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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian 

Objek yang diteliti dari penelitian ini adalah Disparbud Kabupaten Malang. 

Berikut beberapa gambaran umum dan profil dari Disparbud Kabupaten Malang.  

4.1.1 Lokasi Disparbud Kabupaten Malang 

Lokasi kantor Disparbud Kabupaten Malang berada di Jalan  Raya Singosari 

no 275, Desa Pagentan, Singosari, Malang. Adapun nomor kontak Disparbud 

Kabupaten Malang adalah :  

Telepon  : 0341 456644 

Fax  : 0341 456622 

Website : http://disparbud.malangkab.go.id  

4.1.2 Profil Disparbud Kabupaten Malang 

Kabupaten Malang berada di Provinsi Jawa Timur dan merupakan wilayah 

terluas kedua setelah Kabupaten Banyuwangi, yaitu berada pada luas wilayah 

3.530,65 km². Kabupaten Malang berbatasan langsung di wilayah utara dengan 

Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Mojokerto, wilayah selatan dengan Samudra 

Indonesia, barat dengan Kabupaten Blitar dan Kediri, serta timur dengan 

Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Lumajang. Selain itu, wilayah 

administrasi Kabupaten Malang terdiri dari 33 Kecamatan, 12 Kelurahan, dan 378 

Desa. Jumlah penduduk yang terdapat di Kabupaten Malang sejumlah 2.764.969 
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jiwa (BPS Kabupaten Malang, 2015). Sebagian besar penduduk Kabupaten 

Malang terletak di daerah pesisir dan bermata pencaharian di bidang pariwisata. 

Disparbud Kabupaten Malang merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah 

di bidang Kebudayaan dan Pariwisata. Disparbud Kabupaten Malang dipimpin 

oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada 

Bupati melalui Sekretaris Daerah (Peraturan Bupati Malang:no11:2008). Selain 

itu, tugas yang dimiliki oleh Disparbud Kabupaten Malang adalah melaksanakan 

tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. Sebagai lembaga 

pemerintahan di bawah Bupati, Disparbud Kabupaten Malang memiliki beban 

kerja sesuai dengan visi dan misi dari Bupati Kabupaten Malang yang tertuang 

dalam Rencana Strategis Disparbud Kabupaten Malang. 

Berdasarkan Renstra Disparbud Kabupaten Malang (2015:6) Disparbud 

Kabupaten Malang memiliki Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) dalam 

menjalankan tugasnya.  

1. Disparbud Kabupaten Malang memiliki tugas : 

a. Melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan pariwisata 

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantu; 

b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 

bidang tugasnya. 

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di atas, Disparbud Kabupaten 

Malang mempunyai fungsi : 
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a. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang berbentuk data 

base serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan; 

b. Perencanaan strategis pada Disparbud Kabupaten Malang; 

c. Perumusan kebijakan teknis pada Disparbud Kabupaten Malang; 

d. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pariwisata 

dan Kebudayaan; 

e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Pariwisata dan Kebudayaan; 

f.   Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan 

penyelenggaraan bidang Pariwisata dan Kebudayaan; 

g. Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan di 

bidang Pariwisata dan Kebudayaan; 

h. Penyelenggaraan kesekretariatan Disparbud Kabupaten Malang; 

i.   Pembinaan UPTD; 

j.   Pengkoordinasian, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan di lingkungan 

Disparbud Kabupaten Malang; 

k. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan bidang pariwisata dan 

seni budaya; 

l.   Pembinaan kepada masyarakat tentang pariwisata dan kebudayaan; 

m. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan lembaga 

lainnya; 
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n. Peningkatan pengembangan apresiasi seni budaya; 

o. Pembinaan pengembangan obyek wisata, pentas seni budaya, rekreasi 

dan aneka hiburan. 

Dengan tupoksi tersebut maka Disparbud Kabupaten Malang memiliki 

beban tugas dan fungsi yang berkaitan dengan bidang pariwisata dan kebudayaan. 

Supaya beban tugas ini tidak menghambat kinerja dari Disparbud Kabupaten 

Malang, maka dari tupoksi ini muncul struktur organisasi. Struktur organisasi ini 

memperlihatkan tentang pembagian beban kerja terhadap pekerjaan yang ada.  

4.2 Struktur Organisasi 

Sebagai salah satu organisasi non profit atau lembaga pemerintahan yang 

ada di Kabupaten Malang, maka Disparbud Kabupaten Malang memiliki struktur 

organisasi di bawah Pemerintahan Daerah Kabupaten Malang serta memiliki 

struktur organisasi sendiri untuk menjalankan tupoksi yang ada. 

4.2.1 Kedudukan Disparbud Kabupaten Malang  pada Pemerintahan 

         Kabupaten Malang  

Disparbud Kabupaten Malang memiliki posisi di bawah Bapak Bupati 

Kabupaten Malang. Kepala Disparbud Kabupaten Malang memiliki jabatan yang 

setara dengan Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain yang berada pada 

struktur organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Malang. Berikut gambar 

kedudukan Disparbud Kabupaten Malang : 
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Gambar 4.1 

Struktur Organisasi Pemda Kabupaten Malang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Malang No7 Tahun 2012 

4.2.2 Struktur Organisasi Disparbud Kabupaten Malang 

Sebagai sebuah organisasi yang memilki tanggung jawab terhadap 

Pemeritah Daerah Kabupaten Malang, Disparbud Kabupaten Malang juga 

memilki struktur organisasinya sendiri. Struktur organisasi pada Disparbud 

Kabupaten Malang mencerminkan pembagian pekerjaan untuk para staf. Berikut 

gambar struktur organisasi Disparbud Kabupaten Malang : 

 

 

 

Posisi Disparbud 

Kabupaten Malang 
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Gambar 4.2 

Struktur Organisasi Disparbud Kabupaten Malang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang 

Disparbud Kabupaten Malang memiliki satu Kepala Dinas, satu Sekretaris 

dan 4 bidang dalam menjalankan peran dan tugasnya. Keempat bidang tersebut 

antara lain Bidang Kebudayaan, Bidang Usaha dan Jasa Sarana Wisata, Bidang 

Obyek Wisata dan Bidang Pemasaran Wisata.  

Pada penelitian ini memiliki fokus pada strategi pemasaran, oleh sebab itu 

penelitian ini lebih merujuk pada Bidang Pemasaran Wisata. Bidang Pemasaran 

Wisata sendiri memiliki satu Kepala Bidang, yakni Bapak Wendy Hendrawan. 

Jabatan di bawahnya adalah Kepala Seksi Informasi dan Promosi, Kepala Seksi 

Pemandu dan Perjalanan Wisata,  serta Kepala Seksi Analisa Pemasaran Antar 

Daerah dan Lembaga. Tugas utama dari Bidang Pemasaran adalah 

memperkenalkan dan mempromosikan potensi wisata yang ada. 
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4.3 Visi, Misi, Renstra dan Tujuan Disparbud Kabupaten Malang 

Sebagai sebuah organisasi non profit, Disparbud Kabupaten Malang 

memiliki visi, misi dan rencana strategis. Ketiga hal ini digunakan sebagai 

pedoman dalam penyusunan strategi pemasaran yang tepat. 

4.3.1 Visi dan Misi Disparbud Kabupaten Malang 

Seperti tertuang dalam Review Rencana Strategis Disparbud Kabupaten 

Malang tahun 2015, Disparbud Kabupaten Malang memiliki visi dan misi sebagai 

berikut : 

Visi Disparbud Kabupaten Malang : 

“Terwujudnya Kepariwisataan Kabupaten Malang yang Berbasis 

Masyarakat” 

 Misi Disparbud Kabupaten Malang : 

a. Membangun jati diri dan citra kepariwisataan Kabupaten Malang 

yang berbasis masyarakat.   

b. Mendorong perkembangan keariwisataan Kabupaten Malang yang 

berkualitas dan memiliki daya saing melalui : 

1. Pengembangan obyek dan daya tarik wisata yang 

berdasarkan kearifan lokal. 

2. Membangun sarana dan prasarana dalam keselarasan dan 

keharmonisan lingkungan. 
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3. Mewujudkan kualitas pelayanan yang baik pada 

masyarakat. 

4. Mengoptimalkan sarana informasi dan menyelenggarakan 

promosi yang lebih berkualitas. 

c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pariwisata dalam 

pariwisata yang ada di daerahnya. 

Visi Misi Disparbud Kabupaten Malang merupakan turunan dari tupoksi 

yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malang dan disesuaikan 

dengan Visi Misi dari Kabupaten Malang sendiri. Menurut Rencana Strategis 

Disparbud Kabupaten Malang tahun 2015, Kabupaten Malang memiliki Visi yang 

berbunyi : 

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten yang Mandiri, Agamis, Demokratis, 

Produktif, Maju, Aman, Tertib, dan Berdaya Saing atau MADEP 

MANTEB” 

Pada visi tersebut terdapat 8 kata kunci yaitu mandiri, agamis, demokratis, 

produktif, maju, aman, tertib, dan berdaya saing, artinya adalah dalam rangka 

mencapai tujuan umum pembangunan Kabupaten Malang yaitu masyarakat 

sejahtera, maka 8 kunci tersebut perlu dijabarkan lebih lanjut. Berikut penjabaran 

tentang 8 kunci tersebut : 

1. Mandiri 

Mandiri di sini dimaknai menjadi dua bagian. Bagian pertama adalajh 

tentang kemandirian pengelolaan daerah berupa kebijakan Pemda yang 
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mengutamakan kemampuan daerah untuk mengembangkan potensinya. 

Kedua adalah kemandirian masyarakat berupa sikap dan kondisi 

masyarakat yang memiliki semangat entrepreneuership untuk semakin 

mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. 

2. Agamis 

Dimaknai dengan kondisi masyarakat yang menerapkan nilai nilai agama 

dalam kehidupan sehari hari dan senantiasa meningkatkan kualitas 

keimanan yang berdampak pada keamanan, ketertiban dan produktivitas 

yang tinggi.  

3. Demokratis 

Hal ini ditandai dengan kondisi penyelenggaraan pemerintahan yang 

senantiasa melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, 

sedangkan dari sisi masyarakat sendiri adalah terwujudnya suatu kondisi 

masyarakat yang modern dan majemuk serta menjalani kehidupan 

bermasyarakat dengan bijaksana. 

4. Produktif 

Dimaknai dengan semakin meningkatnya kualitas kerja masyarakat 

sebagai pilar utama peningkatan perekonomian daerah. 

5. Maju 

Dimaknai dengan semakin meningkatnya kualitas sumber daya manusia 

dan hasil-hasil pembangunan yang ditandai dengan meningkatnya indeks 

pembangunan manusia.  
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6. Aman 

Ditandai dengan semakin meningkatnya tingkat kemanan masyarakat dan 

terlaksananya penegakan hukum yang adil. 

7. Tertib 

Ditandai dengan semakin meingkatnya kepatuhan masyarakat terhadap 

berbagai peraturan hukum yang berlaku.  

8. Berdaya Saing 

Dimaknai dengan semakin meningkatnya kualitas usaha mikro, kecil, 

menengah dan koperasi untuk bersaing di pasar lokal, nasional maupun 

internasional. 

Dari 8 kunci tersebut, Pemerintah Daerah saling bersinergi antara satu 

instansi dengan instansi lain untuk mewujudkan cita-cita Kabupaten Malang. 

