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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Pariwisata merupakan sektor yang kuat dalam mendukung pertumbuhan suatu 

daerah ataupun negara. Pertumbuhan tersebut mendatangkan banyak manfaat bagi 

masyarakat di bidang ekonomi, sosial dan budaya. Pariwisata dewasa ini menjadi suatu 

kebutuhan yang akan manusia coba penuhi setelah kebutuhan primer tercapai, dimana 

potensi pariwisata sendiri bisa manusia lihat dan nikmati melalui daya tarik wisata alam, 

wisata seni budaya, wisata belanja, wisata kuliner, wisata religi hingga wisata wahana 

bermain dan pertunjukkan.  

Pengertian pariwisata menurut UU No.10 Tahun 2009 adalah berbagai macam 

kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh 

masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah (Bab I, Pasal I, Ayat 3). 

 Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki aset wisata, dimana daya 

tariknya terletak pada kekayaan sumber daya alamnya yang terbentang dari Sabang sampai 

Merauke, yaitu dari Pulau Sumatera hingga Pulau Papua. Selain dari kekayaan sumber 

daya alam, daya tarik Negara Indonesia dapat dilihat melalui keberagaman suku dan 

budayanya, dimana keberagaman tersebut menghasilkan adat istiadat, bahasa dan makanan 

khas yang berbeda-beda di tiap daerah. 

Kota Salatiga adalah salah satu kota di Indonesia tepatnya di Provinsi Jawa Tengah 

yang merupakan tempat penelitian penulis dalam menyelesaikan tugas akhir. Kota yang 

memiliki slogan dan sesanti “Hati Beriman” ini terdiri dari 4 kecamatan, 22 kelurahan, dan 

berpenduduk sekitar 192.291 jiwa (data Tahun 2013). 

 

Kota Salatiga dinilai memiliki potensi untuk menjadi Kota Tujuan Wisata, dimana 

kota ini memiliki keunggulan di iklimnya yang berhawa sejuk, serta adanya panorama 
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alam yang indah karena terletak di kaki Gunung Merbabu, dimana terdapat 

gunung-gunung kecil lainnya, yaitu Gajahmungkur, Telomoyo dan Payung Rong.  Selain 

faktor iklim dan panorama, Salatiga mempunyai faktor lainnya yang menjadi sumber daya 

tarik, yaitu:  

[1] Obyek Wisata : (a) Agro Wisata Salib Putih, terdapat outbond dan penginapan yang 

bisa dijadikan tempat retreat, seminar dan lainnya. (b) Atlantic Dreamland, yaitu wahana 

yang menyediakan fasilitas permainan dan hiburan untuk anak-anak hingga orang dewasa 

(c) Desa Wisata Tingkir Lor, terdapat produk-produk UMKM (Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah) baik home industri/konveksi (d) Prasasti Plumpungan, yaitu prasasti 

peninggalan sejarah yang merupakan cikal bakal lahirnya Kota Salatiga (e) Makam Ki 

Hajar Sampurno, disini para peziarah melakukan wisata budaya dan religi untuk 

melakukan ritual yang dipercaya dapat menunjukkan peruntungan atau nasib seseorang., 

[2] Kota Pendidikan : Dengan luas wilayah ± 60 km2, kota ini memiliki 23 Sekolah 

Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), 27 Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan 

(SMA/SMK), 2 Sekolah Tinggi Theologi, 2 Akademi Kebidanan dan 3 Perguruan Tinggi. 

Salah satu perguruan tinggi disini adalah Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) yang 

mempunyai julukan “Indonesia Mini” dikarenakan mahasiswanya terdiri dari berbagai 

suku di Indonesia dan beragam budaya nusantara. Fenomena tersebut membuat kampus 

UKSW sering mengadakan kegiatan yang berbau seni dan budaya, salah satunya adalah 

PSBI yang sekarang menjadi IICF (Indonesian International Culture Festival) yang 

diadakan rutin setiap tahun., [3] Bangunan Kuno/Cagar Budaya : Terdapat 

bangunan-bangunan kuno yang merupakan cagar budaya peninggalan jaman Belanda di 

Kota Salatiga, dimana beberapa diantaranya digunakan sebagai gedung perkantoran 

(Kantor Walikota) dan Rumah Dinas CPM., [4] Transit Pariwisata : Kota Salatiga memang 

tidak memiliki banyak tempat wisata, namun Salatiga merupakan daerah perlintasan utama 

jalur Semarang - Solo dan dekat dengan sejumlah obyek wisata potensial, sebut saja 

