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Narasumber  : Mas Duta Wisata Kota Salatiga Tahun 2013 (Juara 1) 

Nama Narasumber : Moses Kurniawan 

Tempat Wawancara : Gedung Pasca Sarjana UKSW 

Waktu Wawancara : 27 Juni 2014, Pukul 12.13 WIB 

Durasi Wawancara : 1:27:17 

Keterangan : 

A = Maria (penulis) 

B = Narasumber  

Wawancara : 

A : Selamat siang saya maria, saya ingin mewawancarai saudara Moses Kurniawan, 

mungkin nama lengkapnya bisa langsung 

B : Terimakasih buat kesempatannya, nama saya Moses Kurniawan saya asli salatiga, 

memang berdomisili dan studi disini di Univeristas Kristen Satya Wacana mengambil 

program Magister Manajemen Pendidikan. 

A : Untuk saudara Moses boleh tau posisinya di Duta Wisata Kota Salatiga sebagai apa dan 

angkatan tahun berapa? 

B : Posisi saya di Duta Pariwisata Kota Salatiga adalah sebagai Mas Duta Wisata Kota 

Salatiga Tahun 2013. 

A : Berarti sekarang masih mengemban tugas sebagai Mas Kota Salatiga? 

B : Iya saya masih menjabat sampai sekitar akhir tahun ini. 

A : Bagaimana anda mengetahui tentang Duta Wisata Kota Salatiga dan sejak kapan? 

B : Mengenai Duta Wisata Kota Salatiga saya mengetahuinya sebenarnya sudah semenjak 

sekitar tahun 2011, sudah cukup lama sekitar mungkin 3 tahun yang lalu ya. 2011 itu 

memang saya di fakultas saya terdahulu, yaitu Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas 

Kristen Satya Wacana saya pernah melihat brosur yang memang terpajang di majalah 

dinding fakultas karena saya cukup sering juga cek info di majalah dinding tersebut, 

saya melihat brosur mengenai Pemilihan Mas dan Mbak Duta Wisata Kota Salatiga 

Tahun 2011. Saya waktu melihat itu, cukup penasaran juga ya “Ada apa ya dengan 

Mas dan Mbak, apa ya yang berhubungan dengan Mas dan Mbak ?”.  Waktu itu kan 

saya belum paham ya, saya melihat hal itu juga berhubungan dengan duta pariwisata. 
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“Oh apa itu ya?” Makanya saya ingin cari tau dan semenjak itulah saya mengetahui 

“Oh ternyata ada ajang seperti ini”, Pemilihan Mas dan Mbak pariwisata di kota saya.  

A : Berarti baru taunya sekitar tahun 2011 itu ya? 

B : Iya, 2011. 

A : Kalo untuk domisili sendiri apakah sodara memang domisili asli Salatiga? 

B : Kalo saya memang asli Salatiga. Jadi memang lahir di Salatiga dan juga berkembang 

studi di Salatiga.  

A : Apa yang memotivasi anda untuk mengikuti ajang pemilihan Mas dan Mbak Duta 

Wisata Kota Salatiga? Dan untuk sumbernya tadi sudah dijelaskan ya dari brosur ya. 

B : Yang memotivasi saya untuk mengikuti pemilihan ini sebenarnya sih emang yang 

pertama saya ingin mendapatkan suatu pengalaman memang tidak dipungkiri ya, saya 

jujur pribadi saya memang ingin mendapatkan satu pengalaman dari pemilihan ini. 

Pengalaman ini memang saya lihat suatu pengalaman yang baru karena ini juga 

berkaitan dengan pariwisata, berkaitan dengan kota dimana saya tinggal. Saya ingin 

mendapatkan suatu relasi yang baru terus saya juga mendapatkan 

pembelajaran-pembelajaran karena saya yakin pemilihan ini akan memberikan suatu 

pengajaran karena saya juga sempat berpikir apakah pemilihan mas dan mbak itu 

kurang lebih sama seperti ambassador atau sama seperti Putri Indonesia, karena saya 

sempet lihat referensi juga kalau pemilihan-pemilihan seperti itu memberikan suatu 

pembekalan. Saya berharap dari ikutnya saya di pemilihan ini akan memberikan saya 

suatu pengalaman untuk yang pertama. Lalu yang kedua yang saya katakan tadi bahwa 

saya tu berasal dari Kota Salatiga asli dan berkembang di Kota Salatiga dan studi 

sampai seumur saya di Kota Salatiga saya hendak memberikan apa-apa saja yang saya 

ketahui mengenai kota ini karena memang saya berkembang di kota ini. Kurang lebih 

saya mengetahui culture dan customnya di kota ini. Kurang lebih saya coba ingin 

berbagi lah dari apa-apa saja yang saya ketahui tentang Kota Salatiga yang pasti 

berhubungan dengan seperti yang dikatakan tadi pariwisata.  

A : pastinya kan banyak sekali pengalaman, yang sudah didapatkan oleh saudara Moses. 

Nah pengalaman apa saja yang anda dapatkan dulu selama karantina duta wisata? 

B : Pengalaman yang saya dapatkan selama karantina itu cukup banyak, salah satunya yang 

bisa saya sebutkan adalah suatu pembelajaran, karena saya disana itu lebih terbuka 

lagi pola pikiran saya lebih terbuka lagi paradigma saya mengenai bagaimana 

sistem-sistem pemerintahan di Kota Salatiga. Kurang lebih saya dapatkan di 

pemilihan ini di karantina. Lalu saya juga mendapatkan pengetahuan juga mengenai 

detail dari Kota Salatiga itu, baik itu secara posisi letak atau secara perindustriannya, 
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keseniannya, kurang lebih saya mendapatkan detail dan pengetahuan tentang itu, jadi 

saya lebih mengenal bagaimana sih kota kelahiran saya, itu suatu pengalaman yang 

sebenarnya membangun saya secara paradigma dan pola pikir. Lalu juga ada lagi 

selama karantina itu saya merasakan bahwa memang berhubungan dengan 

teman-teman baru dan rekan-rekan baru juga buat saya, jadi saya bisa berkenalan 

bagaimana saya bisa bersikap, bagaimana saya bisa meresponi sikap dan karakter 

teman-teman yang dalam kurung itu memang baru ya, itu saya bisa mendapatkan 

pengertian mengenai hubungan seperti itu. Lalu yang ketiga, saya juga bisa 

mendapatkan yang namanya kesempatan. Kesempatan untuk saya bisa berkarya, 

maksudnya berkarya seperti ini saya sejak awal motivasi saya memberikan apa yang 

saya ketahui mengenai Kota Salatiga. Disini saya bisa berkarya untuk bisa 

memberikan sumbangsih dan pengetahuan buat rekan-rekan dan teman-teman saya 

yang ada di kota ini. Dan saya juga bisa berkarya dalam bidang satu kesenian, saya 

bisa mengenal lagi kesenian kota dan akan bisa mengembangkan seni karena pada 

dasarnya saya juga suka yang namanya art culture. 

A : Jadi menurut anda overall kegiatan ini dan karantina itu memberikan dampak yang 

positif? 

B :  Iya. Overall saya dapat berkata bahwa karantina dari pemilihan mas dan mbak duta 

wisata Kota Salatiga bisa memberikan hal positif buat saya. 

A : Kemudian, bagaimana perasaan anda setelah anda menyandang predikat Mas Duta 

Wisata Kota Salatiga ? 

B : Sejujurnya ya ini saya pasti merasa kaget itu yang pertama, karena memang saya tidak 

menyangka bahwa ternyata saya yang bisa memenangkan ini karena memang saya 

melihat rekan yang berjuang sama-sama dengan saya di pemilihan ini memiliki satu 

potensi dan memiliki satu modal ya entah itu fisik entah itu kecerdasan, sikap. Modal 

itu baik, jadi mereka modalnya baik-baik gitu. Secara fisik mereka oke, secara 

intelegent mereka juga dapatkan pokoknya saya berpikir wah ini suatu kompetisi yang 

sebenarnya tidak mudah disini. Pasti dengan terpilihnya saya sebagai Mas Kota 

Salatiga membawa suatu hal yang menyenangkan, saya jujur pribadi senang dengan 

predikat ini. Tetapi di satu saya juga agak ada seperti tantangan, saya kan tertantang, 

saya dengan menang lebih tertantang “Oh ternyata saya punya satu potensi” Dan 

apakah potensi ini bisa untuk menginspirasi orang-orang yang disekeliling saya atau 

tidak ? Nah itu perasaan saya selanjutnya tertantang.  

A : Berarti dalam artian anda sudah mengetahui bahwa setelah terpilih itu anda mempunyai 

tugas-tugas? 
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B : Kurang lebih saya melihat bahwa kalo misalnya kita sudah terpilih saya tidak berkata 

saya mangkir tugas tapi kalo dengan kita terpilih itu paling tidak kita menjadi citra. 

Kita paling tidak tu menjadi dalam tanda kutip “lebih sedikit dikenal orang”.  

A : Icon ya? 

B : Icon, seperti itu. Karena saya tau memang Pemilihan Mas Mbak ini kan cukup dekat ya 

dengan saya katakan tadi ambassador atau Putri Indonesia. Nah itu ya, pasti akan 

menjadi icon, orang paling tidak yang ada di kota lah minimal pasti akan mengetahui. 

Jadinya pasti ada tantangan bagaimana kita bersikap di masyarakat, seperti itu. 

A : Apa saja tugas/job desc anda dalam satu periode jabatan sebagai Mas Duta Wisata Kota 

Salatiga? Yang anda ingat.  

B : Oke baik. Jadi secara pribadi job description itu memang tidak diberikan ya. Jadi 

memang tidak diberikan job description hanya saja memang dari Dinas Pariwisata, 

Dinas Kebudayaan dan Kota Salatiga sendiri itu memberikan satu, apa ya satu ucapan 

verbal lah ya mengenai apa-apa saja yang perlu dilakukan dan memang ada beberapa 

hal yang jadi tugas dari Mas dan Mbaknya yang terpilih di Kota Salatiga ini.  

A : Berarti Mas dan Mbak job desc nya sama? 

B : Job descnya sama. 

A : Oh job descnya sama. 

B : Ya, job descnya sama untuk tingkat yang Kota Salatiga ya itu sama. Jadi salah satunya 

itu pasti partisipasi pasti. Berbicara mengenai partisipasi tu kita bisa mengikuti 

ajang-ajang pemilihan lain misalnya yang saya ketahui setelah pemilihan Kota 

Salatiga ini dikirim ke Jawa Tengah itu satu. Lalu juga berpartisipasi menghadiri 

event-event yang diadakan baik itu event yang diadakan di kota ataupun event yang 

diadakan di luar kota Salatiga tetapi memang yang berhubungan dengan pariwisata itu 

sendiri. Jadi partisipasi itu salah satu dari job description kami. Lalu juga berbicara 

mengenai duta ya, duta itu dapat dikatakan sebagai yang pertama tadi utusan ya atau 

kita berpartisipasi yang kedua juga dapat dikatakan sebagai icon. Nah bagaiman kita 

bisa menjadi icon Kota Salatiga otomatis dengan kita melakukan suatu karya, karya itu 

jadi kita bekerjasama dengan dinas baik itu Dinas Kebudayaan Pariwisata atau 

mungkin pihak-pihak terkait stake holder terkait untuk kita bisa icon, icon itu untuk 

kita bisa menjadi satu figur yang dilihat atau figur yang dapat mempromosikan 

sesuatu. Itu yang menjadi tugas kita, memang bagian kedua ini tidak begitu kental 

masih di Kota Salatiga karena memang hanya beberapa stake holder atau dinas saja 

yang memang menggunakan dalam tanda kutip “Icon ini”. Seperti Dinas Pariwisata 

mereka pasti menggunakan icon ini. Icon ini bisa terlihat dari satu pemajangan foto 
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paling tidak ya, itu di booklet di brosur di media pariwisata yang berkenaan dengan 

pariwisata Kota Salatiga.  

A : Jadi gambarnya saudara Moses dan Rachel itu ada di brosur dan booklet? 

B : Brosur dan Booklet seperti itu. 

A : Untuk promosi Kota Salatiga? 

B : Promosi Kota Salatiga.  

A : Itu letaknya di dinas ya? 

B : Itu Dinas Pariwisata. Lalu juga sebagai icon kita biasanya bekerjasama dengan industri 

batik. Cuma memang kalo di industri batik ini kita tidak menjadi model gitu, itu bukan 

tapi kita hanya menjadi icon yang mengenalkan. Kalo model, kenapa saya 

membedakan antara icon dan model? Kalo model itu lebih kearah bagaimana kita itu 

mengenakan pakaian dari batik-batik tersebut kita bisa ikut di kompetisi kita 

mengikuti show. Tapi kalo icon disini kita bisa mengenakan itu mempromosikan atau 

kita membawa dan mempromosikan. Jadi tidak harus kita lah yang dalam tanda kutip 

“pasang dada” untuk show itu tidak. Tapi icon disini kita memperkenalkan dari batik 

itu sendiri. Jadi oh kita stand berdiri untuk apa? Oh untuk Batik Kota Salatiga yang 

kita kenalkan, yaitu dalam kota ataupun di luar dari Kota Salatiga itu sendiri. Kurang 

lebih itu job description yang diberikan. 

A : Oh ya kalo boleh tau itu pernah memperkenalkan batik itu di event apa selama ini? 

B : Memperkenalkan batik itu pernah ada di event dulu pernah ada yang namanya 

reorganisasi, reorganisasi dari tingkat Jawa Tengah sendiri jadi di tingkat Jawa Tengah 

itu juga ada satu paguyuban yang menampung para duta wisata juga yang berkenaan 

dengan wisata juga tapi tingkatnya Jawa Tengah. Disitu kami pernah memperkenalkan 

Batik Kota Salatiga di reorganisasi tersebut jadi memang ada perubahan struktur 

organisasi dan disana kebetulan kami bisa mendapatkan satu waktu kami dapat 

menjelaskan “Oh ini Kota Salatiga memiliki satu kreasi seni lain suatu kreasi budaya 

lain, yaitu batiknya”, Batiknya yang waktu kami sampaikan itu Batik Selotigo.  

A : Oh Batik Selotigo. 

B : Batik Selotigo dengan ciri khas-ciri khs yang ada di batik tersebut, seperti itu. Itu event 

yang sempat kami adakan. 

A : Oh itu yang adakan Salatiga atau Jawa Tengah? 

B : Itu yang mengadakan Jawa Tengah. 
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A : Paguyuban Jawa Tengah? 

B : Ya, Paguyuban Jawa Tengah. 

A : Berarti selain Salatiga ada juga daerah lainnya yang memperkenalkan karya batik 

mereka? 

B : Ya. 

A : Oh begitu. Nah kalo untuk event-event yang seperti partisipasi pertama tadi, yang 

pertama tadi itu selama ini saudara Moses sudah pernah seingat saudara Moses sudah 

pernah ke event apa saja yang dalam rangka partisipasi? 

B : Oke kalo dalam rangka partisipasi itu sudah ada beberapa event sebenarnya, yang saya 

ingat itu ada Kiprah Seni dari DKS, DKS itu kalo saya tidak salah ingat Dewan 

Kesenian Kota Salatiga itu mereka mengadakan suatu kiprah seni dimana mereka 

menapilkan karrya-karya seni mereka, baik itu tarian yang dikombinasi dengan 

busana-busana yang mendukung pastinya. Disitu para duta wisata juga berpartisipasi 

kami disana membantu juga dalam melancarkan event tersebut. Lalu juga pernah ada 

satu event yang saya rasa cukup baik juga, dimana Kementrian Pariwisata Republik 

Indonesia itu mengadakan kunjungan ke Desa Wisata Tingkir Lor. Dimana memang 

kami dulu sempat mendapatkan informasi kami berpartisipsi di dalamnya kami 

mengenalkan juga batik. Jadi sebenarnya yang saya katakan tadi bagaimana kami 

menjadi icon dari pariwisata itu sendiri dari Seni dan Budaya Kota Salatiga itu juga 

kami ikuti dalam suatu partisipasi kami. Dan partisipasi kami memberikan karya kami, 

kami juga memberikan suatu apa ya partisipasi kami untuk ya ini icon kami sebagai 

icon kami mengenalkan. Waktu kami mengenalkan suatu karya batik baru sebenarnya 

yang di produksi dari Desa Wisata Tingkir Lor. 

A : Oh itu tapi bukan Batik Selotigo yo? 

B : Itu bukan Selotigo itu batik baru namanya Batik Joko Tingkir. 

A : Oh Batik Joko Tingkir. Selain jadi icon itu apakah saudara Mas dan Mbaknya ya 

apakah ikut dalam kepanitiaan, dalam berpartisipasi dalam teknis acara atau hanya 

datang kemudian jadi icon atau bagaimana? 

B : Oke, berbicara mengenai partisipasi itu memang tidak sekedar kami menjadi icon ya, 

sepertinya terlihat eksklusif sekali ya kalo kita sebagai Mas dan Mbak hanya sebagai 

icon kesannya kita hanya mendampingi pejabat, kita hanya ikut serta dalam ya hanya 

sebagai dalam tanda kutip sebagai orang yang di eksklusifkan hanya sebagai icon, 

sebagai penarik, sebagai pengenal itu tidak. Sebenarnya kami pun juga ada beberapa 

event-event yang di dalamnya kami mengikuti satu apa ya partisipasi dalam bentuk 

kepanitiaan. Memang kepanitiaan ini tidak murni selalu kami itu tidak tapi jadi 
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memang sebagai informasi saja untuk angkatan 2013 itu ada sekitar 40 Duta Wisata 

Mas dan Mbak jadi 20 pasang yang terdiri dari 20 pria dan 20 wanita. Jadi memang di 

setiap acara yang sempat diadakan Kota Salatiga kami bergantian, kami bergantian 

jadi panitia, kami bergantian juga menjadi icon nya, jadi kami saling melengkapi 

seperti itu. Tapi tidak terbatas hanya sebagai icon saja tidak. 

A : Kepanitiaan juga ya? 

B : Kepanitiaan pun kami ikuti hanya memang kita berganti-gantian saling melengkapi.  

A : E.. kalo job desc kan ini sangat luas ya maksudnya, nah kalo job desc selama ini Mas 

dan Mbak Duta Wisata Kota Salatiga yang terpilih itu berpartisipasinya dalam 

kegiatan yang berhubungan dengan duta wisata yaitu kesenian, budaya dan pariwisata 

itu sendiri? 

B : Tourism itu sendiri. 

A : Nah itu apakah setiap event yang diadakan di Salatiga atau yang ada di Jawa tengah itu 

Dinas selalu menyertakan e.. menyertakan kalian untuk ikut kesana? 

B : Oke, e.. berbicara mengenai setiap event yang ada, itu memang tidak selalu dinas 

menyertakan duta wisatanya. Memang ada pertimbangan-pertimbangan khususnya 

memang dinas itu pikirkan untuk mengirim paling tidak kami atau rekan-rekan kami 

di duta wisata sebagai utusan sebagai duta wisata itu sendiri jadi memang tidak selalu. 

Cuma sering kali hal-hal yang berhubungan dengan seni berhubungan dengan budaya 

dan berhubungan dengan pariwisata itu memang kami ditawari, kami ditawari untuk 

berpartisipasi. Paling tidak dinas memberikan suatu informasi walaupun tidak secara 

mengikat ya kami diharuskan untuk ikut dalam event-event yang digelar tapi dinas 

memberikan informasi ada event ini kami membutuhkan ini jadi kami pasti mengirim 

dari duta pariwisata pasti akan mengirim orang-orangnya untuk berpartisipasi di event 

yang diminta. Tetapi misalkan dinas pun tidak meminta dinas hanya memberikan 

informasi “Oh akan diadakan event” Kaya beberapa waktu lalu pada bulan Mei kalo 

tidak salah ingat “Paradise of Wayang Kulit” Kalo tidak salah ingat digelar serentak di 

ya bukan serentak ya tapi terstruktur di beberapa Kota dan Kabupaten. Contohnya 

diadakan di Kabupaten Semarang, di Kabupaten Grobogan, di Kota Semarang, 

Kabupaten Kendal dan di Kota Salatiga. Nah ada beberapa yang didakan itu kami di 

informasikan. Kami datang bisa kalo misalnya berhalangan mungkin tidak datang juga 

tidak masalah karena dinas tidak mengikat, seperti itu.  

A : Oh berarti kalo tidak bersifat mengikat ini untuk job desc secara terstruktur Mas dan 

Mbak itu belum ada atau bagaimana? 
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B : Kalo berbicara mengenai job desc secara terstruktur memang seperti yang saya katakan 

dari awal kami belum mendapatkan job desc secara terstruktur.  

A : berarti SK (Surat Keputusan) juga belum ada? 

B : Surat Keputusan? 

A : Iya. 

B : Ya, sejauh ini kami belum mendapatkannya job desc yang diberikan dan seperti yang 

saya katakan berupa verbal. Atau sebenarnya kalo yang tertulis sudah ada di dalam 

kontrak karena kami kan sebagai pemenang itu diberikan suatu masa, saya kok suka 

katakan masa bakti karena saya tidak mau berbicara ini sebagai kerja paksa ya. 

Kontrak kan sepertinya terpaksa harus melakukan, ini nda karena saya juga suka di 

bidang ini saya mau bilang masa bakti lah. Saya mau berbakti memang kami disuruh 

menandatangani suatu ee petikan surat yaitu yang berisikan memang yang saya 

katakan tadi 2 hal itu, “Kami Sebagai Duta Pariwisata Kota Salatiga Akan 

Berpartisipasi Dalam Setiap Event dan Akan Menjadi Icon”, dua itu. Itu yang 

disertakan dalam petikan surat yang kami tandatangani, jadi kalo dikatakan job desc 

tersruktur itu memang belum ada tapi kalo untuk apa yang perlu kita lakukan nah itu 

paling tidak dua itu sudah resmi ada di dinas. 

A : Berarti berpartisipasi dan menjadi Icon? 

B : Icon itu udah pasti. 

A : Oh sudah pasti. 

B : Sudah pasti ada. 

A : Misalkan seandainya ini diluar pertanyaan ya, seandainya Mas dan Mbak Kota Salatiga 

ni tidak bisa hadir apakah itu ada yang menggantikan atau memang tidak ada yang 

menggantikan jadi benar-benar tidak hadir perwakilannya? 

B : Oke baik. Kalo berbicara mengenai partisiapasi tersebut memang ada satu sistem ya 

yang sebenarnya bukan sistem baku tapi memang ini yang dijadikan acuan, yaitu 

setiap kegiatan yang diadakan oleh stake holder oleh walikota/kabupaten itu memang 

akan ditawarkan terlebih dahulu kepada Mas dan Mbak Kota Salatiga. Jadi akan 

ditawarkan ke mereka yang berada di posisi pertama, dalam pemilihan ditawarkan 

pada juara yang pertama. Kalau ada suatu waktu dimana Mas atau Mbaknya 

berhalangan dengan suatu catatan halangan tersebut memang urgent atau penting 

sebenarnya masih bisa diwakilkan untuk acara-acara yang memang sesuai dengan 

pertimbangan dinas boleh diwakilkan. Jadi tidak harus Mas dan Mbaknya saja yang 

terus berpartisipasi tetapi kadangkala bisa Wakil pertamanya atau Wakil keduanya 
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atau Mas Mbak atribut persahabatan, kepribadian, intellegent juga bisa, jadi tidak 

harus selalu Mas dan Mbaknya. “Harus aku gak? Harus yang saya datang?” 

A : Heeh pas kamu datang. 

B : Yang ada anak duta wisatanya? 

A : Yang harus datang kamu. 

B : Oo yang aku ya? 

A : Heeh. 

B : Kalo yang aku harus datang itu dulu itu yang aku ingat lho ya, yang Kiprah Seni aku 

ditawarin DKS tapi gak datang, jadi yang ditawarin Bill (Wakil 1 Mas Duta Wisata 

Kota Salatiga 2013), yang kedua itu sebentar ini random ajah ya? 

A : Iya random aja gakpp 

B : Kiprah Seni trus Kementrian Pariwisata Republik Indonesia datang di Tingkir Lor nah 

itu aku pas dateng. Trus habis itu..  

A : Itu sama Mbaknya? 

B : Ee ya ada Mbaknya cuman memang bukan Rachel. 

A : Aww bukan Rachel 

B : Bukan Rachel jadi ini memang dari dinas ini memilih seperti itu. 

A : Kalo yang pertama sama Rachel datang? Yang DKS. 

B : Yang DKS itu tidak jadi saya melihat banyak yang datang malah Masnya. Kebetulan 

saya absen waktu itu namun untuk yang Kementrian itu saya hadir Cuma memang 

saya tidak didampingi oleh Rachel. Selanjtnya ada Paradise of Wayang Kulit yang ada 

di Kabupaten Grobogan cuman memang kebetulan Rachel gak ikut jadi memang 

diberikan ke Wakil 1 (Chordia Poppy). Trus ada kegiatan lagi tuh SPS yang Tahun 

2013 saya bisa hadir waktu itu memang perwakillan Mbaknya bisa hadir yang kedua 

karena kebetulan yang Mbak Rachel dan Mbak Poppy pas gak bisa. Trus ada acara lagi 

Malam Tahun Baruan di Rumah Dinas Walikota kami berdua bisa dateng waktu itu. 

A : Itu dalam rangka apa? 

B : Dalam rangka ramah tamah fellowship bersama dengan para pejabat di Kota Salatiga. 

Jadi itu memang ada satu kegiatan dimana ee tutup tahun kami menghabiskan bersama 

dengan seperti tirakatan, berkumpul bersama fellowship itu kebetulan kami berdua 
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bisa datang dan diikuti oleh teman-teman dan rekan-rekan kami juga beberapa seperti 

Mbak Poppy waktu itu ikut, Helny ikut jadi kebetulan bisa. Lalu acara lagi itu yang di 

Kota Salatiga.. Oh ya ini ada Pengutusan untuk Expo Budaya dan Seni dari pihak 

pengurusan Expo Budaya yang dipilih waktu itu Mbak Zuni jadi ini pengiriman Expo 

Budaya dan Senin di Jakarta Convency Center di JCC memang ada dari Kementrian 

Industri Kreatif dan Pariwisata Republik Indonesia itu mengadakan satu Expo Budaya 

Seni dan Industri Kreatif. Disana yang memang dikirim Mbak Zuni karena kebetulan 

saya dan Rachel juga sedang ada keperluan jadi Zuni yang dipilih, kurang lebih itu 

yang saya ingat. 

A : Berarti SPS yang tahun ini? 

B : SPS yang tahun ini Rachel 

A : Pemilihan Putra Putri Lurik.. 

B : Nah itu ada beberapa juga teman juga yang dikirim.  

A : Saya juga haha. Kemarin juga yang ada di Banaran yah? 

B : Banaran kemarin Kabupaten Semarang.  

A : Eeh maksudnya ini yang secara luas (tugasnya) 

B : Maksudnya? 

A : Job Desc yang secara luas. Maksudnya yang tadi kan Salatiga kalo yang diluar Salatiga. 

B : Oke yang diluar Salatiga berarti di Kabupaten Grobogan tadi kan diluar Salatiga. Lalu 

partisipasi dalam pemilihan di kota/kabupaten lain. 

A : Oh itu pasti di undang kalo dari kota/kabupaten lain?  

B : itu iya, itu biasanya di undang. Undangannya itu bisa dalam bentuk undangan resmi ke 

dinas atau personal langsung ke dutanya juga bisa. Memang beberapa yang sempat 

diundang sih kemarin yang dari Kota Semarang terus habis itu dari Kabupaten Klaten, 

Kabupaten Semarang, Kota Solo. 

A : ini khusus apa? 

B : Ini khusus untuk pemilihan.  

A : Putra Putri Lurik? Eh buka untuk semuanya 
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B : Mas dan Mbak Pariwisatanya. Nah itu Kabupaten Sukoharjo juga mengundang. Jadi 

memang ada beberapa event yang kami bisa kirimkan tapi ada juga beberapa event 

sama seperti di kota jadi kami belum bisa kirimkan. 

A : kalo biasanya kan dinas meminta kalian untuk berpartisipasi di acara yang berhubungan 

dengan duta wisata yang berhubungan dengan kesenian dan pariwisata itu sendiri. Nah 

itu, apakah kalian diberikan anggapannya dana lah untuk pergi kesana-kesini untuk 

memfasilitasi kalian ataukah itu memang berdiri di kalian sendiri? 

B : Generally, kalo yang meminta memang dari Dinas Pariwisata itu kita akan aman lah 

dalam tanda kutip.  

A : Berarti di fasilitasi ya? 

B : Jadi pasti difasilitasi baik itu akomodasi, misalnya ada penginapan kita mau menginap 

kalo acara itu lebih dari satu hari itu biasanya ada akomodasi. Transportasi itu pasti 

dan konsumsi itu pasti ada. 

A : Seperti uang saku mungkin? 

B : Uang saku temporaly jadi e sesuai dengan situasi. Jadi seperti yang saya bilang tadi 

beberapa event yang memang membutuhkan konsen lebih contohnya lebih dari satu 

hari sebab ada yang kita dikirim dari Kota Salatiga ke reorganisasi Jawa Tengah itu 

memang kita adakan itu sekitar 3 hari 2 malam itu memang kami diberikan 

akomodasi, transportasi dan juga memang ada uang saku disitu untuk keperluan yang 

dibutuhkan disana. Tapi memang ada juga kami di fasilitasi secara total tapi memang 

kadang tidak diberikan uang saku, itu ada. Untuk event-event yang lokal atau event 

yang tanda kutip butuh waktu hanya singkat seperti itu. 

A : Berarti ini sudah jelas ya berarti intinya, the conclusion is kalo setiap ada acara yang 

berhubungan dengan kesenian, kebudayaan dan pariwisata itu sendiri dan itu sekitaran 

masih Jawa Tengah atau Salatiga atau mungkin sampai Jakarta ya  

B : Ya sampai. 

A : itu Duta Wisata di Kota Salatiga itu diundang secara surat resmi, verbal atau personal. 

Begitu ya? 

B : Ya. 

A : Nah bagian pekerjaan apa yang menurut anda terbilang mudah untuk dijalani selama 

jabatan sebagai Mas Duta Wisata Kota Salatiga? 

B : Yang paling mudah ya, yang paling mudah dijalani selama periode ini pasti saat kita 

dalam tugas pendampingan. Ini menurut saya personal mungkin ada beberapa teman 
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yang mungkin berbeda pendapat tapi menurut saya memang yang paling mudah itu 

yang berhubungan dengan pendampingan. Karena kenapa saya katakan ini paling 

mudah karena memang kalo kami di tugaskan sebagai pendamping pejabat personally 

itu memang dikatakan mudah ya karena memang kami perlu menyiapkan diri dan 

waktu saja sih sebenarnya. Mempersiapkan diri kita, fisik ya pastinya kesehatan dan 

juga waktu, yang dipersiapkan kurang lebih itu. Yang terkait dengan pengalaman kan 

kami sudah mendapatkan dan pastinya sebelum dari kegiatan tersebut juga ada 

briefing pribadi. Jadi kami mendampingi setiap kegiatan di Walikota atau 

pejaba-pejabat itu lakukan kami mendampingi saja. 

A : Kalo mendampingi berarti tidak melakukan sesuatu? 

B : Kalu pendampingan itu secara umum ya tugas kami hanya mengiring ya, kami hanya 

mengiring tapi kami tetap akan melakukan sesuatu. Kami tidak lantas diam karena 

kami akan melakukan sesuatu karena saat kami mengiring kami mencoba memberikan 

yang terbaik dari performa sikap, perilaku dan pastinya apa yang dibutuhkan dari 

orang yang kami iring.  

A : Karena kalian kan pembangunan citra ya jadi terlihat dari penampilan dan lain-lainnya. 

B : Iya semuanya 

A : Kemudian, bagian pekerjaan apa yang menurut anda terbilang susah untuk dijalani 

selama masa jabatan? 

B : Bagian yang menurut saya pribadi dikatakan susah job desc yang ada atau hal yang 

memang kami lakukan adalah dalam tanda kutip “Pembuktian” akan kompetensi. Jadi 

terkadang ada suatu kegiatan yang dimana memang dari Kota Salatiga itu secara 

spontaneously secara tiba-tiba itu diminta untuk misalnya mempersembahkan sesuatu. 

Contohnya mempersembahkan seni. 

A : Oh pernah? 

B : Pernah. 

A : Itu di event apa? 

B : Itu pernah dalam event apa ya dulu itu dalam reorganisasi pernah, lalu dalam event yang 

Kementrian datang di Kota Salatiga itu pernah. Jadi secara spontaneous itu kami 

pernah diminta satu untuk seni dari Salatiga itu apa, itu yang pertama diberi 

pertanyaan kemudian kami menjawab seninya itu ada seni tari, ada seni suara dan juga 

ada seni-seni kerajinan lain. Lalu kami juga sempat “Oke kalo gitu bisa gak tariannya 

coba di tarikan”. Wahh karena memang saya juga sebenarnya personal bukan berasal 

dari background seni yang saya ketahui hanya informasi mengenai seni itu sendiri, 
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pengetahuan lah. Saya lebih mengetahui mengenai pengetahuan juga filosofi dari 

tari-tarian tersebut tetapi kalo untuk menarikan ya secara pribadi saya cukup sukar. 

Walaupun saya pernah melihat itu tarian saya pernah kurang lebih mengerti ya kenapa 

menggunakan ini menggunakan itu tapi saya tidak secara langsung bisa. Tapi pernah 

juga ee dalam event pemilihan di Provinsi di Jawa Tengah, waktu itu kan kami pernah 

dikirimke Kabupaten Banyumas itu kamu secara spontaneously pernah disuruh untuk 

memberikan suatu apresiasi seni ya tapi itu bukan untuk yang dinilai tapi memang 

memberi secara spontan saja. “Oke Kota Salatiga yang terkenal di Kota salatiga apa?” 

Ya seperti yang kami sampaikan seni tari, seni suara. “Itu bisa gak menyanyikan satu 

lagu yang berasal dari Kota Salatiga?”. Ya memang karen kami tidak begitu paham 

lagu dari Kota Salatiga, bukan berarti kami tidak mengetahui Kota Salatiga tapi kami 

memang seperti Kota Solo mereka memang mempunyai ikon Lagu Bengawan Solo, 

Kota Semarang punya ga ikon lagu? 

A : Tidak. 

B : Ada.  

A : Lagu apa? 

B : Pelabuhan Tanjung Mas.  

A : Oh.. Kalo Salatiga belum ada? 

B : Kota Salatiga secara pribadi dari dinas pun belum mengetahui ya ada lagu ikon Kota 

Salatiga. Kalo tarian ikon ada, kalo misalkan kesenian budaya itu ada tapi kalo 

lagu/ikon secara resmi yang kami sempat di kumandangkan itu kami belum tau. 

Memang ada beberapa lagu itu ciptaan personal yang berkaitan dengan Kota Salatiga 

itu ada. Saya sempat mendengarkan rekan saya juga menyanyikan keindahan Kota 

Salatiga Suasana Kulinernya juga satu ikon juga Taman Sari. Itu sempat dinyanyikan 

oleh rekan saya, saya tau tapi itu bukan menjadi satu lagu/ikon resmi dari kota. Oleh 

karen itu dulu waktu kami sempat ditantang untuk membawakan satu seni ya kami 

mencoba menyanyikan ya lagu yang memang khas Jawa Tengah tetapi itu bukan 

menjadi satu ikon. 

A : Lagu apa? 

B : Waktu dulu sih kami sempat menyanyikan ya lagu seperti lagu bahasa Jawa sih tapi 

sepenggal sih yang “Inding Tawa Ngono Lintang Cah Ayu” Nah seperti itu. 

A : Itu judulnya apa? 

B : Saya kurang tau judulnya tapi saya pernah dengar itu lagu spontaneously kami disuruh 

spontaneously kami coba untuk menyanyikan lagu tersebut.  
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A : Mas dan Mbak ya menyanyikan? 

B : Ya waktu itu kami berdua Cuma memamng waktu dulu tidak secara lengkap kami 

menyanyikan, kami hanya spontaneously. Memang waktu itu saat ditantang kondisi 

apa ya santai sih, malam keakraban. Waktu malam keakraban disuruh menyanyikan 

seperti itu, yasudah kami coba aja spontaneously walaupun hanya sepenggal “Ini lho 

kami bisa nyanyi”. Hahaha gitu cuman memang kami tidak full gitu karena memang 

seperti yang saya katakan backgroundnya bukan dari seni budaya yang kental. 

A : Kalo menurut anda yang tarian ikon Kota Salatiga itu tarian yang bagaimana, namanya? 

B : Namanya Jurit Ampil, tarian Jurit Ampil itu yang saya pahami merupakan suatu tarian 

yang bertemakan seperti keprajuritan, perang karena didalam tarian tersebut itu ada 

waktu saya sempat melihat ada wanita, itu tarian wanita. 

A : Laki-lakinya ada? 

B : Kalo laki-lakinya itu tari Keprajuritan Anten saya memang secara langsung belum 

melihat. Belum melihat secara langsung cuman memang saya mengetahui tari itu. Jurit 

Ampil itu ditarikan ada seperti storyboardnya, seperti cerita gitu ya dimana kalau kita 

melihat tarian tersebut kita mendapat satu gambaran kalo ternyata tarian itu seperti 

tarian ya seperti berperang itu. Jadi di tarian itu menggunakan seperti senjata kaya 

sejenis keris tapi bukan keris sih, ya seperti belati-belati itu kan dan mereka itu 

sepertinya kalo gak salah ada beberapa kubu, dua kalo gak salah yang dibedakan 

dengan kostum yang berbeda dengan berbeda warna. Mereka seperti bermain pedang 

dan menggunakan seperti belati dan mereka saling tangkis saling serang seperti itu 

kan. 

A : Itu asli Salatiga ya? 

B : Ya. Asli Salatiga. 

A : Kalo yang waktu reorganisasi itu berarti pada waktu itu gak nyanyi? Gak menari? Tapi 

menjelaskan tentang pengetahuannya. 

B : ya, kalo itu di reorganisasi kami menjelaskan info tentang pengetahuan. 

A : Pengetahuan, oh begitu.Kemudian, oya ini menurut anda apa pengalaman yang paling 

menarik selama masa jabatan anda ? 

B : Pengalaman yang paling menarik ya.. 

A : Selama dari awal pemilihan sampai terpilih sampai udah bekerja selama satu periode, 

tapi ini belum selesai satu periode ya? 
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B : Iya belum selesai masih menunggu bulan berikutnya. Yang paling menarik menurut 

saya yaitu sesuatu yang berhubungan dengan hobi saya jujur saya punya hobi yaitu 

travelling. Saya suka jalan-jalan ke suatu tempat, ke suatu kota dan lain sebagainya 

dan satu hal yang menurut saya menarik dengan saya menjadi partisipan dari duta 

pariwisata ini sendiri, yaitu saya bisa berkeliling. Itu yang membuat saya paling 

senang, siapa sih yang gak suka diajak pergi. Ya kan? 

A : itu sudah pernah kemana aja selama anda menjadi Mas Duta Wisata Kota Salatiga? 

B : Kalo itu sebenarnya terbagi jadi dua ya, satu berhubungan dengan tugas dinas dan juga 

ada yang memang pribadi saya ingin mengetahui secara langsung. Kenapa saya 

bedakan? Karena memang saya tidak mau jadikan ini sebagai suatu karena ini 

memang suatu hal yang berbeda. Kalo tugas dinas itu ada beberapa tempay yang 

memang kami sudah sempat kami kunjungi yaitu kami pernah ke Kabupaten 

Banjarnegara ya, kesana ada salah satu olahraga yang jadi satu daya tarik wisata juga 

yaitu rafting. Arung jeram itu suatu hal yang cukup menarik juga di Kabupaten 

tersebut lalu dulu juga pergi ke Kota Semarang dan pastinya disana kami dikenalkan 

kuliner khas Kota Semarang. Apa itu kulinernya?  

A : Itu dengan Mbaknya juga? 

B: Ya dengan Mbaknya kami berdua dengan Ketua Pandawa kami juga waktu itu Mas 

Prast ikut kami dikenalkan dengan namanya makanan khas Semarang apa namanya, 

Oh Wingko Babat kami juga sempat dikenalkan. Kami juga pernah pergi ke 

Kabupaten Grobogan di Purwodadi, nah tau ada apa disana? Swike.  

A : Swike? 

B : Swike itu yang dari kodok. 

A : Carica juga ya? 

B : Carica itu yang waktu kami pergi ke Wonosobo ya, kami juga ke Wonosobo juga. 

A : Jadi ini keliling? 

B : Iya keliling ini istilahnya apa ya secara dinas ini memang ada tugas sembari tugas juga 

kami mengenal lagi culturenya gimana, sistemnya gimana dan culinery nya gimana.  

A : Itu setelah terpilih ya? 