Sinergisitas tersebut diwujudkan dengan Tupoksi pada masing masing instansi 

pemerintahan yang ada di Kabupaten Malang, tidak terkecuali Disparbud 

Kabupaten Malang. Dalam hal ini Tupoksi Disparbud Kabupaten Malang telah 

melebur menjadi Visi dan Misi. Dari Visi dan Misi tersebut, Disparbud 

mengadakan analisis terhadap isu strategis yang ada di lingkungannya. Ketika 

sudah didapatkan beberapa isu strategis di lingkungan Disparbud Kabupaten 

Malang, maka akan terbentuklah tujuan, sasaran dan pada akhirnya akan muncul 

kebijakan, program dan kegiatan yang terangkum dalam Rencana Strategis. 
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4.3.2 Rencana Strategis Disparbud Kabupaten Malang 

Sebagai sebuah pedoman dalam menjalankan tupoksinya, Rencana Strategis 

(Renstra) dari Disparbud Kabupaten Malang disusun dengan memperhatikan Visi 

dan Misi dari Disparbud itu sendiri. Pada Rencana Strategis yang disusun 

tersebut, Visi Misi diterjemahkan menjadi beberapa isu strategis, tujuan, sasaran, 

kebijakan, program dan kegiatan. Isu strategis yang terdapat pada rencana 

strategis tersebut antara lain : rendahnya peran serta masayarakat dan apresiasi 

masyarakat serta dukungan penuh pemerintah daerah terhadap perlindungan, 

pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya, rendahnya peran serta 

stakeholder/pemangku pariwisata dan masyarakat sekitar obyek wisata dalam 

turut serta mengembangkan pariwisata, khususnya pemerintah daerah dalam 

pemenuhan kebutuhan pengembangan sarana prasarana penunjang 

kepariwisataan, serta rendahnya tingkat promosi pariwisata daerah pada event-

event di tingkat regional, nasional dan internasional. Isu strategis tersebut 

akhirnya diturunkan kembali menjadi tujuan dan sasaran Disparbud Kabupaten 

Malang. 

Tujuan yang dirumuskan dari rumusan isu strategis tersebut antara lain : 

meningkatnya peran serta masyarakat dalam pemberdayaan dan pengembangan 

seni budaya lokal Kabupaten Malang, meningkatkan pengembangan kualitas dan 

kuantitas destinasi wisata, meningkatnya kualitas dan efektivitas promosi dan 

informasi pariwisata daerah. Ketiga tujuan Disparbud ini diperjelas dengan 

sasaran yang telah dibuat, antara lain : terlaksananya pemberdayaan seniman, 

kelompok, kesenian, budayawan lokal Kabupaten Malang, meningkatnya 

pengembangan destinasi wisata secara kualitas dan kuantitas, serta terlaksananya 
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program peningkatan kunjungan wisatawan di Kabupaten Malang. Tujuan dan 

sasaran yang telah dirumuskan tersebut diturunkan lagi dalam langkah strategis 

yang dituangkan dalam kebijakan, program dan kegiatan. 

Terdapat 6 kebijakan yang disusun oleh Disparbud Kabupaten Malang, 

yaitu : pengembangan pencitraan kepariwisataan Kabupaten Malang, 

pengembangan nilai-nilai budaya daerah, pengembangan pengelolaan  kekayaan 

budaya dan keragaman budaya, pengembangan dan penguatan destinasi wisata 

yang optimal, pengembangan promosi dan informasi yang berkualitas, 

pengembangan pembinaan bagi usaha jasa pariwisata. Keenam kebijakan ini 

ditunjang dengan program dari Disparbud Kabupaten Malang, antara lain : 

pengelolaan kekayaan budaya, pengelolaan keragaman budaya, pengembangan 

destinasi wisata, pengembangan pemasaran pariwisata, pengembangan kemitraan, 

pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur, 

peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Beberapa kebijakan dan program 

tersebut dilengkapi dengan kegiatan dari Disparbud Kabupaten Malang sebagai 

implementasi dari rencana strategis yang telah dibuat, antara lain : pengembangan 

kebudayaan dan pariwisata, pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah, 

fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah, pengembangan jenis dan paket 

wisata unggulan, peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata, 

pengembangan daerah tujuan wisata, pengembangan SDM di bidang kebudayaan 

dan pariwisata bekerja sama dengan lembaga lainnya. 

Uraian di atas merupakan penjabaran tentang Rencana Strategis Disparbud 

Kabupaten Malang. Rencana Strategis tersebut di gambarkan dengan jelas pada 

tabel Rencana Strategis Disparbud Kabupaten Malang (terlampir pada lampiran 
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halaman 122). Rencana Strategis tersebut juga menjelaskan tujuan pemasaran dari 

Disparbud Kabupaten Malang. Tujuan pemasaran ini merupakan tugas dari 

Bidang pemasaran selaku Bidang terkait dalam struktur organisasi Disparbud 

Kabupaten Malang. 

4.3.3 Tujuan Bidang Pemasaran 

Berdasarkan uraian Review Rencana Strategis Disparbud Kabupaten 

Malang di atas, terdapat 3 Tujuan utama dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Malang. Tujuan tersebut tersebut berbunyi “Meningkatnya peran serta 

masyarakat dalam pemberdayaan dan pengembangan seni budaya lokal 

Kabupaten Malang, meningkatkan pengembangan kualitas dan kuantitas destinasi 

wisata, meningkatnya kualitas dan efektivitas promosi dan informasi pariwisata 

daerah”.  

Berdasarkan tujuan tersebut, Bidang Pemasaran Wisata memiliki peran yang 

sentral untuk keberhasilan dua poin terakhir tujuan tersebut. Bidang Pemasaran 

ikut andil dalam tujuan yang berbunyi “meningkatan pengembangan kualitas 

dan kuantitas destinasi wisata” serta “meningkatnya kualitas dan efektivitas 

promosi dan informasi pariwisata daerah”. Untuk memudahkan dalam 

pelaksanaan tujuan tersebut, Bidang Pemasaran menentukan sasaran, indikator 

dan target lanjutan (Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 

Malang).  

Sasaran yang telah dirumuskan untuk kedua tujuan tersebut antara lain yang 

pertama, “meningkatnya pengembangan destinasi wisata secara kualitas dan 

kuantitas” dengan indikatornya berupa Rasio Pengembangan Obyek Wisata. 
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Selanjutnya adalah sasaran kedua yakni, “terlaksananya program peningkatan 

kunjungan wisatawan di Kabupaten Malang” dengan indikatornya adalah 

Efektivitas Promosi Wisata. Dalam pelaksanaannya, indikator ini ditetapkan 

dengan rumus dan target untuk mengkur tingkat keberhasilan pencapain hasil. 

Untuk indikator yang pertama dengan Rasio Pengembangan Obyek Wisata 

ini, Bidang Pemasaran memiliki rumus “jumlah obyek yang ditangani / jumlah 

potensi obyek wisata”. Pada sasaran dan indikator ini Bidang Pemasaran 

memiliki target yakni, 2 obyek tiap tahun yang mampu ditangani dan 

dikembangkan oleh Bidang Pemasaran. Begitu juga untuk indikator kedua yang 

berbunyi Efektivitas Promosi Pariwisata dengan rumus “jumlah wisman dan 

wisnu tahun ini / jumlah wisman dan wisnu tahun lalu” (Terlampir pada 

lampiran halaman 123). Untuk indikator ini Bidang Pemasaran memiliki target 

antara 3-5% setiap tahunnya. Inilah yang menjadi pedoman untuk evaluasi  

kinerja dari Bidang Pemasaran Wisata. 

Dari hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, ternyata kedua indikator 

tersebut belum mencapai target yang diinginkan. Berikut adalah hasil evaluasi 

yang didapat dari hasil wawancara dengan Bapak Budi selaku Kepala Seksi 

promosi dan informasi wisata : 

1. Pada tujuan yang berbunyi “meningkatkan pengembangan kualitas dan 

kuantitas destinasi wisata”, hal ini diteruskan dalam sasaran serta 

indikator. Dalam indikator tersebut, terdapat rumus menghitung rasio 

pengembangan objek wisata. Rumusnya adalah sebagai berikut : 
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Jumlah objek yang ditangani 

Jumlah potensi obyek wisata 

Terdapat hasil dimana jumlah obyek yang ditangani oleh Bidang 

Pemasaran tidak sebanding dengan jumlah potensi obyek wisata. Fakta 

menunjukkan bahwa pada tahun 2011 hingga 2015, Disparbud 

Kabupaten Malang hanya mampu menangani 5 objek wisata atau sekitar 

1 objek wisata saja setiap tahunnya. Padahal pada tahun 2011 hingga 

2015 tercatat Kabupaten Malang memiliki rata rata 90 potensi objek 

wisata (Review Rencana Strategis Disparbud Kabupaten Malang, 2015).  

2. Pada tujuan yang berbunyi “meningkatnya kualitas dan efektivitas 

promosi dan informasi pariwisata daerah”, hal ini diteruskan dalam 

sasaran serta indikator. Dalam indikator tersebut, terdapat rumus 

menghitung efektivitas promosi pariwisata. Rumusnya adalah sebagai 

berikut : 

     Jumlah Wisman dan Wisnu Tahun ini 

    Jumlah Wisman dan Wisnu Tahun lalu 

Masalah berikutnya adalah pada efektivitas pemasaran  yang dilakukan 

oleh Disparbud Kabupaten Malang. Dari hasil review tersebut, rasio 

kunjungan wisatawan dari tahun ke tahun hanya mengalami peningkatan 

maksimal 2% per tahun (Review Rencana Strategis Disparbud 

Kabupaten Malang, 2015). Padahal pemasaran merupakan kegiatan vital 

untuk memperkenalkan objek wisata baru dan menjual objek wisata yang 

sudah dikenal masyarakat namun belum memiliki kunjungan yang besar. 
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Disparbud Kabupaten Malang sendiri memiliki target 3-5% setiap 

tahunnya. 

Dari Renstra Disparbud Kabupaten Malang telah ditemukan 2 permasalahan 

yang berkaitan dengan peningkatan rasio pengembangan potensi wisata dan 

efektivitas pemasaran dan promosi dari Disparbud Kabupaten Malang. Karena 

penelitian ini memilliki fokus pada strategi pemasaran, dan disesuaikan dengan 

dengan tugas Bidang Pemasaran. Oleh sebab itu penelitian ini akan mencari 

alternatif strategi pemasaran untuk memperbaiki hal tersebut. Menurut Hadari 

Nawawi (2012, 175), dalam merumuskan strategi yang tepat diperlukan analisis 

internal dan analisis eksternal dari lingkungan organisasi tersebut. 

4.4 Lingkungan Eksternal Disparbud Kabupaten Malang 

4.4.1 Ekonomi 

 Ekonomi merupakan roda penggerak dari suatu negara. Ekonomi yang 

kuat akan memberikan domino effect yang positif pada suatu sistem 

perekonomian. Salah satu indikasi bahwa keadaan ekonomi dari suatu negara itu 

kuat adalah pada pertumbuhan ekonominya yang ditandai dengan pendapatan 

nasional yang mengalami peningkatan setiap tahunnya.  

Indonesia sendiri termasuk dalam kategori negara berkembang dimana 

pendapatan nasional terus mengalami peningkatan setiap periodenya. Menurut 

Chandra (2017) dikutip dalam Detik Finance menjelaskan bahwa pada tahun 2014 

pendapatan per kapita Indonesia tercatat sebesar Rp 41,92 juta, pada tahun 2015 

sebesar Rp 45,14 juta dan pada tahun 2016 lalu, pendapatan per kapita Indonesia 
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tercatat sebesar Rp 47,96 juta. Data ini menunjukan pertumbuhan per kapita 

Indonesia rata-rata 5% per tahunnya. 

