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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 Berangkat dari penelitian terdahulu, pembahasan mengenai peran Duta Wisata 

sebelumnya sudah pernah diteliti dan diulas oleh sdri.Leliyana Andriyani dalam jurnalnya 

yang berjudul “Peran Duta Wisata Dalam Mempromosikan Kebudayaan dan Pariwisata di 

Kalimantan Timur” Tahun 2014, Volum 2(4) : 154-170.  

Pada penelitiannya dinyatakan bahwa Duta Wisata sebagai aktifis muda pariwisata 

dan budaya. Duta Wisata berperan langsung dalam kegiatan komunikasi pemasaran terkait 

dengan pengembangan pariwisata dan pelestarian budaya, yaitu mengadakan 

kegiatan-kegiatan kepariwisataan dan kebudayaan sesuai dengan fungsi dari komunikasi 

pemasaran yang menginginkan adanya tahapan perubahan pengetahuan (knowledge) yang 

diharapkan akan membangkitkan keinginan akan suatu kategori produk. Duta Wisata juga 

memiliki peran menjadi promotor pariwisata melalui pameran pariwisata, media cetak 

maupun elektronik dan melalui media sosial yang bertujuan untuk memberikan informasi 

dan membentuk citra pariwisata positif dimata wisatawan. Selain itu,  Duta Wisata 

sebagai ikon Negara atau daerah, dimana Duta Wisata mendampingi pejabat dalam acara 

resmi, menghadiri berbagai acara baik yang bersifat adat tradisi maupun seremonial. 

 Penelitian terdahulu lainnya yang berkaitan dengan peran seorang Duta Wisata telah 

diteliti oleh Bahru Zaman melalui jurnalnya yang berjudul “Peran Dinas Pariwisata Dalam 

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pariwisata di Kabupaten Berau” Tahun 

2014, Volum 2(1) : 1 – 10. Pada jurnalnya terdapat poin dimana Dinas Pariwisata 

Kabupaten Berau melakukan usaha promosi pariwisata salah satunya dengan 

mengkaryakan Duta Wisata Kabupaten Berau yang memiliki sebutan Agai dan Ulai untuk 

mempromosikan seni budaya dan pariwisata Kota Berau keluar.  
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 Kesamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah ingin melihat bagaimana 

Duta Wisata sesuai dengan predikatnya menjalankan perannya, yaitu sebagai salah satu 

promotor daerah yang akan mempromosikan potensi daerahnya pada bidang kebudayaan 

dan pariwisata ke masyarakat umum, selain itu Duta Wisata sebagai mitra Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata dalam menjalankan usaha promosi daerah keluar. 

Perbedaannya, penelitian ini juga meneliti tentang dampak yang dirasakan oleh Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata dan Industri Pariwisata setempat dengan adanya Duta Wisata 

Kota Salatiga di pekerjaan/usaha mereka. 

 

2.2 Mas dan Mbak Duta Wisata  

 2.2.1 Pengertian Mas dan Mbak 

Setiap daerah mempunyai sebutan tersendiri untuk Duta Wisatanya, 

biasanya sebutan untuk finalis pria dan wanitanya disesuaikan dengan sebutan lokal 

daerah tersebut yang merujuk kepada kata ‘muda-mudi’. Misalnya, Abang None 

untuk sebutan di Jakarta, Nanang Galuh di Kalimantan Selatan, Raka Raki di Jawa 

Timur, Mojang Jajaka di Jawa Barat dan masih banyak lagi. Sedangkan, Mas dan 

Mbak adalah sebutan Duta Wisata untuk Jawa Tengah. Penyebutan Mas dan Mbak 

di Jawa Tengah didasarkan atas budaya atau tradisi orang Jawa tengah. Mas 

merupakan panggilan kehormatan bagi laki laki baik yang sudah menikah atau 

belum menikah. Mbak ditujukan untuk wanita baik yang sudah menikah atau belum 

menikah. Selain itu panggilan Mas dan Mbak adalah panggilan sehari-hari secara 

umum di Jawa khususnya di Jawa Tengah, biasanya panggilan Mas atau Mbak 

ditujukan kepada orang yang lebih tua atau digunakan untuk memanggil dengan 

cara yang sopan, yang kemudian diikuti dengan nama. Contohnya : panggilan untuk 

laki-laki, Mas Bayu dan panggilan untuk perempuan, Mbak Ani.  

Sehingga, sebutan Mas dan Mbak untuk Duta Wisata dimiliki oleh beberapa 

kota/kabupaten di Jawa Tengah, seperti contoh di Kota Salatiga, Kota Pekalongan, 

Kabupaten Boyolali, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten 

Rembang, Kabupaten Kudus, Kabupaten Kendal, Kabupaten Kebumen, Kabupaten 
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Cilacap, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kabupaten Cilacap, Kabupaten 

Pemalang, Kabupaten Jepara, Kabupaten Wonosobo dan sebagainya. 

 

2.2.2 Duta Wisata 

Pada pengertiannya duta adalah orang yang diutus untuk melakukan tugas 

yang bersifat khusus, kemudian wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian 

dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk 

menikmati obyek dan daya tarik wisata. Sehingga apa itu Duta Wisata? Duta Wisata 

adalah orang yang dapat diandalkan dalam mempromosikan bidang pariwisata 

kepada calon-calon wisatawan dalam rangka meningkatkan citra daerah. 

Pendapat lain dalam suatu artikel mengatakan bahwa Duta Wisata adalah 

ikon pariwisata dan kebudayaan yang terdiri dari sepasang anak muda yang terpilih 

setelah melewati serangkaian rangkaian seleksi yang dikemas dalam bentuk 

pemilihan dengan format serupa kontes kecantikan. Disamping itu, masih banyak 

lagi artikel yang terdapat di koran digital, blog dan web mengenai Duta Wisata 

karena secara umum memang tidak ada definisi tetap mengenai Duta Wisata. 

Namun, setelah disimpulkan melalui beberapa artikel dan web Duta Wisata dapat 

diartikan sebagai sosok kreatif yang memiliki peran layaknya tenaga 

pemasaran/marketing yang bertanggungjawab untuk mempromosikan potensi 

daerahnya di bidang budaya, seni dan pariwisata di tingkat lokal, nasional hingga 

internasional. Kemudian, Duta Wisata dikenal sebagai icon pariwisata daerah dan 

sepatutnya memiliki hubungan dan kerjasama yang baik dengan industri pariwisata 

di daerahnya. Hal ini sesuai dengan pengertian Duta Wisata yang telah disebutkan, 

bahwa Duta Wisata adalah sosok yang diandalkan untuk memperkenalkan dan 

mempromosikan potensi daerah ke publik/khalayak umum. 

Duta Wisata merupakan predikat untuk seseorang yang telah mengikuti 

ajang Pemilihan Duta Wisata. Hingga saat ini 32 dari 34 Provinsi di Indonesia 

secara rutin mengadakan Pemilihan Duta Wisata Tingkat Provinsi setiap tahunnya, 

dimana masing-masing pemenang atau wakil (karena sebagian terdapat sistem 
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seleksi kembali) yang terpilih dari Pemilihan tersebut akan menjadi wakil daerah 

mereka di ajang Pemilihan Duta Wisata Indonesia. Maraknya Pemilihan Duta 

Wisata di Tingkat Provinsi membuat Pemilihan Duta Wisata Tingkat 

Kota/Kabupaten secara otomatis juga rutin digelar di daerah masing-masing. Hal 

ini bertujuan untuk mencari sosok remaja yang cerdas, kreatif dan dinamis 

khususnya di bidang kepariwisataan, yang nantinya saat terpilih dapat mewakili 

daerahnya untuk maju ke Pemilihan Duta Wisata Tingkat Provinsi. 

Ajang ini dinilai positif karena bertujuan untuk meningkatkan promosi 

kepariwisataan daerah agar potensi yang dimiliki daerah dapat secara luas dikenal 

oleh masyarakat. Pemilihan ini sendiri merupakan hasil kebijakan dari Pemerintah 

Daerah setempat yang bekerjasama dengan Dinas Pariwisata setempat. Duta Wisata 

yang terpilih adalah seseorang yang dianggap memenuhi kriteria yang telah 

ditetapkan dan telah mengikuti berbagai proses dan rangkaian kegiatan pemilihan 

Duta Wisata dari awal hingga Grand Final (malam penganugerahan juara dan 

predikat).  

Selayaknya kontes kecantikan Putri Indonesia dan Miss Universe, peserta 

yang ingin menjadi Duta Wisata wajib untuk mengikuti karantina yang merupakan 

rangkaian kegiatan Pemilihan Duta Wisata. Masa karantina tiap daerah tidaklah 

sama, ada yang mengadakannya selama satu minggu bahkan lebih tergantung dari 

seberapa banyak materi dan pembelajaran yang ingin diberikan kepada peserta. 