B : Iya itu setelah terpilih. Itu memang yang dari dinas tapi kan tadi saya bedakan, saya 

juga secara personal memang curious pengen tau kota-kota/kabupaten juga hal-hal 

yang istilahnya menarik disitu. Kenapa saya bedakan ide personal karena memang 

gini karena menurut saya ada satu fungsi dari pemilihan Mas dan Mbak Duta Wisata 
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yang menurut saya positif yaitu kita tidak hanya diarahkan dalam tanda kutip ikon saja 

tapi kita juga ditumbuhkan secara hati untuk cinta kita pada budaya lokal, cinta kita 

terhadap produk-produk lokal, kuliner lokal. Jujur setelah saya dari pemilihan ini itu 

saya lebih aware lagi lebih sadar lagi akan ternyata budaya lokal, kuliner lokal dan 

produk-produk lokal itu juga punya sesuatu nilai tertentu yang sebenarnya itu tinggi. 

Ini jujur secara pribadi aku ditumbuhkan makanya kenapa tadi secara duta ada keliling 

ke beberapa tempat tapi secara pribadi aku juga mau secara pribadi saya juga senang 

yang memang dekat tempat saya Kab.Semarang. Saya pergi ke beberapa tempat Candi 

Gedung Songo yang di Kab.Semarang. Ada air terjun yang bagus tuh di Kab. 

Semarang namanya Sekar Langit. Itu memang jadi satu tempat wisata juga dimana 

weekend itu selalu rame itu ya. Lalu juga di pernah juga saya datang ke daerah Kendal 

kalo gak salah ya. Kendal itu ada pantai, pantai di Kendal tu cukup bagus, pantainya 

bagus, pasirnya juga pasir putih kalo saya gak salah ingat dulu. Disana juga cukup 

menyenangkan, asik gitu saya juga pernah pergi ke Kota Surakarta atau Solo itu kental 

sekali dengan budaya Solonya. Kalo misalkan ada yang pengen pergi kesana kental 

banget disitu tradisionalnya sangat banyak, makanan tradisionalnya juga banyak pasti 

kita kenal dengan namanya Nasi Liwet khas Solo banget itu. Jadi memang ada dua hal 

yang memang saya katakan baik itu dari personal sendiri maupun dari kegiatan dinas 

itu yang menarik karena saya suka travelling, saya senang diajak kemana-mana. 

Karena saya sembari mengemban tugas saya juga menikmati. Jadi itu yang paling 

menarik buat saya.  

A : Berarti kemarin waktu selesai terpilih itu kalian Mas dan Mbaknya ya pergi berkeliling 

di Jawa Tengah? 

B : Sebenarnya kalo berkeliling di Jawa Tengah tidak sih tidak secara total kami berkeliling 

ya. Tapi memang kami sembari ditugaskan gitu kami juga melihat situasi kondisi 

kota-kota kabupaten selain di kota kami itu iya. 

A : Dan itu waktu kalian disana tugasnya apa saja? 

B : Tugasnya ya seperti yang tadi saya katakan ya di awal ya kami kan lebih kearah karena 

job yang memang pasti dari dinas itu kami memang sebagai partisipan dan kami 

sebagai ikon kami pasti disana ya partisipasi kami sebagai tugas pendampingan itu 

tadi ataupun kami menjadi satu ikon, ikon yang memperkenalkan. Sebenarnya sih 

tugasnya kurang lebih itu cuma memang ada juga beberapa yang menjadi tugas kami 

ya Belajar itu. Kenapa belajar itu sebagai tugas saya katakan? Karena gini selain kami 

memperkenalkan ototmatis kami memperkenalkan apa yang ada di Kota Salatiga nah 

itu kami mendampingi orang-orang yang memang ada di Kota Salatiga. Tetapi kenapa 

kami belajar? Karena kami belajar untuk satu bisa mengembangkan pariwisata yang 

ada di Kota lagi, contohnya saya mempelajari mengenai alam, ini wisata alam jadi ada 

datu isu yang di pariwisata namanya Ekotourism ya kan kalo memang pernah dengar 
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Ekotourism bagaimana pariwisata itu harusa ramah lingkungan. Itu yang cukup 

mengusik pikiran saya, saya melihat dari kota dan kabupaten yang ada di luar Kota 

Salatiga saya melihat ada tempat-tempat situs-situs wisata memang tempat yang 

digunakan oleh masyarakat itu sendiri untuk berkumpul itu tuh bersih. Salah satu 

contoh yang paling sederhana adalah alun-alun. Tiap saya pergi ke suatu tempat, tiap 

saya pergi ke kota/kabupaten gak jarang tuh yang namanya aku mau pergi ke 

alun-alun. Pengen gitu liat alun-alun yang disetiap kota itu kaya apa. Saya melihat 

alun-alun Kab.Temanggung, saya melihat alun-alun Kab.Wonosobo, saya melihat 

alun-alun Kota Semarang, Saya melihat alun-alun Kab.Semarang, Saya lihat alun-alun 

Kota Solo. Di alun-alun dan di taman-taman masyarakat, taman umum ya yang suka 

masyarakat pake yang berkumpul-berkumpul saya bisa menilai dan saya bisa belajar 

satu hal, satu hal yang saya pelajari ada kota/kabupaten yang tidak perlu saya sebut 

namanya karena ini nyinggung itu memang ada yang dirasa sebenarnya masih bisa 

lebih bersih lagi itu. Tetapi ada juga kota dan kabupaten yang saya lihat alun-alunnya 

tu bersih dan tertata rapi. 

A : Woww 

B : Seperti itu yang saya lihat. Memang alun-alunnya tuh kalo untuk masalah besar 

kecilnya tidak bisa dijadikan patokan ya, tetapi bagaimana kebersihan dari alun-alun 

tersebut kan itu bisa mencerminkan. Alun-alun adalah dalam tanda kutip itu bisa 

dikatakan pusatnya kan pusat dimana orang bisa berkumpul bisa berkarya disitu. Kalo 

misalkan tempat itu yang dikatakan pusat banyak orang pasti melewatinya bersih itu 

pasti mereka dalam tanda kutip pasti bisa mendukung konsep Ekotourism itu tadi. 

Bagaimana satu pariwisata akan berbasiskan pada yang namanya lingkungan dan 

ramah lingkungan dan itu akan mencerminkan pasti untuk kota/kabupaten tersebut. 

Kenapa saya katakan belajar itu sebagai tugas? Karena apa karena saat saya sudah 

melihat karena oh dari kota/kabupaten ini itu bersih dan tertata rapi nah bisalah paling 

tidak kami memang tidak memiliki power untuk kami bisa langsung mengubah 

alun-alun Kota Salatiga, Pancasila ya? 

A : Huum, Pancasila. 

B : Kami ubah alun-alun Pancasila itu sebagai wah tempatnya sangat rapi dengan power 

kita kan gak mungkin kan. Nah kami dalam tanda kutip hanya partisipan dan kami 

rekan dinas saja tapi palig tidak suara kami dapat didengar. Paling tidak itu.  

A : Berarti mewakili Kota Salatiga ? 

B : Memberi masukan lah paling tidak.  

A : oke. Kemudian menurut anda apakah anda sudah berhasil memperkenalkan Kota 

Salatiga kepda pihak-pihak diluar Kota Salatiga ? Misalkan saat anda bertemu dengan 
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duta wisata kota lainnya pada suatu acara. Nah dan menurut anda bagaimana 

tanggapan mereka tentang Kota Salatiga sendiri? 

B : Oke ini menarik, pertanyaan yang menarik. Hehe yuk mari kita jawab. Apakah anda 

sudah berhasil memperkenalkan Kota Salatiga? Ya. Secara pribadi, seperti ini saya 

berani dan optimis berkata saya sudah mengenalkan Kota Salatiga, itu positif. 

A : Oke. 

B : Saya konfirmasi tetapi kalo dikatakan berhasil atau tidak itu tidak satu arah ya kan. 

A : Oya 

B : Coba, kalo misalkan kita memperkenalkan Kota Salatiga dan perkenalan itu dikatakan 

berhasil indikatornya apa? Salah satunya kan pasti orang akan tertarik datang, orang 

pasti minimal bertanya lalu orang akan datang ke Kota Salatiga, itu adalah suatu 

wujud keberhasilan. Nah karena ini dah berkaitan dengan lebih dari satu orang saya 

mungkin tidak akan banyak menyinggung mengenai apakah tu berhasil atau tidak? 

Tapi satu hal yang saya konfirmasi saya sudah melakukan promosi. 

A : Oke, berarti sudah melakukan job desc. 

B : Itu sudah terlakukan, terlaksana lah ya. Sudah terlaksana dan tanggapan nah nanti bisa 

dinilai sendiri apakah ini sudah berhasil atau tidak. Tanggapannya seperti ini, setiap 

kami bertemu baik dengan duta wisata kota lain ataupun kabupaten lain ada satu hal 

yang jujur membuat saya itu juga bangga tapi juga membuat saya geli juga gitu. 

Kenapa ? Gini saya pernah ketemu dengan rekan saya juga yang dulu duta wisata dari 

kota atau kabupaten lain. Mereka bertanya mengenai kuliner khas dari Salatiga, saya 

jelaskan dengan semangat karena saya juga suka dengan kuliner Salatiga. Saja 

jelaskan saya suka dengan namanya enting-enting gepuk, itu saya suka sekali manis 

kacang trus saya suka. Saya pasti menjelaskannya menggebu-gebu itu dan dengan 

peragaan-peragaan yang pastinya persuasif buat mereka. Tanggapan mereka sih 

positif, mereka dengan bahasa mereka ya “Ih ya ampu  mas enak banget alh aku 

pengen..”Nah mereka dengan nada-nada ya aku meniru ya. Nah tanggapan mereka 

paling tidak salah satunya seperti itu.  

A : Berarti tanggapannya ada feedback lah ya?  

B : Ada feedback, ada tanggapan mereka bertanya ya toh dan mereka menyatakan perasaan 

bahwa mereka pengen dalam tanda kutip enting-enting yang saya katakan. Lalu berbicara 

mengenai kuliner lain saya sebenarnya itu lebih banyak cerita kuliner gitu lho karena 

kenapa? Karenaa jujur Kota Salatiga itu menang akan apanya? Bukan saya berkata 

keseniannya jelek, ga. Keseniannya Salatiga itu bagus, budayanya bagus, tradisinya bagus 

tapi Salatiga itu menang kuliner. Jadi mungkin Solo dapat dikatakan kota yang tradisi, 
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budaya seninya kuat. Pekalongan dapat dikatakan kota yang menjunjung tinggi batiknya. 

Lalu Wonosobo dapat dikatakan kabupaten yang memiliki panorama indah. Kabupaten 

Jepara dapat dikatakan yang memiliki pesisir pantai terindah di Jawa Tengah ya. Tapi Kota 

Salatiga jangan salah memang secara pantai Salatiga gak punya pantai karena memang di 

gunung gak ada pantainya kan. Nah tapi Salatiga itu punya nuansa dan pesona kuliner yang 

pekat kalo saya ngomong. Kenapa? Karena jujur tanpa saya bertanya orang-orang yang 

sempat bertemu dengan saya dari kota dan kabupaten lain tu bertanya mengenai kuliner. Ini 

yang membuat saya geli yang tadi saya katakan. Mereka tu tiba-tiba langsung nanya 

“Moses kamu darimana toh?”. “Oh Salatiga”. “Oh Salatiga wah berarti kamu tau bakso 

babat noh?”. Hehee.. Aku tu pertama geli dulu tapi ya bener bakso babat itu kan salah satu 

yang cukup terkenal, dulu ada Bakso Babat Taman Sari. 

A : Sekarang dimana? 

B : Sekarang pindah ke Diponegoro dulu memang di kawasan Ramayana shopping center 

itu. Trus sebelum Mall Taman Sari dibangun daerah yang di Taman Sari itu ada satu 

ikon yang memang menarik wisata kuliner yaitu Bakso Babat. Terus sekarang 

memang pindah ke Diponegoro. Nah itu tanya seperti itu trus saya jawab bener Bakso 

Babat itu enak. Kenapa yo dibilang Bakso Babat? Saya langsung jelaskan 

bla..bla..bla..bla...  

A : Tapi sekarang ada di Diponegoro dimananya? 

B : Masih ada di Jalan Diponegoro kalo nomornya saya lupa tapi itu di kawasan Roncali 

namanya. Roncali itu kawasan susteran, Diponegoro kampus terus aja itu nanti bisa 

ditemukan di sebelah kiri itu nanti itu lebar sekali itu dah bangunan baru. Itu Rumah 

Makan Taman Sari menu spesialnya itu Bakso Babat Taman Sari. Saya sempat ditanya 

itu, saya jelaskan trus habis itu sempat ada orang yang bilang “Salatiga.. Wah kalo 

saya pergi ke Salatiga itu saya tidak akan melewatkan Rondenya, nah seperti itu. Nah 

saya tertawa lagi dengan seperti itu, saya  

A : Itu darimana tuh? 

B : Itu dari Kabupaten Magelang. 

A : Yang sebelumnya tadi? 

B : Yang sebelumnya itu yang Bakso Babat itu kalo ga salah dari Semarang ya, Tapi kalo 

Ronde tadi saya ingat sekali dari Magelang kalau gak salah itu kabupatennya. Dia itu 

sempat bertanya, dulu waktu ketemu dimana ya waktu ketemu di Banyumas apa 

ketemu di Semarang ya saya lupa tempatnya cuma ini memang orang-orang Magelang 

dia tanya “Wah kalo saya ke Salatiga saya gak akan melewatkan yang namanya 

Ronde”. Nah saat itu saya langsung tergelitik namanya makanan toh saya juga suka 
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kan apalagi Ronde saya juga suka. “Kita mau tanya Mas dulu Rondenya makan 

dimana?” Biasanya saya makan di sepanjang Jensud. Ciri khas Salatiga jalan utama 

Jenderal Sudirman itu pasti bisa ditemukan Ronde dimana-mana. Makanya sometimes 

ada yang mengatakan Salatiga itu Kota Ronde. Itu tu bisa dikatakan seperti itu karena 

apa? Banyak sekali Ronde itu ditemukan di Kota Salatiga dengan cuaca dan iklim 

yang dingin di Kota Salatiga dengan Ronde yang hangat itu pasti cocok kan. Marai 

kepingin ya.. 

A : Itu waktu di saat pemilihan yang di Jawa Tengah itu ya? 

B : Iya di Jawa Tengah 

A : Berarti pas di Jawa Tengah tu kan berkomunikasi dengan banyak orang berarti banyak 

yang tanya tentang kuliner. 

B : Iya tentang kuliner. Makanya saya juga cukup bingung kenapa kok orang-orang pada 

tanya kuliner kok tidak tanya Salatiga itu Batiknya seperti apa? Salatiga itu Seni 

Tarinya seperti apa? Kok malah orang tanya soal Salatiga itu makanan itunya masih 

ada ga? Makanan khasnya apa? Kok makanan? Makanya ada satu istilah yang ekan 

saya pun yang saya cukup setuju “Salatiga Never Ending Culinary”. 

A : Wahhhh... 

B : Itu ide bagus. Itu bagus “Salatiga Never Ending Culinary”. 

A : Karena banyak sekali sih, belum dari Sate Sapi Suruh.  

B : Nah Sate Sapi Suruh, banyak sekali. 

A : Belum Soto Esto. Soto-soto kan enak. 

B : Ya bener Soto Esto. Itu satu hal yang dapat dikatakan apa ya khas dari Kota Salatiga 

dan saya tu juga kadang suka berpikir juga karena saya memang saya sukai memang 

culinary juga. Trus saya sempat ya ini fenomena yang memang terjadi di Salatiga. 

Saya ngelihat saat saya pengen makan dari luar Kota Salatiga pun Salatiga tu juga ada. 

Ada beberapa tempat yang memang menyajikan makanan-makanan khas dari luar 

Salatiga itu sendiri. Nah samapai-sampai saya berpikir gini kalo saya penegn sesuatu 

dari luar Salatiga saya gak perlu keluar. Salatiga itu udah lengkap makanya saya suka 

banget dengan kata-kata teman saya “Never Ending Culinary”. Jadi mau kuliner lokal 

udah enak-enak lokal Salatiga ya khas Salatiga ataupun kuliner-kuliner dari Kota 

Salatiga, Salatiga pun punya. Saya kagetnya waktu saya ke Wonosobo satu hal yang 

asik kan Carica tuh, Carica nya segar Caricanya yang memang bisa buat langsung itu 

memang bisa atau Carica yang memang sudah jadi. Waktu duku sih saya membeli 



 

 120 

yang sudah jadi tidak repot ya. Saat saya bawa ke Salatiga saya seneng banget wah ini 

ada bawa Carica. 

A : Sekarang ada jualan lho disini. 

B : Nah heeh disini ada.  

A : Di Kobong 

B : Aku tu pernah juga liat Carica deket rumahku ada jadi di Supermarket -supermarket itu 

sudah mulai ada gitu. Pertama kali aku bawa Carica dari Wonosobo ke Salatiga itu 

saya seneng banget. “Wah ini Carica dari Wonosobo asli nih”, aku bagikan ke 

temen-temen ku yang istilahnya memang domisili di Salatiga. “Nih makanan khas 

sana, enak dicoba aja”, mereka coba dan mereka seneng tapi kebetulan dua hari tiga 

hari setelah saya membagi-bagikan itu saya sempet jalan-jalan ke toko supermarket 

yang ada di Salatiga. Saya menemukan barang yang serupa, yaitu Carica dalam botol. 

A : Oya kan botol kaya selai itu kan. 

B : Botol kacang. Nah itu saya menemukan Carica dalam botol, “Hah ternyata di Salatiga 

juga udah buat Carica” nah dari situ saya terusik melihat makanan khas 

kabupaten/kota lain apa sih yang ada di Salatiga? Wingko Babat ternyata ada dari 

Semarang, Nasi Liwet Solo ternyata ada 

A : Getuk Kethek itu darimana? 

B : Getuk Khetek asli Salatiga. Nah Getuk Trio Magelang itu ada di Salatiga jadi 

makana-makanan khas seperti itu ada ternyata di Salatiga. Dari Banyumas yang 

mungkin sempat kita dengar yang Sokaraja ya, Getuk goreng Sokaraja kok di Salatiga 

juga ada. Nah makanya saya bingung “Hah ternyata di paling tidak di Jawa Tengah 

Salatiga itu punya semua” Jadi cocok sekali tuh Salatiga Never Ending Culinary 

seneng sekali tuh.  

A : Oke menarik sekali ya. Kemudian pertanyaan berikutnya nih, yang kesepuluh ya 

bagaimana kerjasama anda selama ini dengan pihak pariwisata dan Pemkot Kota 

Salatiga dalam mempromosikan Kota secara internal dan eksternal? 

B : Ya baik. Secara overall secara general kerjasamanya dikatakan baik. Kerjasama 

dengan dinas, pemerintahan kota juga baik. Jadi memang karena saya sempat katakan 

bahwa Duta Wisata ini Mas dan Mbak ini adalah mitra/partner dari dinas jadi memang 

komunikasi itu tidak terputus. Jadi komunikasi itu pasti akan terbangun, jadi 

hubungannya itu pasti baik entah itu pengutusan, entah itu jadi icon ataupun mungkin 

kami di apa ya ikut sertakan lah dalam satu kaya perlombaan atau apa. Itu tu pasti akan 

ada koordinasi yang baik dari dinas itu yang kami rasakan sejauh ini.  
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A : Berarti hubungan baik ya? 

B : Hubungannya baik. 

A : Menurut anda apakah ada yang kurang selama masa jabatan anda sebagai Mas Duta 

Wisata Kota Salatiga? 

B : Yang kurang menurut saya seperti ini 

A : Entah dari kinerja, entah dari program, entah mungkin dari fasilitas yang diberikan atau 

mungkin pihak dari pariwisata, pihak teman-teman. 

B : Ya oke. Ya sebelumnya saya mau mendasari seperti ini, saya akan coba menyampaikan 

sejujur-jujurnya ya tanpa ditambahi tanpa dikurangi tapi apa yang saya sampaikan ini 

sebisa mungkin kita pandang sebagai suatu hal positif yaitu sebagai masukan ya. Saya 

mendasari hal itu dulu. Eh berbicara mengenai suatu kelemahan ya pasti di setiap kota 

setiap kabupaten pasti punya kelemahan, itu tu udah pasti gitu. Dan di Kota Salatiga 

yang saya pandang lepas dari yang saya banyak kelebihan, hubungan dengan dinas 

baik, potensi dari kota itu baik banyak sekali dan Salatiga salah satu Kota yang tua 

juga yang ada di Jawa Tengah yang ada di Indonesia. Umurnya udah ribuan. 

A : Ooooo udah ribuan? 

B : Umurnya sudah sekian-sekian gitu. Apa namanya pasti ada hal-hal baik yang ada di 

dalam. Cuma memang ada kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan yang Kota 

Salatiga itu miliki. Kalo berkaitan dengan kegiatan pariwisata seperti yang kami 

katakan tadi kami punya koordinasi yang baim dengan dinas. Hanya saja kami punya 

kendala, yaitu penyamaan konsep dan efisiensi waktu. Itu yang menjadi kendala 

pertama kami, penyamaan konsep itu berarti berbicara mengenai bagaimana dinas 

memiliki suatu pola pikir dan bagaimana kami anak-anak duta wisata memiliki suatu 

pola pikir. Itu terkadang bisa bentrok seperti itu. Cuma memang ini tidak krusial ini 

tidak sering terjadi, yang cukup sering terjadi itu masalah waktu, masalah waktu itu 

seperti ini sebagai contoh keterlambatan itu yang sebenarnya buat saya pribadi saya 

tidak suka dengan keterlambatan karena saya membangun standart hidup saya sebisa 

mungkin on time. Karena saya sudah terbiasa dengan yang namanya tepat waktu, kalo 

saya harus menunggu tidakpapa, tetapi tidak menyenangkan. Nah seperti itu, 

tiddakpapa tetapi tidak menyenangkan.  

A : Itu dalam kegiatan apa? Atau dalam situasi seperti apa yang menunggu itu? 

B : Dalam hal ini ya cukup sering saya lihat di Kota Salatiga. Ini bisa menjadi masukan ya, 

jadi didalam pertama Pemilihan Mas dan Mbak itu pun juga kalo saya lihat terjadi hal 

ini. Jadi tidak efisien waktu ya. 
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B : Menunggu Walikota kemarin? 

A : Ya benar, jadi kalo sudah mendengar isunya dulu kan memang kalo tidak salah dulu 

acara itu pukul tujuh (19.00 WIB) dimulai tapi akahirnya jadi setengah 9 (20.30 WIB) 

karena menunggu orang-orang dari pemerintahan. Tidak selalu Walikot sih, kadang 

juga bisa wakil atau mungkin juga dari pemimpin-pemimpin daerah juga ada SKPD 

kan. Tapi paling tidak ada dari pemerintahan yang tidak selalu tepat waktu dan itu 

personally buat saya itu memakan waktu dan akan berdampak ke belakang. Yang 

paling kita lihat kan selesainya kan waktu dulu Pemilihan Mas Mbak Kota Salatiga 

waktu saya belum terpilih itu kan saya mengikuti itu melihat Grand Final dari awal 

sampai akhir mengikutinya. Animonya itu baik sekali jadi masyarakat itu melihat. 

Saya melihat kursi VIP itu penuh lalu ada beberapa orang yang duduk di kursi umum 

bahkan ada beberapa orang yang berdiri di belakang sebagai supporter dari beberapa 

orang yang mengikuti Grand Final itu sendiri. Banyak sekali orang yang datang dan 

memenuhi Gedung Pertemuan Daerah (GPD) pada waktu itu. Tetapi saat, 

penganugerahan jadi saat penetapan siapa juara, siapa Mas Mbaknya saya melihat 

orangnya sudah berkurang cukup drastis. Karena memang kami dulu selesai sampai 

pukul 01.00 WIB, Setengah 2 pagi (01.30 WIB). Dan kalo saya flashback lagi kalo 

memang benar jam 7 itu bisa dimulai mungkin tidak sampai setengah 2 pagi mungkin 

bisa jam 11, mungkin bisa jam 12. Tapi intinya, pasti penonton akan terpuaskan 

dengan secara langsung melihat hasilnya itu siapa. Dan melihat setiap jawaban dari 

pertanyaan yang diajukan, seperti itu yang jujur saya sesalkan pertama kali. Makanya 

kalo misalkan nanti ada saran dan sebagainya saya memang menyarankan mungkin 

acara tersebut bisa dibuat sedikit lebih awal dan dengan catatan sebisa mungkin ada 

pengaturan waktu yang baik dimana, kapan, siapa berbuat apa dan kapan itu tu jelas 

dan benar-benar dipastikan. Kalopun toh ada suatu hal yang berubah dari rundown 

yang ada dari susunan acara yang ada. Bisa disikapi dengan malah bukan suatu hal lain 

yang tidak membuat acara tersebut terganggu secara waktu. Jadi mungkin menjadi 

saran saya. Itu hal negatif yang saya lihat pertama, yaitu masalah waktu. Lalu seperti 

yang tadi saya katakan bahwa mitra kami dengan dinas itu baik sebenarnya, 

komunikasi kami itu baik sebenarnya. Koordinasi mereka itu baik, hanya saja yang 

sedikit kami sesalkan dinas itu memiliki apa ya kegiatan yang cukup padat, itu bukan 

hal yang mendasar sih. Tetapi karena kegiatan yang cukup padat itu sehingga fokus 

dan konsentrasinya dinas kearah pariwisata yaitu kearah kami sebagai Duta Pariwisata 

itu terbagi. Jadi mereka tetap ada konsen ke kami tetapi konsennya itu terbagi. Kalo 

konsennya terbagi otomatis tidak secara maksimal, itu ada dari pengalaman saya.  

Pengalaman yang pertama yaitu waktu kami dikirim ke provinsi, jujur kami sangat 

sangat sangat sangat bertanya-tanya, tidak ada pembekalan sama sekali waktu itu. Dimana 

kami juga dalam tanda kutip melakukan segala sesuatunya hampir sendirian seperti itu. 

Secara singkat saya ceritakan waktu dulu setelah kami selesai terpilih menjadi Mas dan 
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Mbak Kota Salatiga tepatnya bulan Oktober. Kami kurang lebih memiliki waktu sekitar 3 

minggu mempersiapkan diri untuk Pemilihan ke Provinsi. Tiga minggu itu jujur beberapa 

hari kami gunakan istirahat ya, karena memang kami kan waktu karantina dulu 

membutuhkan energi kami istirahat beberapa hari dan ekspetasi kami, kami langsung 

dibekali dalam jangka 2,5 minggu kami dibekali. Baik untuk bekal pemerintahan, baik di 

bekal kesenian atau hal-hal yang berurusan dengan kebutuhan kami nantinya di Provinsi. 

Tetapi kami tunggu-tunggu sampai 1 minggu sebelum eksekusi ternyata kok tidak ada 

pembekalan, itu satu. Kedua, masalah teknis seperti kostum, masalah teknis seperti 

perlengkapan-perlengkapan yang ada itu kok ditangani dalam minggu-minggu terakhir. 

Dan bahkan saya dapat katakan beberapa hari terakhir dan itu baru ditangani seperti itu. 

Lalu masalah apa ya make-up, masalah apa dulu tu sebenarnya cukup membingungkan 

juga ya karena memang ada pergantian orang. Tidak disalahkan pergantian orangnya 

cuman memang koordinasinya tumben ya tumben pada waktu itu kok tidak seperti yang 

saya katakan tadi. Koordinasi itu baik tapi kok tumben saai itu waktu kami mau dikirim 

kok longgar koordinasinya longgar. Ya ternyata saya tau mereka sedang ada, memang ada 

dilematik sendiri. Pergantian Kepala Dinas lalu juga mereka sedang mengurusi beberapa 

event yang memang cukup besar juga, event-event yang mereka miliki. Jadi baik itu 

penyusunan laporan-laporan mereka ataupun juga ada kegiatan-kegiatan lain ternyata 

mereka terbagi konsentrasinya. Nah itu yang saya sayangkan, jadi kalo untuk hal ini sebisa 

mungkin bukan menghakimi tetapi memberikan saran kalo misalnya memang mau 

mengadakan suatu event dan mengirim Duta terutama untuk Tahun 2014 sebisa mungkin 

di fasilitasi. Tetapi kalo memang pada akhirnya, pada waktunya itu terlihat bahwa 

kemampuan, waktu untuk memfasilitasi itu kurang secara langsung dapat di istilahnya di 

hibahkan atau di disposisikan bisa diturunkan ke Paguyuban, pasti Paguyuban itu akan 

membantu. Karena waktu dulu Paguyuban itu juga tidak mendapatkan dalam tanda kutip 

perintah ya dari dinas untuk memfasilitasi kami dulu. Makanya kan ada kebingungan siapa 

yang nanti akan memfasilitasi. Jadi misalnya dari Dinas mampu memfasilitasi langsung 

saja di fasilitasi tetapi kalo dari Dinas dalam tanda kutip belum dapat memfasilitasi secara 

maksimal mungkin bisa memberikan permintaan ke Paguyuban untuk bisa 

memperlengkapi. Karena saya yakin bahkan saya punya satu komitmen kalopun nanti yang 

di angkatan bawah 2014 ini membutuhkan saran dan juga bimbingan dari kami, kami akan 

coba luangkan waktu untuk itu. Karena kami sudah mengalami bagaimana kami tidak 

terbimbing, jadi kami gak mau nanti ade kami di 2014 itu sama. Jadi, itu komitmen 

pribadiku sih sebenarnya, kalo nanti siapapun Mas 2014 nanti saya akan coba untuk 

memfasilitasi mereka. Mencoba walaupun nanti mungkin tidak selalu akan berhasil tapi 

saya akan mecoba karena itu kan dua arah ya. Saya mencoba untuk mengkomunikasikan, 

kalo misalkan diterima oleh Mas 2014 nanti ya saya akan seneng dan positif sekali. Saya 

akan memberikan share pengalaman apapun apa yang harus dilakukan. Tapi kalo memang 

dinas mampu ya dinas bisa memfasilitasi tapi ya komunikasi lah tu lebih terbangun lagi, itu 

saja. Itu sebenarnya yang kendala-kendala saya lihat untuk masalah-masalah teknis itu 



 

 124 

sudah aman, dinas sudah sangat-sangat baik mengaturnya. Jadi dua hal itu saja, Waktu dan 

juga Koordinasi dari dinas itu sendiri yang sempat mengalami kelonggaran.  

A : Berarti Waktu dengan Koordinasi ya. Dan kemudian, pertanyaan yang ke-12 ya. 

Apakah anda sudah merasa maksimal, maksimal dalam artian dari semua aspek ya 

entah itu mempromosikan, memperkenalkan atau sudah menjadi ikon, partisipasi 

menjalani masa tugas dan lain-lainnya eh selama mengemban jabatan sebagai Mas 

Duta Wisata Kota Salatiga? Apakah sudah maksimal? Ini memang belum tutup 

periode sih selama dari pemilihan sampai sekarang apakah “Oke aku sudah melakukan 

tugasku sebagai Mas Duta Wisata Kota Salatiga itu sudah maksimal. 

B : Maksimal ya. Kalo secara pribadi saya dapat katakan saya mencoba semaksimal saya 

karena sayas empat berkata juga dalam satu surat kabar. 

A : Surat kabar apa ya? 

B : Kalo tidak salah Suara Merdeka itu ya. Dan saya disana dikatakan “Apa yang sih yang 

menjadi kekuatan anda menjalani tugas-tugas?”.Saya berkata bahwa “Ya, saya Do My 

Best dan saya yakin akan Get My Best juga”. Jadi saya melakukan yang terbaik dan 

saya akan mendapat yang terbaik buat saya seperti itu. Jadi dikatakan apakah saya 

sudah maksimal melakukannya? Sejauh ini saya melakukan yang maksimal dan saya 

akan melakukan yang maksimal. Nah kenapa saya katakan begitu? Saya melakukan 

yang maksimal dan saya akan melakukan yang maksimal!. Karena jujur beberapa hal 

yang saya lakukan, beberapa hal yang dipercayakan ke saya entah itu tugas-tugas 

melalui partisipasi, ikon ataupun pengenalan atau macam-macam hal yang 

berhubungan dengan hal itu saya sudah melakukan dengan maksimal, yang terbaikku 

atau “Do My Best” tadi. Dan saya akan dari sisa waktu yang saya miliki, masa bakti 

satu tahun itu saya akan terus melakukan yang terbaik dan yang paling maksimal 

sebagai wujud apresiasi saya, wujud partisipasi saya untuk kota ini. Karena mungkin 

saya dapat katakan lepas dari masa bakti inipun kalopun misal saya masih diijinkan 

untuk dapat berkarya di bidang pariwisata, seni dan budaya saya akan coba lebih lagi 

untuk memberikan yang total, yang maksimal di Salatiga itu. Kenapa saya katakan itu 

tadi akan terus ya memberikan yang maksimal.  

A : Oke bagus sekali jawabannya, maksimal. Harus percaya! Oke dan kemudian sebagai 

seorang duta wisata apakah menurut anda perlu ada program tambahan untuk 

mendukung kinerja Duta Wisata Kota Salatiga dalam mempromosikan Kota Salatiga? 

B : Program tambahan, optimis ajalah perlu. Kenapa saya katakan perlu ada suatu program 

tambahan, secara pribadi ya saya sudah melihat adanya plot. Plot itu adalah suatu hal 

yang sudah terencanai ya. Suatu hal yang sudah terstruktur, ada memang 

kegiatan-kegiatan tahunan dinas pun sudah memberikan atau beberapa program yang 

dalam tanda kutip sudah ditawarkan di satu tahun ini ada seperti ini dari bulan Januari 
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sampai bulan Desember tu kurang lebih tu ada yang saya inget. Yang saya inget itu ada 

namanya Festival-festival Kanopi dulu terlaksana dalam satu tahun itu kurang lebih 3 

kali. Itu yang terstruktur ya, yang memang ada dalam calendar of event dari Kota 

Salatiga itu sendiri itu ada Festival Kanopi. Lalu ada juga Pagelaran Wayang dan 

festival-festival Pagelaran Wayang tu ada terstruktur beberapa bulan itu ada. Lalu ada 

Hari Jadi Kota itu juga sudah terstruktur dengan event yang mengikuti. Jadi ada 

beberapa hal yang memeriahkan dari Hari Jadi tersebut, itu ada.  

A : Kemarin datang? 

B : Oh kalo Hari Jadi yang untuk di Kota Salatiga tu belum kan Juli, tanggal 24 Juli. Itu 

nanti kalo kedepan pasti datanglah. Masa sebagai Duta Wisata gak dateng ulang 

tahunnya sendiri. Orang pacarnya ulang tahun aja dateng kok masa kotanya ulang 

tahun gak dateng (hahaha).  Nah gitu. 

A : Oke. 

B : Itu Hari Jadi ada lalu ada juga pengiriman, kalo yang sesuai dengan Plot ya apakah itu 

nanti terealisasi itu nanti ya itu udah bukan wewenang saya tapi wewenang dinas. Tapi 

yang sudah ada sesuai dengan plotnya, ada pengiriman untuk Duta Budaya, ada 

pengiriman untuk Duta Seni, ada pengiriman untuk Apresiasi di TMII Jakarta itu ada. 

A : Itu sudah ? 

B : Itu kalo gak salah sekitar bulan Agustus. Terus kalo tidak salah ingat yang plot Tahun 

2012 lalu itu ada Festival Pelangi atau Pelangi apa ya masyarakat atau gimana tu 

mereka mengadakan suatu parade seni di jalan-jalan utama di Kota Salatiga. Selain 

memperkenalkan mereka juga terus mengasah kemampuan itu juga ada. Pengiriman 

ke pemilihan-pemilihan itu seperti yang sudah sempat disinggung di bagian awal ya 

pemilihan dari kota ini, kabupaten ini. Dan juga nanti ada Pemilihan Kota Salatiga 

kembali plotnya sekitar bulan September Oktober. Dan Pemilihan untuk pengutusan 

pengiriman Pemilihan Jawa Tengah itu sekitar bulan November. Lalu di akhir-akhir 

tahun biasanya sudah seperti yang kunjungan pariwisata yang di Plotnya. Jadi kalo itu 

yang resmi ya, yang ditanyakan tadi perlu ga sih program tambahan ? Itu perlu. 

A : Pertambahan ya, mungkin Mas dan Mba yang buat atau kerjasama. 

B : Itu perlu sekali karena apa yang saya sebutkan tadi tu yang hanya di Plot oleh dinas. 

Yang di plot oleh dinas itu bisa terealisasi tapi bisa juga diundur. Tapi kenapa perlu 

ada program satu supaya kerekatan dari Paguyuban itu sendiri tetap terjaga. Supaya 

dengan adanya event-event misalnya yang diadakan oleh duta wisata sendiri tu 

menjaga komunikasi dari tidak hanya satu angkatan tetapi juga ada beberapa angkatan 

dari duta wisata tetap terjaga, seperti itu tetap diadakan. Modelnya seperti sosialisasi, 
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entah ada kunjungan wisata sama-sama atau yang saya suka dari kalo orang pariwisata 

kan mungkin kenal ya namanya Sapta Pesona, disitu kan ada point kalo gak salah, 

yang ketiga keempat kalo gak salah tuh itu ada yang berkenaan dengan kebersihan dari 

kota itu sendiri dan ini juga bisa dijadikan suatu event dimana duta tu menjaga lah. 

Menjaga suatu kebersihan, menjaga kelestarian dari tempat wisata itu sendiri. Jadi 

tidak hanya ikut berdampak positif pada kota tetapi juga menumbuhkan kesadaran 

untuk kita sebagai seorang duta dan juga akan mempererat kita sebagai duta. Bahkan 

tidak hanya sekedar kita tapi kami semua yang ada di Paguyuban ataupun juga 

masyarakat bisa ikut serta disini. Jadi sebenarnya untuk penambahan program itu perlu 

dan sebenarnya juga tidak harus ya kita menunggu dari dinas atau memberikan suatu 

titah, kaya kerajaan ya. Satu titah berupa program-program tapi sebenarnya bisa 

inisiatif pribadi dari duta pariwisata itu sendiri, tidak masalah.  

A : Nah ini kemudian terakhir ya, apa kritik dan saran anda untuk pihak pengurus 

pariwisata Kota Salatiga ? 

B : Oke, kritik dan saran. Kritiknya tadi sudah ya, saya akan mungkin lebih memaparkan 

saran untuk lebih membangun lagi ya, gitu ya. Satu hal yang saya lihat dan itu perlu 

untuk membangun pariwisata lebih lagi Kota Salatiga, yaitu Kesadaran, itu yang 

utama. Jadi saran saya baik itu untuk Mas Mbak Kota Salatiga, baik itu untuk 

masyarakat Kota Salatiga, dan untuk pemerintahannya jejeran pemerintahan yang ada 

saya menyarankan untuk tumbuhkan kesadaran. Bahkan pemerintah sendiri kalo 

mereka tidak mempunyai kesadaran akan seni, budaya daerah, kuliner mereka pun 

juga tidak akan tau. Coba yang pertama kita coba untuk tumbuhkan, bagaiman caranya 

kita menumbuhkan rasa cinta kita, bagaimana kita bisa menumbuhkan kesadaran kita 

yang pertama dengan mengenali. Kalo kita mengenali pasti kita akan bisa tumbuh 

rasa. 

A : Seperti pepatah “Tidak Kenal Maka Tidak Sayang”. 

B : “Tidak Kenal Maka Tidak Sayang”. Gimana kita mau bersayang-sayang kalo kita ga 

kenal. Sama aja dengan ini bagaimana kita bisa menumbuhkan istilahnya rasa sayang 

kita, rasa kenal kita, rasa suka kita terhadap seni budaya tradisonal di Kota Salatiga 

kalo kita ga kenal gitu. Bagaimana cara kita ngenal? Kita mengenal dengan cara kita 

berusaha untuk melihat. Saya yakin bahwa Salatiga sudah mengadakan event-event, 

Salatiga sudah memberikan satu momen satu waktu, yaitu Pertunjukkan Seni Budaya 

dan bahkan Kuliner untuk masyarakat itu menurut saya sudah tinggal bagaimana 

respon dari masyarakat sendiri, respon dari kita duta wisata, respon dari pemerintah 

apakah mereka juga mau melihat apakah mereka sekedar membuat program? Kalo 

mereka membuat program dan mereka melihat juga, dari mereka melihat dan mereka 

dapat mengenal kalo mereka sudah mengenal mereka pasti akan bisa menyadari 

bahwa ternyata budaya itu penting, culture itu penting buat kota ini. Jadi paling tidak 
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ayo kita kenali. Bagaimana cara kita ngenali? Ya kita melihat kurang lebih seperti itu. 

Itu saran yang menurut saya esensi ya dasar sekali bahwa kita harus menumbuhkan 

rasa sayang kita, rasa cinta kita terhadap Seni, Budaya, Kuliner, Custom, Culture lokal 

dalam hal ini Kota Salatiga. Itu simple tapi itu umum, itu simple tapi itu berat jadi saya 

tidak mau banyak ngomong soal saran ini. “Ini saran ini harus diperbaiki, ini...gak”, itu 

teknis. Tapi esensinya gimana kita mau melakukan teknisnya kalo kita gak ada 

esensi-esendi nya. Kita harus bisa menumbuhkan rasa itu tadi. Rasa cinta terhadap 

Seni Budaya, Custom, Kuliner lokal Kota Salatiga.  