Bandungan, Kopeng, Ketep, Kebun Kopi Banaran dan Rawa Pening yang terletak di 

Kabupaten Semarang. Warga Boyolali, Solo dan sekitarnya yang akan mengunjungi 

obyek-obyek tersebut pasti akan melewati Salatiga, begitu pula ketika pulang. Disamping 

itu, salah satu kondisi yang membuktikan Kota Salatiga adalah Kota Transit Pariwisata 

adalah Kota Salatiga mempunyai penginapan-penginapan dan wisata kuliner khas Salatiga 



 

 3 

seperti enting-enting gepuk, ronde, keripik paru, abon sapi dan lain-lain, dimana hal 

tersebut mengakomodir ketika orang-orang menjadikan Kota Salatiga sebagai tempat 

peristirahatan dan sekedar menikmati makanan khas di Kota Salatiga. Sembari itu, 

orang-orang juga dapat menikmati segar dan sejuknya udara dan hawa di Kota Salatiga, 

dimana Kota Salatiga memiliki udara yang cenderung paling sejuk diantara kota lainnya di 

Jawa Tengah., [5] Makanan Khas : Jika berkunjung ke Salatiga kita dapat menemukan 

berbagai makanan khasnya seperti abon sapi, enting-enting gepuk, gula kacang, ronde dan 

masih banyak lagi. Makanan-makanan ini dapat ditemukan di pusat oleh-oleh atau 

outlet-outlet di sepanjang Jalan Letjen Sukowati atau beberapa jalan protokol lainnya di 

Kota Salatiga. 

 

Paragraf diatas sudah menjelaskan mengenai berbagai potensi yang menunjang 

Kota Salatiga untuk menjadi Kota Tujuan Wisata, namun tentu saja kondisi tersebut tidak 

cukup apabila tata kelola dan fasilitasnya tidak dimaksimalkan. Selain itu, kita dapat 

melihat bahwa Kota Salatiga masih minim obyek wisata, dimana kota ini juga tidak 

memiliki citywalk/mall, bioskop ataupun hiburan malam. Maka dari itu, Kota Salatiga 

hingga kini masih dikenal sebagai Kota Transit.  

 

Melihat kondisi yang ada, seharusnya Pemerintah Kota Salatiga (Pemkot) tidak 

hanya puas dengan predikat “Kota Transit” yang dipegang oleh Kota Salatiga. Pemkot 

sebagai pemegang otoritas seharusnya dapat menyikapi permasalahan ini secara serius, 

dimana Pemkot harus mempunyai komitmen dan kemauan dalam menindaklanjuti 

pembangunan sarana wisata/obyek wisata setempat. Pemkot juga sepatutnya dapat 

merekrut SDM (sumber daya manusia) yang mumpuni dalam bidang kepariwisataan, 

dimana potensi yang sudah ada dapat dipromosikan dan dikenal oleh khalayak umum. 

Selain itu, SDM yang mumpuni diharapkan dapat memiliki kontribusi yang nyata dalam 

kemajuan Kota Salatiga. 

 

Demi mewujudkan Kota Salatiga menjadi Kota Tujuan Wisata, maka Pemkot 

Salatiga menggandeng stakeholdernya, yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota 

Salatiga (Disbudpar). Disbudpar sendiri merupakan bagian dari Dishubkombudpar (Dinas 
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Perhubungan, Komunikasi, Budaya dan Pariwisata) yang memiliki tugas dan wewenang 

yang berkaitan dengan kebudayaan dan pariwisata di Kota Salatiga. Dalam upaya 

meningkatkan usaha promosi kebudayaan dan pariwisata di Kota Salatiga serta mencari 

SDM yang bisa diandalkan dalam bidang kepariwisataan, maka diadakanlah “Pemilihan 

Duta Wisata Kota Salatiga”, dimana pemilihan ini sudah berlangsung sejak tahun 2007 dan 

merupakan hasil kerjasama Disbudpar dengan Pemkot Salatiga. Selanjutnya, pada 

penelitian ini penulis akan lebih sering menggunakan istilah “Disbudpar”, yang merupakan 

kependekkan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Kemudian, istilah “Pemkot” yang 

merujuk pada Pemerintah Kota Salatiga. 

