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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Jawara Duta Wisata Kota Salatiga (juara 1) Tahun 2011-2013 semuanya berjumlah 

6 orang, yang terdiri dari pasangan laki-laki dan perempuan (Mas dan Mbak). Mereka 

semuanya mempunyai masa kerja atau masa bakti sebagai Duta Wisata selama satu 

periode, yaitu satu tahun. Setelah itu, jawara atau non jawara Duta Wisata Kota Salatiga 

secara otomatis akan tergabung dalam Paguyuban Duta Wisata Kota Salatiga (Pandawa). 

Semua Duta Wisata Kota Salatiga yang belum ataupun yang sudah tergabung dalam 

Pandawa akan dipimpin dan dibina salah satunya oleh Kepala Seksi Dinas Pariwisata 

(Kasek) Kota Salatiga yang tergabung dalam Dishubkombudpar, Bpk.Selso Vicente Maria, 

SH. Selain itu, Duta Wisata Salatiga kedepannya juga akan bekerjasama dengan pihak 

industri pariwisata dimana dalam bab ini akan dibahas lebih lengkap lagi. 

4.1 Hasil Penelitian 

Hasil penelitian didapat berdasarkan hasil wawancara dengan jawara Mas dan 

Mbak Duta Wisata Kota Salatiga periode Tahun 2011-2013, yakni Mbak Elen (2011), Mas 

Bernhard (2012), Mas Dodi (2012), Mas Moses (2013). Untuk Tahun 2012 peneliti 

mengambil narasumber sebanyak 2 orang, yaitu Mas Bernhard dan Mas Dodi dikarenakan 

saat masa kerja selama satu periode, Mas Dodi (2012 juara 3) lebih banyak menggantikan 

peran dari Mas Bernhard yang merupakan Mas juara 1 Tahun 2012. Peneliti juga menggali 

informasi tentang peran Duta Wisata Kota Salatiga dari Ketua Paguyuban Duta Wisata 

Kota Salatiga, Mas Prast. Selain itu, informasi didapat melalui observasi pribadi peneliti 

yang merupakan Finalis Duta Wisata Kota Salatiga Tahun 2013, sehingga sedikit 

banyaknya peneliti sudah mengetahui mengenai dunia Duta Wisata Kota Salatiga.  

Kemudian, peneliti juga melakukan wawancara dengan Kasek Pariwisata Kota 

Salatiga (Dishubkombudpar Kota Salatiga), Bpk.Selso Vicente Maria, SH., Tokoh Seni 

Salatiga, Bpk.Didik Bibasari, dan Pelaku Industri Pariwisata Kota Salatiga pada usaha 
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Akomodasi(Hotel), yaitu Grand Wahid Hotel dan Laras Asri Hotel & Resort., Jasa Boga 

(Kuliner), yaitu Ronde Jago., Industri Seni Batik, Batik Selotigo., Perusahaan 

Hiburan/Wahana Hiburan, yaitu Atlantic Dreamland., Perusahaan Jasa Perjalanan Wisata 

(Tour & Travel), yaitu Nusantara Tour Travel dan An Tour., dan Industri Seni Batik 

Selotigo.  

Analisa penelitian ini menggunakan teknik analisa Miles dan Huberman, yaitu 

dengan melakukan reduksi data, penyajian data dan penarikan serta pengujian kesimpulan. 

Data  penelitian ini sendiri didapat dari hasil wawancara, observasi, studi pustaka dan 

beberapa dokumen. 

Berikut ini adalah hasil penelitian yang didapat peneliti melalui proses yang sudah 

dilakukan di lapangan : 

4.1.1 Pariwisata Kota Salatiga 

  Pariwisata dewasa ini tidak terlepas dari kehidupan manusia, dimana kebutuhan ini 

akan coba dipenuhi manusia setelah kebutuhan pokok sudah tercapai. Disamping itu, 

pariwisata merupakan sumber daya yang penting bagi daerah yang menjadi tempat tujuan 

wisata dan merupakan lahan dan sumber pendapatan yang sangat potensial (Wardiyanta, 

2010 : 50-51). Maka dari itu, berkembangnya pariwisata dapat mendatangkan banyak 

manfaat ekonomi, sosial, budaya suatu kecamatan, kabupaten, kota hingga negara. Salatiga 

adalah salah satu kota di Indonesia yang mempunyai potensi tersebut. 

 Salatiga adalah kota yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, tepatnya berada di 

kaki Gunung Merbabu dan dikelilingi panorama indah dari Gunung Telomoyo, Gajah 

Mungkur dan Payung Rong. Dekat dengan banyak gunung membuat udara di Kota Salatiga 

berhawa sejuk dan segar. Kota ini terdiri dari 4 kecamatan, 22 kelurahan dan memiliki luas 

wilayah ± 60 km2. Selama ini, kota yang memiliki slogan dan sesanti “Hati Beriman” 

dikenal sebagai Kota Transit dan berada di sekeliling Joglosemar (Jogja, Solo, Semarang). 

Pada aspek pariwisata, Kota Salatiga bisa dikatakan stagnan dan belum 

menunjukkan peningkatan yang besar. Keadaan tersebut bisa terlihat dari minimnya 

jumlah tempat wisata di Kota Salatiga hingga kini. Padahal kebutuhan akan hiburan selalu 
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bertambah dan beragam, apalagi melihat populasi penduduk Kota Salatiga yang berjumlah 

192.291 jiwa (data Tahun 2013). Disamping itu, pariwisata dewasa ini layaknya kebutuhan 

sekunder, dimana manusia akan memenuhinya setelah kebutuhan primer sudah terpenuhi. 

Selama ini, masyarakat Salatiga harus dapat menerima kenyataan bahwa kota 

dimana mereka tinggal tidak memiliki cukup banyak obyek wisata untuk dikunjungi, 

misalkan wisata alam, wisata peninggalan budaya, wisata belanja ataupun wisata wahana 

permainan dan pertunjukkan. Kota Salatiga cenderung lebih unggul dalam wisata kuliner 

(hasil wawancara dan data), dimana terdapat banyak jenis macam kuliner, mulai dari 

makanan khas Salatiga, Jawa Tengah hingga luar pulau Jawa. Pada pengertiannya obyek 

wisata adalah sesuatu yang menjadi pusat daya tarik wisatawan dan dapat memberikan 

kepuasan pada wisatawan (Wardiyanta, 2010 : 52). 

Minimnya aset wisata di Kota Salatiga dapat kita tinjau dari jumlah tempat wisata 

yang ada di Kota berhawa sejuk segar ini. Berdasarkan hasil observasi, wawancara, web, 

buku dan brosur, berikut adalah tempat wisata yang dimiliki Kota Salatiga, yaitu: 

1. Agro Wisata Salib Putih, tempat wisata ini biasa digunakan untuk rekoleksi/retreat, 

pelatihan, outbond maupun berbagai acara seminar dimana di lokasi ini juga terdapat 

kolan renang dan taman. 

2. Atlantic Dreamland, adalah wahana rekreasi keluarga satu-satunya yang terbesar dan 

terlengkap di Kota Salatiga. Selain itu, merupakan satu-satunya wisata buatan yang 

terdapat di Kota Salatiga (menurut hasil wawancara dan data). Atlantic Dreamland 

memiliki luas area 3,5 hektar, dimana terdapat 19 wahana permainan, yaitu kolam 

renang besar, waterboom, water toys, boom-boom car, flying fox, circular track, mini 

coaster, carousel, balon loncat, water roller, theater 4D, kuda pony, battery car, becak 

mini, pirates ship, mini train, ATV, softplay trampoline dan otoped. Wahana 

permainan/fasilitas di Atlantic Dreamland sebenarnya sudah cukup beragam, yaitu 

mulai dari wahana air hingga wahana menguji adrenalin. Untuk harga Atlantic 

Dreamland menawarkan harga yang relatif murah, yaitu Rp.5000 untuk tiket masuk, 

kemudian untuk wahana bisa diakses dengan tiket per wahana atau tiket terusan. 

Untuk tiket terusan pengunjung hanya membayar Rp.55.000,- berlaku Senin sampai 
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Minggu, tiket ini sudah termasuk tiket masuk dan pengunjung dapat mengakses 

permainan dengan berulang-ulang atau sepuasnya hampir semua wahana. 

3. Makam Ki Hajar Sampurno merupakan bentuk wisata budaya dan religi. Disini para 

peziarah, biasanya pada tanggal 1 Muharam (Syuro) setiap tahun melakukan ritual 

dengan maksud memohon rejeki dan keberuntungan selama setahun kedepan. Makam 

ini dipercaya dapat menunjukkan peruntungan atau nasib seseorang. Pada masa 

karantina Duta Wisata Kota Salatiga, para finalis biasanya akan mengunjungi makam 

ini, dimana mereka akan mendengarkan asal mula makam ini dari juru kunci yang ada 

disana, kemudian mereka akan diminta panitia untuk menganalisis tempat maupun 

kondisi makam ini untuk dimasukkan ke laporan hasil observasi lapangan. 

4. Desa Wisata Tingkir Lor, merupakan desa kecil yang mempunyai pemandangan indah 

nan asri yang terletak di perbatasan Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang. Desa 

Wisata Tingkir Lor memang secara resmi belum menjadi desa wisata, namun di desa 

ini terdapat pusat konveksi, dimana produksi mereka kemudian di pasarkan ke luar 

pulau, yaitu Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Sumatera. Selain konveksi, masih ada 

UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) pembuat sapu ijuk, kue pia, keripik 

tempe, kerupuk krecek, gula kacang, krayon, tembikar dan lainnya. 

5. Cagar Alam Prasasti Plumpungan, cagar budaya Prasasti Batu Plumpungan 

merupakan cikal bakal lahirnya kota Salatiga sejak tahun 750 M, tepatnya hari Jumat, 

24 juli 750 Masehi. Di batu tersebut tertulis “Srir Astu Swasti Prajabhyah” yang 

artinya “Semoga Bahagia, Selamatlah Rakyat Sekalian”. Sebagai peninggalan yang 

sangat bersejarah untuk Kota Salatiga, Prasasti ini seakan-akan tidak terlalu 

dipedulikan. Hal tersebut dapat terlihat dari kondisi tempat prasasti itu berada, dimana 

bangunan utama atau letak prasasti tersebut kurang menunjukkan bahwa prasasti itu 

adalah peninggalan yang berharga dan memiliki nilai sejarah tinggi. 

Seperti yang kita ketahui, seseorang bisa melakukan kegiatan promosi apabila 

barang yang ingin dipromosikan itu exist. Disimpulkan berdasarkan teori Anholt (2010) 

dalam bukunya “Place” menyatakan bahwa kekuatan promosi di dukung oleh keadaan 
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dimana benda atau tempat yang ingin dipromosikan itu memang ada (exist) dan memiliki 

kualitas dan kuantitas seperti yang acapkali diharapkan.  