Namun, sebelum memasuki masa karantina peserta harus dinyatakan lolos seleksi 

terlebih dahulu, sehingga bagi peserta yang sudah memasuki masa karantina adalah 

peserta yang telah resmi menjadi finalis Duta Wisata. Berikut adalah persyaratan 

untuk lolos seleksi Pemilihan Duta Wisata tahap awal : 

1. Seleksi Administrasi 

Peserta yang ingin mengikuti kegiatan pemilihan Duta Wisata wajib untuk 

melakukan pengukuran tinggi dan berat badan. Kemudian, peserta juga wajib 

untuk mengisi dan menyerahkan beberapa data dan dokumen yang terkait 

dengan identitas diri, status keluarga, pendidikan, prestasi dan pengalaman 
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peserta, dan tidak sedikit peserta juga dimintai pelampiran surat izin dari 

orangtua agar kegiatan ini dapat berjalan lebih lancar dengan adanya kesediaan 

orangtua dalam mendukung kegiatan anaknya. Selain itu di beberapa daerah 

yang menyelenggarakan Duta Wisata, peserta diwajibkan untuk membawa 

surat keterangan berbadan sehat baik jasmani maupun rohani dan bebas 

narkoba dari dokter. Berdasarkan identitas diri, para peserta yang boleh 

mengikuti pemilihan Duta Wisata adalah yang berumur 17-25 tahun, belum 

menikah, WNI (Warga Negara Indonesia) dan ber-KTP daerah setempat 

dimana pemilihan Duta Wisata diselenggarakan. 

2. Seleksi Bakat/Kemampuan 

Setelah lengkap mengumpulkan data dan dokumen yang dibutuhkan oleh 

panitia penyelenggara acara, maka peserta akan mengikuti tahap seleksi 

selanjutnya, seleksi ini bisa berupa tes wawancara, tes bakat, psikotes atau 

bahkan catwalk (tergantung dari kebijakan penyelenggara acara). Mereka yang 

lolos kemudian akan ditetapkan sebagai semi finalis atau finalis (tergantung 

kebijakan daerah penyelenggara). Untuk para peserta yang sudah ditetapkan 

menjadi finalis wajib untuk mengikuti karantina dan mematuhi aturan-atauran 

yang berlaku saat karantina. 

Biasanya, untuk Pemilihan Duta Wisata Tingkat Kota/Kabupaten karantina 

tidak dilaksanakan dengan menginapkan pesertanya. Maka dari itu, kegiatan 

biasanya diadakan dari pagi hingga sore/malam, sehingga setelah kegiatan para 

peserta dapat kembali ke rumahnya masing-masing.  

Demikian tahapan seleksi awal yang perlu dilalui oleh para peserta yang ingin 

mengikuti Pemilihan Duta Wisata Tingkat Kota/Kabupaten. Peserta yang sudah 

resmi menjadi finalis biasanya akan melakukan sesi pemotretan yang kemudian 

akan dinilai (sesuai dengan kebijakan penyelenggara) dan untuk kepentingan 

promosi kegiatan pemilihan Duta Wisata.  

 Selanjutnya, para peserta yang telah resmi menjadi finalis Duta Wisata wajib 

untuk mengikuti tahapan seleksi dan serangkaian kegiatan pada masa karantina. 



 

 15 

Masa inilah yang biasa disebut sebagai masa penentuan, dimana penilaian para 

finalis oleh juri dan panitia akan dilakukan secara ketat dan teliti. Penilaian 

yang dilakukan tidak jauh dari penilaian juri dan panitia kontes kecantikan, 

yaitu para finalis akan dinilai dari aspek Brain, Beauty, Behaviour. Ukuran 

penilaian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar potensi yang dimiliki 

para finalis serta seberapa dalam pemahaman finalis mengenai Duta Wisata itu 

sendiri. Maka dari itu, penilaian dilakukan dari beberapa aspek yang telah 

disebutkan diatas, yaitu dari kepintaran dan keaktifan finalis dalam memahami 

materi dan diskusi, kerapian dan kebersihan finalis dalam berbusana serta 

kepribadian finalis yang dinilai dari pola interaksi yang dibangun finalis untuk 

berkomunikasi dengan finalis lainnya dan bagaimana tingkah laku yang 

diperlihatkan finalis saat berada di masa karantina. Maka dari itu, para finalis 

sepatutnya dapat sebaik-baiknya memanfaatkan moment masa karantina ini 

sebagai senjata untuk menjadi juara. Berikut adalah serangkaian kegiatan yang 

wajib diikuti oleh para finalis saat masa karantina : 

1. Penelusuran Kemampuan 

Penelusuran kemampuan dilakukan untuk mengetahui wawasan, 

kemampuan intelektual dan komunikasi peserta melalui tes tertulis, 

psikotes dan wawancara yang waktu dan tempat pelaksanaannya ditentukan 

oleh panitia penyelenggara. Tes tertulis dilaksanakan dengan tujuan untuk 

mengetahui penguasaan pengetahuan umum dan kepariwisataan peserta. 

Psikotes dilakukan untuk mengetahui tingkat intelektual dan kepribadian 

peserta. Kemudian, tes wawancara dilakukan untuk mengetahui 

kemampuan berkomunikasi, penampilan, kepribadian dan etiket peserta.  

Kemampuan berkomunikasi dapat dilihat dari kemampuan berbahasa dan 

menyampaikan pendapat dengan baik dan benar melalui bahasa yang 

dikuasai, yaitu bahasa daerah setempat, Indonesia, Inggris atau bahasa asing 

lainnya. Kemudian, para finalis juga akan dinilai penampilannya 

(appearance), yang dapat dilihat dari cara berbusana/berpakaian, 

keserasian dalam pemilihan model, warna pakaian serta aksesoris yang 
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dipakai finalis selama masa karantina. Pada masa karantina finalis pria 

maupun wanita wajib untuk mengenakan pakaian formal yang biasanya 

adalah busana batik bebas atau khas daerah setempat. Hal ini juga bertujuan 

untuk membiasakan para finalis untuk berpakaian rapi dan formal serta 

menumbuhkan kecintaan pada produk lokal yang merupakan karya cipta 

anak bangsa. Selain itu, finalis juga akan dilihat kepribadiannya 

(performance) selama masa karantina, yaitu bagaimana finalis ini tampil 

(menarik, hangat, menyenangkan) dan menimbulkan kesan bagi orang lain 

yang mengamatinya. Tidak ketinggalan, etiket finalis juga akan dilihat pada 

masa karantina. Etiket adalah cara peserta menempatkan diri dalam 

berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. 

2. Pembinaan 

Pembinaan bertujuan untuk mempersiapkan para finalis agar dapat 

menjadi Duta Wisata yang memiliki kualitas sesuai dengan kriteria yang 

ditetapkan. Kualitas menurut ISO 9000 adalah : “degree to which a set of 

inherent characteristic fulfils requirements” (derajat yang dicapai oleh 

karakteristik yang inheren dalam memenuhi persyaratan). 

Dalam tahap pembinaan ini finalis akan mendapatkan pendidikan dan 

pelatihan singkat tentang bidang kepariwisataan, seni dan budaya, 

pengembangan daya nalar, kepribadian, moral dan etiket, serta fisik dalam 

porsi yang sama. Tahap ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, 

ketrampilan dan olah kepribadian finalis yang merupakan calon Duta 

Wisata. Sehingga, saat keluar menjadi pemenang, Duta Wisata yang terpilih 

sudah memiliki bekal untuk menjalankan tugas sesuai dengan predikat yang 

disandangnya. Adapun acara-acara pada tahap pembinaan adalah : 

a. Pembekalan  

Pembekalan yaitu suatu kegiatan memberikan bekal pengetahuan dan 

ketrampilan kepada finalis Duta Wisata. Di dalam pembekalan finalis 

akan mendengarkan ceramah dan berdiskusi mengenai materi yang 
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telah diberikan. Tujuan dari pembekalan sendiri adalah agar calon Duta 

Wisata ini dapat memiliki bekal dan ketrampilan yang memadai saat 

harus menjadi Duta Wisata. 

b. Audiensi 

Dalam audiensi ini finalis akan berkenalan dan bertatap muka dengan 

pejabat pemerintah setempat (Bupati/Walikota/Gubernur). Acara ini 

merupakan salah satu bentuk implementasi dari materi pembekalan 

dalam hal berpenampilan, bersikap dan bertutur kata dengan dapat 

membawa diri ketika harus menghadiri acara-acara resmi yang 

dilibatkan para pejabat. 

c. Kunjungan 

Kunjungan merupakan suatu kegiatan mendatangi suatu tempat dengan 

tujuan tertentu. Acara ini dilaksanakan untuk meningkatkan wawasan 

dan pengetahuan finalis, serta merupakan salam satu penerapan materi 

pembekalan di lapangan. Kunjungan akan dilakukan di objek-objek 

yang terkait dengan materi pembinaan dan ditetapkan oleh panitia 

penyeenggara. Objek-objek tersebut antara lain adalah objek wisata, 

panti jompo, panti asuhan dan sebagainya. Para finalis nantinya akan 

menulis laporan dari hasil pengamatan dan penelitian mereka di objek 

yang telah dikunjungi. Penulisan ini masuk di penilaian karya tulis oleh 

juri, sehingga nantinya setelah mengumpulkan hasil pengamatannya di 

lapangan para finalis wajib untuk mempresentasikannya ke depan juri 

dan teman-teman finalis lainnya. 

d. Talent Show/Sapa Kenal 

Talent Show/Sapa Kenal adalah acara yang diselenggarakan satu hari 

sebelum acara pemilihan dan penobatan Duta Wisata dilaksanakan. 