 Pendapatan per kapita sendiri menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat 

mengalami peningkatan. Hal ini memberikan dampak yang baik bagi 

perekonomian, diantaranya adalah peningkatan daya beli masyarakat serta tingkat 

investasi akan terus bertambah. Kedua hal ini diharapkan membawa angin segar 

bagi multisektor yang ada, termasuk pariwisata. 

4.4.2 Sosial, Budaya, Demografis dan Geografis 

Kabupaten Malang memiliki wilayah terluas kedua di Jawa Timur dan 

memiliki garis pantai sejauh 77,5 Km. Keadaan geografis ini memberikan dampak 

positif bagi sektor pariwisata Kabupaten Malang. Saat ini Kabupaten Malang 

memiliki lebih dari 300 ODTW (Objek dan Daya Tarik Wisata) yang tersebar di 

33 Kecamatan.  Objek wisata inilah yang menjadi peluang di sektor pariwisata 

Kabupaten Malang. Hal ini dikarenakan banyak alternatif yang dapat diambil oleh 

wisatawan jika ingin berkunjung di Kabupaten Malang. Alternatif wisata yang ada 

dikelompokkan menjadi wisata alam, minat khusus, sejarah, kuliner dan religi.  

Selain peluang dari alternatif wisata yang beraneka ragam, luas wilayah 

dari Kabupaten Malang juga menimbulkan ancaman tersendiri. Ancaman tersebut 

datang dari masyarakat Kabupaten Malang sendiri. Masyarakat Kabupaten 

Malang saat ini perlu diedukasi tentang bagaimana mereka mampu memahami 

dunia pariwisata dengan baik. Tentunya ini bukan tugas yang mudah, mengingat 

masyarakat Kabupaten Malang tersebar di 33 Kecamatan yang ada. 
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4.4.3 Pemerintahan dan Hukum 

Provinsi Jawa Timur merupakan daerah tingkat I yang dipimpin oleh 

seorang Gubernur. Dalam menjalankan tugasnya, Gubernur memiliki sebuah visi 

dan misi. Visi dan misi ini memiliki cerminan berupa program yang merupakan 

pegangan untuk pembangunan wilayah Jawa Timur. Salah satu program atau misi 

yang dimiliki adalah perdagangan, pariwisata dan investasi. Di bidang pariwisata, 

pemerintah Jawa Timur akan mengembangkan program “Pro Poor Tourism”, 

khususnya di daerah pedesaan. Program ini pada umumnya mengutamakan 

masyarakat menengah ke bawah. Program ini dilaksanakan dengan program 

edukasi dan bimbingan dalam hal keuangan serta cara untuk memasarkan suatu 

produk wisata. Ini bertujuan untuk meningkatkan sumber penghasilan kolektif 

bagi masyarakat di daerah tujuan wisata. (Sumber : birohumas.jatimprov.go.id) 

Hal tersebut menandakan bahwa pemerintahan di tingkat Provinsi sudah 

membuat sebuah program yang sangat mendukung tentang kepariwisataan. 

Program ini akhirnya dicerna oleh pemerintahan Kabupaten Malang. Kabupaten 

Malang sendiri akhirnya mengadaptasi program tersebut dengan membuat sebuah 

Visi dan Misi dengan sebutan “Madep Mantep Manetep”. Dalam “Madep Mantep 

Manetep” ini terdapat program untuk kemandirian masyarakat. Tentunya 

kemandirian di bidang pariwisata. Mengingat Kabupaten Malang memiliki 

potensi yang luar biasa untuk pariwisata. 
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4.4.4 Teknologi 

Era globalisasi saat ini sangat membuka gerbang perkembangan teknologi. 

Hal ini terbukti dengan semakin banyaknya orang-orang yang mengandalkan 

teknologi untuk mengenalkan dan memasarkan produk mereka. Bukan tanpa 

sebab, ini dilakukan karena memang benar bahwa dengan melakukan pemasaran 

menggunakan teknologi maka akan mendapatkan hasil yang besar. Bahkan 

teknologi internet yang dulu hanya dikuasai golongan tertentu, sekarang sudah 

menjamah masyarakat awam. Buktinya adalah banyak warung makanan kecil di 

pinggir jalan yang menggunakan media internet untuk memasarkan barang 

dagangannya, serta tidak sedikit yang mengandalkan sistem delivery order untuk 

melayani pesanan. Bukti perkembangan lainnya adalah aplikasi go jek yang 

merupakan aplikasi ojek online. Peminat dari aplikasi ini mampu merenggut 

hampir 75% pangsa pasar dan penggunanya terdiri dari semua kalangan. (Sumber 

: www.go-jek.com). 

Jaman sekarang ini sudah banyak masyarakat yang sadar akan teknologi, 

apalagi teknologi internet dan sosial media. Karena pada intinya mereka 

membutuhkan akses yang instan dan cepat. Hal ini tentunya membuka sebuah 

ancaman untuk pariwisata. Apabila sektor pariwisata tidak cepat beradaptasi 

dengan perkembangan teknologi, maka dapat dipastikan sektor ini akan 

mengalami penurunan produktivitas pada periode selanjutnya. Permasalahan ini 

juga terjadi pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang. Dimana 

penggunaan social media dan teknologi internet untuk keperluan pariwisata dirasa 

masih kurang. Padahal jika penggunaan internet dan social media mampu 
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dimaksimalkan, maka peluang untuk mendapat respon positif bagi calon 

wisatawan akan bertambah besar.  

4.4.5 Kompetitif 

Industri pariwisata merupakan industri yang luas dan kompleks. Dimana di 

dalamnya terdapat persaingan dari masing masing pelaku wisata. Apalagi Jawa 

Timur memiliki beragam objek wisata yang serupa. Wisata pantai misalnya, 

bukan hanya Kabupaten Malang yang memiliki wisata pantai yang terkenal, tetapi 

daerah lain juga memilikinya, contohnya adalah Kabupaten Probolinggo yang 

terkenal dengan pantai Gili Ketapangnya atau Kabupaten Pacitan yang terkenal 

dengan pantai Banyu Tibo. Sehingga di sini memerlukan cara khusus tentang 

bagaimana membuat objek wisata yang ada di Kabupaten Malang ini berbeda 

dengan yang ada di daerah lain, atau bagaimana caranya agar Kabupaten Malang 

memiliki cara pemasaran yang efektif dan efisien untuk menjangkau pangsa 

pasarnya. 

Selain kompetitor, Kabupaten Malang juga dihadapkan dengan 

permasalahan yang berkaitan dengan stakeholder. Dimana yang dimaksud adalah 

tour operator. Peran dari tour operator sebagai pemberi informasi serta distributor 

wisata untuk wisatawan mancanegara. Sehingga wisatawan mancanegara akan 

langsung mendapatkan informasi wisata dan diarahkan untuk kunjungannya ke 

negara atau tempat wisata yang diinginkan. Permasalahan yang muncul adalah 

tour operator ini tidak dimiliki oleh Indonesia sendiri, melainkan untuk Asia 

Tenggara, tour operator yang ada adalah dari Malaysia dan Singapura.  Hal ini 

menyebabkan wisatawan banyak yang diarahkan ke lokasi wisata yang tidak 
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berada di Indonesia. Adapun di Indonesia hanyalah di Bali saja, sedangkan 

Kabupaten Malang jarang mendapat perhatian dari tour operator. 

4.5 Lingkungan Internal Disparbud Kabupaten Malang 

4.5.1 Manajemen 

 Manajemen adalah proses pengolahan faktor produksi dengan planning, 

organizing, actuating dan controlling melalui bantuan orang lain untuk mencapai 

tujuan tertentu. Dalam mencapai sebuah tujuan perlu sebuah program. Program ini 

tidak hanya berbicara tentang perencanaan atau pelaksanaan serta evaluasi saja, 

melainkan juga tentang pengelolaan Sumber Daya Manusia. SDM merupakan 

tenaga penggerak dari suatu proses. Mereka yang mengolah dan memproses 

bahan mentah menjadi sebuah produk. Untuk itu diperlukan sistem pengelolaan 

SDM yang baik, agar SDM ini mampu bekerja secara produktif. 

 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang memiliki sistem 

pengelolaan SDM sudah berjalan. Sistem pengelolaan ini dicerminkan pada 

kegiatan BIMTEK (Bimbingan Teknis) yang rutin dilaksanakan setiap 1 tahun 

sekali. Tujuan dari BIMTEK sendiri adalah untuk peningkatan skill kerja para 

pegawai di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang. Selain 

BIMTEK, Disparbud Kabupaten Malang juga mengadakan evaluasi setiap 6 bulan 

sekali untuk mengevaluasi dan mengontrol kinerja dari setiap pegawai. Kedua 

program ini dilaksanakan untuk menjaga sinkronisasi antar Bidang dan 

menambah kinerja pegawai. 

 Akan tetapi memang tidak dapat dipungkiri bahwa Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Malang mengalami permasalahan lain untuk SDM 
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mereka, yakni permasalahan tentang luas wilayah Kabupaten Malang 

dibandingkan dengan jumlah pegawai yang ada. Jumlah pegawai Disparbud 

Kabupaten Malang sekarang berjumlah 49 orang, sedangkan Kabupaten Malang 

memiliki luas wilayah 3.535 Km². Dapat dibayangkan seberapa sulitnya 49 orang 

untuk menjangkau ratusan ODTW yang ada di Kabupaten Malang. 

 Selain masalah tersebut, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 

Malang mengalami permasalahan lain, yakni tentang kapabilitas para pegawai. 

Dimana pada saat ini banyak sekali pegawai pada Disparbud Kabupaten Malang 

yang memiliki latar belakang diluar pendidikan kepariwisataan. Hanya beberapa 

orang yang memiliki latar belakang di bidang pariwisata.  

4.5.2 Pemasaran 

Cara untuk memperkenalkan suatu produk adalah dengan pemasaran. Dari 

hasil wawancara dengan Bapak Budi selaku Kasi Promosi dan Kerjasama Wisata, 

produk dari pariwisata berupa something to buy dan something to see. Produk 

yang berupa something to buy  dapat berupa souvenir atau oleh oleh, serta produk 

berupa something to see adalah lokasi wisata lengkap dengan pemandangan yang 

dapat dinikmati oleh wisatawan. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 

Malang memiliki cara pemasaran dengan kalender wisata yang terbit setiap awal 

tahun, pameran di berbagai daerah, serta inovasi tiap periodenya. Indikator 

kesuksesan dari cara pemasaran ini adalah meningkatnya kunjungan pada 

destinasi wisata dan semakin membaiknya kondisi lokasi wisata. Kedua hal 

tersebut diharapkan mampu untuk mendongkrak perekonomian warga sekitar 

lokasi wisata (Budi Susilo, tanggal 12 Juli 2017 pukul 13.30 WIB). 
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4.5.3 Produksi / Operasional 

 Kegiatan operasional Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 

Malang dibantu dengan beberapa fasilitas penunjang. Fasilitas tersebut berupa 

sarana wi-fi, ruangan kantor yang dilengkapi Air Conditioner, komputer dan alat 

penunjang transportasi. Alat transportasi yang dimiliki Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Malang berupa mobil dinas untuk masing masing Kepala 

Bidang, Sekretaris Dinas, dan Kepala Dinas serta sebuah mobil elf untuk 

penunjang kegiatan Dinas. Faslitas transportasi ini dinilai kurang mendapat 

perhatian dalam hal perawatan. Inilah yang menjadi penyebab kinerja anggota 

Disparbud Kabupaten Malang sedikit terganggu, karena anggota Disparbud 

membutuhkan kendaraan jika harus mengikuti program atau kegiatan yang ada. 

