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ABSTRAK 

Jauza Alayya. 2018. Strategi Komunikasi Pariwisata Pascabencana. Studi Kasus 

pada pemerintah Provinsi BaliPascabencana Erupsi Gunung Agung Tahun 2017. 

Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 

Brawijaya. Pembimbing: Dian Tamitiadini. 

 

Bencana erupsi Gunung Agung 2017 merupakan bencana alam yang 

cukup besar dan berdampak banyak bagi Bali. Salah satu dampak yang dirasakan 

ialah kerugian bagi sektor pariwisata. Pada sektor pariwisata, bencana erupsi 

Gunung Agung menyebabkan penurunan jumlah kunjungan wisatawan ke Bali, 

terutama jumlah wisatawan mancanegara. Penurunan jumlah wisatawan ke Bali 

ini menyebabkan kerugian bagi sektor perekonomian. Hal ini dikarenakan sektor 

pariwisata di Bali merupakan sektor utama dalam menggerakkan roda 

perekonomian di Bali.  

Dalam menghadapi bencana erupsi Gunung Agung, Pemerintah Daerah 

Bali dalam hal ini Dinas Pariwisata Provinsi Bali tidak hanya melakukan 

penanganan sendiri melainkan bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata, 

organisasi pariwisata, dan industri pariwisata yang ada di Bali. Bentuk kerja sama 

ini dilakukan dengan membentuk Bali Tourism Hospitality sebagai suatu lembaga 

khusus yang bersifat sementara untuk melakukan penanganan pariwisata 

pascabencana erupsi Gunung Agung. Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan strategi komunikasi pariwisata pascabencana yang dilakukan 

oleh Bali Tourism Hospitality dalam menangani bencana erupsi Gunung Agung. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Pemaparan hasil 

penelitian berdasarkan hasil data yang didapatkan dari wawancara, studi 

dokumen, dan observasi. Berdasarkan hasil data dan analisis yang diperoleh 

bahwa strategi komunikasi pariwisata pascabencana yang dilakukan ialah 

melakukan penanganan dan pelayanan pariwisata yakni membuat sop mitigasi 

bencana, juga menyusun dan melaksanakan pemasaran pariwisata Bali. Program 

pemasaran pariwisata pascabencana yang dilakukan oleh Bali Tourism Hospitality 

dinamai program “Bali Recovery” dengan anggaran 100m dan terbagi dalam dua 

fase, yakni jangka pendek atau fase kritis (Oktober 2017-Desember 2017), dan 

jangka panjang atau fase recovery (Januari 2018-September 2019). 

 

 

Kata kunci: Gunung Agung, Bali Tourism Hospitality. 

  



ABSTRACT 

Jauza Alayya. 2018. Strategi Komunikasi Pariwisata Pascabencana. Studi Kasus 

Pada Pemerintah Provinsi Bali Passcabencana Erupsi Gunung Agung Tahun 2017. 

Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 

Brawijaya. Pembimbing: Dian Tamitiadini. 

 

 The eruption of Mount Agung in 2017 was a quite massive natural disaster 

that brought many consequences to Bali. One of the consequences is the loss in 

the tourism sector. In the tourism sector, the eruption of Mount Agung causes a 

decrease in the tourists’ total visit to Bali, especially of the foreign tourists. This 

causes a loss in the economic factor of Bali. It is because in Bali, tourism sector 

holds a big role as the main sector in the economic wheel of Bali. 

 In dealing with the eruption of Mount Agung, the Bali Provincial 

Government, in this case the Bali Government Tourism Office, besides handling 

the situation by themselves, also cooperate with the Ministry of Tourism, tourism 

organization, and tourism industry located in Bali. The cooperation is done by 

forming Bali Tourism Hospitality as a special temporary institution dealing with 

Mount Agung eruption post-disaster tourism handling. This study is meant to 

describe steps or programs done by the Bali Tourism Hospitality in dealing with 

the eruption of Mount Agung. 

 This study is a descriptive-qualitative research. The research result is 

based on the data taken from interviews, documents study, and observation. Based 

on the data and the data analysis, we found that the tourism post-disaster 

communication strategy is implemented by providing tourism service and 

treatment, which are making standard procedure for disaster mitigation, and 

establishing and applying Bali tourism marketing. The post-disaster tourism 

marketing program implemented by Bali Tourism Hospitality is called “Bali 

Recovery” with a budget of IDR 100 billion and divided into two phases; short-

term or critical phase (October – December 2017), and long-term or recovery 

phase (January 2018 – September 2019). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Setiap berbicara tentang pariwisata Indonesia, Bali selalu menjadi salah satu 

“studi kasus” yang tak pernah terlewatkan (Pitana, 2002). Bali sudah mempunyai 

pengalaman yang cukup panjang dalam kepariwisataan. Sejarah pariwisata Bali 

yang panjang ini menjadikan Bali sebagai ikon pariwisata Indonesia (Kuhn, 2010). 

Kegiatan pariwisata di Bali telah dimulai sejak sebelum Indonesia merdeka, 

yakni sejak tahun 1910 pada masa penjajahan Belanda (Dieny, 2007). Awalnya, 

pariwisata di Bali tidak terlalu ramai dan populer. Pariwisata di Bali baru mulai 

ramai dikunjungi wisatawan sejak dibukanya lapangan terbang Ngurah Rai pada 

tahun 1970 (Dieny, 2007). Pembukaan lapangan terbang Ngurah Rai di Bali 

memudahkan akses masuk bagi wisatawan mancanegara ke Bali sehingga volume 

wisatawan mancanegara ke Bali tercatat mengalami peningkatan di setiap 

tahunnya. Data dari Dinas Pariwisata Provinsi Bali (2018) menunjukkan sampai 

dengan tahun 2017 ini, total wisatawan mancanegara ke Bali adalah sebanyak 5,7 

juta wisatawan. 

Scheyvens (dalam Wardhani, 2008) menyatakan bahwa pariwisata memiliki 

manfaat yakni sebagai sumber perekonomian, menciptakan lapangan pekerjaan, 

mempercepat pembangunan, dan mengentaskan sumber kemiskinan di negara 

berkembang. Manfaat pariwisata ini juga dirasakan oleh Bali. Pertumbuhan 

perekonomian di Bali tumbuh secara positif seiring dengan peningkatan dari jumlah 

wisatawan mancanegara ke Bali. Salah satu manfaat pariwisata bagi Provinsi Bali 

ini dapat dilihat dari PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto) yang diterima 



oleh Bali dari sektor pariwisata yakni PDRB lapangan usaha penyediaan akomodasi 

dan makan minum. Data menunjukkan bahwa PDRB dari lapangan usaha 

Akomodasi dan Makan Minum menjadi lapangan usaha dengan sumber 

pertumbuhan tertinggi di Bali di setiap tahunnya (Badan Pusat Statistik Bali, 2017).  

Pitana (2005) menyebutkan bahwa pariwisata bagi Bali merupakan roda 

utama penggerak perekonomian Bali. Data dari Dinas Pariwisata Provinsi Bali 

(2017) menunjukkan bahwa sekitar 80% masyarakat Bali kehidupannya tergantung 

pada sektor pariwisata, baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Selain menjadi penggerak perekonomian bagi Bali, pariwisata di Bali juga 

menjadi sumber devisa bagi Indonesia. Badan Pusat Statistik dan Kementerian 

Perindustrian (2017) menyebutkan bahwa tahun 2017 sektor pariwisata menjadi 

penyumbang devisa terbesar di Indonesia nomor dua setelah kelapa sawit. 

Pariwisata melalui kedatangan wisatawan mancanegara atau turis asing 

menyumbang Rp. 190 triliun pemasukan devisa Indonesia (Kementerian 

Pariwisata, 2017). Peran penting Bali dalam meningkatnya sumber pendapatan 

devisa Indonesia dari sektor pariwisata ini dapat dilihat dari kenaikan wisatawan 

mancanegara ke Bali. Kementerian Pariwisata (2017) menyebutkan bahwa 

setengah dari total wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia adalah 

wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bali, oleh sebab itu Bali berkontribusi 

sebesar 40% terhadap pemasukan devisa pariwisata Indonesia.  

Pada tahun 2014, Kementerian Pariwisata menetapkan target bahwa total 

kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia mampu mencapai angka 15 juta 

wisatawan pada tahun 2017 (Kementerian Pariwisata, 2014). Kementerian 



Pariwisata juga menetapkan target total wisatawan mancanegara ke Bali. Adapun 

target jumlah kunjungan wisatawan ke Bali untuk tahun 2017 adalah sebesar 6 juta 

wisatawan  (Kementerian Pariwisata, 2014). Target yang diberikan oleh 

Kementerian Pariwisata untuk jumlah wisatawan mancanegara di Bali ini dilakukan 

karena Bali adalah sektor unggulan pariwisata Indonesia.  

Tabel 1. 1 Target Kementerian Pariwisata Tahun 2019 

Sumber: Diolah dari website Kementerian Pariwisata 

Target kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali yang telah ditetapkan 

oleh Kementerian Pariwisata ini tidak tercapai dikarenakan terjadi bencana erupsi 

Gunung Agung di Bali pada November 2017 (Tribun, 2017). Bencana Erupsi 

Gunung Agung ini menyebabkan turunnya jumlah wisatawan mancanegara ke Bali 

sehingga target 15 juta wisatawan mancanegara oleh Kementerian Pariwisata tidak 

bisa dicapai.  

Terhitung sejak ditetapkannya status awas Gunung Agung pada 21 

September 2017,  jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali terus menerus 

mengalami penurunan. Penurunan ini berlangsung sampai dengan akhir tahun 2017. 

Badan Pusat Statistik Bali (2018) menyebutkan bahwa penurunan jumlah wisman 

pada bulan September sampai dengan bulan Desember tahun 2017 (triwulan IV) 



adalah sebesar 34,54%. Penurunan jumlah wisatawan mancanegara di triwulan ini 

tercatat mencapai lebih dari setengah juta wisatawan mancanegara.  

 

Gambar 1.2 Perkembangan Jumlah Kedatangan Wisman ke Bali, 2012-2017 

Sumber: Badan Pusat Statistik Bali, 2018. 

 

Data yang dirilis dari Badan Pusat Statistik Bali menunjukkan bahwa untuk 

bulan September, jumlah wisatawan ke Bali adalah 550.520 orang, hal ini 

menunjukkan bahwa terjadi penurunan sebesar 8,53% dibandingkan bulan 

sebelumnya. Sementara penurunan untuk bulan Oktober sebesar 15,52% dengan 

total wisatawan mancanegara adalah sebanyak 465.085 wisatawan. Penurunan 

cukup banyak terjadi pada bulan November yang menunjukkan bahwa wisatawan 

mancanegara hanya sebanyak 361.006 orang, yang mengindikasikan bahwa terjadi 

penurunan sebanyak 22,38%. Adapun penurunan pada bulan Desember ialah 

sebesar 12,49% dengan jumlah wisatawan mancanegara dicatat hanya sebanyak 

315.909 orang (Badan Pusat Statistik Bali, 2018). 

Penurunan jumlah wisatawan mancanegara ke Bali memiliki dampak bagi 

perekonomian Bali. Bali Tourism Hospitality (2018) menyatakan bahwa akibat dari 

erupsi Gunung Agung ini, perekonomian di bali tumbuh negatif sebesar -4.01%. 



Data menunjukkan bahwa PDRB dari sektor pariwisata Bali yang didapatkan dari 

Usaha Akomodasi dan Makan Minum mengalami penurunan. Penurunan lain juga 

terjadi pada indeks pendapatan rumah tangga di Bali. Secara keseluruhan, Badan 

Pusat Statistik Bali (2018) menyebutkan bahwa kerugian ekonomi ialah sebanyak 

Rp 9 triliun. Kerugian ini berasal dari sektor pariwisata, sektor perbankan, sektor 

hilangnya pekerjaan para pengungsi, sektor pertanian, peternakan, kerajinan, serta 

sektor pertambangan dan pembangunan. 

Kerugian yang disebabkan oleh bencana erupsi Gunung Agung ini tidak 

hanya dirasakan dalam skala lokal (Bali) saja, namun juga dalam skala nasional. 

Menteri Arief Yahya mengungkapkan bahwa nasional kehilangan pemasukan 

hingga Rp. 15 triliun, sementara Bali kehilangan Rp. 9 triliun (CNN, 2018). 

 Bencana Erupsi Gunung Agung merupakan sesuatu yang tidak diduga dan 

tidak diharapkan. Oliver (dalam Suyadnya & Fatanti, 2017) menyatakan bahwa 

bencana adalah situasi problematik yang melibatkan variabel internal dan eksternal, 

yakni  bencana merupakan suatu hal yang tidak diharapkan terjadi dan apabila 

terjadi akan menghasilkan perubahan sosial, ekonomi, budaya, dan pariwisata. 

Mahagangga (2011) menyatakan bahwa pariwisata dan bencana tidak dapat 

sejalan karena bencana menimbulkan faktor tidak aman yang dihindari oleh 

wisatawan. Tidak ada wisatawan yang mau pergi ke daerah wisata yang memiliki 

konflik atau rawan dan tidak aman karena pada dasarnya aktivitas wisata bertujuan 

untuk memenuhi kebutuhan berekreasi, hiburan, dan kenyamanan yang juga 

dikenal sebagai leisure dan recreation (Suyadnya & Fatanti, 2017). 



Keamanan dan kenyamanan wisatawan juga adalah suatu keadaan yang 

seharusnya stabil sehingga menimbulkan perasaan yang tenang, aman, dan nyaman 

bagi wisatawan sehingga memuaskan para wisatawan (Mahagangga, 2013). 

Keamanan dalam berwisata juga disebut dalam Kode Etik Kepariwisataan Dunia 

(1999), yakni dalam pasal 1 ayat 4 yang berbunyi: 

“Pemerintah bertugas untuk melindungi wisatawan, pengunjung 

dan barang-barang miliknya; pemerintah wajib memberikan perhatian 

khusus terhadap suatu keadaan yang rawan bagi wisatawan asing; 

pemerintah harus menyediakan kemudahan bagi wisatawan untuk 

mengetahui hal-hal yang bersifat khusus seperti informasi, cara 

pencegahan, keamanan, asuransi serta bantuan lain yang sesuai dengan 

kebutuhan wisatawan; pemerintah harus mencegah kemungkinan 

penyerangan, gangguan, penculikan atau ancaman lain terhadap 

wisatawan atau pekerja industri pariwisata, juga perusakan secara sengaja 

terhadap fasilitas atau unsur warisan budaya atau unsur warisan alam 

haruslah dikecam dan dihukum sesuai dengan perundang-undangan yang 

berlaku di negara tersebut”.  

 

Bagi Bali sendiri keamanan memang merupakan modal yang tidak dapat 

ditawar-tawar. Pitana (2002) menyebutkan Bali yang sangat mengandalkan 

pariwisata sebagai dinamisator pembangunan harus mampu menghadirkan 

destinasi wisata aman, nyaman, serta layak dikunjungi, oleh sebabnya penanganan 

bencana erupsi Gunung Agung Tahun 2017 memerlukan strategi yang tepat untuk 

mengembalikan wisatawan ke Bali sehingga sektor pariwisata dan perekonomian 

di Bali dapat kembali normal seperti sebelumnya. 

Masalah krisis pariwisata dan konflik bukanlah hal baru bagi Bali (Putra, 

2008). Selain bencana erupsi Gunung Agung yang terjadi November 2017, Bali 

sebelumnya juga pernah dilanda isu-isu keamanan lain. Salah satu isu keamanan 

yang melanda Bali ialah serangan bom bali 1 (2002) dan bom bali 2 (2005). 



Hitchcock, King, & Parnwell (dalam Hardjono, 2009) menyebutkan tragedi 

pengeboman oleh teroris di Bali pada tahun 2002 dan 2005 menggambarkan 

rentannya destinasi wisata terhadap terorisme dan berdampak besar terhadap kesan 

Bali yang sebelumnya dianggap sebagai ‘surga’ yang damai dan aman. Dampak 

dari bom Bali 1 ini mengakibatkan penurunan jumlah wisatawan mancanegara ke 

Bali sebesar 23.02% wisatawan mancanegara pada tahun 2003 (Kuhn, 2010). 

Adapun dampak dari serangan bom Bali 2 menyebabkan jumlah wisatawan 

mancanegara yang berkunjung ke Bali anjlok hingga 30.85% dibanding 

sebelumnya (Bali Tourism Authority, 2005). 

Muwardi (2015) dalam tesisnya yang berjudul Analisis Strategi Recovery 

Pariwisata Indonesia Pasca Peristiwa Bom Bali menunjukkan bahwa pasca 

bencana, strategi yang dilakukan oleh pemerintah untuk level internasional ialah 

dengan 1) melakukan sosialisasi jaminan keamanan di Indonesia bagi warga negara 

asing yang berkunjung, 2) melakukan kampanye pariwisata yang bersifat 

mengajak; membuat slogan pariwisata Visit Indonesia dan Wonderful Indonesia, 

melakukan pameran promosi di Wina, London, dan Berlin, terakhir yakni 

pemerintah memanfaatkan saluran promosi yang bersifat world wide atau dengan 

memanfaatkan teknologi internet yang mampu menjangkau pasar lebih luas. 

Putra (2008) juga melakukan penelitian untuk melihat strategi komunikasi 

yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali dalam menangani kasus bom Bali 1 

dan 2, namun penelitian yang dilakukan oleh Putra hanya dalam lingkup public 

relations. Hasil penelitian Putra menunjukkan bahwa public relations pariwisata 

Bali dalam menjalankan Recovery Bali Pasca Bom Bali melakukan beberapa 



strategi yakni: 1) membuat suatu event khusus dengan kualitas dan kuantitas yang 

ditingkatkan, 2) meningkatkan koordinasi dengan media, 3) meningkatkan 

koordinasi antar organisasi pariwisata di Bali, dan 4) menguatkan hubungan 

internal dengan masyarakat dan organisasi di Bali.  

Muwardi (2015) menjelaskan bahwa untuk mengembalikan pariwisata Bali, 

pemerintah membuat suatu strategi pemulihan pariwisata agar keamanan mulai 

stabil dan kepercayaan asing dapat pulih terhadap Bali dan Indonesia, sehingga 

industri pariwisata akan menuai hasil positif secara bertahap. Keamanan menjadi 

isu relevan khususnya dalam konteks pariwisata. Bagi Bali sendiri, keamanan 

memang merupakan faktor penting yang tidak bisa diabaikan.  

Henderson (1999) menjelaskan bahwa pariwisata adalah industri yang akan 

selalu ‘dihantui’ oleh krisis, baik itu isu keamanan, bencana, kesehatan, dan lain 

sebagainya. Selain Bali, krisis pariwisata juga dialami oleh destinasi lain salah 

satunya Jepang. Miana & Subagio (2013) dalam penelitiannya yang berjudul 

Gempa Bumi Besar Jepang Timur dan Tsunami Maret 2011: Upaya Pemerintah 

Jepang untuk Memulihkan Pariwisata Jepang Pasca Bencana memaparkan bahwa 

penanganan pasca bencana di Jepang dilakukan dengan menggunakan manajemen 

krisis pariwisata akibat bencana milik Faulkner (2001). Adapun tahapan 

manajemen krisis pariwisata tersebut terdiri dari enam fase yakni 1) sebelum 

terjadinya bencana (pre-event), saat bencana akan terjadi (prodromal), saat darurat 

bencana (emergency), pemulihan jangka menengah (intermediate), pemulihan 

jangka panjang (recovery), dan resolusi (resolution). 



Hasil penelitian Miana & Subagio (2013) menunjukkan bahwa Badan 

Pariwisata Jepang menyusun langkah-langkah untuk meyakinkan calon wisatawan 

asing dan mempromosikan pariwisata Jepang di dunia internasional dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 1) mempromosikan perjalanan wisata ke Jepang 

Kepada wisatawan asing, 2) mengundang personil media dan agen perjalanan, 3) 

mengundang artis internasional untuk mempromosikan Jepang, 4) meluncurkan 

kampanye “Japan. Thank you”,5) melakukan kampanye promosi destinasi Tohoku, 

6) mempromosikan Jepang sebagai tempat ideal untuk konvensi, konferensi, dan 

pertemuan internasional atau MICE, 7) meningkatkan berbagai pelayanan untuk 

menyambut wisatawan asing, 8) memperkokoh kerja sama antara Jepang, Cina dan 

Korea Selatan, dan 9) mempromosikan kerja sama bilateral di bidang pariwisata.  

Berdasarkan penelitian di atas, peneliti menyoroti bahwa penanganan 

pariwisata pasca bencana akan memiliki bentuk strategi yang berbeda-beda. Salah 

satu hal yang menjadi sorotan peneliti ialah bahwa setiap strategi penanganan 

bencana maupun krisis akan melibatkan strategi pemasaran di dalamnya. Seperti 

halnya yang telah dijelaskan dalam penelitian-penelitian di atas.  

Hal lain yang menjadi sorotan peneliti ialah strategi manajemen krisis 

bencana yang dilakukan oleh Jepang dalam upaya menangani bencana gempa. 

Strategi manajemen krisis bencana gempa di Jepang dilakukan dalam enam tahapan 

dari sebelum bencana, hingga dengan setelah bencana. Manajemen krisis bencana 

milik Faulkner biasanya akan dilakukan oleh daerah destinasi wisata yang memang 

memiliki risiko bencana tinggi seperti Jepang (Milana & Subagio, 2013). Peneliti 

melihat bahwa manajemen krisis bencana yang dilakukan oleh Jepang tidak bisa 



diterapkan pada bencana erupsi Gunung Agung di Bali dikarenakan bencana erupsi 

Gunung Agung merupakan bencana yang tidak diduga akan terjadi mengingat 

Gunung Agung sudah tidak aktif selama 54 tahun. 

Contoh lain penanganan krisis pariwisata dikemukakan Istiyanto (2007) 

yang melakukan penelitian dengan judul Model Terpadu Pemulihan Ekonomi 

Masyarakat Kawasan Obyek Wisata Pantai Pasca Bencana. Isyanto mengkaji 

model komunikasi pembangunan dalam bencana gempa dan tsunami 17 Juli 2006 

di Wilayah Pantai Pangandaran. Hasil penelitian yang dilakukan Isyanto 

menunjukkan bahwa langkah pertama yang dilakukan oleh pemerintah 

Pangandaran ialah membangun kembali obyek wisata yang terkena bencana 

kemudian mempromosikan kembali Pantai Pangandaran guna memulihkan 

perekonomian masyarakat kawasan obyek wisata Pantai Pangandaran. 

