. Salah satu 

upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan sumber daya yang eksotis 

menjadi tempat pariwisata.  

Pengembangan pemasaran pariwisata merupakan program tujuan utama 

Direktorat Jenderal Pemasaran Pariwisata dengan enam kegiatan pokok, yaitu 

pengembangan pasar dan informasi pariwisata, peningkatan promosi pariwisata luar 

negeri, peningkatan promosi pariwisata dalam negeri, peningkatan pencitraan 

Indonesia, peningkatan minat khusus, konvensi, insentif, dan even, serta dukungan 

manajemen dan tugas teknis pengembangan pemasaran pariwisata lainnya. 

Berdasarkan Visi Misi Kementerian Pariwisata 2015-2019, maka dirumuskan tujuan 

Kementerian Pariwisata 2015-2019 yaitu: 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas 

destinasi pariwisata yang berdaya saing di pasar internasional ;2) Mewujudkan 

Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional sehingga 

                                                           
11 Daymon, Christine & Immy Holloway. 2002. Metode-metode Riset Kualitatif dalam Public 

Relations dan Marketing Communications. Terjemahan oleh Cahya Wiratma. 2008. Yogyakarta: 

Bentang. Halaman 6-7 
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Indonesia dapat mandiri dan bangkit bersama bangsa Asia lainnya. 3) 

Memaksimalkan produktivitas kinerja pemasaran pariwisata dengan dengan 

menggunakan strategi pemasaran terpadu secara efektif, efisien, dan bertanggung 

jawab serta yang intensif, inovatif dan interaktif. 4) Mewujudkan kelembagaan 

kepariwisataan yang mampu mensinergikan Pembangunan Destinasi Pariwisata, 

Pemasaran Pariwisata, dan Industri Pariwisata secara profesional, efektif dan efisien, 

dan mencapai produktifitas maksimal.12 

Landasan utama kepariwisataan Indonesia saat ini mengacu pada Undang-

Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan. Namun, untuk menjawab 

tuntutan dan perkembangan kepariwisataan makan undang-undang tersebut juga di 

lengkapi dengan kebijakan-kebijakan lainnya. Dalam upaya pengembangan 

pariwisata di Indonesia, secara keseluruhan pemerintah membuat beberapa kebijakan 

tentang pariwisata, yaitu: a) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 

Kepariwisataan, b) Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, c) Undang-

undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, d) Peraturan 

Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka 

Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam, e) 

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan 

Kepariwisataan Nasional tahun 2010-2025, f) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 

2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha Di Bidang Pariwisata, g) 

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, h) Keputusan Presiden 

                                                           
12 Rencana Strategis Pengembangan Destinasi Dan Industri Pariwisata Kementerian Pariwisata Tahun 
2015 -2019. 2015 . Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Halaman 9 
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Nomor 11 Tahun 2000 tentang Badan Pengembangan Pariwisata dan Kesenian, i) 

Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan pembangunan 

Kebudayaan dan Pariwisata, j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 

2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat. 

 Dalam kebijakan-kebijakan tersebut diatas termuat aturan, strategi, langkah-

langkah yang akan dilaksankan guna merealisikan pengembangan kepariwisataan 

Indonesia menjadi lebih baik. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan 

untuk menunjang keberhasilan pengembangan kepariwisataan. Kepariwisataan di 

Indonesia dinaungi oleh Dinas Kepariwisataan. Dalam mempromosikan potensi 

kepariwisataan di Indonesia maka juga dibentuk Badan Promosi Pariwisata. Badan 

ini tersebar di seluruh daerah (kabupaten/kota) di Indonesia. Badan Promosi 

Pariwisata Daerah mempunyai tugas: meningkatkan citra kepariwisataan Indonesia; 

meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa; 

meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan; menggalang 

pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; dan melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan 

bisnis pariwisata. Sedangkan fungsinya yaitu sebagai koordinator promosi pariwisata 

yang dilakukan dunia usaha di pusat dan daerah; dan mitra kerja Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah. Sehingga dengan dibentuknya badan promosi daerah pariwisata 

dapat dipromosikan dengan lebih efektif. 
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Dalam undang-undang Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang 

