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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang  

Sejak tahun 2011, beberapa kota di Indonesia telah disediakan bus 

tingkat wisata oleh pemerintah kota setempat. Kota-kota di Indonesia yang 

sudah memiliki bus tingkat wisata adalah Solo, Bandung, Daerah Khusus 

Ibukota (DKI) Jakarta dan Semarang. Setiap pemerintah kota telah menamai 

bus tingkat wisatanya dengan nama tersendiri dan mempunyai makna 

tertentu. Misalnya : Werkudara untuk Solo, Bandros untuk Bandung, Mpok 

Siti untuk DKI Jakarta dan Semarjawi untuk Semarang. Pengadaan bus yang 

memiliki 2 lantai tersebut dimaksudkan untuk fasilitas wisata, bukan lagi 

seperti pada era 1980-an yang mana bus tingkat digunakan sebagai alat 

transportasi dalam kota. 

Kini, Pemerintah kota (Pemkot) Malang, khususnya Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata telah menyediakan bus tingkat wisata yang dapat 

menunjang wisatawan domestik maupun mancanegara. Pengadaan bus 

tingkat  wisata ini bisa dikatakan menyusul beberapa kota lain seperti Solo, 

Bandung, Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dan Semarang. Ini 

merupakan bentuk inovasi Pemkot Malang yang supportif dalam 

mengembangkan pelayanan publik, yakni memudahkan para wisatawan 

domestik dan mancanegara ketika berkunjung ke kota Malang. 

Terlebih dengan gelar yang disandang oleh kota Malang, yakni kota 

pesiar karena kondisi alam yang elok menawan, bersih, sejuk, tenang, dan 

fasilitas wisata yang memadai  sangat cocok untuk tempat berlibur. Sehingga 
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para wisatawan tidak lagi merasa bingung ketika hendak berkeliling di kota 

Malang. Karena dengan menaiki bus MACITO, para wisatawan dapat 

mengakses referensi rute perjalanan atau destinasi yang disediakan oleh 

Pemkot Malang diantaranya : Balai Kota-Jalan Kahuripan-Jalan Semeru-Jalan 

Ijen-Museum Brawijaya-Jalan Simpang Balapan- Jalan Semeru-Balai Kota 

lagi. 

Saat ini, bus yang bernama MACITO (Malang City Tour) ini terdapat 

dua unit yang dimaksudkan untuk memudahkan para wisatawan yang datang 

ke kota Malang, baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Bus 

bertingkat dua ini memiliki kabin yang terbuka membuat penumpang bisa 

leluasa menikmati keindahan kota Malang dan memiliki kapasitas 

penumpang 40 orang (Nugroho, Cahyo . 2014. Bis Wisata Gratis Kota 

Malang Siap Manjakan Wisatawan . 10.51 wib). 

Ada kesan tersendiri ketika menaiki bus tingkat wisata ini. Banyak 

sensasi yang bisa dirasakan saat menaiki bus wisata ini. Tidak hanya 

merasakan terik matahari dan memandang keindahan kota Malang secara 

langsung, dengan bus ini penumpang sepuas-puasnya mengunjungi berbagai 

sudut kota Malang. Adapun kesan lain saat menaiki bus wisata ini, di tangga 

naik bus penumpang langsung disambut dengan senyuman manis Marilyn 

Monroe, bintang tenar asal Amerika Serikat di masa lalu. Keberadaan gambar 

ratu kecantikan asal negeri Paman Sam ini jelas akan semakin menambah 

semangat para wisatawan terutama wisatawan asing untuk bernostalgia di 

kota Malang 
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Di dalam bus juga terdapat pemandu wisata yang bertugas memandu 

para wisatawan, namun selain itu pemandu wisatawan juga akan bercerita 

tentang sejarah-sejarah kota Malang. Tidak hanya di ajak berkeliling kota 

Malang akan tetapi para wisatawan juga mengetahui sejarah apa saja yang 

terdapat di kota Malang.  