Kadek (2008) menyebutkan bahwa penanganan pariwisata pasca krisis 

maupun pascabencana umumnya dilakukan oleh pemerintah daerah wisata. Hal ini 

dikarenakan pariwisata di suatu negara atau daerah tidak akan berjalan tanpa adanya 

peranan dari pemerintah. Sementara itu Bungin (2015) menjelaskan bahwa 

pariwisata tidak dapat berjalan dengan benar apabila hanya dilakukan oleh pihak 

swasta atau industri saja. Pemerintah memiliki peran dalam sektor pariwisata 

karena pemerintah adalah pelaku pembuat keputusan dan kebijakan dalam kegiatan 

pariwisata sehingga dapat memaksa serta memberikan sinergi melalui manajemen 

sektor publik. Ketika suatu isu berhembus dan krisis terjadi, suatu daerah tujuan 

wisata harus segera melakukan komunikasi yang cepat dan efektif kepada berbagai 

pihak terkait karena masyarakat sangat memerlukan informasi yang akurat, cepat 



dan tepat tentang isu tersebut. “Crisis communications is the communication 

between the organization and its publics prior to, during, and after the negative 

consequences” (Bachan, 2002). 

Bagi Bali sendiri penanganan pascabencana erupsi Gunung Agung 

dilakukan dengan melakukan strategi komunikasi khusus. Pemerintah Provinsi Bali 

mengakui bahwa mereka melakukan strategi komunikasi khsusus pascabencana 

erupsi Gunung Agung ini. (Dinas Pariwisata Provinsi Bali, 2017). Strategi 

komunikasi khusus ini dilakukan oleh pemerintah daerah wisata yang bekerja sama 

dengan Kementerian Pariwisata, Bali Tourism Board, dan lembaga pariwisata lain 

yang ada di Bali.  

Berdasarkan data-data di atas, peneliti tertarik untuk melihat strategi seperti 

apa yang dilakukan oleh pemerintah Bali pasca bencana erupsi Gunung Agung 

untuk memulihkan kembali kondisi pariwisata di Bali serta menaikkan lagi jumlah 

wisatawan ke Bali. Penelitian yang dilakukan peneliti ini ialah untuk melihat 

bagaimana strategi komunikasi pariwisata pascabencana yang diterapkan oleh 

Pemerintah Bali serta lembaga pariwisata di Bali dalam menangani bencana erupsi 

Gunung Agung. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana strategi komunikasi pariwisata pascabencana erupsi Gunung 

Agung Tahun 2017 yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui strategi komunikasi khusus yang dilakukan oleh 

Pemerintah Bali dalam upaya memulihkan kondisi pariwisata Bali pascabencana 



erupsi Gunung Agung Tahun 2017, dan memberikan gambaran mengenai strategi 

yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali dalam mengatasi bencana erupsi 

Gunung Agung. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat akademis dan praktis 

sebagai berikut : 

1.4.1 Manfaat Akademis: 

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi umum 

strategi komunikasi pariwisata pascabencana yang dilakukan 

pemerintah Provinsi Bali dalam mengatasi bencana erupsi 

Gunung Agung Tahun 2017. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur studi terkait 

komunikasi pariwisata pascabencana. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberi gambaran 

terkait strategi komunikasi pariwisata pascabencana yang 

dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali dalam menangani 

bencana erupsi Gunung Agung Tahun 2017.  

2. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi pemerintah 

Provinsi Bali dan Pemerintah Daerah lain yang ada  di Indonesia 

dalam membentuk strategi komunikasi pariwisata untuk 

menangani suatu bencana. 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Komunikasi Pemasaran 

Komunikasi pemasaran merupakan gabungan dari konsep komunikasi dan 

konsep pemasaran sehingga akan dapat dipahami dengan menguraikan dua 

unsurnya yakni komunikasi dan pemasaran. Komunikasi adalah sebuah transmisi 

informasi, gagasan, maupun emosi yang disampaikan dengan menggunakan 

simbol-simbol yang dapat berupa kata-kata (verbal), nonverbal, grafik, gambar, dan 

lain sebagainya (Hovland dalam Effendy, 2002, h.10). Definisi lain komunikasi 

ialah sebuah situasi dimana pengirim mengirimkan suatu pesan kepada penerima 

dengan disadari dan bertujuan untuk mempengaruhi perilaku penerima pesan 

(Miller dalam Mulyana, 2004, h. 45). 

Pemasaran didefinisikan sebagai gabungan berbagai aktivitas seperti 

analisis lingkungan dan riset pemasaran, analisis konsumen, perencanaan produk, 

perencanaan distribusi, perencanaan promosi, perencanaan harga, dan manajemen 

pemasaran (Machfoedz, 2005, h.1) p. Penjelasan lain mengenai pemasaran 

disampaikan Stanton (dalam Mursid, 2006, h. 26) yang menyebut pemasaran 

sebagai keseluruhan sistem yang berhubungan dengan kegiatan atau usaha, yang 

bertujuan merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan 

mendistribusikan barang maupun jasa guna memuaskan kebutuhan pembeli, baik 

yang aktual dan yang potensial. Adapun Asosiasi Pemasaran Amerika atau AMA 

(dalam Kotler dan Keller, 2006, h.518) menjelaskan pemasaran sebagai suatu 

proses perancangan dan pelaksanaan mengenai konsep, harga, promosi, kemudian 



didistribusikan sebagai suatu ide untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan 

individu sasaran dan mencapai tujuan organisasi.  

Berdasarkan definisi tersebut, secara singkat komunikasi pemasaran dapat 

diartikan sebagai suatu kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh pembeli dan 

penjual selain itu juga merupakan kegiatan yang membantu dalam pengambilan 

keputusan di bidang pemasaran serta mengarahkan pertukaran agar lebih 

memuaskan dengan cara menyadarkan semua pihak untuk sama-sama mencapai 

tujuannya. Hal ini sesuai dengan penjelasan Sulaksana (2003) yang menyebut 

komunikasi pemasaran sebagai proses penyampaian informasi tentang apa yang 

hendak ditawarkan oleh pemasar dan merupakan perpaduan stimulus kepada target 

pasar dengan tujuan untuk menimbulkan respons serta minat akan produk (barang, 

jasa, ide). Komunikasi pemasaran juga merupakan upaya membangun saluran 

untuk menerima, menginterpretasikan dan melakukan tindakan terhadap pesan dari 

pasar dengan maksud menyesuaikan ke perusahaan saat ini dan 

mengidentifikasikan peluang baru dalam berkomunikasi (Machfoedz, 2005). 

Kotler (dalam Payangan, 2014, h. 63) menyebutkan lima langkah yang 

diperlukan untuk mengembangkan efektivitas komunikasi pemasaran, yaitu (a) 

mengidentifikasi target audiens, (b) menentukan tujuan komunikasi, (c) mendesain 

pesan, (d) memilih saluran komunikasi, dan (e) menetapkan total anggaran 

pemasaran.  

  



2.1.1 Analisis dan Strategi Pemasaran 

Budi (2013, h. 119) menjelaskan bahwa dalam merancang strategi 

pemasaran tidak hanya didasarkan pada perkiraan sementara dan ide-ide 

yang biasa, melainkan harus dilakukan kajian yang teliti dan menyeluruh. 

Strategi pemasaran akan dirancang sedemikian rupa oleh pemasar untuk 

dapat memasarkan produknya dan memenangkan persaingan untuk 

mencapai tujuan perusahaan dengan memperhitungkan peluang dan 

ancaman yang dihadapi serta sekaligus memanfaatkan sumber dayanya 

semaksimal mungkin dalam lingkungan yang berubah-ubah. 

Setiap organisasi atau perusahaan yang ingin berhasil dalam 

pemasaran terlebih dahulu harus memiliki suatu rencana pemasaran 

strategis (strategic marketing plan) yang berfungsi sebagai panduan dalam 

menggunakan sumber daya yang dimiliki (Morissan, 2010, h. 51). 

Selanjutnya perusahaan atau pemasar harus melihat apa yang akan terjadi 

dan mengembangkan strategi serta perencanaan pemasaran jangka panjang 

untuk menghadapi perubahan kondisi pasar (Kotler & Keller, 2002).  

Sebelum menentukan strategi pemasaran, perusahaan sebaiknya 

melakukan analisis pemasaran yang meliputi segmenting, targeting, 

positioning (Machfoedz, 2005, h. 61). Adapun pengertian dari segmenting, 

targeting, dan positioning dijelaskan Machfoedz sebagai berikut:  

1. Segmenting (Segmentasi Pasar)  

Segmentasi pasar adalah suatu proses menggolongkan 

konsumen ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan kebutuhan 



yang berbeda, karakteristik atau perilaku, di mana setiap kelompok 

bisa dipilih sebagai pasar sasaran yang akan diraih dengan strategi 

bauran pemasaran tertentu (Kotler dan Keller, 2006). Segmentasi 

diperlukan pemasar untuk mempersempit sasaran mengingat 

konsumen yang sangat heterogen, hal ini agar pemasar nantinya 

dapat melayani konsumen secara lebih baik, dan melakukan 

komunikasi yang lebih persuasif sehingga dapat memenuhi 

keinginan konsumen yang dituju. Morissan (2010, h. 56) 

menjelaskan bahwa segmentasi memberi pegangan penting dalam 

pemasaran, yakni sebuah anjuran agar dapat memberikan pelayan 

yang sebaik-baiknya.  

2. Targeting 

Targeting dikenal juga dengan selecting yakni melakukan 

seleksi konsumen. Target pasar adalah suatu upaya menentukan 

satu atau beberapa segmen konsumen yang akan menjadi fokus 

kegiatan-kegiatan pemasaran dalam promosi (Morissan, 2010).  

3. Positioning 

Pemasar harus mengetahui bagaimana konsumen memproses 

informasi, menciptakan persepsi, dan bagaimana persepsi 

memengaruhi pengambilan keputusannya (Machfoedz, 2005). 

Informasi yang didapatkan pemasar kemudian akan disusun dalam 

sebuah strategi komunikasi yakni positioning, yang berhubungan 

dengan penetapan arti sebuah produk di dalam benak khalayak atau 



bagaimana khalayak menempatkan suatu produk, merek atau 

perusahaan di dalam pikiran dan alam khayalnya, sehingga 

khalayak memiliki penilaian tertentu (Morissan, 2010, h. 72).  

2.1.2 Bauran Pemasaran 

Setelah pada aras strategi pemasaran telah dirumuskan, maka 

keputusan segmenting, targeting, dan positioning diwujudkan ke dalam 

bauran pemasaran (marketing mix). Menurut Payangan  (2004, h. 84), 

bauran pemasaran adalah kombinasi apa yang ditawarkan oleh pelaku 

pemasaran dan bagaimana tawaran tersebut disampaikan kepada pelanggan. 

Bauran pemasaran merupakan empat aspek pertama yang perlu 

diperhatikan agar yang menjadi tujuan pelaku pemasaran dapat dicapai. 

Dalam bauran pemasaran terdapat alat pemasaran yang dikenal dengan 

istilah 4P, yaitu product (produk), price (harga), place (tempat atau saluran 

distribusi), dan promotion (promosi) (Budi, 2013, h. 97). 

Perusahaan harus mampu memadukan semua sarana bauran 

pemasaran (4P) ini menjadi program pemasaran komperehensif dan 

terintegrasi sehingga mampu mengkomunikasikan dan mengantarkan nilai 

yang diinginkan untuk khalayak (Kotler & Amstrong, 2008) 

Adapun pengertian bauran pemasaran dijelaskan oleh Morissan 

(2010, h. 5) sebagai berikut: 

  



1. Produk (Product) 

 Produk adalah segala sesuatu yang dapat dipasarkan untuk 

memuaskan konsumen serta memenuhi kebutuhan atau 

keinginannya. Produk tidak terbatas pada suatu benda atau barang 

saja, namun juga dapat berupa jasa, gagasan, dan lain sebagainya.  

2. Harga (Price) 

 Variabel harga adalah jumlah atau nilai yang harus dibayar dan 

diberikan oleh konsumen guna mendapatkan produk yang 

diinginkan. Dalam menentukan harga suatu produk, pemasar tidak 

hanya menjadikan biaya produksi dalam menetapkan nilai produk, 

namun juga mempertimbangkan faktor lain seperti faktor demand 

produk, tingkat persaingan, serta persepsi konsumen terhadap 

produk tersebut.  

3. Distribusi (Place) 

 Distribusi yakni memilih dan mengelola saluran perdagangan 

yang dipakai untuk menyalurkan produk barang atau jasa serta untuk 

melayani pasar sasaran, mengembangkan sistem distribusi untuk 

pengiriman dan perniagaan produk secara fisik.  

4. Promosi (Promotion)  

 Promosi adalah suatu unsur yang digunakan untuk 

memberitahukan dan membujuk pasar tentang produk yang 

ditawarkan. Promosi dapat dilakukan melalui iklan, penjualan 

pribadi, promosi penjualan, maupun publikasi. 



Secara singkat bauran pemasaran ini bertujuan untuk memfasilitasi 

proses pertukaran dan pengembangan hubungan dengan konsumen dengan 

cara mengamati secara cermat kebutuhan dan keinginan konsumen yang 

dilanjutkan dengan mengembangkan suatu produk (Product) yang 

memuaskan kebutuhan konsumen dan menawarkan produk tersebut pada 

harga (Price), tertentu serta mendistribusikannya agar tersedia di tempat-

tempat (Place) yang menjadi pasar bagi produk bersangkutan. Untuk itu 

perlu dilaksanakan suatu program promosi (Promotion) atau komunikasi 

guna menciptakan kesadaran dan ketertarikan konsumen kepada produk 

bersangkutan.   

2.1.3  Promosi 

Kotler & Keller (2006, h. 496) mendefinisikan promosi sebagai 

koordinasi dari seluruh upaya yang dilakukan oleh pihak pemasar untuk 

membangun berbagai saluran informasi dan melakukan persuasi untuk 

menjual produk kepada konsumen. Adapun Morissan (2010, h. 34) 

menyebutkan bahwa dalam merancang strategi promosi, perusahaan harus 

mengombinasikan elemen-elemen yang ada di dalam bauran promosi 

(promotional mix) dengan memperhitungkan kekuatan dan kelemahan dari 

masing-masing elemen tersebut. Manajemen promosi (promotional 

management) mencakup kegiatan mengoordinasikan elemen-elemen bauran 

promosi sehingga dapat mengembangkan program komunikasi pemasaran 

yang terpadu, terkontrol, dan efektif.  



Promosi apabila efektif, maka akan menghasilkan transaksi dan 

menggerakkan konsumen untuk melakukan pembelian. Promosi merupakan 

kunci dalam strategi pemasaran dan dapat menjadi unsur untuk menciptakan 

kesempatan-kesempatan dan menguasai pasar (Tjiptono, 2000, h. 222). 

 

Gambar 2. 1 Model Proses Pemasaran dan Promosi 

Sumber: George & Belch (dalam Morissan 2010) 
 

2.2 Komunikasi Pariwisata 

Bungin (2015) menjelaskan bahwa komunikasi pariwisata berkembang 

dengan menyatunya beberapa disiplin ilmu di dalam satu kajian tentang komunikasi 

dan pariwisata. Kajian komunikasi pariwisata memiliki kedekatan biologis dengan 

kajian-kajian komunikasi dan pariwisata yang melahirkannya. Komunikasi 

menyumbangkan teori-teori komunikasi persuasif, teori komunikasi massa, teori 

komunikasi interpersonal dan kelompok. Sementara pariwisata menyumbangkan 



field kajian pemasaran pariwisata, destinasi pariwisata, aksesibilitas ke destinasi 

dan SDM serta kelembagaan kepariwisataan.  

Definisi pariwisata sendiri dalam UU No. 10 Tahun 2009 tentang 

kepariwisataan adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh 

berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, swasta atau pengusaha, 

pemerintah, maupun pemerintah daerah. Sementara Institute of Tourism in Britain 

mendefinisikan pariwisata sebagai kepergian orang-orang untuk sementara waktu 

atau dalam jangka pendek ke suatu tempat tujuan selain tempat tinggal mereka 

sehari-hari dengan tujuan untuk bersenang-senang, menghabiskan waktu, dan 

tujuan-tujuan lainnya (Kusmayadi, 2000, h. 5). 

Pariwisata sebagai salah satu produk pelayanan khusus, hal ini dikarenakan 

produk pariwisata yang bersifat intangibility, perishablity yakni produk yang 

ditawarkan tidak berbentuk seperti barang nyata yang bisa ditemui di pasar 

melainkan karena produk ini berupa jasa yang tinggal di tempatnya dan hanya bisa 

didapatkan dengan mendatangi tempat tersebut (Pitana & Diarta, 2009, h. 155). 

Pariwisata merupakan faktor penting dalam pembangunan ekonomi suatu 

daerah, maupun negara sehingga diperlukan strategi pemasaran tertentu untuk 

memasarkannya dan menarik wisatawan (Yoeti, 2008, h. 27). Adapun Payangan 

(2014, h. 18) menyebut pariwisata sebagai agen pembangunan dan memiliki berapa 

manfaat seperti peningkatan perolehan devisa negara, memperluas dan 

mempercepat proses kesempatan berusaha, memperluas kesempatan kerja, 

mempercepat pemerataan pendapatan (distribution of income), meningkatkan 

penerimaan pajak negara retribusi daerah, meningkatkan pendapatan nasional, 



memperkuat posisi neraca pembayaran, dan terakhir memberikan dampak 

multiplier effect dalam perekonomian yang disebabkan oleh pengeluaran 

wisatawan, para investor, maupun perdagangan luar negeri, serta mendorong 

pertumbuhan pembangunan wilayah yang memiliki potensi alam yang indah. 

Pariwisata memiliki beberapa komponen penting yakni destinasi, 

transportasi, pemasaran pariwisata, dan sumber daya. Komunikasi memiliki 

peranan penting dalam keempat aspek tersebut karena peranan komunikasi sangat 

diperlukan. Peran komunikasi dalam pariwisata tidak hanya pada komponen 

pemasaran pariwisata, namun juga pada semua komponen dan elemennya, misalnya 

komunikasi personal, komunikasi massa, komunikasi persuasif, dan berbagai 

macam komunikasi lainnya (Bungin, 2015, h. 88). 



 

Gambar 2. 2 Komponen Komunikasi dalam Pariwisata 

Sumber: Bungin, Burhan. (2015). Komunikasi pariwisata.Pemasaran dan brand 

destinasi. Hlm. 88. 

 

2.2.1  Sistem Kepariwisataan  

Payangan (2014, h. 20) menjelaskan bahwa kepariwisataan tidak 

berdiri sendiri melainkan terdapat pelaku-pelaku yang terkait satu sama lain. 

Para pelaku kepariwisataan ini adalah: a) Wisatawan, pihak yang 

melakukan perjalanan wisata, b) Dunia Usaha, di dalamnya mencakup 

pelaku industri wisata yakni hotel, rumah makan, transportasi, dan lain 

sebagainya. Pihak ini mengusahakan berbagai fasilitas penunjang bagi 

wisatawan, c) Pemerintah, merupakan pihak yang berkepentingan  serta 

pelaku pembuat kebijakan-kebijakan untuk mengelola pariwisata dan 



menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat melalui kepariwisataan, dan d) 

Masyarakat, pihak penduduk setempat yang tinggal di suatu daerah wisata 

dan menjadi pihak yang menerima dampak dari kegiatan kepariwisataan di 

daerahnya. Masing-masing pihak tersebut memiliki peranan dalam 

perkembangan kepariwisataan, pengelolaan pariwisata, serta pemasaran 

pariwisata. 

2.2.2  Produk Industri Pariwisata 

Produk industri pariwisata adalah semua bentuk pelayanan yang 

dinikmati oleh wisatawan sejak ia berangkat meninggalkan tempat asalnya, 

selama ia tinggal atau berada di daerah tujuan wisata yang ia kunjungi, 

hingga ia kembali ke tempat asalnya. Kotler dan Fox (dalam Yoeti, 2002) 

menjelaskan bahwa produk pariwisata adalah objek-objek pariwisata, 

program perjalanan, pelayanan, orang, tempat, organisasi, ide, yang 

dikemas dengan menarik dan memiliki manfaat agar dapat ditawarkan dan 

menarik perhatian target pasar (wisatawan) sehingga memakai, memiliki, 

mengonsumsi produk yang ditawarkan dan kemudian menjadi terpuaskan. 

Middleton (1989) mendefinisikan produk industri pariwisata 

menjadi dua tingkatan definisi. Definisi pertama, produk wisata secara 

keseluruhan (total tourist products) yang meliputi kombinasi dari 

keseluruhan produk dan jasa yang dikonsumsi oleh wisatawan mulai dari ia 

meninggalkan rumah sampai pada dia kembali. Maka dalam hal ini produk 

wisata ialah ide, suatu harapan atau gambaran mental dalam benak 

konsumen saat penjualan produk wisata. Definisi kedua, produk wisata 



merupakan sesuatu yang spesifik, meliputi produk komersial yang 

merupakan bagian dari produk wisata keseluruhan seperti akomodasi, 

transportasi, atraksi, daya tarik wisata, dan fasilitas pendukung lainnya. 

Sementara Payangan (2014, h. 35) membagi definisi produk wisata 

menjadi tiga bagian yakni a) daya tarik daerah tujuan wisata, termasuk di 

dalamnya citra yang dibayangkan oleh wisatawan, b) fasilitas daerah tujuan 

wisata yang meliputi akomodasi, usaha pengolahan makanan, hiburan dan 

rekreasi, serta c) kemudahan dalam mencapai daerah tujuan wisata. 

2.3 Strategi Komunikasi Pemasaran Pariwisata 

Pentingnya pariwisata menyebabkan pariwisata perlu dipasarkan dengan 

baik dan terstruktur (Dewi, 2011). Perencanaan pemasaran pariwisata memegang 

peran yang sangat penting dalam pencapaian tujuan perubahan atau bisnis karena 

perencanaan pemasaran mewakili struktur dan arah kegiatan pemasaran tersebut. 

Menurut Krippendorf (dalam Payangan, 2014, h. 29) pemasaran pariwisata 

merupakan gabungan sistem dan koordinasi yang harus dilakukan sebagai 

kebijakan bagi perusahaan, kelompok industri pariwisata, maupun pemerintah yang 

dalam ruang lingkup lokal, regional, atau internasional untuk memasarkan 

pariwisata, mencapai kepuasan wisatawan dan memperoleh keuntungan yang 

wajar. Salah satu tantangan pemasaran pariwisata adalah menyatukan semua upaya 

pemasaran yang dilakukan oleh pemangku kepentingan untuk menciptakan satu 

pesan tunggal, bukan terpencar-pencar atau saling bertentangan (Hasan, 2010).  