Acara ini merupakan ajang unjuk gigi finalis dalam menampilkan 

potensi dan bakat yang dimiliki ke depan para juri yang akan melakukan 
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penilaian dan teman-teman finalis lainnya. Biasanya para finalis akan 

lebih banyak menampilkan kebolehannya dalam berolah seni, misalnya 

menyanyi, menari, catwalk, bermain musik dan sebagainya. Namun, 

tidak sedikit peserta yang menampilkan bakatnya diluar bidang seni, 

misalnya ilmu bela diri, presenting, merakit robot dan sebagainya.  

e. Persiapan Mental dan Fisik Finalis untuk Malam Penobatan Duta Wisata 

Finalis akan mengikuti pelatihan-pelatihan yang dipersiapkan untuk 

menghadapi Malam Penobatan Duta Wisata baik secara fisik maupun 

mental. 

Dari keseluruhan dapat dilihat bahwa materi pembinaan selama 

karantina mencakup beberapa aspek, yaitu : 

 Aspek Daya Nalar, materi diberikan dengan tujuan untuk 

meningkatkan kemampuan peserta dalam mengemukakan 

gagasannya secara sistematis dan logis, serta kemampuan 

berkomunikasi dengan pihak lain. Materi ini penting dalam 

kaitannya dengan kedudukan peserta sebagai Duta Wisata yang 

bertugas untuk mempromosikan potensi seni budaya dan 

kepariwisataan daerah setempat. 

 Aspek Kepribadian, materi kepribadian diberikan dengan tujuan 

agar peserta memiliki kepribadian dan penampilan yang baik dan 

menarik. Kepribadian merupakan karakter-karakter khusus yang ada 

pada inidividu, dan biasanya tidak mudah untuk berubah dan 

kepribadian sangat menentukan keinginan seseorang (Amir, 2005 : 

58).  

Selain itu, materi ini bermanfaat untuk membentuk sikap disiplin, 

optimalisasi rasa percaya diri, pengendalian emosi, membangun 

kemandirian dan tanggung jawab, memahami potensi dan 
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kemampuan diri, mengoptimalkan pengembangan potensi dan 

kemampuan serta menumbuhkan semangat kebersamaan. 

 Aspek Moral dan Etiket 

Materi ini diberikan dengan tujuan untuk memantapkan pemahaman 

finalis tentang pentingnya moral dan etika yan baik dalam 

menunjang citra sebagai Duta Wisata. Pada aspek etiket ditekankan 

pada etiket pergaulan dalam konteks internal (di tengah-tengah 

masyarakat daerah setempat), dan eksternal (pergaulan antar suku 

bangsa dan antar bangsa). 

 Aspek Kebudayaan dan Pariwisata 

Materi ini diberikan agar calon Duta Wisata dapat memiliki 

wawasan secara dalam mengenai pemahaman akan kebudayaan 

daerah setempat yang memiliki keterkaitan dengan kepariwisataan. 

Materi yang diberikan meliputi unsur-unsur kebudayaan daerah 

setempat (sistem religi, bahasa, kesenian, dan lain-lain) dan peta 

kepariwisataan daerah setempat (kondisi, permasalahan dan 

pengembangannya). Materi penting lainnya adalah sebagai duta 

mereka dituntut untuk memiliki ketrampilan dalam menyampaikan 

pemahaman mengenai budaya dan kepariwisataan terutama bagi 

mereka yang membutuhkan. Maka dari itu, finalis akan diberikan 

teknik-teknik penyampaian komunikasi. 

 Aspek Pemerintahan 

Materi ini diberikan agar finalis dapat memperluas wawasan mereka 

dalam mengetahui sistem pemerintahan dan otonomi daerah 

khususnya di daerah setempat dimana pemilihan Duta Wisata 

diadakan. Public Speaking juga akan diberikan sebagai materi dalam 

aspek pemerintahan, karena seorang Duta Wisata harus mampu 

untuk mengungkapkan pendapat dan ide mereka, khususnya di 
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depan publik. Menurut Webter’s Third New International 

Dictionary, Public Speaking adalah the art of process of making 

speeches in public atau proses penyampaian pembicaraan di depan 

publik (Hidajat, 2006 : 10). Tujuan Public Speaking sendiri menurut 

Ys.Gunadi dalam Himpunan Istilah Komunikasi adalah 

mempengaruhi, mengajak, mendidik, mengubah opini, memberikan 

penjelasan, dan memberikan informasi kepada masyarakat di tempat 

tertentu (Hidajat, 2006 :10). 

 Aspek Fisik 

Materi ini diberikan agar finalis dapat meningkatkan pengetahuan 

dan ketrampilan dalam hal perawatan kecantikan, perawatan 

kebugaran jasmani, Ngadi busana dan ngadi salira, Modelling. 

Mengapa Duta Wisata diberikan materi ini? Karena seorang Duta 

Wisata nantinya akan berjumpa dengan banyak orang dan salah 

satunya adalah pejabat-pejabat pemerintahan , sehingga penting 

sekali untuk meninggalkan kesan yang baik melalui penampilan 

(appearance) karena dari penampilan juga seorang Duta Wisata 

secara langsung membangun suatu pencitraan (branding image) 

yang berkaitan dengan dirinya secara personal. 

3. Penobatan Duta Wisata 

Setelah melewati serangkaian kegiatan ini kemudian para finalis 

akan tampil di Grand Final, yaitu malam penobatan Duta Wisata untuk 

menentukan pasangan finalis mana yang berhak untuk mendapat predikat 

juara. Pada malam penobatan tersebut pasangan finalis yang lolos 10 besar, 

5 besar atau 3 besar (sesuai dengan kebijakan panitia penyelenggara) akan 

diberikan pertanyaan oleh juri layaknya acara kontes kecantikan. 

Pertanyaan yang diberikan juri tidak jauh dari seputar Duta Wisata sendiri. 

Penilaian pun dilakukan berdasarkan ketepatan/kecerdasan jawaban yang 

diberikan oleh finalis. 
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Kategori pemenang adalah peserta yang memiliki akumulasi nilai 

terbanyak, yaitu dari seleksi awal, karantina hingga malam Grand Final. 

Pemenang pada Pemilihan Duta Wisata Tingkat Kota/Kabupaten adalah 

Juara 1, Wakil 1, Wakil 2, kemudian juara atribut, yaitu Juara Intelegensia, 

Juara Persahabatan, Juara Kepribadian, Juara Fotogenik dan Juara atribut 

lainnya sesuai dengan kebijakan panitia penyelenggara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2.2.3 Kriteria menjadi seorang Duta Wisata 

Seperti yang sudah dijelaskan pada sub bab sebelumnya bahwa penilaian 

seorang Duta Wisata oleh  juri dan panitia tidak jauh dari Brain, Beauty, 

Behaviour, penilaian ini layaknya seperti penilaian pada kontes kecantikan, yaitu 

Putri Indonesia bahkan Miss Universe. Maka dari itu, seorang Duta Wisata yang 

terpilih adalah seorang Duta Wisata yang dinilai dapat memenuhi keseluruhan 
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kriteria ini dengan nilai tertinggi dari kompetitor lainnya. Pada sub bab ini penulis 

akan menjelaskan secara lengkap mengenai Brain, Beauty, Behaviour dimana 3 

(tiga) kriteria ini menjadi modal utama seseorang untuk mampu mendapatkan 

predikat Duta Wisata, dan mengingat secara esensi tugas Duta Wisata adalah 

mempromosikan potensi daerahnya ke khalayak umum.  

Kriteria tersebut didukung oleh Iwok Abqary, dimana terdapat di karangan 

bukunya berjudul “Jangan Jadi Cewek Cupu!” (2006) yang menyatakan bahwa di 

ajang pemilihan putri-putri atau kontes kecantikan terdapat 3 (tiga) kriteria yang 

wajib dimiliki calon pemenang, yaitu Brain, Beauty, Behaviour. Duta Wisata 

adalah satu dari banyaknya ajang pemilihan putri-putri atau kontes kecantikan di 

dunia, walaupun konsep Duta Wisata sendiri adalah berpasangan dengan putra 

juga. Maka dari itu, seorang Duta Wisata perlu membekali dirinya dengan 

pengetahuan dan ketrampilan yang terkait dengan Brain, Beauty, Behaviour karena 

nantinya seorang Duta Wisata akan berhadapan dengan banyak pihak dimana 

pejabat pemerintahan merupakan pihak yang pasti akan terlibat langsung dengan 

Duta Wisata.  

Selain itu, dalam masa baktinya/tugasnya seorang Duta Wisata akan bertemu 

dengan banyak Duta Wisata lainnya yang berasal dari daerah yang berbeda, 

sehingga tentunya seorang Duta Wisata harus mampu berbaur dan membawa diri 

dengan baik, entah dari cara berkomunikasi, bersikap, berpenampilan maupun 

berperilaku. Oleh sebab itu, masa karantina bagi Duta Wisata adalah masa yang 

amat berguna dan bermanfaat karena pembekalan demi pembekalan diberikan 

disana. Berikut adalah penjelasan mengenai Brain, Beauty, Behaviour yang 

merupakan persyaratan utama yang harus dimiliki oleh seorang Duta Wisata : 

a. Brain (Kecerdasan) 

Beberapa pengertian tentang Brain menurut Blank, 2013 : 22 adalah : 

 Brain is the key mediator of both genetics and the environment for the 

individual.  
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Brain chemistry is increasingly being found to be critical to our 

understanding of behavioral patterns, personality, and a range of individual 

capabilities. 