Apalagi Kabupaten Malang memiliki luas wilayah 3.535 Km², dan memiliki 33 

Kecamatan. 

 Selain permasalahan fasilitas transportasi, Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Malang memiliki permasalahan tentang aksesbilitas. Hal 

ini dikarenakan lokasi kantor Disparbud yang terletak di wilayah Malang Utara, 

tepatnya di Jalan Raya Singosari no 272, Kecamatan Singosari. Ini akan membuat 

akses pelaku wisata ataupun masyarakat terasa sangat jauh jika ingin datang ke 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang. Pelaku wisata biasanya 

datang untuk mengadakan rapat atau kunjungan dalam rangka pameran wisata. 

Sedangkan masyarakat sering berkunjung ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Malang untuk mengurus izin pengadaan lokasi wisata maupun sarana 

prasarana wisata, seperti tempat hiburan, karaoke serta tempat makan.  
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4.5.4 SIM (Sistem Informasi Manajemen) 

 Sistem informasi akan sangat bermanfaat untuk membuat sebuah 

keputusan atau rencana strategis. Sistem informasi ini mempunyai banyak 

informasi dari berbagai sumber. Sumber infomasi dapat berasal dari pelaku 

wisata, masyarakat atau infoman lain. Sumber infomasi yang berasal dari pelaku 

wisata biasanya berupa jumlah kunjungan, lengkap dengan detailnya. Akan tetapi 

sering dijumpai beberapa masalah dalam hal tersebut. Permasalahan tersebut 

dapat berupa pelaku wisata yang lalai mencatat, bentuk laporan atau informasi 

yang berbeda dan tidak adanya sistem pelaporan yang baku. Ketiga permasalahan 

ini menyimpulkan adanya sistem informasi manajemen yang tidak berjalan 

dengan baik. 

4.6 Analisis Strategi 

4.6.1 Analisis Faktor Eksternal 

 Faktor eksternal merupakan faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh 

organisasi. Faktor tersebut dibagi menjadi 2 bagian penting, yakni peluang dan 

ancaman. Dari pembahasan sebelumnya, ditemukan beberapa faktor peluang dan 

faktor ancaman dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang, 

diantaranya sebagai berikut : 

1. Peluang 

a. Peluang Investasi 

Investasi merupakan suatu bentuk penanaman modal yang 

memiliki dampak timbal balik. Saat ini Jawa Timur memiliki 

tingkat investasi yang dapat dikatakan bagus. Badan Pusat 
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Statistik Jawa Timur mencatat investasi yang berpengaruh pada 

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) yang selalu mengalami 

tren positif setiap tahunnya. Berikut disajikan data mengenai 

investasi Jawa Timur : 

   Gambar 4.3 

  Diagram tingkat PDRB Jawa Timur 

 

 

 

 

 

Sumber : https://jatim.bps.go.id/ 

b. Meningkatnya tingkat pendapatan masyarakat 

Pendapatan masyarakat yang terus meningkat akan 

memberikan peluang untuk bidang wisata. Hal ini akan 

meningkatkan peluang kunjungan wisatawan ke suatu Objek 

Wisata karena masyarakat memiliki pendapatan yang meningkat. 

Berikut disajikan data mengenai pendapatan masyarakat rata rata 

per tahunnya dalam jutaan rupiah : 
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          Gambar 4.4 

     Diagram pendapatan masyarakat 

 

 

 

Sumber : htps://detikfinance.com 

c. Kabupaten Malang memiliki luas wilayah terluas kedua di Jawa 

Timur 

Kabupaten Malang memiliki luas wilayah 3.535 km². 

Dengan luas wilayah seperti ini, Kabupaten Malang dicatat 

sebagai daerah terluas kedua di Jawa Timur. Hal ini akan 

memberikan peluang bagi Kabupaten Malang untuk 

memperkenalkan potensi wisata yang ada di wilayahnya. Berikut 

kami sajikan data luas wilayah daerah wisata yang ada di Jawa 

Timur : 

  Gambar 4.5 

                             Diagram luas wilayah dari beberapa daerah di Jatim 

 

 

 

 

Sumber : https://id.wikipedia.org 
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d. Kabupaten Malang memiliki lebih dari 300 Objek Wisata 

ODTW (Objek dan Daya Tarik Wisata) merupakan tempat 

dimana wisatawan menghabiskan waktu untuk berwisata. Semakin 

banyak ODTW yang ada di suatu wilayah, maka akan 

memberikan peluang lebih bagi wisatawan untuk datang di 

wilayah tersebut. Dengan jumlah ODTW yang dimiliki, 

Kabupaten Malang memiliki berbagai alternatif wisata bagi para 

wisatawan. Berikut kami sajikan data mengenai pemetaan wisata 

yang diambil dari buku “Analisa Pasar Pariwisata Kabupaten 

Malang tahun 2016” : 

   Gambar 4.6 

 Diagram Analisa Pasar Disparbud Kab. Malang 

 

 

 

 

e. Pemerintah Daerah yang mensupport sektor pariwisata 

Pemerintah Jawa Timur sudah memiliki program pariwisata 

yang sangat mendukung warga masyarakat sekitar tempat wisata. 

Program ini dinamakan program “Pro Poor Tourism”. Program ini 

merupakan turunan dari misi pemerintah Jawa Timur yang ingin 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan sektor pariwisata. 
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Selain pemerintah Provinsi, Kabupaten Malang sendiri 

memiliki program “MADEP MANTEB” yang di dalamnya juga 

mendukung kegiatan pariwisata dan memiliki tujuan untuk 

kemandirian masyarakat. 

2. Ancaman 

a. Masyarakat yang kurang memahami tentang pariwisata yang baik 

Tahun ini pemerintah pusat memiliki program wisata yang 

berbasis lingkungan. Program ini membutuhan dukungan dari 

berbagai pihak, diantaranya masyarakat. Masyarakat sekarang ini 

dinilai kurang memiliki rasa perhatian terhadap wisata. Hal ini 

dibuktika dengan masih banyaknya coretan dari tangan jahil, 

maupun sampah yang masih banyak berserakan di lokasi wisata. 

Jika hal ini terus dibiarkan maka estetika tempat wisata akan 

berkurang, dan berakibat menurunnya jumlah kunjungan 

wisatawan ke suatu objek wisata. 

b. Teknologi yang selalu berkembang 

Tahun 2017 merupakan era digital, dimana pada tahun 

tahun sebelumnya bermunculan berbagai fasilitas komunikasi 

yang serba canggih, instan dan sangat membantu bagi 

masyarakat. Hal ini tentunya akan membuka jalan bagi sektor 

pariwisata untuk lebih mampu mempromosikan objek wisata 

yang ada. Akan tetapi perlu skill dan penguasaan khusus jika 

ingin menggunakan teknologi untuk sarana pemasaran wisata. 
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Inilah yang menjadi permasalahan bagi Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Malang, dimana mereka tidak 

mengaplikasikan teknologi ini dengan baik. Dinas Pariwisata 

dapat dikatakan belum menggunakan teknologi ini sebagai 

sarana pemasaran yang utama. Sehingga perlu sebuah program 

tentang pemasaran yang berbasis digital.  

c. Tour Operator 

Tour Operator adalah orang yang memberikan informasi 

paket wisata yang lengkap. Selain itu, Tour Operator juga memiliki 

peran penting untuk kedatangan wisatawan mancanegara jika ingin 

berkunjung ke suatu negara untuk berlibur. Tour Operator ini akan 

mengarahkan dimana wisatawan akan berkunjung. Sayangnya 

Indonesia tidak memiliki Tour Operatornya sendiri. Menurut Bapak 

Budi selaku Kasi Promosi dan Kerjasama Wisata, Tour Operator 

yang berperan di Asia Tenggara adalah dari Malaysia. Sehingga 

banyak wisatawan mancanegara yang justru berkunjung ke negara 

lain jika waktu liburan datang. Adapun tempat wisata di Indonesia 

yang sering dikunjungi adalah Bali. Sedangkan Kabupaten Malang 

tidak mendapatkan perhatian dari Tour Operator ini. 

d. Kompetitor 

Sebagai sebuah industri, sektor pariwisata akan terus 

berkembang tiap tahunnya. Hal ini akan membuka persaingan bagi 

setiap pelaku wisata. Karena pada dasaranya, pelaku wisata akan 
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terus berfikir bagaimana objek wisata mereka akan selalu mendapat 

perhatian dari masyarakat. Jika mereka kalah bersaing, maka tidak 

menutup kemungkinan objek wisata tersebut jarang didatangi 

wisatawan dan berdampak buruk bagi perekonomian masyarakat 

sekitar.  

e. Bencana Alam 

Sebagai daerah yang terkenal dengan pegunungannya, 

Kabupaten Malang memiliki ancaman tersendiri. Ancaman in 

berupa bencana alam. Kabupaten Malang diapit oleh beberapa 

Gunung berapi, seperti Gunung Bromo, Gunung Semeru, Gunung 

Kelud dan Gunung Arjuno. Tidak menutup kemungkinan suatu hari 

salah satu dari Gunung berapi ini akan meletus dan berdampak 

buruk bagi pariwisata yang ada di sekitarnya.  

Selain Gunung berapi, daerah pegunungan di Kabupaten 

Malang juga rawan akan bencana tanah longsor dan banjir. Jika 

bencana ini terjadi, maka akan menghambat akses wisatawan ke 

lokasi wisata yang ada. Apalagi Kabupaten Malang sangat 

mengandalkan wisata yang bernuansa alam, seperti wisata pantai, 

coban atau wisata minat khusus. 

Berdasarkan analisa eksternal, diperoleh butir-butir poin peluang dan 

ancaman Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang. Melalui proses 

pembobotan penilaian, maka dapat dilihat derajat pentingnya butir-butir 
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Opportunity / kesempatan dan Threat / ancaman, kemudian setelah diolah, 

diperoleh bobot dan peringkat setiap faktor.  

Bobot setiap faktor dari Opportunity dan Threat memiliki total nilai = 1,00 

dengan ketentuan sebagai berikut : 

1.) Bobot 0,00-0,03  :   Tidak penting 

2.) Bobot >0,03 - 0,06 :   Cukup penting 

3.) Bobot >0,06 – 0,09 :   Penting 

4.) Bobot >0,09 - 0,12 :   Sangat penting 

 sedangkan untuk peringkat / Rating setiap faktor diberi kriteria : 

1.) Rating 1 :   Tidak berpengaruh 

2.) Rating 2  :   Cukup berpengaruh 

3.) Rating 3  :   Berpengaruh 

4.) Rating 4  :   Sangat Berpengaruh 
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Tabel 4.1  

Eksternal Factor Evaluation 

Peluang 

No Aspek Subaspek Faktor Bobot Peringkat Total 

Nilai 

1 Peluang Investasi Ekonomi Investasi yang terus 

mengalami 

peningkatan dalam 

beberapa tahun 

terakhir 

0,11 3 0,33 

2 Meningkatnya  

Tingkat 

Pendapatan 

Masyarakat 

Ekonomi Peningkatan 

Pendapatan Per Kapita 

masyarakat Indonesia 

dalam 3 tahun terakhir  

0,12 4 0,48 

3 Luas Wilayah 

Kabupaten 

Malang terluas 

kedua di Jawa 

timur 

Geografis Kabupaten Malang 

memiliki luas wilayah 

3.535 km², dan 

merupakan wilayah 

terluas kedua di Jawa 

Timur. 