Kepariwisataan menyebutkan bahwa bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 

ayat (1) maka perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Induk 

Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 – 2025. Rencana tersebut 

memuat keseluruhan strategi dan langkah-langkah nyata dalam pengembangan 

kemajuan pariwisata di seluruh Indonesia. Rencana pembangunan kepariwisataan 

nasional memerlukan kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dengan 

pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki hak untuk menyusun dan 

menetapkan pembangunan kepariwisataan di daerahnya, tentunya sebagai usaha 

untuk mendukung pengembangan kepariwistaan nasional. Hal tersebut termuat dalam 

undang-undang no 10 tahun 2009 Pasal 30 yang menyatakan bahwa: 

Pemerintah kabupaten/kota berwenang: menyusun dan menetapkan rencana 

induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota; menetapkan destinasi pariwisata 

kabupaten/kota; menetapkan daya tarik wisata kabupaten/kota;melaksanakan 

pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata; mengatur 

penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya; memfasilitasi dan 

melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di 

wilayahnya; memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru; menyelenggarakan 

pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota; memelihara 
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dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya; menyelenggarakan 

bimbingan masyarakat sadar wisata; dan mengalokasikan anggaran kepariwisataan.13 

Kota Malang salah satu daerah di Indonesia juga membuat dan menetapkan 

kebijakan khusus mengenai pengembangan kepariwisataan daerah. Kebijakan 

tersebut meliputi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025, Peraturan 

Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan 

Kepariwisataan, Peraturan Walikota Malang Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Malang Tahun 2016, dan Peraturan Walikota 

Malang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata . 

Promosi pariwisata Kota Malang  juga dijadikan tujuan dalam Rencana Induk 

Pengembangan Pariwisata, yakni : meningkatkan kualitas dan kuantitas daya tarik 

wisata yang mampu mendorong peningkatan jumlah kunjungan; meningkatkan media 

pemasaran yang efektif dan efisien untuk meningkatkan citra kawasan pariwisata 

daerah sehingga mampu menarik kunjungan dan kunjungan ulang Wisatawan 

mancanegara dan Wisatawan nusantara ; dan mengembangkan lembaga 

kepariwisataan dan sistem tata kelola yang mampu menyinergikan pembangunan 

industri Pariwisata, kawasan pariwisata, dan pemasaran pariwisata secara profesional, 

efektif, dan efisien.14 

                                                           
13  Undang-Undang No 10 Tahun 2009 Pasal 30.  
14 Peraturan Walikota Malang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pengembangan 

Pariwisata Daerah. 
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 Dari pernyataan-pernyataan di atas diketahui bahwa seluruh daerah di 

Indonesia sudah memiliki kebijakan terstruktur dan aturan yang jelas mengenai 

kepariwistaan, yaitu dengan berlakunya undang-undang dan peraturan khusus 

kepariwisataan. Indonesia juga telah merancangkan pengembangan kepariwisataan 

nasional jangka pangjang yaitu dari tahun 2010 sampai 2025. Kepariwisataan 

Indonesia dinaungi oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Dalam 

pelaksanaan pengembangan pariwisata, pemerintah pusat melibatkan pemerintah 

daerah, yang secara tidak langsung juga melibatkan masyarakat. Untuk 

mempromosikan pariwisata Indonesia, pemerintah juga membentuk Badan Promosi 

Pariwisata Daerah. Kegiatan dan pembangunan kepariwisataan bukan hanya milih 

pemerintah saja, melainkan ada peran swasta dan juga peran masyarakat hal ini 

tertuang dalam UU Inpres Nomor 16 tahun 2005 tentang pengembangan 

kepariwisataan. kegiatan promosi dapat juga dilakukan masyarakat baik secara 

individu maupun kelompok. Masyarakat dapat memberikan kontribusi dengan 

menunjukkan citra yang baik mengenai kepariwistaan di Indonesia. Sehingga, 

kontribusi dari semua pihak memang diperlukan guna mewujudkan kepariwisataan 

Indonesia yang baik, unggul dan di kenal dunia. 

D. Model Promosi Pariwisata 

Promosi merupakan segala kegiatan yang diselenggarakan oleh suatu 

organisasi (perusahaan) dalam rangka membuat produk yang diperoleh dan dapat 

tersedia bagi para pelanngaan sasaran. Promosi dapat dikaakan sebagai kegiatan yang 

ditujukan untuk mempengaruhi pelanggan dalam rangka menjadi prosuk tersebut 
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dikenal dan kemudian menjadi senak serta membeli produk tersebut.15 sehingga 

dalam konteks pariwisata, promosi dilakukan dalam bentuk kegiatan yang 

memperkenalkan objek wisata dengan tujuan meningkatkan minat wisatawan untuk 

berkunjung ke objek wisata tersebut. 