A : Oke, terimakasih untuk saudara Moses akhirnya wawancara kita dari jam 10.44 - 12.12 

WIB. Terimakasih semoga masukan, saran kemudian informasinya bisa berguna 

untuk penelitian saya sendiri dan kemudian untuk kesadaran di pihak-pihak seni 

pariwisata khususnya dinas dan untuk Mas dan Mbak Duta Wisata yang terpilih 

selanjutnya. 

B : Sukses untuk penelitiannya. 

A : Oke, terimakasih. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Narasumber  : Mas Duta Wisata Kota Salatiga Tahun 2012 (Juara 1) 

Nama Narasumber : Bernhard Aldhian 

Tempat Wawancara : Rumah saudara Bernhard 

Waktu Wawancara : 24 Juli 2014, Pukul 12.14 WIB 

Durasi Wawancara : 30:55 

Keterangan : 

M = Maria (penulis) 

N = Narasumber  

Wawancara : 

M : Oke, selamat siang ini pada pukul 12.14 WIB saya akan mewawancarai salah satu Mas 

Duta Wisata kota Salatiga yang memenangkan juara pada Tahun 2012. Perkenalkan diri 

dulu namanya, 

N : Hello, saya Bernhard. Saya berusia 22 tahun kuliah di Satya Wacana ambil FTI Sistem 

Informasi 
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M : Ya oke,  ya langsung saja ke pertanyaan ya. Bagaimana sih anda mengetahui tentang 

Duta Wisata Kota Salatiga dan itu sejak kapan ? 

N : E.. dulu pertama keliatan taunya dari teman. Terus abis itu sodara-sodara dan keluarga 

banyak bilang terus pada tahun 2010 malah ade saya dulu yang ikut, terus saya yang 2012 

yang menyusul  

M : Oke, kemudian apa sih yang memotivasi anda untuk mengikuti ajang pemilihan Mas 

dan Mbak Duta Wisata Kota Salatiga? 

N : Dulu kalau pertama awalnya itu cuma iseng-iseng aja, cuman begitu masuk di karantina 

dan sebagainya itu yang mulai tertarik lah dengan pariwisata Kota Salatiga. Tapi 

pertamanya jujur iseng-iseng aja. 

M : Kemudian pengalaman apa saja yang di dapatkan dulu selama karantina di Duta Wisata 

? 

 N : E..kalo pengalaman cukup banyak sih misalnya, di karantina itu kan otomatis kita 

akan bertemu dengan banyak orang. Bertemu dengan banyak orang nanti kita akan bertemu 

berbagai  macam-macam karakter. Nah di situ, kita bisa belajar menempatkan diri kita 

dengan orang-orang lain, terus bisa belajar bersosialisasi terus abis itu yang kedua itu, e.. 

kita mendapat banyak pembelajaran misalnya yang jarang kita dapatlah misalnya 

kepribadian selain itu misalnya pariwisata, yang sebelumnya tidak kita tahu dan itu 

kayanya seperti Desa Wisata Tingkir Lor itu kan dulu pertamanya sebelum aku jadi duta 

wisata aku gak tau. Sama sekali gak pernah tau tempat itu tapi sejak jadi Duta Wisata 

selama karantina waktu jalan-jalan tu kita sempat ke Desa Wisata Tingkir Lor aku jadi tau. 

Kaya tempat Prasasti Plumpungan, jujur dari pertama kali tu kesana waktu Duta Wisata. 

Jadi dari situ ya bisa tau banyak terus bahkan sekarang pun misal saya pergi di luar Kota 

Salatiga bertemu orang saya bisa banyak bercerita, bertemu orang banyak hal tentang kota 

Salatiga tu dari karantina itu. 

M : Bagaimana perasaan anda menjadi pemenang Duta Wisata Kota Salatiga Tahun 2012 ? 

N : Kalo perasaan sih gak nyangka ya. Cuma, ya gimana ya cuman iseng-iseng aja kok. 

Senang sih pasti seneng. 

M : Apa saja tugas/ job disc anda dalam satu periode jabatan sebagai Mas Duta Wisata 

Kota Salatiga Tahun 2012 ?  

N : Job disc ada beberapa seperti tugas promosi, pendampingan, seperti waktu 

pendampingan d TMII dulu parade busana nasional, itu aja sih tugasnya. 

M : Bagian pekerjaan apa yang menurut anda terbilang mudah di jalani selama masa 

jabatan Mas Duta Wisata Kota Salatiga Tahun 2012 ?  
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N : Kalo tugas yang paling mudah pendampingan karna kita cuman dampingi Walikota 

atau orang-orang penting lainnya, karena tugas kita hanya mendampingi, bertemu gitu aja. 

M : Bagian pekerjaan apa yang menurut anda terbilang susah di jalani selama masa jabatan 

Mas Duta Wisata Kota Salatiga tahun 2012 ? 

N : Kalo yang terbilang susah itu kalo selama jadi Duta Wisata Kota Salatiga kan tugasnya 

gak dari Kota Salatiga aja tapi tugasnya juga dapat dari Jawa Tengah. Dinas provinsi itu 

karena ada parade busana nasional itu. Nah itu kan nasional jadi se-Indonesia. Nah itu kan 

saya dan mbanya itu Rahmi Wijiati dari Banyumas. Nah itu salah satu tugas  yang paling 

susah, mempunyai beban sebenarnya.. gak boleh dipikir beban juga sih cuman kita udah 

bawa nama provinsi ya harus membawa nama baik. 

M : Pengalaman yang paling menarik selama masa jabatan anda menjadi Mas Duta Wisata 

Kota Salatiga Tahun 2012 ? 

N : Yang pertama TMII dan gak nyangka Jawa Tengah dapat juara 2. Terus selain juara 2 

dapat peragawan putra unggulan terus peragawan putri unggulan. Sama satu lagi 

kategorinya apa gitu lupa. Jadi dapat juara umumnya juara 2 dan 3 juara ketegori. Jadi 

pialanya banyak hehe. 

M : Itu yang ikut berapa banyak provinsi sih ? 

N : Cuman 11 sepertinya tapi acaranya cukup rame. 

M : Acaranya sampai malam atau ? 

N : Acaranya itu pagi gladi resik, terus malam acaranya. Acaranya ya sama seperti acara 

pemilihan duta wisata, cuman bedanya penilaiannya ini juga ada pada busana. Cuman kita 

juga juga nanti ada pertanyaannya di atas stage gitu. 

M : Pertanyaannya mengenai ?  

N : Mengenai di Jawa Tengah itu ada apa aja, pertanyaannya gak berat kok, apa yang anda 

unggulkan di Jawa Tengah yang anda tau terus di Jawa Tengah anda bisa gak bicara bahasa 

kromo, gitu. 

M : Bisa gak? 

N : Yang bisa ya Rahminya, kalo saya gak begitu ya. Ya cuman kalo Sugeng Enjang 

“Selamat Pagi” pokonya saling menyapa ramah tamah biasa bisa cuman kalo pembicaraan 

rumit gak biasa. Terus kemudian hal yang paling berkesan lagi tu waktu talent show di 

karantina Jawa Tengah itu. 
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M : Menurut anda apakah anda sudah berhasil memperkenalkan Kota Salatiga ke pada 

pihak pihak di luar Kota Salatiga misalkan saat anda bertemu dengan Duta Wisata kota 

lainnya di suatu acara nah munurut anda bagaimana tanggapan meraka tentang Kota 

Salatiga sendiri? 

N : Untuk  memperkenalkan Kota Salatiga saya lumayan lah bukan berarti sukses 100% 

cuman cukuip berhasil, soalnya kenapa yang pertama waktu di Jawa Tengah itu saya bisa 

bersosialisasi dengan banyak orang disana. Maksudnya peserta-peserta dari kota lain. Saya 

juga banyak cerita mengenai Kota Salatiga, terus yang kedua selain kuliah saya 

mempunyai pekerjaan sampingan yang model itu. Nah di situ saya ke luar kota terus 

seputar Jawa Tengah, jogja, ya berapa kali Surabaya masuk, nah disitukan saya banyak 

bertemu banyak orang otomatis mereka tanya Salatiga itu dimana. Terus kalo mereka tanya 

ya udah saya jelasin aja tengah-tengah Solo Semarang. Kalo mau, main ke Salatiga aja tak 

ajak main, jalan-jalan. tapi ya paling aku nambah dikit-dikit khas makanannya misalkan 

kuliner, oleh-olehnya apa aja. Ya tertarik lah main Salatiga. Tapi terbukti sih beberapa 

orang model-model Solo juga pengen main ke sini. Anak-anak Semarang gitu udah ada 

beberapa yang main sini terus tak ajak kuliner di sini. 

M : Jadi tanggapan meraka bagus ya ? 

N : Mereka senang sih, mereka ngakuin kalo Salatiga itu gak ada mall-mall besar seperti di 

Amplaz, Paragon, cuman mereka nyaman di sini. Satu, cuaca yang gak begitu panas seperti 

kalo di kota-kota lain panas dinginnya itu juga sejuk gak dingin-dingin banget. Abis itu 

kedua itu pastinya trafficnya, traffic di kota-kota besarkan biasa macet disini kan enak. 

Cuman ya itu sayangnya beberapa yang disayangkan itu kuliner malem salatiga itu paling 

jam 9 setengah 10 ya udah pada tutup, susahnya itu kuliner malam. Biasanya kalo masuk 

Salatiga kuliner itu siang sampai sore, begitu udah malam bingung mau ngapain. Ya 

beberapa sih gitu orang ngomong asik –asik tapi begitu malam nah. Hahaha.. ya kan orang 

jaman sekarang kehidupan smapai malam-malam terus jadi orang pasti nyari malam 

kemana nih? Nanti malam kemana? 

M : Berarti lebih ke kuliner ya ? 

N : Heeh. Banyak orang ngejar kulinernya. 

M : Kemudian bagaimana kerjasama anda selama ini dengan pihak pariwisata, dengan 

Pemkot Kota Salatiga dalam mempromosikan kota Salatiga secara internal maupun 

eksternal ? 

N : Kalo soal kerjasama berhubung waktu aku menjabat itu kan aku juga udah di karir 

model, nah sedangkan dipekerjaan itu saya teken kontrak untu suatu job itu sekitar 1 bulan 

sebelumnya bahkan 2/3 bulan sebelumnya udah di calling-calling untuk persyaratan acc 

ato enggak. Maksudnya mau ikut acaranya apa gak. Nah kalo gitu kan mesti saya udah ada 
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jadwalnya di notes lah. Seringnya ini minta maaf sebelumnya, seringnya Salatiga memberi 

tugas pasti dadakan bisa-bisa 2 hari sebelumnya itu juga pernah. Saya kan gak mungkin 

juga tiba-tiba membatalkan job saya yang udah di acc. Ya mau gimana-gimana kan aku 

harus tetap profesional di pekerjaanku, memang selama masa 1 tahun jabatan saya 

mempunyai kewajiban untuk ya kewajiban dan hak untuk membantu mengurus pariwisata 

Kota Salatiga. Cuman kadang-kadang kalau misalkan promosi formal atau ada acara 

formal misalnya pendampingan tiba-tiba 3 hari lagi ada acara ini bisa ya ? jadi kan 

misalnya ada job gak mungkin saya cancel jobnya jadi saya minta maaf ke mas Sugeng, 

“Mas Sugeng maaf ya”. Makanya kalo tugas di Salatiga ikutnya cuman 1-2 saja malah 

seringnya ke pegang sama provinsi itu 

M : Berarti kalo propinsi ngehubunginnya dari jauh-jauh hari ya? 

N : Heeh, kalo provinsi biasanya ngehubunginnya jauh-jauh hari soalnya gimana ya, 

biasanya dari provinsi kan acaranya, acara agak penting jadi udah di rencanain ulang dari 

jauh-jauh hari. 

M : Menurut anda apakah ada yang kurang selama masa jabatan anda sebagai Mas Duta 

Wisata Kota Salatiga Tahun 2012 ? Kurangnya ini dalam hal mendukung pada tugas dan 

kegiatan anda. 

N : Ada. Yang kurang selama masa jabatan saya tidak begitu bisa dengan masalah waktu. 

Sama dengan ini waktu Maria mau wawancara waktunya agak susah kan baru beberapa 

minggu bisa. Kalau saya memang tidak bisa, ya kebetulan kalau bisa jadwal kosong kalo 

pas hari ini kebetulan di kabarin besok bisa ini gak, kalau bisa, bisa aja. Tapi kebanyakan 

gak bisa sih.hehe.. 

M : Berarti yang kurang cuman masalah waktu ya? Atau ada lagi ? 

N : Kalo ada yang lainnya mungkin masuk ke kritik dan saran aja kali ya. 

M : Apakah anda sudah merasa maksimal dalam menjalani dan mengemban tugas sebagai 

Mas Duta Wisata Kota Salatiga Tahun 2012 ? 

N : Untuk pertanyaan yang ini masih berhubungan dengan yang tadi, jelas saya merasa 

kurang maksimal. Soalnya dengan keterbatasan waktu itu tadi saya gak bisa melakukan 

semua tugas yang diberikan oleh dinas. Tapi untungnya mas dan mba yang lain baik hati 

juga mau menggantikan saya. Biasanya juga kalo aku cerita soal Salatiga itu bukan karna 

tugas saya tapi secara spontan saja biar teman-teman pada main ke sini aja biar rame. 

M : Sebagai seorang Duta Wisata menurut anda perlukah ada program tambahan untuk 

mendukung kinerja Duta Wisata Kota Salatiga dalam mempromosikan Kota Salatiga ? 
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N:  Waktu dulu pas malam final ada pertanyaan terakhir ditanyakan apa yang ingin anda 

lakukan untuk mengembangkan Kota Salatiga jika anda menjadi Mas Duta Wisata Kota 

Salatiga Tahun 2012? Saya terpikir ide dari Pak Eko, pembekal parawisata dia itu bilang 

coba jangan mikir ide yang sederhana-sederhana saja yang banyak orang pikirkan, 

sedikitlah mempunyai ide gila. Nah dari situ aku terus mikir dan mikir apa dan dapatlah ide 

itu dan saya menjawab “Apabila saya terpilih menjadi Mas Duta Wisata Kota Salatiga 

Tahun 2012 saya akan berusaha memberikan yang terbaik untuk Kota Salatiga baik secara 

langsung maupun tidak langsung”. Untuk kegiatan yang lain mungkin saya akan membikin 

sedikit program yang berbeda. Itu seperti Salatiga Fashion Week,  itu sudah di adakan 

dibeberapa kota di Solo ada Solo Batik. Nah kalo fashion itu seperti baju-baju dari desainer 

dan itu ada Jogja Fashion Week dan Fashion Perret dan di Semarang ada Semarang 

Fashion Perret, Semarang Fashion Festival, Semarang Wedding Expo. 

M : Paling rame di Semarang ya? 

N: Iya. Nah saya pengen di Salatiga seperti itu, terbukti fashion di beberapa kota sekarang 

di  Ngawi juga kelihatannya tahun ini ada. Pokonya dari beberapa tahun belakangan ini ya 

udah lama lah itu terbukti di Solo, Semarang, Jogja acara itu mendatangkan banyak 

pendatang. Misalkan dari di Semarang ada desainer Pekalongan, Jogja bisa datang ke 

Semarang. Otomatis desainer juga datang dan teman desainernya juga datang pengen liat di 

sana. Dari situ penonton-penonton yang pada datang itu otomatiskan pada masuk ke kota, 

nginap di kota itu selama 3 hari pendapatan daerah kan lumayan, makan juga otomatis 3 

hari. Nah dari situ kan itu acara bukan acara yang asal bikin acara jadi itu memang dari 

2012 idenya. Sampai sekarang memang belum terealisasi mungkin waktu itu orang yang 

dengar terus sampai sekarang mikirnya “Ah paling itu cuman ngomong aja, kok gak ada 

sampai sekarang” Karna memang itu acara cukup besar membutuhkan kesiapan yang 

banyak misalkan, kalo Jogja  Fashion Week untuk kepanitiaan itu acaranya udah berjalan 

selama 9 tahun. Juni kemaren acara yang ke-9 itu membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 

6 bulan untuk organizer kepanitiaan. Terus Semarang Fashion Perret  sekitar 10 bulan 

padahal itu acara tahunan yang jalan terus dengan panitia EO yang profesional. Nah 

sedangkan kita yang belum tau apa-apa mengenai EO otomatis tetap masih bingung masih 

awang-awang dari segi biaya terus kita pikirkan juga desainer di Salatiga dan 

pendatang-pendatang di Salatiga mau ngapain seperti yang saya sebutkan pertama jam 9 

malam kuliner udah tutup semua, sedangkan acaranya sampai malam-malam. Setelah itu 

pada mau ngapain. Tadi sampai mana ? 

M : yang EO dsini gimana ?  

N : Ya masih susah sih gak gampang, aku ma beberapa teman kaya temen duta wisata 

disini Vicky, Iksan (pemenang Mas 2008) itu kita juga banyak jalan-jalan masih 

merencanain kira-kira sapa aja trus untuk bagian media siapa aja, bagian akomodasi siapa, 

sponsor terus perijinan sama Kota Salatiga misalkan acaranya diadakan di mana.  
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M : Masih proses ya.. 

N : Ya mungkin itu akan terealisasikan ya pokoknya gak dalam waktu dekatlah tapi 

semoga bisa benar-benar terealisasikan hehe.  

M : Semoga taun depan bisa. Amin. Yang terakhir ini, apa kritik dan saran anda untuk 

pihak pengurus pariwisata Kota Salatiga ? 

N : Gak enak ngomong kritik dan saran. Kritik dan saran itu mestinya ya yang pasti-pasti 

lebih semangat terus kalo soal pariwisata anak-anak pariwisata mau dan senang untuk 

mengembangkan Kota Salatiga dalam pariwisata. Tapi untuk pengembangan pariwisata 

misalkan kaya jalan ke arah Plumpungan itu di benerin atau destinasi pariwisata yang lain 

di kembangin atau di tambahin cuman kan itu semua mestinya berhubungan dengan dana. 

Masukannya kalo misalnya mau ngembangin pariwisata Kota Salatiga supaya jadi lebih 

baik semuanya berawal dari dana dulu kalo menurut saya itu. 

M : Berarti soal dana dengan soal perbaikan pariwisata sendiri lah ya dan penambahan ? 

N : Iya. 

M : Baiklah sekian wawancara kita, terimakasih. 

 

Narasumber  : Mas Duta Wisata Kota Salatiga Tahun 2012 (Juara 3) 

Nama Narasumber : Doddy Rummata 

Status                           : Mas Duta Wisata yang sering bertugas untuk 

menggantikan Mas   Juara 1/ Mas pemenang Tahun 2012  

     

Tempat Wawancara : Grand Wahid Hotel Salatiga 

Waktu Wawancara : 30 Juni 2014, Pukul 13.52 WIB - selesai 

Durasi Wawancara : 22:58 

Keterangan : 

A = Maria (penulis) 

B = Narasumber  

Wawancara 
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A : Selamat siang pada hari ini saya akan mewawancarai salah satu narasumber Mas Duta 

Wisata Kota Salatiga Tahun 2012. Pada pukul 13.52 WIB di Grand Wahid Hotel Salatiga. 

Silahkan perkenalkan diri anda. 

B : Hai Guys.. Namaku Doddy Duta Wisata 2012, udah. 

A : Ka Doddy, panggilannya ka Doddy ya? 

B : Yap. 

A : Bagaimana anda mengetahui tentang Duta Wisata Kota Salatiga? Dan Itu sejak kapan? 

B : Duta Wisata Kota Salatiga itu taunya dari tahun-tahun sebelumnya karna banyak teman 

juga yang berasal dari duta wisata Kota Salatiga jadi sekitar dari tahun, saya itu duta wisata 

tahun 2012 tapi sudah mengerti infonya dari tahun 2010 udah tau tentang duta wisata.  

A : Apa yang memotivasi anda untuk mengikuti ajang pemilihan Mas dan Mbak Duta 

Wisata Kota Salatiga? Dan darimana saja anda mendapat informasinya? 

B : Memotivasi karna kebetulan sebagai penduduk Kota Salatiga sebaiknya kita wajib 

mengetahui tentang Salatiga itu sendiri jadi ee dengan duta wisata ini saya diberikan 

kesempatan untuk mengetahui secara jelas, pasti tentang Salatiga itu sendiri. Jadi mulai 

dari perekonomian, budaya, tempat wisata dan sebagainya dan pasti itu yang memotivasi 

saya, kalo sumber informasinya ya, tanggapan nih tentang duta wisata? 

A : Darimana mendapat, misalkan dari brosur atau dari teman-teman aja. 

B : Oh, materinya? 

A : Maksudnya sumber informasi duta wisata 

B : Duta wisata atau wisatanya? 

A : Duta wisatanya 

B : Dari teman, dari baliho dari segala macam media. 

A : Pengalaman apa saja yang anda dapatkan dulu selama karantina duta wisata ? 

B : Selama karantina duta wisata banyak yang di dapet ya, ada pengetahuan umum, ada 

pembekalan-pembekalan seperti tata busana, cara berpakaian, kemudian e..kepariwisataan, 

bahasa Inggris, bahasa Jawa, kemudian banyak lah tentang pariwisata-pariwisata di Jawa 

Tengah khususnya di Salatiga.  

A : Berarti menurut anda itu positif ya kegiatannya? 

B : Iya, positif sekali donk. 
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A : Kemudian bagaimana perasaan anda setelah menjadi salah satu pemenang Duta Wisata 

Kota Salatiga Tahun 2012? 

B : Perasaan ya senanglah, dimana-mana menang ya senang. Cuma ya itu ada tanggung 

jawab tersendiri selama satu tahun kedepan, bukan hanya satu tahun sih selama kita 

menjadi duta wisata kan udah ada title tersendiri. Jadi ya harus bertanggung jawab aja, 

tentang wisata yang ada di Salatiga.  

A : Seperti pada informasi sebelumnya, walaupun anda menduduki Wakil 2 Mas Duta 

Wisata Kota Salatiga Tahun 2012 tapi anda sering menggantikan posisi Mas juara 1 nya 

untuk ke berbagai acara ya? Dan kemudian apa saja sih tugas atau job disc anda dalam satu 

periode saat menggantikan Mas juara 1 Duta Wisata Kota Salatiga? 

B : Humm.. Sebenarnya kan satu tahun kedepan kan itu sistemnya kontrak jadi selama 

kontrak kita diwajibkan untuk mengikuti setiap kegiatan yang diberikan oleh dinas 

pariwisata kepada pemenang-pemenang duta wisata jadi mau juara 1, juara 2, juara 3 tetap 

harus menjalani kegiatan-kegiatan berhubungan dengan promosi pariwisata. Kemudian 

untuk job disc nya ya banyak, jadi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan 

kedaerahan maupun provinsi kaya misalnya salah satunya menjadi beberapa tamu-tamu 

kehormatan di kegiatan-kegiatan kota seperti ada kegiatan Salatiga Lawasan, kemudian 

Pelangi Budaya dan sebagainya lah banyak lah yang melibatkan indahnya duta wisata dari 

Jawa Tengah maksudnya dari Salatiga tapi seluruh Jawa Tengah.  

A : Bagian pekerjaan apa yang menurut anda terbilang mudah untuk dijalani selama masa 

jabatan anda sebagai Mas Duta Wisata Kota Salatiga? Mudah disini maksudnya kan 

banyak job disc nah yang menurut anda paling mudah lah untuk dijalani dan ikuti tu apa? 

B : Ee.. Paling mudah apa ya sebenarnya semua bisa mudah asal dengan ikhlas dijalani 

karena setiap kegiatan itu hampir sama sih intinya tentang pengembangan pariwisata. 

Cuma ya masalah mudah atau tidaknya tergantung dari kitanya sendiri. Sebagai duta wisata 

apa yang menjadi tanggung jawab ya itu harus dilakukan. 

A : Bagian pekerjaan apa yang menurut anda terbilang susah untuk dijalani selama masa 

jabatan anda sebagai Mas Duta Wisata Kota Salatiga? 

B : Berat karena, sebenarnya berat itu karena kita kemana-kemana memakai selempang 

yang bertuliskan Duta Wisata otomatis menjadi sorotan dari orang-orang jadi setiap 

tingkah laku dan kegiatan kita menjadi perhatian orang. Itu yang merupakan suatu hal yang 

susah karena kita bagaimana harus menunjukkan bahwa diri kita layak untuk menjadi duta 

wisata ya seperti dari tingkah laku, bergaul, tutur kata, berpakaian, semuanya itu. Makanya 

kita dimanapun berada harus tetap menjaga tingkah laku. Itu yang saya paling susah. 

A : Berarti image ya? 
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B : iya. 

A : Lebih ke image? 

B : (mengangguk) 

A : Kemudian apa pengalaman yang paling menarik selama masa jabatan anda? 

B : Pengalaman yang menarik, apa ya semua sih menarik ya karena ee karena setiap 

kegiatan kan mempunyai tantangan masing-masing. Maksudnya yang menarik itu pernah 

mengikuti penutupan Salatiga Lawasan itu diatas panggung sama Bapak Walikota, 

panggungnya hampir rubuh gara-gara dikerumunin massa, itu merupakan paling 

menantang menurut saya. 

A : Itu acara apa Lawasan? 

B : Salatiga Lawasan itu kaya acara pameran Salatiga dimana dimunculkan kembali ke 

Salatiga tempoe dulunya seperti ini. Kemudian pameran-pameran lukisan, foto-foto jaman 

dulu kemudian kita juga diajak berkeliling dengan Bus khas Salatiga, bus Esto kemudian 

ada pameran drumlek, karena Salatiga terkenal dengan drumleknya., festival drumblek 

seperti itu.  

A : Itu kapan? Maksudnya itu terjadi eventnya kapan? 

B : Eventnya kapan ya... Tahun 2013 akhir sekitar bulan Agustus., ya sekitar itu. 

A : Itu dalam memperingati apa? Atau memang sudah tahunan seperti itu acaranya? 

B : Itu salah satu program yang dibuat oleh pariwisata Salatiga sih. 

A : Dishubkombudpar? 

B : Gak. Itu untuk manajemen kegiatannya saya kurang paham juga, itu sebagai undangan 

cuma itu kayanya dari apa komunitas-komunitas Salatiga yang membuat. 

A : Oh komunitas Salatiga? 

B : Tapi, tetap dihadiri juga oleh Bapak Walikota. 

A : Dan saat disana anada sebagai mendamping atau sebagai apa? 

B : Sebagai undangan. Undangan mendampingi Pak Walikota. 

A : Oh gitu, berarti sama Mbaknya juga ya? 

B : Iyah, waktu itu sama Mbaknya Mbak Sintia.  
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A : Berarti saat anda kemana-mana itu pernahkah anda berganti pasangan atau dengan 

Mbak Sintia terus? 

B : Pernah, sejauh ini sama Mbak Sintia terus tapi pernah beberapa kali sama Mbak juara 3, 

itu Mbak Okta Wakil 2 pernah juga sama Mbak Okta.  

A : Tapi lebih sering sama yang juara 1? 

B : Iya, lebih sering sama Mbak Sintia. 

A : Ini diluar pertanyaan ya, untuk job disc anda benarkah lebih sering anda yang 

menggantikan yang juara 1 Masnya? 

B : Ya kalo menggantikan karna memang kita juara 1-3 satu kegiatan biasanya kalo juara 1 

gak bisa itu juara 2, juara 2 gak bisa itu juara 3 menggantikan. Jadi kebetulan, memang 

yang juara 1 nya dan 2 nya gak bisa mau gak mau ya juara 3 menggantikannya.  

A : Menurut anda apakah anda sudah berhasil memperkenalkan Kota Salatiga kepada 

pihak-pihak di luar Kota Salatiga? Misalkan saja saat anda bertemu dengan duta wisata 

kota lainnya pada suatu acara dan menurut anda bagaimana tanggapan mereka tentang 

Kota Salatiga sendiri? Mungkin ada dari omongan-omongan atau apa 

B : Sebenarnya kita memperkenalkan Salatiga gak harus secara langsung kita menceritakan 

tentang Salatiga tapi dengan berbagai macam cara, contohnya di Salatiga kan ada kegiatan 

atau organisasi Duta Wisata sendiri namanya Pandawa. Pandawa itu kan Paguyuban Duta 

Wisata Kota Salatiga. Nah melalui Pandawa itu kita membuat kegiatan-kegiatan yang 

berkaitan dengan promosi Salatiga. Nah melalui itu saya rasa kita bisa memperkenalkan 

karena jaman sekarang kan dah ada internet, udah ada media-media sosial lainnya yang 

bisa kita gunakan. Oleh karena itu mungkin dengan cara demikian kita bisa 

memperkenalkan budaya Kota Salatiga pada khususnya karena menurut data yang saya 

peroleh juga yang dari data yang diambil untuk duta wisata-duta wisata se-Jawa tengah itu 

Kota Salatiga menduduki peringkat pertama untuk kegiatan-kegiatan duta wisatanya. Jadi 

secara otomatis kan, duta wisata duta wisata kota lain melihat atau memandang tentang 

kegiatan-kegiatan di Salatiga. Nah menurut saya itu kegiatan-kegiatan yang mampu 

mendukung promosi pariwisata Kota Salatiga. 

A : Oh ya, berarti menurut anda bagaimana tanggapan mereka tentang Kota Salatiga? 

Mungkn ada yang pernah berbicara oh, ini Salatiga bagusnya ini atau oh Salatiga ternyata 

kulinernya banyak atau apa. 

B : Eh ya, kebanyakan dari mereka kan hanya mendengar secara visual ee secara audio aja 

belum secara visual atau secara langsung. Jadi tanggapan mereka ya paling baru sebatas oh 

bagaimana tanggapan positif tentang kegiatan-kegiatannya aja sih tentang wisata-wisata 

yang ada di Salatiga belum terlalu istilahnya mereka tertarik langsung datang kesini karena 



 

 138 

duta wisata lain juga kan punya kegiatan atau agenda masing-masing jadi memang untuk 

secara khusus kita undang mereka mungkin suatu saat kita bisa undang mereka buat ee apa 

acara yang mengundang duta wisata-duta wisata lain. 

A : Oh ya, oke. Kemudian, bagaimana kerjasama selama ini dengan pihak pariwisata dan 

Pemkot Kota Salatiga dalam mempromosikan Kota Salatiga secara internal maupun 

eksternal? Berarti disini Dishubkombudpar dengan Pemkot ini kerjasama selama ini 

bagaimana? 

B : Kerjasamanya baik karena dari Dishubkombudpar juga sangat mensupport jadi setiap 

kegiatan kami memang betul-betul diperhatikan dan ini untuk tahun saya ya, tahun 2012 

memang betul-betul di support diperhatikan seperti apa kegiatan atau undangan yang 

masuk itu di seleksi dulu atau diperhatikan dulu sama Dishubkombudpar. Jadi misalnya 

kaya ada undangan dari mana dari luar kota nah itu biasanya masuknya ke 

Dishubkombudpar dulu nanti Dishubkombuidpar yang baru mengutus kami misalnya kaya 

kegiatan pariwisata sharing budaya, itu yang di Jakarta di Taman Mini, Solo nah seperti itu 

biasanya masuknya dari Dishubkombudpar. Nah dari Dishub sendiri biasanya baru alirkan 

ke kita, tapi tidak langsung berpasangan tapi mereka kaya membackup juga bagaimana 

transportasi kita, mendukung kesehatan kita disana. 

A : Berarti diberikan fasilitas? 

B : Heeh diberikan fasilitas.  

A : Kemudian, ini diluar pertanyaan sih, Apakah ada kegiatan terstruktur sendiri dari kota 

yang sudah diberikan oleh Dishub kepada pemenang Duta Wisata juara 1-3? 

B : Kalo kegiatan wajib ya biasanya ada setelah lolos dari Duta Wisata Kota Salatiga 

otomatis kan ke provinsi nah itu diwakili oleh juara 1. Nah kalo misalkan juara 1 tidak bisa 

itu diganti juara 2, itu memang sudah wajib tiap tahun trus agenda lainnya tu kita ada 

beberapa kegiatan yang dari Dishubkombudpar juga yaitu ada Festival Kamopi namanya. 

Nah itu kegiatan khusus yang diberikan kepada duta wisata Salatiga untuk dikelola secara 

berkesinambungan jadi secara terus menerus. Jadi memang itu udah acara tahunan, bukan 

tahunan sih acara terstruktur jadi setiap setahun tu dikasih jatah mengadakan setiap tahun 8 

kali Festival Kanopi.  

A : Nah 8 kali itu yang menghandle duta wisata semua atau sebagian? 

B : Iya, itu yang menghandle nya duta wisata semua karena dimulai dari panitia, pengisi 

acara, semuanya dari duta wisata. Tapi tidak menutup kemungkinan juga dari diuar duta 

wisata untuk mengisi acara.  

A : Selain Kanopi? Mungkin adakah kegiatan terstruktur  lainnya? 



 

 139 

B : Kalo kegiatan terstruktur ya kaya kegiatan-kegiatan sosial. Kegiatan sosial seperti 

memperingati Hari Aids kemudian memperingati Hari Ibu seperti itu biasanya Desember 

itu. Tanggal 1 Desember kita mengadakan kegiatan terstruktur kita seperti demo, demo 

secara positif membagi-bagikan pita merah di hari Aids dan membagikan bunga di Hari 

Ibu.  

A : Itu kegiatan Pandawa atau kegiatan dari Dinas? Atau inisiatif dari Duta Wisata? 

B : Itu inisiatif dari Duta Wisata. 

A : Berarti bukan dari dinas? 

B : Iya, bukan dari dinas tapi tetap didukung sama dinas. 

A : Kalo boleh tau nih didukungnya dalam hal apa? 

B : Didukungnya kaya misalnya itu kan butuh ijin untuk turun ke jalan nah itu dinas bantu 

untuk mengurusi ijin seperti itu. Terus kaya dana kan kita harus butuh pita untuk 

dibagi-bagikan ke masyarakat udah ada dana khusus yang diberikan dinas.  

A : Oh begitu. Nah kalo misalkan yang inisiatif dari dinas sendiri selain Kanopi apa? 

B: Eh kalo dari dinas biasanya agenda besar ya, Kanopi kan. Karena Kanopi dah 8 kali 

dalam setahun merupakan suatu kegiatan yang berat besar juga selain itu juga pemilihan 

duta wisata sendiri, acara pemilihan duta wisata. 

A : Oke. Menurut anda apakah ada yang kurang selama masa jabatan anda sebagai Mas 

Duta Wisata Kota Salatiga Tahun 2012? Yang kurang disini entah perasaan anda tentang 

program atau kurang bagaimana. . 

B : Mungkin kalo kurang, kurang .. emm memang ada saatnya kaya dirasa kurang program 

karena dari mulai masa-masa jabatan saya yaitu sekitar bulan Agustus selesai pelantikan 

itu memang sampai Desember padat kegiatannya tapi setelah itu mulai longgar. Nah, kalo 

bisa, biasanya kan kita wah kalo bisa padat gitu acaranya karena kita kan gak mau 

buang-buang waktu. Kita kan punya waktu satu tahun, bagaimana kita mempergunakan 

satu tahun untuk mempromosikan pariwisata. Itu dia kadang-kadang sekitar 4 bulan, 2 

bulan kita gak melakuin apa-apa, gak ada tugas dari dinas, itu yang merupakan kekurangan 

sih sebenarnya. Kalo seandainya 5 bulan itu bisa kita gunakan untuk kegiatan berguna kan 

bisa lebih bagus.  

A : Berarti menurut anda saat ini harusnya ditambah adanya program ya? Yang mendukung 

kinerjanya duta wisata dan mendukung promosi Kota Salatiga juga? 

B : Ya, betul sekali. 
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A : Kemudian yang ke-12, apakah anda sudah merasa maksimal menjalani tugas dan 

mengemban jabatan anda sebagai Mas Duta Wisata Kota Salatiga? 

B : Selama ini saya rasa sudah maksimal karena berusaha setiap kegiatan kita, aku sama 

Sintia maupun sama wakil-wakilnya berusaha melakukan yang terbaik lah untuk Salatiga, 

cuman itu dia tadi mungkin belum maksimalnya karena masih ada waktu-waktu yang 

sebenarnya masih bisa kita gunakan untuk mempromosikan, akhirnya tidak dilakukan 

dengan baik.  

A : Sebagai seorang duta wisata apakah menurut anda perlu ada program tambahan untuk 

mendukung kinerja duta wisata Kota Salatiga untuk mempromosikan Kota Salatiga? Nah 

program ini seperti program konkrit maksudnya, mau nya program apa? 

B : Ya, kalo program-program sebenarnya kalo mau dibilang Salatiga ini dibanding duta 

wisata-duta wisata, program maksudnya duta wisata Jawa Tengah lainnya udah paling 

aktif, juara 1 teraktif, peringkat posisi pertama teraktif. Nah untuk program-program 

mungkin kita perlu mencoba kegiatan-kegiatan lingkungan. Nah, itu yang belum ada kalo 

sosial mungkin kita udah pernah, kegiatan pariwisata apa lagi itu kegiatan kita banget. 

Cuma yang belum itu mungkin, bukan belum ya mungkin masih sangat minim untuk 

kegiatan lingkungan. Jadi contohnya kaya kita duta wisata bekerjasama dengan Dinas 

Pertanian juga atau Dinas Perhutanan untuk misalkan tanam pohon, atau misalnya 

mencabut paku dipohon, jadi kaya kegiatan peduli lingkungan begitulah.  

A : Berarti kalo ada program yang ditambah program peduli lingkungan ya. Kemudian 

diluar pertanyaan, untuk mendapat predikat Duta Wisata aktif di Jawa Tengah itu tahun 

berapa dan sumbernya darimana? 

B : Oh kalo sumbernya saya kurang paham juga karena itu dapet, denger kabarnya dari 

Ketua Pandawa sendiri karena kemarin ada kegiatan-kegiatan macam perkumpulan gitu, 

duta wisata-duta wisata se-Jateng kebetulan saya gak bisa ikut dan di wakili oleh Ketua 

Pandawa. Nah disitu diumumkan bahwa duta wisata aktif atau program yang terbanyak itu 

duta wisata Salatiga. Juara 2 nya ee dari Solo, juara 3 nya dari Semarang (Denok Kenang 

Semarang).  

A : Apa kritik dan saran anda untuk pihak pengurus pariwisata Kota Salatiga? Berarti disini 

Dishubkombudpar.  

B : Kritik dan saran ya seperti tadi mungkin perlu ditambahkan adanya program khusus 

lingkungan juga pada pariwisata kepada duta wisata-duta wisata Salatiga karena 

kebanyakan yang dari duta wisata itu juara 1,2,3 nya aja yang aktif tapi beberapa 

juara-juara kategori yang lainnya masih kurang aktif juga karena mereka menganggap 

bahwa dah ada juara 1 ngapain kita kerja gitu. Jadi dipergunakanlah mereka atau 

setiap-setiap bahkan bukan yang juara aja tapi telah menjadi finalis karena itu sudah 
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merupakan bagian dari Duta Wisata Salatiga jadi siapapun gak hanya Duta Wisata 

Salatiga, siapa aja sebenarnya sih harus turut membangun Salatiga. Jadi mungkin saran 

saya program ditambahkan adalah program peduli lingkungan dan dipergunakanlah duta 

wisata-duta wisata seluruhnya untuk bekerja bersama-sama jadi jangan juaranya aja. 

A : Oke, terimakasih mungkin nanti ditambahkan secara tertulis saja yang pekerjaan/ job 

disc ya. Oke kalo begitu pukul 14.16 WIB saya mengakhiri wawancara nya. Terimakasih 

untuk sodara Dhoddy Rummata. Selamat Siang. 

 

 

 

 

 

Narasumber    : Mbak Elen - Mbak Duta Wisata Tahun 2011 

Tempat Wawancara: Rumah saudari Elen 

Keterangan  : M = Penulis, N = Narasumber 

M : Bagaimana anda mengetahui tentang Duta Wisata Kota Salatiga? Sejak kapan? 

N : Aku tau pertama kali karena liat brosurnya di tempel dan dari teman-teman saya 

              

M : Apa yang memotivasi anda untuk mengikuti ajang Pemilihan Mas dan Mbak Duta 

wisata Kota Salatiga? Dan darimana anda mendapat sumber informasinya? 

N : Seperti yang sudah tadi diberitahukan, liat di brosur dan dengar dari teman-teman. 

Mau coba pengalaman baru dan tertarik aja sepetinya menarik. 

             

M : Pengalaman apa saja yang anda dapatkan dulu selama karantina Duta Wisata?  

N : Banyak, dari ketemu teman baru, pengetahuan baru dan pengalaman-pengalaman 

yang gak bisa dilupakan terutama saat malam Grand Final. 

             

M ; Bagaimana perasaan anda menjadi pemenang Mas Duta Wisata Kota Salatiga Tahun 

2013? 

N : Senang banget, gak sangka soalnya yang lain juga sama-sama oke dari penampilan 

sama kepintaran. Luarbiasa rasanya waktu itu. 

 

M : Apa saja tugas/job disc anda dalam satu periode jabatan sebagai Mas/Mbak Duta 

Wisata Kota Salatiga? 
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N : Yang pasti mempromosikan Kota Salatiga ya, dengan pasangan saya ke 

daerah-daerah di Jawa Tengah dimana ketemu dengan banyak orang dan disitu bisa saling 

sharing, mendapat pengalaman baru. Saya juga dengan pasangan sering diundang di 

acara-acara resmi yang bertema pariwisata. Mendampingi pejabat, berpartisipasi dalam 

kegiatan pariwisata di daerah lain.begitu. 