The brain provides a focus for analyzing the rich combination of genetic, 

environmental, and, ultimately, neural factors that define what we are. 

Unlocking the secrets of the brain is the key to explaining not only why we 

differ from other species but also to understanding variation, as well as 

similarities, among humans. 

Beberapa pernyataan mengenai Brain ini menjelaskan bahwa otak adalah 

mediator utama dari kedua genetika dan lingkungan untuk individu. Kimia otak 

memberikan kita pemahaman kritis mengenai pola perilaku, kepribadian, dan 

berbagai kemampuan individu. Otak juga memberikan fokus untuk 

menganalisis kombinasi yang kaya tentang genetik, lingkungan, dan pada 

akhirnya, faktor saraflah yang mendefinisikan tentang kita. Kesimpulannya, 

kinerja otak sangat berhubungan dengan kepintaran, kecerdasan dan daya 

tangkap seseorang untuk menganalisa, mengerti dan berpikir. 

Seorang Duta Wisata wajib memiliki kecerdasan dan wawasan luas akan 

dunia kepariwisataan khususnya mengenai potensi-potensi kepariwisataan apa 

saja yang ada di daerahnya. Dengan kecerdasan dan wawasan yang luas seorang 

Duta Wisata akan dengan mudah berinteraksi dengan orang lain dan 

mempunyai kepercayaan diri saat harus berkomunikasi maupun melakukan 

Public Speaking di depan khalayak umum. Dengan adanya wawasan luas 

seorang Duta Wisata dapat dengan mudah berbagi ilmu dan informasi dengan 

teman-teman Duta Wisata lainnya maupun dengan pihak-pihak dari berbagai 

lapisan, bawah-menengah hingga kalangan pejabat yang kerap mereka temui. 

Kemudian, kecerdasan juga menjadi bekal utama seorang Duta Wisata yang 

berkualitas sehingga dapat dipercayakan untuk membawa nama daerahnya ke 

masyarakat luas. Bagaimana jadinya apabila seorang Duta Wisata yang sudah 

terpilih sama sekali tidak mengerti akan parawisata minimal kondisi 
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wilayahnya. Tentu hal tersebut adalah mimpi buruk, karena bagaimanapun 

seorang Duta Wisata tidak seharusnya tumpul informasi. Konteks kecerdasan 

yang perlu dimiliki oleh Duta Wisata adalah kecerdasan yang dapat dilihat dari 

berbagai aspek yang sudah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, bahwa 

kecerdasan yang melingkupi beberapa aspek tersebut sudah didapatkan oleh 

Duta Wisata pada masa karantina. Sehingga, sangat wajar apabila kecerdasan 

menjadi yang utama karena dari awal bekal ini sudah diberikan oleh juri dan 

panitia. 

Terkait dengan kecerdasan, seorang Duta Wisata memang tidak jauh 

dengan namanya komunikasi. Hal ini karena secara esensi seorang Duta Wisata 

memiliki tugas yang terkait dengan hal promosi, otomatis komunikasi 

merupakan makanan sehari-hari yang seyogyanya wajib dikuasai oleh seorang 

Duta Wisata.  

Komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan (ide, gagasan) dari 

satu pihak kepada pihak lain agar terjadi saling memengaruhi di antara 

keduanya (Dewi, 2013 : 110).  

Kemudian, menurut Mulyana (2005 : 3) Komunikasi adalah proses berbagi 

makna melalui perilaku verbal dan nonverbal. Komunikasi terjadi jika 

setidaknya suatu sumber membangkitkan respon pada penerima melalui 

penyampaian suatu pesan dalam bentuk tanda atau simbol, baik bentuk verbal 

(kata-kata) atau bentuk nonverbal (non kata-kata), tanpa harus memastikan 

terlebih dulu bahwa kedua pihak yang berkomunikasi punya suatu sistem 

simbol yang sama. 

Selain itu (Karlfried Knapp dalam Liliweri 2007 : 4-5) menyatakan 

komunikasi harus dipahami sebagai interaksi antar pribadi yang menggunakan 

sistem simbol linguistik, misalnya meliputi verbal (kata-kata), paraverbal, dan 

nonverbal. Sistem itu dapat disosialisasikan secara langsung/tatap muka atau 

melakukan media lain (tulisan, lisan, dan visual). 
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Terkait dengan beberapa pengertian komunikasi diatas, seorang Duta 

Wisata adalah seorang komunikator yang berusaha memberikan informasi 

mengenai potensi dan kekhasan daerahnya kepada orang lain secara verbal dan 

nonverbal. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa Duta Wisata akan 

menjadi komunikan saat lawan bicaranya juga menginformasikan berbagai hal 

yang ingin diutarakan, disinilah terjadi (two way communication), yaitu 

merupakan komunikasi yang berlangsung antara dua pihak dan ada timbal balik 

baik dari komunikator maupun komunikan. Pada proses komunikasi ini, 

komunikator dan komunikan sama-sama mendapatkan kepuasan dalam berbagi 

dan mendapatkan informasi. 

Saat ingin menjadi komunikator, hendaknya seseorang dapat 

memperhatikan suaranya dalam berkomunikasi, yaitu jelas, tidak monoton ada 

naik turunnya dan ada pemberian tekanan saat perlu, bersemangat dan disertai 

dengan ekspresi (Fathullah, 2007 : 19). Hal ini kemudian yang sepatutnya 

dimiliki oleh Duta Wisata sebagai seorang komunikator yang baik agar lawan 

bicaranya (komunikan) dapat mudah mengerti dengan pesan yang disampaikan 

dan tertarik untuk melanjutkan percakapan lebih jauh. 

Komunikasi juga memiliki unsur-unsur yang menjadi pendukung dalam 

terjadinya proses komunikasi, hal ini sepatutnya diperhatikan oleh Duta Wisata, 

beberapa elemen/unsur itu, yakni Sumber, Pesan, Saluran, Penerima, Efek, 

Umpan balik dan lingkungan atau situasi (Cangara, 2013 : 34). Dengan 

mempelajari ini semua, diharapkan Duta Wisata lebih mahir dalam hal 

berkomunikasi, karena komunikasi adalah hal paling inti dan merupakan harga 

mati bahwasannya Duta Wisata harus menguasai ini. 

b. Beauty (Kecantikan/Kegantengan) 

Beauty yang memiliki arti kecantikan/kegantengan, yakni merupakan 

tampilan fisik adalah syarat yang juga harus dimiliki oleh Duta Wisata. Fisik 

disini tidak melulu berkaitan dengan tampilan wajah seseorang, karena untuk 

kategori cantik ataupun ganteng itu relatif tergantung audiens mana yang 
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melihat. Tampilan fisik disini bisa berarti tampilan berbusana, kebersihan dan 

kerapian dalam berpenampilan. Seorang Duta Wisata laki-laki maupun 

perempuan wajib untuk memiliki tampilan yang menarik karena melalui pakaian 

kita dapat membentuk citra (image), sehingga citra mana yang ingin kita 

tonjolkan itulah yang bisa kita perlihatkan salah satunya melalui pakaian. 

Selain itu, pakaian adalah gaya berkomunikasi yang meliputi elemen bisu 

yang dapat menunjukkan sikap atau kepribadian seseorang (Fathullah, 2007 : 

19).  

Maka dari itu saat seorang Duta Wisata menjadi partisipan dalam suatu 

acara perlu untuk menjaga penampilan dalam balutan pakaian yang formal, 

bersih, rapi dan sopan. Biasanya seorang Duta Wisata akan sering terlihat 

mengenakan busana yang merupakan khas dari daerahnya, hal tersebut adalah 

salah satu cara Duta Wisata memperkenalkan daerahnya melalui busana yang 

dikenakannya. Dari busana maka orang-orang dapat bertanya dan sedikit 

banyaknya tahu akan seni dari daerah tersebut melalui motif khas yang ada pada 

busana yang dikenakan oleh Duta Wisata tersebut. Tidak hanya perkara pakaian, 

dalam konteks beauty seorang Duta Wisata laki-laki maupun perempuan perlu 

memperhatikan kesegaran dan kebersihan wajah agar tidak nampak pucat dan 

lesu, karena rona wajah juga mampu memberikan kesan dan mempengaruhi 

mood bagi seseorang yang melihat dan memperhatikannya. 

c. Behaviour (Tingkah laku) 

Tingkah laku identik dengan perilaku di satu pihak dan sikap di pihak lain. 

Keduanya adalah dua hal yang senantiasa berdampingan, sikap sering diartikan 

dengan perbuatan, demikikan pula tingkah laku (Batinggi & Ahmad, 2013 : 

192). Sikap yang dimaksud oleh (Moenir dalam Batinggi & Ahmad 2013 : 189) 

adalah suatu bentuk aktivitas akal dan pikiran yang ditujukan pada objek tertentu 

yang sedang dihadapi. 
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Seperti halnya ahli Psikologi lain, Sarnoff mengidentifikasikan sikap 

sebagai kesediaan untuk bereaksi (disposition to react) secara positif (favorably) 

atau secara negatif (unfavorably) terhadap objek-objek tertentu (Sarwono, 2008 

: 162). 