Pariwisata tidak akan berkembang apabila para wisatawan enggan 

berkunjung. Hal ini juga dapat dimungkinakn karena keterbatasan informasi-

informasi menyangkut pariwisata tersebut, oleh karena itulah promosi pariwisata 

menjadi sangat penting. Promosi juga bertujuan untuk meningkatkan daya tarik suatu 

objek wisata terhadap calon wisatawan. Hal ini sesuai dengan pendapat Soekadjio 

bahwa wisatawan dan kebutuhannya tidak akan dikerjakan, namun produksi wisata 

kan disesiakan dengan permintaan wisatawan.16  

Dengan demikian, dapat ditarik pengertian bahwa promosi pariwisata 

merupakan cara untuk memperkenalkan potensi dan objek wisata yang dilaksanakan 

oleh para pelaku pariwisata baik dari pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat, baik 

dilakukan melalui media konvensioanl amupun modern. Upaya ini tentunya untuk 

menarik wisatawan baik domestik maupun mancanegara.  Sehingga kegiatan promosi 

pariwisata dapat menjdi strategi unggulan dalam kontek pengembangan pariwisata 

karena perannya sebagau pengubung antara objek wisata sebagai produk wisata dan 

wisatawan sebagai konsumen wisata. Selain itu, promosi menjadi faktor yang sangat 

penting dalam keberlangsungan pariwisata karena perannya sebagai penghubung 

                                                           
15 Gitosudarmo, I. 1998. Sistem Perencnaan dan Pengendalian Produksi edisi 2. Yogyakarta: BPFE 

Yogyakarta. Halaman 237 
16 Soekadijo R.G. 2000. Anatomi Pariwisata: Memahami Pariwisata sebagai Systemic Linkage. 

Jakarta:Gramedia Pustaka Utama. Halaman 4 
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antara objek wisata dan wisatawan. Fungsi dan manfaat utama promosi pariwisata 

yakni merangsang pasar untuk melaksanakan transaksi atau melaksanakan kunjungan 

wisata.  

Dalam konteks promosi pariwsata tentunya membutuhkan suatu media. Media 

merupakan istilah lain dari alat atau sarana. Media merupakan alat dalam 

berkomunikasi antara penyampai pesan dengan penerima pesan. Beberapa media 

yakni alat untuk menyimpan dan menyampaikan data atau informasi untuk keperluan 

tertentu.17 Media-media dalam promosi pariwisata antara lain meliputi media cetak, 

iklan, pameran, aktivitas kehumasan, dan media sosial. Disamping itu, media promosi 

juga dapat dilakukan melalui strategi tertentu. Kottler dan Keller menyatakan bahwa 

model AIDA (Attention, Interest, Desire, Action) merupakan model yang sering 

digunakan untuk melakukan promosi terhadap suatu produk.  

 Model AIDA dikenal sebagaimana seorang melakukan pemasaran produk 

yang disampaikan dengan kata yang tepat sehingga terjadi pengambilan keputusan 

terhadap pembelian produk tersebut. Model AIDAdapat berarti sebagai suatu pesan 

yag jarus mendapatkan perhatian, menjadi ketertarikan, menjadi minat dalam 

mengambil keputusan. Model ini berupaya menyampaikan akan kualitas dari pesan 

yang baik bagi para pelanggan.18 

Definisi tersebut dapat diimplikasikan bahwa AIDA (Attention, Interest, 

Desire, and Action) merupakan alat penyampaian suatu pesan yang ideal kepada 

                                                           
17 Noor. H.F. 2010. Ekonomi Media. Jakarta: Rajawali Pers  

 
18 Ibid hal.179 
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konsumen di mana melalui suatu tahapan yang terdiri dari perhatian 

(Attention/Awareness), ketertarikan (Interest), minat (Desire), dan mengambil 

tindakan (Action). Hal ini di mana seorang pemasar harus menyadari bahwa pesan 

yang disajikan tentang AIDA (Attention, Interest, Desire, and Action), yaitu : 

1) Perhatian (Attention) 

Menimbulkan perhatian pelanggan berarti sebuah pesan harus dapat menimbulkan 

perhatian baik dalam bentuk dan media yang akan disampaikan. Perhatian tersebut 

memiliki tujuan umum dan khusus kepada calon pelanggan yang akan menjadi 

target sasaran. Hal ini dapat desampaikan melalui tulisan dan gambar yang jelas 

dan menonjol serta perkataan yang menarik atau mudah diingat dan mempunyai 

karakteristik tersendiri. Pesan tersebut merupakan langkah awal dimana pesan 

tersebut akan dikenal, diketahui dan diingat oleh konsumen. Proses tersebut dapat 

dikatakan sebagai proses kesadaran akan adanya produk yang disampaikan kepada 

konsumen. 