Pada kenyataannya, di Kota Salatiga sendiri aset wisata itu belum banyak, sehingga 

Mas dan Mbak Duta Wisata menjadi kesusahan untuk mempromosikan tempat-tempat 

pariwisata yang, dimana sebagian dari tempat wisata tersebut memiliki kondisi yang belum 

terjamah secara maksimal oleh Pemkot ataupun pihak investor, dimana secara tata kelola 

dan fasilitas tempat-tempat wisata tersebut masih kurang. Padahal kebutuhan akan hiburan 

selalu bertambah apalagi melihat jumlah penduduk yang ada di kota ini, terlebih tidak 

adanya citywalk/mall, bioskop, museum atau hiburan malam di Kota Salatiga. Kehadiran 

dan peran aktif Mas dan Mbak Duta Wisata Kota Salatiga diharapkan dapat menjadi pelita 

dan jembatan dalam membawa perubahan pada Kota Salatiga, yaitu berkontribusi dalam 

memberikan ide dan saran yang dapat memajukan pariwisata Kota Hati Beriman ini. 

 

 

 

4.1.2 Pemilihan Duta Wisata Kota Salatiga 

Pemilihan Duta Wisata yang sudah tercatat hingga saat ini sudah diikuti oleh 32 

provinsi dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Hal ini berarti tiap-tiap daerah di 32 

provinsi mengirimkan kandidatnya untuk mengikuti perhelatan Pemilihan Duta Wisata di 

Tingkat Provinsi untuk maju ke Tingkat Nasional.  

Salatiga adalah salah satu kota di Provinsi Jawa Tengah yang mengikuti perhelatan 

ini, sehingga tiap tahunnya terhitung dari Tahun 2007 Kota Salatiga sudah mengirimkan 

sebanyak 8 (delapan) kandidat maju ke Tingkat Provinsi. Pemilihan ini tidak lain bertujuan 

untuk meningkatkan citra dan eksistensi daerah ke khalayak umum secara luas. Pemilihan 

ini juga memiliki tujuan positif dimana pemerintah ingin agar generasi muda dapat ikut 

peduli dan berpartisipasi dengan program pemerintah dalam rangka memajukan daerah. 

Selain itu, generasi muda dapat memupuk pengetahuan dan kecintaannya kepada seni 

budaya dan pariwisata lokal sedari muda. 
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Begitu banyak potensi daerah Kota Salatiga dalam bidang seni budaya dan 

pariwisata yang mungkin saja masyarakat setempat pun kurang paham dan tahu mengenai 

hal tersebut. Sehingga, dengan adanya peran Duta Wisata Kota Salatiga diharapkan 

masyarakat setempat dan luar Salatiga dapat mengetahui informasi seputar seni budaya dan 

pariwisata Kota Salatiga. Dengan begitu, diharapkan agar masyarakat luas khususnya 

masyarakat setempat dapat termotivasi untuk ikut peduli dalam memajukan Kota Salatiga, 

yaitu melestarikan seni, budaya dan pariwisata yang ada dengan menjadi fasilitator atau 

partisipan di berbagai kegiatan yang berkaitan dengan bidang tersebut. 

 

 

 

 

4.1.3 Mas Mbak Duta Wisata Kota Salatiga 

Mas dan Mbak Duta Wisata Kota Salatiga hingga kini dipimpin dan dibina salah 

satunya oleh Bpk Selso Vicente Maria, SH., atau yang biasa disapa dengan Bpk.Selso. 

Beliau memiliki jabatan sebagai Kepala Seksi Pariwisata yang tergabung dalam 

Dishubkombudpar (Dinas Perhubungan, Komunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata). Bpk 

Selso sudah menduduki jabatan tersebut selama kurang lebih 6 tahun, yaitu terhitung mulai 

dari Tahun 2009. Dishubkombudpar merupakan sebuah Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD)/Institusi Pemerintah Daerah Kota Salatiga. 

Bpk Selso menyatakan bahwa Duta Wisata Kota Salatiga merupakan hasil/produk 

dari pelaksanaan tugas, program dan kegiatan Dishubkombudpar itu sendiri. Selain itu, 

hubungan sebagai mitra kerja dalam pengembangan pembangunan kepariwisataan, 

khususnya dalam hal mempromosikan potensi dan produk pariwisata Kota Salatiga. 

Definisi tetap untuk Duta Wisata memang belum ada, tetapi dapat dilihat dari 

berbagai sumber bahwa pengertian dari Duta Wisata itu tetap mengarah ke pengertian yang 

serupa. Seperti yang tertulis di buku Pemilihan Mas dan Mbak Duta Wisata Jawa Tengah, 
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Duta Wisata adalah seseorang yang dapat diandalkan untuk mempromosikan bidang 

pariwisata kepada calon-calon wisatawan dalam rangka meningkatkan citra daerah. 

Kemudian, dari berbagai sumber mengatakan secara umum Duta Wisata adalah 

seseorang yang bertugas untuk mempromosikan potensi daerahnya ke masyarakat luas. 

Pengertian tersebut tidak jauh berbeda artinya dengan pengertian Duta Wisata yang 

diberikan oleh Bpk.Selso yang menyatakan bahwa Duta Wisata adalah seseorang atau 

beberapa orang, baik putra maupun putri yang ditunjuk dan dipercayai untuk mewakili 

sebuah negara atau sebuah daerah baik provinsi, kabupaten maupun kota dalam 

mempromosikan potensi pariwisata yang ada di negara, provinsi, kabupaten dan kota yang 

diwakilinya.  

Pernyataan lainnya mengatakan bahwa Duta Wisata khususnya Duta Wisata Kota 

Salatiga adalah sosok remaja yang dipilih oleh Pemkot Salatiga (Pemerintah Kota Salatiga) 

yang mengikuti tahapan-tahapan pemilihan dan memiliki kriteria yang sesuai dengan apa 

yang menjadi ketentuan dan bertugas untuk memperkenalkan dan mempromosikan segala 

aspek budaya atau pariwisata Kota Salatiga ke masyarakat luas. Pendapat ini merupakan 

rangkuman pernyataan dari berbagai pihak yang tergabung dalam industri pariwisata, yaitu 

bidang perhotelan, jasa perjalanan wisata, kuliner dan obyek wisata. Sedangkan menurut 

peneliti sendiri Duta Wisata adalah seseorang yang memiliki kecerdasan, kreatifitas, dan 

kepribadian yang baik yang dipercaya oleh pemerintah setempat untuk memperkenalkan 

dan mempromosikan potensi daerah kepada masyarakat luas. 

Duta Wisata Kota Salatiga terdiri dari pasangan laki-laki dan perempuan yang biasa 

disebut dengan panggilan Mas dan Mbak. Mas dan Mbak merupakan sebutan untuk Duta 

Wisata Kota Salatiga yang merujuk kepada pengertian muda-mudi, laki-laki dan 

perempuan di Kota Salatiga. Merujuk kepada muda-mudi karena ketentuan peserta yang 

mengikuti perhelatan Duta Wisata tergolong dalam kategori umur yang masih muda, yakni 

17-25 tahun.  

Mas dan Mbak Duta Wisata Kota Salatiga dapat dikatakan sebagai salah satu ikon 

Kota Salatiga, dimana mereka diharapkan dapat menjadi contoh dan panutan yang positif 

bagi muda-mudi lainnya.  
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Selain itu setelah pemilihan, jawara Mas Mbak Kota Salatiga tentu menjadi sorotan 

publik dan menyita perhatian masyarakat sekitar. Hal tersebut dikarenakan Mas dan Mbak 

ini secara aktif akan membawa nama Kota Salatiga ke masyarakat luas melalui 

kegiatan-kegiatan yang mereka ikuti yang berkaitan dengan dunia seni budaya dan 

pariwisata.  

Selain mengikuti serangkaian kegiatan diluar Kota Salatiga, mereka juga secara 

aktif akan mengikuti serangkaian kegiatan di Kota Salatiga, dimana pada 

kegiatan-kegiatan tersebut pasangan jawara Duta Wisata Kota Salatiga akan 

memperkenalkan potensi-potensi yang ada di Kota Salatiga ke masyarakat luas, entah itu 

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

bermain dan pertunjukkan. Oleh sebab itu, jawara Mas dan Mbak Salatiga wajib memiliki 

kerjasama yang baik dan kompak dalam bertugas dan mendalami peran mereka sesuai 

dengan predikat yang mereka sandang selama satu periode/satu tahun. 

 

 

4.1.4 Pandawa Salatiga 

Peran seorang jawara atau non jawara Duta Wisata Kota Salatiga sebenarnya tidak 

berakhir selama satu periode saja. Setelah itu, finalis maupun pemenang Duta Wisata Kota 

Salatiga tetap bisa berpartisipasi dan berkarya di berbagai kegiatan yang berbau seni 

budaya dan pariwisata. Hal tersebut karena semua finalis yang sudah melewati malam 

Grand Final secara langsung masuk dalam Pandawa, yaitu Paguyuban Duta Wisata Kota 

Salatiga. Paguyuban ini didirikan dengan fungsi sebagai wadah/perkumpulan semua anak 

Duta Wisata di Kota Salatiga. Disini, anak-anak Duta Wisata jawara ataupun non jawara 

dapat saling sharing, menuangkan ide, berkarya dan terlibat aktif pada kegiatan yang 

berbau seni budaya dan pariwisata. Misalkan, menjadi panitia atau partisipan di berbagai 

kegiatan yang berbau seni budaya dan pariwisata \di daerah sekitar Jawa Tengah 

khususnya di Kota Salatiga.  
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Pandawa adalah organisasi mandiri yang secara struktural tidak masuk dalam 

Pemkot ataupun Disbudpar, namun dalam menjalankan kegiatannya organisasi ini tetap 

bisa meminta bantuan ataupun kerjasama dengan pihak Pemkot dan Disbudpar. Hingga 

saat ini Pandawa dipimpin oleh Mas Prast Lisaputra yang akrab dipanggil Mas Prast. 

Menjadi Ketua Pandawa Salatiga seseorang wajib terlebih dahulu mengikuti proses 

Pemilihan Duta Wisata Kota Salatiga, perihal menjadi jawara ataupun non jawara tidak 

menjadi masalah. Sebelum memimpin Pandawa Mas Prast adalah Mas finalis Duta Wisata 

Kota Salatiga Tahun 2008 dan Mas jawara (juara 1) Duta Wisata Kota Salatiga Tahun 

2009. Setelah itu, pada Tahun 2011 beliau dipercayai untuk memegang posisi sebagai 

Ketua Pandawa Salatiga oleh pimpinan sebelumnya.  

Menurut Mas Prast, Duta Wisata itu penting ada di Kota Salatiga karena dengan 

begitu potensi yang dimiliki Kota Salatiga dapat diketahui oleh masyarakat luas. Terlepas 

dari hal tersebut, menurut penulis masih banyak hal positif lainnya terkait dengan adanya 

Pandawa Salatiga ini. Seperti fungsi awalnya perkumpulan ini dibuat, yaitu sebagai wadah 

berkumpulnya anak-anak Duta Wisata Kota Salatiga, maka disini kita dapat bertemu, 

sharing bahkan menjalin kerjasama dengan Duta Wisata Kota Salatiga jawara maupun non 

jawara tahun-tahun sebelumnya.  