Sikap juga diartikan sebagai hasil proses rasa dan pikir mengenai objek 

tertentu setelah dirangsang, baik dari dalam maupun dari luar. Sedangkan 

tingkah laku adalah bentuk nyata suatu perbuatan untuk mencapai apa yang 

diinginkan, baik berupa benda atau kepuasan tertentu (Batinggi & Ahmad, 2013 

: 192).  

Saat berkomunikasi tentunya komunikator harus memperhatikan 

bagaimana sikap badan dan cara berdiri yang baik. Selain itu, memperhatikan 

raut muka dan gerakan tangan bahwa seorang komunikator pada waktu 

berbicara harus menunjukkan sikap yang cerah dan berseri-seri serta 

memanfaatkan gerakan tangan di waktu yang tepat. Kemudian, seorang 

komunikator juga perlu memperhatikan pandangan mata saat berkomunikasi 

dengan komunikannya, yaitu memperhatikan komunikannya dengan cara 

memandangnya secara bergiiran (Fathullah, 2007 : 19). Hal inilah yang 

kemudian perlu dimiliki oleh seorang Duta Wisata saat ingin menjadi 

komunikator yang baik, yang dimana pada masa baktinya Duta Wisata akan 

sangat sering berjumpa dengan komunikan yang bervariasi, entah dari asalnya, 

umurnya, sikapnya dan lain-lain.  

Maka dari itu, selain cerdas dan cantik seorang Duta Wisata yang 

merupakan icon daerahnya patut melengkapi dirinya dengan memiliki tingkah 

laku dan sikap yang baik, entah dari cara berjalan, duduk maupun berinteraksi 

dengan orang lain secara verbal maupun non verbal. Selain itu, seorang Duta 

Wisata tidak dapat terlepas dari kesopanan dalam menjalankan tugasnya karena 

hal ini berkaitan dengan tata krama atau etiket yang perlu dijunjung tinggi oleh 

Duta Wisata agar kesan dan image yang ditimbulkan adalah positif. Sehingga, 
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kedepannya seorang Duta Wisata dapat menjalin hubungan dan kerjasama baik 

yang lebih mudah dengan berbagai pihak. 

Dari keseluruhan penjelasan dan pemaparan mengenai Brain, Beauty, 

Behavior seorang duta selayaknya memiliki etika yang baik, yaitu etika dalam 

berkomunikasi, berpenampilan, bersikap dan berperilaku. Menurut Murti 

Sumarni (dalam Batinggi & Ahmad, 2013 : 31) Etika berarti adat, akhlak, watak, 

perasaan, sikap dan cara berpikir. 

Dapat dikatakan pula bahwa etika adalah filsafat tentang nilai-nilai, 

kesusilaan tentang baik dan buruk. Makna etika (kebiasaan, watak) 

sesungguhnya mengacu pada masing-masing pribadi seseorang yang 

mempunyai kebiasaan, akhlak atau watak tertentu (Batinggi & Ahmad, 2013 : 

31). Hal ini berkaitan langsung dengan pembinaan yang sudah didapatkan oleh 

Duta Wisata pada masa karantina, dimana pada masa karantina Duta Wisata 

sudah mendapatkan berbagai pengetahuan dan ketrampilan yang selayaknya 

dapat diaplikasikan ke kehidupan nyata, dimana perkara etika adalah salah satu 

yang mendasar di dalam semua pembelajaran. 

 

 

 

 

 

2.3 Konsep Public Relations  

Dalam dunia kepariwisataan sosok juru bicara tidak harus dipegang oleh seorang 

praktisi PR, walaupun secara background PR memang memiliki peran yang berkaitan 

dengan komunikasi dan pencitraan suatu organisasi. Sehingga, tidak salah apabila sosok ini 

kemudian dianggap sebagai sosok yang mampu untuk membawa nama 

lembaga/perusahaan dengan baik ke khalayak umum. Namun, pada dunia kepariwisataan 
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peran dan tugas seperti ini lebih tepat diberikan kepada sosok yang dengan luasnya 

mengetahui tentang dunia kepariwisataan yang ingin diperkenalkan.  

Public Relations atau yang biasa disebut PR adalah suatu bentuk komunikasi yang 

berlaku untuk semua jenis organisasi, baik itu yang bersifat komersial maupun 

non-komersial, di sektor publik (pemerintah) maupun privat (pihak swasta) (Jefkins, 2004 : 

2). 

Menurut British Institute of Public Relations (IPR) PR adalah keseluruhan upaya 

yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan 

memelihara niat baik (good will) dan saling pengertian antara suatu organisasi dengan 

segenap khalayaknya (Jefkins, 2004 : 9) 

 Definisi lain dalam buku Public Relations Profesi dan Praktik (Lattimore; Baskin; 

Heiman; Toth, 2010 : 4) Public Relations adalah sebuah fungsi kepemimpinan dan 

manajemen yang membantu pencapaian tujuan sebuah organisasi, membantu 

mendefinisikan filosofi, serta memfasilitasi perubahan organisasi. Para praktisi public 

relations berkomunikasi dengan semua masyarakat internal dan eksternal yang relevan 

untuk mengembangkan hubungan yang positif serta menciptakan konsistensi antara tujuan 

organisasi dengan harapan masyarakat. 

 Dari beberapa definisi Public Relations oleh beberapa ahli ini dapat dilihat bahwa 

sosok PR dibutuhkan untuk menjadi penyambung lidah atau juru bicara dalam 

menjembatani hubungan antara suatu organisasi dengan khalayak melalui suatu kegiatan 

komunikasi guna mencapai good will dan adanya saling pengertian. Dengan begitu seorang 

PR wajib memiliki keterampilan berkomunikasi dengan baik, yaitu dengan menciptakan 

komunikasi dua arah dan berpublic speaking. Hal ini karena seorang PR akan melakukan 

komunikasi terencana yang bersifat persuasif dan memiliki tujuan, yaitu mempengaruhi 

opini publik. 

Pengetahuan yang luas tentunya tidak hanya didapat karena menghafal dan 

membaca saja, namun sosok ini juga perlu secara nyata mengetahui lingkungan di 

sekitarnya. Semisal saja kepariwisataan yang ingin diperkenalkan adalah kepariwisataan di 

Provinsi Jawa Tengah, otomatis sosok yang nantinya bisa membawa nama Jawa Tengah ke 
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khalayak umum adalah sosok yang benar-benar mengetahui tentang Jawa Tengah. “Sosok 

yang benar-benar mengetahui” disini maksudnya adalah sosok yang mengetahui Jawa 

Tengah tidak hanya melalui pustaka ataupun internet saja, namun seseorang yang dalam 

kesehariannya sudah pernah secara intim mengetahui tentang Jawa Tengah, entah itu 

bahasa atau cara hidup yang diterapkan. Kemudian, sosok ini juga sudah menjelajahi atau 

menginjakkan kaki ke sebagian besar wilayah di Jawa Tengah (setidaknya wilayah ibukota 

dan wilayah yang terkenal dengan makanan khasnya atau kesenian dan kebudayaannya). 

Hal ini perlu dilakukan agar pengetahuan mengenai suatu wilayah bisa lebih dalam karena 

kesenian dan kebudayaan serta makanan khas merupakan aspek yang tidak lain adalah 

bagian penting dalam dunia kepariwisataan. Disamping itu, aspek-aspek ini bisa menjadi 

suatu obyek wisata dan icon suatu daerah, tentunya apabila didukung dengan pengelolaan 

dan konsep yang kreatif dan matang. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa sosok yang 

pantas untuk membawa nama baik suatu daerah adalah sosok yang berkualitas dari segi 

pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya. Namun, ternyata tidak hanya itu saja 

beberapa faktor lainnya masih dibutuhkan untuk menyempurnakan aksi sosok penting 

tersebut.  

Dengan berbagai pertimbangan akhirnya pemerintah daerah di wilayah Indonesia 

secara garis besar mengadakan “Pemilihan Duta Wisata”. Duta Wisata singkatnya adalah 

seseorang yang dipercayakan untuk membawa nama baik suatu daerah ke khalayak umum 

dimana sebelumnya terlebih dahulu mengikuti seleksi ketat dan kegiatan pemilihannya 

serupa dengan kontes kecantikan Putri Indonesia dan Mrs.Universe yang menerapkan 

sedikitnya tiga (3) konsep, yaitu konsep 3B, Brain (Kecerdasan), Beauty (Kecantikan), 

Behaviour (Perilaku). Tiga (3) konsep ini berusaha diterapkan untuk menunjang performa 

para Duta Wisata yang terpilih dalam menjalankan tugas mereka kedepannya. Kategori 

Duta Wisata terpilih adalah seseorang yang berhasil melalui seleksi dan karantina ketat 

dengan baik. Selama masa karantina calon-calon  

Duta Wisata terpilih akan mengikuti serangkaian kegiatan, yakni pembinaan, 

pembekalan ilmu dan tes untuk meningkatkan pengetahuan sekaligus sebagai ajang untuk 

mengukur kemampuan calon-calon Duta Wisata terpilih tersebut. Tentu saja ilmu dan tes 

yang didapatkan adalah yang terkait dengan konsep 3B yang sudah dijelaskan sebelumnya. 
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Dari berbagai pertimbangan dan keputusan, akhirnya pemerintah daerah lebih 

memercayakan sosok Duta Wisata yang maju untuk menjadi juru bicara/wakil suatu 

daerah.  