Hasan (2015, h. 306) menjelaskan bahwa strategi pemasaran dalam 

pariwisata yang sukses harus dikembangkan berdasarkan dua hal pokok. Pertama, 



strategi pemasaran harus dibangun dari lima variabel pariwisata yakni 

pengembangan lokasi destinasi, waktu, aksesibilitas, portofolio produk wisata, 

edukasi dan sosialisasi bagi semua pemangku kepentingan (stakeholders). Kedua, 

strategi pemasaran harus dibangun berdasarkan kesadaran bahwa pariwisata 

memberikan sejumlah manfaat yakni terjaminnya keberlanjutan destinasi 

pariwisata, keuntungan secara ekonomi sangat tergantung pada daya tarik 

lingkungan yang terjaga dan terawat dengan baik, menghindari atau mengurangi 

pengeluaran biaya investasi dan biaya operasional yang tidak perlu sebagai akibat 

terjadinya kerusakan lingkungan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan yang berlaku, memenuhi harapan wisatawan yang memiliki kesadaran 

yang semakin tinggi terhadap isu lingkungan, menjadikan lingkungan sebagai 

sumber keunggulan daya saing pariwisata, serta terwujudnya lingkungan bisnis 

pariwisata (tourism business environment) yang menguntungkan semua pihak. 

Dalam pemasaran pariwisata, keberlanjutan menekankan keseimbangan 

antara keuntungan perusahaan, kepuasan wisatawan, kelestarian lingkungan dan 

keberdayaan masyarakat.  

2.3.1 Strategi Promosi Pariwisata 

Pitana & Diarta (2009, h. 177) menjelaskan promosi merupakan 

kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh organisasi atau pihak 

penyelenggara pariwisata dengan tujuan memengaruhi khalayak yang 

merupakan sasaran produk pariwisata. 

Dalam promosi terdapat bauran promosi yakni strategi yang 

digunakan pemasar untuk memperkenalkan produk pariwisata, 



memosisikan produk wisata di masyarakat, dan tujuan utamanya ialah 

mendorong pembelian produk wisata (meningkatkan kunjungan wisatawan, 

lama tinggal wisatawan, dan lain sebagainya) (Kertajaya, dalam Bungin, 

2015, h. 65).  

Adapun tujuan dari kegiatan promosi pariwisata menurut Hasan 

(2015), adalah: 

1. Meningkatkan pangsa pasar dan pengembangan pasar. 

2. Meningkatkan jumlah pengunjung sebesar 10% dan 

pendapatan 12%. 

3. Meningkatkan presentase jumlah wisatawan dengan 

pendapatan yang tinggi. 

4. Meningkatkan pengeluaran wisatawan individu dan masa 

tinggal lebih lama. 

5. Mengurangi dampak permintaan musiman (rendah). 

6. Meningkatkan pangsa pasar ekowisata. 

7. Memastikan distribusi kegiatan wisata yang seimbang ke 

berbagai daerah. 

8. Mempromosikan citra kota destinasi/negara sebagai tujuan 

wisata yang baik untuk berlibur.  

Dalam menentukan strategi promosi, terdapat beberapa hal yang 

harus menjadi perhatian, antara lain: (1) karakter wisatawan, (2) informasi 

yang sebenarnya dibutuhkan oleh calon wisatawan, (3) karakter dari produk 

industri pariwisata itu sendiri, (4) sumber daya yang dimiliki suatu daerah 



sebagai suatu destinasi wisata, (5) ciri atau bentuk komunikasi yang 

digunakan untuk setiap komponen promosi yang digunakan atau tersedia, 

dan terakhir (6) posisi atau kedudukan dihadapkan dengan pesaing (Yoeti 

dalam Payangan, 2014, h. 67).  

Luck dan Ferrel (dalam Payangan, 2014, h. 64) memaparkan hal 

yang serupa dengan Yoeti terkait hal-hal yang perlu dianalisis analisis 

sebelum menentukan bauran promosi, yakni: (1) faktor-faktor produk, yaitu 

keaslian produk industri pariwisata daerah dan risiko yang ditimbulkannya, 

(2) faktor-faktor pasar, misalnya intensitas persaingan, perspektif 

permintaan, (3) faktor-faktor wisatawan yang berkunjung, (4) anggaran atau 

sumber dana yang digunakan untuk promosi, dan terakhir (5) bauran 

pemasaran yang mencakup strategi harga, distribusi, dan cakupan geografis 

pasar  

Adapun bentuk-bentuk kegiatan promosi pariwisata dapat dilakukan 

dengan berbagai cara, antara lain: 

a. Advertising (Periklanan). 

Jefkins (1997, h. 18) mendefinisikan iklan sebagai sebuah 

media informasi yang dibuat sedemikian rupa, serta memiliki 

karakteristik tertentu, dan bersifat persuasif dengan tujuan untuk 

menarik minat khalayak atau konsumen sehingga secara suka rela 

terdorong melakukan tindakan sesuai dengan yang diinginkan oleh 

pengiklan.  



Iklan dalam pariwisata digunakan untuk mencapai calon 

wisatawan yang tepat dan guna membangkitkan awareness calon 

wisatawan (Yoeti, 2002). Hasan (2015, h. 264) menjelaskan bahwa 

kampanye periklanan dimaksudkan untuk menginformasikan 

berbagai tujuan wisata kepada wisatawan sehingga meningkatkan 

ekspektasi wisatawan terhadap layanan produk dan meningkatkan 

permintaan produk. Adapun media periklanan yang digunakan dapat 

berupa online yakni banner di search engine internet dan situs web, 

offline seperti surat kabar, televisi, radio, serta media cetak yakni 

leaflet, brosur, panduan, katalog, majalah in house di suatu maskapai 

penerbangan dan hotel, serta poster dan billboard.  

Iklan pariwisata dianggap sukses apabila mampu 

meningkatkan kesadaran merek destinasi, dapat membangun 

asosiasi yang kuat, unik, dan menguntungkan.   

b. Direct marketing (Pemasaran langsung). 

Belch (2010, h. 463) mendefinisikan pemasaran langsung 

sebagai suatu tindakan komunikasi yang berlangsung secara 

personal, dilakukan oleh perusahaan kepada calon pelanggannya 

dengan tujuan untuk mendapatkan respons langsung atau sebuah 

transaksi. Adapun definisi lain mengenai pemasaran langsung 

disampaikan Kotler & Keller (2008, h. 174) yakni suatu bentuk 

komunikasi yang digunakan untuk mendapat respons atau dialog 



dari pelanggan dan prospek tertentu dengan cara penggunaan surat, 

telepon, faksimile, e-mail, maupun internet.  

Pemasaran langsung mempermudah konsumen untuk 

berbelanja dan memperoleh informasi terkait produk dan jasa yang 

mereka inginkan. Dalam pariwisata, pemasaran langsung dilakukan 

dengan memanfaatkan beberapa media guna menghasilkan respons 

secara interaktif dan terstruktur, seperti pembuatan website. Website 

sebagai salah satu media online dapat dijadikan sebagai cara untuk 

memperkenalkan potensi wisata di suatu daerah.  

c. Sales promotion (Promosi penjualan). 

Kotler & Keller (2008, h. 219) menyatakan promosi penjualan 

merupakan strategi yang dirancang oleh suatu perusahaan atau 

organisasi untuk meningkatkan pembelian sehingga target yang 

ditetapkan akan terwujud.  

Dalam bidang pariwisata, promosi penjualan diwujudkan 

dengan cara memberikan penawaran paket perjalanan wisata dengan 

harga yang murah, pemberian diskon tiket penerbangan atau 

akomodasi, dan familirization trip (Hasan, 2015). Adapun Tjiptono 

(2002, h. 58) menjelaskan bahwa promosi penjualan juga dapat 

dilakukan dengan cara mengikuti kegiatan expo atau pameran 

dengan menawarkan paket perjalanan murah, cara ini digunakan 

untuk mempersuasi calon konsumen atau wisatawan sehingga 

berkunjung ke destinasi wisata tersebut.  



d. Personal selling (penjualan personal). 

Shimp (2003, h. 5) menyatakan bahwa personal selling atau 

penjualan personal adalah bentuk komunikasi antar individu yang 

melibatkan penjual dengan calon pembeli, penjual bertugas untuk 

menginformasikan, mendidik, dan mempersuasi calon pembeli 

untuk membeli produk dan jasa. Hasan (2015) menjelaskan bahwa 

personal selling haruslah terintegrasi dalam bauran promosi secara 

keseluruhan dalam menciptakan kesadaran, pengetahuan, dan 

kesuakaan terhadap perusahaan dan produk. Personal selling dapat 

berupa tatap muka, melalui telepon atau lewat konferensi video.  

Personal selling dalam bidang pariwisata merupakan 

promosi paket wisata dalam suatu pameran. Biasanya penjual akan 

melakukan pembagian brosur sembari memberikan penjelasan 

mengenai destinasi wisatanya secara lengkap (Handayani & 

Sariwati, 2016). 

e. Publicity dan Public Relations (Masyarakat dan hubungan 

masyarakat). 

Cutlip & Center (2000) menjelaskan public relations 

merupakan fungsi manajemen yang berperan untuk membangun dan 

menjaga hubungan baik antara suatu organisasi dengan publik 

sehingga terbentuklah citra yang positif dari public terhadap 

organisasi tersebut. Nama lain dari hubungan masyarakat dalam 

dunia pemasaran adalah publisitas, yakni suatu aktivitas yang secara 



sengaja dilakukan untuk tujuan mempromosikan perusahaan atau 

produk yang dihasilkan dengan cara memuatnya dalam berita tanpa 

dibayar sponsor.  

Public relations dalam pariwisata merupakan ragam program 

yang dirancang untuk mempromosikan atau melindungi citra 

perusahaan, destinasi, atau daya tarik wisata tertentu (Hasan, 2015).  

f. Word of Mouth Marketing 

Word of mouth merupakan pemasaran dari mulut ke mulut 

yang umumnya adalah sebuah percakapan dari orang ke orang, dari 

orang ke komunitas, atau dari komunitas ke komunitas yang 

didesain secara online maupun offline sehingga memiliki multiple 

effect, non-hierarki, horizontal, dan mutuasional (Shimp, 2003).  

Word of mouth  merupakan keberlanjutan pesan promosi 

yang berasal dari suara konsumen dan bukan suara perusahaan 

ataupun pemasar. Word of mouth bersifat alami, karena wisatawan 

berbicara langsung tentang pengalaman mereka mengenai suatu 

produk, layanan, atau merek yang telah mereka gunakan. Word of 

mouth menjadi penting karena mampu membentuk rantai promosi 

dengan cara tidak langsung juga tanpa biaya (Kotler & Keller, 2008). 

g. Program Promosi Pariwisata 

Hasan (2015) memaparkan bahwa dalam promosi pariwisata 

juga terdapat program promosi pariwisata yang mencakup 1) acara 

dan pengalaman (events and experiences) yakni penyelenggaraan 



aktivitas dan program yang disponsori oleh perusahaan untuk 

menciptakan interaksi wisatawan dengan brand, 2) biro konvensi 

dan pengunjung, 3) mitra pariwisata, berupa penyedia atraksi seperti 

hotel, restoran, taman hiburan, museum, kebun binatang, dan bisnis 

lain yang melayani pengunjung di suatu destinasi, 4) brosur, alat 

komunikasi standar dalam membangun kesadaran tentang adanya 

destinasi, informasi, pengetahuan dan keinginan untuk membeli 

produk wisata, 5) katalog travel, 6) pemandu wisata, 7) leaflet, 

merupakan pamflet yang dirancang sebagai bentuk komunikasi 

tentang sebuah acara, pengorganisasian perjalanan, atau sebagai 

pengingat bagi wisatawan 8) peta wisata, 9) signposts, dan 10)  

travel dialog. 

2.4 Penelitian Terdahulu 

 Acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil berbagai 

penelitian sebelumnya merupakan hal yang diperlukan untuk menjadi referensi dan 

acuan peneliti dalam melakukan penelitian. Pada penelitian ini peneliti 

menggunakan jurnal dan skripsi dengan permasalahan yang relevan untuk dijadikan 

referensi dan acuan dalam penelitian ini. 

 Referensi pertama yang diambil peneliti ialah hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Kadek Dwi Cahaya Putra,  staf pengajar pada Politeknik Negeri Bali 

yang melakukan penelitian dengan judul “Strategi Public Relations Pariwisata 

Bali” pada tahun 2005. Penelitian ini membahas mengenai kegiatan serta strategi 

public relations dalam membentuk citra daerah wisata Bali pasca bom Bali 2. 



Penelitian ini dilakukan pada organisasi yang bertanggung jawab terhadap 

program-program Recovery Bali 2006-2007 yakni Kantor Dinas Pariwisata 

Provinsi Bali dan Bali Tourism Board dengan enam (6) stakeholders sebagai 

organisasi pendukung yakni Asosiasi Biro Perjalanan Asia Pasifik (PATA), 

Perhimpunan Pengelola Konferensi Profesional Indonesia (SIPCO), Himpunan 

Pramuwisata Indonesia (HPI), Bali Village, Perhimpunan Angkutan Wisata Bali, 

Asosiasi Biro Perjalanan Wisata Indonesia. 

 Data dan informasi didapatkan melalui empat macam metode yakni 

observasi, wawancara, dokumentasi, serta kuesioner. Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Kadek ini menunjukkan bahwa peranan public relations dalam 

mengelola manajemen isu dan manajemen krisis cukup efektif dan tepat. Kekuatan 

utama public relations pariwisata Bali adalah event management yang mencakup 

berbagai jenis acara yang diadakan di dan oleh serta dalam hubungannya dengan 

pariwisata Bali baik itu yang bersifat lokal, nasional, dan internasional yang diliput 

oleh media cetak maupun elektronik sehingga mampu menarik minat wisatawan 

yang berkunjung ke Bali. 

 Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan 

peneliti karena sama-sama meneliti penanganan pariwisata Bali pasca bencana 

meskipun terdapat perbedaan yakni penelitian yang dilakukan oleh Kadek hanya 

melihat pada peranan public relations untuk memulihkan citra Bali serta 

memasarkan Bali pasca bom Bali 2. Sementara penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti berusaha menjabarkan proses pemasaran dan promosi pariwisata Bali pasca 

bencana secara menyeluruh, tidak hanya dilihat dari segi public relations saja. 



Penelitian lain yang juga menjadi rujukan peneliti ialah  penelitian yang 

dilakukan Zahrotul Umami mahasiswa magister ilmu komunikasi Universitas 

Diponegoro dengan judul penelitian “Social strategy pada media sosial untuk 

promosi pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta” pada tahun 2015. Penelitian ini 

membahas strategi komunikasi pemasaran dengan menggunakan social strategy 

dalam melakukan promosi pariwisata dan membangun hubungan antara pemasar 

atau pelaku pariwisata dengan pelanggannya yakni wisatawan. Penelitian Umami 

ini menjabarkan bahwa di era perubahan dan semakin berkembangnya teknologi 

menyebabkan proses promosi pariwisata lebih mudah dari sebelumnya. Proses 

promosi pariwisata yang sebelumnya hanya dilakukan secara konvensional dan 

memerlukan biaya yang cukup besar, saat ini bisa dilakukan melalui digital 

marketing atau menggunakan media sosial. 

Data dalam penelitian ini didapatkan Umami dengan wawancara mendalam 

kepada para pelaku pariwisata di Yogyakarta. Penelitian Umami berbentuk 

deskriptif kualitatif dengan hasil promosi pariwisata di Yogyakarta dapat dilakukan 

dengan menggunakan social strategy yakni melalui media sosial. Promosi 

pariwisata Yogyakarta dengan menggunakan media sosial menjadi efektif dan 

efisien karena pelaku pariwisata dapat menjalin hubungan baik secara online 

maupun offline dengan membentuk sebuah komunitas untuk menarik wisatawan 

berkunjung ke Yogyakarta. Social strategy juga digunakan untuk menghubungkan 

pelaku pariwisata dengan yang lainnya guna bersinergi melakukan promosi 

bersama agar masing-masing follower dari pelaku pariwisata dapat mengakses 

informasi mengenai tempat wisata serta event pariwisata yang ada di Yogyakarta. 



 Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan 

peneliti yakni meneliti usaha promosi yang dilakukan dalam mempromosikan 

pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun yang menjadi perbedaan dengan 

penelitian yang peneliti lakukan ialah penelitian ini hanya menyoroti bentuk 

promosi melalui media sosial saja.  

  



1.5 Kerangka Pemikiran 

  
Pemerintah Provinsi Bali 

Pariwisata Bali 

Bencana erupsi Gunung Agung 

Analisis Perencanaan 

Strategi Komunikasi Pariwisata 

Pascabencana 

Promotion Mix 

Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Bali 

Pasca Bencana Gunung Agung. 

Mengembalikan kepercayaan wisatawan ke Bali 

sebagai destinasi wisata yang aman. 

Strategi Pemasaran Pariwisata 

Pascabencana 



Berdasarkan bagan di atas, peneliti memiliki alur pikir bahwa pemerintah 

Bali dalam hal ini Dinas Pariwisata Provinsi Bali sebagai instansi resmi pemerintah 

wilayah Bali yang memiliki tugas dan kewenangan dalam menjalankan pariwisata 

Bali dan membuat kebijakan terkait pariwisata di Bali akan memiliki suatu bentuk 

strategi khusus untuk menangani dampak bencana erupsi Gunung Agung di sektor 

pariwisata. Peneliti kemudian tertarik untuk mengetahui dan menjabarkan strategi 

komunikasi khusus seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah pascabencana 

erupsi Gunung Agung, serta lembaga atau organisasi apa saja yang kiranya akan 

dilibatkan dalam penanganannya.  

Bali yang sangat mengandalkan pariwisata sebagai sumber utama 

perekonomian di Bali tentu tidak akan bertindak lambat dalam menangani kondisi 

bencana erupsi Gunung Agung. Bali memerlukan suatu pemasaran pariwisata 

khusus pascabencana erupsi Gunung Agung sehingga dapat mengembalikan rasa 

kepercayaan dan mampu meningkatkan lagi jumlah kunjungan wisatawan yang 

sebelumnya akibat bencana erupsi Gunung Agung sempat mengalami penurunan 

drastis.  

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 Pada bab ini memuat beberapa bagian yang mengulas tentang metode 

penelitian yang digunakan oleh peneliti. Adapun bagian-bagian tersebut terdiri dari 

jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, jenis data, teknik pengumpulan 

data, serta teknik analisis data. Bagian-bagian ini digunakan peneliti dalam 

melakukan penelitian serta menyusun hasil penelitian.   

3.1  Jenis Penelitian 

 Penelitian mengenai strategi komunikasi pariwisata pascabencana dengan 

studi kasus bencana Gunung Agung merupakan penelitian deskriptif kualitatif 

dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat 

interpretif (menggunakan penafsiran) yang melibatkan banyak metode dalam 

menelaah masalah penelitiannya. Penelitian kualitatif lazim menelaah hal-hal yang 

berada dalam lingkungan alamiahnya, berusaha memahami, atau menafsirkan 

fenomena berdasarkan makna-makna yang diberikan kepada hal-hal tersebut. 

(Denzin dan Lincoln, dalam Mulyana dan Solatun, 2013, h. 13) 

Metode kualitatif dalam penelitian ini dilaksanakan dalam bentuk deskriptif 

sehingga dapat memaparkan situasi atau peristiwa untuk kemudian dianalisis 

melalui teori yang ada. Menurut Kriyantono (2006, h. 69) jenis riset deskriptif ini 

bertujuan membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-

fakta dan sifat-sifat populasi atau objek tertentu. Tujuan dari penelitian deskriptif 

ini ialah untuk mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala 

yang ada, mengidentifikasikan masalah atau memeriksa kondisi dan praktik-praktik 



yang berlaku, membuat perbandingan atau evaluasi, menentukan apa yang 

dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari 

pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang 

akan datang (Rakhmat, 2007, h. 25).  Lebih lanjut Bajari (2015, h.45) menjelaskan 

bahwa pada penelitian kualitatif ini hanya bertujuan mengembangkan konsep dan 

menghimpun fakta-fakta, bukan menguji hipotesis, serta dalam analisisnya, 

penelitian deskriptif melukiskan satu demi satu variabel. 

Penelitian deskriptif kualitatif ini menggunakan pendekatan studi kasus 

yakni penelitian yang meneliti fenomena kontemporer secara utuh dan menyeluruh 

pada kondisi sebenarnya (Pujileksono, 2015, h. 52). Penelitian ini merupakan 

penelitian yang terbatas oleh ruang dan waktu yakni hanya terjadi di Gunung Agung 

yang berlokasi di Bali dan terjadi saat erupsi Gunung Agung. Adapun jenis 

penelitian studi kasus ini merupakan studi kasus intrinsik. Sugiyono (2015) 

menjelaskan bahwa studi kasus intrinsik lazim digunakan oleh para peneliti karena 

rasa ingin tahu yang mendalam terhadap suatu persoalan yang terjadi tanpa upaya 

membangun teori, terlebih lagi persoalan erupsi Gunung Agung menjadi isu hangat 

di Bali.   

3.2 Lokasi Penelitian 

 Peneliti memilih Provinsi Bali sebagai lokasi penelitian karena bencana 

erupsi Gunung Agung terjadi di Provinsi Bali. Adapun penelitian ini akan dilakukan 

di dua tempat yakni Dinas Pariwisata Provinsi Bali yang bertempat di Jalan S. 

Parman Niti Mandala, Renon, Denpasar, Bali, serta di Bali Tourism Board yang 

bertempat di Jalan Raya Puputan No. 41, Panjer, Denpasar Selatan, Kota Denpasar. 



Dua tempat tersebut dipilih peneliti karena kedua instansi tersebut merupakan 

badan yang bertanggung jawab secara resmi untuk menangani pariwisata Bali 

selama bencana erupsi Gunung Agung. 

3.3 Fokus Penelitian 

 Dalam sebuah penelitian kualitatif sangat penting untuk menentukan fokus 

penelitian. Fokus penelitian bertujuan untuk membatasi studi dari penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti, dan berfungsi untuk memenuhi kriteria masuk-keluar suatu 

informasi yang baru diperoleh di lapangan (Moleong, 2013, h. 94).  

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang telah disusun oleh peneliti, 

maka yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini adalah mengetahui dan 

menganalisis strategi komunikasi pariwisata pascabencana yang dilakukan oleh 

Pemerintah Provinsi Bali yang dalam penelitian  Dinas Pariwisata Provinsi Bali, 

Bali Tourism Board, dan Bali Tourism Hospitality sebagai gugus tugas gabungan 

dalam melakukan kegiatan promosi pariwisata Bali pasca bencana erupsi Gunung 

Agung untuk mengembalikan wisatawan dan meningkatkan jumlah kunjungan 

wisatawan mancanegara ke Bali. 