 

Organisasi mandiri ini juga menjadi tempat untuk menambah relasi dan partner 

baru yang memiliki ketertarikan di bidang yang sama. Hal tersebut lebih-lebih berguna 

bagi Duta Wisata Salatiga yang baru, sehingga dengan bertemu dan berbagi pengalaman 

dengan Duta Wisata Salatiga sebelumnya maka Duta Wisata Salatiga yang baru dapat 

memiliki pandangan dan wawasan yang lebih luas. 

Pandawa yang merupakan jebolan dari Pemilihan Duta Wisata Kota Salatiga 

memiliki peran dimana mereka dapat menjadi inisiator, motivator, creator dan fasilitator. 

Berikut ini adalah kegiatan-kegiatan yang pernah dibuat oleh Pandawa : 

1. Kanopi, pentas seni ini rutin diadakan dan direncanakan berlangsung 8x dalam 

setahun. Pentas seni ini merupakan hasil kerjasama Dishubkombudpar dengan 

Pandawa. Kegiatan ini berusaha menampung seniman-seniman muda yang 
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membutuhkan panggung untuk menampilkan bakat dan karyanya. Pada pentas seni ini 

akan dipertunjukkan seni tari, menyanyi, fashion show dan sebagainya. 

2. Setiap Bulan Desember saat memperingati Hari AIDS sedunia, anak-anak Pandawa 

akan turun ke jalanan dan membagikan pita dan brosur kepada masyarakat. Selain itu, 

di bulan yang sama, dimana Hari Ibu diperingati, anak-anak Pandawa akan turun ke 

jalanan untuk memberi bunga. 

3. Mengadakan penggalangan dana untuk korban banjir dan gempa bumi (tidak menutup 

mengadakan penggalangan dana lainnya). 

4. Menjadi penyelenggara dan partisipan dalam kegiatan Kirab Budaya, yaitu kegiatan 

Memperingati Hari Jadi Kota Salatiga setiap tanggal 24 Juli.  

5. Menjadi tamu undangan dan ikon di Festival Budaya PSBI yang sekarang berganti 

nama menjadi IICF. Di pentas seni ini Pandawa akan mempromosikan potensi Kota 

Salatiga. 

6. Mengadakan ajang pencarian bakat menyanyi “Super Pop Star” yang bekerjasama 

dengan bagian Humas Setda (Sekretaris Daerah) Kota Salatiga. 

 Melihat banyaknya daftar kegiatan yang pernah dibuat dan diikuti oleh Pandawa 

memperkuat pernyataan Mas Prast, bahwa kehadiran Duta Wisata itu penting ada di Kota 

Salatiga. Anak-anak Duta Wisata yang tergabung dalam Pandawa membuktikan bahwa 

kehadiran mereka tidaklah sia-sia, dimana mereka dapat memberikan kontribusi yang 

cukup bermanfaat untuk Kota Salatiga tercinta. 

Selain Pandawa, terdapat organisasi yang memiliki pengaruh terhadap Pemilihan 

Duta Wisata di Kota Salatiga, yaitu Perkumpulan Seni Bibasari. Perkumpulan Bibasari 

merupakan perkumpulan seni yang menjadi pionir di Kota Salatiga, yaitu berdiri sejak 

tahun 1975.  Bibasari merupakan singkatan dari Bimbingan Pengembangan Seni Tari, 

yang pada mulanya menjadi perkumpulan yang mengajar seni tari, seni teater, seni musik, 

seni kriya, seni sastra, dekorasi dan kerajinan.  
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Salah satu perintis Bibasari adalah Bpk. Didik Endaryanto, beliau pernah mengisi 

kegiatan pemilihan Duta Wisata Kota Salatiga yang awalnya disebut pemilihan Putra dan 

Putri Salatiga. Beliau sudah berkiprah dalam bidang seni sejak taman kanak-kanak dan 

pada saat duduk dibangku SMP beliau sudah menjadi koreografer seni tari yang diikuti 

oleh pejabat-pejabat kala itu. Beliau yang sudah lahir 63 tahun silam sudah sering menjadi 

pengurus beberapa organisasi seni yang secara struktur dibentuk oleh pemerintah 

pusat/daerah. Terakhir kali, beliau menjadi ketua umum di Dewan Kesenian Kota Salatiga 

(DKS), dan sekarang menjadi dewan pengarah. 

Bibasari memiliki kaitan dengan Pemkot Salatiga sebagai suatu lembaga sosial 

kemasyarakatan dan  mereka  tidak terikat secara struktural dengan Pemkot Salatiga. 

Sebagai lembaga sosial kemasyarakatan Bibasari merasa wajib memberikan kontribusi 

pada masyarakat Kota Salatiga dan pemerintah, sehingga pada prinsipnya 

program-program yang dinilai positif bersedia Bibasari bantu tanpa diminta.  

Kemudian, kaitan Bibasari dengan Duta Wisata adalah menjadi pihak yang 

sama-sama bergerak dalam bidang seni budaya dan Bibasari siap membantu apabila Duta 

Wisata Kota Salatiga membutuhkan kerjasama ataupun bimbingan. Selain itu, apabila ada 

kegiatan yang bisa menampilkan Duta Wisata maka Bibasari akan menarik mereka untuk 

berpartisipasi.  

Beberapa contoh tindakan Bibasari yang membawa perubahan besar pada Kota 

Salatiga, yaitu memecahkan rekor membuat Teklek terbesar dan baris Teklek terbanyak 

yang dibantu oleh etnis-etnis yang ada di UKSW salah satunya adalah etnis Kalimantan. 

Disamping itu, Bibasari menjadi jembatan pertama yang mengusulkan dan menyalurkan 

olahraga dancing yang diikuti oleh anak-anak Duta Wisata dan Pandawa Salatiga ke 

Tingkatan Organisasi Olahraga Dancing.  

Kemudian, Bibasari juga menawarkan program pembinaan pelatihan dibidang 

karawitan dan melibatkan seni tersebut di Festival Mata Air, yaitu pementasan seni dari 

seniman lokal hingga internasional, dimana festival ini diselenggarakan bertujuan untuk 

menyadarkan masyarakat dan pemerintah akan pentingnya konservasi mata air untuk 

kehidupan sekarang dan mendatang. Disamping pementasan seni, festival ini juga 
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mengadakan aksi menanam pohon dan penggunaan daur ulang sampah sebagai bentuk 

kecintaan dan kepedulian kepada lingkungan. 

 

 

4.1.5 Kriteria Menjadi Seorang Duta Wisata 

Menjadi seorang Duta Wisata tidaklah mudah, para peserta yang notabene adalah 

anak-anak muda yang memiliki kisaran umur 17-25 tahun, harus melewati beberapa 

tahapan seleksi terlebih dahulu, yakni : 

1. Seleksi Administrasi 

Peserta wajib untuk melakukan pengukuran tinggi dan berat badan, dimana 

tinggi minimal peserta perempuan 165 cm, dan untuk laki-laki 170 cm. 

Kemudian, peserta wajib untuk mengisi dan menyerahan data diri, prestasi, 

pendidikan, dan pengalaman yang pernah diikuti. Selain itu, peserta diwajibkan 

untuk melampirkan surat ijin dari orangtua agar kegiatan ini bisa diketahui oleh 

pihak orang tua, dan 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 memiliki KTP di 

daerah setempat dimana pemilihan Duta Wisata diselenggarakan. 

2. Tes Wawancara dan Cara Berjalan 

Setelah data dan dokumen yang dibutuhkan oleh panitia terkumpul, maka 

peserta akan mengikuti tahap selanjutnya, yakni seleksi berupa wawancara dan 

cara berjalan. (Seleksi ini bisa tetap atau bertambah). Seleksi ini bertujuan 

untuk mengetahui seberapa besar informasi yang peserta ketahui tentang 

pariwisata dan bagaimana kepribadian serta pembawaan diri mereka di tengah 

banyak orang. Setelah itu, peserta yang lulus dari tahapan seleksi administrasi, 

wawancara dan cara berjalan akan ditetapkan sebagai finalis tetap Duta Wisata 
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Kota Salatiga. Untuk para finalis tetap wajib untuk mengikuti karantina dan 

mematuhi aturan-aturan yang berlaku. 

 Seleksi dan tes ini sesuai dengan kenyataan di lapangan, namun untuk ketentuan umur 

panitia terkadang tidak mematok harus berumur 17-25 tahun. Contohnya pada Pemilihan 

Duta Wisata Kota Salatiga Tahun 2013, ada finalis yang sebenarnya tidak memenuhi 

kriteria dalam umur alias mempunyai umur dibawah 17 tahun, namun tetap lolos seleksi 

dan mengikuti proses pemilihan hingga malam Grand Final.  

Sebenarnya, umur dibawah 17 dan diatas 25 tidak dapat lolos seleksi, namun 

Bpk.Selso mengakui hal tersebut dilakukan agar Pemilihan Duta Wisata Kota Salatiga 

lebih ramai, lagipula kategori umur yang diterima biasanya hanya kurang beberapa bulan 

saja dari kategori umur yang ditentukan. Namun, kedepannya beliau akan mengarahkan 

dan mengawasi panitia penyelenggara untuk memperketat seleksi agar semuanya sesuai 

dengan ketentuan yang seharusnya.  

Kriteria yang harus dimiliki seorang Duta Wisata merupakan kriteria yang serupa 

dengan kontes kecantikan pada umumnya. Seperti yang kita ketahui bahwa Putri Indonesia 

dan Miss Universe adalah kontes kecantikan nasional dan internasional yang sudah 

terkenal dan familiar. Kriteria tersebut sudah diulas beberapa kali pada bab sebelumnya, 

yaitu 3B : Brain, Beauty, Behaviour. 

Berikut adalah penjelasan 3B, Brain, Beauty, Behaviour : 

Brain atau kecerdasan adalah kriteria mendasar yang perlu dimiliki oleh calon 

Duta  Wisata, yaitu penguasaan materi kepariwisataan khususnya 

kepariwisataan yang ada  di daerah setempat. Selain itu pengetahuan akan 

seni budaya daerah setempat dan penguasaan bahasa setempat dan bahasa 

asing. 

Beauty atau kecantikan adalah kriteria setelah brain yang harus dijaga dan 

dimiliki oleh calon Duta Wisata. Mas dan Mbak Duta Wisata perlu menjaga 

tampilan fisiknya agar terlihat cantik/ganteng. Ungkapan cantik/ganteng itu 

sebenarnya memiliki nilai yang relatif, sehingga bagaimana caranya Mas dan 
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Mbak ini mengeluarkan aura dan pesonanya semenarik dan semaksimal 

mungkin. Hal tersebut juga didukung dengan menjaga rona wajah agar terlihat 

segar dan bersih finalis. Selain itu, Duta Wisata Kota Salatiga juga wajib untuk 

mengenakan balutan pakaian yang formal dan sopan selama masa karantina. 