2) Ketertarikan (Interest) 

    Ketertarikan berarti mengupayakan agar pesan yang disampaiakan  

    menimbulkan perasaan ingin tahu, mengamati, dan mendengar secara  

    lebih seksama.Hal ini terjadi karena adanya minat yang menarik perhatian  

    konsumen akan pesan yang ditunjukkan.  

3) Keinginan (Desire) 

Rasa keinginan ini terjadi dan berkaitan dengan  motif dan motivasi konsumen 

dalam membeli suatu produk. Motif ini dibedakan menjadi dua yakni motif 
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emosional dan rasional. Motif emosional terjadi akibat munculnya rasa emosi 

untuk membeli suatu produk. Sedangkan motif rasional, konsumen mampu 

mempertimbangjan keuntungan dan kerugian yang diperoleh.  

 

 

4) Tindakan (Action) 

Aspek tindakan terjadi dengan adanya keinginan yang kuat dari konsumen 

sehingga terjadi pengambilan keputusan dalam melakukan pembelian terhadap 

produk yang ditawarkan.   

  Berdasarkan penjabaran diatas, dapat disimpulkan bahwa promosi pariwisata 

memerlukan model yang tepat untuk memaksimalkan ketertarikan wisatawan 

terhadap objek wisata. Duta Wisata sebagai media promosi pariwisata telah 

memenuhi indikator AIDA yaitu memiliki isi pesan, merupakan bentuk promosi, 

menimbulkan attention (perhatian), menimbulkan Interest (Ketertarikan), 

menimbulkan Desire (Keinginan, merupakan sebuah Action atau tindakan nyata dan 

langsung dilakukan guna mempromosikan potensi dan objek wisata. 

E. Kakang-Mbakyu Sebagai Upaya Promosi Wisata Daerah Di Tingkat 

Nasional dan Internasional 

Pada saat ini setiap kabupaten/kota memiliki duta wisata sebagai bentuk 

pengembangan sumber daya manusia yang paham akan potensi wisata dan giat dalam 

kegiatan promosi wisata di daerahnya. Dalam UU Inpres Nomor 16 Tahun 2005 
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mengenai pengembangan pariwisata menyebutkan bahwa kegiatan dan pembangunan 

kepariwisataan bukan hanya milik pemerintah saja, melainkan ada peran swasta dan 

juga peran masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa duta wisata merupakan 

sebagian dari peran masyarakat yang ikut serta dalam pembangunan kepariwisataan 

disetiap daerah. Duta wisata ini dibentuk dengan tujuan para putra-putridaerah dapat 

mempromosikan potensi kekayaan wisata yang ada di daerahnya agar lebih dikenal 

oleh khalayak luas dan yang diharapkan dapat menjadi pribadi kreatif, inovatif, 

percaya diri, berpengalaman serat berjati diri. Duta wisata sendiri merupakan atraksi 

wisata yang bertujuan melestarikan budaya daerah, sekaligus sarana pengembangan 

potensi bakat, kreativitas, kecerdasan para generasi muda untuk menjadi figur yang 

dapat berperan dalam mempromosikan kekayaan seni, budaya dan pariwisata. Selain 

itu juga dapat berperan aktif dalam mempromosikan kepariwisataan. duta wisata 

merupakan atraksi wisata yang bertujuan melestarikan budaya daerah. Sekaligus 

sarana pengembangan potensi bakat, kreativitas, kecerdasan para generasi muda 

untuk menjadi figur yang dapat berperan dalam mempromosikan kekayaan seni, 

budaya dan pariwisata. Serta menghilangkan citra sebagai pelengkap kegiatan atau 

pajangan saja. 