Apabila ditelaah, Job Desc dari Duta Wisata sejatinya sama dengan Job Desc 

seorang praktisi PR, dimana komunikasi dan pencitraan yang baik adalah hal utama yang 

harus dilakukan. Bedanya seorang Duta Wisata adalah sosok yang sudah secara matang 

dipersiapkan terlebih dahulu melalui jebolan ajang Pemilihan Duta Wisata. Sehingga, 

bekal yang didapatkan selama masa karantina sangat menunjang untuk karir kedepan. 

Disamping itu, Duta Wisata terpilih akan memiliki kerjasama secara langsung dengan 

Dinas Kepariwisataan setempat. Sehingga, Dinas Kepariwisataan akan melakukan 

koordinasi dengan Duta Wisata secara langsung bergitupun sebaliknya. Dari berbagai 

penjelasan diatas, bisa dikatakan bahwa Duta Wisata adalah PR nya dunia kepariwisataan. 

 Pengertian bahwa Duta Wisata adalah PR dunia kepariwisataan memunculkan 

berbagai pengertian, diantaranya tempat yang diperkenalkan Duta Wisata dengan baik 

apakah dapat dipercaya bagus juga oleh komunikannya atau tidak. Sehingga, Image of 

places dihubung-hubungkan juga dengan usaha Duta Wisata dalam memperkenalkan 

tempat/daerah tersebut melalui pembawaan diri dan komunikasi yang baik dan atraktif. 

Perkenalan yang baik melalui pembawaan diri dan komunikasi yang baik kemudian 

membentuk suatu citra dan membawa kesan tersendiri di benak para komunikan/calon 

wisatawan. Citra positif sangat penting diciptakan oleh Duta Wisata karena akan 

berpengaruh kepada merek yang dibawa. Dalam hal dunia kepariwisataan disini merek 

merupakan nama tempat/daerah yang diperkenalkan oleh Duta Wisata. Sangat penting 

menjaga nama baik merek karena ini berdampak serius pada eksistensi dan kemajuan suatu 

produk dari merek tersebut. 

  

 Merek adalah metafora yang sempurna untuk jalan tempat bersaing satu sama 

lain di pasar global untuk produk , layanan , acara , ide , pengunjung , bakat , investasi dan 

pengaruh (Anholt, 2010 : 1). Dibalik itu semua, yaitu pencitraan dari suatu merek perlu 

diperhatikan kualitas daripada produk merek itu sendiri. Seperti yang dituliskan Anholt 

(2010) “Although great advertising, attractive logos and memorable slogans are strongly 
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associated with powerful commercial brands, they aren’t the reason why those brands are 

powerful: brands become powerful when the product behind them earns trust” (Anholt, 

2010 : 5). Tulisan tersebut ingin mengatakan bahwa bagaimanapun pencitraan dan 

komunikasi yang baik tidak akan berdampak kuat tanpa adanya kekuatan dari produk itu 

sendiri. Kekuatan dalam hal ini dimaksudkan dengan kualitas produk yang dapat membuat 

konsumen/wisatawan percaya dan loyal. Sehingga, dapat disimpulkan sebaik apapun 

pencitraan yang dibawa oleh PR dunia kepariwisataan atau yang secara umum disebut 

dengan Duta Wisata tidak akan kuat dan bertahan tanpa hasil dan fakta real yang ada di 

lapangan. Benar adanya perumpamaan bahwa action speak louder than words, oleh sebab 

itu perlu adanya kekuatan dari dua sisi, yakni aksi dan komunikasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Peran  

Peran adalah sekelompok tingkah laku yang berhubungan dengan suatu posisi atau 

status sosial dalam masyarakat (Brink dan Wood, 2000 : 37). 

Kemudian, menurut Soekanto (1990:268) Peran adalah aspek dinamis dari 

kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan 

kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran (dalam Tangkilisan, 2007 : 43). 
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Disamping itu, peran menurut Yupi Supartini dalam bukunya “Buku Ajar Konsep 

Dasar Keperawatan Anak” adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang 

sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal 

(Supartini, 2004 : 28). 

Terkait dengan beberapa pengertian peran diatas, Duta Wisata dalam 

kesehariannya, yaitu selama masa jabatannya akan berperan sesuai dengan predikat yang 

disandangnya, dimana pada saat bertugas, Duta Wisata secara verbal maupun non verbal 

akan mempromosikan potensi daerahnya/obyek wisata ke masyarakat umum. Peran yang 

dilakukan oleh Duta Wisata diharapkan dapat sesuai dengan job desc yang telah diberikan, 

hal tersebut demi mewujudkan harapan Disbudpar selaku pembina dan mentor daripada 

Duta Wisata maupun masyarakat setempat bahwa Duta Wisata dapat membawa perubahan 

yang lebih positif bagi kemajuan. 

Pemaparan diatas juga berkaitan dengan konsep peran (role) menurut Stogdil, yaitu 

perkiraan tentang perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu, yang 

lebih dikaitkan dengan sifat-sifat pribadi individu itu daripada dengan posisinya. Stogdill 

mengemukakan bahwa ada dua hal yang jelas termasuk dalam peran dan bukannya posisi, 

yaitu : tanggung jawab (responsibility) dan otoritas (authority). Tanggung jawab adalah 

serangkaian hasil perbuatan yang diharapkan dari individu dalam batas-batas posisinya, 

sedangkan otoritas adalah tingkat kebebasan yang diharapkan untuk dipraktikkan oleh 

individu dalam posisinya (dalam Sarwono, 2008 : 203). 

Seorang Duta Wisata memiliki tanggungjawab dan otoritas sebagai salah satu 

sosok generasi muda yang dipercaya Disbudpar untuk menjadi representasi daerah melalui 

kegiatan ataupun prestasi yang diraih selama satu periode, dimana semuanya berkaitan 

dengan kebudayaan dan kepariwisataan. Tanggungjawab yang diberikan hendaknya dapat 

dijalani seorang Duta Wisata sebaik mungkin, dimana job desc yang diberikan dan peran di 

lapangan dapat berjalan sama dan sesuai harapan. Kemudian, otoritas yang diberikan 

alangkah baiknya dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh Duta Wisata yang merupakan 

salah satu sosok penting daerah, 



 

 34 

Kemudian, dalam ranah sosiologi, peran diartikan sebagai satu set harapan budaya 

terhadap sebuah posisi tertentu. Kita akan mengatakan si ‘A’ sebagai (misalkan) seorang 

Duta Wisata apabila dia menampilkan “identitas diri”, kepribadian serta perilaku verbal 

(berbahasa sebagai seorang Duta Wisata) dan nonverbal (sopan santun dalam 

menggunakan bahasa isyarat dan bahasa tubuh) sebagaimana layaknya seorang Duta 

Wisata (Liliweri, 2007 : 71). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Promosi sebagai bentuk Komunikasi Pemasaran 

Dari beberapa paparan diatas maka disimpulkan bahwa mempromosikan potensi 

daerah ke khalayak umum adalah tugas pokok yang dimiliki seorang Duta Wisata sesuai 

dengan predikat yang disandangnya. Sehingga, apa itu promosi? Promosi adalah suatu cara 

untuk mengkomunikasikan suatu produk. Kegiatan ini dilakukan untuk menginformasikan 

suatu produk yang berupa barang maupun jasa (Ardhi, 2013 : 3). 

 Zimmerer (2002) mengatakan promosi adalah segala macam bentuk komunikasi 

persuasi yang dirancang untuk menginformasikan pelanggan tentang produk atau jasa dan 
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untuk memengaruhi mereka agar membeli barang atau jasa tersebut yang mencakup 

publisitas, penjualan perorangan dan periklanan (dalam Rangkuti, 2009 : 50). 

Kemudian, Freddy Rangkuti dalam bukunya “Strategi Promosi yang Kreatif” 

mengatakan promosi adalah salah satu dari variabel marketing mix yang sangat penting 

peranannya, sehingga merupakan suatu kegiatan yang harus dilakukan oleh perusahaan 

dalam rangka melaksanakan program promosi bila produknya ingin dikenal oleh 

konsumen secara luas dan sukses di pasar sasaran. (Rangkuti, 2009 : 51) 

Bisa dikatakan bahwa potensi daerah adalah produk yang kemudian ditawarkan 

oleh Duta Wisata kepada khalayak umum. Produk adalah "sesuatu yang dapat ditawarkan 

ke pasar untuk memenuhi keinginan atau butuh"(Pomering, Alan., et al 2011, Journal of 

Sustainable Tourism, Vol.19, No.8). Dalam pariwisata, tujuan mungkin produk, terdiri dari 

barang pribadi dan publik, atau mungkin menjadi "industri" elemen, seperti dayatarik, 

layanan akomodasi atau operator tur. 

Promosi adalah "sarana yang perusahaan berusaha untuk menginformasikan, 

membujuk,dan mengingatkan konsumen - langsung atau tidak langsung - tentang produk 

dan merek yang mereka jual "(Kotler & Keller, 2006, p. 536 dalam Pomering, Alan., et al 

2011, Journal of Sustainable Tourism, Vol.19, No.8).  

Selain itu, promosi dalam pemahaman masyarakat umum adalah promosi penjualan 

dan iklan. Kata promosi juga digunakan untuk menggambarkan segala sesuatu yang 

berkaitan dengan usaha menyampaikan atau menunjukkan sesuatu (Amir, 2005 : 207). 