Melalui pakaian yang rapi dan sopan ditambah dengan pancaran aura dan rona 

wajah yang segar dan bersih maka Mas dan Mbak finalis tentu akan menarik 

untuk dilihat. Kemudian, dengan memberikan penampilan yang terbaik maka 

secara langsung calon Duta Wisata mencitrakan dirinya mempunyai karakter 

yang menarik, bersih dan rapi. Hal tersebut tentu saja menjadi nilai plus untuk 

penilaian di kriteria Beauty oleh panitia. 

Last but not Least, Behaviour atau yang berarti perilaku adalah kriteria terakhir 

yang sama pentingnya dengan kriteria brain dan beauty. Saat pra karantina 

hingga malam Grand Final semua finalis Duta Wisata Kota Salatiga wajib 

untuk menunjukkan perilaku dan sikap yang beretiket dan mematuhi segala 

aturan yang berlaku.  

Adanya kriteria 3B bisa dilihat di setiap rangkaian kegiatan yang diikuti oleh Duta 

Wisata Kota Salatiga di karantina, dimana pada masa karantina yang berjalan kurang lebih 

5 hari para finalis Duta Wisata Salatiga akan menunjukkan karakter dan kemampuan/bakat 

masing-masing. Berikut adalah rangkaian kegiatan karantina yang diikuti finalis Duta 

Wisata Kota Salatiga : 

Hari ke-1 : Kunjungan/Observasi lapangan ke obyek wisata yang ada di Kota 

Salatiga. Beberapa diantaranya adalah Kunjungan ke Atlantic Dreamland, 

Prasasti Plumpungan, Makam Ki Hajar Sampurno, Kerajinan Batik 

Salatiga, Hotel yang ada di Kota Salatiga dan sebagainya.  

Hari ke-2   : Mengikuti Tes Psikotes.  

Hari ke-3 : Pembekalan materi (kepariwisataan, polisi pariwisata, ilmu pengetahuan 

umum, etika berbusana, bahasa inggris, bahasa dan budaya jawa).  
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Hari ke-4 : Adanya Tes Tertulis, Tes Wawancara dan Talent Show (unjuk kebolehan 

bakat/minat). 

Hari ke-5 : Malam Final penentuan pemenang Mas dan Mbak Duta Wisata Kota 

Salatiga yakni juara 1-3 yang terdiri dari pasangan laki-laki dan 

perempuan serta pemenang kategori Inteligensi, Kepribadian dan 

Persahabatan. Untuk pemenang kategori lainnya, biasanya ditentukan oleh 

panitia dan disesuaikan dengan keadaan saat ajang pemilihan tersebut 

berlangsung, contohnya : kategori Photogenic dan Kulit Tersehat, kategori 

tersebut merupakan category’s request yang diminta dan diberikan oleh 

pihak sponsor. 

Selain kegiatan-kegiatan yang tertulis diatas, terdapat kegiatan Beauty Class dan 

Table Manner, kegiatan ini tidak selalu masuk dalam serangkaian kegiatan Pemilihan Duta 

Wisata Kota Salatiga tiap tahunnya. Oleh sebab itu, untuk jadwal atau keberadaan kegiatan 

tersebut tergantung pada kebijakan panitia penyelenggara saat itu. Namun, sesuai 

informasi yang didapat kegiatan Beauty Class diadakan biasanya saat pra 

karantina/sebelum karantina. Kemudian, untuk kelas Table Manner biasanya diadakan saat 

proses karantina berjalan. 

Dari keseluruhan rangkaian kegiatan karantina Duta Wisata Kota Salatiga bisa 

terlihat bahwa Brain, Beauty, Behaviour merupakan unsur yang selalu ada di ajang 

tersebut. Berikut ini adalah penjelasan adanya keterkaitan Brain, Beauty, Behaviour 

dengan rangkaian kegiatan pra karantina, karantina hingga malam Grand Final yang 

berjalan kurang lebih berjalan selama 1 minggu, yaitu : 

a. Brain (Kecerdasan) 

- Pada saat kunjungan/observasi lapangan ke obyek wisata yang ada di Kota 

Salatiga para finalis diminta untuk mengamati tempat-tempat tersebut dan 

mencatat hal-hal penting yang berkaitan dengan tempat tersebut. Selain 

mengamati dan mencatat hal yang penting, disini finalis diajak untuk 

menganalisis kondisi obyek dengan cermat dan teliti. 
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- Pembekalan materi mengenai kepariwisataan, polisi pariwisata, ilmu pengetahuan 

umum, etika berbusana, bahasa inggris, bahasa dan budaya jawa. Pembekalan 

materi ini berguna untuk menambah wawasan finalis mengenai kepariwisataan 

dan ilmu pengetahuan umum, selain itu membiasakan para finalis untuk 

berpakaian formal dan rapi. Kemudian, pembekalan bahasa berguna agar para 

finalis dapat memiliki kemampuan berkomunikasi bahasa setempat dan bahasa 

asing. Pada pembekalan materi biasanya para finalis juga akan berdiskusi 

bersama dengan Walikota Kota Salatiga mengenai materi pariwisata. 

- Finalis diajarkan agar memiliki kemampuan public speaking yang baik melalui 

kegiatan presentasi, tanya jawab, diskusi, penelitian lapangan selama karantina 

berjalan. 

- Bisa mengikuti dan menjawab secara benar tes tertulis, tes psikotes maupun tes 

wawancara. Tes tertulis dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui 

pengusasaan pengetahuan umum dan kepariwisataan finalis. Tes psikotes 

dilakukan untuk mengetahui tingkat intelektual dan kepribadian peserta. Tes 

wawancara dilakukan untuk mengetahui kemampuan berkomunikasi, 

penampilan, kepribadian dan etikat finalis. 

- Dapat menunjukkan bakat dan kemampuan diri sebaik-baiknya dan cekatan di 

ajang Talent Show. Talent Show/unjuk bakat kemampuan dilaksanakan untuk 

mengetahui bakat/minat finalis dalam lingkup seni dan budaya atau bidang 

lainnya.  

b. Beauty (Kecantikan) 

- Mengikuti Beauty Class yang biasanya diadakan pada pra karantina oleh panitia 

yang bekerjasama dengan konsultan kecantikan. Pada kegiatan ini finalis Duta 

Wisata Kota Salatiga diajarkan untuk memoles make-up dengan cara yang 

benar, bersih dan rapi oleh tutor yang sudah berpengalaman di bidangnya. 

Sehingga, Finalis Duta Wisata Kota Salatiga khususnya Mbak, bisa memiliki 

ilmu untuk memoles wajahnya sendiri yang bisa diterapkan pada saat karantina 

maupun setelah itu. 
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- Finalis Duta Wisata Kota Salatiga diminta untuk menjaga fisik sehat dan prima 

saat pra karantina hingga malam Grand Final. 

- Finalis diajarkan untuk murah senyum karena dengan senyum maka rona wajah 

akan terlihat lebih segar dan bercahaya. Selain itu, dengan menebar senyum 

yang tentunya tidak berlebihan maka finalis Duta Wisata Kota Salatiga dapat 

menebarkan aura ramah dan welcome.  

- Finalis diharapkan dapat terlihat menarik dan mengenakan busana yang rapi dan 

bersih. Busana yang dikenakan finalis adalah formal/resmi, akan bernilai lebih 

jika menggunakan batik asal Salatiga. 

- Finalis diberikan pelatihan untuk dapat berjalan dengan anggun (Mbak) dan 

tegap/berwibawa (Mas). 

c. Behaviour (Perilaku) 

- Finalis diajarkan untuk memiliki etika makan yang sopan dan sikap duduk yang 

benar saat kelas Table Manner berlangsung. 

- Seorang calon Duta Wisata harus ramah, supel dan sopan dalam bertutur kata dan 

berinteraksi. 

- Bersikap baik dan tertib selama karantina. 

- Dapat berinteraksi baik dengan peserta lainnya. 

- Tidak segan untuk saling membantu, entah dengan pasangan atau peserta lainnya. 

- Mas dan Mbak pasangan bisa saling kompak dan akur selama pra karantina 

hingga malam Grand Final. 
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4.1.6 Duta Wisata dan Public Relations 

Secara teori 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).  

Kemudian, 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). 

Melihat dua definisi tadi, seorang Duta Wisata mempunyai peran layaknya seorang 

Praktisi Public Relations, dimana tugas yang diemban tidak jauh berbeda. Duta Wisata 

berperan selayaknya Praktisi Public Relations Pariwisata, yaitu memperkenalkan dan 

mempromosikan suatu daerah ke khalayak umum melalui komunikasi, dimana mereka 

dibawah pimpinan Disbudpar. Kepentingan ini juga bersifat komersial dan non komersial 

serta mencoba untuk memelihara niat baik dengan segenap khalayak yang dijumpainya. 

Bedanya, seorang Duta Wisata selain bertugas untuk memperkenalkan dan 

mempromosikan juga secara otomatis menjadi Icon daripada daerah yang dipromosikan, 

sedangkan Public Relations belum tentu dapat menjadi Icon suatu daerah yang ia 

promosikan. 

Pernyataan yang hampir sama juga diungkapkan oleh Wiloto (2006) lewat bukunya 

“The Power of Public Relations” dimana tertulis bahwa : 

“Dalam perspektif strategic public relations (PR), misi dan visi yang diemban 

seorang Miss Universe tak ubahnya tugas yang harus dilakukan seorang PR” (hal.155).  

“Hanya saja miss universe adalah PR dalam konteks yang lebih global. Bayangkan 

seandainya Artika menjadi Miss Universe, dia akan menjadi PR yang sangat baik bagi 
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Indonesia. Publik dunia tidak hanya mengenal Indonesia sebagai sarang teroris, TKW dan 

korupsi saja, tetapi sisi-sisi positif Indonesia akan terangkat juga” (hal.156). 

“Seorang PR profesional memang bukan petugas yang cuma bisa bermulut manis. 

Tapi juga dituntut mampu menawarkan solusi dan strategi cerdas untuk mengatasi sebuah 

persoalan. Artinya, seorang PR adalah juga individu atau tim profesional yang bisa 

diandalkan untuk mengkomunikasikan sebuah kebijakan kepada publik secara efektif dan 

efisien, sehingga publik bisa menerimanya dengan baik. Termasuk dengan 

mengoptimalkan kekuatan media”. (hal.156) 

 Dari beberapa pernyataan diatas kita dapat melihat bahwa Miss Universe tak 

ubahnya adalah PR dalam konteks global. Hal tersebut dikarenakan visi dan misi seorang 

Miss Universe, yaitu mengkomunikasikan sebuah kebijakan kepada publik secara efektif 

dan efisien, sehingga publik bisa menerimanya dengan baik adalah sama dengan tugas 

yang harus dilakukan seorang Public Relations. 

