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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi 

sumber daya alam yang berlimpah, termasuk didalamnya keanekaragaman hayati, 

alam dan peninggalan sejarah/budaya. Berlimpahnya sumber daya alam yang ada 

dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi ketika sumber daya tersebut dapat 

dikelola dengan baik sesuai dengan apa yang diminati masyarakat sehingga 

pemanfaatan sumber daya alam tersebut tidak akan menghabiskan waktu atau 

materi akibat ketidak berhasilan dalam mengelola suatu sumber daya alam. 

Pariwisata merupakan salah satu pemanfaatan sumber daya alam yang dapat 

bernilai ekonomi tinggi bagi suatu daerah yang mengelola sumber daya alam 

menjadi suatu tempat wisata yang dapat menarik pengunjung baik pengunjung 

dari dalam maupun luar negeri. Disamping bernilai ekonomi yang tinggi, 

pariwisata dapat menumbuhkan dan meningkatkan rasa bangga terhadap bangsa 

sehingga akan tumbuh masyarakat yang lebih peduli terhadap suatu bangsa. 

Menurut Sari (2015:33) pariwisata adalah hal yang diminati oleh setiap individu, 

karena dapat menghilangkan kejenuhan, meningkatkan kreativitas dan mampu 

menunjang produktivitas individu serta mampu menunjang perekonomian. 

Pariwisata merupakan salah satu kegiatan yang mempunyai peranan dalam 

menunjang perekonomian. Sektor ini dicanangkan selain sebagai salah satu 

sumber penghasil devisa yang cukup andal, juga merupakan sektor yang mampu 
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menyerap tenaga kerja dan mendorong perkembangan investasi. Untuk 

mengembangkan sektor ini pemerintah berusaha keras membuat rencana dan 

berbagai kebijakan yang mendukung kearah kemajuan sektor pariwisata. Salah 

satu kebijakan tersebut adalah menggali, menginventarisasi dan mengembangkan 

kepariwisataan yang sesuai dengan dasar hukum. 

Dasar hukum pariwisata yang ada di Indonesia tercantum dalam Undang 

Undang RI Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pengembangan Kepariwisataan. 

Pengembangan kepariwisataan dilakukan melalui pelaksanaan rencana 

pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, 

dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata. 

Pembangunan dan pengembangan pariwisata dilakukan berdasarkan rencana 

induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan 

kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, 

dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota. Pembangunan 

kepariwisataan ini merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka 

panjang nasional. Untuk menunjang pelaksanaan pengembangan pariwisata ini, 

maka Pemerintah Pusat bersama lembaga yang terkait dengan kepariwisataan 

menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kepariwisataan untuk 

mendukung pembangunan kepariwisataan pada tiap daerah yang pasti memiliki 

potensi tersendiri. 

Kabupaten Malang memiliki potensi di sektor pariwisata. Dimulai dari 

peninggalan sejarah yang tercatat dalam buku-buku sejarah, serta memiliki 

banyak pilihan wisata alam, seperti pantai, coban dan rafting serta desa wisata. 

Hal ini juga didukung dengan luas wilayah Kabupaten Malang yang memiliki luas 
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wilayah terluas kedua di Jawa Timur dan memiliki garis pantai terpanjang kedua 

setelah Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan fakta tersebut Kabupaten Malang 

memiliki ratusan obyek wisata yang tersebar di 33 Kecamatan (Dinas Pariwista 

dan Kebudayaan Kabupaten Malang : 2017). Potensi ini yang membuat 

Kabupaten Malang memiliki daya saing kuat di Jawa Timur. Potensi yang tersebar 

di 33 Kecamatan dengan 300 Objek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) membuat 