Promosi kemudian lebih akrab disebut dengan “komunikasi pemasaran” karena 

sesungguhnya upaya seperti iklan atau promosi penjualan adalah upaya menyampaikan 

pesan-pesan tertentu kepada berbagai pihak, termasuk untuk konsumen (Amir, 2005 : 207). 

 

Menurut Lupioyadi & Hamdani (2009 : 120 - 123) dalam bukunya Manajemen 

Pemasaran Jasa, bauran promosi (promotion mix) terdiri atas : 

-  Iklan (advertising), merupakan salah satu bentuk dari komunikasi impersonal yang 

digunakan oleh perusahaan barang atau jasa. 
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-  Penjual perorangan (personal selling), dimana mempunyai peranan penting dalam 

pemasaran jasa karena sifat penjualan perorangan dapat dikatakan lebih luwes karena 

tenaga penjualan dapat secara langsung menyesuaikan penawaran penjualan dengan 

kebutuhan dan perilaku masing-masing calon pembeli 

-  Promosi penjualan (sales promotion) adalah semua kegiatan yang dimaksudkan untuk 

meningkatkan arus barang atau jasa dari produsen sampai pada penjual akhirnya. Point 

of sales promotion terdiri atas brosur, lembar informasi, dan lain-lain. 

- Hubungan masyarakat (public relation) terkait dengan beberapa tugas yaitu membangun 

citra, mendukung aktivitas komunikasi lainnya, mengatasi permasalahan isu yang ada, 

memperkuat positioning perusahaan, memengaruhi publik yang spesifik, mengadakan 

peluncuran untuk produk/jasa baru. 

-  Informasi dari mulut ke mulut (word of mouth), dalam hal ini peranan orang sangat 

penting dalam mempromosikan jasa. Dengan kata lain pelanggan akan berbicara kepada 

pelanggan lainnya, sehingga arus informasi terus berjalan dari satu orang ke orang 

lainnya. 

-  Surat pemberitahuan langsung (direct mail), terdapat enam area dari pemasaran 

langsung, yaitu direct mail, mail order, direct response, direct selling, telemarketing, 

digital marketing. 

Terkait dengan tahap persuasi yang berhubungan dengan psikolog komunikasi 

terdapat attention, interest, desire dan action atau disebut AIDA yang digunakan untuk 

melihat efek secara hierarki dari promosi produk terhadap pangsa pasar potensial. Suatu 

produk pertama-tama tidak dikenal, lalu promosi bekerja agar pasar potensial yang 

dimaksud memberi perhatian (attention). Setelah itu diharapkan tertarik (interest) pada 

produk lalu mempunyai sikap berhasrat (desire) untuk memiliki. Terakhir tahapan 

tindakan membeli (action) yang menjadi sasaran utama dalam promosi tadi (Kristianto, 

2011 : 120). Kemudian berubah menjadi AIDAS dimana ‘S’ nya adalah satisfaction, 

dimana ingin mengetahui apakah konsumen puas dengan kualitas pelayanan yang 

diberikan (Sutiono, 2009 : 47). 
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Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa promosi tidak jauh daripada 

strategi komunikasi. Walaupun pada sub bab sebelumnya sudah dijelaskan mengenai 

pengertian komunikasi, pada sub bab ini komunikasi dibahas lagi , melihat adanya 

kebutuhan lebih akan topik mengenai komunikasi yang menjadi esensi utama kegiatan 

seorang Duta Wisata. 

Menurut Harold D.Laswell (dalam Fathullah, 2007 : 2) komunikasi adalah “Who says 

what in which chanel to whom with that effect”. Pada teori ini Who diartikan sebagai 

komunikator yang memberikan pesan, says what adalah message atau pesan yang ingin 

disampaikan. Kemudian in with chanel adalah medium atau media apa yang digunakan 

saat pesan itu diberikan, to whom adalah komunikan atau penerima pesan dan with that 

effect adalah efek yang ditimbulkan. 

Menurut Mulyana (dalam Hidayat, 2012 : 22), komunikasi sebagai usaha untuk 

membangun kebersamaan pikiran tentang suatu makna atau pesan yang dianut secara 

bersama. 

Di dalam buku Komunikasi Antar Pribadi dan Medianya (Hidayat, 2012 : 24-34) 

memaparkan 7 fungsi komunikasi, yakni : 

1. Fungsi Komunikasi adalah Kebutuhan, bahwa komunikasi itu penting membangun 

konsep-konsep diri kita, aktualisasi diri, untuk kelangsungan hidup, untuk 

memperoleh kebahagiaan, terhindar dari tekanan dan tegangan. 

2. Pembentukan Konsep Diri, konsep diri adalah pandangan kita mengenai siapa diri kita 

dan itu hanya bisa kita peroleh lewat informasi yang diberikan orang lain kepada kita. 

3. Pernyataan Eksistensi Diri, orang berkomunikasi tujuannya adalah untuk 

menunjukkan dirinya eksis, hal ini juga yang disebut dengan aktualisasi diri. 

4. Kelangsungan Hidup, Memupuk Hubungan, Memperoleh Kebahagiaan, melalui 

komunikasi kita dapat memenuhi kebutuhan emosional dan meningkatkan kesehatan 

mental, memperoleh dan memberi informasi yang dibutuhkan, untuk membujuk atau 

mempengaruhi orang lain, mengambil keputusan dan tujuan sosial secara hiburan. 
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5. Komunikasi Sebagai Ekspresif, yaitu sebagai instrumen untuk menyampaikan 

perasaan kita. Biasanya disampaikan atau diekspresikan melalui bahasa verbal dan 

non verbal seperti ; perasaan gembira, sedih, rindu, benci, takut, berani dan lain-lain. 

Menyampaikan ekspresi atau perasaan (emosi) dapat disalurkan melalui 

bentuk-bentuk seni seperti puisi, novel, musik, tarian atau lukisan. 

6. Komunikasi Sebagai Ritual, Mulyana (2003) menjelaskan bahwa komunikasi sebagai 

ritual ini erat kaitannya dengan komunikasi ekspresif yang biasanya dilakukan secara 

kolektif. Contohnya : upacara kelahiran, sunatan, ulang tahun, pertuangan dan 

sebagainya. 

7. Komunikasi Sebagai Instrumental, untuk menyampaikan informasi kepada orang lain 

(to inform), memberikan pendidikan (to educate), sebagai hiburan (to entertain). 

Kemudian menurut Cangara (2013 : 39) Fungsi dan Kegunaan Komunikasi adalah:  

1. Memberi Informasi 

2. Menghibur 

3. Mendidik 

4. Membentuk Opini Publik 

William Powers dan David Lowrey menyatakan bahwa komunikasi yang efektif 

adalah dasar dari komunikasi yang jitu, yaiu komunikasi yang sejalan dengan kognisi (apa 

yang dipikirkan) dari dua atau  tiga individu yang berkomunikasi (Liliweri, 2007 : 228). 

Komunikasi sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu verbal dan non verbal. 

Komunikasi verbal adalah komunikasi yang terdiri dari kata-kata lisan atau tulisan. 

Sedangkan, komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang diungkapkan dengan gerak 

tubuh, tindakan, ekpresi wajah, musik dan gambar (Sari, 2012 : 45).  

Komunikasi Non Verbal biasanya digunakan oleh seseorang yang merupakan 

tindakan dan atribusi (lebih dari penggunaan kata-kata) yang dilakukan seseorang kepada 
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orang lain untuk bertukar makna, yang selalu dikirimkan dan diterima secara sadar oleh 

dan untuk mencapai umpan balik atau tujuan tertentu (Burgoon and Saine dalam Liliweri 

2007 : 175). 

Sehingga selain berbicara secara lisan dan tertulis, perilaku itu dilakukan untuk 

menciptakan makna dalam bentuk lain (Donnell King dalam Liliweri 2007 : 181). 

Fungsi – Fungsi Pesan Nonverbal antara lain adalah: 

1. Fungsi Interpersonal, mampu meningkatkan relasi yang sangat tinggi antara para 

peserta komunikasi, misalnya meningkatkan simpati atau daya tarik kepada lawan 

bicara. 

2. Fungsi Emblematis, pesan non verbal dapat di sampaikan melalui isyarat-isyarat 

gerakan anggota tubuh, terutama tangan. 

3. Fungsi Melengkapi, untuk melengkapi makna yang sudah dinyatakan secara verbal. 

 

 

 

2.6 Pariwisata 

Istilah pariwisata (tourism) baru muncul di masyarakat kira-kira pada abad ke-18, 

khususnya sesudah Revolusi Industri di Inggris (Muljadi, 2012 : 7). Kemudian, kata 

‘pariwisata’ berasal dari dua suku kata, yaitu pari dan wisata. Pari berarti banyak, 

berkali-kali dan berputar-putar, sedangkan wisata berarti perjalanan atau bepergian. Jadi 

pariwisata berarti perjalanan atau bepergian yang dilakukan secara berkali-kali atau 

berkeliling (Muljadi, 2012 : 8).  

Pengertian pariwisata kemudian diperkuat pengertianya, dimana pada  UU No.10 

Tahun 2009 tertulis bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan 
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didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, 

pemerintah, dan pemerintah daerah (Bab 1, Pasal 1, Ayat 3). 