Terkait dengan penelitian, Duta Wisata Kota Salatiga adalah sosok yang membawa 

dan mempromosikan Kota Salatiga melalui potensi yang dimilikinya ke khalayak umum. 

Tugas promosi tentunya terkait dengan komunikasi, dimana mereka diandalkan 

mengkomunikasikan kebijakan daripada Disbudpar, yakni mempromosikan Kota Salatiga 

secara verbal maupun non verbal kepada publik secara efektif dan efisien, sehingga publik 

bisa menerimanya dengan baik. Kesimpulannya, adalah benar adanya bahwa Duta Wisata 

Kota Salatiga memiliki beberapa peran yang tak ubahnya sama dengan seorang PR. 
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4.2 Analisa 

Keseluruhan analisa penelitian ini peneliti tuangkan kedalam bentuk bagan 

penelitian yang bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah sebagai berikut : 

4.2.1  Peran Mas dan Mbak Duta Wisata Dalam Mempromosikan Kota Salatiga  

 

Gambar 2. Bagan Analisis Penelitian 

Analisis Bagan Penelitian : 

Pemkot adalah pimpinan daerah yang mempunyai pengaruh kuat dalam pembuatan 

kebijakan maupun pengambilan keputusan, Pemkot membawahi Dishubkombudpar (Dinas 

Perhubungan, Komunikasi, Budaya dan Pariwisata) yang dipimpin oleh satu Kepala Dinas. 

Dinas Budaya dan Pariwisata merupakan mitra kerjasama yang menangani secara khusus 

usaha promosi pariwisata dan kebudayaan Kota Salatiga, dimana salah satu produk hasil 

program Dishubkombudpar, yaitu Duta Wisata secara khusus dipimpin dan dibina oleh 

mereka.  
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Mas Mbak adalah sebutan untuk Duta Wisata Kota Salatiga, dimana hingga kini 

dipimpin dan dibina salah satunya oleh Bpk Selso Vicente Maria, SH., atau yang biasa 

disapa dengan Bpk.Selso. Beliau memiliki jabatan sebagai Kepala Seksi Pariwisata dan 

sudah menduduki jabatan tersebut selama kurang lebih 6 tahun, yaitu terhitung mulai dari 

Tahun 2009.  

Menurut beliau Duta Wisata adalah seseorang atau beberapa orang, baik putra 

maupun putri yang ditunjuk dan dipercayai untuk mewakili sebuah negara atau sebuah 

daerah baik provinsi, kabupaten maupun kota dalam mempromosikan potensi pariwisata 

yang ada di negara, provinsi, kabupaten dan kota yang diwakilinya. Pengertian tersebut 

tidak jauh berbeda dari definisi Duta Wisata, yakni merupakan orang yang dapat 

diandalkan dalam mempromosikan bidang pariwisata kepada calon-calon wisatawan 

dalam rangka meningkatkan citra daerah ( Handbook Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Jawa Tengah). Kesimpulannya, seorang Duta Wisata secara umum merupakan sosok yang 

dipercaya oleh suatu daerah untuk mempromosikan potensi daerah tersebut kepada calon 

wisatawan dalam rangka meningkatkan citra daerah.  

Kemudian, Duta Wisata Kota Salatiga menurut beliau merupakan hasil/produk dari 

pelaksanaan tugas, program dan kegiatan Dishubkombudpar itu sendiri. Selain itu, 

hubungan sebagai mitra kerja dalam pengembangan pembangunan kepariwisataan, 

khususnya dalam hal mempromosikan potensi dan produk pariwisata Kota Salatiga. 

Pengertian yang sama dapat kita lihat di dua penelitian terdahulu, dikatakan bahwa Duta 

Wisata Kabupaten Berau adalah sosok yang dikaryakan oleh Dinas Pariwisata Kota Berau 

untuk mempromosikan seni budaya dan pariwisata Kota Berau keluar (Zaman, 2014). 

Kemudian, Duta Wisata Kalimantan Timur memiliki peran sebagai promotor pariwisata 

yang berperan langsung dalam kegiatan komunikasi pemasaran terkait dengan 

pengembangan pariwisata dan pelestarian budaya di Kalimantan Timur (Andriyani, 2014). 

Dari berbagai pernyataan ini maka kita dapat mengetahui bahwa Duta Wisata Kota 

Salatiga memiliki kesamaan tugas dan tanggungjawab dengan Duta Wisata Kalimantan 

Timur dan Kabupaten Berau, dimana mereka menjadi salah satu sosok yang memiliki 

peranan penting di daerahnya yang bekerjasama dengan Dinas Pariwisata dalam 

mempromosikan aspek pariwisata dan budaya ke masyarakat umum.   



 

 75 

Dari keseluruhan penjelasan diatas Mas dan Mbak adalah figur yang yang sesuai 

dengan predikatnya berperan sebagai promotor daerah, yaitu mempromosikan pariwisata 

dan kebudayaan Kota Salatiga ke masyarakat umum, dimana hal tersebut sesuai dengan 

definisi peran, yaitu sekelompok tingkah laku yang berhubungan dengan suatu posisi atau 

status sosial dalam masyarakat (Brink & Wood, 2000 : 37). Peran juga diartikan sebagai 

aspek dinamis dari kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan 

kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran 

(Tangkilisan, 2007 : 43).  

Terkait penelitian, Mas Mbak Salatiga sudah menjalankan perannya, yaitu sesuai 

dengan petikan surat pernyataan kesanggupan yang mereka tandatangani, dimana mereka 

bersedia menjadi ikon dan partisipan yang terkait dengan usaha promosi. Surat tersebut 

didapatkan setelah mereka dinobatkan menjadi jawara, yaitu saat sesi Grand Final Tingkat 

Kota sudah selesai. Bentuk tanggungjawab Mas Mbak adalah mengikuti berbagai kegiatan 

selama satu periode yang sudah diberikan Disbudpar kepada mereka, entah itu tugas 

insidentil maupun tugas yang merupakan agenda daripada Dishubkombudpar.  

Disamping itu, Mas Mbak sebagai representasi Kota Salatiga wajib menjaga nama 

baik daerah dengan menunjukkan performa terbaik melalui interaksi, penampilan dan 

sikap maupun tingkah laku mereka saat menjalankan tugas, dimana hal tersebut terkait 

dengan kriteria Brain, Beauty, Behaviour. Disisi lain Mas Mbak juga mempunyai hak 

untuk didukung secara maksimal oleh Disbudpar maupun Pemkot, yaitu dalam hal 

kerjasama, bimbingan, pelatihan maupun finansial, dimana keseluruhan hal ini berhak 

mereka dapatkan untuk mendukung setiap kegiatan yang mereka ikuti.  

Menurut buku Panduan Wisata Remaja Pemilihan Mas dan Mbak Duta Wisata 

Jawa Tengah, terdapat Agenda Kerja yang harus diikuti pemenang Mas dan Mbak Duta 

Wisata Tingkat Provinsi Jawa Tengah, dimana agenda ini juga menjadi acuan bagi 

penyusunan tugas Duta Wisata Tingkat Kota/Kabupaten di Jawa Tengah, salah satunya 

Kota Salatiga. Agenda tersebut antara lainnya (Handbook Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Jawa Tengah): 
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a. Mengikuti road show ke beberapa daerah kota/kabupaten di Jawa Tengah untuk 

melakukan observasi terhadap keragaman objek, budaya, serta potensi daerah untuk 

dijadikan produk wisata yang dapat diinformasikan kepada masyarakat sekaligus 

dapat menjadi aset wisata Jawa Tengah. Road show bila diartikan adalah pertunjukkan 

keliling, terkait agenda tersebut, Mas Mbak Salatiga mengikuti road show ke beberapa 

daerah di Jawa Tengah bersama Disbudpar dan Ketua Paguyuban Duta Wisata 

(Pandawa) dalam rangka menjalankan tugas sembari mengenal sistem sebuah daerah, 

kultur, kuliner. 

b. Mengadakan road show dan mengikuti pameran objek dan daya tarik wisata di 

beberapa provinsi lain. Menurut hasil penelitian Duta Wisata belum mengadakan road 

show sendiri, namun mereka mengikuti pameran daya tarik wisata di kota lain, yaitu 

salah satunya menjadi tamu undangan di “Paradise of Wayang Kulit” di Kabupaten 

Grobogan yang diselenggarakan untuk memperingati hari jadi Kabupaten Grobogan. 

c. Mengikuti beberapa kegiatan pemilihan Duta Wisata yang dilaksanakan oleh provinsi 

lain. Untuk kegiatan ini biasanya Mas Mbak Salatiga menghadiri  undangan yang 

jaraknya tidak terlalu jauh dengan Kota Salatiga, misalkan menghadiri Grand Final 

Duta Wisata Kota Semarang, Kabupaten Klaten, Yogyakarta, Solo dan daerah 

sekitarnya. 

d. Mengadakan bakti sosial dan seminar tentang peran serta masyarakat terhadap 

pengembangan kepariwisataan Jawa Tengah. Kegiatan bakti sosial biasanya Duta 

Wisata Salatiga lakukan bersama dengan anggota Pandawa. Mereka menggalang dana 

bantuan untuk korban bencana alam, anak-anak panti asuhan, panti jompo, kemudian 

terjun ke lapangan dalam rangka peduli masyarakat dengan membagikan brosur dan 

pita di Hari AIDS dan pembagian bunga pada Hari Ibu. Untuk kegiatan seminar, 

selama ini Duta Wisata Salatiga belum mengadakannya. 

e. Mengikuti program yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Provinsi Jawa Tengah ataupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pada Tingkat Kota 

Salatiga, Duta Wisata Salatiga bersama Pandawa mengikuti Kegiatan “Festival 

Kanopi”, “Kirab Budaya”, Festival Pelangi Budaya” dan menjadi salah satu ikon 
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utama pada saat malam “Grand Final Pemilihan Duta Wisata Kota Salatiga”. Jawara 

Duta Wisata tahun sebelumnya akan memberikan Trophy bergilir kepada pemenang 

Duta Wisata Kota Salatiga yang baru. Kemudian, untuk Tingkat Provinsi jawara Mas 

dan Mbak Duta Wisata Kota Salatiga akan mengikuti “Pemilihan Mas dan Mbak Duta 

Wisata Tingkat Provinsi Jawa Tengah”, berpartisipasi di acara “Pagelaran Budaya di 

TMII Jakarta”, “Parade Seni Budaya Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah” yang jatuh pada 

tanggal 15 Agustus. Selain itu, Mas Mbak juga menghadiri berbagai pertemuan yang 

berkaitan dengan persoalan Duta Wisata di tingkat kota maupun provinsi. 

f. Menandatangani surat pernyataan bermaterai yang berisi kesanggupan menjalankan 

agenda kerja dan segala tugas yang dibebankan kepada para pemenang selama 1 (satu) 

tahun, termasuk harus menjaga perilaku dan nama baik. Untuk Duta Wisata Kota 

Salatiga penandatanganan kesanggupan dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab 

dilakukan setelah mereka dinobatkan menjadi jawara, yaitu saat sesi Grand Final 

Tingkat Kota sudah selesai, dimana dalam petikan surat tersebut mereka diminta agar 

bersedia untuk menjadi “Ikon” dan “Partisipan” selama satu periode masa jabatannya. 