Kabupaten Malang memiliki hampir semua kategori wisata, yakni wisata minat 

khusus, wisata buatan, wisata alam, wisata kuliner dan wisata budaya. Wisata 

alam sendiri merupakan satu kekuatan tersendiri untuk Kabupaten Malang, hal ini 

dikarenakan wilayah Kabupaten Malang yang dianugerahi keindahan alam dan 

didukung dengan luas wilayah Kabupaten Malang, sehingga memunculkan daya 

tarik wisata alam yang beraneka ragam dan unik. Tak heran memang jika 

pemerintah Kabupaten Malang sangat menaruh perhatian terhadap pariwisata 

yang ada di Kabupaten Malang. Hal ini dikarenakan Kabupaten Malang memiliki 

beragam alternatif wisata bagi para wisatawan dan secara tidak langsung 

Kabupaten Malang memiliki peluang yang besar di sektor pariwisata.  

Dari uraian diatas Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Malang memiliki peran yang penting dalam memasarkan  

objek wisata yang ada, mengingat Kabupaten Malang memiliki lebih dari 300 

ODTW yang tersebar di 33 Kecamatan. Jumlah yang tidak sedikit ini tentunya 

memiliki beberapa permasalahan yang muncul. Salah satu permasalahan yang 

muncul adalah tidak sebandingnya jumlah objek wisata yang ditangani dengan 

jumlah potensi wisata yang ada. Pada tahun 2011 hingga 2015, Dinas Pariwisata 

dan Kebudayaan Kabupaten Malang (Disparbud Kabupaten Malang) hanya 
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mampu menangani 5 objek wisata atau sekitar 1 objek wisata saja setiap 

tahunnya. Padahal pada tahun 2011 hingga 2015 tercatat Kabupaten Malang 

memiliki rata rata 90 potensi objek wisata baru (Review Rencana Strategis 

Disparbud Kabupaten Malang : 2015).  

Selain permasalahan di atas, berdasarakan Review Rencana Strategis 

Disparbud Kabupaten Malang, masih terdapat satu permasalahan lagi. Masalah 

berikutnya adalah pada efektivitas pemasaran  yang dilakukan oleh Bidang 

Pemasaran Disparbud Kabupaten Malang. Dari hasil review tersebut, rasio 

kunjungan wisatawan dari tahun ke tahun hanya mengalami peningkatan 

maksimal 2% per tahun (Review Rencana Strategi Disparbud Kabupaten Malang : 

2015). Padahal pemasaran merupakan kegiatan vital untuk memperkenalkan objek 

wisata baru dan menjual objek wisata yang sudah dikenal masyarakat namun 

belum memiliki kunjungan yang besar. Disparbud Kabupaten Malang sendiri 

memiliki target 3-5% setiap tahunnya. Fakta yang belum sesuai dengan target 

inilah yang merupakan permasalahan bagi Disparbud Kabupaten Malang, 

khususnya bagi Bidang Pemasaran yang memiliki porsi sebagai pembuat strategi 

pemasaran.  

Sebagai tindak lanjut dari Review Rencana Strategis Disparbud Kabupaten 

Malang tersebut maka Bidang Pemasaran sebagai Bidang terkait mengadakan 

beberapa langkah pembenahan. Hal pertama yang dilakukan adalah pencatatan 

ulang untuk semua ODTW yang sudah ada maupun yang memiliki potensi untuk 

dikembangkan ke depannya. Langkah selanjutnya adalah membuat event dan 

kegiatan untuk mengangkat ODTW  tersebut. Event dan kegiatan ini juga 

merupakan salah satu langkah dari Bidang Pemasaran untuk mempromosikan 
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ODTW yang ada, selain itu perlu adanya perumusan strategi pemasaran supaya 

apa yang menjadi tujuan pemasaran diatas dapat tercapai. (Hasil wawancara 

dengan Bapak Budi, 12 Juli 2017).  

Dikaitkan dengan teori perumusan strategi yang dikemukakan oleh Hadari 

Nawawi (2012:148) bahwa perumusan strategi pemasaran di dalamnya 

menggabungkan antara indikator internal dan eksternal yang nantinya digunakan 

untuk mencapai suatu tujuan. Lingkungan internal dari pariwisata misalnya adalah 

Sumber Daya Manusia (SDM), lokasi, pelayanan dan fasilitas pendukung. 