             

M : Bagian pekerjaan apa yang menurut anda terbilang mudah untuk dijalani selama 

masa jabatan sebagai Mas/Mbak Duta Wisata Kota Salatiga? 

N : Menjadi ikon atau mendampingi sih, kita tetap bertemu dan berkomunikasi dengan 

banyak orang tapi tugas yang kita lakukan saat itu terbilang sedikit. 

             

M : Bagian pekerjaan apa yang menurut anda terbilang susah untuk dijalani selama masa 

jabatan sebagai Mas/Mbak Duta Wisata Kota Salatiga? 

N : Susah sih gak ya, cuman saat harus unjuk kebolehan kadang bingung harus 

menampilkan apa hehe. Ya itu sih menurut saya. 

 

M : Apa pengalaman yang paling menarik selama masa jabatan anda? 

N : Bertemu dengan banyak Duta Wisata dari daerah lainnya dan berkunjung ke 

daerah-daerah di Jawa Tengah, menurut saya itu menarik. 

 

M : Menurut anda, apakah anda sudah berhasil memperkenalkan kota Salatiga 

kepada pihak-pihak diluar kota Salatiga? Misalkan saat anda bertemu dengan duta 

wisata kota lainnya pada suatu acara. Menurut anda bagaimana tanggapan mereka 

tentang kota Salatiga? 

N : Sudah cukup menurut saya, apabila ada kegiatan yang bisa saya ikuti saat 

menjadi jawara akan saya coba ikuti sebaik mungkin. Salatiga lebih terkenal kuliner 

nya. 

             

M : Bagaimana kerjasama anda selama ini dengan pihak pariwisata dan pemkot Kota 

Salatiga dalam mempromosikan Kota Salatiga secara internal maupun eksternal ? 

N : selama menjabat baik saja, kalo saya berhalangan biasanya ada yang gantiin 

misalnya juara 2 atau juara atribut. Tapi kerjasama dan hubungan tentu baik. 

 

M : Menurut anda apakah ada hal yang kurang selama masa jabatan anda sebagai 

Mas/Mbak Duta Wisata Kota Salatiga? 

N : Mungkin banyak waktu yang seharusnya digunakan untuk promosi tapi jobdesc 

nya tidak ada dan daya tarik Salatiga juga kebetulan sedikit. 

 

M : Apakah anda sudah merasa maksimal menjalani tugas dan mengemban jabatan 

anda sebagai Mas dan Mbak Duta Wisata Kota Salatiga? 
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N : Menurut saya sudah. Saya sudah berusaha semampu saya selama masa jabatan. 

 

M : Sebagai seorang Duta Wisata apakah menurut anda perlu ada program tambahan 

untuk mendukung kinerja Duta Wisata Kota Salatiga dalam mempromosikan Kota 

Salatiga? 

N : Ya, menurut saya program untuk menggali potensi daya tarik yang sudah ada, 

mungkin bersama-sama membangun obyek wisata dimana pemerintah menjadi 

pimpinan nya dan Duta Wisata membantu dalam ide dan promosi. 

 

M : Apa kritik dan saran anda untuk pihak pengurus pariwisata kota Salatiga? 

N : Kritik saya Kota Salatiga masih sedikit untuk wisata dan seharusnya pemerintah 

bisa inisiatif untuk hal ini. Lalu sarannya agar pemerintah bisa bekerjasama dengan 

investor untuk pembuatan tempat wisata di Kota Salatiga, jadi biar kecil tapi ada yang 

menarik gitu. Sehingga gak jadi tempat Transit saja, karena selama ini dikenal sebagai 

Kota Transit. 

 

 

Narasumber                 : Mas Duta Wisata Kota Salatiga Tahun 2009 (Juara 1) dan 

Ketua Pandawa (Paguyuban Duta Wisata Kota Salatiga) 

Nama Narasumber : Prast Lisaputra 

Status   : Bekerja di Laras Asri Resort and Spa.  

Tempat Wawancara : Angkringan Kobong  

Waktu Wawancara : 29 Juni 2014, Pukul 20.59 WIB - selesai 

Durasi Wawancara : 36:22 

Keterangan : 

A = Maria (penulis) 

B = Narasumber  

Wawancara :  

A : Selamat malam, pada malam hari ini saya akan mewawancarai salah satu narasumber 

saya pada pukul 20:59 WIB bertempat di Kobong. Untuk pertama-tama sang narasumber 

akan memperkenalkan diri. 
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B : Baik, selamat malam perkenalkan nama saya Prast Lisaputra, saya dari, saat ini saya 

menjabat sebagai ketua Pandawa (Paguyuban Duta Wisata Kota Salatiga) dan saya Mas 

Kota Salatiga Tahun 2009. 

A : Menurut anda apakah fungsi Pandawa? Yaitu Paguyuban Duta Wisata, apakah memang 

penting untuk ada? 

B : Fungsi dari Pandawa itu sendiri sebenarnya suatu wadah, Pandawa sendiri kan 

Paguyuban Duta Wisata Kota Salatiga. Jadi sebagai wadah/perkumpulan/paguyuban duta 

wisata Kota Salatiga dan memang penting untuk ada.  

A : Oke, apakah anda bisa ceritakan secara singkat bagaimana anda bisa terpilih menjadi 

ketua Pandawa Kota Salatiga? Sudah berapa lama anda menjabat menjadi ketua? 

B : Pertama kali menjadi ketua Pandawa tahun 2010 kalo gak salah, 2010-2011 saya 

terpilih menjadi ketua Pandawa yang dipilih oleh senior dari Pandawa itu sendiri. Pada 

tahun 2011 pada saat itu diadakan reorganisasi oleh ketua Pandawa yang lama namanya 

Mas Ikhsan, yang dihadiri oleh pengurus Pandawa yang lama beserta lurah-lurah tiap 

angkatan, jadi sudah 3 tahun menjadi ketua Pandawa. 

A : Hingga sekarang ya? 

B : Ya, hingga sekarang, berarti sudah berapa taun ini? 11,12,13,14, sudah 4 tahun ini. 

Dulu sebelumnya yang harus masuk Pandawa harus mengikuti Pemilihan Duta Wisata 

Salatiga dulu baru bisa masuk ke Pandawa.  

A : Oke, berarti sebelum menjadi Ketua Pandawa harus mengikuti Pemilihan Duta Wisata 

dulu ya? 

B : Iya, terus jadi Duta Wisatanya. 

A : Harus pemenang atau tidak mesti? 

B : Oh nggak, tidak harus. 

A : Oh tidak harus. Oke, kemudian pertanyaan ke-4, apakah menurut anda duta wisata itu 

penting ada di Kota Salatiga? 

B : Penting sekali menurut saya Duta Wisata itu, karena duta wisata itu adalah sebuah icon 

wisata sebuah kota/kabupaten yang sebenarnya seluruh Indonesia pun ada duta wisatanya 

karena dia adalah salah satu apa ya icon wisatanya yang memperkenalkan wisata-wisata 

kota/kabupatennya, seperti itu. 

A : Berarti penting ya duta wisata ya? 

B : Ya. 
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A : Menurut anda apakah generasi penerus duta wisata setelah periode anda berarti setelah 

periode 2009 mengalami kemajuan atau sebaliknya dalam kinerja mengemban tugasnya? 

Ini menurut anda secara pribadi. 

B : Menurut saya memang iya mengalami kemajuan, mengalami progress dari segi kualitas 

dan eksistensinya tiap tahunnya. Kualitas misalnya, kita bisa liat dari pemilihan Duta 

Wisata tingkat Jawa Tengahnya, karena kita dari tahun ke tahun kita ada peningkatan untuk 

juaranya yang terakhir kita Moses itu juara 2 tingkat Jawa Tengah. Dan untuk 

eksistensinya bisa dilihat di 2 tahun terakhir ini kegiatan-kegiatan Pandawa lebih banyak 

daripada tahun-tahun sebelumnya ini menandakan eksistensi teman-teman duta wisata itu 

meningkat. 

A : Oh ya, yang dimaksudkan disini adalah kinerjanya, maksudnya yang dapat terlihat 

mungkin ada acara yang diadakan angkatan tersebut atau lebih aktif angkatan setelah anda 

atau malah lebih aktif angkatan anda atau sebelumnya begitu. 

B : Menurut saya ya kinerjanya lebih aktif tahun ini, lebih aktif untuk taun terakhir ini 

karena saya melihat kontribusi teman-teman duta wisata juga untuk membuat sebuah event, 

membuat sebuah acara, memperkenalkan pariwisata kita keluar seperti itu kan sebenarnya 

ada event-event juga yang kita diberikan waktu untuk mempresentasikan tentang 

pariwisata Kota Salatiga sendiri. Contohnya waktu kemarin ada acara kampus ya kalo gak 

salah di UKSW (Universitas Kristen Satya Wacana) kita diberikan waktu mempromosikan 

pariwisata kita. 

A : Untuk angkatan ini maksudnya angkatan ini angkatan 2013, 12’, 11’ atau 10’? Karena 

kan anda angkatan 2009 nah lebih detailnya itu angkatan yang mengalami kemajuan itu 

angkatan berapa? Menurut anda. 

B : Sebenarnya tiap tahun itu ada peningkatan yah dan antusias pun bertambah jadi tahun 

terakhir ini sudah progress tertinggi sejauh ini. 

A : Berarti menurut anda semakin tahun semakin meningkat? 

B : (Mengangguk) 

A : Oke, apa kritik dan saran anda terhadap generasi penerus Duta Wisata Kota Salatiga? 

Yang sekarang masih menjabat mungkin ya, yang menjabat 2014 kan otomatis yang 2013 

masih menjabat. 

B : Kritik dan saran, kalo kritik kayanya gak ada ya cuman saran mungkin ya. Saran untuk 

teman-teman duta wisata yang khususnya tahun 2013 ini ya, yang periode terakhir ini 

mungkin lebih, lebih apa ya harus lebih peduli lebih eksis lagi gitu karena icon Kota 

Salatiga dari duta wisata itu gak cuma presentasi aja di depan orang-orang tapi dia juga 

eksis dalam event-event yang dibuat oleh duta wisata atau Pandawa itu sendiri, seperti itu. 
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Sudah sama sudah apa ya sudah sama seperti mempromosikan kota itu sendiri yang 

merupakan icon Kota Salatiga. Selain itu meneruskan perjuangan 

pendahulu-pendahulunya, lebih peduli pada kegiatan Pandawa karena suatu organisasi itu 

seperti sebuah api unggun berarti anggotanya adalah kayunya, jadi semakin banyak 

kayunya makin lama juga api unggun itu menyala begitu juga di organisasi. 

A : Kemudian, kegiatan apa saja yang biasa dilakukan Pandawa selama masa satu periode ? 

ya mungkin selama masa periode anda? Apa saja kegiatan yang biasa dilakukan? 

B : Kegiatannya seperti tugas duta wisata itu sendiri khususnya Mas dan Mbaknya dulu. 

Untuk Mas dan Mbak Kota Salatiga terpilih itu sebenarnya tugasnya ada kegiatan dari 

kedinasan seperti mendampingi walikota jika tamu kedinasan, atau kepala dinas-dinas 

yang lain berkenan untuk didampingi oleh Mas dan Mbak Duta Wisata Kota Salatiga 

sendiri. Terus untuk yang Pandawa khususnya kegiatan apa saja, kita punya kegiatan rutin 

seperti Kanopi bekerjasama dengan Dishubkombudpar yang direncanakan setahun kami 

ada 8x Kanopinya. Kanopi itu Pentas Seni Kanopi lebih tepatnya jadi kita menampung 

seniman-seniman muda yang ingin butuh panggung untuk menampilkan kami sediakan 

Pentas Seni Kanopi. Selain itu ada Hari Memperingati AIDS sedunia waktu Desember 

kemarin, kita turun ke jalan membagikan pita dan brosur. Terus ada penggalangan dana 

untuk bencana, event kemarin ya waktu banjir di Jawa Tengah terus gempa bumi kita juga 

ikut serta penggalangan dana. Kalo di periode sebelumnya juga ada kegiatan Lomba 

menggambar dan mewarnai. 

A : Selain Kanopi mungkin? Kegiatan yang selama ini mas handle secara langsung di 

Pandawa selama anda jadi ketua di Pandawa? 

B : Sebenarnya banyak ya seperti Kirab Budaya yang tiap hari jadi Kota Salatiga 

bekerjasama dengan Dishubkombudpar terus kami ada Super Pop Star yang kerjasama 

dengan Bagian Humas Setda Kota Salatiga dan kami sudah 2x, 2 tahun ini sudah kita 

handle dan banyak lagi ya seperti kegiatan-kegiatan yang Festival Budaya dengan Kampus 

UKSW kita sering di undang juga. 

A : PSBI (Pentas Seni Budaya Indonesia) ya? 

B : Iya. 

A : Bagaimana hubungan anda selama ini dengan anak-anak duta wisata yang tergabung 

dalam Pandawa? 

B : Mulanya baik, masih sering berkomunikasi untuk masalah event dan ada informasi dari 

dinas atau acara yang akan datang saya pasti share di Facebook atau SMS, biasanya seperti 

itu. 
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A : Kemudian bagaiman hubungan anda dengan anak Pandawa yang kurang/tidak aktif ? 

Sepengetahuan apa alasan mereka sehingga tidak ikut berperan dalam kegiatan Pandawa? 

B : Yang gak aktif ya.. sebenarnya saya gak membedakan sih teman-teman Pandawa yang 

aktif atau gak. Saya selalu share apapun informasi  yang memang harus diketahui 

temen-temen via group Facebook, tapi dengan catatan mereka masih aktif di Facebook 

karena anggota dari Pandawa sendiri kan banyak, setiap tahun bertambah karena adanya 

pemilihan duta wisata itu secara otomatis akan masuk ke jadi anggota Pandawa itu sendiri. 

Jadi tidak memungkinkan untuk memberikan informasi via SMS. Kebanyakan sih via 

Facebook di Group dan kurang aktifnya teman-teman Pandawa itu bisa dikarenakan karena 

teman-teman duta wisata memiliki kesibukan masing-masing (kuliah, sekolah) dan acara 

yang memang tidak bisa ditinggalkan.  

A : Bagaimana hubungan anda dengan pihak Dishubkombudpar dengan pihak terkait 

lainnya yang berhubungan dengan Pandawa? 

B : Dengan Dishubkombudpar masih aktif berkomunikasi kalo ada acara kedinasan yang 

melibatkan duta wisata mereka masih menghubungi. Dan kami terbuka dengan 

departemen-departemen kedinasan lainnya karena kita sebagai icon Kota Salatiga kita siap 

membantu. 

A : Kemudian apa saja kendala anda selama menjabat Ketua Pandawa? Dan yang tersulit? 

B : Kendalanya mungkin kurangnya support dari pemerintah ya, pemerintah Kota Salatiga 

khususnya, Dan kurang diperhatikan keberadaan Duta Wisata Kota Salatiga. Sebenarnya 

teman-teman Duta Wisata itu berpotensi, teman-teman duta wisata yang tergabung dalam 

Pandawa itu memiliki kaya talent, bakat atau kemampuan untuk membuat sebuah acara 

kepemudaan, kesenian, kebudayaan yang secara gak langsung buat mengangkat eksistensi 

Kota Salatiga dan bisa sebagai ajang promosi Kota Salatiga juga. Bagian tersulit karena 

semua teman-teman, kita ambil contoh lah dalam sebuah event pasti semuanya punya 

pendapat masing-masing, masih kekeuh dengan pendapat masing-masing dan mungkin itu 

hal yang tersulit untuk menjalankan sebuah event di Pandawa khususnya seperti itu ya.  

A : Menurut anda selama ini anak-anak duta wisata bisa bekerjasama secara baik di dalam 

tim? 

B : Ya. Sangat baik dan saya bangga dengan tim ini.  

A : Menurut anda apakah gebrakan terbesar selama ini yang sudah dilakukan oleh 

anak-anak duta wisata yang sudah tergabung dalam Pandawa?  

B : Sebelumnya  Pandawa itu hanya menjalankan kegiatan-kegiatan yang 

dianggarkan/direncanakan oleh Dishubkombudpar. Karena Dishubkombudpar itu sendiri 

Dinas yang menaungi Pandawa sendiri sebenarnya tetapi untuk yang terakhir ini kita bisa 
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memberikan gebrakan kita bisa bekerjasama dengan pihak-pihak luar di luar 

Dishubkombudpar. Seperti ambillah contoh, seperti Super Pop Star itu kerjasama dengan 

Setda Humas Pemkot Kota Salatiga, terus PSBI itu dari UKSW.  

A : Oke, kemudian menurut anda apakah ada yang kurang selama masa jabatan anda 

sebagai Ketua Pandawa Kota Salatiga? 

B : Kalo kurang tu pasti ada, terkadang ada beberapa rencana kegiatan yang tidak 

terealisasi biasanya sih karena pendanaan seperti itu. Kemudian mengumpulkan 

teman-teman untuk tetap kompak. 

A : Kemudian apakah anda sudah merasa maksimal menjalani tugas dan mengemban 

jabatan anda sebagai Ketua Pandawa Kota Salatiga?  

B : Belum maksimal, karena keinginan saya untuk Pandawa itu sendiri itu lebih baik tiap 

tahunnya dalam hal eksistensi, kegiatan dan interaksi dengan masyarakat. 

A : Menurut anda apakah anda sudah berhasil memperkenalkan Kota Salatiga kepada 

pihak-pihak di luar Kota Salatiga ? Misalkan saat anda bertemu dengan Duta Wisata kota 

lainnya pada suatu acara dan menurut anda bagaimana tanggapan mereka tentang Kota 

Salatiga sendiri? 

B : Sejauh ini, berhasil ya dengan kegiatan-kegiatan yang diadakan Pandawa secara gak 

langsung Pandawa ikut mempromosikan Kota Salatiga dalam hal kesenian, kebudayaan, ya 

kurang lebih seperti itu. Sewaktu pemilihan di tingkat Jawa Tengah kita selalu 

mempresentasikan wisata Kota Salatiga yang sebenarnya kita tahu wisata Kota Salatiga itu 

sangat amat sedikit sekali dan minim. Tanggapan mereka tentang Kota Salatiga banyak 

yang bilang Kota Salatiga itu kota yang kecil tapi sejuk dan bener kalo Kota Salatiga itu 

cocok untuk pendidikan. Seperti kita lihat disini hiburan malam pun gak ada jadi cocok 

untuk pendidikan, jadi fokus untuk belajar. Promosi yang saya lakukan secara tidak 

langsung juga dengan menggunakan Batik Plumpungan Salatiga, yaitu hasil karya Kota 

Salatiga waktu di Semarang, yaitu acara Dinas Kebudayaan Semarang. Secara tidak 

langsung hal tersebut memperkenalkan ‘Ini lho Batik Salatiga” Gitu.  

A : Mungkin selain itu? 

B : Ya melalui event-event yang dibuat. Seperti pada acara Pop Star saya juga menyebutkan 

acara ini juga bekerjasama dengan Paguyuban Duta Wisata Kota Salatiga. 

A : Kemudian, sebagai seorang duta wisata apakah menurut anda perlu ada program 

tambahan untuk mendukung kinerjanya Pandawa Kota Salatiga dalam mempromosikan 

dan memajukan Kota Salatiga? 
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B : Menurut saya perlu ya karena perlu sebuah program kerja yang tetap sebenarnya bisa 

setiap tahun ada dan itu rutin untuk mempromosikan Kota Salatiga bisa dengan hal 

kesenian, kebudayaan. Ambillah contoh seperti Pentas Seni, sebenarnya pentas seni tu bisa 

sebagai wadah untuk seniman muda Kota Salatiga yang memang membutuhkan panggung, 

membutuhkan media untuk menyalurkan bakat mereka. Sebenarnya begitu , kita butuh 

sebuah program seperti itu di Kota Salatiga.  Selain itu, lebih diberikan fasilitas dan sarana 

(gedung, anggaran) serta kesempatan untuk membuat acara seni yang notabene nya untuk 

anak muda namun tetap berbau seni dan budaya.  

A : Oke bagus sekali, dan yang terakhir adalah apa kritik dan saran anda untuk pihak 

pengurus pariwisata Kota Salatiga? 

B : Pengurus pariwisata Kota Salatiga beraerti saya lebih melihat untuk khususnya ya 

untuk Pemkot Kota Salatiga saja ya lebih membenahi infrastrukturnya dan 

mengoptimalkan duta wisata sebagai icon promosi, gitu. 

A : Oke, demikian hasil wawancara saya dengan narasumber Ketua Paguyuban Duta 

Wisata Kota Salatiga dengan Mas Prast Lisaputra. Terimakasih. 

 

 

Narasumber  : Salah Satu Tokoh Seni Salatiga, yaitu Bibasari 

Nama Narasumber : Didik Endaryanto 

Status   : Tokoh Seni Salatiga, salah satu pendiri Bibasari 

Tempat Wawancara : Rumah Bapak Didik 

Waktu Wawancara : 23 Juni 2014, Pukul 11.26 WIB - selesai 

Durasi Wawancara : 1:15:38 

Keterangan : 

A = Maria (penulis) 

B = Narasumber  

 

Wawancara : 

A : E.. Selamat siang pak. 

B : Selamat siang 

A : Ee.. Boleh perkenalkan diri dulu 

B : Nama saya? 

A : He.eh nama lengkap pak 
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B : Ouw nama lengkap saya Didik Endaryanto beralamatkan di jalan Letjend Sukowati 46  

A : Heem 

B : Dan saya juga lahir di tempat yang sama ya, E.. 62 tahun yang lalu.  

A : Oh 62 tahun yang lalu 

B : Saya lahir tahun E.. 52’ E..  1 Februari tahun 1952. E... saya memang E... sejak kecil 

memang ber E.. berkecimpung di bidang seni. 

A : oh sudah dari kecil berkecimpung dalam bidang seni. 

B : Okay jadi sementara ini kalo ditanyakan kapan, ini langsung saja yah sekedar untuk 

menyingkat waktu 

A : Heeh langsung saja. Iya. Heeh (sambil ketawa) 

B : Kapan saya berkiprah dalam bidang seni 

A : Heeh 

B : Itu sejak taman kanak-kanak 

A : Oh sejak taman kanak-kanak 

B : Taman kanak-kanak saya bukan berkiprah tapi menjadi di pelaku artinya ikut menari, 

menyanyi itu sejak taman kanak-kanak. 

A : (batuk) 

B : Kemudian, E..  (A : Batuk) saya E.. sejak itu sampai SMP kemudian SMA terus saya 

bergerak di bidang seni dan di SMP saya sudah mulai dari belajar  

A : Heeh 

B : Kesenian Nusantara berbagai daerah. Itu kemudian saya mulai mencipta. Sebagai 

koreografer itu sejak SMP.  

A : Oh sejak SMP sudah koreografer? Keren.. hebat (sambil tersenyum) 

B : Kemudian SMA itu dilanjutkan koreografer nya di bidang seni tari tetapi aktivitasnya 

saya banyak di bidang seni theater. 

A : Oh berarti bapak e.masih berkiprah untuk e..dunia theater sampai sekarang juga? 

B : Ya, kemudian e.. atas permintaan MUSPIDA pada waktu itu terutama e..kepala e.. 

kepala kalo dulu departemen ya Kepala Kan Depdikbud, Kepala Kantor Pendidikan dan 
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Kebudayaan. Beserta para pejabat Muspida lain seperti dari kejaksaan, pengadilan, korem 

dan juga tokoh-tokoh pendidikan dari rektor Bpak.Sutarno pada waktu itu.  

A : Ouh Bpk.Sutarno. Rektor UKSW? 

B : Meminta kepada saya untuk mendirikan organisasi e..Seni Budaya dalam rangka  

umm..membangkitkan rasa nasionalisme dan kebangsaan e..untuk menopang rasa 

persatuan dan kesatuan bangsa melalui bidang seni budaya. Oleh karena itu tahun 1976. . 

A : Sudah lama sekali ya 

B : Ya. 1976 berlaku surut, 1975 beliau-beliau selaku perintis pendiri Bibasari itu singkatan 

dari e..Bimbingan Pengembangan Seni/Tari. Pada waktu itu ada beberapa kecabangan, 

yaitu seni tari, seni theater,seni musik, seni kriya dan kerajinan, seni dekorasi, kemudian e.. 

sastra itu dibina oleh organisasi seni Bibasari. Pendirinya termasuk Pak Tarno Kepala 

Kantor Departemen Pendidikan pada waktu itu yang sekaligus menjadi ketua Golkar pada 

waktu itu karena beliau semula adalah ketua PNI. E.. Kemudian Bpk.Sutarman.S.H kepala 

Kejaksaan, Ketua Pengadilan itu didirikanlah Bibasari. 

A : Berarti Bibasari itu e..apa yang nama pertama kali untuk semua kesenian di Salatiga 

waktu itu? 

B : Ya.. Pada tahun 75’itu sudah lama. Ya itu e.. tahun ’70 saya selesai di SMA kemudian 

lanjutkan kuliah di seni tari tapi juga di Asdrafi. 

A : Dimana itu pa? 

B : Di Jogjakarta 

A : Oh Jogjakarta. 

B : Dan saya merangkap di e.. Biro Pariwisata sebagai Kepala Biro Pariwisata. Kepala 

Performance Biro. Kemudian, juga merangkap kuliah di perhotelan.  

A : Wii.. banyak sekali pak. 

B : Tetapi itu diberikan kemudahan karena latar belakang saya. Jadi, ee..kuliah 

diperkenankan tidak hadir tetapi tercatat sebagai mahasiswa. 

A : Yang di perhotelan? 

B : Di perhotelan. Jadi Asdrafi itu begitu masuk langsung dilibatkan ke kegiatan aktifitas 

tingkat III. Jadi meloncat. 

A : Oh.. langsung 
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B : Ke tingkat III. (Ketawa) (A : juga ketawa). E..Flashback di SMP itu saya juga diminta 

bantuan oleh pemerintah untuk menyebarluaskan kesenian yang ditunjuk oleh pemerintah 

pada waktu itu Tari Lenso. 

A : Itu tari asal? 

B : Itu tari yang.. Tari Lenso toh.. Tari Sulawesi. 

A : tari Sulawesi? 

B : tari Lenso yang menjadi tarian kalo sekarang ini ada tari Poco-Poco. 

A : Oh ya Poco-poco. 

B : Lenso itu ditentukan sebagai tari yang Nasional oleh Bung Karno sehingga 

disebarluaskan ke seluruh Indonesia. Dan merupakan wajib dikuasai  oleh para pejabat 

maupun penegmbang seni budaya.  

A : Tari Lenso.. Tari Lenso itu yang kaya gimana? Mungkin di PSBI ada ya. 

B : Iya itu. Saya sudah ditugaskan untuk melatih jadi saya meskipun SMP sudah melatih 

para pejabat. Oleh karena itu hubungan saya SMP pun dengan para pejabat sudah bagus, 

karena saya juga merasa pada waktu masih kecil, masih muda remaja itu dibimbing oleh 

orangtua wajar ketika saya jadi orangtua sanngat dekat dalik membimbing generasi muda. 

A : Apakah orangtua bapak juga itu punya darah seni? 

B : Sebenarnya kalo dikatakan darah seni itu semua orang itu punya ya.. Punya e.. berbagai 

bakat. Hanya permasalahannya dikembangkan atau tidak. Atau ada yang membimbing atau 

tidak, ada yang menggali atau tidak karena kita sebagai anak kan tidak tau. Jadi disitu juga 

peranan orangtua dan guru. Guru harusnya mencoba menjajaki e... kemampuan atau 

e..katakanlah bakat anak-anak sejak dini. Lalu diarahkan. Sekarang guru ini pasif, gak 

aktif. Kalo jaman dulu guru itu selalu menanamkan rasa nasionalisme. 

A : Benar-benar guru ya. 

B : Iya, benar-benar guru. Ya ini sekaligus sudah saya jawab, berapa lama mempunyai 

sanggar kesenian? Jadi sanggar kesenian tu itung sendiri sejak tahun ’70 (ketawa) 1975 

berlaku surut  

A : 39 tahun. 

B : Kok 39 tahun? 

A : 1975? 
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B : 75’ Oh iya 39 tahun.  

A : Lama sekali. 

B : Jadi, saya juga menjadi pengurus beberapa organisasi seni yang secara struktur 

struktural itu dibentuk oleh pemerintah, dari pemerintah pusat maupun daerah. Yang 

terakhir saya sebagai Ketua Umum di Dewan Kesenian Kota Salatiga (DKS). Sekarang 

sebagai dewan pengarah karena saya harus mundur ya, karena saya juga punya pekerjaan 

lain yang harus saya kejar saya tangani. Masalahnya sampai saat ini dalam tanda petik 

untuk secara penuh kepedulian pemerintah Kota Salatiga pada bidang seni budaya ini 

masih saya katakan “tidak kurang” (dengan suara lebih lantang dan tegas). tetapi tidak 

terarah.  

A : oh begitu. 

B : Tidak terarah, jadi mau dibawa kemana itu tidak, belum begitu jelas. Mau dibawa 

kemana. Sehingga, kadangkala dana-dana yang seharusnya itu e..terarah menjadi banyak 

bocor. 

A : Oh begitu . . 

B : Bocor bukan korupsi tapi bocornya itu bocor tidak terarah tadi. 

A : Oh ya. 

B : Jadi, kalo kita tidak punya saluran yang pasti tentu itu e.. merembes dan sasaran jadi 

akan tidak tercapai. Nah ini ini.. sebagai pengalaman ini juga jadi.. Sebenarnya kalo ditotal 

anggaran kesenian itu di Kota Salatiga cukup besar. Humm.. 

A : Oh begitu. 

B : Cukup besar sebenarnya, tapi tidak terkosentril, tidak satu pintu kemudian yang kedua 

tidak memiliki arah yang jelas. Ini yang perlu dikaji ulang oleh pemerintah , dinas yang 

berkompeten. Jadi, ada beberapa hal untuk.. ini saya meloncat saja.. Jadi ada simbol kami 

sendiri bahwa pembinaan seni budaya ini ada di beberapa SKPD, Satuan e.. Kepala Dinas 

ya. Pemerintah.. ee.. Satuan e.. SKPD itu Pimpinan Dinas atau apa saya lupa, bahwa 

beberapa kecabangan. Itu memang betul, tetapi seharusnya ada semacam koordinasi 

misalnya huum landscape pertamanan termasuk seni itu ya kemudian Dinas Perdagangan 

ya, industri dan perdagangan dimana membawahi seni kriya ya, itu industri seni. Kemudian 

dinas pariwisata ini seharusnya ada sinkronisasi ya.. ada sinkronisasi sehingga e..arahnya 

nanti akan jelas Walikota memimpin kemudian lainnya mendukung apa yang menjadi visi 

dan misi Walikota. Karena sebenarnya walikota itu sebelum terpilih dia harus memaparkan 

Visi dan Misinya di bidang apa bidang apa termasuk seni budaya. Seni budaya ini 

sebenarnya merupakan salah satu e.. kecabangan atau satu e..apa aktivitas yang tidak lepas 
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dari program pembangunan pemerintah daerah dan itu terpadu. Merupakan e.. 

pembaharuan yang interval dengan pembangunan secara menyeluruh. Ini belum, sehingga 

kadang-kadang e.. industri dan perdagangan membina apa namanya seni kriya menuju 

kemana, wisata menuju kemana, seni budaya menuju kemana itu lalu sendiri-sendiri. 

Sehinnga, untuk mencapai titik hasil maksimal itu belum kita dapatkan. Nah, padahal 

dananya cukup besar kalau dikumpulin dana itu sebenarnya akan mempercepat e.. sepuluh 

tahun lebih cepat daripada pembangunan yang ada sekarang.  

A : Kalo menurut bapak kesenian yang khas dari Salatiga ini yang kira-kira yang perlu 

dikembangkan secara apa e..serius begitu pa? 

B: Nah, ini rumit sekali. Salatiga ini eheem kalau diliat dari sumberdaya manusianya 

apalagi dari di dominasi adat Jawa yang terkenal dengan e.. budaya yang adi luhur itu pada 

beberapa kurun waktu yang lalu, kira-kira Tahun 1700 ya dan itu sudah diduduki oleh e.. 

para katakanlah bangsa-bangsa Eropa. Pertama Belanda, disini dulu hanya ada dua 

kampung di Salatiga ini ada Desa, yaitu Kalicacing dan Kelurahan Salatiga. Nah wilayah 

ini di duduki oleh para e.. pengusaha perkebunan Belanda. Nah lalu disini menjadi 

berdomisilah ini orang-orang Belanda. Yah mungkin juga menikah dengan orang Jawa 

atau orang Tionghoa, sementara karena adanya Pusat kegiatan pemerintah bukan 

pemerintah, kegiatan e.. industri perkebunan disini maka disini akan timbul pasar. 

Otomatis adanya pasar lalu menarik perhatian juga etnis Tionghoa. Nah di desa Salatiga 

dan Kelurahan Salatiga tingkat I ini akhirnya terkosentril di Kelurahan Kalicacing di 

jalan-jalan utama di dominasi oleh etnis Tionghoa.  

A : Oh begitu. 

B : nah, kemudian di luarnya itu e.. etnis Jawa yang lalu menjadi a.. kelompok yang yang 

kontribusinya menjadi seakan-akan itu kontribusi dari minoritas karena di Kelurahan 

Kalicacing ya sampai menuju ke Jalan Diponegoro ke Kelurahan Salatiga ini sejak tahun 

1817 kan menjadi e..apa namanya wilayah yang ditetapkan oleh Belanda sebagai wilayah 

pecinan, orang-orang Cina.  

A : Oh.. sampai sekarang gak pa? 

B : Gak. Sekarang membaur. Kemudian di Jalan Diponegoro Kelurahan Salatiga ini 

dijadikan e.. dinyatakan sebagai domisili bangsa-bangsa Eropa. Tidak perduli apakah dia 

itu orang Tionghoa, orang Belanda, orang manapun juga termasuk orang Jawa yang 

berdomisili disana menjadi dianggap sebagai warga negara Bangsa Eropa. Ini politik 

supaya di dalam pengawasan Belanda itu mudah. Nah anda tahu bahwa seni itu tampil dan 

lahir karena budaya itu lahir dan tampil karena aktivitas atau situasi dan kondisi setempat 

gitu toh. Kondisi geografisnya, milio atau masyarakatnya dan sebagainya. Nah anda 

bayangkan kalo di dua wilayah yang dinyatakan sebagai e.. kota Geminte salatiga yang 

hanya dua desa di duduki oleh orang Belanda, anda bisa bayangkan budayanya budaya apa. 
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Seni budayanya pasti akan lebih banyak ke Belanda. Nah itu pertama gak cocok dan orang 

pribumi orang-orang Jawanya yang kedua e.. apa namanya otomatis dukungan atau hasrat 

dan minatnya kurang. Yang ketiga e..budaya lokal akhirnya terkikis habis. Sehingga, 

data-data untuk kesenian Salatiga ini apa itu udah punah jadinya. Nah, namun tidak berarti 

kita tidak ada upaya untuk menggali, kita upayakan penggalian seni budaya atau 

prediksinya kira-kira apa. Untuk busana sudah kita gali ada busana khas Salatiga yang 

sedang kita olah terus meskipun sudah sekian tahun dan belum mendapatkan e..surat dari 

pemerintah untuk dilakukan kemudian upaya.. upaya e..kelompok masyarakat pasca 

kemerdekaan. Itu misalnya Tahun ’70 ada kelompok masyarakat di Kalitaman, Pancuran 

yang mencuatkan e..Baris Teklek. 

A : Itu apa? 

B : Itu bentuknya sebenarnya bermula dari hanya orang berbaris, pada saat 17’an tapi 

menggunakan Teklek. Itu alas kaki dari kayu.  

A : Heeh yang itu.. 

B : Di Kalimantan ada gak? 

A : E.. gak ada, cuman tau nya dari sini  

B : Nah jaman dulu 

A : Jaman dulu? 

B : Ada gak? 

(Ada tamu.. wawancara beberapa saat berhenti dulu) 

B : Ehem.. jadi waktu tahun 70’ karena itu merupakan ide masyarakat dan itu potensi untuk 

pengembangan nya itu bisa. Diolah menjadi berbagai kecabangan seni yang pokoknya 

menggunakan alas kaki dari kayu atau teklek, maka kesenian itu saya berharap bisa 

menjadi kesenian khas Salatiga. Karena itu tidak direkayasa oleh kelompok tertentu. Asli 

ide, inisiatif e.. beberapa a.. apa namanya masyarakat yang tidak sengaja sebenarnya. Tidak 

sengaja dia karena keterbatasan sarana dan pra sarana dia yang menggunakan semacam 

sarung dan sebagainya dia asal aja pakai teplek dia jalan.  

A : Hohoh iya. . 

B : Dan itu mendapat sambutan yang bagus. Ini suatu yang luarbiasa sebenarnya hanya 

pemerintah harusnya segera tangkep gitu. 

A : Berarti sampai sekarang belum dijadikan? 

B : itupun belum dijadikan kesenian khas Salatiga.  
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A : Berarti selama ini kesenian Salatiga itu seperti Gambyong? 

B : Sementara yang masyarakat menganggap itulah kesenian khas Salatiga, meskipun 

belum di taklukan oleh pihak pemerintah. Tetapi sebenarnya kalo kita liat proses itu akan 

berjalan ketika fasilitas, kemudahan dari pemerintah, tanggapan ada dari pemerintah dan 

perlu dipacu untuk itu dan masyarakatnya itu aktifitasnya berjalan sendiri untuk 

melaksanakan itu maka akan menjadi kesenian Salatiga itu. Dan saya punya keyakinan itu 

bisa. Hanya, untuk pengembangan butuh para a... a..  apa namanya motor ya para inisiator, 

motor para seniman budaya dan untuk itu tu lho. Nah ini, dibicarakan juga oleh Bibasari. 

Dulu, bekerjasama dengan Dewan Kesenian. Jadi terbukti kita juga berhasil memecahkan 

rekor membuat Teklek terbesar dan baris Teklek terbanyak yang dibantu juga oleh 

etnis-etnis yang ada di UKSW termasuk Kalimantan itu ikut berbaris menggunakan. Dan 

ini menjadi sarana e.. Teklek juga menjadi sarana pemersatu artinya kita, ternyata mereka 

menunjukkan para mahasiswa yang etnis yang ada di Salatiga ini punya peduli kepada 

pengembangan seni budaya dan peduli kepada program pemerintah. Sebenarnya ini perlu 

ditindaklanjuti, hal-hal yang positif, konkrit ini perlu ditindaklanjuti. Ini mengenai jenis 

kesenian yang ada di Salatiga. Kemudian, ada beberapa kesenian yang diuapayakan, tapi 

secara pribadi ini lepas dari itu, perkembangan pemerintah yang per CQ Dinas yang terkait. 

Mereka menampilkan karya, tapi karya itu tidak berakar dari rakyat. Sebenarnya sebuah 

karya yang tidak berakar dari rakyat itu dan maaf dipaksakan untuk kepentingan rakyat itu 

tidak bisa. Jadi bagaimana pun juga hasilnya usahanya akan tidak berhasil. Seandainya 

berhasil pun, dalam kurun waktu tertentu tentu akan hilang. Itu itu hukum. Sesuatu yang 

dipaksakan ya itu ada dua jenis sebenarnya e.. Kido Kusumo dan Jurit Ampil. 

A : Itu apa pak? 

B : Itu kesenian prajuritan. Ini tidak bisa. Tetapi karena a..itu kebijakan silahkan gitu. Itu 

bisa saja dipaksakan untuk menjadi kesenian tapi untuk.. secara pribadi dari sisi organisasi 

Bibasari saya tidak bisa menerima meskipun pa Didi juga diminta sebagai salah satu untuk 

perancang busananya. Jadi tim.  

A : Kalo Tari Gambyong? Itu bukan asli Salatiga? 

B : Itu Solo ya.  

A : Kalo kesenian yang dajarkan di sanggar Bibasari selain tarian, e..apa aja? 

B : Sebenarnya begini, setelah beberapa waktu itu Bibasari sekarang lebih banyak kepada 

e..inisiator, fasilitator, jadi tidak secara langsung punya rutinitas untuk mengajar. 

A : Sanggarnya disini pak? 
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B : Ya. Sekretariat sanggarnya ada di Letjend Sukowati 46 tetapi aktivitas rutin itu untuk 

sementara ini kita tiadakan. Jadi kalo ada kegiatan yang membutuhkan kami, kami turun 

tangan. 

A : Oh begitu.  

B : Ini sementara demikian, saya ta mohon kebelakang sebentar  

A : Oh iya. 

B : Bisa dimatikan. 

A : Apa yang anda ketahui tentang Duta Wisata? 

B : Pak Didi ini mengisi kegiatan Pemilihan Duta Wisata yang awalnya disebut Pemilihan 

Mas dan Mbak Duta Wisata Salatiga, itu sudah tahun 80’ 90’an sudah puluhan tahun. 