Pada kenyataannya untuk Tingkat Kota peran Mas Mbak Salatiga tidak berhenti di 

6 (enam) agenda itu saja, dimana terdapat agenda inti lainnya, yaitu “Mengikuti 

program/kegiatan bertemakan seni budaya atau pariwisata yang diadakan di daerah 

setempat, yaitu Kota Salatiga”, dimana mereka menjadi ikon, partisipan dan tamu 

undangan.  

Kegiatan tersebut antara lainnya adalah Kiprah Seni dari DKS (Dewan Kesenian 

Kota Salatiga), DKS merupakan wadah seni para seniman di Kota Salatiga. Di acara kiprah 

seni akan ditampilkan karya-karya seni mereka, yaitu adanya Pameran Seni Rupa (pameran 

lukisan), Lomba Bercerita Bahasa Jawa, dan Pelatihan Peliputan Audio Visual. Duta 

Wisata di kegiatan ini dapat menjadi partisipan maupun ikon.  

Kedua, “Super Pop Star”, yaitu ajang pencarian bakat menyanyi Kota Salatiga. 

Acara ini diselenggarakan oleh Pandawa yang bekerjasama dengan beberapa pihak,  

Disbudpar dan Humas Sekretaris Daerah Pemkot. Kemudian, Jawara Duta Wisata Kota 

Salatiga pada tahun tersebut akan mendampingi Walikota Salatiga. 
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Ketiga, Ramah Tamah Fellowship bersama pejabat di Kota Salatiga dalam rangka 

acara tutup tahun yang rutin dilaksanakan setiap akhir tahun, yaitu pada tanggal 31 

Desember malam hari di Rumah Dinas Walikota Salatiga. Maksud dari penyelenggaraan 

kegiatan ini adalah untuk memeriahkan penyambutan tahun baru. Kegiatan ini dihadiri 

oleh seluruh pejabat pemerintah, pejabat militer, pejabat kepolisian, tokoh masyarakat, 

tokoh agama, seniman dan budayawan serta seluruh komponen masyarakat Kota Salatiga. 

Keempat, Kementrian Pariwisata Republik Indonesia datang di Tingkir Lor. Pada kegiatan 

ini Duta Wisata Kota Salatiga menjadi ikon untuk memperkenalkan Batik Tingkir dan 

memberikan informasi seputar potensi dari Desa Wisata Tingkir Lor. Kelima, “Salatiga 

Lawasan”, merupakan acara pameran Salatiga dimana dimunculkan kembali ke Salatiga 

Tempoe Doeloe. Pada kegiatan tersebut akan diperlihatkan pameran-pameran lukisan, 

foto-foto jaman dulu, kemudian kita juga diajak keliling dengan bus khas Salatiga, Bus 

Esto, selain itu juga ada pameran Drumlek.  

Keenam, menjadi ikon dan tamu undangan di PSBI (Pentas Seni Budaya Indonesia) 

yang diadakan di UKSW (Universitas Kristen Satya Wacana) yang sekarang bernama IICF 

(Indonesian International Culture Festival). Ketujuh, “SMAC – Salatiga Master Athletic 

Championship”, yaitu perlombaan olahraga dewasa kisaran 30 tahun keatas. Kegiatan ini 

dimeriahkan dengan pentas budaya sebagai pembuka, dan dibuka sendiri oleh Gubernur 

Jawa Tengah, Bpk.Ganjar Pranowo. Kedelapan, Pameran Budaya di Jakarta Convention 

Center (JCC). Pada tugas ini Duta Wisata akan menjaga stand berciri khas Kota Salatiga, 

dimana terdapat buku maupun brosur yang berisi informasi tentang Kota Salatiga. Duta 

Wisata pada momen ini juga menjadi pramuwisata yang menginformasikan Kota Salatiga 

secara verbal.  

Terakhir, menjadi Ikon/pramuwisata/partisipan/tamu undangan di berbagai 

kesempatan dan event-event yang berbau pariwisata dan seni budaya, dimana 

membutuhkan peran dan kehadiran Duta Wisata di dalamnya, yaitu yang diadakan 

Pandawa, Dishubkombudpar dan Pemkot Salatiga serta lembaga, organisasi atau instasi 

yang membutuhkan partisipasi dan kerjasama Duta Wisata Salatiga. Kemudian, menjadi 

ikon produk Kota Salatiga, misalkan ikon Batik Selotigo, Batik Plumpungan maupun Batik 

Joko Tingkir. 
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Demikian pemaparan mengenai tugas/kegiatan yang pernah Mas Mbak Salatiga 

ikuti selama mas jabatannya, dimana semua tugas ini tidak diagendakan secara resmi dan 

terstruktur, yaitu bersifat jobdesc yang insidentil. Hal tersebut dikarenakan pihak 

Dishubkombudpar secara resmi tidak membuat kebijakan tersebut, dimana Duta Wisata 

dianggap memiliki prioritas lainnya sebagai pelajar maupun pekerja. Selain itu, Disbudpar 

sudah memiliki agenda tersendiri yang terstruktur yang berkaitan dengan kebudayaan dan 

pariwisata, sehingga tiap tahunnya Duta Wisata Salatiga yang tergabung dalam Pandawa 

(Paguyuban Duta Wisata Kota Salatiga) dapat ikut meramaikan kegiatan tersebut, dimana 

biasanya mereka menjadi panitia penyelenggara ataupun partisipan. Semua kegiatan yang 

sudah dijelaskan diatas memprioritaskan kehadiran jawara Duta Wisata (juara 1), namun 

apabila berhalangan maka dapat digantikan dengan wakil 1 (juara 2), wakil 2 (juara 3), 

juara atribut atau finalis.  

Materi yang dipromosikan adalah mengenai ciri khas Kota Salatiga, dimana 

Industri Pariwisata Kota Salatiga termasuk didalamnya. Industri pariwisata merupakan 

kumpulan potensi yang dimiliki suatu daerah, yakni perusahaan akomodasi, jasa boga, jasa 

hiburan dan jasa perjalanan wisata (golongan usaha formal kepariwisataan) (Wardiyanta, 

2010 : 69). Pada kenyataannya, Industri Pariwisata merupakan gabungan usaha yang 

berkaitan dengan ciri khas Kota Salatiga, yaitu aspek budaya, pariwisata dan aspek lainnya 

yang mendukung, misalkan kulineri. Sehingga, secara esensi seorang Duta Wisata wajib 

memiliki kerjasama yang baik dengan Industri Pariwisata sebagai potensi yang dimiliki 

daerah setempat dikarenakan materi promosi yang akan dibawakan salah satunya 

mengenai Industri Pariwisata itu sendiri. 

Dari keseluruhan pemaparan kita dapat melihat bahwa tugas pokok dari seorang 

Duta Wisata adalah mempromosikan, dimana promosi adalah suatu cara untuk 

mengkomunikasikan suatu produk (Ardhi, 2013 : 3). Terkait penelitian, produk adalah 

potensi pariwisata Kota Salatiga itu sendiri yang Duta Wisata coba promosikan ke 

masyarakat umum, dimana pengertian produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke 

pasar untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan (Pomering, Alan., et al 2011, Journal of 

Sustainable Tourism, Vol.19, No.8). Kemudian, dewasa ini promosi lebih akrab disebut 

dengan “komunikasi pemasaran” karena sesungguhnya upaya seperti iklan atau promosi 
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penjualan adalah upaya menyampaikan pesan-pesan tertentu kepada berbagai pihak, 

termasuk untuk konsumen (Amir, 2005 : 207). Iklan dan promosi penjualan merupakan 

bagian bauran promosi (promotion mix) yang terdapat pada Buku “Manajemen Pemasaran 

Jasa” (Lupioyadi & Hamdani, 2009 : 120-123), dimana Iklan (advertising) merupakan 

salah satu bentuk dari komunikasi impersonal yang digunakan oleh perusahaan barang atau 

jasa. Duta Wisata dalam hal ini menjadi ikon yang potretnya dimuat di iklan media cetak, 

yaitu brosur dan buku promosi Kota Salatiga yang mereka bagikan saat berada di stand 

pameran JCC kepada orang-orang yang mampir ataupun lewat. Kemudian, promosi 

penjualan (sales promotion) memiliki poin yang terdiri atas brosur, lembar informasi dll, 

dimana dapat diberikan kepada konsumen secara cuma-cuma, persis dengan penjelasan 

sebelumnya Duta Wisata memberikan brosur dan buku promosi, dimana media itu 

diberikan kepada calon wisatawan dengan gratis. 

Selain iklan dan promosi penjualan, teknik promosi juga dapat dilakukan dengan 

penjual perorangan (personal selling) , namun Duta Wisata secara khusus tidak berfokus 

pada usaha penjualan ini karena tidak bertindak sebagai marketing secara langsung. 

Kemudian, informasi dari mulut ke mulut (word of mouth), dimana informasi mengenai 

Kota Salatiga bisa menjalar ke berbagai pihak melalui komunikasi yang dilakukan satu 

orang ke orang lainnya. Duta Wisata Salatiga dalam hal ini mempromosikan Kota Salatiga 

melalui percakapan sehari-hari mereka, sehingga promosi tidak harus dilakukan saat 

formal atau bertugas saja. Persebaran informasi  dengan cara ini diyakini cukup ampuh 

dan cepat menjalarnya. Dari keseluruhan tugas-tugas yang sudah dipaparkan maka dapat 

diketahui bahwa Peran Duta Wisata Kota Salatiga selama satu periode masa jabatannya 

adalah sebagai ikon dan partisipan, dimana hal ini sudah tertulis di petikan surat yang 

mereka tandatangani setelah dinobatkan menjadi jawara. Menjadi ikon dan partisipan 

sebenarnya tidak dilakukan secara terpisah namun menjadi kesatuan peran yang mereka 

lakukan selama menjalankan tugas. Berikut penjelasan mengenai ikon dan partisipan : 

1. Ikon  

Ikon bisa dipahami sebagai sesuatu yang identik yang mencerminkan karakteristik 

suatu produk melalui simbol-simbol, dimana Duta Wisata sebagai representasi merupakan 

salah satu simbol daripada Kota Salatiga. Hal demikian dikarenakan setiap performa Duta 
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Wisata akan dipandang sebagai salah satu perwujudan yang menunjukkan karakteristik 

Kota Salatiga di bidang seni maupun budaya, entah dari cara bersosialisasi, berkomunikasi, 

berpenampilan dan bertingkah laku yang lagi-lagi berkaitan dengan kriteria Brain, Beauty, 

Behaviour. Peran sebagai ikon adalah saat Mas Mbak melakukan tugas pendampingan para 

pejabat. Hal tersebut juga terdapat pada penelitian terdahulu dimana Duta Wisata juga 

mendampingi para pejabat (Andriyani, 2014). Selain itu dalam tugasnya, Duta Wisata juga 

dapat menjadi ikon iklan di media cetak, seperti brosur dan buku promosi Kota Salatiga, 

dimana terdapat foto mereka disitu. Menjadi ikon, seorang Duta Wisata akan menghadiri 

berbagai kegiatan yang bersifat resmi, seremonial maupun protokol yang terkait dengan 

pariwisata dan kebudayaan, dimana mereka berperan sebagai maskot/karakter yang 

memang harus ada didalam acara-acara tersebut.  