Lingkungan eksternal  pariwisata misalnya adalah seperti keadaan geologis, sosial 

budaya, dan pesaing wisata dari daerah lain. Analisis lingkungan internal dan 

eksternal ini digunakan untuk menyusun strategi yang nantinya akan digunakan 

untuk pedoman dari Bidang Pemasaran Disparbud Kabupaten Malang. Dalam 

perumusan strategi pada umumnya akan menggunakan analisis yang biasa 

digunakan oleh organisasi yang berorientasi profit, akan tetapi cara perumusan 

tersebut dapat diadopsi oleh organisasi non-profit dengan lebih memperhatikan 

visi, misi dari instansi tersebut. Dengan demikian pemerintah dalam hal ini 

Disparbud Kabupaten Malang dapat mengambil langkah yang tepat untuk 

memasarkan pariwisata yang ada di Kabupaten Malang.  

Dalam penyusunan sebuah langkah strategis, maka langkah strategis yang 

disusun harus sesuai dengan visi misi dan tujuan dari Pemerintah Kabupaten 

Malang. Kabupaten Malang sendiri memiliki visi misi dan tujuan yang tertuang 

dalam slogan “MADEP MANTEB MANETEP” (Review Rencana Strategis 

Disparbud Kabupaten Malang : 2015) . Inilah yang menjadi pedoman penyusunan 

strategi pemasaran wisata Disparbud Kabupaten Malang, selain itu dalam 



6 

 

 

 

penyusunan strategi pemasaran perlu memperhatikan dimensi-dimensi strategi 

yang digunakan. Analisa dalam pengembangan strategi berdasarkan dimensi-

dimensi strategi yang digunakan yaitu tujuan, kebijakan, dan program (Mintzberg, 

Lampel, Quinn, Ghosal : 2003). Berdasarkan uraian tersebut maka penelitian ini 

ingin menganalisis permasalahan yang ada, dan merumuskannya dengan judul :  

”Perumusan Strategi Pemasaran Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Malang”. 

1.2 Rumusan Masalah  

Sesuai dengan gambaran permasalahan di atas, Disparbud Kabupaten 

Malang memerlukan semacam upaya strategis untuk memasarkan ODTW (Obyek 

dan Daya Tarik Wisata) yang ada di Kabupaten Malang. Berdasarkan 

permasalahan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana tujuan Bidang Pemasaran sesuai dengan rumusan visi, misi 

dan rencana strategis pada Disparbud Kabupaten Malang? 

2. Bagaimana lingkungan internal dan eksternal pada Disparbud Kabupaten 

Malang khususnya dalam rangka perumusan strategi pemasaran wisata 

untuk ODTW di Kabupaten Malang? 

3. Bagaimana strategi pemasaran yang sesuai untuk pengembangan ODTW 

pada Disparbud Kabupaten Malang? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui tujuan Bidang Pemasaran sesuai dengan rumusan visi, 

misi, dan rencana strategis pada Disparbud Kabupaten Malang. 

2. Menganalisis faktor internal dan eksternal dalam penyusunan 

strategi pemasaran pariwisata pada Disparbud Kabupaten Malang. 

3. Merumuskan strategi pemasaran pariwisata yang sesuai untuk 

memasarkan ODTW pada Disparbud Kabupaten Malang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan 

acuan yang dapat digunakan untuk beberapa kepentingan, antara lain : 

1. Akademis 

Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai suatu 

karya ilmiah yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan 

yang berhubungan dengan kepariwisataan, khususnya untuk Kabupaten 

Malang dan Jawa Timur pada umumnya, dan sebagai bahan masukan bagi 

peneliti maupun pihak lain yang tertarik dalam bidang penelitian yang 

sama.  
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2. Praktis 

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan dan 

pertimbangan bagi pihak pemerintah daerah khususnya pada Disparbud 

Kabupaten Malang dalam upaya pengembangan kawasan objek wisata.  