Selain itu, pariwisata menurut Institute of Tourism in Britain (sekarang Tourism 

Society in Britain) di tahun 1976 merumuskan : “Pariwisata adalah kepergian orang-orang 

sementara dalam jangka waktu pendek ke tempat-tempat tujuan di luar tempat tinggal dan 

pekerjaan sehari-harinya serta kegiatan-kegiatan mereka selama berada di tempat-tempat 

tujuan tersebut; ini mencakup kepergian untuk berbagai maksud, termasuk kunjungan 

seharian atau darmawisata/ekskursi” (Pendit, 2006 : 33).  

Disamping kata pariwisata, terdapat kata wisata, kepariwisataan dan obyek wisata, 

dimana semuanya memiliki keterkaitan dan mempunyai definisi berbeda-beda. Wisata 

menurut Undang-Undang (UU) RI No.10 Tahun 2009 adalah kegiatan perjalanan yang 

dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu 

untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata 

yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.  

Kemudian, kepariwisataan menurut UU RI No.10 Tahun 2009 adalah keseluruhan 

kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang 

muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan, 

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pengusaha. Sedangkan, obyek wisata adalah sesuatu 

yang menjadi pusat daya tarik wisatawan dan dapat memberikan kepuasan pada wisatawan 

(Wardiyanta, 2010 : 52). 

Pariwisata, wisata, kepariwisataan maupun obyek wisata selalu melibatkan pihak 

wisatawan didalamnya, dimana wisatawan adalah target daripada kegiatan pariwisata, 

tanpa wisatawan maka kehidupan wisata akan mati. Wisatawan menurut Komisi Liga 

Bangsa-Bangsa (Muljadi, 2012 : 10) adalah mereka yang mengadakan perjalanan untuk 

kesenangan karena alasan keluarga, kesehatan dan lain-lain., mereka yang mengadakan 

perjalanan untuk keperluan pertemuan-pertemuan atau tugas-tugas tertentu (ilmu 

pengetahuan, tugas pemerintah diplomasi, agama, olahraga, dan lain-lain)., kemudian, 

mereka yang mengadakan perjalanan dengan tujuan usaha., serta mereka yang datang 
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dalam rangka perjalanan dengan kapal laut walaupun berada di suatu negara kurang dari 24 

jam. 

Selain aspek pariwisata terdapat aspek budaya, dimana keduanya saling 

berhubungan. Apa itu budaya? Iris Varner dan Linda Beamer, dalam Intercultural 

Communication in the Global Workplace, mengartikan kebudayaan sebagai pandangan 

yang koheren tentang sesuatu yang dipelajari, yang dibagi, atau yang dipertukarkan oleh 

sekelompok orang. Pandangan itu berisi apa yang mendasari kehidupan, apa yang menjadi 

derajat kepentingan, tentang sikap mereka yang tepat terhadap sesuatu, gambaran suatu 

perilaku yang harus diterima oleh sesama atau yang berkaitan dengan orang lain (dikutip 

dari Norhayati Ismail dalam Liliweri 2007 : 7-8). 

Disamping itu, Alfred G.Smith mengatakan bahwa budaya adalah kode yang kita 

pelajari bersama dan untuk itu dibutuhkan komunikasi (Mulyana, 2005 : 14). 

Sementara itu, Trenholm dan Jensen mendefinisikan budaya sebagai seperangkat 

nilai, kepercayaan, norma dan adat istiadat, aturan dan kode, yang secara sosial 

mendefinisikan kelompok-kelompok orang, mengikat mereka satu sama lain dan memberi 

mereka kesadaran bersama (Mulyana, 2005 : 15). Definisi ini tidak jauh berbeda 

pengertiannya dengan definisi yang dinyatakan oleh Levo-Henriksson, dimana 

kebudayaan itu meliputi semua aspek kehidupan kita setiap hari, terutama pandangan 

hidup apapun bentuknya, baik itu mitos maupun sistem nilai dalam masyarakat (dalam 

Liliweri, 2007 : 10). 

Kemudian, Larry A. Samovar dan Richard E.Porter mengungkapkan kebudayan 

dapat berarti simpanan akumulatif dari pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, nilai, 

sikap, makna, hirarki, agama, pilihan waktu, peranan, relasi ruang, konsep yang luas, dan 

objek material atau kepemilikan yang dimiliki dan dipertahankan oleh sekelompok orang 

atau suatu generasi. Demikian pula kebudayaan bisa berarti sistem pengetahuan yang 

dipertahankan oleh sejumlah orang dalam sebuah kelompok yang besar (Gudykunst dan 

Kim, 1992). Bahkan lebih tegas lagi Edward T.Hall mengatakan bahwa kebudayaan adalah 

komunikasi dan komunikasi adalah kebudayaan (Edward T.Hall dalam Liliweri 2007 : 9) 
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2.7 Grand Theory 

 Grand theory adalah  “is theory that is all encompassing or attempts to be” , yaitu 

teori yang mencakup semua atau mencoba untuk menjadi (Wormer, 2007 : 17).  

 Grand theory gives a starting point and structures our approach to theorizing (Smith 

& Hitt, 2005 : 1997) 

 Grand Theory is a system of interrelated abstract concepts and propositions that 

comprehensively describe and explain large categories of phenomena non 

probabilistically. A grand theory lays out proposed universal laws that guide the 

interrelationship of the concepts comprising the phenomena (Rabin, 2003 : 1192). 

Beberapa pernyataan tersebut mencoba mengungkapkan bahwa grand theory adalah teori 

besar yang secara universal diusulkan untuk memandu keterkaitan konsep yang terdiri dari 

fenomena-fenomena. Sehingga, grand theory adalah teori yang menjadi dasar adanya teori 

lain dan menjadi acuan teori lainnya, dimana teori ini utama dan merupakan titik awal 

untuk menganalisa teori lainnya. 

 Grand theory pada penelitian ini diambil dari pernyataan Ivy Ledbetter Lee 

(1877-1934), yaitu tokoh yang sangat berpengaruh dan telah memberikan kontribusi besar 

dalam perkembangan ilmu dan praktek Public Relations (PR). Lee menyatakan bahwa 

mempraktikan PR adalah seni dimana kreativitas dan inovasi harus kritis. Selain itu, 

menurut Lee kegiatan PR tidak lebih dari serangkaian acara jangka pendek untuk menarik 

publisitas dan memenuhi tujuan tertentu. “PR activities were no more than a series of short 

term events to attract publicity and fulfil a specific purpose” (Butterick, 2011 : 9). 

Kemudian, pernyataan yang hingga sekarang sangat mempengaruhi kinerja PR 

adalah “ He believed that rather than keep quite and say nothing, the best policy was to be 

as open as possible and to communicate with the outside world”. Pernyataan ini kemudian 

secara nyata beliau aplikasikan dengan membuat Press Release yang didalamnya ada 

pernyataan verbatim secara jujur dan berani, yaitu mengenai kecelakaan di Pennsylvania 

Railroad, yaitu tempat Lee bekerja sebagai praktisi PR. Sebelumnya, perusahaan ini sangat 

menutup aksesnya untuk diliput oleh jurnalis, sehingga atas keberanian dalam pembuatan 
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Press Release yang kemudian tertera di New York Times ini, Pennsylvania Railroad 

memenangkan pujian atas keterbukaan dan kejujurannya (Butterick, 2011 : 11). 

Selain itu, diambil dari buku berjudul Places : Identify, Image and Reputation, yang 

ditulis oleh Simon Anholt (2010), di buku ini beliau menuliskan “On the one hand, 

“brand” is a perfect metaphor for the way places compete with each other in the global 

marketplace for products, services, events, ideas, visitors, talent, investment and 

influence” (Anholt, 2010 : 1). Pada teori tersebut Simon Anholt ingin menjelaskan bahwa 

merek adalah metafora yang sempurna sebagai jalan atau tempat untuk bersaing satu sama 

lain, entah itu di pasar global untuk produk, layanan, acara, ide, pengunjung, bakat, 

investasi dan pengaruh. Terkait dengan teori tersebut Duta Wisata yang berperan sebagai 

tokoh/icon daerah berusaha untuk memperkenalkan dan mempromosikan pariwisata 

daerah mereka, yang dapat dikatakan suatu “produk” daerah. Oleh sebab itu, seorang Duta 

Wisata sebelumnya sudah dibekali berbagai ilmu demi kesuksesan promosi tersebut yang 

juga merupakan ajang untuk membangun kepercayaan masyarakat melalui pembangunan 

citra dan merek yang baik. Kesuksesan promosi tentu dipengaruhi oleh usaha pembawaan 

citra dan pemerekan yang dibangun oleh seorang Duta Wisata. Oleh sebab itu, peneliti 

mengambil teori ini menjadi teori utama/grand theory pada penelitian Peran Mas dan 

Mbak Duta Wisata Dalam Mempromosikan Kota Salatiga. Hal tersebut sebab, peran 

seorang Duta Wisata sejatinya berkaitan dengan “brand” itu sendiri, yaitu bagaimana 

kesuksesan suatu rencana promosi sangat berkaitan dengan bagaimana pembawaan Duta 

Wisata selama mencitrakan merek tersebut, yakni produk daerah itu sendiri. 

 