0,12 4 0,48 

4 Kabupaten 

Malang memiliki 

lebih dari 300 

ODTW 

Geografis Kabupaten Malang 

memiliki beberapa 

alternatif ODTW, 

seperti wisata pantai, 

pemandian, agro, 

pesarean dan sejarah 

0,12 4 0,48 

5 Support 

Pemerintah untuk 

Pariwisata 

Pemerintah Pemerintah Jawa 

Timur yang 

mempunyai program 

„Pro Poor Tourism” 

0,11 3 0,33 

 Total Peluang 0,58  2,1 
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Ancaman 

No Aspek Subaspek Faktor Bobot Peringkat Total 

Nilai 

1 Masyarakat yang 

kurang memahami 

pariwisata yang 

baik 

Demografis Kurangnya edukasi 

tentang pariwisata 

yang baik 

0,08 3 0,24 

2 Teknologi Teknologi Penguasaan teknologi 

yang kurang dari SDM 

Disparbud Kabupaten 

Malang 

0,11 4 0,44 

3 Tour Operator Kompetitif Tour Operator yang 

berperan di Asia 

Tenggara berada di 

Malaysia 

0,11 4 0,44 

4 Kompetitor Kompetitif Banyak Objek Wisata 

sejenis yang 

bermunculan di 

wilayah lain 

0,04 2 0,08 

5 Bencana Alam Bencana 

alam 

Kabupaten Malang 

terletak di daerah 

pegunungan, sehingga 

rawan terkena bencana 

alam 

0,08 3 0,24 

 Total Ancaman 0,42  1,44 

 Total Eksternal Factor Evaluation 1,00  3,54 

Sumber : Manajemen Strategis, Fred R David, halaman 160 

 Hasil analisis faktor eksternal di atas, diperoleh hasil bahwa total skor 

bobot pada peluang (2,1) lebih besar dari total skor bobot faktor ancaman (1,44), 

dan kedua faktor ini memiliki jumlah skor bobot 3,54. Selanjutnya dilakukan 

analisis faktor internal untuk kemudian dilakukan analisis Matriks Internal 

Eksternal. 
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4.6.2 Analisis Faktor Internal 

 Faktor Internal merupakan faktor yang mampu dikendalikan oleh Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang. Faktor Internal ini dibagi menjadi 

2 bagian penting, yakni faktor kekuatan dan faktor kelemahan. Dari pembahasan 

sebelumnya, ditemukan beberapa faktor kekuatan dan kelemahan yang terdapat 

pada Dinas Pariwsata dan Kebudayaan Kabupaten Malang, diantaranya sebagai 

berikut : 

1. Kekuatan 

a. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang memiliki 

program BIMTEK (Bimbingan Teknis) setahun sekali. 

Menurut Bapak Budi selaku Kasi Promosi dan Kerjasama 

Wisata, BIMTEK (Bimbingan Teknis) merupakan program rutin 

tahunan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang. 

Program pembinaan ini dilaksanakan dengan bentuk kegiatan 

seminar, dan di dalamnya Disparbud Kabupaten Malang 

mengundang praktisi di bidang pariwisata sebagai narasumber. 

Selain itu, di dalam BIMTEK juga terdapat pelatihan edukasi 

wisata serta bimbingan kerja untuk staff Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Malang. 
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b. Terdapat evaluasi kinerja 6 bulan sekali. 

Sebagai sebuah organisasi, Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Malang memiliki jadwal evaluasi rutin 

setiap 6 bulan sekali. Hal ini dimaksudkan untuk mengontrol 

kinerja staff Disparbud Kabupaten Malang. Selain itu, evaluasi 

rutin ini memiliki tujuan sebagai sarana sinkronisasi antar bidang 

agar tidak terjadi miskomunikasi antar bidang. 

c. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang memiliki 

kalender event setiap tahunnya. 

Sebagai sumber informasi bagi masyarakat, maka Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang harus memiliki 

peta informasi tentang kegiatan pariwisata di Kabupaten Malang. 

Saat ini Dinas Pariwisata dan Kebudayan Kabupaten Malang 

sudah memiliki Kalender Event sebagai sarana informasi kepada 

masyarakat. Kalender Event ini memuat berbagai kegiatan 

pariwisata di Kabupaten Malang dan perkiraan waktu 

pelaksanaannya. Kalender Event ini diharapkan mampu 

membantu masyarakat jika ingin mengikut kegiatan wisata di 

Kabupaten Malang. Selain itu Kalender Event ini juga berperan 

sebagai sarana promosi bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Malang. Berikut kami sajikan kalender event 

Kabupaten Malang : 
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  Gambar 4.7 

Calender Event Disparbud Kabupaten Malang  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Malang 

d. Materi pameran yang beraneka ragam. 

Pameran merupakan kegiatan rutin dari Dinas Pariwisata 

dan Kebudayaan Kabupaten Malang untuk memperkenalkan 

Objek Wisata yang ada di Kabupaten Malang serta sebagai sarana 

promosi untuk Disparbud Kabupaten Malang. Dalam 

pelaksanaannya pameran ini sering dilaksanakan di luar wilayah 

Jawa Timur. Karena dilaksanakan di luar wilayah Jawa Timur, 
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maka staff Disparbud Kabupaten Malang perlu mempersiapkan 

materi yang beraneka ragam. Materi ini disusun berdasarkan 

analisis pasar dari Disparbud Kabupaten Malang yang telah 

disusun sebelumnya. Selain itu materi pameran ini dibuat dengan 

berbagai alternatif, untuk mengantisipasi kurangnya persiapan 

dari materi sebelumnya. 

e. Adanya inovasi setiap tahunnya. 

Inovasi sangat dibutuhkan untuk memasarkan suatu produk 

wisata. Tanpa inovasi maka pemasaran akan jalan ditempat atau 

bahkan dapat dikatakan mundur, karena masyarakat cenderung 

jenuh. Akan tetapi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 

Malang memiliki inovasi setiap tahunnya dalam memasarkan 

produk wisata daerahnya. Inovasi ini berupa perencanaan 

kegiatan baru di suatu wilayah wisata (contohnya : International 

Surfing Exhbition di Pantai Bowele), pengembangan branding 

wisata dari “Five Paradise” menjadi “The Heart Of East Java”, 

hingga sekarang mulai terfikirkan untuk membuat video singkat 

mengenai pariwisata yang ada di Kabupaten Malang. 

2. Kelemahan 

a. Kapabiliitas pegawai yang memiliki latar belakang bukan dari 

bidang pariwisata. 

Sebagai organisasi yang bergerak dalam bidang pariwisata, 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang 
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memerlukan Sumber Daya Manusia yang memiliki kapabilitas di 

bidang pariwisata. Akan tetapi saat ini Disparbud Kabupaten 

Malang justru memiliki SDM yang merupakan lulusan dari 

disiplin ilmu di luar bidang pariwisata. Berikut kami sajikan data 

mengenai profil pegawai dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Malang : 

  Gambar 4.8 

Profil Pegawai Disparbud Kabupaten Malang 
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Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang 

Fakta lain mengatakan, dari 49 pegawai Disparbud Kabupaten 

Malang ternyata hanya 2 orang yang memiliki latar belakang 

lulusan dari bidang kepariwisataan. Hal ini secara tidak langsung 

akan mempengaruhi kinerja dari Disparbud Kabupaten Malang, 

walaupun memiliki pengaruh yang tidak terlalu besar, tetapi akan 

lebih terarah kinerja dari Disparbud Kabupaten Malang jika 

didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang pariwisata. 
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b. Jumlah pegawai kurang 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang saat 

ini memiliki 49 pegawai. Jumlah ini dirasa kurang mengingat luas 

wilayah Kabupaten Malang 3.535 km² dan merupakan wilayah 

terluas kedua di Jawa Timur. Selain itu Kabupaten Malang juga 

memiliki lebih dari 300 Objek Wisata yang tersebar di 33 

Kecamatan. Fakta ini menjelelaskan jika beban kerja pegawai 

Disparbud Kabupaten Malang tidak sebanding antara jumlah 

pegawai dengan beban kerja yang harus ditanggung. Sehingga 

kinerja Disparbud Kabupaten Malang terkesan lambat.  

c. Kendaraan Dinas yang kurang terawat 

Kendaraan Dinas merupakan fasilitas penunjang untuk 

mobilitas kinerja staf Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 

Malang. Saat ini Disparbud Kabupaten Malang memiliki fasilitas 

mobil dinas untuk setiap Kepala Bidang, Sekretaris Dinas dan 

Kepala Dinas, serta 1 mobil elf untuk penunjuang kegiatan staf 

Disparbud Kabupaten Malang. Sayangnya kondisi kendaraan 

tersebut kurang terawat. Padahal fasilitas ini sangat membantu staf 

Disparbud jika ada kegiatan di Objek Wisata.    

d. Lokasi kantor yang tidak berada di titik tengah Kabupaten Malang. 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang 

terletak di Jalan Raya Singosari, Kecamatan Singosari, Kabupaten 

Malang. Letak dari Disparbud ini dirasa kurang strategis, karena 
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akan membutuhkan perjalanan cukup lama jika terdapat pelaku 

wisata atau masyarakat dari wilayah Malang Selatan yang ingin 

berkunjung ke kantor dinas. Berikut kami sajikan gambar lokasi 

dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang : 

   Gambar 4.9 

Peta Lokasi Disparbud Kabupaten Malang 

 

 

 

 

 

 

 

                  Sumber : google maps 

e. Sistem Informasi Manajemen yang berjalan kurang baik. 

Informasi menjadi bagian yang sangat vital jika suatu 

manajemen ingin membuat sebuah keputusan atau rencana 

strategis. Sistem informasi pariwisata di Kabupaten Malang 

bersumber dari pelaku wisata dan masyarakat. Informasi ini dapat 

berupa jumlah kunjungan dan profil pengunjung. Sayangnya 
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sampai saat ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 

Malang belum memiliki sistem baku untuk informasi ini. 

Berdasarkan analisa internal, diperoleh butir-butir poin kekuatan dan 

kelemahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang. Melalui proses 

pembobotan penilaian, maka dapat dilihat derajad pentingnya butir-butir Strength 

/ kekuatan dan Weakness / kelemahan, kemudian setelah diolah, diperoleh bobot 

dan peringkat setiap faktor.  