Adapun jadwal dan rute keberangkatan dari bus MACITO itu sendiri, 

yakni Senin-Sabtu jam  9.00 - 12.00 dan 14.00 - 16.00. kalau hari Minggu 

jam 9.00 - 12.00 saja. Rute bis MACITO berawal di Balai kota Malang. Di 

depan Balai kota terdapat monument yang berbentuk seperti Bamboo 

Runcing. Bamboo Runcing merupakan senjata pertama yang digunakan untuk 

melawan kolonialisme Belanda. Senjata ini sangat ampuh untuk mengusir 

para penjajah. Disana juga terdapat Teratai yang menggambarkan satu 

kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sedangkan tangga yang membentuk 4 

dan 5 menunjukkan tahun kemerdekaan Indonesia. Tugu ini  berada di tengah 

tengah lingkaran kolam yang menggambarkan Negara Indonesia merupakan 

Negara Maritime yang dikelilingi oleh laut. Didalam kolam tersebut terdapat 

teratai berwana merah putih yang melambangkan warna bendera Negara 

Indonesia. 

Selanjutnya perjalanan akan dilanjutkan ke Kayutangan. Disana 

terdapat bangunan tua yang berada di seberang kantor BCA. Menuju jalan 

Semeru, disana akan ada monument Adipura. Setelah itu, bis akan melewati 

Stadion Gadjayana. Kemudian, memasuki jalan Ijen Boulevard anda akan 

melihat monument yang berbentuk seperti Bunga. Monument itu bernama 
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monument Seroja yang dibangun untuk mengenang perjuangan para 

pahlawan yang merelakan nyawanya untuk sebuah kemerdekaan. 

 Di jalan Ijen Boulevard juga terdapat museum yang bernama 

Museum Brawijaya . Museum ini dibangun oleh Brigjen TNI Soerachman. 

Nama Brawijaya diambil berdasarkan keputusan Pangdam VIII/Brawijaya 

pada tanggal 16 April 1968. Sebulan setelahnya tepatnya tanggal 4 Mei 1968 

museum ini diresmikan (Hariyanto, Hadi . 2015 . Yuk Keliling Kota Malang 

Gratis dengan Bus MACITO . 10.15 wib).  

Perjalanan dilanjutkan ke Gereja Ijen dan menuju Simpang 

Balapan. Disana terdapat monument Hamid Roesdi. Komandan Hamid 

Roesdi adalah seorang yang ditakuti lawan, dihormati kawan dan dipatuhi 

oleh anak buahnya. Perjalanan pun selesai sampai disini, bus kemudian 

berputar arah kembali ke Balai kota Malang lewat jalur yang sama. 

Keberadaan bus pariwisata ini bisa saja menjadi salah satu instrumen 

perkembangan pariwisata di kota Malang, namun harus diperhitungkan 

struktur dan kondisi jalan, terutama bagi mereka yang naik di lantai dua bus 

tingkat itu. Karena, Adapun kekhawatiran saat berada dalam bus yang terletak 

di kabin atas karena masih banyak dahan maupun ranting pohon yang rendah 

sehingga bisa mengenai penumpang. Selain itu, masih banyaknya kabel listrik 

serta beberapa board reklame yang jaraknya sangat dekat dengan penumpang 

di tingkat dua, sehingga membahayakan penumpang akan tetapi, di bus itu 

disiapkan petugas dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) kota Malang 

untuk menghalau ranting pohon yang mengganggu penumpang. (Maharani, 

Esthi. 2014 . Asyik! Kota Malang Punya Bis Wisata. 10.15 wib).  

https://plus.google.com/102129995114481432066
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Untuk tetap bisa bertahan dan berkembang dalam menghadapi 

banyaknya destinasi wisata di Indonesia, Dinas Pariwisata harus menjaga 

kualitas jasa dan mengkomunikasikan potensi dengan tepat sehingga 

memunculkan peluang untuk berkembang dan mengungguli pesaing-

pesaingnya dan juga dapat memaksimalkan dalam memasarkan wisata kota 

Malang. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlu membuat strategi promosi 

yang matang. 

Dengan komunikasi pemasaran yang baik dan strategi yang tepat, 

sebuah pariwisata dapat dipasarkan ke wisatawan untuk menarik wisatawan. 

Berbagai strategi untuk menarik para wisatawan agar datang ke kota Malang 

dan sebisa mungkin mengajak para wisatawan lainnya untuk datang 

berkunjung ke kota pesiar ini. Bus wisata tingkat ini sangat membanggakan 

sehingga dapat meningkatkan citra positif kota Malang khususnya, dan 

Indonesia pada umumnya sebagai destinasi wisata. 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Malang terus berupaya 