Memang tujuan program ini dari pemerintah Jawa Tengah, itu bagus. Sebenarnya itu 

menggali potensi generasi muda khususnya di bidang budaya. Kepentingannya jelas, visi 

misinya jelas, jadi media promosi daerah, baik daerah setempat atau pemerintah daerah 

tingkat II Kabupaten Kota, maupun menjadi salah satu media penyampai dan media 

promosi bagi Provinsi Jawa Tengah pada umumnya. Tapi seiring dengan berjalannya 

waktu, terjadi pergeseran yang penekanan nya tadi adalah potensi lokal dalam arti budaya 

setempat yang diangkat oleh pemerintah Provinsi untuk memberikan keanekaragaman itu 

menjadi berubah, menjadi semacam promosi Jawa Tengah dan itupun tidak kena karena 

penguasaan materi dan sebagainya karena luasnya dan keanekaragaman Jawa Tengah. 

Kemudian, upaya-upaya tidak dibuat dengan konkrit mendukung sebagai salah satu sarana 

penopang aktivitas itu artinya di tiap daerah itu seolah-olah hanya upaya untuk memenuhi 

kewajiban sebagai salah satu program yang ditentukan oleh Provinsi kepada daerah. Nah 

ini terlihat jelas, bahwa 1) yang tampil bukan merupakan suatu aset, artinya peserta Mas 

dan Mbak itu tidak benar-benar memiliki penguasaan materi maupun skill materi-materi 

wilayah yang terkait dengan dunia tata wisata maupun skill individual. Tadinya mereka 

cari orang pinter aja, yang dulu Mas dan Mbak ? 

B : Yang sekarang ini, kalo dulu memang ketat sekali, bagus. Kalo sekarang yang penting 

cari orang pinter ajalah, nanti bisa diajarkan sesuatu, yang kadang dia sendiri karena tidak 

pernah menyaksikan wilayah tersebut yang akan dipromosikan, dia menjadi kosong. Jadi 

bagaimana anda bisa mengatakan bahwa saya misalnya, di Solo itu ada Bedoyo yang 

menceritakan gini-gini tapi dia sendiri belum pernah melihat Bedoyo itu sendiri. 

Kemudian, di daerah ini ada Air mancur, tapi dia belum pernah melihat air mancur itu. 

Bagaimana seseorang mau menceritakan sebuah makanan, ketika dia sendiri belum pernah 

merasakan. Memang itu bisa saja terjadi karena tidak ada manusia yang sempurna, tetapi 

paling tidak diikuti dengan program-program pendamping, pendidikan peningkatan 

kualitas Mas dan Mbak. Jadi jangan hanya sekedar menjadi syarat hanya memenuhi 
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kebutuhan Jawa Tengah, diselenggarakan apa adanya, info kepada wilayah, daerah 

ataupun dunia pendidikan kurang. Kesadaran masyarakatnya juga kurang, kesadaran dari 

dunia pendidikan juga kurang. Akibatnya, ya asal aja yang terjadi, tapi perlu adanya 

peningkatan kualitas yang dipersiapkan sedini mungkin agar mereka nantinya merupakan 

figur yang menjadi andalan, jadi program. 

Inikan yang sebenarnya diliat, Pemilhan Mas dan Mbak atau Duta Wisata ini merupakan 

puncak dari standart kualitas pemudanya khusus di bidang seni dan budaya. Nah, itu 

harusnya dipersiapkan secara dini, artinya katakanlah pendidikan atau wawasan selintas 

aja mengenai seni dan budaya tidak diketahui sejak SD, SMP, SMU, gimana dia menjadi 

duta? Kalo pengetahuannya aja kurang, kemudian duta itu kemudian menjadi Duta Text 

Book. Duta yang menyampaikan segala sesuatunya hanya karena berdasar apa yang dia 

pelajari dan itu tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. 

Kemudian, untuk mempelajari itu tidak boleh dilepas bahwa keanekaragaman budaya Jawa 

Tengah dipertahankan, itu otomatis karena dia harus mempromosikan daerah setempatnya 

dulu. Nah, syaratnya terlepas dia itu putra daerah atau tidak tetap bisa berbahasa daerah 

setempat, kemudian adat istiadat setempat itu harus dikuasai, itu minimal. Kemudian, yang 

tambahnya pengetahuan umum kepariwisataan, budaya daerah lain itu yang dipelajari. 

Tapi yang harus dikuasai dasar itu yang setempat. 

M : Berarti sebelum Grand Final atau sebelum mereka terpilih? 

N : Sebelum mereka masuk dia sudah yakin bahwa dia itu adalah “Putra daerah”, bisa tata 

budaya daerah setempat, bisa berbahasa daerah setempat. Alasan yang disampaikan oleh 

dinas terkait atau SKPD yang menangani adalah bagaimana mungkin anak sekarang ini 

menguasai hal tersebut? Ini bukan alasan, kalo kita ingin membangun dan 

mengembangkan ya dipersiapkan.  

Alasan prinsip itu sudah berjalan puluhan tahun, artinya kita tahu kita punya kelemahan, 

punya kekurangan. Kalo kelemahan dan kekurangan itu kita ketahui 10 tahun yang lalu 

dipersiapkan dengan program misalnya SD mulai dikasi tambahan ekstra muatan lokal 

mengenai adat isitiadat budaya, seni budaya, bahasa daerah setempat. Itu kalo 10 tahun 

yang lalu kan sekarang sudah pada mahasiswa. Pada saat sekarang ini kalo pemilihan Duta 

Wisata kan sudah kita dapatkan, artinya program yang satu tidak sinergi dengan program 

dinas yang lain. Sehingga tidak terjadi upaya saling menopang untuk mensukseskan 

program pemerintah yang diharapkan. 

Jadi, wajib dinas pariwisata jadi kalo tidak bisa karena memiliki kedudukan yang sama, 

antara SKPD maka dibawah Sekretaris Daerah atau dibawah Walikota Salatiga 

menginstruksikan agar program dinas pariwisata didukung oleh dinas pendidikan dan dinas 

lain, dan tugasnya masing-masing dibagi. Dinas Pendidikan mulai mengadakan Muatan 

Lokal ke sekolah-sekolah. Kemudian, dinas-dinas yang lain, dinas industri memberikan 
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masukan-msukan mengenai industri lokal, andalan lokal, ini yang belum terjadi. Oleh 

karena itu menurut saya apabila dikatakan duta wisata itu penting, kalo itu sesuai dengan 

visi dan misi yang dicanangkan oleh pencetus gagasan semula baik tingkat pusat maupun 

provinsi maka saya katakan, “Ya, itu penting”, karena visi misinya itu dari daerah 

memperkenalkan daerah ke tingkat I Provinsi . Pemenang Tingkat I Provinsi 

menyampaikan potensi wilayah Provinsi ke Tingkat Nasional, nasional menyampaikan ke 

tingkat atas. Ini penting, jadi bagaimana sebuah negara, sebuah daerah dikenal oleh 

masyarakatnya, masyarakat pada umumnya, bangsa pada umumnya kemudian dunia kalo 

tidak mengangkat dari budaya. Kalo teknologi kita berpacu dengan negara lain, tapi kalo 

budaya itu spesifik, kita tidak bisa dipacu artinya Inilah Indonesia dan akan berbeda 

dengan Malaysia, Singapore gitu, oleh karena itu penting keanekaragaman yang dimiliki 

Indonesia. Tapi kita tidak bisa mengatakan lebih unggul dari misalnya Brazilia, tidak bisa. 

Mereka punya sesuatu yang spesifik, kita punya yang spesifik. Yang spesifik itu, kalo 

diolah dikelola dengan baik dan benar memiliki nilai jual dan ini bisa menjadi salah satu 

acuan atau andalan devisa negara. Kedua, lebih memperkenalkan, mempopulerkan 

bagaimana siapa dan apa bangsa kita dan seni budaya merupakan media yang paling 

efektif. Ini menurut saya seorang Duta Wisata itu penting, tidak hanya di Kota Salatiga tapi 

juga di bangsa dan negara. 

Kalo ditanya apa kerjasama selama ini, terlepas dari apakah ada kaitannya antara Bibasari 

dengan pemerintah Kota Salatiga, yang jelas Bibasari sebagai suatu lembaga sosial 

kemasyarakatan ”Ya, meskipun secara langsung itu belum mendapatkan atau tidak pernah 

meminta yang namanya bantuan secara penuh kepada pemerintah tetapi sebaiknya saya 

beranggapan bahwa lembaga sosial kemasyarakatan secara individu sebagai masyarakat 

Kota Salatiga sebaiknya terbalik, apakah Bibasari bisa memberikan kontribusi pada 

masyarakat, kepada pemerintah. Oleh karena itu, pada prinsipnya program-program yang 

kita nilai positif kita bantu dengan atau tanpa diminta itu Bibasari akan membantu. Nah 

bentuk bantuannya apa? Nah apabila ada kegiatan-kegiatan yang bisa menampilkan duta 

wisata, karena kita bicara duta wisata di bidang apapun maka Bibasari akan tarik mereka. 

Kalo misalkan mereka mau belajar mengenai aktifitas seni budaya, aktifitas bahkan 

olahraga sekalipun mereka mau ya kita beri dan kita minta. 

Satu contoh untuk dancing, dancing itu beberapa kelompok dari Duta Wisata, dari 

Pandawa, karena Pandawa berdiri tahun berapa itu, beberapa tahun lalu saya lupa itu kita 

salurkan ke Tingkatan Organisasi Olahraha Dancing.  

M : Oh dansa? Dwi sama Doddy itu? 

N : Ya, akhirnya ternyata para duta wisata kita juga bisa menjadi duta olahraga dan 

akhirnya itu juga berprestasi. Ya, kalo mau diketahui jembatan pertamanya itu juga dari 

Bibasari. Jembatan pertamanya dari Bibasari, kemudian kita sudah tawarkan program 
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pembinaan pelatihan di bidang karawitan. Kemudian, kita libatkan dalam event-event 

misalnya Festival Mata Air.  

M : Oh Festival Mata Air ya, baru aja saya datang di.... 

N : Iya, itu yang lalu. Artinya kita libatkan, kemudian kalo kita mengadakan promosi Batik 

Kota Salatiga, duta sebagai model itu kita ambil, kemudian kita berikan pendidikan 

pelatihan modelling. Tadi sudah ada pembinaan pelatihan dancing, modelling, dan 

kemudian melangkah ke bidang  tari. Kita berikan tari yang cukup arahnya menuju ke 

mempelajari tarian kesenian khas Salatiga, Teklek tadi dan mewakili, sudah mewakili ke 

Expo Budaya. Sekarang PSBI ya di Satya Wacana, mendapat sambutan bagus dan masih 

banyak hal-hal yang kita lakukan bersama-sama dengan Pandawa hanya program Pandawa 

ini harus berkesinambungan dan memberikan formasi yang jelas, artinya jangan putus 

dengan Bibasari sebab karena kita ini tidak punya jalur formal, tidak diminta secara 

langsung oleh Dinas Pariwisata tapi ide, inisiatif Bibasari sendiri. Maka alangkah susahnya 

Bibasari sendiri yang harus aktif terus. Seharusnya Bibasari yang sebagai insiator, sebagai 

penggerak, kita kan hanya menggelindingkan bola, tapi lain kalo bola itu ditangkap jadi 

program tetap. Jadi seolah-olah setelah menjadi pelopor duta wisata maka ada beberapa 

wajib ini, mengikuti YODI, mengikuti keterampilan ini, atau mengikuti modelling yang 

didalam pelaksanaannya dibentuk ijinnya dan diarahkan dinas terkait, dalam hal ini Dinas 

Pariwisata dan Seni Budaya. 

M : Berarti seharusnya Bibasari harusnya menjadi bagian tetap dari pariwisata seharusnya? 

N : Tidak ada status itu, terlepas gak ada ikatan, tetapi sebagai suatu pelopor organisasi 

kemasyarakatan itu kita ini sebenarnya bukan hanya Bibasari tapi organisasi 

kemasyarakatan itu menjadi bagian, aset daerah, milik daerah yang siap membantu daerah, 

itu kewajiban sebenarnya. Lah kewajiban ini kalo diikuti dengan program lalu ada hak dan 

tanggungjawab, nah hak-haknya, hak kita juga biasanya meminta dukungan bantuan dana, 

sarana prasarana. Tanggungjawabnya kita menyampaikan program-program yang mapan, 

tapi semua ide kan harus dari pemerintah, gitu lho. Dalam hal ini pemerintah dinas yang 

terkait selektif, organisasi sosial masyarakat mana yang bisa dioptimalkan 

opltimalisasikan. Oke. 

M : Oke, kemudian bagaiman perasaan bapak bekerjasama dengan Duta Wisata? 

N : Selama ini baik. 

M : Selama ini baik hubungannya? 

N : Terbukti dengan beberapa kegiatan tadi yang sudah saya jawab, kerjasama kaitannya 

juga sama, kerjasama apa dan bagaimana perasaan. Selama ini baik. Asal tidak ada 

terinfesi dengan pihak lain.  
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M : Oke, tadi sepertinya juga sudah sedikit bapak jawab ya, sudah sesuaikah menurut 

anda.Duta Wisata yang terpilih selama ini? 

N : Otomatis kalau programnya tidak seperti yang saya sebutkan tadi maka hasilnya juga 

tidak akan sesuai. Hanya seperti itu, ya toh. Tidak sesuai itu bermacam-macam, tidak 

sesuai dengan harapan masyarakat, tidak sesuai dengan harapan dinas. Nah saya tidak tau 

apakah dari dinas sudah dianggap sesuai atau belum, kalo saya katakan dianggap lho ya. 

Karean sebenarnya dinas itu menjadi pelaksana keinginan masyarakat, seharusnya gitu, 

pemopong masyarakat. Apabila masyarakat belum menganggap sesuai harusnya dinas juga 

menganggap belum sesuai kan begitu., karena dia itu pelayan masyarakat. Kecuai dia 

penguasa pemerintah, artinya ada yang disebut kita ini merupakan rakyat yang harus 

ditekan dengan mereka yang menjadi pamong, projul atau pangrek dalam bahasa Jawa, itu 

menguasai, memerintah rakyat atau dia memomong rakyat. Kalo dia memomong rakyat 

maka sekendak hati dia, inilah yang terjadi.  

M : Kemudian, menurut anda bagaimana kriteria yang tepat untuk menjadi Mas dan Mbak 

Kota Salatiga? 

N : Kriteria yang tepat untuk, kriteria yang memang sesuai dengan visi dan misi itu yang 

penting. Artinya begini, kalo dia secara optimal bisa benar-benar memiliki manfaat bagi 

Salatiga khusus dalam rangka mempromosikan Salatiga ke luar, itu tepat. Kan sasarannya 

itu... 

M : Menurut bapa selama ini pemenang-pemenang yang bapa kenal saja lah  

N : belum, itu ada dua : 1) Para pemenang ini tidak mendapatkan tugas, tanggungjawab 

secara resmi menjadi tuntutan dinas terkait dan itu menjadi programdinas. 2) Peserta belum 

menyadari apa tugas dan tanggungjawab dia setelah menjadi Duta Wisata. Jadi dua ini kan 

artinya akan terjadi titik temu, yang satu tidak ada tugas yang satu menghendaki tugas, 

karena sadar dia punya predikat di pundak dia itu tidak mudah. Selama ini para duta wisata 

itu tidak tau, dia ngapain setelah menjadi duta wisata padahal ketika dia daftar sudah di 

benak dia, “Saya nanti akan punya tugas berat”. Sebagai Duta Wisata di Kota Salatiga, 

harusnya sudah tau.  

M : Berarti menurut bapa ini dari dinasnya belum memberi secara resmi pa? 

N : Iya, informasi itu sudah harus sampai sebelum mereka itu 

M : Kalo mereka tugasnya apa saja? 

N : He.eh. Begitu anda menjadi Duta Wisata maka 1) Tugas anda begini begini.. 2) 

Sanggupkah anda untuk melaksanakan itu demi kepentingan Kota Salatiga? 

M : Berarti harus ada SK secara resmi? 
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N : Iya, seharusnya harus ada, bukan SK ya ee.. SK itu setelah jadi. Tetapi ada suatu 

program tadi, program yang jelas Visi dan Misi yang jelas dari dinas dan dipaparkan 

menjadi sebuah ketentuan 

M : Berarti setiap tahun terstruktur? 

N : Iya, sudah terprogram tetap. Tugas, tanggungjawab, hak, kewajiban. Jadi, seorang 

calon duta wisata maupun duta wisatanya, kalo ingin mendapatkan putra-putri berkualitas. 

Dikatakan apakah kriterianya udah tepat ini menyangkut bagaimana kinerjanya.  

Bagaimana kinerjanya wong pekerjaannya aja gaktau, ya toh. Jadi tadi pertanyaan nya 

boleh tapi jawabannya jelas tidak ada ketentuan tidak bisa dinilai kinerja karema tidak tau 

tugasnya apa. 

M : O iya, tapi kan untuk selama satu periode itu seperti teman saya yang menang ada 

ditugaskan di luarkota, tergabung dalam ikatan Duta Wisata Jawa Tengah, ikut dalam 

pertemuan-pertemuan. Apakah menurut bapak itu belum menjadi jobdesc tetap? Apakah 

itu karena undangan ? 

N : Nah.... Jadi sifatnya itu masih insidentil 

M : Situasional ? 

N : Iya, situasional. Di Jawa Tengah juga belum mempunyai program yang tetap. Program 

tetap itu setelah ini ngapain...ini ini ini... Sedangkan yang dapat undangan dari ini itu kan 

insidentil. Program tetapnya apa, yang disebut penilaian kinerja itu kan setelah kita tau 

tugas, kewajiban dan tanggungjawab. Kalo tugas, kewajiban dan tanggungjawab nya serta 

hak-haknya kita tidak tau , bagaimana kita mau menilai kinerjanya? Batasannya apa hayo? 

Iya tho. 

Kalo kamu bekerja di salah satu perusahaan, kamu jelas tau yang saya kerjakan ini, 

kewajiban saya ini, tanggungjawab saya ini tapi hak saya begini, misalkan hak termasuk 

gaji, sarana dan fasilitas. Kalo ini gaktau bagaimana kita akan memberi penilaian, kan gitu 

tho. Jelas ini tidak akan, karena pertanyaannya “Bagaimana menurut anda kinerja Duta 

Wisata?”, Bagaimana menurut anda kinerja dinas terkait yang menangani duta wisata? 

Jelas gak bener, amburadul ya toh.  

Tapi nanti kamu narik sini dulu, nanti kalo diklopkan dengan dinas akan ketahuan. Jadi, 

saya juga berharap sangat berharap bahwa dinas itu siap dikritik, kemudian dari kelompok 

Pandawa juga jangan sampai asal bapak senang. Kalo saya merasa selama ini kita 

binggung, Kalo Pandawa itu ada inisiatif sendiri lho, artinya diluar itu, jadi kalo dia bisa isi 

program itu beda, itu program satu kelompok. Beda, karena itu tidak resmi, iya toh, tidak 

resmi dari pemerintah, kalo kita bicara Duta Wisata beda dengan Pandawa. Pandawa ini 

kelompok Duta Wisata. Tapi kalo Duta Wisata ini mau tidak mau terikat erat dengan dinas 
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terkait, programnya Pandawa akan berbeda dengan programnya dinas dan duta wisata. 

Alangkah baiknya saling menopang, tapi Pandawa ini bukan programnya pemerintah, ya 

toh. Tidak ada SK Walikota, kalo adapun sama statusnya dengan lembaga organisasi 

kemasyarakatan lainnya, seperti Bibasari, begitu. Hanya dia bergeraknya di bidang 

aktifitas Duta Wisata, kalo Bibasari aktifitas Seni dan  Budaya secara menyeluruh. 

M : Berarti menurut anda berapa besar efek yang diberikan oleh kinerja Duta Wisata 

selama ini? Kira-kira apa? 

N : Belum nampak. Hanya memang ada beberapa yang kadangkala lepas dari dinas terkait, 

kebetulan seorang duta wisata mengikuti, misalnya aktifitas biasanya kegiatan Pemilihan 

Pelajar Terbaik, yang menjadi utusan, pemuda pelopor misalnya, kebetulan dia adalah 

kelompok Duta Wisata. Kalo kepada personil bagaimana efeknya, bukan kepada Kota 

Salatiga, tetapi kepada personil yang bersangkutan, “Ya,ada”. Paling tidak kelompok duta 

wisata ini lebih mempunyai percaya diri. Lalu lebih...punya keinginan untuk beraktifitas, 

jadi efeknya kepada Salatiga belum terlalu nampak. Tetapi, efeknya kepada pelaku Duta 

Wisata jelas nampak, terutama pada pemenang ya. 

Nah, efeknya ketika sang duta wisata ini megikuti aktifitas lain, program dari dinas lain dsb 

dan dia tampil sebagai pemenang dan duta sebagainya ini baru efeknya kepada Kota 

Salatiga. Tapi ingat, itu bukan menjadi programnya dinas terkait. Salah satu contoh, ada 

beberapa yang menjadi pemuda pelopor berangkat ke luar Jawa, dia membawa nama 

Salatiga, tapi sebenarnya itu bukan utusan Duta Wisata lho, tetapi utusan dinas terkait, 

yang lain. Kita harus fair, harus jujur mengapa anak itu berani mengikut itu karena dia 

mempunya predikat sebagai duta wisata.  

M : Karena sudah punya percaya diri.. 

N : Nah...itu. Dari Salatiga secara langsung tidak, tapi secara langsung, Ya, ada. 

M : Berarti meningkatkan kepercayaan diri sama kecintaan terhadap Seni lebih dalam saat 

mengikuti Duta Wisata. 

N : Ya, ada itu. Tapi untuk Kota Salatiga belum. Artinya Kota Salatiga ini kan yang 

misalnya ada satu contoh, dulu ada Duta Wisata Salatiga menjadi pelajar begini secara 

menyeluruh. Mahasiswanya menjadi begini, pemudanya menjadi begini terus faslitas dan 

sarana prasarana Salatiga menjadi maju pariwisatanya, itu yang namanya dampak bagi 

daerah. Tapi selama ini kan tidak ada, belum sampai. 

M : Menurut bapak bagaimana ada Duta Wisata yang bisa memberikan dampak ke daerah, 

contohnya bagaimana cara promosinya?  

N : Itu tergantung bagaimana programnya dinas terkait. Kalo dinas terkait itu memberikan 

arahan, kemudian program dia secara menyeluruh tertata mengarah, jadi visi dan misi ini 
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harus dijalankan. Visi dan Misi ini merupakan tujuan, tujuan harus disusun melalui 

program, program tersebut tercapai melalui planning dalam satu tahun ini apa?Tahun 

kedua apa? Kan begitu. Nah duta wisata ini menopang itu semua, sehingga searah, lah 

kalau kita ditanya program jangka panjangnya pariwisata Kota Salatiga apa aja, lah kok 

gimana mau ditanya jalan, coba bilang itu wacana, wacana itu asal diucap jadi 

angan-angan. Tapi kalo program itu bukan wacana, program itu perencanaan sebuah 

realitas dan itu memang harus dilaksanakan step by step. Duta Wisata tahun ini sudah 

mencapai apa, didukung mana, mendukung program pemerintah A aja itu gak ada kok. 

M : berarti harusnya sudah ada target tiap tahun? 

N : Iya...target harus ada, sasaran jelas menuju kemana trus dalam satu tahun apa yang 

ingin dicapai.Fungsi dan peranan duta wisata adalah mendukung. Jadi, duta wisata bukan 

pelaku tapi pendukung program.  

M : Kemudian, ini untuk mendukung usaha bapak, di Kesenian Bibasari apakah Duta 

Wisata memberikan dampak? Tadi sudah ada beberapa pak ya, seperti kalo ada yang 

membutuhkan model atau ikut apa. 

N : Secara langsung atau tidak langsung ada, meskipun lebih banyak sosialnya daripada 

sisi bisnisnya. Jadi, dampaknya ada, artinya kalo ada kesulitan mencari model sudah ada, 

kan begitu, saya mau cari putri yang mau didandanin siap. Jadi, dampak kita tarik artinya 

dampak dua belah pihak ada, duta wisata untuk peningkatan dan hasil, Bibasari juga 

merasakan adanya kemudahan dan hasil, gini lho. Ada, jadi bukan hanya usaha bapak 

tetapi menjawab kerjasama ini memiliki dampak positif kerjasama. Jadi, tidak hanya ada 

usaha tetapi dalam segala hal, dia ada dan positif menguntungkan kedua belah pihak. 

M : Adakah orang luar yang belajar kesenian dari sanggar ini dan kira-kira mereka 

dapatkan informasinya darimana? 

N : Kalo orang luar, dalam tanda kutip orang Jawa, luarnegeri atau apa? 

M : Ehm, semuanya selain Salatiga 

N : Ada beberapa orang misalnya hanya, apa namanya istilahnya itu bukan suatu kelompok 

ya sekedar numpang lewat misalnya dia kebetulan mau menjadi ingin memperdalam 

kesenian Indonesia, kesenian Salatiga itu ada. Tadinya terkait dengan klien bisnis saya, 

saya bertemu dengan orang asing, saya pengen dia sendiri belajar bisa. Kemudian, 

informasi tu pada umumnya dilaporkan dari masyarakat. 

M : Berarti duta wisata belum? 

N : Oh bisa juga, nah sampean tau dari sapa? 



 

 165 

M : Duta Wisata 

N : Nah...ya tho. Tau Bibasari kan dari duta wisata, dari Pandawa kan, nah itu ada. Kalo 

masyarakat itu, udah masyarakat umum. Masyarakat umum itu termasuk 

komunitas-komunitas tadi. 

M : Kemudian, apa kritik dan saran anda terhadap Duta Wisata di Kota Salatiga ini? 

N : Saran saya kembali pada tujuan hakiki, hakikat tujuan awal duta wisata, yaitu 

“Pemilihan Mas dan Mbak Kota Salatiga”. Itu saran saya. Kritik saya, dilaksanakan 

langsung oleh dinas terkait bekerjasama dengan dinas-dinas lain didukung oleh Kelompok 

Pandawa, jangan dibalik bahwa segala sesuatu diatur olah sendiri oleh duta atau event 

organizer tidak boleh begitu. Jadi, program ini harus tetap ditangani oleh pemerintah, 

karena ini punya visi dan misi yang ditetapkan oleh pemerintah, bukan visi dan misi 

kelompok lain. Kelompok lain ini hanya sebagai pelaksana, pelaksana tugas tapi semuanya 

harus tetap untuk duta wisatanya lo oleh dinas. Ini yang penting ya, kemudian untuk isian 

acara boleh digabung dengan event organizer, oleh kelompok Pandawa boleh. Kemudian, 

jangan menganggap bahwa potensi yang ada di Salatiga baik kelompok maupun personil 

hanya itu-itu saja, jurinya itu-itu saja. 

M : Berarti harus ganti-ganti? 

N : Inovatif, kreatif. Inovatif itu maksudnya banyak pilihan, tapi memang ada kriteria yang 

standart, di bidang seni budaya jam terbangnya dia sudah cukup lama. Kemudian yang 

terakhir, kita ini mempunyai lembaga-lembaga pembentukan pemerintah baik tingkat pusat 

maupun daerah yang bergerak sesuai dengan bidang yang diperlukan oleh pemilihan duta 

wisata. Artinya, ada penganten Jawa ada budaya Jawa, ada permadani, itu bergerak di MC 

bahasa Jawa, ada tata rias ahli kecantikan, ada beberapa sanggar yang memiliki jam 

terbang cukup tinggi seperti Bibasari. Kelompok-kelompok ini justru jangan dipecah belah 

atau dipisah-pisahkan, justru dirangkul untuk berpikir bersama bagaimana baiknya di Kota 

Salatiga dan itu pernah dilakukan oleh Bibasari, Bibasari yang mengkoordinir semua itu 

tanpa melihat Like dan Dislike. Jadi, saya tidak peduli saya minta yang dikirim apakah 

Ketuanya atau ahli yang ditunjuk silahkan, tapi optimalisasi kelembagaan yang lembaga 

sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang seni budaya ada di Kota Salatiga ini kurang 

dioptimalkan. Jangan sampai kepribadian atau adat budaya Jawa diberinya orang yang 

kecantikan, ya toh, justru dia tidak mengerti adat budaya Jawa.  

M : Berarti harus memang banyak melibatkan yang sangat tau daerah dan kesenian Jawa 

Tengah? 

N : Iya. Jadi percayakan semua pada ahlinya, itu yang penting. Jangan lihat, sapa ahlinya 

itu, ya toh. Kalopun luar Jawa kalo ahlinya memang itu gakpapa. Harapan saya terjadi 

peningkatan signifikan dan duta wisata kembali kepada Mas dan Mbak, dan Mas Mbak 
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merupakan menjadi publik figur yang dapat menjadi andalan, panutan, tuntunan dari 

generasi muda, itu harapan saya. Yang terakhir, “Sebagai orang Salatiga, maka tugas, 

tanggungjawab dan kewajiban beliau adalah mengangkat harkat dan martabat, derajat 

orang Salatiga melalui pemerintahnya di luar daerah maupun mancanegara.  

M : Iya pak, tambahan satu lagi ini pak, inikan kebetulan yang ikut Mas dan Mbak ini 

dibuka secara umum, yang dimana semua anak yang bukan asli Salatiga itu juga bisa ikut 

asal memenuhi kriteria umur dan lain-lain. Nah, apakah bapak setuju dengan hal itu atau 

kurang setuju, karena kan ada pro kontra ya ada yang bilang tidakpapa, ada yang bilang itu 

kan tidak menguasai Salatiga. Nah, menurut bapa sendiri sebagai tokoh seni?  

N : Begini, saya balik saya lebih suka, saya tidak peduli orang itu darimana, tapi yang jelas 

penguasaan kepada wilayah ini menjadi harga mati. 

M : Berarti kalo misalkan seandainya dia bukan asli Salatiga dia harus mempunyai 

keinginan belajar? 

N : Saya lebih berterimakasih donk, Orang Kalimantan mempelajari budaya Jawa, pinter 

bahasa Jawa, tau mengenai Keris, tau mengenai ini, daripada orang Jawa yang tidak 

Jawani. Ayo.. Dan dia menyatakan “Aku orang Jawa”, ini penting. Hehe.. Itu lebih bagus. 

M : Tetapi kalo dibuka luas tidakpapa? 

N : Gakpapa, kalo perlu itu menunjukkan, Salatiga juga memiliki predikat sebagai Kota 

Miniatur Indonesia  ya, kalo ada orang dari luar Jawa yang merasakan bahwa Salatiga ini 

menjadi kotanya atau daerahnya setelah tanah kelahirannya, itu sangat luarbiasa. Jadi, di 

Jawa saya orang Kalimantan tapi juga bangsa Indonesia, tapi saya salah umat di dunia, kan 

meningkat.  

M : Tetap Indonesia. 

N : Tetap Indonesia, tetapi juga tetap Kalimantan, tetap Jawa. Kemudian, kalo perlu “Saya 

putra asli Kalimantan lahir di Sumatera dan sekarang warga Salatiga”. Hehehehe... Ya toh. 

Dan saya sebagai putra Salatiga sekarang yang juga putra bangsa Indonesia menyatakan 

ini. Itu bagus. Jangan jawabe, kalo orang asli Kalimantan bilang saya ini orang Amerika, 

budaya Kalimantan gak ngerti , bahasa Kalimantan gak menguasai, itu parah. Saya lebih 

bangga dan lebih setuju tetapi harga matinya itu tadi, karena saya dulu pernah ditegur oleh 

Walikota Salatiga, alm.Bpk Winarto, ketika itu beliau marah, ketika itu Mas Salatiga orang 

kalo gak salah orang dari Bugis, Makassar tapi dia tidak mengerti adat istiadat budaya 

Jawa, beliau Bapak Hj.Toto Winarto merasa tersinggung sebagai orang Jawa bahkan 

sempat menegur, menanyakan “Pak ini bagaimana, apakah wong Selotigo sudah 

habis?”sampai Duta Wisatanya itu. Dan saya tau ketika diajak bahasa Jawa tidak bisa. 

M : Ehm.. Harusnya yang juara 1 kan bisa bahasa Jawa 
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N : Minimal itu bisa ditingkatkan lah, dan jangan lupa itu tadi kalo tetep dipertahankan, 

image nya itu duta wisata itu hanya duta wisata Inggris, Duta Wisata yang mengerti Jawa 

Tengah dan pariwisata Indonesia gak akan maju. Karena kita ini sebagai Putra Salatiga, 

Putra Duta Wisata Salatiga, Mas dan Mbak ini membawa visi dan misi daerah, bukan 

membawa visi misi daerah lain.  

Coba aja bayangkan, ketika kita bicara soal Jawa Tengah sedangkan kita tidak menguasai 

Salatiga, kita selalu menguasai Solo, Jogja misalnya Semarang, itu kita jadi Duta 

Wisatanya siapa? Yang dipromosikan malah daerah lain bukan Salatiga, ini yang perlu 

dikaji ulang. Oke? 

M : Oke Pa terimakasih sekali informasinya sudah banyak dan sangat jelas. 

 

Narasumber  : Kepala Seksi Dinas Pariwisata (Dishubkombudpar Kota Salatiga) 

Nama Narasumber : Selso Vicente Maria, SH. 

Status   : Kepala Seksi Dinas Pariwisata (Dishubkombudpar Kota Salatiga) yang 

                 menaungi Mas dan Mbak Duta Wisata Kota Salatiga. 

Tempat Wawancara : Wawancara berupa tulisan yang ditulis beliau dan bertemu lagi 

untuk      diskusi di Cafe Ole Salatiga. 

Waktu Wawancara :  Pukul 12.00 WIB - selesai 

Keterangan : 

Jawaban merupakan jawaban dari hasil pertanyaan yang diajukan penulis. 
 
 
Jawaban Pertanyaan: 
 
1. Yang dimaksud dengan Dishubkombudpar adalah Dinas Perhubungan, 

(Komunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata dan berdiri sejak Tahun 2009.) 

Dishubkombudpar merupakan sebuah Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD)/Institusi Pemerintah Daerah Kota Salatiga. Secara organisatoris, 

Kepala Dishubkombudpar Kota Salatiga berada di bawah dan bertanggung 

jawab langsung kepada Walikota Salatiga.  

2. Tugas/Job Discription Dishubkombudpar (Terlampir). 
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3. Hubungan Dishubkombudpar dengan Duta Wisata Kota Salatiga adalah Duta 

Wisata merupakan hasil/produk dari pelaksanaan tugas, program dan 

kegiatan Dishubkombudpar itu sendiri.  

4. Posisi saya dalam Dishubkombudpar adalah sebagai Kepala Seksi Pariwisata 

sejak Tahun 2009- skrang. 

5. Jabatan saya dalam Kepengurusan Duta Wisata Kota Salatiga secara 

langsung tidak ada. Sebab sesuai dengan Sususnan/Struktur Kepengurusan 

Paguyuban Duta Wisata Kota Salatiga, yang menduduki jabatan di dalam 

Kepengurusan Paguyuban Duta Wisata adalah Kepala Dishubkombudpar 

Kota Salatiga selaku Pembina. Mengingat posisi saya sebagai Kepala Seksi 

Pariwisata yang berada di bawah Kepala Dishubkombudpar maka secara 

teknis operasional dalam melaksanakan koordinasi dan pembinaan terhadap 

Paguyuban Duta Wisata menjadi tugas dan tanggung jawab langsung saya 

selaku Kepala Seksi Pariwisata.   

6. Jabatan saya selaku pelaksana teknis operasional dalam melakukan 

koordinasi dan pembinaan terhadap Paguyuban Duta Wisata sejak Bulan 

November Tahun 2009. 

7. Menurut saya Kota Salatiga membutuhkan keberadaan Duta Wisata karena 

dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi promosi potensi 

dan produk pariwisata. Sebab sumberdaya manusia seperti Duta Wisata 

memang telah  dipersiapkan khusus dengan pembekalan wawasan, 

pengetahuan dan pemahaman tentang Bidang Pariwisata, Bahasa Inggris, 

Bahasa Jawa, Kepribadian, Etika/Tata Busana, dan Pengetahuan Umum.  

8. Menurut saya, seiring dengan adanya Duta Wisata Kota Salatiga masih belum 

mengalami kemajuan yang cukup signifikan dalam pembangunan pariwisata. 

Hal itu disebabkan beberapa faktor, antara lain: 

a. Belum maksimalnya kinerja Duta Wisata karena sebagian besar Duta 

Wisata memiliki profesi dan kesibukan sendiri-sendiri 

b. Belum tersedianya sarana dan prasarana seperti Kantor/Sekretariat 

Paguyuban Duta Wisata yang representatif 
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c. Belum optimalnya dukungan dan fasilitasi dari Dishubkombudpar Kota 

Salatiga terhadap kebutuhan Paguyuban Duta Wisata  

 

9. Berapa persen kemajuan Kota Salatiga, perkembangan dari tahun ke tahun, 

dan duta wisata dari tahun berapa, tahun yang paling menonjol duta 

wisatanya dan apa saja program per periodenya? (Dari Data Konkrit).  

Belum tahu arah dan maksud pertanyaannya. 

10. Kriteria untuk terpilih menjadi Mas dan Mbak Duta Wisata Kota Salatiga, 

sebagai berikut: 

a. Warga Negara Indonesia (WNI) 

b. Berdomisili dan ber-KTP Kota Salatiga 

c. Pria/Wanita berumur minimal 17 tahun dan maksimal 25 tahun 

d. Belum menikah 

e. Mendapat izin dari orang tua, sekolah/kampus, dan tempat kerja 

f. Tinggi badan minimal : 170 ( putra/mas) dan 165 (putri/mbak) 

g. Sehat jasmani dan rohani (Sesuai Surat Keterangan dokter) 

Yang menentukan kriteria tersebut di atas adalah Panitia Pelaksana 

Pemilihan Duta Wisata Tingkat Kota Salatiga yang berada di bawah 

Dishubkombudpar Kota Salatiga. 

11. Sistem Pemilihan Mas dan Mbak Duta Wisata Kota Salatiga, sebagai berikut: 

a. Tahap I, Seleksi Calon Peserta meliputi: 

1) Seleksi Administrasi berupa formulir pendaftaran, foto copy KTP, foto 

close up ukuran 4 R, dan foto seluruh badan ukuran 4 R.  

2) Pengukuran tinggi badan dan berat badan 

3) Wawancara (interview) tentang kepribadian, motivasi dan prestasi 

b. Tahap II, Seleksi Para Finalis meliputi: 

1) surat izin orang tua/wali, Surat izin sekolah/kampus (bagi yang masih 

sekolah/kuliah), dan surat izin dari tempat kerja (bagi yang sudah 

bekerja) 

2) Foto copy akta kelahiran 

3)  Surat Keterangan Sehat dari dokter 
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4) Foto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar 

5) Biaya administrasi Rp. 75.000,- 

c. Tahap III, Seleksi 10 (sepuluh) besar terdiri dari 10 putra dan 10 putri 

meliputi: 

1) Nilai hasil test tertulis 

2) Nilai hasil test wawancara (saat pembekalan) 

3) Nilai hasil observasi lapangan dan 

4) Nilai talent shaw. 

d. Tahap IV, Test Wawancara bagi 10 besar (putra-putri) pada malam final 

pemilihan Mas dan Mbak Duta Wisata untuk menentukan pemenang Mas 

dan Mbak Duta Wisata Kota Salatiga  

Pemenang Mas dan Mbak Duta Wisata Kota Salatiga, terdiri dari : 

1) Juara I Mas dan Mbak Duta Wisata Kota Salatiga 

2) Juara II Mas dan Mbak Duta Wisata Kota Salatiga 

3) Juara III Mas dan Mbak Duta Wisata Kota Salatiga 

 

4) Pemenang Kategori Inteligensi Mas dan Mbak Duta 

Wisata Kota Salatiga 

5) Pemenang Kategori Kepribadian Mas dan Mbak Duta 

Wisata Kota Salatiga 

6) Pemenang Kategori Persahabatan Mas dan Mbak Duta 

Wisata Kota Salatiga   

12. Menurut saya, juri yang terpilih untuk pemilihan Mas dan mbak Duta Wisata 

Kota Salatiga sudah berkualitas.  

Kriteria untuk menjadi juri, adalah: 

a. Memiliki wawasan dan pengetahuan yang memadai sesuai materi yang 

diuji 

b. Memiliki pengalaman dalam berbagai lomba dan event  

c. Memiliki kredibilitas dan obyektivitas yang tinggi      

13. Menurut saya pemenang Duta Wisata selama ini khususnya jangka waktu 4 

periode sudah sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan. 
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14. Menurut saya selama ini kinerja Duta Wisata Kota Salatiga belum maksimal 

Dari 4 periode terakhir, Duta Wisata yang paling aktif adalah angkatan Tahun 

2009 ke bawah. 

15. Program yang selama ini berjalan belum cukup untuk membantu 

perkembangan pariwisata di Kota Salatiga. 

16. Hubungan saya dengan anak-anak Duta Wisata adalah hubungan sebagai 

mitra kerja dalam pengembangan pembangunan kepariwisataan, khususnya 

dalam hal mempromosikan potensi dan produk pariwisata Kota Salatiga. 