Setiap kabupaten/kota memiliki nama atau branding tersendiri dalam 

penyebutan duta wisata. Di kota Malang duta wisata biasa dikenal dengan branding 

Kakang Mbakyu Kota Malang. Pemilihan Kakang Mbakyu di kota Malang diadakan 

di suatu acara bertajuk Festival. Kakang Mbakyu Fertival ini merupakan agenda 



37 
 

tahunan yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang 

bekerjasama dengan Paguyuban Kakang Mbakyu Kota Malang.  

Kegiatan pemilihan Kakang Mbakyu Kota Malang sebagai agenda resmi 

tahunan termuat dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 40 Tahun 2015 Tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Malang Tahun 2016. Dalam 

lampiran RKPD terdapat berbagai program dari semua Dinas Kota Malang, yang 

disebut dengan SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau sekarang disebut 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Adapun Pemilihan Duta Wisata Kakang 

Mbakyu Kota Malang termasuk dalam Program Pengembangan Pemasaran 

Pariwisata di dalam Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Malang, 

dengan anggaran sebesar Rp.250.000.000,00. Tujuan dari diselenggarakannya 

Pemilihan Kakang Mbakyu menurut RKPD Kota Malang tahun 2016 adalah 

tersedianya Duta wisata yang mampu mempromosikan kota Malang sebagai Kota 

Tujuan Wisata.19 Promosi dilakukan baik pada tingkat nasional maupun internasional. 

Sementara dalam konteks Rencana Strategis 2013-2018 Disbudpar Kota Malang, 

kakang mbakyu merupakan salah satu program promosi atau pemasasaran pariwisata 

yang diharapkan mampu mempromosikan daya tarik wisata Kota Malang.  

Adapun persyaratan untuk menjadi Kakang-Mbakyu Kota Malang adalah 

sebagai berikut: Laki-laki/perempuan, sehat jasmani & rohani, Warga Negara 

Indonesia (WNI), usia 17-24 tahun, belum pernah menikah dan belum pernah 

memiliki anak, pendidikan minimal SMA/sedang menempuh pendidikan SMA, tidak 

                                                           
19 Pemerintah Kota Malang. 2016. Peraturan Walikota Malang Nomor 40 Tahun 2015 Tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Malang Tahun 2016.  
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sedang menjabat sebagai duta wisata daerah lain, berpenampilan menarik dan 

memahami seluk-beluk potensi-potensi wisata di Kota Malang. Jadi untuk dapat 

menjadi Kakang Mbakyu Kota Malang tidak hanya sekedar memiliki penampilan 

yang menarik, tapi dibutuhkan kecerdasan berfikir dan berkepribadian baik. 

Kakang Mbakyu harus melewati seleksi yang ketat. Kriteria pemilihan  

Kakang Mbakyu sebagai duta wisata tidak hanya ditentukan oleh aspek keindahan 

ragawi (beauty), akan tetapi juga mempertimbangkan aspek kecerdasan intelektual 

(brain) dan kecerdasan emosional yang berdampak pada tindakan (behavior) secara 

proporsional. Ketiga aspek tersebutlah yang menjadi modal duta wisata untuk 

mendukung kemajuan pariwisata nasional berdasarkan prinsip Sapta Pesona.20 

Prinsip tersebut merupakan suatu kondisi yang harus dicapai guna menggenjot 

kunjungan wisatawan di Kota Malang 

Sebagai bukti bahwa Kakang Mbakyu bukan hanya sebagai pajangan, Kakang 

Mbakyu memiliki paguyuban resmi bernama Paguyuban Kakang Mbakyu Kota 

Malang (Pakandayu). Pakandayu merupakan wadah untuk para finalis menunjukkan 

peran serta dalam memajukan pariwisata Kota Malang melalui berbagai event yang 

dilaksanakan selama satu periode kepengurusan. Hal tersebut dilakukan guna 

memenuhi fungsi dan peran sosial kemasyarakatan duta wisata. Kakang-Mbakyu 

yang terpilih akan mengemban tugas sebagai duta wisata Kota Malang. Dikutip dari 

media massa merdeka.com, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang 

Ida Ayu Made Wahyuni mengatakan bahwa, pemilihan Kakang Mbakyu Kota 

                                                           
20 Nanda, Dian dkk. Konsep Diri Duta Wisata Kakang Mbakyu Kota Malang. Program Studi Psikologi 

Universitas Brawijaya Malang 
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Malang bertujuan untuk menghadirkan duta wisata Kota Malang. Duta Wisata Kota 

Malang memiliki tugas untuk mempromosikan potensi wisata Kota Malang.21 Duta 

wisata akan melaksanakan program-program kaitannya dengan promosi 

kepariwisataan di Kota Malang. Para duta wisata diharapkan mampu mengenalkan 

keindahan dan daya tarik pesona wisata Kota Malang kepada Indonesia dan dunia.  