3.4 Sumber Data 

Pujileksono (2015, h. 7) memaparkan bahwa data adalah deskripsi sesuatu 

dan/atau kejadian yang dihadapi dalam penelitian. Data merupakan suatu bahan 

yang dapat berupa catatan-catatan yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, 

buku, laporan, database yang kemudian akan diolah oleh peneliti.  

  



Pada penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis data, yakni: 

1. Data Primer 

Sugiyono (2015, h. 225) menjelaskan bahwa data primer merupakan 

data yang diperoleh dari sumber data pertama atau tangan pertama di 

lapangan yang langsung memberikan data kepada pengumpul data atau 

peneliti. Sumber data ini bisa berupa hasil observasi maupun wawancara. 

Data primer ini merupakan data mentah yang harus diproses lagi sehingga 

menjadi informasi yang bermakna.  

2. Data Sekunder 

Kriyantono (2006, h.42) menjelaskan bahwa data sekunder adalah 

data yang diperoleh dari sumber kedua. Data sekunder yang merupakan 

pelengkap data primer ini didapatkan dari foto, dokumen, catatan transaksi, 

maupun data penelitian-penelitian terdahulu. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang digunakan oleh peneliti 

dalam melakukan pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini ditentukan 

sejak penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga langkah dalam 

proses pengumpulan data antara lain observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. 

Penggunaan metode observasi dan wawancara dilakukan dengan alasan dengan 

menggunakan wawancara dan pengamatan berperan serta (participant observation) 

yang intensif kita dapat merekam data sealamiah mungkin, dengan melukiskan apa 

yang subjek penelitian alami, pikirkan dan rasakan. (Mulyana dan Solatun, 2013, 

h.15).  



Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga metode pengumpulan data, 

yakni: 

1. Observasi  

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara 

melakukan pengamatan langsung di lapangan dengan tujuan peneliti akan 

lebih mampu memahami kontes data secara menyeluruh di situasi sosial 

serta memperoleh pandangan holistik atau menyeluruh (Sugiyono, 2015. 

H.228). Dengan observasi maka peneliti akan memperoleh pengalaman 

langsung dan dapat menemukan gambaran yang lebih komperehensif dan 

mendapatkan hal-hal baru yang mungkin tidak akan terungkap oleh 

responden dalam wawancara saja. 

Observasi yang peneliti lakukan merupakan observasi tak 

berstruktur. Dalam observasi ini peneliti lebih bebas dan lebih lentur dalam 

mengamati peristiwa. Tak berstruktur berarti tidaklah sepenuhnya 

melaporkan peristiwa, melainkan merangkum, mensistematiskan, dan 

menyederhanakan representasi peristiwa (Rakhmat, 2007, h.85).  

Selain itu, peneliti memilih melakukan observasi non partisipan 

dalam bentuk observasi digital. Observasi digital ini peneliti pilih karena 

media digital yakni internet memberikan open access atau kesempatan 

untuk melakukan observasi dan mendapatkan data melalui internet. Data 

yang didapat melalui observasi media digital juga lebih mudah untuk dicatat 

karena peneliti (Dholakia & Zhang, 2004). 

 



2. Wawancara Semi Terstruktur 

Berger (dalam Kriyantono, 2006, h.100) menjelaskan bahwa 

wawancara adalah percakapan antara periset—seseorang yang berharap 

mendapatkan informasi—dan informan—seseorang yang diasumsikan 

mempunyai informasi penting tentang suatu objek. Pada penelitian kali ini, 

jenis wawancara yang dilakukan oleh peneliti merupakan wawancara semi 

struktur atau dikenal pula dengan nama wawancara terarah dan wawancara 

bebas terpimpin. Jenis wawancara ini termasuk dalam kategori in-depth 

interview, yang dalam pelaksanaannya peneliti lebih bebas dalam 

melakukan mengajukan pertanyaan namun tetap terarah dan berada di jalur 

pokok permasalahan. (Mulyana dan Solatun, 2013. h. 233). 

3. Dokumentasi 

Menurut Nasution (dalam Satori dan Komariah, 2013, h. 147) 

dokumen merupakan sumber informasi yang bukan manusia (non human 

resources). Lebih lanjut menurut Satori dan Komariah (2013), dokumen 

merupakan rekaman kejadian masa lalu yang ditulis atau dicetak, dapat 

berupa catatan anekdotal, surat, buku harian dan dokumen kantor termasuk 

lembaran internal, data, dan statistik.  

Metode dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan 

data dari dokumen baik itu dokumen publik maupun dokumen privat yang 

bertujuan untuk mendapatkan informasi yang mendukung analisis dan 

interpretasi data (Kriyantono, 2006, h.120). Studi dokumentasi dalam 

penelitian kualitatif merupakan pelengkap dari penggunaan metode 



observasi dan wawancara karena hasil observasi dan wawancara akan lebih 

kredibel apabila didukung oleh dokumen terkait fokus penelitian (Satori dan 

Komariah, 2013, h. 149). 

Pada penelitian ini sumber dokumen yang menjadi data peneliti 

adalah dokumen panduan skema program pelayanan dan pendampingan 

wisatawan dan panduan tugas pokok dan fungsi Bali Tourism Hospitality, 

dan dokumen SOP (Standard operating procedure) mitigasi bencana untuk 

wisatawan oleh Bali Tourism Hospitality. 

3.6 Teknik Pemilihan Informan 

Dalam melakukan pengambilan data melalui wawancara, peneliti memilih 

subjek atau informan dengan menggunakan purposive sampling dan teknik 

snowball. Purposive sampling yakni subjek atau informan diseleksi atas dasar 

kriteria-kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti. Penentuan sampel juga 

dilakukan dengan teknik snowball yakni untuk mendapat data yang lebih lengkap 

lagi, peneliti meminta key informan untuk menunjuk orang lain untuk dijadikan 

informan. 

Adapun kriteria-kriteria tersebut ialah: 

1. Pelaku terlibat langsung dalam merencanakan strategi komunikasi 

pemasaran dalam mempromosikan pariwisata Bali pasca bencana 

erupsi Gunung Agung. 

2. Pelaku terlibat langsung dalam menjalankan bentuk-bentuk 

komunikasi pemasaran dalam mempromosikan pariwisata Bali 

pasca bencana erupsi Gunung Agung. 



3. Bersedia menjadi informan dalam penelitian. 

Berikut adalah daftar  nama-nama subjek atau informan yang menjadi 

sumber data dalam penelitian peneliti.  

Tabel 3. 1 Daftar Nama Informan 

No. Nama Jabatan Keterangan 

1 
A.A Gede Yuniartha 

Putra 

Kepala Dinas 

Pariwisata Provinsi 

Bali 

Ketua Gugus Tugas 

Gabungan Bali 

Tourism Hospitality 

2 Nyoman Wardawan 

Sekretaris Dinas 

Pariwisata Provinsi 

Bali 

Sekretaris Dinas 

Pariwisata Provinsi 

Bali 

3 
Ida Bagus Agung 

Partha Adnyana 
Ketua GIPI 

Wakil Ketua Gugus 

Tugas Gabungan Bali 

Tourism Hospitality 

4 Gilda Lim  Sagrado 
Bidang Promosi BPPD 

Bali 

Ketua BTH 3 (Bidang 

Data dan Media 

Center)  

5 
Renato Remulo 

Sagrado 
BHA 

Anggota BTH 3 

(Bidang Data dan 

Media Center) 

Sumber: Data Olahan Peneliti 

3.7 Teknik Analisis Data 

 Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan bahan-bahan lain, yang 

kemudian akan disederhanakan agar lebih mudah dipahami dan nantinya dapat 

diinformasikan kepada orang lain (Bogdan, dalam Sugiyono, 2015, h. 243).  

Pada penelitian ini peneliti menggunakan analisis data model milik Miles 

dan Huberman yang dilakukan melalui tiga tahapan. Pujileksono (2015, h. 152) 

menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan pada saat 



pengumpulan data berlangsung hingga setelah selesai pengumpulan data. Analisis 

data berlangsung secara terus menerus hingga tuntas dan menjadi data jenuh.  

Tiga tahapan analisis data menurut Miles dan Huberman (2014, h, 31) ialah: 

1. Kondensasi Data 

Kondensasi data dalam proses analisis data adalah proses menyeleksi, 

memfokuskan, menyederhanakan serta mentransformasi data yang telah 

diperoleh dari lapangan melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi 

(Miles dan Huberman, 2014, h.10). Adapun masing-masing proses tersebut 

diuraikan Miles dan Huberman sebagai berikut: 

a. Selecting 

Selecting merupakan proses seleksi atau pemilihan data-data yang 

penting untuk diolah lebih lanjut nantinya.  

b. Focusing 

Focusing adalah proses memfokuskan data dan merupakan salah 

satu bentuk praanalisis. Pada tahapan ini, peneliti lebih 

memfokuskan lagi data-data yang berhubungan dengan rumusan 

masalah penelitian. 

c. Abstracting 

Abstraksi adalah usaha untuk membuat rangkuman dari data-data 

yang telah diseleksi dan difokuskan sebelumnya. Pada tahap ini, 

data yang telah terkumpul akan dievaluasi. 

d. Simplifying dan Transforming 



Langkah ini merupakan usaha penyederhanaan data dan 

mentransformasikan data. Setelah peneliti melalukan seleksi data, 

peneliti akan membuat ringkasan, lalu menggolongkan data 

sesuai kelompok atau tabelnya.  

2. Penyajian Data 

Penyajian data merupakan langkah peneliti dalam menyajikan data 

dalam bentuk tabel, bagan, maupun uraian singkat. Dengan melakukan 

penyajian data, maka peneliti akan lebih mudah untuk memahami apa yang 

terjadi kemudian merencanakan langkah atau kerja selanjutnya berdasarkan 

apa yang telah dipahami.  

3. Kesimpulan/Verifikasi 

Tahapan terakhir analisis data Miles dan Huberman merupakan 

penarikan kesimpulan. Peneliti akan membuat kesimpulan berdasarkan data 

yang telah didapat. Kesimpulan di sini merupakan data-data yang telah 

dideskripsikan dan disimpulkan secara umum. Kesimpulan merupakan 

jawaban dari rumusan masalah yang telah dikemukakan. Penarikan 

kesimpulan dan verifikasi ini dilakukan setelah peneliti kembali dari 

lapangan.   

3.8 Keabsahan Data 

Penilaian kesahihan atau keabsahan pada riset kualitatif biasanya terjadi saat 

proses pengumpulan data dan ketika peneliti melakukan analisis-interpretasi data 

(Kriyantono, 2006, h. 71). 

 



1. Kompetensi Subjek Riset 

Informan yang menjadi subjek riset harus kredibel dan memiliki 

pengetahuan dan kecakapan di bidangnya. Hal ini bertujuan agar data yang 

didapatkan oleh peneliti menjadi kredibel (Kriyantono, 2006, h.71). Dalam 

penelitian ini, peneliti memilih informan yang memiliki pengalaman 

langsung dalam strategi komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh Dinas 

Pariwisata Provinsi Bali. 

2. Triangulasi Sumber 

Pujileksono (2015, h. 144) menjelaskan bahwa triangulasi data 

merupakan pendekatan metode yang dilakukan oleh peneliti pada saat 

mengumpulkan dan melakukan analisis data. Lebih lanjut Triangulasi 

merupakan gabungan atau kombinasi metode yang digunakan untuk 

mengkaji fenomena dari berbagai sudut pandang dan perspektif yang 

berbeda untuk memperoleh kebenaran tinggi. 

Pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber data 

yakni menggali kebenaran data dan informasi melalui berbagai sumber data 

yang berbeda. Masing-masing narasumber akan memberikan pandangan 

yang memunculkan keluasan pengetahuan sehingga memperoleh 

kredibilitas. 

3. Triangulasi Metode 

Triangulasi metode merupakan salah satu langkah pengecekan 

keabsahan data temuan peneliti. Triangulasi metode dilakukan dengan 



dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data yang diperoleh 

dengan metode yang berbeda-beda (Pujileksono, 2016, h. 144). 

Peneliti menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data yakni 

melalui teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, kemudian 

mencocokkan hasil informasi atau data yang diperoleh untuk mendapatkan 

keabsahan data. 

3.9 Etika Penelitian 

Etika dalam penelitian merupakan aspek yang sangat penting dalam 

pelaksanaan penelitian karena penelitian yang melibatkan subyek manusia 

memerlukan sebuah etika agar tidak terjadi benturan antar nilai yang dianut oleh 

kedua belah pihak serta untuk menghindari eksploitasi dan manipulasi yang dapat 

merugikan salah satu pihak (Herdiansyah, 2012). Etika penelitian merupakan 

pedoman atau prinsip yang dipegang oleh peneliti selama melakukan penelitian.  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan prinsip yakni peneliti meminta 

persetujuan dengan informan sebelum melakukan wawancara. 

1. Peneliti menjelaskan mengenai tujuan penelitian dan meyakinkan 

informan bahwa jawaban selama wawancara hanya untuk kepentingan 

akademis dan hanya dapat diakses oleh peneliti dan pembimbing saja. 

2. Peneliti menjamin kerahasiaan dari hasil penelitian baik informasi 

maupun masalah-masalah lainnya. 

  



3. Peneliti memastikan kembali kesukarelaan dan ketersediaan informan 

untuk terlibat dalam penelitian ini. Tidak ada paksaan terhadap 

informan untuk terlibat dalam penelitian ini. 

4. Peneliti akan memperlakukan subjek penelitian dengan hormat 

sehingga informan tidak merasa terbebani dan terpaksa saat 

memberikan informasi. 

 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

4.1 Gambaran Umum  

Gunung Agung merupakan salah satu gunung yang berada di Pulau Bali. 

Masyarakat Hindu di Bali mempercayai bahwa Gunung Agung merupakan tempat 

persemayaman bagi para dewa, oleh karenanya Gunung Agung menjadi salah satu 

tempat keramat yang disucikan. Sebagai gunung yang disucikan, di Gunung Agung 

sering diadakan pemujaan atau ritual upacara oleh masyarakat Hindu di Bali.  

Gunung yang memiliki ketinggian 3.031 mdpl ini terletak di Kecamatan 

Rendang, Kabupaten Karangasem, Bali. Gunung Agung merupakan gunung berapi 

dengan tipe stratovolcano yakni gunung berapi yang tinggi dan mengerucut yang 

terdiri atas lava dan abu vulkanik yang mengeras. Gunung dengan tipe 

stratovolcano apabila meletus akan memiliki dampak bahaya yang lebih besar 

dibanding jenis gunung berapi lainnya karena akan memuntahkan magma, 

mengeluarkan lahar, gas panas, dan menyebabkan awan abu yang sangat besar 

(Welle, 2017).  

 Dalam sejarahnya, Gunung Agung pernah meletus sebanyak empat kali 

yakni pada tahun 1808, 1821, 1843, dan 1963. Gunung Agung kemudian aktif lagi 

pada 2017 setelah sebelumnya tidak aktif selama 54 tahun (Andini, 2017).  

  



4.1.1  Bencana Gunung Agung  

Pada awal September 2017, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi 

Bencana Geologi (PVBMG) mencatat bahwa aktivitas Gunung Agung 

mulai aktif kembali setelah sebelumnya tidak aktif selama 54 tahun. 

Aktivitas Gunung Agung yang meningkat memiliki kemungkinan bahwa 

Gunung Agung akan meletus kembali meski belum bisa dipastikan kapan 

letusan akan terjadi. PVBMG menaikkan status Gunung Agung dari siaga 

(level III) menjadi awas (level IV) pada Jumat 22 September 2017 (Detik, 

2017). Penetapan status awas ini disertai perluasan zona merah menjadi 

radius 9 Km dan zona sektoral ke arah utara, timur laut, tenggara, selatan 

dan barat daya sejauh 12 KM (Kompas, 2017). Akibat perluasan zona merah 

ini pemerintah mengimbau bahwa daerah dengan radius 12KM di sekitar 

Gunung Agung harus kosong dari aktivitas, dan warga yang sebelumnya 

bertahan di area sekitar Gunung Agung langsung mengevakuasi diri 

(Kasbani, 2017).   

 

  Gambar 4. 1 Zona Daerah Berbahaya Erupsi Gunung Agung 

Sumber: Dokumentasi Bali Tourism Hospitality. 
 



Sejak September 2017 hingga Februari 2018 status Gunung Agung 

mengalami beberapa kali perubahan yakni turun status dari awas (level IV) 

menjadi siaga (level III) pada 29 Oktober 2017, kemudian naik status lagi 

dari siaga (level III) menjadi awas (level IV) pada 22 Januari 2018, dan 

turun status lagi kembali menjadi siaga (level III) pada 10 Februari 2018 

dengan radius aman menjadi 4 Km (Bali Tourism Hospitality, 2018). 

Bencana erupsi Gunung Agung menimbulkan beberapa kerugian 

terhadap Bali. Gubernur Bali, I Made Mangku Pastika menyatakan bahwa 

sejak ditetapkannya status Gunung Agung menjadi level awas memiliki 

dampak tidak hanya pada ekonomi namun juga pada sektor kesehatan, 

sosial, politik, dan psikologi (Merdeka, 2017). Dalam sektor ekonomi, 

kerugian Bali akibat penetapan status Gunung Agung menjadi awas ditaksir 

mencapai Rp2 triliun (BNPB Bali, 2017). Kerugian dari sektor sosial yakni 

banyaknya pengungsi yang mengungsi sehingga harus berhenti bekerja 

sementara selama erupsi Gunung Agung ini dan harus bertahan di 

pengungsian. Kerugian dari segi psikologi yakni ketidakpastian yang 

dirasakan pengungsi serta warga sekitar mengenai kapan erupsi Gunung 

Agung akan berhenti. Adapun dampak atau kerugian bagi kesehatan 

disebabkan oleh aktivitas Gunung Agung seperti debu vulkanik serta 

susahnya akses air bersih untuk para pengungsi yang berada di pengungsian.  

Kerugian akibat bencana Gunung Agung ini juga dirasakan dari 

sektor pariwisata. Kerugian di sektor pariwisata bagi Bali ditaksir mencapai 

264 miliar. Hal ini turut menyebabkan Indonesia kehilangan potensi devisa 



negara sebesar Rp 9 triliun (Disparda Bali, 2017). Pada penelitian ini, 

peneliti akan berfokus pada dampak yang ditimbulkan oleh bencana 

Gunung Agung bagi sektor pariwisata karena hal ini yang menjadi studi 

kasus dan akan memberikan jawaban mengenai penanganan pariwisata Bali 

pascabencana, sesuai dengan tujuan peneliti.    

4.1.2 Dampak Bencana Gunung Agung Bagi Pariwisata 

Bencana erupsi Gunung Agung menimbulkan banyak kerugian bagi 

sektor pariwisata Bali. Salah satu kerugian yang ditimbulkan ialah 

penurunan jumlah wisatawan mancanegara ke Bali (Dinas Pariwisata 

Provinsi Bali, 2017). Penurunan jumlah wisatawan mancanegara ke Bali 

mulai terasa sejak pengumuman Gunung Agung yang mulai berstatus awas 

pada tanggal 21 September 2017 kemudian diikuti dengan adanya travel 

warning oleh beberapa negara serta penutupan Bandara Ngurah Rai selama 

dua setengah hari yang berpengaruh pada kunjungan wisman ke Bali. 

Beberapa negara yang mengeluarkan travel warning antara lain Tiongkok, 

Australia, Inggris, Singapura, Irlandia dan Selandia Baru (BPS Bali, 2018). 

Badan Pusat Statistik Bali (2017) mencatat penurunan wisatawan 

mancanegara adalah sebesar 15.52 persen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gambar 4. 2 Kedatangan Wisatawan Mancanegara Langsung ke Bali 

menurut Kebangsaan, Persentase dan Pertumbuhan Oktober 2017

 
Sumber: Diakses dari website Badan Pusat Statistik Bali. 

Penurunan wisatawan mancanegara ke Bali memiliki imbas bagi 

sektor perekonomian Bali. Hal ini dikarenakan secara umum ekonomi di 

Bali masih didominasi oleh lapangan usaha penyediaan akomodasi dan 

makan minum dengan distribusi sebesar 23.43 persen, yang 

pertumbuhannya dipengaruhi jumlah wisatawan yang berkunjung ke Bali 

(BPS, 2018). 

Gambar 4. 3 Pertumbuhan dan Distribusi Menurut Lapangan Usaha 

Bali 2017 

 

Sumber: Diakses dari website Badan Pusat Statistik Bali 



Kondisi yang disebabkan dari bencana erupsi Gunung Agung ini 

menyebabkan pemerintah dan sektor terkait lainnya harus membentuk 

langkah khusus untuk mengurangi dampak kerugian yang akan 

ditimbulkan, terutama di sektor pariwisata. Langkah ini dilakukan oleh 

pemerintah Bali untuk memperkecil kerugian yang ditimbulkan dari 

bencana Gunung Agung. 

4.1.3 Gambaran Umum BTH (Bali Tourism Hospitality) 

Sektor yang terlibat dalam upaya penanganan bencana Gunung 

Agung tidak hanya berasal dari badan pemerintahan untuk sektor pariwisata 

atau Dinas Pariwisata Provinsi Bali, melainkan dilakukan oleh seluruh 

organisasi dan industri pariwisata di Bali. Penanganan bencana Gunung 

Agung untuk sektor pariwisata tidak dilakukan secara sendiri-sendiri 

melainkan dilakukan dengan kerja sama di antara organisasi dan industri 

pariwisata (Disparda Bali, 2017). 

 Kementerian Pariwisata bersama Dinas Pariwisata Provinsi Bali 

dan segenap stakeholder pariwisata di Bali membentuk Task Force Crisis 

Centre yang dinamakan Bali Tourism Hospitality (BTH). BTH resmi 

terbentuk pada 1 Oktober 2017 dan mulai efektif pada 5 Oktober 2017 (Bali 

Tourism Board, 2017). BTH merupakan gugus tugas gabungan yang dibuat 

khusus untuk mengantisipasi dampak bencana Gunung Agung dan menjaga 

iklim pariwisata Bali. 



 

    Gambar 4. 4 Logo Bali Tourism Hospitality 

Sumber: Dokumen Bali Tourism Hospitality, 2017. 