17. Setelah terpilih sebagai Mas dan Mbak Duta Wisata Kota Salatiga, ada 

persiapan khusus untuk pembekalan materi bidang pariwisata dan talent 

shaw bagi Mas dan Mbak Duta Wisata Kota salatiga sebelum mengikuti 

pemilihan Duta Wisata Tingkat Provinsi Jawa Tengah 

18. Kritik dan Saran terhadap kinerja Duta Wisata Kota Salatiga, adalah: 

a. Perlu konsolidasi internal Paguyuban Duta Wisata 

b. Perlu merencanakan program kerja lebih terorganisir 

c. Perlu meningkatkan kinerja para anggota Paguyuban Duta Wisata dalam 

mempromosikan potensi dan produk pariwisata 

19. Program yang perlu ditambahkan untuk mendukung Duta Wisata dalam 

kinerjanya untuk membawa nama baik dan mempromosikan kota Salatiga, 

adalah: 

a. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani bidang 

pariwisata perlu memfasilitasi rapat-rapat Duta Wisata; 

b. SKPD yang menangani bidang pariwisata perlu memfasilitasi kelancaran 

pelaksanaan   administrasi   Duta   Wisata   berupa foto copy dan 

Alat Tulis Kantor (ATK);   

c. SKPD yang menangani bidang pariwisata perlu memfasilitasi biaya 

transportasi, biaya makan minum dan uang saku Duta Wisata dalam 

mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan promosi  

pariwisata. 
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20. Harapan saya untuk generasi Duta Wisata Kota Salatiga yang akan datang, 

adalah: 

a. Memiliki  kepribadian  yang  kuat  dan  kokoh  sesuai  dengan  

budaya  bangsa   Indonesia 

b. Memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas di berbagai bidang  

c. Sopan 

d. Supel dan mudah bergaul 

e. Ramah 

f. Meningkatkan kinerjanya dalam mempromosikan potensi dan produk 

pariwisata Kota Salatiga 

g. Menyusun program kerja yang lebih komprehensif dan terorganisir 

21. Menurut saya kinerja Dishubkombudpar Kota Salatiga belum cukup baik 

dalam membimbing Duta Wisata untuk urusan pencitraan dan promosi 

pariwisata Kota Salatiga, karena : 

a. Terbatasnya sumberdaya manusia, baik dari segi kuantitas maupun 

kualitasnya  

b. Beban tugas sangat banyak 

 

 

 Subjek Wawancara: Pa Selso selaku Kepala Seksi Pariwisata Kota Salatiga 

 Waktu Wawancara : 19 Juli 2014 

   Keterangan : M = Peneliti, N = Narasumber 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 M : Bener gak sih nanti ada mall atau tempat wisata baru ? 

 N : Yang bilang siapa ? 

 M : Waktu duta wisata ada pertemuan dengan walikota katanya ada rencana, waktu 

karantina itu pak. 
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 N : Materi saya kan ada waktu itu pengetahuan umum, disitu ada beberapa tempat yang 

direncanakan PEMKOT kota salatiga yang sudah lama sejak tahun 2007 itu untuk objek 

wisata, klo masih nyimpan materi saya nanti lihat. Itu satu di Prasasti Plumpungan mau 

dibangun rencananya jadi objek wisata budaya karena itu terkait dengan sejarah lahirnya 

kota salatiga, yang kedua masih disini juga dari Pelumpungan turun kebawah terus itu ada 

saru hamparan area sawah yang saat ini digarap oleh warga namun milik pemerintah kota 

salatiga mau dibangun taman wisata salatiga tapi kan baru rencana. 

 M : Kalau menurut saya ga usah dibangun mall pak, sayang kotanya polusi. 

 N : Kalau mall itu ga tau ya bagian perdagangan, itu dinas lain klo mall bukan urusan 

kita, kalau kia urusannya objek. Ketiga, itu dekat daerah sini juga, dekat dengan perumahan 

saya. Kalau dari sini mau keberingin dari bundaran itu ada jalan patimura turun, itu 

disebelah kiri ada gardu PLN itu rencana mau dibangun taman wisata religi, itu akan 

dibangun untuk semua agama itu rencana dari dulu tapi realisasinya ga ada. 

 M : itu hambatan realisasi kenapa pak ? 

 N : Ini aitan dengan masalah anggaran, yang kedua, kaitan yang saya dengar ya, itu juga 

sebenarnya kan ini urusan pariwisata tapi kan kita gak punya orang tekhnis, insinyur 

tekhnik sipil didinas yang mempunyai kemampuan untuk merencanakan pembangunan. 

Waktu itu sama dinas pekerjaan umum merencanakan tapi mentah lagi karena saat mereka 

merencakan hitam diatas putih itu tidak melibatkan yang namanya Majelis Kuasa MK, 

Majelis Kuasa itu terdiri dari tokoh-tokoh lintas agama, ada kyai nya ada pendeta ada 

pastor ada dari konghucu dan segala macam nah tidak melibatkan, dan dikomplain sama 

tokoh-tokoh lintas agama itu. Jadi sekarang mentah lagi samapi sekarang belum jelas. 

Yang keempat bekas terminal kota salatiga yang didaerah Soka itu mau dibangun namanya 

kawasan kuliner jadi disitu diantara bangunan tingkat untuk restoran tapi sampai sekarang 

juga mau dibangun oleh DPU dari 2013 sampai sekarang mana, masalahnya dengar-dengar 

orang-orang itu mau bangun proyek yang bangunannya memakan dana milyaran, 

orang-orangnya takut dengarnya begitu. Tapi gak tau bener apa enggaknya. 

 M : Kalau keseringan pembangunan gak jadi, selain dana itu soal ijin dari pemerintah 

kota salatiga atau ijin dari warga sekitar. 
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 N : Beberapa tempat yang saya sebutkan tadi itu kalau ijin pemerintah sendiri yang 

punya itu gak masalah dan warga mendukung seperti taman wisata salatiga itu tahun 2008 

saya masuk dipariwisata, dulu saya dibagian perencaan daerah lama, itu saya membuat 

surat pernyataan kemudian dikasih kewarga untuk menandatangani surata pernyataan itu 

untuk mendukung pembangunan taman wisata salatiga itu, nah itu sampai sekarang masih 

tak simpan, nah itu masyarakat mendukung ga masalah. Hanya masalahnya itu, kaya taman 

wisata salatiga itu terbentur satu ya, itu kaitan masih terhalang dengan pembangunan jalan 

tol solo-semarang itu melewati diujung jalan masuk. Kedua, kelihatan luasnya itu kurang 

memadai ada beberapa calon investor sebenarnya mau dikasih ke investor saking memakan 

banyak biaya dengan PEMKOT salatiga mau melemparkan ke investir. Pernah ada 

investor dari jawa timur dia sampai dilokasi sana kita antar sampai kesana. “ Wah ini pak 

luasnya kurang “, itu kan luasnya kurang lebih 8,xxx m2 58,662m2 kalau gak salah, berati 

itu 5 hektar lebih, nah itu yang dari surabaya itu wah ini kurang luas, saya butuh paling 

tidak 10-12 hektar. Wah itu karena tanah disekitar masyarakat itu dibebaskan dulu, itu 

harus dibeli. Sampai sekarang sedangkan yang di Prasasti Pelumpungan terkait dengan 

rencana detailnya kemaren tahun 2013 dirampungkan jadi ini baru kemaren terakhir sama 

orang BAPEDA dia mengusahakan tanah dari pusat kalau pembangunan diperhubungan 

biayanya ga terlalu banyak sekitar 4 milyaran. 

  M : tapi memang itu perencaannya yang belum detail jadi belum terlaksana ya ? 

 N : Yang taman wisata itu yang jalan tol, selain juga memang rencana detail itu baru 

dirampungkan 2013 kemaren. 

 M : itu recana detail, itu kendalanya tidak ada tekhnik sipil atau memang mau 

dimatangkan ? 

 N : gak kemaren yang kebetulan kaya yang ga ada orang tekhnik sipil di kita yang eks 

termila Soka itu kan pertama kalinya rencana detailnya kami yang bikin setelah jadi mau 

dilaksanakan itu nanti kita ga punya orang tekhnik sipil udah dikasihkan ke PU. Dikirim 

lewat resmi kesana, disana udah dikabulkan mereka yang ngurus tapi sampai sekarang ga 

tau masalah apa kenapa belum dibangun 
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 M : Kalau misalkan menurut bapak, potensi yang bagus untuk pariwisata kota alatiga itu 

dibangun apa ? 

 N : Kita pertama, yang utama itu kota salatiga kan kota kecil, terbentuk dengan lahan dan 

segala macam, pertama itu menyangkut yang paling prioritas adalah event-event kaya 

pertunjukan seni budaya, kemudian pertemuan-pertemuan atau konferensi-konferensi itu 

yang dilakukan kemudian kegiatan-kegiatan yang sifatnya eksibisi yang dalam dunia 

perencanaan mice, nah itu kalau yang kaya gitu kan yang penting kita merencanakan 

melibatkan masyarakat kan sifatnya itu temporer, pertemuan, event-event itu kan tidak 

setiap saat ada tapi harus dilakukan terus menerus secara rutin supaya menarik wisatawan 

datang, “ oh ini lo salatiga punya banyak event “. Kita jangan mikir seperti kota lain, kota 

lain unggulnya diluas wilayah, kita mau bangun ini dan itu luas wilayahnya mana, lahan 

nya terbatas, jadi event diperbanyak yang penting ada tempat ada pertujukan ada 

permainan apa supaya orang tau “oh diSalatiga kegiatan event sewaktu kita nginap disana 

kita bisa nonton ini”. Entah parade seni budaya, parade salatiga yang menampilkan semua 

seni budaya dari etnis yang ada disalatiga misalnya kemaren tahun 2012 itu yang namanya 

pelangi budaya yang Roy Marten datang itu kan waktu dipancasila menampilkan semua 

jenis tarian dari semua etnis yang ada disalatiga entah itu dari ambon, batak, kalimantan 

dan sebagainya semua nya ditampilkan. Itu hal-hal seperti itu perlu diperbanyak, yang 

kedua itu memang kita satu sisi kita perlu beberapa objek wisata, karena objek wisata kota 

salatiga kurang, kita hanya ada Dreamline dan Salip Putih. 

 M : Salip putih itu salatiga ya ? 

 N : iya masih salatiga. Kita hanya punya itu andalan yang lainya mana ?. Kita memang 

punya kolam berenang kalimanang itu kan kecil itu memang dipakai dari luar salatiga juga, 

beringin sana pelajar-pelajarnya mau kegiatan eksta kulikuler larinya bukan ke rawapening 

tapi kesalatiga. Pabelan misalnya orang-orang mau berenang kesalatiga juga hanya kecil. 

Kalitaman itu kolam renang tapi kegiatan ekstra kulikuler pelajar banyak, tentara-tentara 

sering latian untuk kegiatan mereka itu pinjam kalitaman. Kalitaman punya sejarahnya itu 

PON 1948 PON pertama itu kolam renangnya salah satu kolam buat lomba. Jadi selain 

event-event perlu ada obyek wisata, perlu dibangun Plumpungan mungkin juga paling 

tidak yang ex terminal soka yang di pinngir jalan. Sekarang orang2 ngumpulin sisa-sisa 
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buangan aspal gitu, terus orang trek2 gitu parkir disitu yang setelah Hotel Surya Indah 

sebelah kiri nah itu sebenarnya dibawah pariwisata mau dibangun tempat wisata kuliner.  

 M : Kriteria pemenang Duta Wisata itu seperti apa? Yang untuk pemenang Mas dan 

Mbak 

 N : Oh kriteria Mas dan Mbak ya? 

 M : Iya, kriteria mereka untuk menjadi pemenang itu apa ya? 

 N : Faktor pertama yang mutlak itu tinggi badan ya, tinggi badan mememnuhi 

minimalnya untuk cowok 170, cewek 165. Jadi itu minimal tidak bisa ditawar . 

 M : Oh itu sudah ketentuan darimana pak? 

 N : Dari Provinsi bahkan tingkat Nasional. Sebab sepintar-pintarnya tapi kalo kriteria 

tinggi badan tidak terpenuhi gak bisa. Itu mutlak sekali gak bisa ditawar, sebab kalo 

ditawar. Misalnya De Maria Juara 1 ya, pintar misalnya tapi tinggi bdannya gak sampe. 

Sampai di Provinsi ditolak gak boleh ikut. 

 M : Karena ketentuan udah smpe nasional yah? 

 N : Di Internasional juga gitu mereka juara di, misalnya kita kirim kesana, misalnya 

salah satu Kabupaten di Jawa Tengah terpilih Duta Wisatanya misalnya Mas Moses dia 

juara di tingkat provinsi tapi kalu tingginya kurang dari 170 kan dia harus mewakili Jawa 

Tengah ke tingkat Nasional. Di tingkat Nasional ditolak karena itu syarat mutlak. 

 M : Kemudian yang kedua pak ? Maksudnya selain tinggi badan yang mutlak. 

 N : Tinggi badan itu mutlak sekali, itu kedua memang hasil tes wawancara di malam 

final, kan sepuluh besar itu kan maju itu menentukan. 

 M : Berarti yang dari karantina? 

 N : Setelah itu baru kemudian yang nilai-nilainya  

 M : Nilai-nilai dari karantina? 
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 N : Iya dari karantina, sebelum masuk grand kan hasil dari karantina itu disaring dari 

seleksi untuk menentukan 10 besar final.  

 M : Tapi yang untuk menentukan 3 besar itu dari hasil tes wawancara yang sepuluh besar 

tadi ? Berarti yang hasil karantina gak di[akai lagi ?  

 N : Ikut menentukan tapi yang paling utama itu tes wawancara dimalang pas finalnya. 

Selain tentu saja memperhatikan syarat mutlak tadi. 

 M : Berarti gini pak, misalkan ini duta wisata 40 orang kemudian setelah hasil karantina 

kan 10 besar kan ni pak, nah itu dari hasil karantina itu masuk 10 besar ini, nah di 10 besar 

ini mau jadi ke 3 besar itu nilainya yang dari hal mutlak tadi tinggi badan sama hasil 

wawancara. 

 N : Iya kemudian nanti kan owh hasil wawancara nilainya sama, nanti akan dilihat juga 

dikarantinanya.  

 M : Oh berarti hasil dari karantina itu untuk 3 besar tetap dipakai ?  

 N : Ya itu, syarat mutlak itu tinggi badan tidak bisa ditawar. 

 M : Berarti syarat mutlak untuk jadi pemenang mas dan mba duta wisata itu tinggi badan 

tadi kemudian hasil wawancara malam final itu, kemudian hasil karantina, berarti karantina 

ni nomer 3 pak ? 

 N : Ya bisa mix campuran ya, apalagi bila hasil diwawancaranya nilainya jeblok semua, 

tapi pas karantinanya bagus bisa naik. Tapi yang paling utama itu yang paling tidak bisa 

ditawar itu ya tinggi badan. Misalnya kita rekrut banyak orang yang mas dan mba itu ada 

yang tinggi badannya tidak memenuhi persyaratan. Nah itu tidak masalah, hanya paling 

tidak itu pemnang kategorinya masih ada. Tapi kalau untuk masuk di juara 1,2 &3 

persaingannya berat, itu harus tinggi badannya itu mutlak. 

 M : Apakah selain itu ada pak ? Misalnya selain tinggin badan, jawaban dikarantina 

apakah adalagi ? 

 N : Ada misalnya nanti itu beberapa keaktifan dikelas segala macam. 
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 M : Berarti hasil karantina itu pak ?  

 N : Iya itu.  

 M : Saya kira cuma juara 1 nya aja, juara 2 & 3 nya mungkin boleh agak pendek, itu ga 

juga ? 

 N : Gak boleh karena gini kalau yang juara 1 itu berhalangan kan juara 2 yang maju 

mewakili kalau yang juara 2 nya berhalangan yang maju kan juara 3 nya nah kalau dikirim 

ketingkat provinsi juara 3 nya tapi ukuran tinggi badannya kurang ditolak. 

 M : Tapi misalkan gini pak, tinggi badannya udah oke tapi kepintarannya kurang itu 

gimana pak ? Kepintarannya dalam menjawab atau keaktifannya itu gimana ? 

 N : Pasti kan bahasanya ada perbandingan ya, antara si A si B dan si C, misalnya ada 3 

orang itu yang penuhi persyaratan, maka pasti akan ada pertimbangan, menyangkut aspek 

intelejensi juga nah itu akan masuk juga tapi syarat mutlak tinggi badan itu masuk dulu, 

meskipun dia agak “bloo” bahasanya tapi tinggi badan harus masuk dulu.  

 M : Karena mungkin pikirannya masih bisa dibekali gitu ? 

 N : Iya masih bisa dibekali, karena memang gini duta wisata itu tampilan aja, tampilan 

itu “wah salatiga” jadi setelah itu baru kemudian penguasan ilmunya atau wawasan 

dibidang pariwisatanya. Kalau tampilannya itu pendek hampir pasti gak bisa. Memang bisa 

diterima walaupun gak tinggi badan biar banyak berteman kan tapi bisa diterima. 

 M : Oh jadi sebenarnya gak papa daftar walaupun gak sesuai dengan persyaratan tapi 

diterima aja gitu pak ? Tapi kenapa gak terima yang sesuai persyaratan aja pak ? 

Maksudnya kalu mau lebih efisiensi nya. 

 N : Pesertanya kurang, kita kan sebenarnya target kita kalau bisa memenuhi persyaratan 

semua itu masing-masing 50 - 50, seratus orang. Tapi selama ini belum pernah terpenuhi 

kaya gitu. Kemaren 75 orang itu tahun paling banyak, tahun-tahun sebelumnya paling 

banyak 30an nah itu karna apa, kita terapkan ya itu, pokoknya diterima semua, makanya 

tahapan pertama itu gak usah mikirin ijin dari orang tua yang penting isi formulir dulu nah 

setelah itu baru diwawancari yang waktu dipemkot itu, nah itu tahapan pertama awal 
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seleksi untuk masuk sebagai peserta nah setalah lolos itu baru dia harus melengkapi 

persyaratan kesehatan dari dokter kemudian ijin dari orang tua dan lain-lain. Nah itu kan 

validasi terakhir itu kan waktu pas technikal meeting. Sebelum dan sesudah tekhnikal 

meeting itu kan di cek, “ ini si A sudah punya keterangan dari dokter belum ? Sudah punya 

ijin dari orang tua belum ? Atau dari kampus atau dari sekolah, kalau misalnya sampai saat 

terakhir tidak dapat ijin orang tua atau ijin kampus dicoret” kita gak mau repot nanti 

tiba-tiba kalau ditengah jalan malah sibuk dengan urusan dikampus misalnya mahasiswa 

saya yang satu ini kok beberapa hari ini kok gak aktif dikuliahnya kenapa. Meskipun sudah 

masuk ditahapan pertama tetapi untuk masuk difinalis itu harus tetap kantongi surat ijin 

dari sekolah atau kampus atau dari tempat kerja bagi yang sudah bekerja atau surat ijin 

orang tua. 

 M : Nah pak kalau ada umurnya yang belum masuk itu masih bisa diterima pak ?  

 N : Oh kalau umur itu kelihatannya enggak. 

 M : soalnya kemarin ada temen saya satu itu anisa, umur nya belum 17 diterima. 

 N : Diterima ?  

 M : Diterima jadi 40 finalis, malah masuk 10 besar juga. 

 N : Oh begitu, tapi mungkin itu diperkirakan gak lama setelah itu dia masuk umur 17thn.  

 M : Oh iya memang sebentar lagi 17. 

 N : Nah itu bisa. 

 M : Tapi pas finalnya itu dia belum umur 17thn jadi belum bisa menang.  

 N : Jadi dipertimbangkan, selama karantina begitu dia masuk saat pemilihan dalam 

proses 5 hari itu dia belum masuk umur 17th ya, tapi setelah beberapa hari itu dia umur 

17th itu gak masalah, yang penting kan nanti misalnya dia pemenang dan dikirim ke 

provinsi umur sudah 17th tapi disana harus 17th juga, kemudian umur 25th,  katakan dia 

sekarang sudah umur 25th nah 25th itu batasnya sampai kapan, misalnya satu dua minggu 
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umurnya 26th nah itu udah gak boleh, nanti bermasalah kalau dia menang kemudian 

dikirim keprovinsi, bahkan kalau menang dikirim lagi dipusat sana. 

 M : Berarti untuk umur juga mutlak ya pak ya. 

 N : Iya tapi umurkan masih ada pertimbangan-pertimbanganya juga, tapi kalau tinggi 

badan susah itu. Itu persyaratan mutlak. 

 M : Kalau sistem pemilihan dari juri duta wisata itu berati ngeliatnya dari nilai karantina, 

wawancara ? 

 N : Iya jadi untuk maju ke 10 besar itu harus berdasarkan, pertama ya, hasil tes tertulis 

itu, hasil wawancara, psikotes, kemudian hasil laporan observasi lapangan, kemudian 

talent show nah itu. Itu diakumulasi baru menentukan siapa masuk nilainya ke 10 besar, 

nah 10 besar itu nanti mereka akan diwawancarai nah hasil wawancara itu kemudian 

menentukan siapa yang akan jadi juara 1, 2 & 3.  

 M : Kalau juri ini yang memang berkaaitan dengan pariwisata juga ? 

 N : Harus, bahasa inggris karena memang harus bisa bahasa itu karena gak sembarang 

orang kemudian materi tentang kepribadian harus memang orang yang tahu, kemudian 

etika berbusana. 

 M : Berarti pak gini, kalau misalkan orang yang kepilih itu mungkin gak bukan orang 

jawa yang ga bisa bahasa jawa untuk juara 1 nya. 

 N : Mungkin bisa, sebenarnya bahas jawa itu mungkin gak mutlak ya, yang paling utama 

itu ya seperti tadi itu tinggi badan. Sebenarnya itu syarat mutlaknya yang penting dia punya 

KTP salatiga, atau paling tidak itu jadi pertimbangan juga, misalnya sintya itu belum punya 

KTP karena umurnya belum 17th dia belum sempat bikin KTP tapi dia punya kartu pelajar 

daerah suru nah itu saya fhotocopykan saya suruh taruh alamat tantenya disalatiga itu 

prasati tumbuhan sana, akhirnya hasil fotocopynya diketik lagi.  

 M : Tapi kok bisa pak kami lolos kemaren maksudnya KTP kami dari kalimantan, 

sulawesi ? 
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 N : Ya itu seperti tadi saya bilang karena pesertanya kurang ya udahlah setidaknya orang 

luar itu paling tidak masuk kepemenang kategori intelejensi, kepribadian dan persahabatan. 

Kemudian ini kemaren saya sudah usulkan ditahun 2015 nanti kategori berbusana terbaik.  

 M : Oh iya selama kantina kan pak ? Kemaren ya itu temen saya anisa itu yang paling 

banyak dapet pin busana paling baik itu annisa yang kata saya belum 17th berarti 

seharusnya dia menang ya kalau misalkan ada kategorinya ?  

 N : 2015 ini kan rencana kegiatan tahun 2015 udah masuk ke pemkot, kemaren 

dirancang tambah satu kategori berusana terbaik.  

 M : Menurut bapak selama ini banyak gak masyarakat yang tahu tentang duta wisata ini 

? 

 N : Kalaiu saya amati ya, perimbangannya mungkin baru 25-30% dari masyarakat ya. 

 M : Itu menurut bapak karena apa ?  

 N : Itu mungkin karena sosialisasi, kemudian informasi ya yang belum menyebar secara 

merata kepelosok salatiga terutama mereka-mereka yang dipinggir-pinggir kota, dala 

kotapun itu belum tentu semua, karena meang pertama menyangkut informasi sosialisasi 

kewarga memang masih kurang. Ya itu kita sebenarnya duta wisata itu terkndala karena 

masih tergabung diDishub, makanya saya beberapa kali pernah nyusun sambutan pak wali 

itu hal-hal yang perlu diperhatikan itu adalah hal-hal yang menyangkut realisasi jangan 

reenstrukturisasi, skpd yang menangani bidang kebudayaan dan kepariwisataan. Ya 

Dishub itu sendiri artinya perlu dirombak instruktur dan organisasinya. Artinya bidang 

kebudayaan yang seperti tahun ini tadi ya sedang direncanakan untuk bidang kebudayaan 

dan pariwasata itu keluar dari dishub, mau berdiri sendiri semoga tahun depan bisa 

terrealisasi. Kalau dia tergabung disana, disana dinas nya terlalu besar sehingga beban 

tugasnya terlalu banyak satu sisi SDM nya kurang baik kualitas maupun kuantitasnya itu 

sering seperti itu jadi kita itu seirng dalam melaksanakan tugas kita tidak optimal, termasuk 

seperti yang tadi saya bilang seharusnya ada informasi komunikasi sosialisasi menyangkut 

kegiatan duta wisata paling tidak tersebar kemasyarakat secara lebih merata.  
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 M : Mungkin seperti ada spanduk gitu pak disebelahnya ada foto mas dan mba duta 

wisata itu ? 

 N : Itu rutin setiap tahun, bahkan pernah lewat radio juga, itu rutin kita biasanya pasang 

5-6 titik jadi tidak ditaru disatu tempat, tersebar. Tapi itu menurut saya juga belum 

maksimal belum optimal untuk secara efektif samapi ketelinga masyarakat ini perlu 

informasi terus menerus menjangkau semua lapisan, nah untuk seperti itu kita butuh 

tenang, butuh orang yang tidak terbeban dengan pekerjaan yang terlalu banyak, karena jika 

terbeban dengan pekerjaan yang banyak maka sekarang kita memakai sistem 

eskalaprioritas, pekerjaan mana yang didahulukan mana yang enggak. Nah ini akhirnya 

seperti itu. 

 M : Jadi kalau seperti itu akan lebih mudah ? 

 N : Lebih mudah karena seperti saya ya posisi sebagai kepala seksi, kepala seksi 

mengurusi pariwisata sekota salatiga, nah dulu itu waktu ada dinas itu yang mengurusi 

pariwisata sekota salatiga itu levelnya satu tingkat diatas saya, kalau dia satu tingkat diatas 

saya maka dia punya sdm lebih banyak. 

 M : Oh gitu, jadi ini bapak berapa orang untuk mengurusi kepariwisataan ? 

 N : 3 orang dikantor dengan saya 4. 

 M : Menurut bapa itu masih kurang ? 

 N : Oh iya masih kurang sekali, karena ini satu kota. 

 M : Berarti ini kurang berapa orang lagi kira-kira untuk membantu? 

 N : Paling tidak karna gini, diseksi pariwisata salatiga ini itu tidak hanya menangani 

pekerjaan dikantor, tidak hanya merencakan dibelakang meja, tapi juga ada tugas dan 

tanggun jawab dilapangan, karena saya menangani kolam renang kaldaman, gedung 

pertemuan daerah yang sebelahnya ramayana itu, nah itu dibawah saya jadi mereka yang 

petugas lapangan disana itu staff saya, kemudian ada anjungan kota salatiga di mariokoco 

semarang, jadi kayak taman mini indonesianya jawa tengah, nah disana kan pemkot 

salatiga gedung itu dibawah pengelolaan dishub khususnya seksi pariwisata, itu ada di 
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semarang, nah itu ada 3 tempat dilapanganyang harus saya pantau dan saya rencanakan dan 

perhatikan juga. Itu kalau ditempat lain levelnya kepala dinas lo. Kepala dinasnya kan level 

dishub, dia mengurusi perhubugan mulai dari angkutan, terminal kemudian urusan parkir 

sekota salatiga, angkutan orang angkutan barang, uji kendaraan urusan menyangkut 

komunikasi dan informatika kbudayaan dan pariwisata, jadi idealnya diposisinya saya itu 

satu level diatas.  

 M : Berarti seharusnya kalau berdiri sendiri nanti bapak yang membawahi nanti ya ? 

 N : jadi seharusnya ini satu orang diatas kemudian satu orang dibawah seperti posisi saya 

sekarang, baru kemudian staff. Nah ini kalau disalatiga enggak, bidang kebudayaan bidang 

pariwisata itu jadi satu. 

 M : Oh ya gini pak, menurut bapak untuk hubungan anak-anak duta wisata ini gimana 

pak untuk dalam hal promosi atau segala macam-macam ?  

 N : Yang jelas baik, dalam arti kata dalam praktis selalu melakukan kordinasi dengan 

mereka disaat kita butuh bantuan mereka untuk melakukan kegiatan-kegiatan dibidang 

kebudayaan dan pariwisata. Seperti tadi saya contoh misalnya bidang kebudayaan seperti 

kegiatan di kanopi itu nah mereka dilibatkan nah saat ini mereka dilibatkan sejak tahun 

kemaren, kemudian dalam kegiatan-kegiatan kepanitiaan pemilihan duta wisata dilibatkan 

selain itu misalnya kaya kemaren ada kegiatan di gerobokan itu kan mas mojes sama saya 

kebetulan waktu itu kejakarta kalau gak salah ada pameran disana itu kan mas dan mba 

duta wisata salatiga diajak untuk menghadiri pentas wayang digrobokan, karena kita 

diundang. 

 M : Pak jadi selama ini jobdesk mas dan mba duta wisata itu misalka dari provinsi atau 

dari duta wisata mana atau acara dari budaya mana itu minta datangkan duta wisata trus 

nanti dari bapak anak duta wisatanya untuk berangkat ? Berarti itu seperti tersurat ? 

 N : Tersurat dia, kalau misalnya orang luar termasuk dari provinsi butuh tenaga duta 

wisata harus hubungi kita, baru kemudian kita sampaikan kepaguyubannya “ini lo, kita ada 

surat tolong siapkan sekian orang sesuai dengan yang diminta”, maka mereka bersiap-siap 

pada hari H mereka berangkat. Seperti pada tahun 2012 itu mas dan mba berangkat 
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keambarawa karena diminta dari kodim nya salatiga untukmembantu menerima tamu di 

HUT TNI di ambarawa. Jadi kegiatannya itu sifatnya itu lebih banyak insidentil, yang 

terencana itu seperti yang sekarang, terlibat dalam kepanitiaan pemilihan duta wisata, 

kemudian terlibat dalam pelaksanaan pertunjukan seni dan budaya dikanopi pasaraya 2. Itu 

udah terencana, adalagi itu dalam parade dalam hari jadi kota salatiga dan HUT RI, ini 

nanti tanggla 18 agustus nanti duta wisata kita libatkan, tahun lalu sudah dilibatkan. Nah itu 

terencana kita fasilitasi, seperti pakaian itu kita fasilitaskan karena hitam diatas putih itu 

tertulis, “ sewa pakaian kejawen untuk paguyuban duta wisata dalam rangka hari jadi kota 

salatiga” 

M : Nah berarti yg hitam diatas putih itu dibiayai difasilitasi, nah tapi yang insidentil itu 

pak apakah dibiayai semua atau kadang ada kadang tidak pak ? 

 N : Biasanya kita siapkan paling tidak biaya transportasi. 

 M : Paling tidak selalu ada lah ?! 

 N : iya ada laah, artinya kita mau ambil dari mana terserah, mungkin dari sisa 

fotocopynya, karena memang ga ada biaya yanng besar memang, tapi kita selalu usahakan 

kita kasih. 

 M : Berarti pada intinya jobdisk mas dan mbas duta wisata ini yang pertama insidental 

yang berhubungan dengan pariwisata dan kebudayaan, yang ke dua itu bisa hitam diatas 

putih yang tertulis tapi tidak sering kali gitu pak ?  

 N : Jadi yang saat ini tertulis itu fasilitasi partipasi duta wisata itu dalam parade seni 

budaya, hari jadi itu satu tertulis, kemudian fasilitasi kegiatan rapat-rapat misalnya ini 

kebetulan tahun ini itu biaya atk dan fotocopy tahun lalu itu sudah mulai tahun ini juga 

sudah rencana, jadi fasilitasi untuk kelancaran pelaksanan kegiatannya duta wisata seperti 

untuk sekedar beli atk dan fotocpy. Jadi mereka nanti kita bantu dalam bentuk biaya. 

Mereka adakan rapat kan mungkin mereka edarkan undangan keteman-teman nah biaya 

fotocopynya kita kasihkan mereka untuk keperluan kayagitu.  
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 M : Oh ya pak berarti gini pak jobdesk nya mereka itu tiap tahun bisa beda dalam arti 

setiap surat yang datang kan beda-beda itu yang insidentil tapi kalau yang hitam diatas 

putih ataupun yang udah terstruktur itu akan sama setiap tahunyab ?  

 N : Tidak harus ya, semua tergantung dari perkembangan kemampuan anggaran kita, 

misalnya seperti tahun kemaren ya tahun 2013 kita siapkan anggaran atk dan fotocopy, 

tahun berikutnya juga sudah kita renncakan, tapi siapa tahu tahun berikutnya kurang ya 

bisa saja nanti tiba-tiba ditengah jalan mungkin yang kayagitu untuk sementara stop dulu, 

mungkin tunggu kemampuan anggaran ada lagi baru dipanggil tapi yang jelas mulai tahun 

2013 sudah kita kasihkan, tahun ini juga sudah ada tinggal realisasi belum, tapi sudah 

hitam diatas putih tinggal kasih, kan butuh berita acara, kemudian tahun 2015 kita udah 

rencanakan bahkan tahun ini semoga kalau tidak ada halangan ada biaya untuk rapat 

sekedar beli snack. 

 M : Dapat apa aja itu pak ?  

 N : Ya nanti mereka rapat mereka perlu snack kita kasihkan, nah ini kebetulan tahun ini 

ada, sebenarnya tahun lalu ada tapi itu masalahnya terbentur waktu pencairannya akhirnya 

hangus, tahun ini masih tetap ada biaya untuk rapat duta wisata. Maksudnya mereka rapat 

tinggal beritahu kita kasihkan duitnya mereka duitnya beli snack habis itu kirim surat 

pertanggung jwabannya. Hanya masalahnya mereka peguyuban duta wisata belum punya 

sekretiariat definitif yang representatif ya, yang sekarang kan masih dirumahnya prast, 

dulu kan saya sudah himbau untuk kirim kewalikota untuk minta paguyuban duta wisata 

tapi sampai sekarang kan belum dikirim. 

 M : Itu bukan dari dinasnya pak ? 

N : Itu kan harus ada surat ke walikota dulu, karena dinas kan punya gedung inipun semua 

terbatas kayagitu karena semua barang-barangnya itu banyak masuk didalam ruangan kita 

gudangnya aja penuh. Maksudnya kalau kirim kewalikota siapa tahu ada gedung mana itu 

kan, ada beberapa gedung yang kosong, itukan bisa diloby, kirm surat langsung kewalikota 

“paguyuban duta wisata kota salatiga butuh sekertariat, nah itu yang mas pras juga belum 

buat.  
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 N : Nah ini nanti tugasnya difile sendiri nanti banyak masalahnya. 

 M : Kalau dishub kombutar ini memang memngatasi duta wisata jadi memang duta 

wisata dibawah dishub ?  

 N : Bukan, duta wisata itu merupakan hasil atau produk dari pelaksanaan tugas program 

dan kegiatan dari dishub kombupar itu sendiri, jadi dia ada berdasarkan pelaksanaan tugas, 

tugas tentu ada kegiatan. 

 M : Berarti dishub ini pembimbing gitu ya ? 

 N : Pembina. 

 M : Itu sejak 2009 sampai sekarang ya pak ? 

 N : Iya 

 M : Apakah dalam tahun ke tahun itu kemajuan kota dalam wisata itu meningkat atau 

menurun atau sama saja ? 

 N : Sebenarnya meningkat ya tapi ukuran presentasi susah tapi kalau dikira-kira bisa 

saja, ambil contoh ya untuk 4 tahun terakhir itu dilihat dari orang mendirikan hotel, rumah 

makan kemudian karaoke salon kecantikan dan spa. Itu perkembangan nya memang 

meningkat. 

 M : Kemudian dari 4 tahun belakangan ini paling bagus meningkatnya itu pada tahun 

berapa yang diliat dari pembinaan bapa dari 2010-2013 untuk duta wisata? 

 N : Itu angkatan malah 2008-2011, kaya vino mereka itu kan aktif mereka itu sampai 

2011 ya, kalau 2012-2013 itu karena baru belum mengerti ya, tapi itu belum begitu aktif ya, 

karena yang aktif itu angkatan bawah yang aktif ya. 

 M : Kalau program perperiode mereka itu beda-beda atau kebanyakan sama pak kalau 

dari dinas ? 
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 N : Sama, karena mereka itu terpatri dalam paguyuban, jadi mereka itu sebenarnya 

mereka ga membeda-bedakan angkatan, jadi misalnya kamu tergabung dipaguyuban itu ga 

membeda-bedakan angkatan, hanya selama ini kita lihat angkatan yang 2011-2009 contoh 

seperti pras itu 2009, nah mereka itu aktif, programnya kita itu sama. Tugasnya itu sama, 

jadi kita libatkan mereka itu bukan atas nama angkatan tapi atas naman paguyuban duta 

wisata tersebut, jadi misalnya kita rencakan dikepanitiaan untuk duta wisata kita libtakan 

mereka itu tidak membedakan oh ini angkatan tahun 2010 sekian orang enggak, yang 

penting duta wisata. 

 M : Tapi misalkan dari dinas itu pak, tahun 2013 mungkin ada dikasih tugas apa, nah 

udah selesai masa periode mereka satu tahun nah nati masuk lagi, nah tugas yang diberikan 

dinas itu sama gak seperti tahun sebelumnnya ? 

 N : hampir sama tapi ada beberapa perbedaan, misalnya sejak tahu lalu itu paguyuban 

duta wisata itu selain membantu kepanitiaan juga ada kegiatan membantu melaksanakan 

kegiatan pertunjukan seni budaya dikanopi pasar raya2 dari tahun kemaren, tahun ini juga. 

Mereka itu setiap minggu ke empat setiap bulan.  

 M : Berapa kali setahun ? 

 N : Sebulan satu kali, tapi mereka gantian sama DKS, jadi duta wisata dengan 

teman-teman yang lain ya, jadi ini dikantor ini dana sekian, ini kamu cari seniman atau 

band di minggu keempat, serahkan ke mereka yang mencari orangnya, nanti mereka ikut 

melaksanaknnya disana. 

 M : Kalau tugasnya duta wisata itu kebanyakannya ? 

 N : Selain itu ya, selain bantu tugas kepanitiaan pemilihan duta wisata ketiga ikut 

membantu seperti tahun ini, kemaren saya ajak ke semarang ikut bantu pameran 

disemarang, kemudian dijakarta convention center, maksudnya saya libatkan mereka 

karena mereka duta wisata. 

 M : Nah pak kalau yang kemaren saya minta yang jobdesk nya mas dan mba duta wisata 

2010-2011 itu karena mereka kan saya gak ketemu nah itu apa bapa ada lampirannya atau 

bapa ingat ? 
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 N : Sebenarnya tugasnya sama ya, karena gini kita baru paling aktif itu kemaren ya 

2012-2013 itu libatkan pelaksanaan kegiatan dikanopi pasar raya 2, jadi sebenarnya secara 

hitam diatas putih itu tugas perangkatan itu gak ada.  

 M : Jadi tugas untuk mereka secara terstruktur itu belum ada ? Tapi kata temen saya si 

moses itu katanya ada surat kontrak gitu ya, katanya sudah menang dikasih surat dari dinas 

untuk bersedia melakukan tugas ? 

 N : Intinya melaksanakan tugas yang diberikan oleh dinas tapi tidak secara rinci. 

 M : Jadi kalau untuk yang agenda tetap itu belum ada ? 

 N : Jadi dia teken kontrak itu kalau dinas membutuhkan harus mengutamakan harus 

mengutamakan pekerjaan yang diberikan oleh dinas, tapi dalam bentuk pekerjaan nya itu 

gak diuraikan. Tapi kalau dilihat mas dan mba yang terpilih 2010-2011 itu tugas terperinci 

ini ga ada. Hanya kontrak memang mengatakan bahwa apabila dibutuhkan oleh dinas maka 

bersedia untuk melaksanakannya. Jadi dia terpilih terus dinas ajak dia kemana gitu terus 

dia gak mau itu gak boleh. 

 M : Oh jadi mereka punya komitmen ya. 

 N : Jadi ini sebenarnya ya masih jauh, selain mereka kita juga masih ada keterbatasan 

diantaranya terbatas SDM staff kita dikantor kurang baik kualitas maupun kuantitas, kedua 

juga seiring dengan keterbasan SDM juga semakin banyak pekerjaan didinas.  

 M : Misalkan mereka, apakah bapa gak mau ngasih mereka pekerjaan tetap ? 

 N : Nah kalau yang tetap yang tadi saya sudah bilang itu, yang pemilihan duta wisata itu, 

yang kedua mereka diberi kepercayaan didinas untuk mengikuti pertunjukan seni 

kebudayaan dikanopi pasar raya2 itu, nah kenapa demikian ini juga karena mereka 

masalhnya juga anggotanya masing-masing memiliki kesibukan profesi sendiri-sendiri, 

jadi tidak mungkin kita terus secara intens terus menyibukan mereka tidak mungkin, paling 

hanya satu dua yang kita beri, karena mereka kan tidak hanya mengandalkan kegiatannya 

dinas, tapikan mereka juga punya pekerjaan pokok juga. Ada yang bekerja di hotel, kaya 

Mas Prast, kemudian ada yang sebagai mahasiswa, tidak bisa diberi tugas terlalu banyak. 
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Tapi di satu sisi sebenarnya kita dinas itu sebenarnya, masih memiliki kelemahan. 1) Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata masih menempel, jadi tahun ini rencananya mereka 

moga-moga taun depan bisa. 