 

2. Partisipan 

Menurut KBBI partisipan adalah orang yang ikut berperan serta dalam suatu kegiatan 

(pertemuan, konferensi, seminar, dan sebagainya), dimana Duta Wisata dapat hadir 

menjadi partisipan aktif dalam setiap kegiatan yang mereka hadiri. Peran sebagai partisipan 

misalkan saat mereka menghadiri berbagai kegiatan yang bersifat resmi, seremonial 

maupun protokol yang terkait dengan pariwisata dan kebudayaan, mereka berpartisipasi 

dan melakukan aktivitas seputar tugas mereka didalam kegiatan itu, seperti memberikan 

informasi seputar kegiatan yang sedang berlangsung. 

Selain kedua peran yang telah tertulis diatas, peneliti juga menemukan peran lain 

sebagai berikut : 

 

1. Public Relations/ Hubungan Masyarakat 

Hubungan masyarakat (public relations) yang dalam kegiatan promosi adalah pihak 

yang dapat membangun citra, mendukung aktivitas komunikasi lainnya, mempengaruhi 

publik yang spesifik (Lupioyadi & Hamdani, 2009 : 122), dimana programnya antara lain 

adalah publikasi, acara-acara penting, hubungan dengan investor, pameran dan 
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mensponsori beberapa acara. Berlaku selayaknya praktisi PR dapat dilihat dari kesamaan 

tugas yang mereka miliki, dimana Mas dan Mbak ikut membangun dan menjaga citra Kota 

Salatiga melalui interaksi sosial, penampilan berbusana dan tingkah laku beretiket yang 

mereka tunjukkan disetiap performanya. Kemudian, sebagai bentuk mendukung aktivitas 

komunikasi, Duta Wisata menjadi jembatan komunikasi antar pihak, yaitu antara pihak 

stakeholders, yaitu semua pihak yang berkepentingan dengan kegiatan suatu perusahaan 

(K, Bertens, 2009 : 163), dimana stakeholder internal adalah “orang dalam” dari suatu 

perusahaan : orang atau instansi yang secara langsung terlibat dalam kegiatan perusahaan 

(K, Bertens, 2009 : 163). Pihak tersebut adalah Pemkot, Dishubkombudpar, Pandawa dan 

Industri Pariwisata. Kemudian, stakeholder eksternal adalah “orang luar” dari suatu 

perusahaan : orang atau instansi yang tidak secara langsung terlibat dalam kegiatan 

perusahaan (K, Bertens, 2009 : 163), yaitu perkumpulan seni, investor dan masyarakat. 

Analisa tersebut sesuai dengan fungsi Public Relations sebagai kepemimpinan dan 

manajemen yang membantu pencapaian tujuan sebuah organisasi, membantu 

mendefinisikan filosofi, serta memfasilitasi perubahan organisasi, dimana praktisi PR 

berkomunikasi dengan semua masyarakat internal dan eksternal yang relevan untuk 

mengembangkan hubungan yang positif serta menciptakan konsistensi antara tujuan 

organisasi dengan harapan masyarakat (Lattimore; Baskin; Heiman; Toth, 2010 : 4) . 

Publik yang dipengaruhi oleh Duta Wisata adalah masyarakat umum yang merupakan 

calon wisatawan yang diharapkan memiliki ketertarikan dengan Kota Salatiga yang 

muncul dari promosi yang dilakukan Mas Mbak. Hal tersebut kemudian peneliti kaitkan 

dengan model AIDA, dimana 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). Tahap desire adalah ketika masyarakat tertarik untuk 

berkunjung atau berwisata di Kota Salatiga dan tahap action saat masyarakat sudah 

berwisata di Kota Salatiga.  

2. Culture Endorsement 
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Culture apabila diterjemahkan adalah budaya, sedangkan endorsement adalah 

dukungan atau sokongan. Jadi, Culture Endorsement merupakan suatu bentuk kegiatan 

atau gerakan yang bertujuan untuk melestarikan kebudayaan. Hal itu bisa kita lihat pada 

peran seorang jawara atau non jawara Duta Wisata Kota Salatiga yang sebenarnya tidak 

berakhir selama satu periode saja. Melainkan, mereka tetap bisa berpartisipasi dan 

berkarya di berbagai kegiatan yang berbau seni budaya dan pariwisata saat bergabung di 

Paguyuban Duta Wisata Salatiga (Pandawa). Setelah melewati malam Grand Final mereka 

secara otomatis masuk dalam Pandawa. Paguyuban ini didirikan dengan fungsi sebagai 

wadah/ perkumpulan semua anak Duta Wisata di Kota Salatiga. Disini, anak-anak Duta 

Wisata jawara ataupun non jawara dapat menjadi aktivis muda yang saling sharing, 

menuangkan ide, berkarya dan terlibat aktif pada kegiatan yang berbau seni budaya dan 

pariwisata. Misalkan, menjadi panitia atau partisipan di berbagai kegiatan yang berbau seni 

budaya dan pariwisata di daerah sekitar Jawa Tengah khususnya di Kota Salatiga. 

Kehadiran Pandawa beserta kontribusi yang sudah mereka berikan seakan 

memberitahukan bahwa kehadiran Duta Wisata itu penting ada di Kota Salatiga. Beberapa 

kegiatan yang biasanya Pandawa adakan adalah penggalangan dana korban bencana alam, 

kepedulian di Hari AIDS dan Hari Ibu dengan membagikan pita, brosur dan bunga ke jalan, 

menjadi penyelenggara maupun partisipan di kegiatan Kanopi dan Kirab Budaya, 

mengadakan ajang pencarian bakat menyanyi di Kota Salatiga “Super Pop Star”. 

Melalui tugas dan peran yang telah dijabarkan oleh peneliti, yaitu yang telah 

disimpulkan sebelumnya bahwa tugas pokok dari Duta Wisata adalah melakukan promosi. 

Perlu kita ketahui bahwa promosi merupakan bagian dari komunikasi, dimana pengertian 

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 (Fathullah, 2007 : 2). Terkait 

penelitian Duta Wisata adalah Who yang merupakan komunikator yang menyampaikan 

pesan (says what) yaitu menyampaikan dan menyebarkan informasi potensi Kota Salatiga 

melalui komunikasi verbal dan non verbal dan media cetak (in which chanel) kepada 
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komunikan yaitu masyarakat umum (to whom), timbulnya efek komunikasi yang 

diharapkan  (with that effect).  

Komunikasi dapat dilakukan secara verbal dan non verbal, dimana 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). Secara verbal, misalnya saat mereka 

melakukan interaksi dengan lawan bicaranya yang merupakan Duta Wisata dari daerah 

lain, pejabat, masyarakat, ataupun stakeholder internal. Kemudian, secara non verbal 

melalui gerak gerik, busana daerah yang mereka kenakan saat itu sebagai salah satu cara 

menunjukkan ciri khas budaya. 

Menurut prosesnya, seorang Duta Wisata melakukan proses komunikasi formal dan 

komunikasi informal, dimana komunikasi formal adalah komunikasi yang dilakukan dalam 

lingkup lembaga resmi, melalui jalur garis perintah, berdasarkan struktur lembaga, dan 

pelaku yang berkomunikasi sebagai petugas lembaga dengan status masing-masing, 

dengan tujuan untuk menyampaikan pesan yang berkaitan dengan kepentingan dinas dan 

dengan bentuk resmi yang berlaku pada lembaga resmi pada umumnya (Hardjana, 2007 : 

29).  

Bentuk komunikasi formal yang digunakan adalah bentuk komunikasi keatas yang 

memiliki fungsi untuk menyampaikan umpan balik atas kebijakan, peraturan, pengarahan, 

dan instruksi atasan, menyampaikan laporan perkembangan dan hasil kerja, 

menyampaikan gagasan dan usulan untuk peningkatan kerja dan pemecahan masalah, 

menyampaikan permintaan informasi atau bantuan, menyampaikan ungakapan perasaan, 

sikap, dan keluhan yang berkaitan dengan kerja dan pribadi bawahan. Keseluruhan fungsi 

tersebut sesuai dengan yang terjadi di lapangan, dimana Duta Wisata menggunakan bentuk 

komunikasi keatas tersebut saat berkomunikasi dengan pihak Pemkot dan 

Dishubkombudpar, entah itu berkaitan dengan kebijakan maupun pemberian jobdesc 

kepada mereka.  

Berikut adalah alur komunikasi pemberian job desc kepada Duta Wisata Kota 

Salatiga, yakni : 
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Gambar 3. Bagan Analisis Alur Komunikasi Pemberian  Jobdesc 

Keterangan bagan : 

Surat masuk ke dinas, dimana surat tersebut dari pihak instansi/lembaga/organisasi 

yang mengundang atau membutuhkan partisipasi Duta Wisata Kota Salatiga. Kemudian, 

surat tersebut akan langsung diserahkan ke meja Kepala Seksi (Kasek) Pariwisata atau 

Kasek Kebudayaan. Setelah itu Kasek Pariwisata atau Kasek Kebudayaan memberikan 

surat tersebut atau langsung menginfokan isi surat tersebut ke Duta Wisata Kota Salatiga.  

Surat tersebut juga bisa diinfokan melalui Ketua Pandawa agar dapat 

diinformasikan ke anak-anak Duta Wisata Kota Salatiga. Disisi lain, apabila undangan 

datang dari pihak Disbudpar, pihak Disbudpar dapat langsung menghubungi Duta Wisata 

terkait (yang ingin diundang atau diminta kerjasama) secara personal, yaitu lewat telpon, 

sms atau saat bertatap muka. Kemudian, dapat juga melalui Pandawa, dimana Disbudpar 

meminta bantuan Pandawa untuk mencari kandidat yang tepat untuk menghadiri undangan 

tersebut, entah sebagai tamu undangan saja, ikon atau partisipan.  