 

BTH diketuai oleh Kepala Dinas Pariwisata Bali sementara wakil 

ketua BTH merupakan Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia yang 

ada di Bali (GIPI BALI). Di dalam BTH ini terdapat tiga sub bidang, yakni 

Bidang Hubungan dan Kelembagaan yang diketuai oleh Ketua PHRI Bali, 

Bidang Pendampingan dan Pelayanan yang diketuai oleh Ketua ASITA 

Bali, dan bidang Data dan Media Center yang diketuai oleh Sekretaris GIPI 

Bali. 

 

 

 

 

 

 



Tabel 4. 1 Profil Umum Bali Tourism Hospitality (BTH) 

Nama Bali Tourism Hospitality 

Alamat Bali Tourism Board. Jalan Raya Puputan 

No. 41 Renon, Denpasar, Bali 80235. 

Nomor Telepon Telp. +6281246119889, +6287754689166 

Situs Resmi http://www.balitourismboard.or.id  

http://weibo.cn/balitourism 

Struktur Kementerian Pariwisata, Dinas Pariwisata 

Provinsi Bali, dan Bali Tourism Board. 

Maksud dan Tujuan Merupakan organisasi satuan gugus tugas 

gabungan yang terdiri untuk penanganan 

bencana Gunung Agung dan fokus pada 

aspek kepariwisataan Bali.  
Sumber: Data Olahan Peneliti 

4.1.3 Tugas dan Fungsi Bali Tourism Hospitality (BTH) 

BTH sebagai sebuah gugus tugas gabungan dibentuk dengan tujuan 

mengantisipasi dampak bencana Gunung Agung dan menjaga iklim 

pariwisata Bali. Segala yang berhubungan dengan aktivitas pariwisata 

selama bencana Gunung Agung ini menjadi tugas dan tanggung jawab BTH. 

Secara singkat tugas dan tanggung jawab BTH ialah 1) melakukan 

pemantauan situasi Gunung Agung; mendesiminasikan data dan informasi 

terkait Gunung Agung khususnya pada sektor pariwisata, 2) menentukan 

rencana mitigasi; langkah apa yang akan ditempuh sebelum meletus, apa 

yang harus dilakukan saat letusan, keputusan arus evakuasi turis, serta 

bagaimana cara menangani saat krisis sehingga pemulihan akan mudah 

dilakukan, dan 3) menerapkan strategi komunikasi; apa yang bisa dilakukan, 

http://www.balitourismboard.or.id/
http://weibo.cn/balitourism


pesan apa yang harus dikomunikasikan, siapa kelompok sasaran dan cara 

menjangkau kelompok sasaran menggunakan alat komunikasi yang ada.  

Pelaksanaan dari tiga tugas pokok BTH dilaksanakan oleh masing-

masing bidang yang terdapat di dalam BTH. BTH 1 atau Bidang Hubungan 

dan Kelembagaan bertanggung jawab untuk hubungan antar departemen, 

menghubungkan dan menjembatani institusi untuk mendapatkan data yang 

akurat. Bidang kedua yakni BTH 2 atau bidang pelayanan dan 

pendampingan bagi wisatawan, bertanggung jawab untuk memberikan 

bantuan dan pelayanan kepada wisatawan selama terjadinya erupsi. Bidang 

ketiga BTH 3 yakni bidang data dan media, bertanggung jawab untuk 

pengumpulan data, diseminasi informasi dan hubungan media. 

4.1.3.1 Kerangka Kerja Divisi Bali Tourism Hospitality  

 Bali Tourism Hospitality memiliki beberapa bidang yang 

masing-masing bidang memiliki tugas dan fungsi yang berbeda. 

Pada penelitian kali ini, bidang yang berkaitan dengan ranah 

penelitian peneliti dan yang hasil kerjanya dijadikan sumber data 

oleh peneliti adalah bidang 2 dan bidang 3. Kedua bidang ini 

menjadi penting dalam hasil penelitian peneliti karena dua bidang 

ini memiliki tugas untuk melakukan penanganan dan promosi 

pariwisata Bali pascabencana Gunung Agung. Adapun tugas dan 

fungsi masing-masing bidang dalam Bali Tourism Hospitality 

disampaikan dalam grafik.  



 

BTH 1

• Tugas dan Fungsi

• Kelembagaan yang terkait: Membangun
keterlibatan dan koordinasi dengan pemangku
kepentingan BTH, 2) merumuskan dan mengatur
kontribusi pemangku kepentingan di BTH, untuk
pengumpulan informasi, bantuan, dan layanan
kepada wisatawan, menghubungi semua institusi
terkait setiap harinya untuk mendapatkan update
setiap harinya.

• Hubungan antar institusi: membuat laporan tertulis
tentang semua kegiatan dan berkomunikasi dengan
BTH 2 dan BTH 3, juga dengan institusi terkait.

• Asosiasi Kepariwisataan: 1) mengumpulkan data
pembatalan, pengembalian dana dan subsidi, 2)
mengumpulkan testimonial tamu, 3) mengumpulkan
kegiatan pemangku kepentingan terkait pengelolaan
dampak Gunung Agung, 4) mendapatkan umpan
balik dari tamu tentang apa yang bisa diperbaiki.

BTH 2

• Tugas dan Fungsi

• Hubungan kelembagaan: 1) proaktif untuk
mendapatkan koordinasi yang lebih baik, 2)
berkomunikasi untuk memastikan bantuan dan
layanan tamu, 3) menyediakan SOP setiap layanan
dan stakeholder, 4) mengorganisir pemangku
kepentingan untuk memberikan bantuan dan
pelayanan bagi wisatawan.

• Pelayanan: 1) menjawab call center dan
mengaktifkan komunikasi, 2) membuat laporan
tertulis tentang semua kegiatan dan berkomunikasi
dengan BTH 1 dan BTH 3, serta meneruskan
informasi ke badan instansi terkait.

• Pnedampingan wisatawan: memberikan
pendampingan dan pelayanan kepada wisatawan.

BTH 3

• Tugas dan Fungsi:

• Pengumpulan data: 1) mengumpulkan data, 2)
pemantauan media, untuk cek keakuraasian data
dan informasi.

• Produksi atau olah data: 1) menghasilkan
pernyataan resmi setiap harinya yang kemudian
disebarkan melalui website
BaliTourismHospitality.com, 2) mengatur
konferensi pers harian selama fase darurat..

• Diseminasi Informasi: menyebarkan infromasi
secara tepat waktu kepada lima kelompok sasaran:
institusi terkait, pemangku kepentingan pariwisata,
lingkaran internasional, dan media.

• Bali Recovery: rencana promosi pariwisata Bali.



 4.2 Penyajian Data 

 Pada sub bab ini, peneliti mendeskripsikan hasil temuan peneliti di 

lapangan. Peneliti telah melakukan proses turun lapang selama 3 bulan (Januari 

2017 sampai dengan Maret 2017) dengan melalui metode pengumpulan data yakni 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti berusaha mentranskripkan data 

menjadi beberapa kategori. Kategori dibangun berdasarkan konstruksi jawaban dari 

informan setelah melalui proses reduksi dan analisis data sebelumnya. Kategorisasi 

peneliti lakukan untuk memudahkan klasifikasi konsep dan melihat dengan jelas 

apa yang menjadi inti dari tema penelitian ini. Adapun hasil dari penelitian peneliti 

ialah 1) Bali memiliki strategi komunikasi pariwisata yang dijalankan pascabencana 

Gunung Agung, dan 2) Bali tetap melakukan pemasaran pariwisata pascabencana 

Gunung Agung.  

 4.2.1 Strategi Komunikasi Pariwisata Pascabencana Gunung Agung 

Bencana erupsi Gunung Agung di Bali merupakan bencana yang 

cukup besar dan mempengaruhi sektor pariwisata Bali. Penanganan 

bencana erupsi Gunung Agung tentu tidak dilakukan dengan main-main 

karena erupsi Gunung Agung tidak diketahui kapan akan berakhir 

sementara kerugian yang ditimbulkan terus terjadi.   

Berdasarkan hasil wawancara dengan Gede Yuniartha selaku 

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali dan selaku Ketua Bali Tourism 

Hospitality, menunjukkan bahwa benar terdapat strategi komunikasi khusus 

yang dilakukan dalam menangani bencana erupsi Gunung Agung. Adapun 



bentuk strategi khusus tersebut ialah dibentuknya lembaga khusus yang 

bersifat sementara selama bencana erupsi Gunung Agung berlangsung.  

“Erupsi Gunung Agung ini cukup fatal memang buat Bali. 

Bali rugi sekali terutama dari sektor pariwisata. Jumlah kunjungan 

wisatawan turun efeknya ke beragam sektor seperti hotel, rumah 

makan, bahkan warung kecil di pinggir jalan. Kami harus sigap 

agar kerugiannya tidak makin besar. Toh ini kan erupsi, kita ga tahu 

kapan meletusnya, kapan selesainya. Jadi cukup berbahaya sekali 

kalau tidak tepat penanganannya. Nah makanya sampai dibikinkan 

task force khusus ya Bali Tourism Hospitality (BTH) itu”. (Hasil 

wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali 

sekaligus Ketua Bali Tourism Hospitality, 22 Januari, 2018). 

 

Pembentukan Bali Tourism Hospitality merupakan salah satu usaha 

untuk menyamakan sikap dan tindakan, hal ini dikarenakan di dalamnya 

tergabung beberapa organisasi yang terlibat langsung dalam industri 

pariwisata yakni Kementerian Pariwisata, Dinas Pariwisata Provinsi Bali 

selaku lembaga resmi pemerintah di bidang pariwisata Bali, Bali Tourism 

Board, Angkasa Pura Ngurah Rai, PHRI (Perhimpunan Hotel & Restoran 

Indonesia) yang mewakili industri perhotelan dan restoran di Bali, ASITA 

selaku asosiasi travel agensi di Bali. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang 

disampaikan oleh Gede Yuniartha. 

“Fungsinya BTH itu ya agar semua satu rantai komando. 

Jadi penanganan wisatawan ada. Akses keluar masuk informasi 

ada. Informasi yang dikeluarkan dan diterima sama. Dan akhirnya 

makin gampang. Di dalamnya kan ada orang dari Angkasa pura 

kalau mau tanya soal bandara dan penerbangan ada, ada orang 

hotel, restaurant, Bali Tourism Board juga, semua yang ada 

kaitannya sama pariwisata. lengkap.” (Hasil wawancara peneliti 

dengan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali sekaligus Ketua Bali 

Tourism Hospitality, 22 Januari, 2018). 

 

 



Lebih lanjut Gede Yuniartha memaparkan tugas dan fungsi Bali 

Tourism Hospitality yang utama yakni 1) Merancang mitigasi bencana 

untuk wisatawan; langkah apa yang harus ditempuh sebelum Gunung 

Agung meletus, apa yang harus dilakukan saat letusan, keputusan arus 

evakuasi turis, 2) menjadi sumber informasi utama bagi wisatawan terkait 

Pariwisata Bali selama bencana erupsi Gunung Agung, serta 3) Melakukan 

pemasaran pariwisata Bali selama bencana erupsi Gunung Agung; 

menerapkan strategi komunikasi seperti apa harus dikomunikasikan, siapa 

kelompok sasaran, dan cara menjangkau kelompok sasaran, dan media atau 

alat informasi apa yang akan digunakan.  

“Itu sebabnya BTH diisi oleh banyak elemen yang 

berkecimpung di bidang industri pariwisata. BTH tugasnya banyak. 

Kita harus membuat rencana mitigasi bencana, harus memantau 

Gunung Agung sembari mempromosikan pariwisata Bali. Itu butuh 

koordinasi di semua lembaga. Tidak lucu kalau antara satu lembaga 

dengan lembaga lain tidak sinkron. Makanya ada BTH”. (Hasil 

wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali 

sekaligus Ketua Bali Tourism Hospitality, 22 Januari, 2018). 

   

 

  4.2.1.1 Rencana Mitigasi Bencana 

Salah satu program yang dilakukan oleh Bali Tourism 

Hospitality ialah melakukan perencanaan dan persiapan sebagai 

upaya untuk mengurangi risiko dari bencana Gunung Agung atau 

mitigasi bencana Gunung Agung. Hal ini disampaikan Nyoman 

Wardawan selaku Sekretaris Dinas Pariwisata Provinsi Bali yang 

turut serta dalam membentuk mitigasi bencana Gunung Agung 

untuk wisatawan.  



“BTH ini kan salah satu tugasnya juga membuat 

persiapan atau perencanaan apabila Gunung Agung 

meletus. Kita sudah harus susun langkah-langkahnya. Kita 

siapkan mitigasi bencananya. Wisatawan diinapkan di 

mana, atau kalau harus dipindahkan nanti pakai jalur darat 

atau udara. Terus nanti uang untuk cover semuanya dari 

mana. Semuanya harus sigap. Dengan begitu wisatawan 

tahu kalau kami sudah siap dan mereka aman di Bali”. 

(Hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris Dinas 

Pariwisata Provinsi Bali, 25 Januari, 2018). 

 

Sebelum membentuk mitigasi bencana untuk wisatawan, 

BTH 3 melakukan pemetaan terkait jumlah dan sebaran wisatawan 

yang akan membutuhkan pelayanan saat Erupsi Gunung Agung. Hal 

ini seperti yang disampaikan oleh Nyoman Wardawan dalam 

wawancara dengan peneliti.  

“Kita harus koordinasi dengan seluruh pihak soal 

data atau jumlah pasti wisatawan. Setelah tahu pasti 

sebaran wisatawan di mana saja. Paling banyak di mana. 

Nanti kita tentukan proses evakuasinya, akan lewat jalur 

darat atau udara, atau bisa juga laut. Belum lagi nanti kalau 

wisatawan mancanegara. Kan harus didata dulu”. 

 

 “Oh ya, soal evakuasi dan mitigasi bencana untuk 

wisatawan akan berbeda. Kalau evakuasi dan mitigasi 

bencana untuk masyarakat kan ditangani oleh BNPB.” 

(Hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris Dinas 

Pariwisata Provinsi Bali, 25 Januari, 2018). 

 



 
Gambar 4. 5 Asumsi Lokasi Sebaran Wisatawan 

Sumber: Dokumen Bali Tourism Hospitality 

 

 

   Gambar 4. 6 Estimasi Jumlah Wisatawan 

Sumber: Dokumen Bali Tourism Hospitality. 

 

Mitigasi Bencana untuk wisatawan yang dibuat oleh Bali 

Tourism Hospitality ialah memastikan ketersediaan sarana prasarana 

yang harus disediakan oleh pengelola untuk kebutuhan wisatawan, 

yakni pelayanan transportasi saat krisis, baik itu melalui jalur udara, 

darat, dan laut, kemudian memastikan jaringan komunikasi, 



pelayanan kesehatan, pelayanan informasi, aspek keamanan, 

masalah visa, ketersediaan penginapan, dan lain sebagainya.  

 
 

Gambar 4. 7 Bagan Rencana Pendampingan dan Pelayanan 

Wisatawan 

Sumber: Dokumen Bali Tourism Hospitality 

 

Gambar di atas merupakan SOP dari kerangka kerja yang 

akan dilakukan oleh Pihak Bali Tourism Hospitality apabila terjadi 

krisis atau keadaan bahaya di Bali. Seperti yang tertera di bagan, 

pihak BTH akan melakukan penanganan wisatawan baik itu masalah 

penginapan, maupun proses evakuasi apabila kritis. Adapun bagan 

lanjutan dari SOP (Standard operating procedure) atau kerangka 

kerja yang dilakukan pihak BTH apabila Gunung Agung memasuki 

fase kritis (meletus) ialah: 



 

Gambar 4. 8 Bagan Rencana Mitigasi Bencana untuk Wisatawan 

Sumber: Dokumen Bali Tourism Hospitality. 

Berdasarkan data dari dokumentasi arsip khusus Bali 

Tourism Hospitality yang berjudul “Skenario Penanganan Aktivitas 

Gunung Agung”, diketahui bahwa pihak BTH telah menyusun 

rencana untuk evakuasi wisatawan apabila Gunung Agung 

memasuki kondisi kritis atau terjadi dan diperlukan evakuasi. BTH 

menyiapkan tiga jalur evakuasi yakni melalui udara, darat, dan laut.  

A. Pelayanan Bandara 

Bali Tourism Hospitality melakukan kerja sama dengan 

pihak Angkasa Pura Ngurah Rai untuk penanganan apabila Gunung 

Agung memasuki fase kritis (meletus) dan bandara ditutup. Bentuk 

pelayanan yang dilakukan ialah re-route, reschedule, dan refund. 

Tabel 4. 2 Pelayanan Bandara 

Pelayanan Fasilitias PIC 

Pelayanan Airlines Aktivitas pelayanan re-route, 

reschedule, dan refund bagi 

penumpang yang terkena dampak. 

Untuk setiap perubahan jadwal akan 

digratiskan.  

Maskapai 



Pelayanan Posko 

Crisis Center 

Bandara Ngurah Rai 

Pelayanan imigrasi, airlines, KKP, 

dan Bea cukai. 

Kantor Imigrasi 

Ngurah Rai, 

Maskapai, KKP, 

dan Bea Cukai. 

Media Center dan 

Akomodasi Garuda 

Airlines. 

- Garuda Airlines (GA) akan 

menyediakan media center. 

Berkoordinasi dengan BMKG, 

AIRNAV, Airline, PHRI, dan 

Organda. 

- GA mengklasifikasikan tiga 

jenis penumpang yakni 1) 

sudah di airport dan sudah 

melakukan check-in, 2) sudah 

di airport dan belum check-in, 

3) belum ada di bandara. 

- GA sudah bekerja sama 

dengan Accor Hotel Group 

untuk 2.000 kamar 

Garuda 

Indonesia. 

 

Sumber: Dokumen Bali Tourism Hospitality. 

 

B. Pelayanan Transportasi Darat 

Bali Tourism Hospitality bekerja sama dengan  PAWIBA 

yakni persatuan angkutan wisata Bali, Organda Bali atau organisasi 

angkutan darat Bali, serta Djawatan Angkoetan Motor Repoeblik 

Indonesia atau Damri Bali untuk menangani pelayanan transportasi 

darat apabila Bali memasuki fase kritis dan bandara ditutup.  

Nyoman Wardawan selaku Sekretaris Dinas Pariwisata 

Provinsi Bali menyampaikan bahwa dana untuk operasional ini 

didapatkan dari Pemerintah Kabupaten Badung yang memang telah 

menganggarkan sebanyak Rp50 m untuk menangani masalah 

pelayanan di bidang transportasi darat serta bidang akomodasi 

penginapan dan hotel. Dana ini dianggarkan dari dana PHR (Pajak 



Hotel Restoran) Kabupaten Badung yang mencapai Rp850 m per 

tahunnya. 

Tabel 4. 3 Pelayanan Transportasi Darat 

Pelayanan Fasilitas PIC 

Jika bandara ditutup 700 unit bus yang standby siaga 

dikerahkan dengan kapasitas duduk 30 

sampai 40 atau sejumlah 21.000. 

PAWIBA 

Penjemputan Shelter 100 bus Organda dan Damri dengan 

kapasitas 40 kursi (Total kapasitas 

4000 penumpang). 

Organda, Damri 

Penjemputan 

Bandara 

10 bus dengan kapasitas 35 

penumpang, total 350 penumpang dan 

4 innova (7 penumpang) atau total 378 

kursi untuk memobilisasi penumpang 

dari bandara ke lokasi tujuan lain 

(Pelabuhan Benoa, Pelabuhan Padang 

Bai, dan Terminal Bus Mengwi). 

Angkasa Pura 1 

Ngurah Rai 

Total Bus Berjumlah 810 armada, dengan kapasitas 25.378 penumpang. 

Sumber: Dokumen Bali Tourism Hospitality. 

 

C. Pelayanan Transportasi Laut 

Selain melalui jalur darat dan jalur udara, BTH juga 

menyusun rencana pelayanan melalui jalur laut. Untuk pelayanan 

melalui jalur laut, BTH berkoordinasi dengan pihak otoritas 

pelabuhan Gili Manuk dan Benoa, dan TNI, yang berjanji akan 

menyediakan angkutan laut (kapal).    

Tabel 4. 4 Pelayanan Transportasi Laut 

Pelayanan Fasilitas PIC Keterangan 

Transportasi 

Laut 

Kapasitas pelayanan angkutan 

laut (Penyebrangan): 

Kepala 

Otoritas 

Akan dihimpun 

SOP moda 

transportasi laut 



- Pelabuhan Gilimanuk: 

52 kapal x 278 orang= 

14.456 penumpang. 79 

kendaraan roda dua dan 

29 roda empat. 

- Pelabuhan Padang Bai: 

33 kapal x 300 orang= 

9.900 penumpang. 

Kendaraan sebanyak 

25-30 unit. 

- Pelabuhan Tanjung 

Benoa: 5 kapal x 1.200 

orang= 6.000. 

- Kapal TNI AL/Pelni 

(Kapasitas 5000 

penumpang). 

Pelabuhan 

Benoa 

dari Dinas 

Perhubungan dan 

Kepala Otoritas 

Pelabuhan untuk 

dibuatkan SOP 

antar moda 

transportasi laut.  

Sumber: Dokumen Bali Tourism Hospitality. 

 

D. Pelayanan Perizinan, Akomodasi, dan Kesehatan 

Selain pelayanan untuk angkutan darat, udara, dan laut, Bali 

Tourism Hospitality juga menyusun rencana pelayanan untuk 

masalah perizinan, akomodasi, dan kesehatan. Pelayanan perizinan 

atau visa dilakukan dengan bekerja sama dengan Kantor Imigrasi 

Wilayah Bali. Pelayanan perizinan diperlukan bagi wisatawan 

mancanegara untuk melakukan perpanjangan izin tinggal wisatawan 

mancanegara (BVKS holder), serta untuk melakukan pendataan 

wisatawan mancanegara. Pelayanan akomodasi atau masalah 

penginapan dan hotel dilakukan dengan kerja sama Perhimpunan 

Hotel dan Restoran Indonesia Bali (PHRI Bali), serta dengan Pacific 

Asia Travel Association Bali (PATA Bali). Sementara untuk 

pelayanan terkait kesehatan bekerja sama dengan seluruh rumah 



sakit di Bali, serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya seperti 

Puskesmas.  

Tabel 4. 5 Tabel Pelayanan Perizinan, Akomodasi, dan Kesehatan 

Pelayanan Fasilitas PIC 

Perizinan/Visa Imigrasi melaporkan akan membantu 

terkait pengurusan jangka waktu 

perpanjangan izin tinggal wisatawan 

mancanegara (BVKS holder) maksimal 

30 hari, terkait alasan force major 

(bencana alam). Dasar prosedur nomor 

27 tahun 2014. Wisatawan 

mancanegara yang masih memiliki sisa 

izin tinggal tetap diwajibkan lapor ke 

kantor imigrasi terdekat untuk didata 

dan dilakukan stempel extend pada 

masing-masing paspor wisatawan 

mancanegara. Imigrasi tetap melakukan 

pelayanan meskipun di hari libur. 