 

 Dalam Pemilihan Duta Wisata Kota Salatiga akan dicari sosok remaja yang 

berpotensi dalam bidang kepariwisataan, dimana terlebih dahulu mereka akan melalui 

berbagai tahapan seleksi di karantina. Remaja yang kemudian terpilih akan menjadi salah 

satu promotor pariwisata Kota Salatiga yang akan memperkenalkan dan mempromosikan 

potensi Salatiga ke khalayak umum. Selain itu, Duta Wisata Kota Salatiga diharapkan 

dapat membawa pergerakan positif yang berpengaruh pada kemajuan dan eksistensi Kota 

Salatiga.  

Sosok Duta Wisata dewasa ini menjadi kebutuhan di tiap daerah, dimana di 32 dari 

34 Provinsi di Indonesia mengadakan “Pemilihan Duta Wisata”, guna mendapatkan 

generasi muda yang peduli akan pengembangan dan kemajuan kepariwisataan lokal. 

Melalui pemilihan yang diadakan setiap tahun, Pemkot dan Disbudpar Salatiga berharap 

agar Mas dan Mbak Duta Wisata Kota Salatiga yang terpilih dapat menjalankan perannya 

sebaik mungkin, walaupun pada kondisi nyatanya Kota Salatiga masih minim akan sektor 

obyek wisata. Tentunya hal tersebut menjadi sedikit kendala bagi Duta Wisata Kota 

Salatiga, dimana mereka tidak mempunyai banyak materi untuk diperkenalkan dan 

dipromosikan. Hal tersebut lantas tidak menyurutkan semangat Pemkot dan Disbudpar 

dalam mengadakan Pemilihan Duta Wisata Kota Salatiga, dimana salah satu program 

pemerintah ini diharapkan dapat membawa kemajuan yang berarti bagi Kota Salatiga. 

Namun, Pemilihan Duta Wisata yang sudah tersebar di Indonesia ini ternyata 

menimbulkan pro dan kontra di sebagian pihak. Keadaan tersebut dapat dilihat dari 

berbagai artikel online yang menyatakan bahwa pemilihan Duta Wisata hanya sebagai 
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ajang rutinitas mencari popularitas, pemborosan dana daerah dan hanya menjadi pajangan 

saja. Padahal tujuan pemilihan ini diadakan untuk mencari sosok generasi muda yang 

dibutuhkan dalam membantu upaya promosi dan pencitraan daerah keluar. Berangkat dari 

beberapa latar belakang tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana peran Mas dan Mbak Duta Wisata dalam mempromosikan Kota Salatiga 

selama satu periode masa jabatannya dan bagaimana dampak yang dirasakan oleh Dinas 

Pariwisata dan beberapa tempat Industri Pariwisata Kota Salatiga dengan adanya peran 

Duta Wisata Kota Salatiga di pekerjaan/usaha mereka. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang menjadi latar belakang diadakannya penelitian dan 

penulisan tugas akhir ini adalah : 

1. Bagaimana Peran Mas dan Mbak Duta Wisata Dalam Mempromosikan Kota 

Salatiga selama satu periode masa jabatannya?  

2. Bagaimana dampak yang dirasakan oleh Dinas Pariwisata dan beberapa tempat 

Industri Pariwisata Kota Salatiga dengan adanya peran Duta Wisata Kota Salatiga 

di pekerjaan/usaha mereka? 

1.3 Batasan Masalah 

Agar penulisan skripsi ini tidak menyimpang dan mengambang dari tujuan yang 

semula direncanakan, sehingga mempermudah mendapatkan data dan informasi yang 

diperlukan, maka penulis menetapkan batasan-batasan sebagai berikut: 

 

1.   Cakupan wilayah promosi yang dilakukan Mas dan Mbak Duta Wisata pada 

penelitian ini adalah di Kota Salatiga dan beberapa daerah di Provinsi Jawa Tengah 

dan di Ibukota Indonesia, Jakarta. 
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2.   Promosi yang dilakukan oleh Mas dan Mbak Duta Wisata adalah yang terkait 

dengan potensi/daya tarik yang dimiliki oleh Kota Salatiga, yakni aspek pariwisata 

dan kebudayaan. 