 

F. Permasalahan Promosi Pariwisata Di Daerah Berdasarkan Pada Penelitian 

Terdahulu 

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan telah mengilhami penelitian ini. 

Berikut adalah uraian mengenai permasalahan dan penanganan dari penelitian 

terdahulu yang menjadi referensi dalam penelitian ini, yang berfokus pada promosi 

,media promosi, dan Duta Wisata.  

Promosi pariwisata dilakukan sebagai upaya pengenalan kepariwisataan. 

Dalam melakukan promosi dilakukan strategi khusus untuk mewujudkan tujuan 

promosi. Penelitian mengenai promosi pariwisata pernah dilakukan oleh Asiah 

Lestari, dkk (2016)22 dengan judul “Analisis Pengembangan Promosi Dalam Upaya 

Menarik Kunjungan Wisatawan (Studi Pada Taman Rekreasi Kota Malang)”. 

Permasalahan yang melatarbelakangi penelitian tersebut yaitu tingkat kunjungan 

wisatawan sepi akibat kurangnya promosi. Penanganan dari permasalahan tersebut 

                                                           
21 Anonim. 2018. Kota Malang direncanakan jadi tujuan wisata berbasis lingkungan. Merdeka.com. 

Diakses pada 2 Oktober 2018 
22Asiah Lestari, dkk. 2016. Analisis Pengembangan Promosi Dalam Upaya Menarik Kunjungan 

Wisatawan (Studi Pada Taman Rekreasi Kota Malang)”.  Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)|Vol. 40 

No.1. 
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yaitu melalui upaya-upaya pengembangan promosi oleh pihak pengelola Taman 

Rekreasi Kota Malang berupa iklan, penjualan langsung, interaktive/internet 

marketing, promosi penjualan, publikasi dan hubungan masyarakat serta personal 

selling. Dengan upaya promosi tersebut jumlah kunjungan wisata dapat meningkat. 

Penelitian lain juga pernah dilakukan oleh Yuliana (2013)23 dengan latar 

belakang masalah  kurang terkenalnya objek wisata dan minimnya kunjungan wisata 

ke Warung Apung Jimbung akibat kurangnya informasi yang diterima publik. 

Penanangan permasalahan dilakukan Dinas Pariwisata Kabupaten Klaten dengan cara 

menggencarkan promosi baik melalui media cetak maupun elektronik. Pelaksanaan 

promosi tersebut membuahkan hasil, dibuktikan dengan populernya wisata Warung 

Apung Jimbung di masyarakat serta adanya peningkatan jumlah pengunjung pada 

setiap tahunnya.  

 Selain promosi yang baik, media promosi juga diperlukan untuk 

mengoptimalkan hasil promosi. Penelitian mengenai pemanfaatan media promosi 

pernah dilakukan oleh Pahrul Irfan dan Apriani  (2017)24 dengan latar belakang 

permasalahan yaitu belum efektifnya promosi yang dilakukan dengan menggunakan 

metode konvensional seperti brosur/pamflet, dan sebagainya, promosi membutuhkan 

biaya yang besar dan informasi mengenai pariwisata tidak secara cepat diperoleh 

masyarakat. Untuk itu, diterapkanlah  promosi pariwisata melalui internet dapat 

dilakukan dengan membuat website pariwisata (etourism), promosi video pariwisata 

                                                           
23 Yuliana. 2013. Strategi Promosi Dinas Pariwisata dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan di 

Warung Apung Jimbung. Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
24 Pahrul Irfan dan Apriani. 2017. Analisa Strategi Pengembangan E-Tourism Sebagai Promosi 

Pariwisata Di Pulau Lombok. ILKOM Jurnal Ilmiah Volume 9 Nomor 3 Desember 2017. Hal.325 
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melalui youtube dan jejaring sosial, dan ulasan-ulasan yang membahas pariwisata di 

Pulau Lombok. Promosi dengan media internet tersebut mampu mempercepat 

penyampaian informasi terkait dengan pariwisata sehingga wisatawan yang tertarik 

untuk berkunjung meningkat, cara ini juga mampu mengurangi pengeluaran dana 

pemerintah terkait dengan promosi wisata. Kekurangannya yaitu sistem aplikasi 

belum dapat memberikan rekomendasi objek wisata kepada wisatawan berdasarkan 

karakteristik wisatawan. 