Kepala Divisi 

Imigrasi Kantor 

Wilayah Bali, 

Kemenkumham 

Bali. 

Hotel/Akomodasi/ 

Refreshment/Meal 

- PT Garuda Indoneia Cabang 

Bali telah mempersiapkan 

kamar hotel sebanyak 2.000 

unit untuk penumpang selama 

satu malam dengan bekerja 

sama dengan Accor Group. 

- PHRI terus melakukan update 

berita secara akurat untuk 

didiseminasikan ke wisatawan 

terkait perkembangan Gunung 

Agung. 

- PHRI akan menyediakan 

sejumlah pelayanan terkait 

akomodasi berupa hotel atau 

penginapan bagi wisatawan 

yang terdampak erupsi, yakni 

discount khusus (50%), free 

tour dan meals special rate. 

- Penyediaan alat-alat 

keselamatan (masker, air, dan 

lain sebagainya). 

- Penyediaan informasi dan 

assembly point. 

- Transportasi sampai ke 

assembly point BTH. 

PHRI Denpasar, 

PATA 



- Untuk hotel atau penginapan, 

bebas biaya untuk hari pertama, 

sementara hari selanjutnya 

diberikan harga pagu terendah 

selama tujuh hari dan fasilitas 

tambahan gratis inhouse 

advanced amenities: spa, 

complimentary kids club. 

Asistensi/Guide - Shelter hanya dipilih atau 

dipusatkan di titik tertentu yakni 

Taman Ayu Singapadu. 

- 1.000 Guide dari HPI siap 

mendukung pendampingan 

wisatawan di masing-masing 

shelter. 

- Jaminan keamanan dengan 

melibatkan kepolisian, Polair, 

Airud, serta pihak keamanan di 

Pelabuhan. 

- Bantuan relawan dari Sekolah 

Tinggi Pariwisata Bali dan 

anggota HILDIKTIPARI Bali. 

HILDIKTIPARI, 

HPI, PUTRI 

Kesehatan - Semua rumah sakit di Provinsi 

Bali disiagakan untuk 

pelayanan kesehatan, 

penyediaan obat-obatan, dan 

alat-alat keselamatan. 

- Fasilitas kesehatan (RSU) 

sebanyak 57 unit tersebar di 

seluruh Kabupaten dan Kota. 

Belum termasuk Puskesmas. 

GAHAWISRI 

Sumber: Dokumen Bali Tourism Hospitality. 

 

Nyoman Wardawan selaku Sekretaris Dinas Pariwisata 

Provinsi Bali menyatakan bahwa mitigasi bencana untuk wisatawan 

yang telah disusun tersebut digunakan sebagai SOP ketika letusan 

Gunung Agung terjadi dan juga sebagai bahan pelengkap materi 

promosi. Hal ini untuk menunjukkan kesiapan dan kesanggupan 



Bali dalam menangani wisatawan saat bencana erupsi Gunung 

Agung. 

“Rancangan ini (mitigasi bencana untuk wisatawan) 

akan kita sebarkan ke luar, ke siapa saja yang 

membutuhkan. Yang ragu kalau kita tidak sigap. Kita upload 

juga di website kita. Dan terakhir kemarin kita 

presentasikan ke Konsulat China dalam acara table top di 

Shanghai kemarin. Dengan begitu pihak luar tahu kalau kita 

siap. Kita sigap. Kalian aman.” (Hasil wawancara peneliti 

dengan Sekretaris Dinas Pariwisata Provinsi Bali, 25 

Januari, 2018). 

 

4.2.2 Analisa Situasi 

Selain menyusun rencana mitigasi bencana untuk wisatawan, Bali 

Tourism Hospitality juga bertugas untuk menyusun rencana pemasaran 

pariwisata Bali selama bencana erupsi Gunung Agung. Analisa situasi 

diperlukan untuk memperoleh gambaran keadaan pasar dan target sasaran, 

sehingga pihak BTH dapat menentukan tindakan atau langkah pemasaran 

yang tepat, media atau instrumen pemasaran yang tepat.  

Analisa situasi juga dilakukan oleh BTH sebelum merumuskan 

beberapa rencana pemasaran. Hal ini disampaikan Ghilda Sagrado selaku 

ketua promosi dalam program Bali Recovery. 

“Tentu kita melakukan tahapan analisis situasi. Kalau 

dalam kondisi normal, kita biasanya melihat data dari Kemenpar 

soal target untuk meningkatkan jumlah kunjungan dari negara 

tertentu, kalau saat ini, kita fokusnya ke negara mana saja yang 

memberlakukan travel advice, travel warning, atau bahkan travel 

banned ke Bali. Karena travel warning, atau bahkan travel banned 

ke Bali akan sangat merugikan bagi Bali. Para wisatawan 

mancanegara akan sangat memperhatikan himbauan atau larangan 

yang dikeluarkan oleh negaranya, ini sangat bahaya bagi Bali. 

Padahal meskipun status Gunung Agung di level siaga, pariwisata 

Bali tidak terkena dampaknya, ya kecuali daerah Karangasem. 

Fokus kami adalah ke situ sekarang. Sejauh ini sih ada 8 yang 



mengeluarkan travel advice, 2 travel warning, dan kemarin sempat 

ada travel banned dari China.” (Hasil wawancara peneliti dengan 

Ketua Promosi Bali Tourism Board dan Kepala Bidang BTH 3, 29 

Januari, 2018). 

 

Hasil analisa situasi yang dilakukan oleh BTH menunjukkan bahwa 

jumlah wisatawan mancanegara dari China ke Bali mengalami penurunan 

sebesar 23,79%, sementara penurunan jumlah wisatawan mancanegara dari 

Australia sebesar 20,44%, dan Inggris sebesar 5,85%. Sementara total 

negara yang memberlakukan travel advisory ialah sebanyak sebelas negara 

yakni Australia, Singapura, Amerika, Inggris, New Zealand, Kanada, 

Jepang, China, Korea, dan India 

 Adapun strategi yang berhasil dirumuskan oleh BTH setelah 

melalui tahapan analisa situasi ialah menentukan bahwa target pasar utama 

pemasaran pariwisata Bali pascabencana Gunung Agung adalah China, 

Australia, dan Inggris. Setelah selesai target pasar, langkah selanjutnya yang 

dilakukan oleh  BTH ialah merumuskan strategi pemasaran yang sesuai 

dengan karakteristik target pasar Bali. Hal ini dijelaskan oleh Ghilda 

Sagrado dalam wawancara dengan peneliti, yakni: 

“Karena China dan Inggris merupakan negara yang paling 

\banyak menyumbang turis ke Bali, maka BTH menjadikan negara 

tersebut sebagai target pasar utama. Apalagi angka penurunan 

paling banyak dari mereka. Jadi nantinya strategi pemasarannya 

juga sesuai hasil analisa tadi. Makanya analisa situasi penting itu. 

Supaya jelas dan sesuai target”.    

 

 



4.2.3  Strategi Pemasaran Pariwisata Pascabencana (Bali Recovery)  

Bencana Erupsi Gunung Agung tidak menghentikan Bali untuk tetap 

melakukan pemasaran dan mempromosikan pariwisata Bali. Hal ini 

dikarenakan pariwisata merupakan sektor utama penggerak roda 

perekonomian bagi Bali. Pemasaran Gunung Agung tetap dilakukan karena 

akan sangat berbahaya bagi sektor perekonomian Bali apabila jumlah 

kunjungan wisatawan terus menurun (Bali Tourism Hospitality, 2018).  

Strategi pemasaran pariwisata yang dilakukan oleh Bali Tourism 

Hospitality terbagi menjadi dua bagian yakni pemasaran jangka pendek 

yang berlangsung sejak Oktober hingga Desember 2017, dan pemasaran 

jangka panjang yang berlangsung sejak Januari hingga September 2018.  

4.2.3.1 Strategi Pemasaran Pariwisata Jangka Pendek/ Fase 

Krisis (Oktober-Desember 2017) 

Strategi pemasaran jangka pendek merupakan salah satu 

strategi pemasaran khusus yang dilakukan oleh BTH pascabencana 

Gunung Agung. Perhatian utama BTH pada saat erupsi Gunung 

Agung masih berlangsung (Oktober 2017 – Desember 2017) ialah 

untuk mempertahankan jumlah kedatangan wisatawan dari luar 

negeri dan untuk menarik wisatawan yang memiliki potensi lebih 

baik. Bali yang tidak ingin kehilangan calon wisatawan 

mancanegaranya dengan gencar melakukan pemberitahuan bahwa 

“Bali is Safe”, atau “Pariwisata Bali Aman” dengan tujuan 

memberikan pemahaman kepada calon wisatawan mancanegara ke 



Bali, baik itu yang telah membeli tiket dan menyusun jadwal ke Bali, 

atau yang berencana ke Bali, bahwa pariwisata di Bali tetap aman 

meski sedang terjadi erupsi Gunung Agung. Pada fase ini, fokus 

utama ditekankan pada pesan “Bali is Safe”. Hal ini dilakukan 

sebagai upaya untuk mengembalikan kepercayaan wisatawan 

mancanegara terhadap keamanan Bali, sehingga calon wisatawan 

mancanegara tidak melakukan pembatalan tiket atau mengurungkan 

niatnya berwisata di Bali. Hal ini disampaikan oleh Bapak Ida Bagus 

Agung selaku wakil ketua Bali Tourism Hospitality: 

“Selama erupsi masih berlangsung, fokus utama itu 

mempertahankan calon wisman yang akan datang ke Bali, 

yang telah membeli tiket pesawat, atau sudah membooking 

pada travel agency. Banyak sekali email masuk ke kami yang 

menanyakan kondisi Bali, Bali aman atau tidak. Mereka 

menanyakan hal ini karena mereka sudah booking tiket dan 

menyiapkan rencana wisata. Sayang sekali kan kalau harus 

mereka batalkan. Nah, fokus kami itu untuk menyampaikan 

ke mereka, ‘eh ini loh Bali masih aman. Yang bahaya itu 

hanya sebagian kecil daerah di Karangasem, kalian masih 

bisa berselancar di Kuta atau berjemur di Sanur’. Itu fokus 

utamanya kalau dalam fase ini”. (Hasil wawancara peneliti 

dengan Ketua Promosi Bali Tourism Board dan Kepala 

Bidang BTH 3, 29 Januari, 2018). 

 

Data dari lapangan menunjukkan bahwa terdapat lima 

strategi pemasaran yang dilakukan oleh Bali Tourism Hospitality 

dalam fase ini, yakni:   

1. Internet Marketing 

Data yang didapatkan peneliti dari observasi digital dan 

wawancara langsung menunjukkan bahwa salah satu langkah yang 

dilakukan oleh Bali Tourism Hospitality guna menyebarkan atau 



mengkampanyekan “Bali is Safe” ialah penggunaan internet 

marketing yakni dengan membuat website khusus 

“BaliTourismHospitality.com”. Website ini secara rutin 

memberikan informasi terbaru mengenai kondisi keamanan Bali 

selama erupsi Gunung Agung. BTH menganggap bahwa diperlukan 

satu media resmi yang memberikan informasi langsung dari pihak 

yang berwenang terkait keadaan Gunung Agung kepada wisatawan. 

Langkah ini diharapkan dapat mengembalikan sedikit rasa 

kepercayaan calon wisatawan. 

Berdasarkan data dari hasil observasi digital, peneliti 

menemukan bahwa strategi internet marketing oleh BTH juga 

dilakukan dengan menggunakan media sosial. Adapun media sosial 

yang digunakan oleh BTH ialah instagram, twitter, dan youtube.   

BTH memilih menggunakan media sosial untuk melakukan 

penyebaran poster, info grafis terkait situasi terkini Gunung Agung 

yang di dalamnya memuat informasi radius zona aman Gunung 

Agung. 

 
Gambar 4. 9 Poster “Bali is Safe” 

 Sumber: Diakses dari instagram Bali Tourism Hospitality 



2. Media Monitoring 

Selain menggunakan internet sebagai media penyebaran 

informasi, langkah lain yang dilakukan oleh Bali Tourism 

Hospitality ialah melakukan media monitoring. Media monitoring 

digunakan untuk memantau pemberitaan yang beredar tentang Bali, 

dan apabila ada pemberitaan yang tidak benar, pihak BTH akan 

mengeluarkan surat resmi. Selain media monitoring, BTH akan 

memberikan pernyataan resmi terkait status dan kondisi Bali yang 

dilakukan setiap ada perkembangan terbaru yang diunggah di situs 

resmi Bali Tourism Board. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Renato 

selaku narasumber, yakni: 

“Jadi untuk promosi jangka pendek fokusnya di 

pengumpulan data, monitoring pemberitaan harian. Ada 

divisi yang bertugas untuk memantau berita-berita yang 

beredar di luaran terkait Bali. Kalau ada yang hoax tidak 

benar, kami tangani. Biasanya segera kami keluarkan surat 

pernyataan atau info lebih lengkap agar mereka tidak 

tergiring opininya. Soalnya penyebaran pemberitaan 

melalui internet ini cukup cepat. Selain itu melalui wesbiste 

resmi kami selalu memberikan setiap update informasi 

terbaru terkait Gunung Agung.”   

 

Data dari lapangan menunjukkan bahwa pernyataan-

pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh BTH umumnya dimuat 

dalam dua bahasa yakni Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dan 

diunggah melalui website resmi milik Bali Tourism Hospitality dan 

media sosial selaku instrumen promosi yang digunakan pihak BTH. 

Pernyataan resmi yang dikeluarkan ini merupakan upaya yang 



dilakukan untuk merangkul kembali kepercayaan calon wisatawan 

Bali sekaligus sebagai bantahan informasi hoax yang tersebar.  

Adapun contoh pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Bali 

Tourism Hospitality ialah pernyataan resmi dari Kepala Dinas 

Pariwisata Provinsi Bali yang menyatakan bahwa pariwisata di Bali 

tetap aman meskipun terjadi peningkatan status Gunung Agung.  

 

Gambar 4. 10 Pernyataan Resmi Dinas Pariwisata Provinsi Bali 

Sumber: Website Bali Tourism Hospitality.  

Pernyataan ini merupakan pernyataan resmi pertama yang 

dikeluarkan oleh Bali Tourism Hospitality dalam langkah 

menyikapi informasi yang beredar bahwa Bali terjadi kenaikan 

status Gunung Agung yang menyebabkan Bali sudah tidak aman 

untuk dikunjungi.  



3. Familirization Trip 

Bentuk lain dalam strategi khusus yang dilakukan oleh BTH 

ialah melakukan familirization trip. Familirization trip yang 

dilakukan oleh BTH ialah dengan mengundang enam travel agensi 

dari Eropa, influencer seperti blogger, dan konsulat China. 

Familirization trip yang dilakukan memiliki tujuan dan pasar yang 

berbeda-beda. Hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Ketua 

Promosi Bali Tourism Board. 

 “Kemarin China sempat memberlakukan travel 

banned Bali, kita langsung menyusun strategi salah satunya 

dengan mengundang konsulat China ke sini. Semacam 

familirization trip, tapi kita juga mengadakan meeting 

sembari membeberkan sop mitigasi itu. Kita yakinkan kalau 

Bali aman, wisatawan kalian juga tidak akan terlantar. 

China sendiri adalah salah satu pasar utama pariwisata 

Bali. China menempati peringkat pertama jumlah wisman ke 

Bali. Jadi travel bannednya harus benar benar kita 

tangani.” 

   

  “Selain familirization trip dengan mengundang 

konsulat China, kita juga mengundang travel agensi dari 

Eropa sebanyak enam agensi. Hal ini dilakukan dengan 

pertimbangan bahwa travel advisory yang dikeluarkan UK 

itu kunci. Jadi kalau UK mencabut travel advisorynya, 

kemungkinan negara perserikatan lain akan turut 

mempertimbangkannya. Sementara familirization trip untuk 

para blogger dan para influencer lainnya kami lakukan 

karena saat ini argumentasi blogger cukup mendapat 

perhatian”. (Hasil wawancara peneliti dengan Ketua 

Promosi Bali Tourism Board dan Kepala Bidang BTH 3, 29 

Januari, 2018). 

 

 

Seperti yang diketahui dari hasil wawancara bahwa tujuan 

mengundang travel agensi dari Eropa yakni untuk mempengaruhi 

travel advice yang diberikan oleh Negara Inggris. Hal ini dapat 



dicapai dengan mengajak langsung travel agensi dari Eropa untuk 

memberikan penilaian langsung terkait kondisi sebenarnya yang ada 

di Bali. Adapun familirization trip dengan konsulat China juga 

bertujuan untuk mempresentasikan SOP mitigasi bencana untuk 

wisatawan sehingga memberikan pandangan bahwa Bali tidak main-

main dengan kondisi bencana erupsi Gunung Agung juga untuk 

memberikan gambaran langsung tentang kondisi pariwisata Bali.  

Sementara familirization trip yang dilakukan dengan 

mengundang influencer seperti blogger dan pegiat sosial media 

berguna untuk menyasar calon wisatawan dari kalangan muda yang 

biasanya menggunakan media internet sebagai sarana informasi 

yang digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai pariwisata 

di Bali.  

4. Sales Promotion 

Bentuk lain strategi pemasaran pariwisata yang dijalankan 

oleh Bali Tourism Hospitality ialah dengan menghimbau industri 

pariwisata seperti hotel, restaurant, travel agensi, serta destinasi-

destinasi wisata yang ada di Bali untuk melakukan sales promotion 

berupa pemberian diskon untuk paket perjalanan ke Bali, diskon 

biaya penginapan, dan lain sebagainya.  

Data dari lapangan menunjukkan bahwa Sales promotion 

dilaksanakan pertama kali dalam bentuk menggratiskan kamar hotel 

dan penginapan di area Kuta dan Sanur (Kabupaten Badung) untuk 



wisatawan yang ada di Bali selama terjadinya penutupan bandara 

Ngurah Rai Internasional Bali yakni pada tanggal 27-28 November 

2017..  

4.2.3.2 Strategi Pemasaran Pariwisata Jangka Panjang/Fase 

Recovery (Januari-September 2018) 

Selain melaksanakan strategi pemasaran jangka pendek, 

pihak Bali Tourism Hospitality juga memiliki strategi pemasaran 

jangka panjang yang disusun dengan tujuan untuk memasarkan Bali 

tidak hanya saat kondisi bencana berlangsung, namun juga untuk 

promosi jangka panjang Bali ke depannya (setelah bencana erupsi 

Gunung Agung). Program pemasaran jangka panjang ini dilakukan 

selama Januari 2018 - September 2018. Pemasaran jangka panjang 

yang dilakukan oleh Bali Tourism Hospitality dilaksanakan dengan 

bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata serta industri 

pariwisata di Bali.  

Dari hasil wawancara yang dilakukan, diketahui bahwa 

bentuk pemasaran pariwisata jangka panjang yang dilakukan tidak 

terlalu berbeda dengan pemasaran pariwisata sebelum terjadi 

bencana erupsi Gunung Agung. Hal ini sesuai dengan yang 

disampaikan oleh informan Ibu Ghilda Sagrado:  

“Selain penekanan pada informasi kunci “Bali is 

Safe”, Bentuk promosi jangka panjang umumnya sama 

seperti langkah-langkah promosi yang biasa kami lakukan 

kok.” (Hasil wawancara peneliti dengan Ketua Promosi Bali 

Tourism Board dan Kepala Bidang BTH 3, 29 Januari, 

2018). 



 

Data dari lapangan menunjukkan bahwa dalam fase jangka 

panjang ini terdapat empat strategi pemasaran yang dilakukan oleh 

BTH yakni melakukan promosi dengan cara 1) business to business 

(Business Gathering), 2) Events, 3) Trade shows tourism, dan 4) 

sales mission. Hal ini disampaikan oleh informan Ibu Ghilda 

Sagrado:  

“Bentuk pemasaran dalam fase jangka panjang kami 

kebanyakan sih business to business. Jenisnya ya macam 

macam, ya ada kami kerja sama dengan travel agensi di Bali 

dan di luar. Kami ke luar negeri melakukan business 

gathering, mengikuti trade show tourism, mengadakan sales 

mission, sama tetap menyelenggarakan events, sekaligus 

menyebarkan calender of events Bali 2018 yang berisi 

rangkaian events yang akan diadakan di Bali pada tahun 

2018 ini. Intinya sih, kalau program promosi jangka pendek 

terlaksana, untuk jangka panjangnya akan lebih gampang. 

Untuk sekarang saja pariwisata Bali perlahan-lahan sudah 

kembali normal dan mulai ramai kembali kok”. (Hasil 

wawancara peneliti dengan Ketua Promosi Bali Tourism 

Board dan Kepala Bidang BTH 3, 29 Januari, 2018). 

 

Adapun data lengkap terkait pemasaran pariwisata jangka 

panjang yang dilakukan oleh Bali Tourism Hospitality ini ialah: 

1. Media Gathering dan Business Gathering 

Media gathering dan business gathering oleh Bali Tourism 

Hospitality dilakukan dengan bekerja sama Kementerian Pariwisata. 

Hasil observasi digital peneliti menunjukkan bahwa Media 

gathering yang dilakukan oleh BTH ialah mengundang agents serta 

media-media yang ada di China. Media gathering dan business 

gathering ini dilakukan pada tangga 22 Januari 2018 dengan tujuan 



untuk meningkatkan kerja sama dengan awak media di China, serta 

meyakinkan para pelaku bisnis pariwisata di China (travel agents, 

wholeseller, dan airlines) untuk menjual paket wisata ke Bali. 

Business gathering ini dihadiri 200 agen pelaku bisnis pariwisata di 

China dan 25 awak media China.  

Business gathering ini secara khusus dilakukan untuk 

meyakinkan calon wisatawan mancanegara dan agents di China 

bahwa Bali tetap normal dan aman, sehingga diharapkan para pelaku 

wisata tetap menjual paket-paket wisata ke Bali.  

Adapun media gathering dilakukan dengan 

mempresentasikan kondisi Bali dan memberikan penjelasan 

mengenai kondisi sebenarnya di Bali dengan harapan media di 

China akan menyampaikan pemberitaan yang positif tentang Bali. 