3.   Mas dan Mbak yang merupakan informan pada penelitian ini adalah Duta Wisata 

terpilih Tahun 2011-2013. Pada masing-masing tahun peneliti mengambil satu 

orang yang menjadi informan, yaitu Mas atau Mbaknya saja karena selama satu 

periode tugas Mas dan Mbak Duta Wisata Kota Salatiga terpilih adalah sama. 

Kemudian, Kepala Seksi Pariwisata Kota Salatiga, Ketua Paguyuban Duta Wisata 

(Pandawa), Tokoh Seni Salatiga. Selain itu beberapa Industri Pariwisata di Kota 

Salatiga, yaitu Grand Wahid Hotel Salatiga, Laras Asri Resort and Spa, Ronde 

Jago, Atlantic Dreamland, An Tour Travel, Nusantara Tour Travel, dan Batik 

Selotigo. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini memiliki relevansi dengan rumusan masalah yang 

melatarbelakangi sebuah penelitian yang dilakukan. Maka dari itu, tujuan penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui Bagaimana Peran Mas dan Mbak Duta Wisata Dalam                                                

Mempromosikan Kota Salatiga selama satu periode masa jabatannya. 

2. Untuk mengetahui Bagaimana Dampak yang dirasakan oleh Dinas Pariwisata 

dan beberapa tempat Industri Pariwisata Kota Salatiga dengan adanya Duta 

Wisata Kota Salatiga di pekerjaan/usaha mereka. 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Maraknya Pemilihan Duta Wisata di 32 Provinsi dari 34 Provinsi di Indonesia 

membuat Pemkot dan Disbudpar Kota Salatiga ikut mengadakan pemilihan ini. Mas dan 

Mbak Duta Wisata yang terpilih kemudian akan menjalankan perannya selama satu 

periode, dimana tugas pokoknya adalah mempromosikan potensi Kota Salatiga ke 

khalayak umum. Walaupun pada kondisi nyatanya Kota Salatiga masih minim obyek 
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wisata, hal itu lantas tidak menghalangi Pemkot dan Disbudpar dalam mengadakan 

Pemilihan Duta Wisata Kota Salatiga. Pemilihan ini justru dianggap sebagai salah satu 

program yang dapat membawa harapan Pemkot dan Disbudpar agar kepariwisataan Kota 

Salatiga dapat mempunyai progress positif kedepannya melalui peran Mas dan Mbak Duta 

Wisata Kota Salatiga. Penelitian ini dilakukan penulis untuk memberikan gambaran 

mengenai peran Duta Wisata khususnya Duta Wisata Kota Salatiga, yaitu Mas dan Mbak. 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan masukan yang berarti bagi 

pihak-pihak yang membacanya, khususnya untuk beberapa pihak berikut ini, yaitu : 

1.5.1 Manfaat untuk Pasangan Mas dan Mbak Duta Wisata 

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi dan survei dalam melihat 

kinerja Mas dan Mbak Duta Wisata Kota Salatiga selama beberapa periode terakhir ini. 

Sehingga, kinerja yang sudah dianggap baik dapat tetap dipertahankan dan lebih 

ditingkatkan kualitasnya. Kemudian, untuk hal-hal yang dirasa kurang dan perlu adanya 

perbaikan dapat lebih dioptimalkan demi kelancaran dan kesuksesan peran seorang Duta 

Wisata, yaitu mempromosikan potensi/daya tarik daerahnya. Disamping itu, penelitian ini 

juga memberi masukan agar para Mas dan Mbak Duta Wisata Kota Salatiga dapat bertugas 

secara aktif dan berperan lebih maksimal dalam menjalankan tugas yang diberikan 

Dishubkombudpar khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Disamping itu, sebagai 

seorang Duta Wisata alangkah baiknya untuk dapat berperan secara langsung dan kreatif 

dalam pembuatan program-program yang terkait dengan kepariwisataan ataupun 

kepedulian lingkungan. Diharapkan, peran Duta Wisata dapat membawa dampak positif 

untuk kemajuan Kota Salatiga dan masyarakat juga dapat mengenal dan merasakan 

dampak positif dari adanya sosok Duta Wisata. 