 M : Tapi sebenarnya kalo mengadakan acara-acara begitu ada kendala soal biaya gak 

sih? Biasanya. 

 N : Ya ada, duta wisata maksudnya? 

 M : Ya, maksudnya kalo mau ngadain acara-acara wisata, promosi begitu. 

 N : Ah itu, makanya sebenarnya Mas Prast itu dulu udah pernah saya bilang kamu 

jauh-jauh hari duta wisata itu, Paguyuban punya rencana program, dibuat tertulis dalam 

bentuk proposal jauh-jauh hari direncanakan di Tahun 2016. Paling tidak awal bulan 2016, 

kalo untuk rencanakan Tahun 2015, sekarang sudah tidak bisa nampung.  

 M : Karena proposal harus masuk dulu ya pak? 

 N : Heeh. Karena mereka kegiatan Duta Wisata harus nanti kita akomodir di kegiatan di 

dinas, baru saatnya sudah diatas hitam putih fix, tidak bisa dirubah sudah ditetapkan baru 

pelaksanaannya bisa kita serahkan ke mereka, gitu lho. Kegiatan mu yang kemarin kamu 

ajukan proposalnya, ini duitnya sudah ada, kapan kamu mau laksanakan, monggo siapkan 

secara teknis di lapangan. Asal ada pertanggungjawaban atas isinya itu lancar. Hanya 

sampai sekarang kan mungkin Mas Prast itu sibuk juga, jadi saya dulu pernah bilang sama 

dia monggo asal jauh-jauh hari, setahun sebelumnya jangan ditengah-tengah. Misalkan 

merencanakan di Tahun 2015 sekarang baru ajukan, oh, sudah gak bisa. Karena kegiatan 

dinas sudah diusulkan di Tahun 2015, jadi 2015 itu udah planning. Jadi, sudah diatas hitam 

dan putih. Tinggal mungkin ada sedikit yang dikoreksi tapi itu sifatnya yang kecil-kecil. 

Tapi misalkan usulan baru, gak bisa sudah diajukan. 

 M : Pernah gak pa ada acara tahunan nya Mas Duta Wisata tapi pernah gak terlaksana 

dalam tahun berapa gitu. Karena katanya yang 2013 gak ke TMII sedangkan, yang 2012 ke 

TMII.  

 N : Yang TMII apa? 
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 M : Yang Nusantara apa gitu, tapi Salatiga Tahun 2013 gak ikut. 

 N : Kegiatannya? Yang Duta Wisata? 

 M : Iya, yang di Taman Mini itu, yang 2012 kan yang Bernhard sama Sintya. Trus yang 

2013 ini katanya Salatiga gak. 

 N : Taman Mini? 

 M : Iya, mereka Duta Wisata Tahun 2012 tapi ke Taman Mininya kayaknya Tahun 2013. 

 N : Oh.. Itu dari Provinsi keliatannya. 

 M : Oh ya, tapi kalo yang 2013 kira-kira gak ada itu kenapa pa? 

 N : Ah itu, kan kebetulan rencananya Provinsi, kalo kita tidak ada rencana khusus yang 

mengirim Duta Wisata ke Taman Mini Indonesia. Tapi hanya kegiatan rutin Seksi 

Kebudayaan, Pariwisata itu rutin setiap tahun di Taman Mini Indonesia Indah, tapi itu setau 

saya Bernhard gak ikut ya. 

 M : Pokoknya kemarin yang 2012 Bernhard dengan sapa gitu datang ke TMII 

 N : Mungkin, yang kegiatan Provinsi ya 

 M : Berarti bukan kegiatan dinas ya? 

 N : heeh, setau saya kalo dikirim dari Dinas Perhubungan sini yang Bernhard sama 

Sintya itu keto’e gak ada ya. 

 M : Saya tanya ada pak.. Mungkin itu Provinsi pak ya 

 N : Heeh, 2012, ada anak Duta Wisata yang ikut diajak oleh bidang Kebudayaan dan 

Pariwisata Salatiga ke TMII itu kebetulan kegiatan kebudayaan ya, itu namanya 

Pertunjukan Seni budaya di TMII itu setiap Kabupaten se-Jawa Tengah tiap tahun dikirim. 

Nah, 2012 Duta Wisata itu ada yang mewakili tapi setau saya bukan Bernhard. Nah 

ceweknya itu si Fifi itu sama satu cowoknya, bukan Bernhard juga. 

 M : Bukan Dody juga? 
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 N : Bukan. 

 M : Tapi tetap ada perwakilam juga ya pa? 

 N : Iya 

 M : Tapi perwakilan untuk Tahun 2013 ini tidak ada ya? 

 N : Kemarin kan 2012 berangkat, kebetulan yang tangani Seksi Kebudayaan itu minta 

supaya ada Duta Wisata yang ikut akhirnya ya itu, cari yang ada waktu itu Fifi sama cowok 

sapa namanya. 

 M : Datang mereka? 

 N : Datang 

 M : Kenapa yang tahun ini mereka gak ada pa kira-kira? 

 N : Nah itu, tergantung dari Seksi Budaya ya, tahun ini kan belum, biasanya Oktober 

kalo tidak salah 

 M : yang untuk angkatan 2013? 

 N : Jadi pengiriman itu tidak terpaku pada angkatan, tidak. Pokoknya yang dikirim Duta 

Wisata. Duta Wisata kan punya Paguyuban yang nanti kita hubungi, kaya Prast tolong 

carikan Duta Wisata Mas dan Mbak yang bisa ke Jakarta. Jadi, tidak membedakan harus 

angkatan ini, angkatan ini gak. Jadi tidak ada dikotomi antara angkatan 2010, 2011, 2012, 

2013 dan seterusnya. Yang ada itu, pokoknya ada kegiatan Duta Wisata, syukur kalo 

misalkan yang juara 1 Mas dan Mbaknya bisa, kalo gak ya yang lain juga bisa. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Narasumber  : Pemilik An Tour and Travel  

Nama Narasumber : Ibu Hayati 

Status   : Wakil Direktur An Tour and Travel 

Tempat Wawancara : An Tour and Travel 
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Waktu Wawancara : 8 Juli 2014, Pukul 11:41 WIB 

Durasi Wawancara : 32:35  

Keterangan : 

A = Maria (penulis) 

B = Narasumber  

Wawancara : 

A : Selamat siang, saya akan mewawancarai narasumber saya, yaitu pemilik dari An Tour 

dan Travel. Boleh memperkenalkan diri 

B : Saya sebagai wakil direktur disini, An Tour di Salatiga berdiri mulai Tahun 1993 di 

Salatiga. Di Salatiga mungkin ini biro pertama, trus usaha saya memang mulai dari awal 

perjalanan wisata karena perjalanan wisata sendiri kan dalam dunia wisata itu dibagi 

menjadi dua, APP dan DPW. DPW itu perjalanan wisata, kalo APP itu cenderung ke 

ticketing.  

A : Oh ya nama ibu sendiri? 

B : Hayati. 

A : Oh ibu Hayati ya. Ibu pertanyaan pertama, pernahkah anda mendengar atau mengetahui 

tentang Duta Wisata Kota Salatiga? Kalo iya apa saja yang anda ketahui? 

B : Pernah dan ini sering ya karena tiap tahun di Salatiga pasti diadakan Duta Wisata di 

Kota Salatiga di Kota Salatiga yang disatukan kayanya dengan Mbak dan Mas. Itu 

pemilihannya dijadikan satu dengan itu.  

A: Pernahkah anda terlibat kerjasama dengan mereka? 

B : Pernah, pernah dimintain sponsor dalam penyelenggaraan duta wisata sekaligus Mbak 

dan Mas Salatiga.  

A : Itu kalo boleh tau tahun berapa ya bu? 

B : Aduh lupa ya mbak. Sering kok , sering minta sponsor. 

A : Selalu diberikan atau? 

B : Kadang-kadang saya berikan, kadang gak. Melihat situasi dalam artian terkadang itu 

kita memberikan kontribusi seperti kita memberikan fasilitas Dispariwisata. Fasilitas 

Dispariwisata sendiri ya kita sebagai pelaku bisnis kan tidak apa ya memberikannya 
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cuma-cuma. Kita melihat dulu oh sejauh mana kegiatan mereka dan otomatis kita kan 

melihat profit juga, profit oriented kami itu menguntungkan kami atau tidak.  

A : Itu pernah dua kali atau lebih bu? 

B : Lebih dua kali. 

A : Lebih dua kali ya. Kemudian, apakah anda tau apa saja peran Duta Wisata Kota 

Salatiga? 

B : Sebetulnya harusnya banyak ya peran Duta Wisata itu karena itu sangat berperan dalam 

mempromosikan wisata di Kota Salatiga. Tetapi dalam hal ini kok sepertinya memang 

kurang ya peran mereka, karena saya lihat saat kita di Penyelenggaraan Pentas Seni di 

Taman Mini mereka itu harusnya perannya banyak sekali tapi mereka yang saya lihat dan 

pemantauan kami karena setiap ada pementasan di Kota Jakarta di Taman Mini itu mereka 

kan disertakan tapi mereka gak berperan. Mereka hanya duduk manis nggak nggak apa ya, 

harusnya kan mempromosikan pada penonton. Ya paling secara formalitas aja dia sebagai 

penerima tamu ya disitu ya, kaya tadi kurang lah kurang peran mereka. Harusnya itu harus 

ada semacam apa ya ehm pelatihan untuk mereka harusnya kamu kemarin sebagai Mas dan 

Mbak sekaligus duta wisata itu harusnya seperti ini-ini tapi mungkin untuk pelatihannya 

tidak menjurus sampai itu. Saya lihat itu hanya “Oh kemarin tuh dipilih, mereka mungkin 

cantik dan intellegensia nya. Pernah mbak ya, pernah ada pas saya lihat sendiri seorang juri 

menanyakan apa itu Jargonnya Jawa Tengah, waktu itu Joglosemar. Eh kok Joglosemar.. 

Ee apa itu bukan Joglosemar, yang Jargonnya Jawa Tengah waktu itu apa pak? (bertanya 

pada bapak disebelah meja) Yang Duta Wisata gak bisa menjawab itu? Oh ya bener 

Joglosemar ya, “Joglosemar itu apa?” Itu gak ada yang tau. 

A : Itu kira-kira tahun berapa bu? 

B : Itu tahun berapa ya? (menanyakan ke bapak disebelah meja). Saya cuman senyum aja, 5 

tahun yang lalu. Saya sampai tersenyum ini gimana toh, ini mereka mungkin hanya dilihat 

tapi intellengensia nya sangat sangat nol. Sampe ya dia mengatakan ya disitu ada rumah 

Joglo dan disitu ada Semarnya. 

A : Waduh.. 

B : (tertawa) 

A : Itu waktu itu ibu jadi sponsor? Pas datang ke acara itu. 

B : Ya kalo kami kan rekanan Dispariwisata, tiap ada final itu sering dapat undangan. Tapi 

karena kita sendiri tidak dilibatkan, jadi kadang saya tu sok melihat dari Dinas Pariwisata 

sendiri juga heran kenapa An Tour atau BHR itu gak dilibatkan. Mereka melibatkannya tu 

justru dari perias-perias dari mungkin apa tu Pak Eko ya dari UKSW tu aja ya itu. Kalo 
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yang saya lihat itu Eko Suseno aja yang datang dari praktisi pariwisata kami-kami tidak 

dilibatkan. Kami sendiri kadang ya heran melihat iki gimana toh ini? Itu mereka 

menjawabnya disitu ada rumah Joglo yang ada Semarnya loh kan lucu. Padahal Jargonnya 

kan sangat bagus, waktu itupun saya terinspirasi melihat Joglosemar itu Salatiga itu untuk 

Kota Transit biasanya ya kan hanya itu. Kalo kita menjual Salatiga, apa yang kita jual? 

Tidak ada tempat pariwisata yang capable. Dreamland aja baru terus apa itu yang 

istilahnya Plumpungan, dari dulu itu kita menyarankan mbo ya itu diperluas disitu 

pembebasan tanahnya jadi Prasastinya itu biar terlihat. Jadi kalo orang melihat prasasti to 

ya nda mau kan, mau lihat apa kaya gitu diliat batu kaya gitu. Tapi kan artinya kan 

sangat-sangat bagus sekali kalo disitu dibikin semacam kaya apa itu ee Rest Area untuk 

parkir trus disitu diberi apa ya taman trus dikasih kuliner apa. Gitu kan masih bagus, tapi 

dari dulu bilangnya ga ada dana, ga ada dana, bilangnya seperti itu.  

A : Yang waktu di Taman Mini Indonesia itu ibu berperan sebagai apa? 

B : Kita mengantarkan, kita kan sebagai sisi transportasi sama biro perjalanan kalau 

mengantarkan akomodasi dan apa itu altenari perjalanan. Misalnya, di tiap kabupaten/kota 

kan ada jatah kemana itu Taman Mini untuk mementaskan seni budaya yang ada di kota 

setempat. Otomatis kan Duta Wisata trus Mas Mbak ini kan dibawa tadi untuk-untuk apa 

itu... sebetulnya penontonnya banyak mbak antusias, tapi ya itu perannya sama sekali 

nggak ada. Kemarin kan kebetulan TL-TL kami trus Mbak dan Mas itu ya duduk manis 

mereka itu dibawa untuk apa kok nggak apa yang tugas mereka itu sebenarnya. Kalo mau 

cari tugas itu sebenarnya banyak. Kemarin pun saya juga kan ada ya berapa kali itu kaya 

semacam alumni Mas dan Mbak itu ya. Saya tanya kemarin waktu kesini itu kan “Loh lha 

kamu itu anunya apa?” Habis anu bu nggak disertakan kalo ada gini-gini. Lah juklak nya 

itu kan ada disitu harusnya kan setiap event apapun di Kota Salatiga harusnya dia kan 

berperan, trus kemarin katanya gak dapat undangan ok bu. “Lha trus kamu apa?” Ya kamu 

hanya, ya semavam pentasan wajah aja lah mbak, pentas kecantikan aja, jadi seperti itu. 

A : Itu dari Kota Salatiga aja atau ibu lihat dari kota lainnya juga kayanya gak ada kerjaan 

juga? 

B : Kalo saya kan gaktau ya kalo daerah lain kan saya nggak, belum pernah melihat dan 

saya sendiri kurang mengerti, kalo yang saya tahu hanya Salatiga. 

A : Menurut anda apakah Duta Wisata Kota Salatiga sudah memberikan kontribusi pada 

Kota Salatiga khususnya dalam bidang promosi? 

B : Ya belum, belum. Ya sama sekali setiap event apa harusnya kan misalnya ya ee ada 

event apapun misalnya di Kota Salatiga harusnya mereka berperan dan itu kesempatan 

mereka beserta alumni-alumninya mereka harus membentuk apa ya semacam kaya.. ee apa 

ya mba.. komunitas yang bisa memberikan Salatiga sendiri, bahkan itu sebenarnya bapak 

ini kan sebagai Ketua Badan Promosi Kota Salatiga (ibu Hayati menunjuk bapak di sebelah 
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mejanya). Tapi sampai sekarang sudah ditunjuk dari dulu, SK (Surat Keputusan) nya itu 

belum turun. Kalo ditanyakan masih di bagian hukum, bapa itu sampe berapa kali 

membentuk padahal ee bapa itu dari Jawa Tengah dari Dinas Pariwisata Jawa Tengah itu 

sudah disuruh membentuk dan itu ada dananya harusnya. Tapi Pemkot Salatiga sudah 

berapa kali, sudah diberi masukan, sudah dibentuk. Bahkan, sudah jadi draftnya, sudah 

disetorkan, udah berapa tahun ya tapi belum dikasih SK. Harusnya itu sangat membantu, 

wong itu terdiri dari pelaku-pelaku wisata, dari Ketua PHRI, Ketua Restoran, pemilik 

wahana-wahana wisata dan harusnya itu bisa mempromosikan karena bapak sering diajak 

dari Jawa Tengah ini mempromosikan Jawa Tengah ke daerah-daerah lain, ke Bali ke 

Lombok. Nah, harusnya Salatiga dari daerah lain juga dimasuki badan promosi, dari 

Semarang kesini, mereka visit mereka memaparkan audiens, sekolahan-sekolahan pelaku 

usaha, diberi undangan dan dipaparkan. Nah, Salatiga mana, harusnya ada, kalo ditanya 

bapak udah males tanyain. Padahal misalkan kalo ada rapat kita yang handle. Sebenarnya 

pemerintah cuman kasih jalan, kasih SK tapi gaktau kalo birokrasi lama.  

A : Kemudian, menurut anda apakah Duta Wisata penting di Kota Salatiga? 

B : Sebenarnya penting karena Salatiga sendiri PAD nya dari wisata itu besar tapi ya itu 

tadi, kayaknya mereka gak terpake jadinya ya formalitas, jadinya disuruh Mbak Mas Duta 

Wisata hanya formalitas tapi implementasinya tidak ada. 

A : Menurut anda sebagai salah satu icon Kota Salatiga, apakah yang harus Mas dan Mbak 

Duta Wisata lakukan untuk kemajuan Kota Salatiga khususnya dalam mempromosikan dan 

membawa nama baik Kota Salatiga ke masyarakat luas? 

B : Ya, icon Salatiga itu sebetulnya sebagai Kota Transit dan ini sebetulnya hanya bisa 

untuk MICE kaya kalo Salatiga mau dipromosikan ya kaya tadi udah berapa kali kita 

memberikan masukan kaya di Terminal Lama Salatiga itu, di Suko. Suko kan harusnya 

bisa untuk wahana, bapak waktu itu sudah studi banding mau dibikin Gokart, itu sudah 

dibikin tour plan nya sudah. Tapi ya itu tadi bapak butu kejelasan tanah ini aku sewa apa 

nanti bagi hasil itu juga gak jelas. Tapi sekarang ya ngambang, nanti ganti investor lagi 

bahkan sudah studi banding di Jakarta,lahannya mau dibikin gokart dan kuliner. 

Sebetulnya bisa, tapi ya itulah tadi tidak ada niatan sebetulnya pemerintah entah itu duduk 

bersama, kalo kita sewa mau sewa berapa, kalo bagi hasil, bagi hasil berapa. Berapa kali 

proposal dag masuk, sayang sebetulnya. Kan ini hanya bisa Kota Transit, orang transit kan 

hanya sebentar pasti yang dituju kuliner lah. Paling parah dulu ya mba, saya dulu punya 

tanah disini, saya studi banding ke BBL, karena dulu kita sering ngomong-ngomong sama 

yang punya disana, saya tanya Insinyur. Bapak tertarik, bapak punya, disini murah kok, 

investnya gak sampe 5M. Saya tertarik, saya punya lahan, saya lontarkan, “Bu, aku mau 

bikin kaya BBL gitu, Jatim Park”. “Beh bagus itu”, “Aku punya lahan kok itu sekitar 3 

Hektar”. Kan saya bisa sedikit sewa gitu lo mbak. Kan begitu bertahap, eh taunya nanti aja, 

nanti di handle pihak Pemkot. Gak taunya gitu kami lepas, Insinyur nya sudah mau support 
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dana, saya hanya ide tapi gakjadi-jadi udah hampir 5 tahun. Ide tu saya banyak, saya 

lontarkan mentah, yaudah saya diem aja. Maunya sih saya membawa perubahan di Kota 

Salatiga karena Salatiga bisanya untuk Kota Transit untuk lain-lain sulit. 

A : Ibu basicnya sekolah pariwisata atau? 

B : Gak juga mbak, bapak itu Sastra. Saya kan dulu pernah kerja di biro tertua, itupun 

hanya sebentar. Tapi saya suka belajar, saya studi banding, jadi saya belajar, bisnis apa 

yang bisa saya kembangkan di Salatiga. Saya ambil ilmunya apa, saya amati wisata kaya 

BBL, kok bisa begini, omset berapa, kendalanya apa ya. Saya selalu belajar seperti itu, tapi 

nanti ya karena Kota kecil ya, setelah kita implementasikan mentok, tawarkan ke Pemda 

nanti bersaing antar legislatif dan SKPD nya, nanti investor mana yang mau masuk. Nanti 

tau-tau minta jatah dulu, yaudah to mentok dulu, kan saya digitukan udah gak mau.  

A : Apa kritik dan saran anda untuk generasi penerus Duta Wisata nanti? 

B : Kalo mau ngeritik sebenarnya banyak sih ya, kritiknya, mereka punya komunitas tapi 

gak mau belajar. Tidak mau menyumbangkan, mereka kan sebetulna selalu bilang “Bu, 

karena dana”. Dana tu urusan sekian, yang penting ide dulu, punya komunitas yang penting 

ide dulu, nanti kan biaya kan bisa jalan sendiri kalau sudah punya ide dulu. “Bu, saya 

punya ide”, kan kalo punya ide dulu semacam mereka tiap bulan itu bikin apa terus nanti 

bisa menggaet kami. Bikin apa ya, istilahnya lomba apa yang untuk pariwisata. Bikin kaya 

wisata sehari, semacam filtrip apa, sebenarnya banyak ya mbak, memperkenalkan Kota 

Salatiga begini-begini. Dengan semacam kerjsama dengan sekolahan, sekolahan ayok 

bikin filtrip yuk, bikin apa yang bisa membawa nama Salatiga. Icon Drumlek lho itu bagus, 

makanya kemarin setiap saat Drumlek itu diikutin lomba, jadinya mereka jadi bisa icon 

Kota Salatiga Drumlek.  

Drumlek salah satu baru kan, belum lama, yang penting ide dulu. Ide ada, mau bikin apa, 

kemarin waktu saya tanya alumni, “Bu, sebelumnya bu dana dari Pemkot tidak ada”. Kamu 

kalo minta ke Pemkot tidak ada, bener, bikin proposal aja event apa yang bermanfaat dan 

bekerjasama dengan sekolahan. Jadi, kaya di Semarang, eh Kudus, jadi tiap minggu ada 

satu sekolahan, utusan dari sekolah 2 orang nanti ayo. Mereka mau bayar kok ternyata, 

misalnya tour ke Salatiga dulu, misalnya kaya kunjungan ke pabrik-pabrik trip gitu, nanti 

pasti kok anak-anak mau bayar gitu. Kudus dengan jalan, kemarin kami studi banding 

begitu. Kemarin sulit bu, sebenarnya ide mbak, ayo tak bantu.  

A : Kemudian, sarannya apa bu? 

B : Sarannya tadi banyak ide, apa yang kemarin mereka di karantina. Sebenarnya kemarin 

di Karantina mereka diberikan pelajaran, saya kurang tau, tapi harusnya bidangnya wisata 

ya tapi kami tidak terlibat jadi kami kurang tau persis pelajaran apa di karantina. Apa harus 

ber make up seperti ini seperti ini, kalo hanya attitude kepribadian pun sebetulnya kalo di 
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Duta Wisata sekian sendiri berapa persen di dunia pariwisata. Wisata ini sangat 

berkembang dan unik kok mba, kita gali, kita pelajari itu sangat-sangan menyenangkan.  

A : Apakah ibu asli Salatiga? Dan berapa lama tinggal di Salatiga? 

B : Kalo saya sendiri aslinya Kabupaten Semarang, belahan Selatan nya Salatiga. Kalo 

saya disini mulai 93’ berarti 21 tahun. 

A : Kemudian, berapa lama anda berada dalam usaha ini? 

B : Ya, 21 tahun 

A : Berarti dari awal disini? 

B : Iya, mulai langsung mendirikan biro perjalanan 

A : Namanya sudah An-Tour? 

B : Iya, Antar Nusa Mitrawanda Tour and Travel 

Kan kalo kepanjangan susah ya, jadi disingkat An Tiur, soalnya singkatannya sama kaya 

Antv, kok kayanya hoki gitu ya. 

A : Menurut anda bagaimana perkembangan usaha dan pariwisata Kota Salatiga beberapa 

tahun belakangan ini khususnya 4 tahun terakhir? 

B : Kalo dunia pariwisata sendiri sebenarnya berkembang dilihat dari hotel-hotel yang ada 

dan Dreamland dan ada... Itupun yang bisa diandalkan disini hanya Dreamland, itupun kalo 

selain hari minggu gak ada ya, occupancy nya hanya sedikit, dia hanya Sabtu Minggu. Kalo 

hotel kemarin seperti kita sarankan seperti Wahid itu kaya Bu Ema saya sarankan “Mba, 

kamu masuk government bikin aja kaya MICE, MICE itu nanti occupancy nya banyak”, 

“Bu, nanti kita terganjal pajak”. Nda, ternyata setelah mereka masuk ke government 

occupancy nya full, jadi kebanyakan di Wahid itu untuk MICE, udah tau MICE kan? 

A : Ruang rapat itu ya? 

B : Nah itu. 

A : Kemudian, apakah anda merasakan dampak dari adanya Duta Wisata Kota Salatiga 

pada usaha anda? 

B : Gak ada dampaknya. 

A: Walaupun kerjasama dulu tidak ada dampak? 

B : Gak ada dampaknya, karena tadi saya hanya euphoria sesaat pemilihan aja, habis tu 

yaudah. Istilahnya habis dapat piala ya gak ada gaungnya mbak. 
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A : Kemudian, apakah menurut anda mempunyai kerjasama dengan Duta Wisata dapat 

menguntungkan usaha ini? 

B : Sebetulnya, kalo mereka itu kerjasamanya saling mengisi sebenarnya sangat 

menguntungkan, sebetulnya itu tadi mau kita ajak bikin advert-advert tapi gini mereka gak 

ada respect, responnya gak ada.  

A : Apakah banyak orang luar Salatiga yang datang menggunakan jasa ibu? 

B : Banyak, saya itu malah dari luar-luar Salatiga, dari Kudus, Semarang bahkan saya 

banyak dari Semarang karena Dinas Koperasi, nah itu dekat, jadi untuk kunjungan kerja 

kami bekerjasama.  

A : Pernahkah ibu menanyakan mereka mengetahui info usaha ini darimana? 

B : Pernah, sering. Sebagian besar mereka kaya MLM, jadi sudah pake jasa kami, karena 

bidang jasa memang orang pake An Tour itu seperti apa. Jadi sugestinya udah seperti 

ini-seperti ini, kami jarang promo ya, kebanyakan dari temannya yang sudah pake, jadi 

kaya bisnis MLM. Jadi, oh An Tour itu bagus, jadi temannya pas tau kesini, Misalnya 

UKSW sendiri “Kemarin aku pake An Tour itu bagus”, jadi temannya mau pake lagi 

kebanyakan seperti itu. 

A : Jadi kalo dari Duta Wisata belum pernah? 

B : Belum pernah. 

A : Kemudian, pertanyaan terakhir, dapatkah saya mengetahui perkembangan bisnis ibu 

selama 4 tahun terakhir ini? 

B : Perkembangan bisnis kami ini stagnan mbak, dalam artian stagnan mungkin saking 

banyaknya biro perjalanan kan semakin buannyaak sekali saya lihat itu, dari alumni sini aja 

sangat banyak. Dari anak buah kami yang dirikan sendiri juga sudah banyak, tapi saya 

sebagai biro tertua mbo yo masih stagnan, banyak juga dari cabang biro lain dari Jogja, 

Semarang dirikan disini mungkin melihat kok An Tour ini masih tetep ya. Kadang kan kalo 

biro perjalanan yang mereka, karena jasa ya itu kadang mereka ini kayaknya sudah laris 

sudah pesat tapi dalam hitungan nanti berapa tahun itu mereka sudah tidak terlihat lagi. Itu 

banyak sekali, ini sudah lama sekali tapi masih stabil. Oh, itu mungkin Salatiga ini bagus, 

padahal kita stagnan disini saya kan dag punya apa itu langganan yang sudah medit ya 

disini, wis pokoknya An Tour sudah sekian tahun itu dag banyak kami 

langganan-langganan yang memake kami, jadi misalnya sudah dimasukin apapun gak 

mereka, nda bisa. Kalo yang baru biasanya mereka promosinya ngomongnya begini-begini 

dan kadang mereka move kan ke An Tour, An Tour tu mahal gini-gini, padahal kan saya 

sudah punya pasar. Gini lho, makanya saya gak mau grade saya diturunkan tapi kalo 

masalah budget sebetulnya bisa kita nego, kaya anak-anak Satya waktu itu An Tour tu 
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mahal bu “Kamu dananya berapa? Udah tak itungke. Kaya kemarin itu GKJ, An Tour tu 

gini-gini, “Lho kamu dengernya dari sapa?”, “Ya, sebenarnya An Tour itu bagus sih tapi 

mahal. “Oya, aku seneng kalo dibilang bagus, tapi kalo mahal tu lho, kamu punya dananya 

berapa?”. O dana segini, tak ikutke seperti ini, harus transparan ya, rutenya begini-begini, 

ya udah. Ternyata mereka bilang An Tour pelayanannya memang bagus ya, budget itu bisa 

di nego kadang seperti itu mbak. Jadi, kami gak mau turun grade, grade nya tetap seperti ini 

, saya tetap begini tuk makan, tuk hotel, tapi saya nda mengurangi pelayanan karena apa, 

saya punya bus sendiri biasanya yang saya net kan itu bus saya. Saya ada ondopso, 

maksudnya ada yang saya ambilkan dari sini, nah maksudnya begitu.  

A : Demikian wawancara dengan narasumber dengan ibu Hayati, terimakasih selamat 

siang. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Narasumber  : Bekerja di PT.Nusantara Tour & Travel Salatiga. 

Nama Narasumber : Andi Oentoro 

Status   : MICE & TOUR agent 

Tempat Wawancara : PT. Nusantara Tour & Travel Salatiga cabang kampus. 

Waktu Wawancara : 5 Juli 2014, Pukul 10.09 WIB - selesai 

Durasi Wawancara : 14:26 

Keterangan : 

M = Maria (penulis) 

N = Narasumber  

Wawancara :  

M : Selamat pagi, pada hari ini saya akan mewawancarai salah satu narasumber saya yang 

bertempat di Nusantara Tour and Travel pada pukul 10:09 WIB. Untuk narasumber bisa 

langsung memperkenalkan dirinya. 

N : Nama saya Andi dari Nusantara Tour and Travel, saya ????? di Nusantara Tour 

kampus, di Salatiga itu Nusantara Tour ada dua, satunya di Kaloka satunya dikampus. 

M : Oke, pertanyaan pertama, pernahkah anda mendengar atau mengetahui tentang Duta 

Wisata kota Salatiga, jika iya apa saja yang anda ketahui ? 
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N : Pernah dan mendengar dan saya pernah ikut kejuaraan Duta Wisata dan keluar sebagai 

juara harapan begitu. 

M : Ooo Begitu 

N : Iya kira-kira sekitar awal tahun 2000. 

M : Ooo berarti pada awal tahun 2000 pernah ikut, kalau boleh tahu juara harapan ? 

N : Harapan satu. Juara satu, dua, tiga dan saya harapan satu. 

M : Ooo pernah rupanya, oke kemudian pernahkah anda terlibat kerja sama dengan mereka 

? 

N : Ya terlibatnya waktu mengikuti itu saja. 

M : Waktu mengikuti pemilihan itu saja, selain itu ? 

N : Tidak ada. 

M : Oo selain itu tidak pernah atau di Nusantara Travel tidak pernah ? 

N : Tidak pernah. 

M : Kemudian, apakah anda tahu apa saja peran Duta  Wisata Kota Salatiga ? 

N : Mungkin begini ya point pentingnya itu perannya sebagai promosi wisata salatiga atau 

bahasa lainnya marketing wisata kota salatiga. 

M : Oo marketing, mungkin selain itu apakah anda tahu peran selain marketing atau 

promosi, apakah ada hal lain yang anda ketahui tentang peran duta wisata kota saltiga ? 

Apalagi anda pernah terlibatkan secara langsung. 

N : Iya, saya dulu terlibat kan cuma sebagai ikut perlombaan saja jadi duta wisata langsung 

tapi intinya saya pikir jadi duta wisata itu mempromosikan wisata Kota Salatiga saja. 

M : Mempromosikannya wisata atau ? 

N : Iya, yang berhubungan dengan wisata. 

M : Oh ya kemudian, namanya dulu juga Duta Wisata ya ? 

N : Dulu namanya Putra Putri Salatiga. 

M : Owh Putra Putri Salatiga, ok kemudian menurut anda apakah Duta Wisata Kota 

Salatiga sudah memberikan kontribusi pada Kota Salatiga khususnya dalam bidang 

promosi ? 
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N : Untuk saat ini kok sepertinya belum ya, karena kalau promosi itu kan bukan cuma tugas 

dari duta wisata saja, ada beberapa pihak yang turut berperan menyokong mereka, duta 

wisata kan cowo cewe jadi beda kan ? itu kalau tidak ditunjang dengan pihak lain maka ini 

tidak bekerja, pihak lain itu apa saja ya kalau kita bicara pariwisatakan ada beberapa hal ya 

seperti objek wisata itu sendiri, objek wisata itu apa bias dijual apa enggak ? Terus hotel, 

restoran, pemerintah setempat, jadi kalau duta wisata tidak ada pendukung dari beberapa 

pihak tersebut ya itu seperti yang terjadi disalatiga ini mereka tidak bias berperan 

maksimal. 

M : Berarti menurut anda selama ini kurang maksimal ? 

N : Iya 

M : Kalau tahun-tahun yang sebelumnya saat anda terlibat atau tahun-tahun setelah itu 

apakah sudah ada memberikan kontribusi atau cuma tahun ini yang tidak ? 

N : Tahun sebelumnya sama saja. 

M : Sama saja berarti dari dulu sampai sekarang ya ? 

N : Iya, saya bisa bilang begini karena sebelum saya di Nusantara Salatiga, saya kan di 

Nusantara Solo, isi Nusantara itu promosinya benar-benar jalan dan itu Duta Wisata Solo 

putra putri Solo itu benar-benar bisa bekerja maksimal untuk mempromosikan Solo dan itu 

tidak terlihat di Salatiga. 

M : Oo berarti ada perbandingan ya padahal sama-sama di Jawa Tengah. 

N : Iya Betul. 

M : Oke kemudian, apakah menurut anda Duta Wisata itu penting ada di Kota Salatiga ? 

N : Penting, karena kan mereka sebagai ujung tombak, marketing itu kan ujung tombak 

untuk berjualan kan jadi ya penting sekali, tapi ya seperti yang saya bilang tadi, harus ada 

yang mendukung dia untuk bergerak, gimana bisa jualan kalau jualannya saja tidak 

dikemas dengan baik. 

M : Oh ya benar, kemudian menurut anda sebagai salah satu ikon Kota Salatiga, apakah 

yang harus Mas dan Mba Duta Wisata lakukan untuk kemajuan Kota Salatiga khususnya 

dalam mempromosikan dan membawa nama baik Kota Salatiga ke masyarakat luas ? 

N : Iya ini sebagai marketing Salatiga sudah semestinya mereka harus aktif jualan, aktif 

mempromosi Salatiga dan syarat utama mereka harus tahu sejarah Salatiga dan spot-spot 

wisata atau tempat-tempat menarik yang bisa dijual supaya orang bisa ke Salatiga 

mengunjungi. 
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M : Berarti menurut anda ini memang harus ada kayak support nya, maksudnya yang 

mendukung mereka karena mereka kan otomatis tidak bisa berjalan sendiri ya ? 

N : Betul 

M : Ok kemudian, apakah ada hal yang lain ? 

N : Iya itu, intinya itu saja sih, pokoknya harus ada support dari pemerintah daerah terus 

bidang-bidang yang berkaitan seperti hotel, restoran, pariwisata terus travel agent, 

mungkin mereka bisa dikumpulkan dalam satu wadah untuk berkoordinasi gimana cara 

menjual Salatiga, mengemas Salatiga menjadi kota tempat tujuan bukan sementara kan 

selama ini Salatiga cuma sebagai kota transit saja, gimana mungkin membentuk kota 

Salatiga menjadi kota tujuan bukan cuma transit langsung jalan ke Solo atau Semarang atau 

kota lainnya. Bagaimana caranya orang itu datang berkunjung stay satu atau dua hari. 

M : Ok kemudian, apa kritik dan saran anda untuk generasi penerus duta wisata Kota 

Salatiga ? 

N : Kritiknya, ya harus lebih kelihatan tapi kalau ya tetap harus ada support dari berbagai 

pihak tadi. Saran saya lebih aktif lagi jualan Salatiga, jualan itukan ya misalnya bisa 

langsung ikut pameran-pameran wisata. 

M : Ya pameran-pameran wisata misalkan dikota ini sendiri atau di Jawa Tengah ? 

N : Di Jawa Tengah, Borobudur Travel Mart, Solo Travel Mart itukan hampir tiap tahun 

pasti ada, jadi tiap kota jualan. Nah kembali ke tadi, kalau kita mau jualan harus tahu 

Salatiga itu yang mau dijual itu apa, saat ini kan Salatiga ya saya bilang apa ya kurang ada 

yang bisa dijual selain kota transit tadi. 

M : Kebanyakan sih kuliner klo menurut saya. 

N : Nah kalau kuliner itu kan biasanya kalau menurut orang nggak bakal sampai nginep kan 

? 

M : Iya sih. 

N : Datang, jajan terus ya udah gitu atau nginapnya di Solo atau disemarang. 

M : Kasian ya. 

N : Nah itu kasian nya disitu. 

M : Ok kemudian, oh ya ini pertanyaan soal usaha berkaitan dengan duta wisata ya, apakah 

bapa asli Kota Salatiga dan berapa lama tinggal di Salatiga ? 

N : Iya asli Salatiga saya. 
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M : Berarti dari kecil sudah disini ? 

N : Iya. 

M : Ok kemudian, berapa lama anda berada dalam usaha ini Nusantara Tour and Travel ? 

N : Saya masuk Nusantara itu tahun 2008 dan sekarang tahun 2014, hampir 6 tahun. 

M : Itu di counter ini saja atau ? 

N : Saya pindah-pindah, jadi pertama saya di Nusantara Semarang satu tahun, terus di 

Nusantara Solo tiga tahun dan di Salatiga dua tahun. 

M : Oh berarti di Nusantara Salatiga nya baru dua tahun ? 

N : Iya. 

M : Itu dari 2008 ya di Solo ? 

N : Di Nusantara Tour nya dari 2008. 

M : Itu pertama kali di ? 

N : Semarang 

M : Semarang, Solo baru di ? 

N : Salatiga 

M : Iya kemudian, menurut anda bagaimana perkembangan usaha dan pariwisata kota 

Salatiga beberapa tahun belakangan ini, ya khususnya mungkin empat tahun terakhir 

setahu anda ? 

N : Gampang kalau melihat perkembangan pariwisata, kita lihat saja dari pertumbuhan 

hotel saja, dari pertumbuhan hotel kan kita bisa tau gitu orang berkunjung ke Kota Salatiga 

kan semakin meningkat. Ok ya sekarang kan tumbuh hotel-hotel baru ya itu menunjuk 

kalau perkembangan kota kita di pariwisata sudah semakin bagus. 

M : Berarti menurut anda semakin bagus sekarang ? 

N : Semakin meningkat. 

M : Oh semakin meningkat. 

N : Kalau bagusnya ya saya belum bisa bilang bagus kalau meningkat iya. 

M : Menurut anda meningkat gimananya ? Maksudnya dibagian pariwisata mananya ? 
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N : Kuliner. 

M : Kuliner ? berarti lebih ke kuliner ya ? 

N : Kuliner sama mungkin sama factor ini juga ya, kebanyakan kan yang berkunjung ke 

Kota Salatiga dua kota besar Semarang dan Solo, mungkin mereka melihat kota Salatiga 

sebagai akhir pekan, kalau mereka pengen akhir pekan tempat yang agak dingin agak sepi 

bebas dari rutinitas sehari-hari mereka datang ke Salatiga, kuliner sejenak. Tapi kalau tadi 

saya bilang kurang bagus kenapa, saya pikir penataan kota salatiga itu saya bilang kurang 

rapi. 

M : Kurang rapi ? 

N : Iya pariwisata itu nggak perlu yang harus modern seperti kota metropolis atau segala 

macam, tapi yang penting itu rapi, bersih pengunjung pasti datang, itu saja. 

M : Kemudian, apakah anda merasakan adanya dampak dari adanya duta wisata salatiga 

dalam usaha anda atau usaha ini ? 

N : Tidak ada. 

M : Ok kemudian, apakah menurut anda dengan mempunyai kerja sama dengan Duta 

Wisata Salatiga dapat menguntungkan usaha ini ? Mungkin next plan atau ? 

N : Iya, kalau duta wisatanya aktif apa namanya peran pemerintahnya aktif pasti akan 

membantu kita untuk mengembangkan usaha ini karena pastikan orang butuh hotel, hotel 

kalau lewat travel agen kan lebih murah, misalnya di Hotel A harga Rp. 500.000,- kita bisa 

selisih sekitar Rp. 100.000,- 

M : Oh begitu. 

N : Kalau duta wisata berperan aktif jualan pasti banyak orang datang dan kita bisa jualan 

hotel dan tiket pesawat ya apa yang ada travel jualan itu bisa lebih meningkat. Tapi kembali 

itu tadi faktor-faktor pendukungnya kan ada banyak. 