Bobot setiap faktor dari Stregth dan Weakness memiliki total nilai = 1,00 

dengan ketentuan sebagai berikut : 

1.) Bobot 0,00-0,03  :   Tidak penting 

2.) Bobot >0,03 - 0,06 :   Cukup penting 

3.) Bobot >0,06 – 0,09 :   Penting 

4.) Bobot >0,09 - 0,1 2 :   Sangat penting 

sedangkan untuk peringkat / Rating setiap faktor diberi kriteria : 

1.) Rating 1 :   Tidak berpengaruh 

2.) Rating 2  :   Cukup berpengaruh 

3.) Rating 3  :   Berpengaruh 

4.) Rating 4  :   Sangat Berpengaruh 
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Tabel 4.2 

 Internal Factor Evaluation 

Kekuatan 

No Aspek Subaspek Faktor Bobot Peringkat 
Total 

Nilai 

1 
Program 

BIMTEK 
Manajemen 

BIMTEK bertujuan untuk 

membina dan menambah 

kemampuan kerja pegawai 

0,10 3 0,30 

2 
Evaluasi 

kinerja 
Manajemen 

Evaluasi dilaksanakan untuk 

mengontrol kinerja pegawai 
0,10 3 0,30 

3 
Kalender 

Event 
Pemasaran 

Kalender Event merupakan 

sumber informasi untuk 

masyarakat 

0,09 3 0,27 

4 
Materi 

Pameran 
Pemasaran 

Materi Pameran disusun 

dengan berbagai altenatif 
0,11 3 0,33 

5 Inovasi Pemasaran 
Selalu ada inovasi setiap 

periodenya 
0,12 4 0,48 

 Total Kekuatan 0,52  1,68 
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Kelemahan 

No Aspek Subaspek Faktor Bobot Peringkat 
Total 

Nilai 

1 
Kapabilitas 

Pegawai 

Manajemen Pegawai Disparbud 

Kabupaten Malang yang 

memiliki disiplin ilmu di luar 

bidang  pariwisata 

0,12 2 0,24 

2 
Jumlah 

Pegawai 

Manajemen Jumlah pegawai masih 

kurang jika dibandingkan 

dengan wilayah kerja 

0,09 2 0,18 

3 
Kendaraan 

Dinas 

Operasional Kendaraan Dinas yang 

kurang terawat 
0,07 1 0,07 

4 
Lokasi 

Kantor 

Operasional Lokasi kantor yang tidak 

berada di titik tengah 

Kabupaten Malang 

0,10 2 0,20 

5 
Sistem 

Informasi  

SIM Sistem Informasi yang belum 

memiliki pedoman baku 
0,10 2 0,20 

 Total Kelemahan 0,48  0,89 

 Total Internal Factor Evaluation 1,00  2.57 

Sumber : Manajemen Strategis, Fred R David, halaman 231 

 Dari hasil analisis faktor internal di atas, diperoleh hasil bahwa faktr 

kekuatan (1,68) memiliki total skor bobot yang lebih besar dari total skor bobot 

kelemahan (0,89), dan kedua faktor ini memiliki total skor bobot 2,57. 

Selanjutnya ketika sudah memiliki data total skor bobot dari faktor internal dan 

eksternal maka dilanjutkan dengan analisis Matriks Internal Eksternal. 

 

 

 

 



95 

 

 

 

4.6.3 Analisis Matriks IE 

 Analisis IE berdasarkan pada dua dimensi kunci yaitu skor bobot internal 

total pada sumbu x dan skor bobot eksternal pada sumbu y. Pada sumbu x skor 

bobot IFE total 1,0 sampai dengan 1,99 menunjukan bahwa posisi internal yang 

lemah; skor 2,0 sampai 2,99 menunjukan bahwa posisi internal sedang; skor 3,0 

sampai 4,0 menunjukan posisi internal yang kuat. Sedangkan pada sumbu y, skor 

bobot EFE total 1,0 sampai dengan 1,99 menunjukan rendah; skor 2,0 sampai 

dengan 2,99 menunjukan sedang; skor 3,0 sampai dengan 4,0 adalah tinggi. Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang memiliki total nilai IFE sebesar 

2,57 dan jumlah total nilai EFE sebesar 3,54. Berikut letak posisi Dinas Pariwisata 

dan Kebudayaan Kabupaten Malang : 

Tabel 4.3  

Matriks analisis Internal dan Eksternal 

Matriks Internal Eksternal 

Total Nilai IFE 

Kuat 

3,0 – 4,0 

Sedang 

2,0 – 2,99 

Lemah 

1,0 – 1,9 

Total Nilai EFE 

Tinggi 

3,0 – 4,0 

I II III 

Sedang 

2,0 – 2,99 

IV V VI 

Rendah 

1,0 – 1,99 

VII VIII IX 

Sumber :Manajemen Strategis, Fred. R. David hal 344, 2012 
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Posisi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang berada pada 

kuadran II dengan total nilai IFE sebesar 2,57 dan total nilai EFE sebesar 3,54. 

Menurut David (2012) kuadran II dapat digambarkan sebagai tumbuh dan 

membangun. Strategi yang termasuk dalam kuadaran II adalah strategi intensif 

(Strategi penetrasi pasar, Strategi pengembangan pasar, dan strategi 

pengembangan produk) dan strategi integrasi (strategi integrasi kebelakang, dan 

strategi integrasi kedepan). Dari hasil analisis faktor internal dan eksternal 

diperoleh hasil seperti dijelaskan di atas. Langkah selanjutnya adalah melakukan 

analisis yang disesuaikan dengan Visi Misi, Renstra dan Tujuan pemasaran dari 

Disparbud Kabupaten Malang. 

4.6.4 Analisis Visi Misi, Renstra dan Tujuan Pemasaran 

Sebagai sebuah pedoman dalam menjalankan tupoksinya, Rencana Strategis 

(Renstra) dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang disusun 

dengan memperhatikan Visi dari Disparbud itu sendiri. Visi dari Disparbud 

Kabupaten Malang sendiri berbunyi “Terwujudnya Kepariwisataan Kabupaten 

Malang yang Berbasis Masyarakat” (Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Malang).   

Visi tersebut dijabarkan lebih lanjut pada beberapa pernyataan Misi. Pada 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang memiliki beberapa Misi, 

antara lain : Membangun jati diri dan citra kepariwisataan Kabupaten Malang, 

mendorong perkembangan kepariwisataan Kabupaten Malang yang berkualitas 

dan memiliki daya saing, meningkatkan peran serta masyarakat. Tiga Misi inilah 

yang diusung oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang untuk 

meningkatkan level pariwisata yang ada di Kabupaten Malang.  
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Dari Visi dan Misi tersebut akhirnya muncul beberapa tujuan yang 

melandasi Kebijakan, Program dan Kegiatan dari Disparbud Kabupaten Malang. 

Berdasarkan Review Renstra Disparbud Kabupaten Malang 2015, terdapat 3 

Tujuan utama dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang. Tujuan 

tersebut tersebut berbunyi “Meningkatnya peran serta masyarakat dalam 

pemberdayaan dan pengembangan seni budaya lokal Kabupaten Malang, 

meningkatkan pengembangan kualitas dan kuantitas destinasi wisata, 

meningkatnya kualitas dan efektivitas promosi dan informasi pariwisata daerah”. 

(Terlampir pada Lampiran halaman 122).  

Berdasarkan tujuan tersebut, Bidang Pemasaran Wisata memiliki peran yang 

sentral untuk keberhasilan dalam pelaksanaan tujuan tersebut. Bidang Pemasaran 

ikut andil dalam tujuan yang berbunyi “meningkatan pengembangan kualitas dan 

kuantitas destinasi wisata” serta “meningkatnya kualitas dan efektivitas promosi 

dan informasi pariwisata daerah”. Untuk memudahkan dalam pelaksanaan tujuan 

tersebut, Bidang Pemasaran menentukan sasaran, indikator dan target lanjutan 

(Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang).  

Sasaran yang telah dirumuskan untuk kedua tujuan tersebut antara lain yang 

pertama, “meningkatnya pengembangan destinasi wisata secara kualitas dan 

kuantitas” dengan indikatornya berupa Rasio Pengembangan Obyek Wisata. 

Selanjutnya adalah sasaran kedua yakni, “terlaksananya program peningkatan 

kunjungan wisatawan di Kabupaten Malang” dengan indikatornya adalah 

Efektivitas Promosi Wisata. Dalam pelaksanaannya, indikator ini ditetapkan 

dengan rumus dan target untuk mengkur tingkat keberhasilan pencapain hasil. 
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Untuk indikator yang pertama dengan Rasio Pengembangan Obyek Wisata 

ini, Bidang Pemasaran memiliki rumus “jumlah obyek yang ditangani / jumlah 

potensi obyek wisata”. Pada sasaran dan indikator ini Bidang Pemasaran 

memiliki target yakni, 2 obyek tiap tahun yang mampu ditangani dan 

dikembangkan oleh Bidang Pemasaran. Begitu juga untuk indikator kedua yang 

berbunyi Efektivitas Promosi Pariwisata dengan rumus “jumlah wisman dan 

wisnu tahun ini / jumlah wisman dan wisnu tahun lalu” (Terlampir pada 

Lampiran halaman 123). Untuk indikator ini Bidang Pemasaran memiliki target 

antara 3-5% setiap tahunnya. Inilah yang menjadi pedoman untuk evaluasi  

kinerja dari Bidang Pemasaran Wisata. 

Dari hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, ternyata kedua indikator 

tersebut belum mencapai target yang diinginkan. Berikut adalah hasil evaluasi 

yang didapat dari hasil wawancara dengan Bapak Budi selaku Kepala Seksi 

promosi dan informasi wisata : 

1. Pada tujuan yang berbunyi “meningkatkan pengembangan kualitas dan 

kuantitas destinasi wisata”, hal ini diteruskan dalam sasaran serta 

indikator. Dalam indikator tersebut, terdapat rumus menghitung rasio 

pengembangan objek wisata. Rumusnya adalah sebagai berikut : 

Jumlah objek yang ditangani 

Jumlah potensi obyek wisata 

Terdapat hasil dimana jumlah obyek yang ditangani oleh Bidang 

Pemasaran tidak sebanding dengan jumlah potensi obyek wisata. Fakta 

menunjukkan bahwa pada tahun 2011 hingga 2015, Dinas Pariwisata dan 
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Kebudayaan Kabupaten Malang hanya mampu menangani 5 objek wisata 

atau sekitar 1 objek wisata saja setiap tahunnya. Padahal pada tahun 2011 

hingga 2015 tercatat Kabupaten Malang memiliki rata rata 90 potensi 

objek wisata (Review Rencana Strategis Disparbud Kabupaten Malang, 

2015). Potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Malang ini belum mendapat 

penanganan yang maksimal dikarenakan jumlah SDM yang belum 

mencukupi serta latar belakang pendidikan diluar bidang pariwisata.  

2. Pada tujuan yang berbunyi “meningkatnya kualitas dan efektivitas 

promosi dan informasi pariwisata daerah”, hal ini diteruskan dalam 

sasaran serta indikator. Dalam indikator tersebut, terdapat rumus 

menghitung efektivitas promosi pariwisata. Rumusnya adalah sebagai 

berikut : 

     Jumlah Wisman dan Wisnu Tahun ini 

    Jumlah Wisman dan Wisnu Tahun lalu 

Masalah berikutnya adalah pada efektivitas pemasaran  yang dilakukan 

oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang. Dari hasil 

review tersebut, rasio kunjungan wisatawan dari tahun ke tahun hanya 

mengalami peningkatan maksimal 2% per tahun (Review Rencana 

Strategis Disparbud Kabupaten Malang, 2015). Padahal pemasaran 

merupakan kegiatan vital untuk memperkenalkan objek wisata baru dan 

menjual objek wisata yang sudah dikenal masyarakat namun belum 

memiliki kunjungan yang besar. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

sendiri memiliki target 3-5% setiap tahunnya. Dari hasil wawancara 



100 

 

 

 

dengan Bapak Budi, menyimpulkan bahwa hal ini terjadi karena Bidang 

Pemasaran belum mengelola sistem informasi manajemen dengan baik 

serta penggunaan media sosial dan promosi online juga belum 

dipergunakan secara maksimal. Misalnya, Disparbud Kabupaten Malang 

sudah memiliki akun youtube sendiri, akan tetapi tidak ada jadwal yang 

berkelanjutan untuk memperbaharui isi dari akun tersebut. Untuk sistem 

informasi manajemen juga masih belum berjalan maksimal karena belum 

adanya blue print untuk pelaku wisata dalam pelaporan jumlah 

kunjungan wisatawan.   

Berdasarkan Renstra Disparbud Kabupaten Malang telah ditemukan 2 

permasalahan yang berkaitan dengan peningkatan rasio pengembangan potensi 

wisata dan efektivitas pemasaran dan promosi dari Disparbud Kabupaten Malang. 