 Penelitian Sarjono (2017)25 juga melakukan penelitian dari permsalahan 

kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai city brand Kota Pekalongan sebagai 

Kota Batik. Penelitian menunjukan bahwa Instagram bermanfaat untuk kegiatan 

promosi city brand  kota Pekalongan sebagai kota Batik. Bentuk city brand yang 

dilakukan yaitu melalui media sosial Instagram dengan menggunakan akun 

@instapekalongan, dengan kriteria atribut, pesan, diferensiasi dan ambasador yang 

ditampilkan melalui tampilan foto dan video . Melalui cara tersebut kota Pekalongan 

mampu menarik follower untuk melihat bahkan ada keinginan datang dan tinggal 

dikota Pekalongan. Dari fenomena tersebut artinya semua memiliki peluang yang luas 

untuk melakukan komunikasi dan promosi tempat-tempat wisata melalui Instagram 

dengan fitur-fitur pendukung yang dapat dimanfaatkan secara maksimal.  

                                                           
25 Sarjono. 2017. Media Sosial Dan City Branding (City Branding Pekalongan Green City Melalui 

Media Sosial Instagram). Fakultas Komunikasi dan Informatika Universitas Surakarta. 
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Penelitian mengenai promosi pariwisata melalui duta wisata pernah dilakukan 

oleh Chentia Aisya Oktarina26. Di dalam penelitiannya menyebutkan bahwa promosi 

di Surabaya sudah dilakukan dengan beragam cara seperti dengan promosi 

konvensional (iklan, brosur, dll) maupun promosi dengan menggunakan media 

internet. Namun pemasaran langsung dan personal selling belum dapat dilakukan 

dengan optimal. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Kota Surabaya 

menyelenggarakan pemilihan duta wisata dengan branding Cak dan Ning Surabaya. 

Cak dan Ning Surabaya ini dapat membantu mempromosikan pariwisata Kota 

Surabaya.  karena hampir semua Cak dan Ning Surabaya menguasai bahasa inggris, 

berpenampilan rapi, ramah, disiplin, serta memiliki wawasan yang luas tentang kota 

Surabaya. Cak dan Ning Surabaya melakukan lima hal dalam promotional tools yaitu 

penjualan perorangan (personal selling) melalui interaktifitas dengan wisatawan, 

promosi Penjualan (sales promotion) dengan pemberian Voucher untuk Membantu 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pemasaran internet (internet marketing) 

melalui interaktifitas dengan Netizen sebagai agen promosi, publisitas (publicity) 

untuk membina hubungan baik dengan media, dan pemasaran langsung (direct 

marketing) dengan nonton film dan blusukan ke rumah tokoh bersejarah di Surabaya. 

Sehingga promosi berjalan dengan maksimal dan jumlah wisatawan yang berkunjung 

bertambah. 

Dari penelitian-penelitian diatas dapat disimpukan bahwa kegiatan promosi 

memerlukan  media dan alat yang tepat dan efektif.  Promotional tools terdiri dari 

                                                           
26 Chentia Aisya Oktarina. 2016. Peran Cak Dan Ning Surabaya Dalam Strategi Promosi Kota 

Surabaya . Commonline Departemen Komunikasi| VOL. 4/ NO. 2 
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iklan (advertising), penjualan perorangan (personal selling), promosi penjualan (sales 

promotion), pemasaran internet (internet marketing), publisitas (publicity/public 

relation), dan pemasaran langsung (direct marketing).  Keterlaksanaan seluruh alat 

promosi tersebut mampu mengoptimalkan keberhasilan promosi. Komunikasi 

pemasaran dalam promosi pariwisata daerah dapat dilakukan dengan baik oleh setiap 

individu yang memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai potensi wisata daerah 

dan memiliki sikap serta kepribadian yang baik sehingga dapat menginformasikan 

potensi wisata dengan efektif. Duta Wisata dapat dijadikan media yang baik untuk 

mempromosikan pariwisata daerah karena memiliki kemampuan yang dapat 

melaksanakan seluruh promotional tools tersebut. Duta Wisata mampu menjadi 

media promosi pariwisata setiap daerah.  

 