Selain komunikasi formal Duta Wisata juga menjalankan komunikasi informal, 

yaitu komunikasi dari atas ke bawah atau sebaliknya yang mengalir di luar rantai perintah 

formal lembaga (Hardjana, 2007 : 35). Komunikasi ini memenuhi kebutuhan sosial orang 

untuk berhubungan dengan orang lain dan menjadi bagian kelompok, menjadi jalan untuk 
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mempengaruhi orang lain, menjadi sumber informasi kerja yang tidak diperoleh melalui 

saluran informasi resmi.  

Dengan demikian, kerja jalan terus meski tidak ada informasi resmi yang diperoleh 

(Hardjana, 2007 : 35). Terkait peran, Mas Mbak berkomunikasi secara informal dengan 

teman-teman Duta Wisata dari daerah lainnya ataupun dengan rekan maupun 

teman-teman, dimana mereka memasukkan pesan-pesan yang terkait dengan ciri khas Kota 

Salatiga, misalkan berdiskusi tentang makanan khas Salatiga. Komunikasi informal ini bisa 

dilakukan kapan saja dan dimana saja, sehingga penyampaian pesan  bisa dilakukan 

sesering mungkin dan bahasanyapun tidak bersifat kaku sehingga lebih mudah dipahami. 

Sesuai bagan, ditengah-tengah Pandawa dan Duta Wisata terdapat perkumpulan 

seni, salah satunya Bibasari yang merupakan organisasi sosial masyarakat yang memiliki 

pengaruh terhadap perkembangan seni budaya di Kota Salatiga. Bibasari merupakan 

perkumpulan seni yang menjadi pionir di Kota Salatiga dan berdiri sejak tahun 1975. 

Kaitan Bibasari dengan Duta Wisata (termasuk Pandawa) adalah menjadi pihak yang 

sama-sama bergerak dalam bidang seni budaya dan siap bekerjasama dalam bentuk 

bimbingan ataupun partisipasi. Bibasari merupakan jembatan pertama yang mengusulkan 

dan menyalurkan olahraga dancing yang diikuti oleh anak-anak Duta Wisata dan Pandawa 

Salatiga ke Tingkatan Organisasi Olahraga Dancing. 

Kesimpulan analisis bagan penelitian adalah 3 (tiga) komponen, yaitu Duta Wisata, 

Pandawa ataupun Perkumpulan Seni menjadikan masyarakat sebagai target utama kegiatan 

mereka. Seperti yang kita ketahui masyarakat merupakan elemen penting dalam suatu 

daerah, sehingga diharapkan dengan adanya gerakan yang dilakukan oleh 3 (tiga) 

komponen tersebut dapat menyadarkan masyarakat untuk ikut peduli dan sadar akan 

pariwisata maupun budaya Kota Salatiga. Kemudian, melihat minimnya tempat wisata 

Kota Salatiga, diharapkan beberapa kegiatan yang sudah dilakukan oleh 3 (tiga) komponen 

tersebut dapat menjadi daya tarik wisata di Kota Salatiga. 
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4.2.2  Dampak yang dirasakan oleh Dinas Pariwisata dan beberapa tempat Industri 

Pariwisata Kota Salatiga dengan adanya peran Duta Wisata Kota Salatiga di 

pekerjaan/usaha mereka 

Untuk menjawab rumusan masalah kedua, maka penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui bagaimana dampak yang dirasakan Disbudpar dan pihak industri pariwisata 

akan peran Duta Wisata Kota Salatiga di pekerjaan maupun usaha mereka. Dampak itu 

sendiri menurut KBBI adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif 

maupun positif), dimana dampak sendiri dibagi menjadi 2 yaitu, dampak secara langsung 

dan tidak langsung. Berikut adalah penjabaran mengenai dampak tersebut, yaitu : 

1. Dampak Secara Langsung 

Dampak secara langsung merupakan suatu dampak baik itu negatif maupun positif 

yang hasilnya bisa dirasakan secara nyata dalam hal ini adalah Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata. Hal itu bisa kita lihat melalui hasil wawancara yang peneliti lakukan. Menurut 

Bpk.Selso selama ini Duta Wisata Salatiga sudah berkontribusi pada Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata dan Kota Salatiga, namun dampak untuk kemajuan pariwisata sendiri 

belum cukup terasa. Hal tersebut terlihat dari perkembangan Industri Pariwisata yang ada 

di Salatiga belum menunjukkan banyak kemajuan. 

 Pihak Hotel Laras Asri dan Grand Wahid Kota Salatiga :  Menurut pihak kedua hotel 

ini Duta Wisata dalam tugasnya sudah membantu dalam mempromosikan usaha 

perhotelan mereka, sehingga usaha mereka dapat lebih dikenal oleh masyarakat diluar 

Salatiga. Tetapi, untuk hasil memang belum terlihat dikarenakan promosi yang Duta 

Wisata lakukan hanya pada event-event tertentu tergantung dari jobdesc yang 

diberikan. 

 Atlantic Dreamland : Narasumber selaku manajer operasional mengatakan bahwa 

Duta Wisata Salatiga dalam perannya memberikan kontribusi untuk Atlantic 

Dreamland, dimana panitia Pemilihan Duta Wisata menjadikan Atlantic Dreamland 

sebagai salah satu kunjungan utama saat karantina. Selain itu, bentuk kerjasama 
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dengan Duta Wisata Salatiga adalah Dreamland Organizer, dimana Duta Wisata 

direkrut untuk diajak bekerjasama dalam suatu event. 

 Nusantara Tour Travel dan An Tour Travel : Berdasarkan hasil lapangan, pihak 

Nusantara Tour belum merasakan dampak dari peran Duta Wisata di bidang usaha 

pekerjaan mereka, hal itu dikarenakan belum adanya kerjasama pihak Nusantara 

dengan Duta Wisata Salatiga. Disisi lain, An Tour pernah menjalin kerjasama berupa 

pemberian sponsor kepada ajang Pemilihan Mas dan Mbak Duta Wisata Salatiga. 

Namun, sayangnya bentuk kerjasama mereka hanya sebatas sponsor saja, sehingga 

pihak An Tour belum merasakan dampak positif dari peran Mas dan Mbak. 

 Ronde Jago : Pemilik usaha ini mengaku belum pernah bekerjasama dengan Duta 

Wisata Kota Salatiga secara langsung. Namun, menurut narasumber Duta Wisata 

selalu mempromosikan usaha mereka secara langsung maupun tidak langsung, 

dimana Duta Wisata dianggap sebagai salah satu sosok yang mensukseskan usaha 

ronde tersebut. 

 Batik Selotigo : Usaha batik ini merasakan dampak dari peran Duta Wisata Salatiga 

secara nyata. Hal itu terlihat dari Duta Wisata selalu memakai produk-produk Batik 

Selotigo dalam event-event penting mereka, misalkan acara seremonial, pentas 

seni/fashion show dan event penting lainnya dalam tugas mereka. Disamping mereka 

mengenakan, mereka juga menjual produk Batik Selotigo pada kesempatan tertentu, 

misalkan saat mengikuti berbagai kegiatan di Provinsi mereka menjual produk 

tersebut pada kontestan lain dan masyarakat yang hadir di saat itu. 

2. Dampak Tidak Langsung 

Dampak tidak langsung merupakan suatu dampak, baik itu negatif maupun positif 

yang hasilnya tidak bisa dirasakan secara langsung, melainkan harus dilihat melalui proses 

penelitian, dimana hasil dari dampak tersebut merupakan analisa dari peneliti itu sendiri. 

Dalam hal ini dampak tidak langsung yang dirasakan oleh Dinas Pariwisata dan beberapa 

tempat Industri Pariwisata Kota Salatiga dengan adanya peran Duta Wisata adalah sebagai 

berikut : 
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 Terbentuknya Citra/ image, citra merupakan suatu kesan yang ditimbulkan 

berdasarkan pengalaman, pengetahuan, serta pemahaman atas kenyataan yang 

sesungguhnya (Jefkins, 2004 : 23). Duta Wisata secara umum memiliki citra sebagai 

salah satu promotor daerah yang berperan sebagai ikon dan partisipan. Citra tersebut 

sesuai predikat yang mereka dapatkan melalui proses seleksi, karantina dan 

pendidikan. Melalui citra yang sudah terbentuk inilah Duta Wisata mendapatkan 

perhatian dari masyarakat. Dengan begitu secara otomatis semua hal yang dilakukan 

berkaitan dengan tugas dan peran dari Duta Wisata seperti promosi pariwisata dan 

kebudayaan dan publikasi suatu produk (Batik Selotigo) dapat di terima lebih mudah 

di masyarakat umum. 

 Timbulnya suatu kepercayaan/ trust, dimana definisi kepercayaan (trust) dalam 

Oxford English Dictionary dijelaskan sebagai confidence in yang berarti yakin pada 

dan reliance on yang bermakna percaya atas beberapa kualitas atau atribut sesuatu 

atau seseorang, atau kebenaran suatu pernyataan (Damsar, 2012 : 188). Misalkan, 

munculnya trust antara Industri Pariwisata dan Duta Wisata Salatiga yang berasal dari 

kerjasama yang pernah mereka lakukan sebelumnya, yaitu saat pihak Industri 

Pariwisata bersedia untuk mendukung kegiatan Duta Wisata Salatiga dengan menjadi 

sponsor, pihak Industri Pariwisata juga mendapatkan keuntungan dengan 

terpublikasinya nama usaha mereka melalui kegiatan tersebut. Kepercayaan tersebut 

lantas ada pada pihak Disbudpar, dimana sebagai pimpinan dari Duta Wisata pihak 

Disbudpar merasa terbantu dengan adanya kerjasama dari pihak Industri Pariwisata. 

Kemudian, adanya hubungan baik antara Dinas Pariwisata dan Duta Wisata Salatiga 

yang terjalin sampai sekarang, terlihat dari Disbudpar yang masih menggunakan Mas 

dan Mbak sebagai ikon dan partisipan dalam acara resmi, seremonial maupun 

protokol. Kesimpulannya, kepercayaan yang sudah terjalin dari kerjasama 

sebelumnya memungkinkan untuk memunculkan kerjasama lainnya di kemudian hari 

yang tentu saja dapat menguntungkan masing-masing pihak. 

 Adanya  Publisitas/ publicity yang merupakan suatu dampak dari diketahuinya suatu 

informasi, dimana dampak itu tidak selamanya bisa dikendalikan atau diatur sesuai 

dengan kehendak kita (Jefkins, 2004 : 19). Dalam hal ini kita bisa melihat bahwa Duta 
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Wisata dalam tugasnya memberikan informasi-informasi seputar kebudayaan dan 

pariwisata yang ada di Salatiga ke khalayak luas melalui peran dan tugasnya yang 

sudah mereka jalani. Beberapa contohnya adalah Duta Wisata menyebarkan brosur 

dan buku seputar potensi Kota Salatiga. Selain melalui media cetak mereka juga 

menyebarkan informasi dari mulut ke mulut saat mereka bertugas diluar Kota Salatiga 

seperti saat mengikuti road show, pameran acara kebudayaan dan sebagainya. 

 