Sebagai sebuah hasil rumusan strategi yang telah melalui berbagai tahap, kelima 

strategi tersebut akan sesuai digunakan untuk pemasaran ketika disesuaikan 

dengan pernyataan Visi Misi dan Rencana Strategi serta Tujuan Pemasaran dari 

Disparbud Kabupaten Malang sebelumnya. Berikut analisisnya : 

a. Disparbud Kabupaten Malang memilki Visi “Terwujudnya 

Kepariwisataan Kabupaten Malang yang berbasis Masyarakat” dan 

dijabarkan dengan beberapa Misi. Misi yang terkait dengan hasil 

rumusan strategi pemasaran ini adalah Misi yang berbunyi “Mendorong 

perkembangan kepariwisataan Kabupaten Malang yang berkualitas dan 

memiliki daya saing”. Misi ini memiliki sub point, antara lain : 

1. Pengembangan objek wisata dan kearifan lokal;  
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2. Membangun sarana dan prasarana dalam keselarasan dan 

keharmonisan lingkungan; 

3. Mewujudkan kualitas pelayanan yang baik kepada masyarakat; 

4. Mengoptimalkan sarana informasi dan menyelenggarakan promosi 

yang lebih berkualitas. 

Sub point di atas diringkas menjadi 2 tujuan pemasaran Disparbud 

Kabupaten Malang, yaitu :  

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi wisata. 

2. Meningkatnya kualitas dan efektivitas promosi dan informasi 

pariwisata. 

Melihat hasil analisis dari Matriks Internal Eksternal pada pembahasan 

sebelumnya, dan dihubungkan dengan kebutuhan pemasaran yang tergambar pada 

tujuan pemasaran Disparbud Kabupaten Malang, maka Disparbud Kabupaten 

Malang dapat menggunakan Strategi Penetrasi Pasar, Strategi Pengembangan 

Produk dan Strategi Integrasi ke Belakang. 

4.6.5 Analisis Segmenting, Targeting, Positioning 

 Kabupaten Malang memiliki potensi wisata yang luar biasa. Hal ini harus 

diimbangi dengan sebuah stratetgi pemasaran yang tepat. Agar strategi pemasaran 

tersebut tepat sasaran, maka perlu diperhatikan tentang segmentasi, target dan 

posisi pariwisata Kabupaten Malang. Berikut adalah analisis segmentasi, target 

dan posisi pariwisata Kabupaten Malang. 
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A. Segmenting 

 Berdasarkan Analisis Pasar Pariwisata Kabupaten Malang (2016 : 

73) mengatakan bahwa wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Malang 

didominasi oleh wisatawan dengan usia 21-30 tahun sebesar 26,89 persen, 

usia 31-40 tahun sebesar 25,56 persen dan usia 41-50 sebesar 24.00 

persen,  sisanya adalah pengunjung  dengan usia dibawah 20 tahun sebesar 

12,67 persen dan di usia di atas 50 tahun sebesar 10,89 persen. Data ini 

menggambarkan bahwa mayoritas pengunjung di Kabupaten Malang 

adalah masyarakat dengan usia antara 21-30 tahun dan usia 31-40 tahun. 

Data ini mengindikasikan bahwa pariwisata Kabupaten Malang memiliki 

segmen pasar remaja, dewasa dan family tourism.  

 Data lebih lanjut mengatakan bahwa dari segmen pasar tersebut, 67 

persen konsumen pariwisata Kabupaten Malang mengetahui variasi wisata 

atau ODTW yang ada dengan fasilitas promosi berupa internet dan media 

sosial. Sisa 24 persen mengatakan bahwa mereka mengetahui ODTW di 

Kabupaten Malang dengan pamflet atau brosur yang tersebar di bandara 

Abdulrachman Saleh dan beberapa TIC (Tourism Information Centre), 

sedangkan 9 persen mengatakan bahwa mereka mendap informasi wisata 

di Kabupaten Malang dari media atau saluran lain. 

 Menurut MarkPlus Inc. Analysis (2016 : 15), Kabupaten Malang 

memiliki beberapa segmen pasar, yakni : wisatawan yang ingin 

mengunjungi suatu lokasi wisata karena keindahan alamnya, wisatawan 

yang cenderung suka dengan tantangan alam atau bereksplorasi, 
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wisatawan yang ingin mendapatkan pengalaman baru serta wisatawan 

yang ingin mencari kenyamanan dan kesenangan tersendiri saat berwisata 

dengan keluarganya. 

 Beberapa data di atas menyimpulkan bahwa Kabupaten Malang 

memililiki segmentasi pasar yang lebih berorientasi wisata alam dan 

keluarga, data lain juga menunjukan bahwa wisatawan yang berkunjung di 

Kabupaten adalah masyarakat yang berusia antara 21-30 tahun dan mereka 

mendapatkan informasi ODTW dari media internet dan media sosial. 

B. Targeting 

 Sebagai salah satu daerah wisata, Kabupaten Malang memiliki 

target pasar. Penetapan target pasar ini ditetapkan setelah mengetahui 

segmentasi pasar pariwisata Kabupaten Malang. Menurut MArkPlus Inc. 

Analysis (2016 : 14-15), mengatakan bahwa target pasar pariwisata 

Kabupaten Malang ada 4 kategori, yakni : View Oriented, Explorer 

Oriented, Experience Oriented dan Pleasure Seeker Oriented. View 

oriented adalah wisatawan yang cenderung mengunjungi suatu ODTW 

untuk menikmati pemandangan dan mencari spot bagus untuk mengambil 

sebuah foto. Explorer oriented adalah wisatawan yang suka akan 

petualangan dan tantangan dalam berwisata. Experience oriented adalah 

wisatawan yang ingin mendapatkan pengalaman baru dalam berwisata, 

biasanya wisatawan dalam orientasi ini adalah mereka yang selalu berburu 

tempat wisata baru yang masih jarang dikunjungi. Pleasure seeker 

oriented adalah wisatawan yang berwisata untuk mendapatkan ketenangan 
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dan kenyamanan di lokasi wisata dan biasanya mereka mengajak keluarga 

untuk berwisata bersama. Penjelasan lebih lanjut disajikan pada gambar 

berikut ini : 

Gambar 4.10 

Target Pasar Pariwisata Kabupaten Malang 

      

 

 

 

 

 

 

      

         Sumber : MarkPlus Inc. Analysis 2016 

 Gambar di atas menjelaskan target pasar pariwisata Kabupaten 

Malang, dari 4 target pasar tersebut, masing masing diperjelas dengan 2 

kategori lagi. The Escapist adalah wisatawan yang berkunjung ke tempat 

wisata untuk mencari ketenangan dan tidak terlalu mementingkan fasilitas 

serta mencari pengalaman baru di lokasi wisata tersebut. The Adventurer 

adalah wisatawan yang senang mencari tantangan, dan menyukai adanya 

suatu aktivitas di tempat wisata serta cenderung mengunjungi tempat yang 

View Oriented 

Explorer Oriented 

Experience Oriented 

Pleasure  

Seeker  

Oriented 

The Escapist 
The Selfie 

Taker 

The Adventurer The Families 



105 

 

 

 

masih sangat jarang dikunjungi. The Selfie Taker adalah wisatawan yang 

senang mengunjungi tempat wisata yang sudah populer, dan cukup 

mementingkan fasilitas yang ada serta mencari lokasi di suatu tempat 

wisata untuk mengambil sebuah foto. The Families wisatawan yang 

senang mengunjungi tempat wisata yang sudah populer, dan sangat 

mementingkan fasilitas yang ada, seperti toko kuliner dan oleh oleh serta 

mementingkan keamanan dan kenyamanan tempat wisata.  

C. Positioning  

Posisi pariwisata Kabupaten Malang adalah wisata yang 

berbasisiskan partisipasi masyarakat. Menurut MarkPlus Inc. Analysis 

(2016 : 19), pariwisata Kabupaten Malang adalah wisata yang berdasarkan 

komunitas (Community-Based Tourism). CBT adalah konsep pariwisata 

yang disesuikan dengan visi misi suatu organisasi, dalam hal ini Disparbud 

Kabupaten Malang memiliki visi “Terwujudnya kepariwisataan Kabupaten 

Malang yang berbasis masyarakat”, hal ini selaras dengan posisi 

pariwisata Kabupaten Malang yang berbasiskan partisipasi masyarakat. 

Posisi pariwisata ini dapat diperjelas lagi dengan penerapan tagline 

pariwisata Kabupaten Malang sekarang, yakni The Heart of East Java. 

Tagline ini memiliki makna jika pariwisata Kabupaten Malang ingin 

menjadi pusat pariwisata di Jawa Timur serta menjadi pariwisata yang 

memiliki basis partisipasi masyarakat.  

Pariwisata yang berbasiskan masyarakat ini diwujudkan dengan 

pengelolaan seluruh potensi wisata di Kabupaten Malang dan dengan 
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pendayagunaan kemndirian masyarakatnya. Kemandirian masyarakat ini 

didudukung dengan pengembangan sektor UKM, menciptakan desa wisata 

dan kampung budaya yang seluruhnya dikelola oleh masyarakat sendiri. 

Berdasarkan hal tersebut, Disparbud Kabupaten Malang merealisasikan 

program pembentukan POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata) dan TIC 

(Tourism Information Centre). Kedua kelompok ini memiliki peran untuk 

mengembangkan peran masyarakat sekitar lokasi wisata dan sebagai 

sumber informasi wisata bagi para masyarakat yang mengunjungi ODTW 

di Kabupaten Malang.  

Berdasarkan analisis segmentasi, target dan posisi pariwisata 

Kabupaten Malang, maka dapat disimpulkan bahwa strategi pemasaran 

yang sesuai adalah strategi penetrasi pasar, strategi pengembangan produk 

dan strategi integrasi ke belakang. Segmentasi pasar pariwisata Kabupaten 

Malang adalah masyarakat yang berusia 21-30 tahun dan didominasi 

penyebaran informasi wisata dengan media internet dan media sosial. 

Sehingga dengan data seperti ini strategi penetrasi pasar merupakan solusi 

yang tepat. Hal ini dikarenakan kemajuan teknologi yang pesat dan pada 

era modern sekarang mayoritas masyarakat memiliki gadget dan 

smartphone yang menunjang segala aktivitas sehari-hari. Satu langkah 

yang dapat dilakukan Disparbud Kabupaten Malang saat menggunakan 

strategi penetrasi pasar adalah dengan melipatgandakan usaha pemasaran 

dengan media internet atau media sosial. 

Strategi pengembangan produk juga dapat dilakukan sebagai upaya 

mengakomodir sebagian target pasar pariwisata Kabupaten Malang. 
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Terdapat beberapa target pasar pariwisata yang memiliki orientasi 

keluarga dan cenderung mengeksplorasi lokasi wisata baru serta mencari 

pengalaman baru, kenyamanan dan ketenangan saat berwisata. 

Berdasarkan hal tersebut, maka Disparbud Kabupaten Malang dapat 

membuat sebuah wisata di Kabupaten Malang untuk menambah variasi 

wisata di Kabupaten Malang, selain itu perlu diperhatikn pula tingkat 

kenyamanan dari para pengunjung. Sering ditemukan fakta bahwa 

pengunjung kurang mendapatkan wadah untuk memberikan keluhan atau 

sulit untuk mengadukan segala kekurangan yang mereka dapatkan di 

lokasi wisata karena sistem birokrasi yang rumit. Hal ini dapat diperbaiki 

dengan penambahan produk berupa sistem aduan online. Sehingga alur 

birokrasi dapat dipangkas dan pelayanan untuk memperbaiki segala 

kekurangan dari informasi yang didapatakan dari wisatawan dapat berjalan 

lebih efektif dan efisien.  