meningkatkan potensi kota Malang, termasuk memberikan pelayanan terbaik 

kepada para wisatawan. Hal ini salah satunya diwujudkan dengan 

pengoperasian bus tingkat wisata yang bernama Malang City Tour 

(MACITO), yang resmi dioperasikan pada tanggal 7 Februari 2015 dan agar 

kita dapat mengajak turis datang ke Malang dengan mengarahkan objek 

wisata mana yang dikunjungi dengan naik bus MACITO dan mengelilingi 

objek-objek wisata yang ada di kota Malang (Malang, Radar . 2015 . Sabtu-

Minggu, Warga Gratis Naik Bus Wisata . 10.15 wib).  ) .  
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Pemasaran yang menyatu merupakan rangkaian proses pemasaran 

secara lebih maksimal. Tanpa adanya bagaimana strategi pemasaran yang 

teruji, bisa dipastikan pemasaran akan jatuh, terlebih apabila muncul berbagai 

produk kompetitif yang dikeluarkan oleh rival-rival bisnis. Melalui strategi 

ini sebuah proses pemasaran yang baik dapat dipertahankan, memberikan 

cara-cara yang baru yang membuat para pelanggan senantiasa menemukan 

keunikan dalam produk, hal ini merupakan salah satu strategi yang 

dibutuhkan dalam pemasaran.  

Dalam hal ini, bagaimana cara pemasaran yang dilakukan oleh 

pemerintah kota Malang agar wisata kota Malang dapat dikenal oleh 

masyarakat luas adalah dengan memasarkan bus MACITO sebagai daya tarik 

untuk menarik wisatawan berkunjung ke kota Malang.  

Adapun desain pemasaran terbaik untuk mencapai tujuan pemasaran 

dengan menggunakan kiat-kiat memaksimalkan desain website, periklanan 

(advertising), hubungan masyarakat (public relation), promosi lokasi 

(location promotion), social networking, penetapan harga (pricing), membuat 

acara/tayangan langsung (live events), pengemasan (packaging), sebagai 

upaya penciptaan kreativitas dan inovasi pada bidang-bidang yang memang 

merupakan fokus utama strategi pemasaran (Hermawan, 2012 : 34). 

Cara pemasaran yang sering dilakukan oleh suatu perusahaan adalah 

dengan cara melakukan penyebaran pemasaran itu sendiri, atau lebih sering 

dikenal dengan istilah bauran pemasaran. Bauran pemasaran (marketing mix) 

sendiri didefinisikan sebagai suatu strategi yang dilakukan oleh suatu 

perusahaan yang dapat meliputi penetapan master plan dan mengetahui serta 
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menghasilkan pelayanan (penyajian) produk yang memuaskan pada suatu 

segmen pasar tertentu dimana segmen pasar tersebut telah dijadikan pasar 

sasaran untuk produk yang telah diluncurkan guna menarik konsumen 

melakukan pembelian.  

Dalam hal ini, bus MACITOlah yang menjadi master plan dari 

bagaimana cara pemasaran atau strategi untuk memuaskan wisatawan, 

dimana para wisatawan ini merupakan sasaran dari startegi pemasaran oleh 

Pemkot Malang untuk menarik para wisatawan yang datang berkunjung ke 

kota Malang.  

Dalam melakukan dan merencanakan pemasaran, beberapa 

perusahaan telah menggunakan berbagai cara yang kemudian dikombinasikan 

menjadi satu, untuk jenis strategi pemasaran ini lebih akrab dikenal dengan 

istilah bauran pemasaran. Bauran pemasaran juga dapat didefnisikan sebagai 

perpaduan berbagai strategi yang berupa kegiatan atau faktor-faktor penting 

yang merupakan hal-hal yang menjadi inti dari strategi pemasaran itu sendiri 

(Hermawan, 2012 : 36).  

Produk sebagai objek pemasaran sangat vital yang mempengaruhi 

keberhasilan perusahaan dalam mendatangkan tingkat keuntungan atau laba 

yang akan tetap menjaga aktivitas operasional dan kesehatan keuangan 

perusahaan. Secara luas, produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan 

ke pasar untuk memuaskan suatu kebutuhan atau keinginan. Melalui produk, 

produsen dapat memanjakan konsumen. Karena dari produk akan dapat 

diketahui, seberapa besar kepuasan dan kebutuhan akan produk itu sendiri 

dalam kehidupan konsum      
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Sudah dapat diketahui produk yang menjadi objek pemasaran yang 

sangat penting dalam menarik wisatawan untuk berkunjung dan membantu 

memperkenalkan wisata-wisata yang ada di kota Malang adalah bus 

MACITO. Karena, dengan menggunakan bus MACITO kita bisa mengukur 

dan mengetahui seberapa besar kepuasan yang didapat oleh wisatawan saat 

berkunjung ke kota Malang.  