1.5.2 Manfaat untuk Dishubkombudpar khususnya Dinas Pariwisata 

Diharapkan Dinas Pariwisata yang tergabung dalam Dishubkombudpar dapat lebih 

bijaksana dalam membina dan mengatur job desc Mas dan Mbak Duta Wisata Kota 

Salatiga. Sehingga, diharapkan nantinya Duta Wisata yang akan membawa nama baik dan 

mempromosikan Kota Salatiga adalah Duta Wisata yang berkualitas dan dapat 
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memberikan kontribusi nyata pada perkembangan daerah di bidang kebudayaan dan 

pariwisata. 

1.5.3 Manfaat untuk Industri Pariwisata 

Pada perannya seorang Duta Wisata akan memperkenalkan produk daerah, dimana 

produk itu adalah potensi/daya tarik yang dimiliki suatu daerah. Potensi daerah sendiri 

merupakan usaha formal kepariwisataan yang tergabung di industri pariwisata.  

Beberapa usaha formal kepariwisataan itu adalah : Perusahaan Akomodasi, 

Perusahaan Jasa Boga, Perusahaan Hiburan, Perusahaan Jasa Perjalanan Wisata 

(Wardiyanta, 2010 : 69) dan Industri Seni Batik. Semua industri pariwisata yang telah 

disebutkan ini seharusnya menjadi mitra kerja seorang Duta Wisata sebab nantinya seorang 

Duta Wisata lah yang akan mempromosikan industri-industri pariwisata ini agar dapat 

lebih dikenal calon wisatawan. 

Dari penelitian ini diharapkan industri pariwisata dan Duta Wisata dapat menyadari 

akan pentingnya memenuhi kebutuhan bersama melalui kerjasama. Dengan bekerjasama 

maka industri pariwisata dapat diuntungkan dengan adanya Duta Wisata sebagai icon 

untuk mempromosikan usaha mereka. Kemudian, untuk seorang Duta Wisata bekerjasama 

dengan industri kepariwisataan berarti sudah menjalankan salah satu kewajiban dalam 

masa baktinya. Maka dari itu, kedua belah pihak dapat mencapai good will yang berguna 

untuk kemajuan daerah Kota Salatiga. 

1.5.4 Manfaat untuk Masyarakat 

Salah satu kontribusi dari diadakannya penelitian dan penulisan tugas akhir ini 

adalah untuk masyarakat. Diharapkan agar masyarakat dapat lebih peka dengan hadirnya 

sosok Duta Wisata yang mungkin saja belum terlalu terekspos. Hal ini sebab nantinya Duta 

Wisata lah yang akan membawa nama daerah keluar ke khalayak umum, entah itu di 

tingkat provinsi, nasional ataupun internasional. Selain itu, masyarakat diharapkan dapat 

mengkritisi peran Duta Wisata Kota Salatiga dan terinspirasi secara positif untuk 

bekerjasama, yaitu menjadi partisipan aktif dalam menjaga dan mengelola potensi daerah 

serta ikut mendukung kinerja Duta Wisata yang dinaungi oleh Dinas Pariwisata. Dengan 
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adanya kesadaran dan peran aktif dalam berpartisipasi maka kemajuan potensi daerah tidak 

hanya dipegang oleh Dinas Pariwisata dan Duta Wisata tetapi juga oleh masyarakat, 

bagaimanapun masyarakat adalah elemen penting dalam perkembangan suatu daerah. 

1.5.5 Manfaat untuk ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

Ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini sudah semakin maju dan modern. Hal 

tersebut diiringi dengan kebutuhan akan jawaban dari rasa penasaran manusia yang 

semakin hari semakin bertambah. Oleh sebab itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

suatu karya pengetahuan yang baru dan dapat menjawab rasa penasaran semua pihak 

mengenai topik pada penelitian ini. Penelitian dan tugas akhir ini juga dapat dijadikan 

sebagai acuan untuk dijadikan referensi apabila nantinya ada seorang mahasiswa/i atau 

civitas akademika yang meneliti tentang peran Duta Wisata atau hal-hal yang berkaitan 

dengan promosi daerah yang dilakukan oleh sosok Duta Wisata. 

 