4.6.6 Perumusan Strategi Bidang Pemasaran 

 Berdasarkan hasil analisis segmentasi, target dan posisi pariwisata 

Kabupaten Malang serta penyesuaian dengan visi, misi dan tujuan pemasaran 

Disparbud Kabupaten Malang, maka dapat disimpulkan bahwa strategi pemasaran 

wisata yang cocok untuk Disparbud Kabupaten Malang adalah strategi penetrasi 

pasar, pengembangan produk serta strategi integrasi ke belakang. Berikut uraian 

dari strategi tersebut : 
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1. Strategi Penetrasi Pasar 

Strategi Penetrasi Pasar merupakan strategi yang mengupayakan 

peningkatan pangsa pasar untuk produk atau jasa yang ada di pasar saat ini 

melalui upaya pemasaran yang lebih besar. Strategi ini biasanya akan 

menawarkan produk berupa promosi penjualan secara ekstensif atau 

melipatgandakan upaya pemasaran. Menurut (David, 2012) strategi ini secara luas 

digunakan dalam bentuk murni maupun dalam bentuk kombinasi (gabungan) 

dengan strategi lainnya. Dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Malang dapat menggunakan teknologi sosial media untuk promosi, 

misalnya dengan membuat video vlog dan diupload di YouTube. 

2. Strategi Pengembangan Produk 

Strategi Pengembangan produk merupakan strategi yang berusaha 

meningkatkan penjualan dengan cara memperbaiki atau memodifikasi produk atau 

jasa yang ada saat ini. Berdasakan poin peluang yang tinggi yang berasal dari luas 

wilayah Kabupaten Malang yang memiliki beragam alternatif wisata serta terus 

meningkatnya pendapatan per kapita, maka Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Malang dapat mengembangkan produk wisata dengan membuat paket 

wisata yang mengintegrasikan satu lokasi wisata dengan lokasi wisata yang lain.  

3. Strategi Integrasi ke Belakang 

 Integrasi kebelakang merupakan strategi yang mengupayakan kendali 

yang lebih besar atas pemasok organisasi. Dalam konteks ini, Disparbud 

Kabupaten Malang dapat melaksanakan kerjasama dengan pelaku wisata di daerah 

Kabupaten Malang sendiri untuk memberikan edukasi serta pelatihan kepada para 
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pelaku wisata, termasuk untuk memberikan pedoman baku untuk sistem pelaporan 

kunjungan atau perbaikan Sistem Informasi Manajemen. 

4.6.7 Implementasi Strategi Bidang Pemasaran 

 Hasil analisis strategi di atas menghasilkan 3 golongan strategi, yaitu : 

penetrasi pasar, pengembangan produk, dan integrasi ke belakang. Golongan 

strategi tersebut memerlukan sebuah langkah actuating agar dapat lebih mudah di 

terjemahkan dan di implementasikan. Berikut adalah tabel tujuan dan sasaran 

pemasaran Disparbud Kabupaten Malang : 

Tabel 4.4 

Tujuan dan Sasaran Pemasaran Disparbud Kab. Malang 

Tujuan Sasaran Indikator 
Target 

2017 2018 

1 2 3 4 5 

1. Meningkatkan 

peran serta 

masyarakat dalam 

pemberdayaan dan 

pengembangan 

seni budaya lokal 

Kab. Malang 

1. Terlaksanananya 

pemberdayaan 

seniman, 

kelompok 

kesenian, 

budayawan lokal 

di Kab. Malang 

1. Rasio pemberdayaan 

kelompok seni lokal 

Jumlah kelompok 

yang sudah dibina 

Jumlah kelompok 

  

2. Meningkatkan 

pengembangan 

kualitas dan 

kuantitas destinasi 

wisata 

2. Meningkatnya 

pengembangan 

destinasi wisata 

secara kualitas 

dan kuantitas 

2. Rasio 

pengembangan 

objek wisata 

Jumlah objek yang 

ditangani 

Jumlah potensi 

2 2 

3. Meningkatnya 

kualitas dan 

efektivitas 

promosi dan 

informasi 

pariwisata daerah 

3. Terlaksananya 

program 

peningkatan 

kunjungan 

wisatawan di 

Kabupaten 

Malang 

3. Efektivitas Promosi 

Pariwisata 

Jumlah Wisatawan 

tahun ini 

Jumlah wisatawan 

tahun lalu 

3-5 

% 

3-5% 
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Warna merah pada tabel di atas merupakan tujuan dan sasaran dari Bidang 

Pemasaran Disparbud Kabupaten Malang, dimana pada dua poin tersebut 

dijelaskan bahwa pengembangan kualitas dan kuantitas obyek wisata serta 

efektivitas promosi merupakan tujuan dan sasaran pemasaran. Berdasarkan 

analisis yang telah dilakukan, golongan strategi yang tepat bagi Disparbud 

Kabupaten Malang adalah Strategi Penetrasi Pasar, Strategi Pengembangan 

Produk, dan Strategi Integrasi ke Belakang. Berikut adalah penjabaran untuk 

implementasi golongan strategi yang disebutkan, antara lain : 

A. Strategi Penetrasi Pasar 

Untuk Strategi Penetrasi Pasar dapat diimplemenasian dengan 

melipatgandakan cara pemasaran. Beberapa cara yang dapat dilakukan adalah 

sebagai berikut : 

1. Membuat Vlog 

 Vlog merupakan salah satu trend social media saat ini. Vlog sendiri 

merupakan salah satu cara untuk memperkenalkan sesuatu yang baru. 

Konsep dari vlog beraneka macam, mulai dari video sefie, music video 

ataupun konsep yang lain. Vlog sendiri tidak memerlukan banyak biaya 

serta memiliki durasi waktu yang cenderung singkat namun memuat 

semua konten, sehingga cenderung lebih efektif untuk mempromosikan 

sebuah lokasi wisata. Cara yang paling mudah mudah untuk 

mempromosikan vlog adalah melalui YouTube. Untuk Dinas Pariwisata 

dan Kebudayaan Kabupaten Malang dapat membuat video vlog dengan 

konsep wisata yang ada. Konsep ini akan lebih sempurna jika 
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dipadukan dengan susunan timeline yang lengkap. Berikut beberapa 

langkah untuk membuat vlog beserta dengan timeline : 

a. Membuat Konsep wisata untuk beberapa ODTW 

b. Membuat akun YouTube 

c. Membuat timeline untuk upload video 

Tanggal upload Konsep video vlog 

1 Agustus 2017 Wisata Pantai Kondangmerak 

8 Agustus 2017 Wisata Coban Rondo 

15 Agustus 2017 Wisata Candi Singosari 

22 Agustus 2017 Wisata Menthok Pedas 

29 Agustus 2017 Wisata Agro Pujon Kidul 

Dst.................. Dst......................... 

 

Jika dalam setahun terdapat 365 hari , atau 50 minggu. 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dapat mempromosikan 50 

ODTW setiap tahunnya. Penulis sendiri memperkirakan biaya 

pembuatan video vlog ini maksimal Rp 500.000,00, sehingga 

untuk 50 video, memerlukan biaya sekitar Rp 25.000.000,00. 

Jumlah ini masih sangat murah jika dibandingkan pembuatan film 

wisata atau video pameran.  Tentunya konsep ini disesuaikan 

dengan kondisi dan kebutuhan dari Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Malang. 
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B. Strategi Pengembangan Produk 

Strategi Pengembangan produk merupakan strategi yang berusaha 

meningkatkan penjualan dengan cara memperbaiki atau memodifikasi produk atau 

jasa yang ada saat ini. Berdasakan poin peluang yang tinggi yang berasal dari luas 

wilayah Kabupaten Malang yang memiliki potensi wisata, maka Disparbud perlu 

mengembangkan satu destinasi baru untuk Kabupaten Malang. Konsep tempo 

dulu merupakan konsep yang sesuai, karena konsep tempo dulu atau jadul masih 

belum ada di Kabupaten Malang. Konsep ini juga dapat menjadi langkah 

implementasi untuk pengembangan kuantitas ODTW di Kabupaten Malang, 

sesuai dengan tujuan pemasaran seperti yang disebutkan sebelumnya. 

Selain itu, Disparbud juga dapat membuat produk pelayanan pariwisata 

dengan mengakomodasi segala keluhan atau masukan dari masyarakat dengan 

sistem pengaduan online. Sistem pengaduan online ini akan menjadi langkah 

strategis Disparbud Kabupaten Malang untuk lebih mendekatkan dengan 

masyarakat dan dapat dijadikan satu produk terbaru dari Disparbud Kabupaten 

Malang. Keuntungan dari sistem pengaduan online pemangkasan waktu untuk 

birokrasi jika terdapat keluhan dari masyarakat.  

C. Strategi Integrasi ke Belakang 

 Integrasi kebelakang merupakan strategi yang mengupayakan kendali 

yang lebih besar atas pemasok organisasi. Dalam konteks ini, Disparbud 

Kabupaten Malang dapat melaksanakan kerjasama dengan pelaku wisata di daerah 

Kabupaten Malang sendiri untuk memberikan edukasi serta pelatihan kepada para 

pelaku wisata, termasuk untuk memberikan pedoman baku untuk sistem pelaporan 
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kunjungan atau perbaikan Sistem Informasi Manajemen. Berkaitan dengan Sistem 

Informasi Manajemen, maka Disparbud Kabupaten Malang perlu membuat blue 

print yang nantinya akan dipakai sebagai sistem pelaporan dari para pelaku 

wisata. Dengan ini diharapkan akan mempermudah Disparbud untuk mengolah 

data dari para pelaku wisata dan dapat mengambil keputusan yang tepat untuk 

kedepannya. 

Beberapa langkah implementasi di atas dituangkan dalam bentuk tabel 

rencana strategis sebagai hasil dari perumusan strategi pemasaran wisata 

Disparbud Kabupaten Malang. Sehingga akan diperoleh tabel Rencana Strategi 

Bidang Pemasaran sebagai berikut : 
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Tabel 4.6 

Rencana Strategis Bidang Pemasaran Disparbud Kabupaten Malang  
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Tabel tersebut menunjukkan Visi Misi Disparbud Kabupaten Malang, isu 

strategis di bidang pemasaran, tujuan dan sasaran dari bidang pemasaran wisata 

Disparbud Kabupaten Malang, dilengkapi dengan kebijakan dan program dari 

Disparbud Kabupaten Malang untuk pemasaran wisatanya. Beberapa komponen 

tersebut merupakan masukan untuk menyusun strategi pemasaran wisata yang 

sebelumnya melalui tahapan analisis lingkungan internal dan eksternal. Kolom 

kegiatan yang berada paling kanan merupakan hasil dari perumusan strategi yang 

di maksud. Kolom kegiatan tersebut menggambarkan langkah implementasi 

strateegi yang akan diterapkan oleh bidang pemasaran Disparbud Kabupaten 

Malang. Beberapa kegiatan tersebut antara lain :  

1. Pembuatan Vlog untuk obyek wisata. 

2. Membuat wisata tempo dulu di Kabupaten Malang.  

3. Membuat sistem aduan online. 

4. Membuat blue print untuk sistem informasi. 

Langkah implementasi di atas adalah hasil dari penelitian ini, yang 

diharapkan menjadi alternatif strategi pemasaran yang dapat dilakukan oleh 

bidang pemasaran Disparbud Kabupaten Malang. 

 