Kegiatan promosi biasanya merupakan salah satu komponen yang 

menjadi prioritas dari kegiatan pemasaran. Dengan adanya promosi maka 

konsumen akan mengetahui bahwa perusahaan meluncurkan produk baru 

yang akan menggoda konsumen untuk melakukan kegiatan pembelian. 

Banyak yang mengatakan bahwa kegiatan promosi identik dengan dana yang 

dimiliki oleh perusahaan. Semakin besar dana yang dimiliki oleh perusahaan, 

umumnya akan menghasilkan promosi yang juga sangat besar. Namun dana 

bukanlah segala-galanya. Dana yang terbatas dapat diatasi dengan inovasi 

yang lebih cerdas dan tepat (Hermawan, 2012:38). 

Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah dengan menganalisis 

keunggulan produk, modal lain yng dimiliki oleh perusahaan, dan segmen 

pasar yang dibidik. Dengan mempertimbangkan faktor strategi pemasaran 

yang telah dibuat, maka promosi dapat dilakukan dengan lebih cerdas dan 

efisien serta tepat sasaran. 

Kegiatan promosi sangat erat kaitannya dengan penyebaran informasi 

untuk disampaikan ke konsumen yakni : program periklanan yang dijalankan, 

promosi dengan mengutamakan penjualan yang dilakukan secara pribadi, 



9 
 

promosi yang dilakukan dengan mengedepankan aspek penambahan 

intensitas nilai produk, promosi dengan cara meningkatkan publisitas.  

Keempat komponen tersebut harus dapat dilakukan secara sinkorn 

agar dapat menghasilkan pemasaran yang baik dalam jangka panjang, 

sehingga keuangan perusahaan dapat berjalan dengan sehat dan kesejahteraan 

dapat ditingkatkan baik bagi perusahaan maupun karyawan.  

Pemkot Malang telah melakukan kegiatan promosi wisata-wisata yang 

ada di kota Malang yaitu dengan melakukan promosi melalaui iklan disetiap 

media. Bukan hanya itu, promosi juga dilakukan secara pribadi dalam arti 

dengan memberitahukan kepada warga kota Malang adanya bus wisata 

MACITO. Bahkan promosi ini juga mengedepankan aspek penambahan 

intensitas wisata yang cukup beragam dan penuh inovasi dari apa yang akan 

ditawarkan kepada para wisatawan. Dan kegiatan promosi yang terakhir 

adalah dengan pengadaan bus MACITO oleh Pemkot Malang yang digunakan 

untuk memfasilitasi  wisatawan untuk memudahkan para wisatawan domestik 

dan mancanegara saat berkunjung ke kota Malang sekaligus memanjakan 

mereka dengan pesona wisata yang ada di kota Malang guna menunjang 

pariwisata dan menarik para wisatawan.  Maka, dengan ini peneliti tertarik 

untuk mengkaji bagaimana komunikasi pemasaran bus MACITO dalam 

menarik wisatawan yang dilakukan oleh pemerintah kota Malang.  

 
1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan 

masalah sebagai berikut : “Bagaimana komunikasi pemasaran yang dilakukan 

oleh bidang Pengembangan Produk dan Promosi pemerintah kota Malang 
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terkait dengan memasarkan bus Malang City Tour (MACITO) dalam menarik 

wisatawan?”  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui bagaimana komunikasi pemasaran bus Malang 

City Tour (MACITO) yang dilakukan oleh bidang Pengembangan Produk dan 

Promosi pemerintah kota Malang dalam menarik wisatawan. 

 
1.4 Kegunaan Penelitian 

Peneliti berharap, hasil dari penelitian ini dapat memberikan kegunaan 

akademis dan praktis. 

1.2.1 Kegunaan Akademis  

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap 

perkembangan studi ilmu komunikasai khususnya tentang fungsi 

komunikasi pemasaran untuk sebuah produk jasa. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi civitas akademika. 

1.2.2 Kegunaan Praktis 

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi pada peningkatan pemasaran bus Malang City Tour (MACITO) 

oleh bidang Pengembangan Produk dan Promosi wisata kota Malang dalam 

menarik wisatawan berkunjung ke kota Malang. Bagi peneliti, di samping 

sebagai bahan peyusunan skripsi juga bermanfaat untuk menambah 

pengetahuan tentang komunikasi pemasaran.   

 