2. Trade Show Tourism  

Langkah lain yang dilakukan oleh Bali Tourism Hospitality 

dalam upayanya memasarkan pariwisata Bali ialah dengan turut 

menghadiri trade show tourism. Selama fase jangka panjang ini 

berlangsung, BTH hanya berkesempatan memenuhi satu undangan 

trade show tourism yakni TITF (Thai Internasional Travel Fair) 

yang diselenggarakan di Thailand pada Januari 2018. 

3. Sales Mission  

Selain menghadiri trade show tourism, BTH juga melakukan 

sales mission yang diselenggarakan di China dan India. China dan 



India dipilih karena keduanya adalah target pasar utama Bali untuk 

wisatawan mancanegara. Data pengunjung wisman tahun 2016 dan 

2017 menunjukkan bahwa China menempati posisi pertama negara 

dengan jumlah wisman terbanyak ke Bali, sementara India di posisi 

ke dua (Disparda Bali, 2017). 

Sales mission adalah bentuk penjualan paket-paket wisata 

dengan skema business to business. Sales mission yang dilakukan di 

India ini digelar pada tanggal 26 Februari 2018 yang bertempat di 

Kolkata. Adapun tujuan diadakannya sales mission ini ialah 

mempertemukan pelaku industri pariwisata di Indonesia dengan di 

India secara langsung. Acara ini diikuti sebanyak 18 sellers dan 125 

buyers yang terdiri dari travel agent dan tour operator. 

 

Gambar 4. 11 Sales Mission Bali di India 

Sumber: Diakses dari website Bali Tourism Hospitality 

Sebelum di India, sebelumnya sales mission telah dilakukan 

di China. Sales mission di China dilakukan pada tanggal 22 

November 2017 yang digelar di Hotel Marriott, dan diikuti 12 sellers 



yang berasal dari Bali dan dihadiri 125 buyers. Berdasarkan hasil 

wawancara, diketahui bahwa selain mempertemukan langsung 

pelaku industri pariwisata, sales mission di China juga menggandeng 

misi untuk menjelaskan kondisi sebenarnya di Bali. SOP mitigasi 

bencana untuk wisatawan dipaparkan di sini. Serta penjelasan 

mengenai lokasi aman dan lokasi berbahaya yang dipaparkan dalam 

bentuk paper dan video. 

4. Events 

Data dari lapangan menunjukkan bahwa selama erupsi 

Gunung Agung terjadi, Bali tetap menyelenggarakan beragam 

events. Adapun events tersebut ialah 1) gebyar Wisata 2017 oleh 

DPD Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia (PUTRI) Bali 

pada tanggal 6-8 Oktober 2017 di Beachwalk Kuta, 2) 

penyelenggaraan Legian Beach Festival yang diadakan pada tanggal 

11 hingga 15 Oktober 2017 di Pantai Legian, dan 3) Nusa Dua Fiesta 

yang diselenggarakan pada tanggal 11 Oktober 2017 di Pulau 

Peninsula Nusa Dua.  

Selain ketiga event tersebut di atas, Bali Tourism Hospitality 

juga fokus pada event-event lain yang akan diselenggarakan di Bali. 

BTH gencar mempromosikan events di Bali pada 2018 yang 

tercantum dalam Calender of events Bali 2018. COE Bali 2018 ini 

disebarkan melalui trade show tourism, sales mission dan melalui 

industri pariwisata serta penggunaan media internet.  



4.2.4 Instrumen Promosi  

Selain serangkaian program pemasaran yang dilakukan oleh Bali 

Tourism Hospitality (BTH), BTH sendiri juga memiliki instrumen 

pemasaran yang disebut juga instrumen promosi. Instrumen promosi 

dibahas dalam sub bab sendiri karena instrumen promosi digunakan baik 

saat BTH melakukan pemasaran jangka pendak juga saat melakukan 

pemasaran jangka panjang, sehingga peneliti memilih untuk merangkum 

pembahasan mengenai instrumen promosi di sub bab tersendiri. Instrumen 

promosi sendiri merupakan alat atau media yang digunakan dalam 

pemasaran dan dalam promosi pariwisata (Hasan, 2015). Instrumen promosi 

tidak dapat berdiri sendiri melainkan merupakan bagian promosi itu sendiri. 

Berdasarkan hasil observasi digital dan studi dokumentasi yang 

dilakukan peneliti menunjukkan bahwa Bali menggunakan beberapa 

instrumen promosi saat melakukan pemasaran (promosi jangka pendek dan 

jangka panjang), yakni website, email, e-news letter, brochures, social 

media, media online, dan banner.     

Gambar 4. 12 Instrumen Promosi Pariwisata 

Jenis Fungsi Keterangan 

Website Digunakan untuk 

memberikan informasi 

resmi mengenai kondisi 

atau status Gunung Agung. 

- Balitourismboard.or.id 

- Officialbalitourism.com 

- Indonesia.travel 

Menyediakan data atau 

informasi tentang alternatif 

tempat atau destinasi 

wisata lain yang aman di 

Bali. 

Fokus pada kebutuhan 

wisatawan. 



Email Sebagai sarana komunikasi 

dua arah dengan target 

wisatawan. 

- Infotourism@baliprov.go.id  

- Balitourismboard@gmail.com 

- Info.disparda@baliprov.go.id 

 

 
Digunakan untuk 

komunikasi internal. 

Digunakan untuk survei 

wisatawan. 

Pesan singkat dan link ke 

situs web di mana 

informasi yang lebih 

banyak tersedia. 

E-News Letter 

 

Digunakan sebagai 

prioritas untuk 

menginformasikan 

stakeholder pariwisata 

tentang kondisi atau status 

Gunung Agung.  

 

 Sebagai informasi untuk 

para pelanggan yang sudah 

berhubungan atau calon 

wisatawan yang benar-

benar ingin mengetahui 

informasi terbaru  

pariwisata di Bali. 

 

Brochures 

 

Panduan Belanja Balibrochurecompany.com 

Panduan Restoran 

Panduan Penginapan 

Panduan destinasi atau 

atraksi wisata 

Biasanya digunakan saat 

mengikuti trade show 

tourism, sales mission. 

Media Online Pers dalam menyebarkan 

berita mengenai kondisi 

dan situasi Gunung Agung.  

Media Online Mancanegara: 

- Weibo.cn 

- SMH.com.au 

- Channelnewsasia.com 

- Bbcindia.news 

- Dailymail.co.uk 

- Express.co.uk 

- Theaustralian.com.au 

- Thetimes.co.uk 

- News.com.au 

- Independent.co.uk 

- Dailynews.lk 

- Asiaone.com 

- Msn.com 

Media online yang memuat 

pesan secara keseluruhan 

mengenai pariwisata di 

Bali. 

Pers pariwisata secara 

berkala. 

Kampanye untuk 

meluncurkan branding 

pariwisata “Bali is Still 

Safe” sesuai kondisi 

pariwisata Bali saat 
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bencana hingga pasca 

bencana erupsi Gunung 

Agung. 

- Thewest.com.au 

- Abc.net.au 

- Usatoday.com 

- Riosuerte.com Monitoring pemberitaan 

harian di media. 

Social Media Penggunaan social media 

sebagai alat promosi untuk 

menjangkau kalangan anak 

muda yang menggunakan 

media sosial sebagai sarana 

informasi 

Instagram:  

@Officialbalitourism 

@BPPDBali 

Mengantisipasi pergeseran 

sarana informasi. 

Informasi lebih cepat 

sampai. 

Digunakan oleh influencer 

yang dirangkul melalui 

program familirization trip. 

Baliho 

Banner 

Menyampaikan informasi 

terkait daerah atau lokasi 

aman di Bali.  

 

Sarana informasi yang 

memuat detail mengenai 

Gunung Agung  

Baliho dan banner 

dipasang di tempat 

strategis. 
Sumber: Diolah dari data peneliti 

4.3 Pembahasan 

4.3.1 Strategi Komunikasi Pariwisata Pascbencana Gunung Agung 

Kepariwisataan selalu meliputi banyak pemangku kepentingan. 

Dewi (2011) menyebutkan bahwa perbedaan kepentingan, keahlian, 

kepedulian, dan pengetahuan dari berbagai pemangku kepentingan akan 

menghasilkan interaksi dan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda 

sehingga diperlukan tata kelola yang baik yang bisa menjadi forum 

kolaboratif agar kompetensi dari para institusi maupun organisasi 



pemangku kepentingan dapat disatukan dan menghasilkan sinergitas serta 

hasil yang baik dalam menjalankan kepariwisataan. 

 Kementerian Pariwisata bersama Dinas Pariwisata Provinsi Bali dan 

Bali Tourism Board membentuk Bali Tourism Hspitality (BTH) sebagai 

salah satu strategi komunikasi pariwisata pascabencana erupsi Gunung 

Agung. BTH ini berfungsi sebagai lembaga sementara yang melakukan 

penanganan pariwisata selama bencana erupsi Gunung Agung. 

Pembentukan BTH dinilai merupakan langkah yang tepat, mengingat 

banyaknya lembaga yang terlibat dalam pariwisata Bali. Banyaknya 

lembaga ini membutuhkan suatu forum khusus untuk menjembatani 

perbedaan kepentingan, keahlian, kepedulian, dan pengetahuan. Dengan 

membentuk BTH, pihak-pihak yang berwenang bersama-sama dapat 

melakukan strategi komunikasi pariwisata yang baik.  

Hadirnya BTH membuat bentuk koordinasi antar lembaga 

pariwisata yang ada di Bali yakni antara Dinas Pariwisata Provinsi Bali, dan 

lembaga pariwisata di Bali seperti Bali Tourism Board, GIPI, PHRI, dan 

ASITA, dapat berjalan dengan baik dan tersistematis. Bali Tourism 

Hospitality suskes menjembatani pengetahuan, kompetensi, serta 

kepentingan masing-masing lembaga pariwisata yang ada di Bali, dan 

menghasilkan satu tujuan bersama yakni mengembalikan kepercayaan 

wisatawan untuk berkunjung ke Bali, meningkatkan jumlah kunjungan 

wisatawan, dan membuat iklim pariwisata di Bali menjadi normal seperti 

sebelumnya. 



 Sejak diresmikannya BTH sebagai lembaga sementara penanganan 

bencana erupsi Gunung Agung untuk sektor pariwisata, BTH telah 

melaksanakan beberapa manajemen komunikasi yakni 1) manajemen 

kelembagaan, BTH menjadi forum kolaboratif bagi pemerintah dan industri 

pariwisata selama bencana erupsi Gunung Agung, 2) BTH melakukan 

manajemen pemasaran, bersama-sama instansi dan organisasi yang 

tergabung dalam BTH merumuskan bentuk pemasaran seperti apa yang 

dirasa tepat untuk memasarkan Bali selama erupsi gunung agung,  

menyusun SOP mitigasi bencana untuk wisatawan, merumuskan anggaran, 

dan menentukan saluran media komunikasi. 

4.3.1.1 Strategi Mitigasi Bencana 

SOP mitigasi bencana akan selalu muncul setiap terjadi 

bencana. SOP mitigasi bencana menjadi pedoman umum yang akan 

dilakukan apabila terjadi bencana sehingga dampak kerugian yang 

ditimbulkan dari suatu bencana dapat diminimalisir. SOP mitigasi 

bencana umumnya hanya akan disebarkan di kalangan internal yang 

terlibat dalam penanganan bencana saja. Namun BTH menjadikan 

SOP mitigasi bencana ini sebagai materi umum yang disebarkan 

tidak hanya di lingkup internal BTH namun juga kepada calon 

wisatawan.   

SOP mitigasi bencana untuk wisatawan ini menjadi salah 

satu materi yang turut digunakan ketika mempresentasikan 

pariwisata “Bali aman” kepada calon wisatawan sehingga 



diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan konsumen. SOP 

(Standard operating procedure) mitigasi bencana untuk wisatawan 

ini telah dipresentasikan kepada konsulat China ketika mereka 

melaksanakan familirazation trip, dan dibawa sebagai bahan materi 

pada acara trade show tourism yang diikuti BTH.  

Mengembalikan kepercayaan calon wisatawan akan 

keamanan Bali tidak dapat dilakukan dengan mudah. Hal ini sesuai 

dengan apa yang disampaikan Hasan (2015) bahwa pemasaran tidak 

dapat berbuat banyak jika daya saing produk lemah, kepercayaan 

konsumen anjlok, dan pasar stagnan. Oleh karena itu agar pemasaran 

pariwisata dapat bergerak cepat dan mencapai sukses, pemasar harus 

mampu menciptakan daya saing, membangun kepercayaan 

konsumen, dan mengembangkan pasar baru. BTH memilih untuk 

menyebarkan SOP mitigasi bencana sebagai bentuk untuk 

mengembalikan kepercayaan calon wisatawan. 

Langkah BTH dalam melakukan pemaparan SOP mitigasi 

bencana merupakan langkah yang tepat. SOP mitigasi bencana dapat 

menjadi bukti penguat terkait kesiapan Bali dalam menangani 

bencana erupsi Gunung Agung. Wisatawan dapat melihat persiapan 

yang dilakukan oleh Bali apabila terjadi letusan Gunung Agung dan 

bagaimana bentuk penanganan terhadap wisatawan.  



 4.3.2 Analisa Situasi 

Analisa situasi merupakan salah satu langkah yang wajib dilakukan 

sebelum menyusun strategi pemasaran. Analisa situasi menjadi penting 

karena dapat membantu untuk menentukan strategi apa yang paling sesuai, 

serta akan memberikan gambaran apa yang menjadi keunggulan, 

kelemahan, peluang, dan tantangan pemasaran pariwisata (Payangan, 

2014).  

Setelah melakukan analisa situasi, langkah selanjutnya yang harus 

dilakukan adalah menentukan segmentasi dan target pasar. Swarbooke & 

Horner (2007) merumuskan bahwa target pasar dapat dilakukan 

berdasarkan beberapa kriteria, yakni 1) Target pasar utama dirumuskan 

berdasarkan jumlah kunjungan dan kunjungan historis, 2) Target pasar 

potensial dirumuskan berdasarkan angka pertumbuhan, pembelanjaan, dan 

lama tinggal.  

Dewi (2011) menyebutkan bahwa perumusan dan implementasi 

strategi akan selalu berorientasi pada konsumen. Bali Tourism Hospitality 

tetap melakukan pemasaran pariwisata meskipun erupsi Gunung Agung 

masih berlangsung. Bentuk strategi pemasaran pariwisata yang dilakukan 

dirumuskan setelah sebelumnya BTH menjalankan analisa situasi. Adapun 

hasil analisa situasi yang dilaksanakan oleh BTH menunjukkan bahwa 

masih ada peluang untuk melakukan pemasaran pariwisata Bali. Hasil lain 

analisa juga menunjukkan bahwa terdapat tantangan yang harus dihadapi 

apabila ingin memasarkan pariwisata Bali, yakni 1) adanya persepsi buruk 



tentang keadaan pariwisata Bali karena erupsi Gunung Agung yang dimiliki 

oleh calon wisatawan, serta 2) pemberlakuan travel advisory yang berupa 

travel advice, travel warning dan travel banned oleh beberapa negara.  

Pemberlakuan travel advisory merupakan ancaman yang harus 

diwaspadai oleh Bali Tourism Hospitality apabila hendak memasarkan Bali. 

Travel advisory merupakan peringatan keamanan yang dikeluarkan oleh 

suatu negara sebagai suatu pedoman wisata bagi warga negaranya. Travel 

advisory yang dikeluarkan oleh masing-masing negara bertujuan untuk 

memberi gambaran keamanan terkait suatu daerah tujuan wisata sehingga 

dapat menjadi acuan dalam melakukan perjalanan wisata. Adapun hasil 

analisa situasi yang dilakukan oleh BTH menunjukkan bahwa travel advice 

dan travel banned yang dilakukan oleh beberapa negara yakni  oleh 

Australia, Singapura, Amerika, Inggris, New Zealand, Kanada, Jepang, 

China, Korea, dan India membawa dampak yang cukup merugikan Bali. Hal 

ini terlihat dari besarnya angka penurunan jumlah wisatawan mancanegara 

ke Bali sejak adanya travel advisory oleh sebelas negara tersebut. 

Berdasarkan hasil analisa situasi tersebut, Bali Tourism Hospitality 

merumuskan merumuskan bahwa strategi pemasaran pariwisata Bali akan 

menyasar negara-negara yang memberlakukan travel advisory ke Bali, dan 

menetapkan China, Inggris, dan Australia, sebagai tiga negara utama yang 

menjadi target utama pemasaran pariwisata Bali. Ketiga negara ini menjadi 

target utama karena merupakan tiga besar negara dengan jumlah turis 

terbanyak yang berwisata ke Bali.  



 4.3.3 Strategi Pemasaran Pariwisata Pascabencana 

Pemasaran pariwisata mempunyai makna yang lebih dalam dan luas 

daripada sekedar penjualan atau pemasaran suatu barang (good). Witt 

(2003, h. 3) dalam tulisannya Executive Summary Blue Print Pemasaran 

pariwisata Indonesia menguraikan bahwa pemasaran pariwisata merupakan 

suatu sistem yang mencakup upaya dalam mengidentifikasikan kebijakan 

dan strategi, program, serta pola-pola promosi yang hendak dipertemukan 

dengan sistem dan strategi pengembangan produk.  

Bali yang sangat menggantungkan perekonomiannya pada sektor 

pariwisata tetap melakukan pemasaran pariwisata pascabencana Erupsi 

Gunung Agung. Pemasaran pariwisata yang dilakukan Bali pascabencana  

berbeda dari pemasaran yang dilakukan oleh Bali sebelum terjadi bencana 

erupsi Gunung Agung. Hal ini terjadi karena kondisi bencana akan 

menyebabkan nilai pariwisata Bali di mata wisatawan dan calon wisatawan 

akan berkurang dan dianggap tidak aman (berbahaya). Berkurangnya 

kepercayaan akan keamanan pariwisata Bali ini dapat dilihat dari 

pemberlakuan travel advice yang diberikan oleh beberapa negara ke Bali. 

Menurunnya kepercayaan akan keamanan pariwisata Bali menyebabkan 

Bali harus menyusun strategi untuk mengembalikan kepercayaan tersebut 

sehingga strategi pemasaran yang dilakukan akan sedikit berbeda dari 

sebelumnya.  

Dalam melakukan pemasaran pariwisata Bali, BTH selaku 

pemegang kepentingan dan perumus keputusan melakukan dua strategi 



pemasaran yakni pemasaran pariwisata jangka pendek dan pemasaran 

pariwisata jangka panjang. Kedua jenis pemasaran pariwisata tersebut 

merupakan pelaksanaan program Bali Recovery dengan total anggaran 

Rp100 m. Adapun strategi pemasaran tersebut ialah: 

4.3.3.1 Strategi Pemasaran Pariwisata Jangka Pendek/Fase 

Krisis (Oktober-Desember 2017) 

Strategi pemasaran jangka pendek merupakan salah satu 

strategi pemasaran khusus yang dilakukan oleh BTH pascabencana 

Gunung Agung. Perhatian utama BTH pada saat erupsi Gunung 

Agung masih berlangsung (Oktober 2017 – Desember 2017) adalah 

untuk mempertahankan tingkat jumlah kedatangan wisatawan 

mancanegara yang memang telah berencana untuk ke Bali saat 

bencana erupsi Gunung Agung dan telah melakukan pembelian tiket 

pesawat ke Bali dan untuk menarik calon wisatawan yang berpotensi 

datang ke Bali. Adapun yang menjadi tujuan utama yang dilakukan 

oleh BTH selama fase ini ialah menyampaikan pesan “Bali is Safe”.  

 Dalam fase ini, strategi pemasaran yang dilakukan oleh 

BTH sedikit berbeda dari strategi pemasaran yang biasanya 

dilakukan untuk memasarkan Bali. Hal ini dikarenakan pariwisata 

Bali sedang tidak dalam kondisi seperti biasanya melainkan terdapat 

isu terkait keamanan yakni erupsi Gunung Agung sehingga dalam 

upaya pemasaran Bali diperlukan beberapa strategi khusus, yakni: 

1. Internet Marketing 



Saat ini calon wisatawan umumnya menggunakan internet 

sebagai sarana untuk informasi. Untuk itu, dalam upayanya 

mengkampanyekan “Bali is Safe”, Bali Tourism Hospitality 

membuat website khusus yakni BaliTourismHospitality.com yang 

secara rutin memberikan informasi terbaru mengenai kondisi 

keamanan Bali selama erupsi Gunung Agung. Bali Tourism 

Hospitality menganggap bahwa diperlukan satu media resmi yang 

memberikan informasi langsung dari pihak yang berwenang terkait 

keadaan Gunung Agung kepada wisatawan.  

Selain menggunakan website, strategi pemasaran melalui 

internet juga dilakukan oleh BTH dengan menggunakan sosial 

media seperti instagram, twitter, dan youtube. Langkah BTH ini 

menunjukkan bahwa BTH menyadari bahwa kemajuan teknologi 

dan telekomunikasi telah berhasil menciptakan infrastruktur 

informasi baru yakni internet, dan menyebabkan terjadinya 

pergeseran sarana informasi yang digunakan oleh wisatawan di 

mana saat ini calon wisatawan lebih memilih menggunakan internet 

sebagai sarana atau sumber informasi.  

Kotler dan Keller (2012) bahwa terdapat empat hal dalam 

tren perubahan konsumen di masa kini dan masa depan, yakni 

peningkatan daya beli konsumen (consumer buying power), sumber 

informasi bagi konsumen (consumer information), partisipasi 

konsumen (consumer participation), dan resistansi konsumen 



(consumer resistance). Perubahan pola perilaku tipe consumer 

information atau sumber informasi ini adalah terjadinya pergeseran 

sarana untuk mendapatkan informasi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Poon (2003) menunjukkan 

bahwa kehadiran internet pada kehidupan saat ini telah mengubah 

cara perusahaan atau organisasi dalam merancang dan 

melaksanakan strategi bisnis dan pemasaran. Penggunaan internet 

sebagai alat promosi menjadi pilihan favorit karena dengan internet 

seluruh elemen bauran promosi dapat dilaksanakan dengan biaya 

yang lebih murah (Morissan, 2010, h. 24). Adapun manfaat lain dari 

internet seperti karakteristik internet yang real time dan reat time 

sehingga arus informasi dapat dilakukan dengan cepat dan efisien, 

konektivitas dan jangkauan global, kemudahan pemakaian, biaya 

komunikasi, interaktivitas, fleksibilitas, akselerasi distribusi 

informasi sehingga calon wisatawan dengan mudah bisa 

memperoleh informasi terhadap destinasi tujuan wisata.  

Penggunaan internet marketing atau pemasaran melalui 

internet yang dilakukan oleh BTH merupakan langkah yang tepat. 

Hal ini dikarenakan penggunaan internet dapat menghemat biaya 

pemasaran dan juga sesuai dengan karakteristik pasar pariwisata 

Bali yakni wisatawan mancanegara yang cenderung menggunakan 

internet sebagai sumber informasi. 

2. Media Monitoring 



Selain menggunakan internet sebagai media penyebaran 

informasi, langkah lain yang dilakukan oleh Bali Tourism 

Hospitality ialah melakukan media monitoring. Media monitoring 

dilakukan guna memantau pemberitaan yang beredar mengenai Bali, 

yang kemudian apabila terdapat kabar atau berita hoax terkait Bali, 

maka pihak BTH akan langsung mengeluarkan pernyataan resmi. 

Pernyataan resmi ini umumnya berasal langsung dari Gubernur Bali 

dan Kepala Dinas Pariwisata Bali selaku badan pemerintah resmi di 

sektor pariwisata.  

Tahapan yang dilakukan BTH ialah mengumpulkan data 

terkait pemberitaan yang beredar mengenai Bali dan Gunung 

Agung, mengolah data dengan memilah data mana yang benar dan 

yang salah (hoax), kemudian mengeluarkan surat pernyataan resmi.  

 

 

Gambar 4. 13 Skema Kerja Media Monitoring 

Sumber: Data olahan peneliti 

Strategi media monitoring merupakan strategi pemasaran 

yang baru dan belum pernah dilakukan oleh Bali sebelumnya. BTH 

sangat sadar bahwa internet memiliki dampak yang sangat besar. 

Sesuai dengan yang disampaikan oleh Dewi (2011) yang 

menyatakan bahwa dengan difasilitasi teknologi informasi, 

konsumen di seluruh dunia bisa mengakses hampir seluruh 

informasi baik itu berita positif, berita negatif, dan pengalaman baik 

Diseminasi 

Informasi 
Pengumpulan 

Data 

Produksi atau 

Olah Data 



maupun buruk akan menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. 

Menyadari hal tersebut menjadi alasan BTH melaksanakan media 

monitoring. 

3. Familirization Trip 

Bentuk lain dalam strategi khusus yang dilakukan oleh BTH 

ialah melakukan familirization trip. Familirization trip merupakan 

salah satu bentuk sales promotion (promosi penjualan) yakni upaya 

promosi dengan mengundang orang berpengaruh, travel agensi, 

jurnalis, dan lain sebagainya, untuk merasakan langsung dan 

mendapat pengalaman wisata di suatu destinasi wisata dengan biaya 

akomodasi, penginapan, dan transportasi ditanggung oleh instansi 

yang mengundang dengan harapan setelah mendapat pengalaman 

langsung, orang berpengaruh tersebut akan memberikan testimoni 

baik terkait pengalamannya di suatu destinasi wisata (Yoeti, 2002).  

Familirization trip sebagai salah satu upaya promosi dirasa 

lebih efektif dan lebih murah dibanding memasang iklan di luar 

negeri dan di media. Familirazation trip menjadi lebih efektif 

dibanding iklan karena memberikan pengalaman langsung kepada 

orang-orang berpengaruh yang kemudian akan disebarkan kepada 

para penggemarnya (word of mouth) dan akan bersifat alami karena 

berasal dari suara konsumen langsung dan bukan suara pemasar 

sehingga pesan akan lebih sampai dan dipercayai. 



Familirization trip yang dilakukan oleh BTH ialah dengan 

mengundang enam travel agensi dari Eropa, influencer seperti 

blogger, dan konsulat China. Familirization trip yang dilakukan 

memiliki tujuan dan pasar yang berbeda-beda.  

Seperti yang diketahui dari hasil wawancara bahwa tujuan 

mengundang travel agensi dari Eropa yakni untuk mempengaruhi 

travel advice yang diberikan oleh Negara Inggris. Hal ini dapat 

dicapai dengan mengajak langsung travel agensi dari Eropa untuk 

memberikan penilaian langsung terkait kondisi sebenarnya yang ada 

di Bali. Adapun familirization trip dengan konsulat China juga 

bertujuan untuk mempresentasikan SOP mitigasi bencana untuk 

wisatawan sehingga memberikan pandangan bahwa Bali tidak main-

main dengan kondisi bencana erupsi Gunung Agung juga untuk 

memberikan gambaran langsung tentang kondisi pariwisata Bali.  

Sementara familirization trip yang dilakukan dengan 

mengundang influencer seperti blogger dan pegiat sosial media 

berguna untuk menyasar calon wisatawan dari kalangan muda yang 

biasanya menggunakan media internet sebagai sarana informasi 

yang digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai pariwisata 

di Bali. Alasan lain pemilihan influencer sebagai peserta 

familirization trip ialah untuk menciptakan electronic word of mouth 

(E-WOM). 



E-WOM atau electronic word of mouth ialah pernyataan 

positif, netral, atau negatif yang dilakukan oleh konsumen potensial, 

aktual, maupun mantan konsumen, tentang suatu produk atau jasa 

melalui internet (Chatterjee, 2011). E-WOM yang berasal langsung 

dari para influencer yang telah memiliki pengalaman langsung yang 

positif terkait pariwisata di Bali dapat mengurangi risiko dan 

ketidakpastian yang dirasakan oleh calon wisatawan yang hendak 

berwisata ke Bali. Hal ini menyebabkan mengundang influencer 

yakni pegiat media sosial serta blogger dapat menyebabkan nilai 

plus dan mempengaruhi niat kunjungan calon wisatawan ke Bali. 

Adapun yang menjadi indikator keberhasilan familirization 

trip yang dilakukan oleh BTH ini terlihat dari dicabutnya travel 

banned dari China tidak lama setelah kepulangan konsulat China 

yang diundang berkunjung ke Bali. Travel banned dari China sendiri 

sebelumnya sempat berlaku selama seminggu dan cukup 

meresahkan Bali. Indikator keberhasilan lain ialah turut dicabutnya 

travel warning yang diberlakukan oleh Singapura, Inggris, dan 

Australia.  

4. Sales Promotion 

Sales promotion atau promosi penjualan adalah langkah tepat 

untuk insentif jangka pendek karena mampu mendorong angka 

pembelian atau kunjungan (Dewi, 2011). Strategi sales mission ini 

juga menjadi bagian strategi pemasaran jangka pendek yang 



dilakukan oleh BTH. Bali Tourism Hospitality mengimbau industri 

pariwisata seperti hotel, restaurant, travel agensi, serta destinasi-

destinasi wisata yang ada di Bali untuk melakukan sales promotion 

berupa pemberian diskon untuk paket perjalanan ke Bali, diskon 

biaya penginapan, dan lain sebagainya. Hal ini juga sesuai dengan 

imbauan Menteri Pariwisata Arief Yahya pada rapat BTH 13 

Oktober 2017 di Kantor Bali Tourism Board kemarin. Imbauan ini 

disepakati oleh industri pariwisata yang sama-sama melakukan sales 

promotion untuk pelanggannya. 

4.3.3.2 Strategi Pemasaran Pariwisata Jangka Panjang/Fase 

Recovery (Januari-September 2018) 

Selain melaksanakan strategi pemasaran jangka pendek, 

pihak Bali Tourism Hospitality juga memiliki strategi pemasaran 

jangka panjang yang disusun dengan tujuan untuk memasarkan Bali 

tidak hanya saat kondisi bencana berlangsung, namun juga untuk 

promosi jangka panjang Bali ke depannya (setelah bencana erupsi 

Gunung Agung). Program pemasaran jangka panjang ini dilakukan 

selama Januari 2018 - September 2018. Pemasaran jangka panjang 

yang dilakukan oleh Bali Tourism Hospitality dilaksanakan dengan 

bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata serta industri 

pariwisata di Bali.  

Strategi pemasaran pariwisata pada fase jangka panjang 

yang dilakukan oleh BTH tidak terlalu berbeda dengan pemasaran 



pariwisata sebelum terjadi bencana erupsi Gunung Agung. Adapun 

bentuk pemasaran pariwisata jangka panjang yang dilakukan oleh 

Bali Tourism Hospitality ini ialah: 

1. Media Gathering dan Business Gathering 

Elemen kunci dalam pemasaran pariwisata ialah untuk 

melanjutkan relasi dengan wisatawan. Relasi dapat dibangun dengan 

memberikan informasi yang spesifik dan utuh terkait kondisi 

destinasi wisata (Dieny, 2007). Dalam upayanya membangun relasi 

dengan wisatawan, BTH melakukan media gathering dan business 

gathering. Media gathering ini dilakukan dengan mengundang 

agents serta media-media yang ada di China.  

Media gathering dan business gathering ini dilakukan pada 

tanggal 22 Januari 2018.  Media gathering dan business gathering 

ini bertujuan untuk merangkul dan membangun relasi dengan pelaku 

pariwisata serta meningkatkan kerja sama dengan awak media di 

China, dan meyakinkan para pelaku bisnis pariwisata di China 

(travel agents, wholeseller, dan airlines) untuk menjual paket wisata 

ke Bali. Business gathering ini dihadiri 200 agen pelaku bisnis 

pariwisata di China dan 25 awak media China.  

2. Trade Show Tourism  

Penelitian terdahulu oleh Dewi (2011) menjelaskan bahwa 

salah satu langkah-langkah yang harus diambil dalam pelaksanaan 

strategi pemasaran ialah berpartisipasi dalam trade shows, travel 



mart, maupun berbagai expo yang relevan. Langkah ini menurut 

Dewi efektif di pasar wisatawan internasional sehingga mampu 

menarik wisatawan mancanegara.  

Bali Tourism Hospitality turut menghadiri trade show 

tourism. Selama fase jangka panjang ini berlangsung, BTH 

berkesempatan memenuhi satu undangan trade show tourism yakni 

TITF (Thai Internasional Travel Fair) yang diselenggarakan di 

Thailand pada Januari 2018. 

3. Sales Mission  

Selain menghadiri trade show tourism, BTH juga melakukan 

sales mission yang diselenggarakan di China dan India. China dan 

India dipilih karena keduanya adalah target pasar utama Bali untuk 

wisatawan mancanegara. Data pengunjung wisman tahun 2016 dan 

2017 menunjukkan bahwa China menempati posisi pertama negara 

dengan jumlah wisman terbanyak ke Bali, sementara India di posisi 

ke dua (Disparda Bali, 2017). 

Sales mission adalah bentuk penjualan paket-paket wisata 

dengan skema business to business. Sales mission yang dilakukan di 

India ini digelar pada tanggal 26 Februari 2018 yang bertempat di 

Kolkata. Adapun tujuan diadakannya sales mission ini ialah 

mempertemukan pelaku industri pariwisata di Indonesia dengan di 

India secara langsung. Acara ini diikuti sebanyak 18 sellers dan 125 

buyers yang terdiri dari travel agent dan tour operator. 



Sales mission dengan konsep business to business dilakukan 

karena penjualannya cenderung jauh lebih besar daripada 

menggunakan konsep business to consumer. Hal ini dikarenakan 

pemasar menyasar langsung bisnis atau perusahaan yang sudah 

besar.  

4. Events 

Bentuk lain dalam pemasaran pariwisata jangka panjang 

ialah pelaksanaan event. Event merupakan salah satu atraksi wisata. 

Atraksi wisata sendiri merupakan segala sesuatu yang menarik yang 

dapat membuat wisatawan tertarik dan dapat mendatangkan 

wisatawan (Lundberg, 1985, h. 33). Mahadewi (2004) menjelaskan 

bahwa event sebagai atraksi menunjukkan hal utama pilihan 

wisatawan konvensi menilai Bali. Event wisata menurut Getz dalam 

Yoeti (2002) dapat berupa festival, carnaval, special event, event 

budaya, event olahraga, wedding event, dan event politik.  

Penyelenggaraan event wisata di Bali bertujuan untuk 

memberikan citra destinasi dan sebagai salah satu upaya pemasaran 

serta mendatangkan pengunjung ke Bali. Bali saat erupsi Gunung 

Agung masih berlangsung tetap menyelenggarakan event, hal ini 

guna menegaskan bahwa “Bali is Safe”, pariwisata di Bali tidak 

terganggu meski sedang terjadi bencana gunung Agung. Adapun 

event tersebut ialah Gebyar Wisata 2017 yang diselenggarakan oleh 

DPD Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia (PUTRI) Bali 



pada tanggal 6-8 Oktober 2017 lalu di Beachwalk Kuta. Event lain 

ialah Legian Beach Festival yang diselenggarakan pada tanggal 11 

hingga 15 Oktober 2017 di Pantai Legian, dan Nusa Dua Fiesta yang 

diselenggarakan pada tanggal 11 Oktober 2017 di Pulau Peninsula 

Nusa Dua. Ketiga event yang diselenggarakan saat erupsi Gunung 

Agung masih aktif berlangsung ternyata berlangsung sukses dan 

mampu mendatangkan 120 ribu pengunjung. 

Selain ketiga event tersebut di atas, Bali Tourism Hospitality 

juga fokus pada event-event lain yang akan diselenggarakan di Bali. 

BTH gencar mempromosikan event di Bali pada 2018 yang 

tercantum dalam Calender of event Bali 2018. COE Bali 2018 ini 

disebarkan melalui trade show tourism, sales mission dan melalui 

industri pariwisata serta penggunaan media internet.  

Acara-acara khusus (special event/event management) yang 

diselenggarakan tersebut di atas pada dasarnya selain bertujuan 

untuk menarik minat wisatawan yang berkunjung, juga untuk 

menentukan kualitas suatu daerah tempat acara tersebut diadakan 

dan sebagai tanda bahwa daerah tersebut aman untuk dikunjungi. 

Hal inilah yang menjadi alasan Bali untuk tetap aktif 

menyelenggarakan event-event dan tetap menjadi tuan rumah yang 

baik bagi event yang terselenggara.  

Putra (2008) menyatakan bahwa semakin menarik, semakin 

banyak, semakin bervariasi dan semakin tinggi skala suatu event 



yang diselenggarakan akan menyebabkan semakin luas pemberitaan 

media massa terhadap suatu kegiatan tentunya akan semakin 

meningkatkan citra dan reputasi suatu daerah tujuan wisata di mana 

acara tersebut berlangsung, dalam hal ini adalah Pariwisata Bali di 

mata internasional. 

4.3.3.3 Instrumen Promosi  

Industri pariwisata merupakan salah satu industri yang 

mendapat banyak manfaat terhadap penggunaan teknologi informasi 

dan komunikasi. Data menunjukkan bahwa sekitar lebih dari 1 

miliar orang di seluruh dunia menggunakan internet, dan Asia 

mewakili hampir 50 persen dari pengguna internet dunia yang 

tumbuh sangat cepat ini (Internet World Stats News, 2010). 

Bungin (2015) menjelaskan bahwa internet sebagai sarana 

promosi adalah strategi umum yang banyak dilakukan oleh pemasar. 

Berdasarkan penelitian terdahulu yakni penelitian milik Sya (2005) 

dengan judul “Branding Malaysia: Brand Malaysia is the Next Big 

Task”, menunjukkan bahwa Malaysia telah memulai menggunakan 

internet sebagai instrumen promosi sejak tahun 1999 dengan tujuan 

untuk mengkampanyekan “Malaysia Truly Asia”. Kampanye MTA 

ini dilakukan dengan cara beriklan di media online internet memiliki 

fungsi untuk memberikan citra sosial yang kuat dalam menempatkan 

Malaysia sebagai salah satu tujuan pariwisata utama di wilayah 

Asia. 



Penggunaan internet sebagai instrumen promosi ini juga 

dilakukan oleh Bali. Bali Tourism Hospitality (BTH) 

mengoptimalkan teknologi informasi dan komunikasi dengan 

menjadikan internet sebagai instrumen promosi untuk 

mempromosikan pariwisata Bali. Adapun tujuan lain dari 

penggunaan internet oleh BTH ini ialah untuk memberikan 

kemudahan, transparansi, informasi, dan akses data terpadu terkait 

pariwisata Bali pascabencana erupsi Gunung Agung bagi para calon 

wisatawan .   

Bali Tourism Hospitality (BTH) melihat bahwa kemajuan 

teknologi menyebabkan terjadinya perubahan sarana informasi yang 

dipilih oleh wisatawan. Wisatawan saat ini lebih memilih 

menggunakan internet sebagai sarana informasi karena internet 

memberikan kemudahan bagi wisatawan untuk mendapatkan 

informasi terkait destinasi wisata tujuan. Hal ini yang menjadi salah 

satu alasan BTH memilih menggunakan internet, baik itu sosial 

media, website, portal berita online. Penggunaan internet ini menjadi 

tepat karena target pasar utama Bali adalah wisatawan mancanegara 

yang memiliki kecenderungan untuk menggunakan internet sebagai 

media sehari-hari dan sebagai sumber informasi.   

Penggunaan internet sebagai instrumen promosi Bali 

dilakukan oleh Bali sejak awal dan tidak hanya saat bencana erupsi 

Gunung Agung berlangsung. Mengingat keterbatasan dana yang 



dimiliki oleh BTH dalam melaksanakan pemasaran pariwisata Bali 

pascabencana Gunung Agung, penggunaan internet sebagai 

instrumen promosi ini adalah sebuah langkah yang tepat. Hal ini 

dikarenakan beberapa keefektifan yang dimiliki oleh internet, yakni 

memiliki khalayak yang lebih luas, mampu menyebarkan informasi 

secara cepat dan real time, tidak memerlukan biaya yang terlalu 

besar apabila digunakan untuk beriklan, dan berbagai manfaat 

lainnya.  

 

 



BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti terkait strategi 

komunikasi pariwisata pascabencana dengan studi kasus bencana erupsi Gunung 

Agung di Bali, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pembentukan Bali Tourism Hospitality sebagai sebuah task force atau 

gugus tugas gabungan merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan 

untuk melakukan penanganan pariwisata selama bencana erupsi 

Gunung Agung. Bali Tourism Hospitality yang di dalamnya terdiri dari 

Kementerian Pariwisata, Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Bali Tourism 

Board, dan industri-industri pariwisata di Bali, merupakan suatu 

langkah untuk menjembatani perbedaan kepentingan, keahlian, 

kepedulian, dan pengetahuan sehingga akan terjadi sinergitas dan 

terbentuk hasil yang baik dalam perumusan langkah serta kebijakan 

yang diambil untuk menangani bencana Gunung Agung dalam sektor 

pariwisata.  

2. Bali Tourism Hospitality selain bertugas untuk melakukan penanganan 

dan pelayanan pariwisata seperti membuat SOP (standar operating 

procedure) mitigasi bencana, juga bertugas untuk menyusun dan 

melaksanakan pemasaran dan promosi pariwisata Bali. Hal ini 

dikarenakan Bali yang sangat menggantungkan sektor 



perekonomiannya dari sektor pariwisata sehingga Bali tidak ingin 

menambah kerugian lagi akibat bencana erupsi Gunung Agung. 

3. Program pemasaran dan promosi pariwisata pascabencana yang 

dilakukan oleh Bali Tourism Hospitality dinamai program “Bali 

Recovery” dengan anggaran 100m dan terbagi dalam dua fase, yakni 

fase kritis (Oktober 2017-Desember 2017), dan fase recovery (Januari 

2018-September 2019). 

4. Bentuk program pemasaran yang dilakukan dalam fase kritis ialah 

media monitoring, sales promotion, familirization trip, serta 

penggunaan media internet atau internet marketing. Adapun program 

pemasaran dan promosi dalam fase recovery meliputi business 

gathering, media gathering, sales mission, trade show atau expo,  

events, serta internet marketing. 

5.2 Limitasi Penelitian 

 Penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki beberapa keterbatasan 

yang disebabkan oleh terbatasnya waktu pelaksanaan penelitian, dan dana 

penelitian. Adapun keterbatasan penelitian ini yakni peneliti hanya mengambil data 

hanya dari anggota Bali Tourism Hospitality yang berasal dari lembaga pariwisata 

lokal di Bali seperti Dinas Pariwisata Provinsi Bali dan Bali Tourism Board. 

Penelitian ini akan lebih kaya apabila peneliti juga mengambil data dari 

Kementerian Pariwisata Indonesia yang turut serta melakukan langkah untuk 

menangani masalah bencana erupsi Gunung Agung serta memiliki beberapa upaya 

dan bentuk pemasaran serta promosi Bali lain selain Bali Tourism Hospitality.  



Kementerian Pariwisata selaku instansi resmi dari pusat, memegang 

peranan dan fungsi untuk membentuk kebijakan dan menjalankan pemasaran 

pariwisata memiliki beberapa upaya atau program lain yang dilakukan untuk 

menangani masalah pemasaran Bali pascabencana erupsi Gunung Agung tanpa 

melibatkan Bali Tourism Hospitality. Salah satu upaya yang dilakukan oleh 

Kementerian Pariwisata ialah melakukan lobi dengan pihak maskapai di Singapura 

dan Australia untuk menambah jumlah penerbangan langsung ke Bali. 

Berdasarkan hasil observasi digital, peneliti memahami bahwa tidak semua 

kegiatan promosi pariwisata oleh BTH dilakukan sesuai dengan agenda  

Kementerian Pariwisata Indonesia. Menyikapi keterbatasan tersebut, peneliti 

beranggapan hasil data dalam penelitian ini akan lebih kaya apabila peneliti juga 

melakukan wawancara dengan Kementerian Pariwisata.  

5.3 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapat oleh peneliti, maka peneliti 

memberikan beberapa saran akademis maupun saran praktis yang dapat dilakukan 

oleh para peneliti selanjutnya yang memiliki kesamaan minat penelitian. Berikut 

adalah saran yang diberikan oleh peneliti, yaitu: 

5.3.1 Saran Akademis 

Peneliti menyarankan penelitian selanjutnya terkait masalah 

penanganan pariwisata pascabencana menggunakan sumber informan dari 

segala pihak terkait untuk memperkaya dan memberikan gambaran utuh 

terkait langkah atau strategi komunikasi pariwisata pasca bencana yang 

dilakukan dalam menangani suatu bencana. 



5.3.2 Saran Praktis 

Saran praktis yang diberikan pada Pemerintah Provinsi Bali beserta 

Bali Tourism Hospitality (BTH) ialah; Dalam fase kritis, program 

pemasaran yang dilakukan oleh BTH sebaiknya lebih memaksimalkan 

pemanfaatan internet sebagai instrumen promosi karena penyebaran 

informasi yang lebih cepat dapat dilakukan melalui internet. Penggunaan 

internet sebagai instrumen promosi ini juga dapat memberi keuntungan lain 

yakni menghemat anggaran biaya yang dikeluarkan untuk pemasaran dalam 

fase kritis oleh BTH.    
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