M : Ok berarti menurut anda kesimpulannya menguntungkan tapi apabila Duta Wisatanya 

aktif dan ada yang mendukung ? 

N : Betul. 

M: Ok kemudian, apakah banyak orang luar Salatiga yang datang menggunakan jasa bapa 

sekarang ? 

N : Banyak tidak tapi ada, kan kita jualannya ada tiket pesawat, tiket kereta terus hotel. 

Biasanya orang luar kota itukan telepon saja by phone, tiket kereta tiket pesawat kan bisa 
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pakai kode booking. Jadi orang luar kota telepon kita bisa langsung kasih kode booking 

mereka tinggal berhenti dibandara. 

M : Ee tapi banyak biasanya ? 

N : Tidak banyak tapi ada. 

M : Ok, pernahkah bapa menanyakan mereka mengetahui info usaha ini dari mana ? 

N : Enggak pernah sih. 

M : Tidak pernah, kemudian terakhir, dapatkah saya mengetahui perkembangan usaha 

bapa selama empat tahun belakang ini, mungkin selama dua tahun belakang ini, 

maksudnya apakah meningkat atau bagaimana ? 

N : Iya, dulu Nusantara Salatiga Cuma ada satu dikampus ini, terus dua tahun yang lalu kita 

buka lagi di deket Ramayana dari situ kan bisa dilihat kalau usaha ini juga meningkat ya 

karena kita menjadi dua cabang sekarang. 

M : Oo berarti meningkat terus buka cabang itu berarti sudah menunjukan peningkatan gitu 

ya ? 

N : Iya konsepnya gitu kan mba jadi ya bisa dibilang meningkat meningkat. 

M : Ok deh, sepertinya pertanyaannya itu saja. Terima kasih untuk wawancaranya hari ini, 

selamat siang. 

N : Siang. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Narasumber : Fatichun 

Status  : Pemilik dan pengelola dari usaha Batik Selotigo 

Tanggal : Januari 2015 

Keterangan : M = Peneliti, N = Narasumber 

 

Kategori : Pengelola tempat usaha 

M :  Pernahkah anda mendengar atau mengetahui tentang Duta Wisata Kota Salatiga? 

 (kalo iya, apa saja yang anda ketahui?) 

N :  Pernah-pernah, Duta itu berarti utusan dan wisata itu berupa tempat bermacam-    

macam, berarti duta wisata itu adalah  utusan dari kota salatiga untuk 

memperkenalkan pariwisata yang ada di Kota Salatiga 

M : Pernahkah anda terlibat kerjasama dengan mereka? 

N : Pernah, Jika mereka membutuhkan saya mereka pasti kemari, misalnya pas mereka 

sedang mendapat tugas untuk keliling provinsi mereka meminjam batik dari tempat 
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saya ini.. untuk di pamerkan dan diperkenalkan sekaligus dijualkan. Setelah selesai 

acara mereka baru mengembalikan batik saya ini, misalkan mereka bisa 

menjualkan batik saya ya mereka saya kasih bonus. Kemudian biasanya kalau 

pemilihan Duta Wisata itu panitianya saya kasih kain batik secara gratis. 

Hitung-hitung sekalian promosi dan berpartisipasi. Kerjasama seperti ini sudah 

mulai dari tahun 2009, yah sudah 5 tahun lah, tapi untuk yang 2015 ini belum. 

M :  Apakah anda tahu apa saja peran Duta Wisata Kota Salatiga? 

N :  Emm... Peran duta wisata wah saya kurang paham itu mbak. 

M : Menurut anda apakah Duta Wisata Kota Salatiga sudah memberikan kontribusi 

pada Kota Salatiga khususnya dalam bidang promosi? 

N : Sudah sudah. 

M : Apakah menurut anda Duta Wisata penting ada di Kota Salatiga? 

N : Emm... ya penting juga... ya karena istilahnya itu kan untuk mempromosikan 

produk-produk dan pariwisata yang ada di Kota Salatiga ini. 

M : Menurut anda sebagai salah satu icon Kota Salatiga apakah yang harus mas dan 

mbak duta wisata lakukan untuk kemajuan Kota Salatiga khususnya dalam 

mempromosikan dan membawa nama baik Kota Salatiga ke masy.luas? 

N : Lha itu yang penting ya.. harus banyak kegiatan mbak..Untuk mempromosikan itu 

lha kalau dia sudah dipilih untuk jadi Duta Wisata itukan kalau ga ada kegiatan kan 

sama saja. 

M : Apa kritik dan saran anda untuk generasi penerus duta wisata kota Salatiga nanti? 

N : Emm kalau kritik si tidak ada.. kalau sarannya si yang sudah ada itu perlu 

dibudayakan dan harus lebih digiatkan lagi kegiatannya untuk kemajuan. 

M :  Apakah bapak/ibu asli Salatiga? Berapa lama tinggal di Salatiga? 

N : Susukan, Kabupaten Semarang. Dari tahun 1963, sejak SMP saya sudah di sini 

mbak. 

M : Berapa lama anda berkecimpung dalam usaha ini ? 

N :  Ouh saya sejak tahun 2009 mbak, sudah 5 tahun berarti mbak. Mau jalan 6 tahun 

ini.  

M : Menurut anda bagaimana perkembangan usaha dan pariwisata Kota Salatiga 

beberapa tahun belakangan ini? Khususnya 4 tahun terakhir? 
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N : Emm gimana ya.. masalahnya tempat-tempat pariwisata kota salatiga ini kan yang 

ada setahu saya kan di kabupaten semarang seperti kopeng, bandungan. Disalatiga 

ini mungkin ada cuman masih kurang dan belum digarap dengan baik. Di Salatiga 

yang ada setau saya cuman Atlantic Dreamland aja, itupun Dreamland kan milik 

perseorangan bukan PEMDA. Jadi perkembangan pariwisata Salatiga ini belum 

ada perkembangan ya istilahnya jalan di tempat, belum maju. 

M : Apakah anda merasakan dampak dari adanya Duta Wisata Kota Salatiga dalam 

usaha anda? 

N :  Ya.. adalah untuk perkembangan usaha saya ini..dengan adanya Duta Wisata itu 

pas dia ada event-event kemana gitu..itu pasti pakai produk saya, Batik khas 

Selotiga. Yang jelas ada. 

M :  Apakah menurut anda mempunyai kerjasama dengan Duta Wisata Kota Salatiga 

dapat menguntungkan usaha ini? 

N :  Ya.. jelas menguntungkan. 

M : Apakah banyak orang luar Salatiga yang datang/menggunakan jasa bapak/ibu? 

N : Banyak mbak.. ada yang dari semarang..jakarta, malah ada yang dari New York 

temen saya... itu pas kemarin saya ada renunian sma tahun 69 dengan teman saya 

waktu itu.. ada yang datang dari surabaya, semarang, jakarta hongkong datang 

semua.. itu semuanya ambil dari batik saya.. 

M : Pernahkan bapak/ibu menanyakan mereka tahu info usaha ini darimana?  

N :  Wah kalau info biasanya dari mulut-kemulut mbak, terus setiap 2 bulan sekalikan 

saya mengadakan fasion show buat batik saya ini mbak di semarang tepatnya itu di 

DP MALL, Hartara Jasa,Sri Ratu, java mall, pas ada pemilihan model jawa tengah 

waktu itu saya yang ngisi, terus dari pameran-pameran lewat kartunama, website.  

M : Dapatkah saya tahu tentang perkembangan bisnis bapak/ibu selama 4 tahun terakhir 

ini? 

N : Alhamdullilah berjalan baik, dari tahun-ketahun ada kemajuan.. produk saya banyak 

yang menyukai...secara otomatiss banyak yang beli... kalau banyak yg belikan ada 

pemasukan enakk mbak kalau jadi wirausaha kalau sudah ada jalannya.. karena saya 

juga sudah punya brand terlebih dahulu mbak.. Batik Selotiga.. sekarang itu sebenarnya 

sekarang ini sudah banyak batik mbak.. cuman mereka bisa buat tapi belum tentu bisa 

jual..karena batik mereka mungkin belum banyak diminati mbakk.. ini motif batik saya 

sudah saya patenkan mbakk... karena banyakk yang niru niru mbak.. jadi kalau ada yang 

niru itu saya bisa perkarakan mbak.. cuman saya orangnya tidak suka seperti itu mbak. 

Karena ngurusnya juga repot mbak... wira wirinya itu mbak. 
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Narasumber  : Manajer Operasional Wisata Atlantic Dreamland Salatiga 

Nama Narasumber : Hanik Sulistiawati 

Tempat Wawancara : Atlantic Dreamland  

Waktu Wawancara : 25 Juli 2014, Pukul 13.36 WIB - selesai 

Durasi Wawancara :18:14 

Keterangan : 

A = Maria (penulis) 

B = Narasumber  

 

A : Selamat siang pada pukul 13.36 menit WIB saya akan mewawancarai e..pemimpin 

tempat wisata Dreamland bernama ibu Hanik. Mungkin bisa memperkenalkan langsung 

namanya secara lengkap. 

B : iya, umm nama saya Hanik Sulistiawati biasanya dipanggil Hanik. E.. saya asli 

Boyolali cuma e..kebetulan saya yang dipercaya untuk bertanggung jawab di Atlantic 

Dreamland ini sebagai e.. Manajer Operasional e..yang membawahi staf kantor dan juga e.. 

operator di lapangan. 

A : oya pertanyaan pertama pernahkah anda mendengar atau mengetahui tentang duta 

wisata kota Salatiga? Kalo iya apa saja? 

B : Oya, e.. Pernah, atau mungkin saya juga  sedikit banyak tau e..tentang duta wisata kota 

Salatiga karena e.. kebetulan Atlantic Dreamland sering dijadikan a.. apa ya maksudnya 

tempat untuk e.. perekrutan  namanya apa ya mungkin e.. e mungkin dijadikan salah satu 

tempat untuk saat mereka ini ya proses berkunjung, salah satu tempat tujuan duta wisata 

pada saat mereka e..di karantina. Karena kita kebetulan kerjasama dengan 

Dishubkombudpar dan bisa dibilang setiap tahun pasti ada kunjungan duta wisata kesini. 

E.. kalo yang pemahaman saya untuk duta wisata sendiri itu mungkin e.. apa ya mereka e.. 

remaja atau mungkin e.. ada usia tertentu yang mereka di pilih oleh a.. Pemkot sendiri 

diadakan mungkin e.. apa namanya e..jadi tahapan-tahapan kemudian disaring menjadi 

beberapa jumlahnya e.. dengan kriteria sudah ditentukan itu untuk tujuannya untuk 

mempromosikan Kota Salatiga. Kemudian, mereka dibekali pendidikan baik berupa 
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e..terjun langsung ke lapangan atau mater-materi dan mungkin kerjasama nya juga e..yang 

terkait dengan bidang wisata di Salatiga itu sendiri. Mungkin seperti itu. 

A: Oh ya.. e.. kemudian kalo nomor dua pasti pernah ya, pernahkah anda terlibat kerjasama 

dengan mereka? Itu kira-kora berapa kali ya?  

B : Kalo selama saya disini kan kurang lebih sekitar 6 tahun itu pasti setiap tahun. Bisa 

dibilang dari pertama kita buka karena kita kan e..berdiri tahun 2008 mungkin tahun 2009 

nya kita udah kita bagian dari kunjungan duta wisata jadi mungkin udah sekitar 8 tahun ya.. 

dari 2009. Eh, 6 taun dari 2009. 5 tahun mungkin ya yang 2014 kan belum.  

A : Oh 2014 belum? 

B : belum. 

A : Tapi sepertinya ada rencana juga? 

B : Oh itu pasti, biasanya karena mungkin untuk di Kota Salatiga sendiri kan e.. bisa 

dibilang kita belum ada ya untuk wisata buatan atau mungkin e.. istilahnya yang bisa dijual 

di Salatiga yang bukan bukan mungkin situs apa. .  sejarah, atau mungkin e.. itu kan kita 

belum ada. Jadi mungkin biasanya, tujuannya pasti ke Dreamland.  

A : Kemudian, apakah anda tau apa saja peran Duta Wisata Kota Salatiga? 

B : Humm. . seperti yang saya bilang tadi mungkin kalo untuk peran duta wisata sendiri e.. 

dari fokus tujuannya sendiri untuk mempromosikan ya untuk mempromosikan e.. Kota 

Salatiga pada umumnya dan khususnya untuk bidang pariwisata. Jadi untuk, e.. mereka 

dibekali untuk mereka diberi arahan dan juga mungkin untuk mewakili kalo kita ada acara 

di luarkota atau apa, mungkin mereka bisa menjadi apa ya. . yang menjelaskan seperti itu 

untuk Kota Salatiga seperti ini wisata kita seperti itu mungkin perannya.  

A : E..kemudian menurut anda apakah duta wisata Kota Salatiga sudah memberikan 

kontribusi pada Kota Salatiga khususnya dalam bidang promosi? 

B : Umm..kalo secara mungkin e.. ini saya sendiri terus terang belum tau ya karena kita kan 

swasta jadi kita jarang terlibat untuk pemerintahan sendiri. Kalo mungkin, ada juga pas 

kunjungan kemana mereka diikutsertakan untuk mnejelaskan seperti itu e..seharusnya juga 

bisa berjalan. Cuma kalo untuk apa e.. dari pihak kita sendiri kita memang jarang terlibat 

ya.. Jadi kita kurang..  Jadi seperti itu, Jadi mungkin kalo menurut saya e.. sudah cuman 

belum optimal.  

A : Kemudian menurut anda apakah duta wisata itu penting ada di Kota Salatiga?  

B : Kalau berdasarkan tujuan utamanya seharusnya itu e..penting ya cuman kita mungkin 

harus bisa memaksimalkan tadi karena e.. apa ya sekarang kan media-media promosi juga 
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banyak terutama e.. apa e.. dari internet kita pun sudah bisa tau Cuma kalo untuk yang e.. 

saya bilang tadi untuk dinas-dinas yang resmi atau mungkin instansi-instansi yang resmi 

kan mungkin kita bisa untuk e.. mengikutsertakan para duta wisata ini untuk ikut terjun 

langsung dan mungkin akan beda ya karena seandainya kita baca dari internet atau kita tau 

informasi masih dari media cetak elektronik kan mungkin beda dari kita face to face jadi 

mungkin penjelasannya ataupun seandainya ada pertanyaan bisa langsung dijawab jadi 

mungkin e.. seharusnya itu dimaksimalkan karena memang bisa dibilang penting juga ya 

perannya e.. dan harus lebih bisa menguasai dari e.. apa ya orang awam lah walaupun orang 

Salatiga juga kadang ditanya ini.. Oh maaf saya kurang tau tapi untuk duta wisata sendiri 

seharusnya dia udah lebih memahami ya jadi bisa, mungkin bisa lebih mengenal. Nah 

seandainya dia dilibatkan dalam proses e.. promosi gitu.  

A : Berarti tetap penting tapi harus tetap dioptimalkan ya? 

B : Iya penting. 

A : Kemudian menurut anda sebagai salah satu icon Kota Salatiga apakah yang harus Mas 

dan Mbak Duta Wisata lakukan untuk kemajuan Kota Salatiga khususnya dalam 

mempromosikan dan membawa nama baik Kota Salatiga dalam masyarakat luas? 

B : Humm.. seperti yang tadi saya sampaikan, ya e..itu tadi mungkin mereka harus berperan 

aktif ya dalam hal ini mungkin e.. mereka mengumpulkan data atau informasi juga e..tidak 

cuma secara setengah-setengah jadi mereka harus terjun langsung, oh ya kondisinya seperti 

ini e..dan mungkin juga gak menutup kemungkinan e.. studi banding juga kita. Oh ya di 

kota ini seperti ini mungkin apa yang bisa kita maksimalkan dari kota Salatiga untuk e.. 

lebih e.. mungkin untuk lebih baiknya ya seperti kota-kota lain yang bisa kita bawa begitu 

sebaliknya kita juga memperkenalkan. Jadi e.. yang kunci utamanya pas kita bilang peran 

aktif tadi. Jadi kita nda cuma e..sekedar yaudah kita mungkin sesekali kita diajak dari 

pemerintah kesana atau kotamadya.. Oke cuma gak ada jeleknya juga kalo dari kita sendiri 

yang mungkin membangun komunitas atau kita membangun komunitas atau apa ya 

e..seperti mungkin anak sekolah study tour atau studi banding. Ya seperti itu jadi mungkin 

nanti bisa ini ya apa yang bisa kita ambil dari sana e.. sembari kita juga memperkenalkan 

Salatiga dan nda harus melulu itu dari program pemerintah.  

A : Berarti inisiatif.. 

B : Iya inisiatif lah. Menurut saya seperti itu. 

A : Oh ya kemudian, apa kritik dan saran anda untuk generasi penerus duta wisata Kota 

Salatiga nanti? 

B : Humm..ya mungkin sedikit banyak e.. ini tadi ya..e.. apa peran aktifnya mereka atau 

mungkin peran sertanya mereka.. mungkin kalo untuk dinas-dinas pemerintah mungkin 



 

 211 

mereka sudah cuma e..terus terang kalo untuk e.. pihak swasta sendiri seperti kami 

memang e..terus terang kita tidak tidak belum pernah merasakan efek secara langsungnya 

kecuali kalo kita. Kita ada kerjasama  dengan sebagian duta wisata yang mereka kita 

namakan Dreamland Organizer, nah itu dari independent ini ya istilah dari pihak kita 

sendiri kita merekrut duta wisata yang e.. sekiranya bisa kita ajak kerjasama. Nah itu  

setiap kali kita ada event kita pake mereka dan gak menutup kemungkinan juga e..kita 

harapkan duta wisata lainnya seperti itu terutama untuk memperkenalkan kota Salatiga 

tadi. Jadi, istilahnya jangn setelah pemilihan kita udah stuck gitu, yang kita harapkan itu 

duta wisata duta wisata itu juga  tetep ini ya mungkin jangan cuman juara 1,2 atau 

mungkin yang dinobatkan sebagai Duta Wisata atau Mas dan Mbak. Cuma tetap ada 

kaitannya, mungkin kalo gak salah disebutnya di Pandawa ya. . 

A : Iya. 

B : Nah itu jangan cuman nama, Pandawa. Sekarang namanya Pandawa mungkin banyak 

orang bertanya Pandawa itu apa? Fungsinya apa dan mereka itu siapa? Seperti itu. Jadi 

yang kita harapkan, Bisa lebih apa ya e.. Action nya, mungkin seperti itu. Jadi mungkin 

orang, lebih ini ya akan lebih mengenal Duta Wisata atau mungkin Mas dan Mbak itu oh 

iya mereka itu mungkin e.. Inilah lebih memajukan Salatiga jadi bukan cuman sekedar icon 

ya. Tapi mereka ada real action nya.  

A : Kemudian, apakah ibu asli Salatiga? Tadi dari Boyolali ya. 

B : Iya, kebetulan saya nggak tinggal di Salatiga. Cuman kan saya pulang pergi. 

A : Ngelaju ya? 

B : Iya laju. Pulang pergi Salatiga Ampel.  

A : Berarti belum pernah tinggal di Salatiga? 

B : Belum 

A : Berarti ngelaju Ampel ya? 

B : Iya 

A : Berapa lama anda berada di dalam usaha ini? 

B : Kurang lebih hampir 6 tahun. 

A : 6 tahun, yang dari 2008 itu ya? 

B : ee. Iya dari 2008. 
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A : Kemudian, menurut anda bagaimana perkembangan usaha dan pariwisata Kota Salatiga 

beberapa tahun belakangan ini khususnya 4 tahun terakhir? 

B : Emm.. Bisa dibilang cukup  berkembang ya. Terutama untuk wisata yang kita bilang 

buatan ya. Terus terang memang kita pernah mendengar isu juga adanya pembangunan 

taman kota kemudian sekarang yang di Selasar Kartini. Itu mungkin sedikit banyak bisa 

membantu cuma, itu kembali lagi belum di optimalkan jadi mungkin kadang kita kesulitan 

untuk menggandeng atau istilahnya dari tempat kita ke Dreamland mau kemana lagi ya. 

Nah mungkin untuk pemerintah juga harus melihat itu lebih dalam karena memang itu 

salah satu potensi, terutama wisata mungkin kaitannya kita bisa dengan kuliner, pusat 

oleh-oleh. Terus terang di Salatiga sendiri saya belum menemukan itu, jadi kadang kalo 

kita ditanya ee.. “Kita mau pusat oleh-oleh dimana ya?”. Kita juga bingung jawabnya. 

Aduh iya, padahal itu kan bagian dari pariwisata juga ya itu nda bisa dipisahkan. Jadi 

mungkin e..kalo saya bilang ya sudah berkembang cuman belum maksimal dan belum 

optimal tadi.  

A : Apakah anda merasakan dampak dari adanya Duta Wisata Kota Salatiga dalam usaha 

yang bergerak di usaha wisata Dreamland ini? 

B: Mungkin sedikit banyak ada, cuma apa ya e..hanya momen-momen tertentu tadi 

mungkin juga kita senang salah satu bagian dari proses seleksi ya dari duta wisata Salatiga 

sendiri kita senang cuma yang kita harapkan tadi tidak cuman setelah seleksi mereka tau 

Dreamland seperti apa cuma kadang mereka bertemu dengan orang, kae lho Dreamland 

Salatiga ini nah mungkin kan kita tau ya itu sudah mereka sampaikan atau belum cuma ya 

harapan kita sedikit banyak kalo untuk  dampak real nya kita belum tau cuma ya itu tadi 

mudah-mudahan dari proses seleksi yang diadakan disini dan proses pengenalan kita ee 

saat kunjungan kesini bisa menjadi salah satu e.. Apa ya, hal positif yang bisa dilakukan 

oleh duta wisata.  

A: Apakah menurut anda mempunyai kerjasama dengan duta wisata Kota Salatiga dapat 

menguntungkan usaha ini?  

B : Dapat, asal dengan konsikuensi e itu tadi bener-bener ya seperti itu mungkin juga kalo 

selama ini kita lakukan kan mungkin seperti saya bilang tadi kan cuman sebagian , itupun 

mereka tergabung dalam Dreamland Organizer jadi bukan mereka semata-mata duta wisata 

cuman kita ambilnya memang dari anak-anak duta wisata, sedikit banyak kan tau 

Dreamland seperti apa. Jadi, kalo memang seandainya ee fokus atau benar-benar mungkin 

kita ini ya kita buat sesuatu ee program berjalannya saya kira juga akan menguntungkan. 

A : Kemudian apakah banyak orang luar Kota Salatiga yang menggunakan jasa disini? 

B : Banyak sekali, memang karena pengunjung kita kebanyakan dari luar kota. 
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A : Oh dari luar kota? 

B : Iya, memang.  

A : Darimana saja? 

B : Itu, dari Pati, dari Pekalongan, dari Sragen, Jogjakarta,  di Surakarta, Solo, Klaten, 

Magelang. 

A : Kalo mengetahuinya gimana caranya? 

B : ee... Mereka bisa dari web kita trus baliho yang kita pasang di kota-kota besar, ada juga 

dari internet atau kan mungkin kita ada agenda untuk promosi ya marketing dari tour kota 

jadi kita, ee flyer mungkin seperti ini (menunjuk flyer diatas meja) atau brosur kita 

bagi-bagi. Sering juga sih mereka kadang “Saya ini baca ini apa ini apa “. Mungkin juga 

dari sodara di Salatiga ada.  

A : Untuk Salatiga nya banyak atau? 

B : Untuk Salatiga mungkin lumayan banyak, ya cuman memang belum semua tapi justru 

kebanyakan dari luarkota. Ya kalau perbandingannya mungkin juga orang Salatiga bisa 

dibilang apa ya, eh sama juga sih mbak kadang kalo kita orang Salatiga kita penggennya 

keluar. 

A : Main diluar ya.. 

B : Iya. Subsidi silang ya. 

A : Dapatkah saya mengetahui tentang perkembangan bisnis selama 3 atau 4 tahun 

belakangan ini? 

B : Maksudnya tempat usaha wisata saya? 

A : Iya. 

B : Secara perkembangannya, saya kira kita sudah ee lumayan pesat ya, kita ada tambah 

beberapa wahana, kita juga ada perluasan wahana, kita ada tambahan karyawan, jadi kita 

ee lumayan., perkembangan kita pesat. Jadi untuk taun-taun kedepannya kita bisa lebih 

berkembang. Yang kita harapkan juga peran aktif dari duta wisata, sedikit banyaknya bisa 

membuat kita jauh lebih berkembang kan juga mungkin bisa dibilang ini ya kalo orang tau 

mungkin Dreamland-Dreamland mana Salatiga kan sedikit banyak orang kita membawa 

nama Salatiga walaupun mungkin kalo kita bilang sebenarnya kita bukan punya nya 

Pemkot Salatiga tapi apapun alasannya, apapun kondisinya  kan kita bagian dari Salatiga 

jadi kita gak bisa lepas dari itu.  

A : Kalo boleh tau nih wahana apakah ada yang nanti ditambah lagi?  
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B : Ini kita masih proses ya karena kita masih ada usaha pembebasan lahan, rencana 

kedepannya kita memang masih ada untuk planningnya kita ada sirkuit gokart gitu sama 

mungkin kalo ga paintball cuman memang  baru proses . 

A : Ya semoga sukses ya. 

B : Amin. 

Narasumber  : Pengelola Bisnis Kuliner Ronde Jago Generasi ke-4 Salatiga 

Nama Narasumber : Erlangga 

Status   : Mahasiswa Universitas Kristen Satya Wacana  

Tempat Wawancara : Ronde Jago 

Waktu Wawancara : 9 Juli 2014, Pukul 15.46 WIB 

Durasi Wawancara : 16:14 

Keterangan : 

M = Maria (penulis) 

N = Narasumber  

Wawancara : 

M : Selamat sore pada pukul 15:46 WIB, saya akan mewawancarai salah satu narasumber 

saya yang mempunyai usaha di bidang kuliner yaitu Ronde Jago. Silahkan perkenalkan 

N : Ya nama saya Erlangga, saya generasi ke empat yang sekarang mengelola Ronde Jago 

Salatiga. 

M : Ok, kemudian ini generasi keempat ini tahun ke empat atau bagaimana ? 

N : Enggak, ronde jago disini sudah berdiri dari Tahun 1964. 

M : Oh lama sekali. 

N : Betul dari kakek buyut saya dan saya sudah nerusin usaha ini tahun ke tujuh. 

M : Ok pertanyaan pertama, pernahkah anda mendengar atau mengetahui tentang Duta 

Wisata Kota Salatiga, kalau iya apa saja yang anda ketahui ? 

N : Iya saya pernah mendengar tentang Duta Wisata Kota Salatiga, nggak banyak sih yang 

saya ketahui, yang saya tahu ya Duta Wisata Salatiga yang bertugas untuk mempromosikan 

dan membawa nama Kota Salatiga dimata masyarakat luas untuk mempromosikan segala 
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aspek budaya ataupun apa yang dimiliki Kota Salatiga supaya diketahui oleh masyarakat 

luas. 

M : Kemudian, pernahkah anda terlibat kerja sama dengan mereka ? 

N : Belum, belum pernah. 

M : Misalkan pihak lain dengan ronde jago juga belum pernah juga atau sudah pernah ? 

N : Kalau untuk kerja sama secara konkrit belum pernah cuman kalau memang waktu itu 

ada pemilihan Duta Wisata Salatiga Tahun 2010 kalau nggak salah, mereka pernah pesen 

ronde untuk acara itu tapi belum pernah kerja sama secara langsung. 

M : Oh begitu kemudian, apakah anda tahu apa saja peran Duta Wisata Kota Salatiga ? 

N : Emm nggak banyak sih ya, itu yang saya tahu dia paling harus bisa mempromosikan 

dan memperkenalkan budaya Kota Salatiga entah itu dari mulai kerajinannya, 

makanannya, tempat pariwisatanya membawa nama Kota Salatiga untuk ke dunia luar, 

paling itu aja sih yang saya tahu. 

M : Kemudian, menurut anda apakah Duta Wisata Kota Salatiga sudah memberikan 

kontribusi pada Kota Salatiga khususnya dalam bidang promosi ? 

N : Sudah, saya bilang sampai saat ini sudah lumayan cukup ya karena saya juga jujur terus 

terang banyak mendapat pelanggan berdasarkan apa yang sudah mereka banyak lakukan 

sampai saat ini. 

M : Informasinya itu apakah langsung orang itu sebutkan atau bagaimana ? 

N : Enggak, memang banyak orang-orang yang baru datang kesini, banyak juga dari yang 

pernah saya tanya juga kepada pelanggan-pelanggan mereka tahu berdasarkan dari 

informasi atau bisa dari web itukan merupakan peran dari Duta Wisata Salatiga. 

M : Tapi apakah pernah ada selain dari web itu mereka tahu ronde jago ini benar-benar dari 

Duta Wisatanya sendiri ? 

N : Hemm.. kayaknya sedikit banyak ada yang tahu ya, solanya waktu itu juga pernah itu 

putri Duta Wisata Salatiga Tahun 2007 atau 2006 namanya Mba Tasya itu pernah bawa 

tamu kesini. 

M : Oh begitu, berarti memang jadi ada tugasnya mempromosikan ya ? 

N : Iya betul itu kalau enggak salah tahun 2006 atau 2007 itu namanya Mba Tasya tapi saya 

kurang jelas apakah dia duta wisatanya ataukah dia finalis atau dia juara favorit tapi dia 

pernah ikut Duta Wisata Kota Salatiga dan dia mendapatkan juara juga kalau enggak salah. 
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M : Ok kemudian, apakah menurut anda duta wisata itu penting ada di Kota Salatiga ? 

N : Hemm penting ya perannya kalau saya bilang soalnya kan seperti kita tahu Salatiga kan 

kota kecil bukan kota besar terus tempat wisatanya juga sebenarnya untuk kota Salatiga 

sendiri ya kurang, tapi mungkin masih banyak yang bisa dipromosikan selain 

tempat-tempat wisata Kota Salatiga misalnya kerajinan-kerajinan yang dimiliki Kota 

Salatiga, makanan-makanan atau mungkin makanan ciri khas kaya ada ting-ting terus ada 

anyaman yang apa eceng gondok betul kan terus ada ronde sendiri juga, masih banyak yang 

bisa dipromosikan dikota salatiga juga karena memang yang bisa ditonjolkan paling 

maksimal ya cuman dibidang itu. 

M : Kemudian, menurut anda sebagai salah satu ikon Kota Salatiga, apakah yang harus 

Mas dan Mba Duta Wisata lakukan untuk kemajuan Kota Salatiga khususnya dalam 

mempromosikan dan membawa nama baik Kota Salatiga ke masyarakat luas ? 

N : Ya apa yang udah ada saat ini terus dipertahankan terus ditingkatin lagi, banyak yang 

bilang Kota Salatiga itu kota transit jadi ya jadikan Kota Salatiga itu sebagai kota transit 

yang bisa dikunjungi oleh setiap masyarakat dari luar kota sehingga jadi masyarakat luas 

dari luar kota Jawa Tengah pun bisa tau apa sih Kota Salatiga itu, tetap lebih gencar 

dipromosiinnya untuk apa yang dimiliki Kota Salatiga. 

M : Kemudian, apa kritik dan saran anda untuk generasi penerus Duta Wisata Kota Salatiga 

nanti ? 

N : Kritik nya mungkin sampai saat ini saya melihat kurang terekspos, mungkin harus ada 

campur tangan dari pemerintah juga untuk bisa lebih apa ya lebih mengekspose lagi 

terutama dari duta wisatanya sendiri soalnya sekarang kayak misalanya ada pemilihan duta 

wisata itu ya saya rasa ga semua orang Salatiga tau ada ajang pemilihan itu jadi lebih 

dipromosikan lagi lebih diekspose lagi jadi campur tangan pemerintah lebih besar lagi 

karena banyak juga juga orang yang gak tau oh ada pemilihan duta wisata oh saya ga tau 

gitu lo jadi masih kurang itu dibidang itu saja. Sarannya itu buat Duta-Duta Wisata Kota 

Salatiga tetap mempromosikan tetap tunjukan sama kota-kota lain kalau Salatiga itu 

memang kota kecil tapi kota yang patut untuk dikunjungin dan layak didatengin sehingga 

kota Salatiga kedepannya bisa lebih maju dan lebih ramai terutama untuk tempat-tempat 

yang bisa dikunjunginya jadi orang luarpun lebih tau kota Salatiga itu gimana, kota 

Salatiga itu ada apa. 

M : Kemudian, apakah koko ini asli Salatiga dan berapa lama tinggal di Salatiga ? 

N : Saya bukan asli Salatiga, ayah saya asli Salatiga ibu saya asli orang Bandung, Jawa 

Barat, saya lahir di Jawa Barat, saya pindah di Salatiga pada tahun 1999 setelah kerusuhan 

itu, karena pada saat itu situasi di kota besar kan genting banget kan, mungkin pikiran 
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orang tua saya untuk pindah kesini lebih aman jadi saya berarti udah dari tahun 1999 sudah 

tinggal di Kota Salatiga. 

M : Kemudian, berapa lama anda berada dalam usaha ini ? 

N : Hemm,saya sebenarnya sudah berkecimpung dari usaha ini sejak kelas 2 SMA, berarti 

pada tahun 2004. Jadi mulai pada 2004 itu sudah berkecimpung pada usaha ini, cuman baru 

tujuh tahun belakang ini saya baru memegang semua apa yang ada di usaha ini. 

M : Berarti baru tujuh tahun belakang ini, kemudian menurut anda bagaimana menurut 

anda perkembangan usaha dan pariwisata Kota Salatiga beberapa tahun belakang ini 

khususnya empat tahun terakhir ? 

N : Perkembanganya saya lihat ya semakin menuju ke arah aspek yang lebih bagus cuman 

masih kurang kalau boleh saya bilang tapi sudah lebih baik kalau melihat dari empat tahun 

belakangan ini sudah mulai lebih baik, Kota Salatiga juga kita lihat sudah semakin ramai 

kan, semakin banyak orang berkunjung ke Kota Salatiga. 

M : Selain ramai, suksesnya itu diliat dari aspek mana saja menurut koko ? 

N : Suksesnya saya liat, kita liat aja dari apa yang dimiliki dari Kota Salatiga kan, misalnya 

kaya oleh-olehnya atau tempat-tempat hotelnya atau penginapannya karena kan semakin 

banyak perkembangan kan di Kota Salatiga saati ini kayak tempat hotel-hotel yang baru 

banyak bermunculan terus tempat-tempat makan yang ramai selalu banyak dikunjungi 

apalagi pada hari libur gitu kan terus sudah mulai tempat perdagangan-perdagangan 

banyak orang yang sudah mulai menginvest untuk buka usaha di Kota Salatiga, saya liat 

dari situ sih. 

M : Ok kemudian, apakah anda merasakan dampak dari adanya Duta Wisata Kota Salatiga 

dalam usaha anda ? 

N : Saya merasakan sedikit banyaknya perkembangan ya khususnya empat tahun 

belakangan ini, cukup ya kalau menurut saya. 

M : Emm itu lebih banyak yang datang atau promosinya sampai keluar-luar atau gimana ? 

N : Iya betul, sekarang tu bisa dibilang lebih rame terus lebih banyak orang-orang baru 

yang datang, biasanya kalau siang itu sepi baru rame menjelang malam, sekarang siang pun 

sudah mulai lumayan sudah mulai ramai sampai malam jadi ya cukup signifikan ya saya 

bilang. 

M : Emm kan yang waktu duta wisata yang datang itu yang tahun 2006 itu kan, nah kalau 

yang untuk tahun-tahun belakangan ini kira-kira pakah tetap memberikan efek atau tidak ? 
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N : Secara tidak langsung pastinya memberikan efek buat saya, nggak cuman buat saya tapi 

juga buat semua yang di Kota Salatiga merasakan itu cuman untuk beberapa tahun 

berlakangan ini saya gak tahu duta wisatanya tuh siapa. 

M : Oh tidak tahu ? 

N : Ga tau. 

M : Berarti kurang terekspose ya ? 

N : Iya makanya itu kan saya bilang sebaiknya lebih diekspose gitu siapa sih Duta Wisata 

Kota Salatiga tuh siapa jadi dijadikan ikon gitu, dia kan dipilih sebagai Duta Wisata Kota 

Salatiga kan kalau bisa ya dijadikan ikon sekalian ya, jadi setiap ada acara apapun 

tonjolkan dia, jadi ini loh orang yang kedepannya akan membawa Kota Salatiga dimata 

luar dimata masyarakat umum, siapa dia gitu kan jadi ga cuman pemimpin Kota Salatiga 

nya aja yang dikenal, duta wisatanya juga harus dikenal karena jujur sampai sekarangpun 

kalau boleh ditanya duta wisata yang terakhir tuh siapa saya gak tau. 

M : Oh gitu, oh ya saya kan dengar-dengar kan ini kan memang terkenal diluar sampai Pak 

Bondan juga pernah datang kesini ya terus banyak artis, itu kira-kira mereka tahu disini 

dari mana ya ? 

N : Kalau saya pernah tanya mereka banyak tahu  disini kebanyakan dari mulut kemulut 

orang-orang terus banyak juga kan orang-orang asli Salatiga yang tahu disini yang 

sekarang mereka punya usaha atau mereka bekerja di Jakarta. Kalau Pak Bondan tau itu 

dari web, jadi ada penulis blogger lah ya yang dia penulis dan suka kuliner, dia datang 

ketempat-tempat yang seperti ini terus dia tulis di web nya dia posting terus Pak Bondan 

untuk acara Wisata Kuliner nya itu banyak cari informasi dari situ. 

M : Oke, kemudian apakah banyak orang luar yang sering datang kesini ? 

N : Iya kebanyakan yang datang orang luar, jadi kalau misalnya untuk hari senin sampai 

hari kami situ orang Salatiga sama sekitarnya paling Semarang Solo gitu tapi kalau udah 

Sabtu Minggu banyak banget orang luar kota datang apalagi kalau hari-hari libur panjang 

kaya Hari Raya Idul Fitri atau Natal Tahun Baru itu lebih banyak dari orang Jakartanya. 

M : Oh orang Jakarta ? 

N : Orang Jakarta semua malah yang sering datang kesini. 

M : Oh gitu jauh-jauh ya. 

N : Iya betul. 

M : Ok berarti dari web. 
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N : Iya dari web dan sudah masuk televisi juga kan, gak cuman Pak Bondan terus waktu itu 

juga ada Benu Bulo itu pernah terus ada ANTV itu pernah terus METRO TV juga acara 

yang enterpreneur itu juga pernah terus TPI Santapan Nusantara juga sudah jadi 

kebanyakan mereka juga tahu dari TV. 

M : Ok kemudian pertanyaan terakhir, dapatkah saya mengetahui perkembangan bisnis 

koko selama beberapa tahun belakangan ini, apakah meningkat atau gimana ? 

N : Iya meningkat, ya kalau bisa dimasukin presentase ya empat tahun belakangan ini 

hampir 90% peningkatannya jadi memang saya bisa merasakannya empat tahun 

belakangan ini cuman paling terasa dua tahun belakang ini terasa banget peningkatannya, 

kalau empat tahun sih masih ya mungkin naik turun tapi dua tahun belakangan ini terasa 

banget peningkatannya cukup signifikan banget, ya syukurlah. 

M : Ya Syukurlah, oke sepertinya itu saja yang ingin saya ketahui, terima kasih untuk 

wawancara pada hari ini. Selamat sore. 

 

 

Narasumber  : Staff Humas Laras Asri Hotel Resort and Spa 

Nama Narasumber : Desta Venando 

Tempat Wawancara : Rumah saudara Desta 

Waktu Wawancara : Februari 2015 

 

Keterangan : 

M = Maria (penulis) 

N = Narasumber  

 

M : Pernahkah anda mendengar atau mengetahui tentang Duta Wisata Kota Salatiga? 

N : Pernah, yang saya ketahui tentang Duta Wisata adalah ajang dimana setiap 

pemerintah kota daerah atau provinsi memilih perwakilan satu orang putri dan putra untuk 

dijadikan misalnya icon dari kota tersebut.  

M  : Oh iya, berarti sudah lama tau? 
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N  : Sudah 

M : Dari pertama tinggal disini? 

N : Iya, dari pertama tinggal disini 

M : Tapi itu dulu katanya namanya bukan duta wisata ya ? 

N : Dulu namanya Mas dan Mbak 

M : Mas dan Mbak ya, Oh ya.. Kemudian, pernahkah anda terlibat kerjasama dengan 

mereka? 

N  : Eee.. selama 3 periode kami pernah bekerjasama untuk duta wisata ini.  

M : Itu kalo boleh tau apa aja ya maksudnya kerjasamanya? 

N : Kerjasamanya dalam bentuk promosi, promosi setelah mereka terpilih ya dan 

sebelum mereka terpilih biasanya kita support untuk beberapa hadiah, baik finalis maupun 

pemenang. 

M : Kalo boleh tau seingat mas itu tahun berapa aja ya? 

N : Tahun 2012, 2013. 

M : 2012 dan 2013? 

N : Iya. 

M : Itu kan kalo saya tau kan voucher berenang, nah selain yang itu kata mas ada dinner 

ya? 

N : Ada dinner, pemenang kita kasih dinner berdua lalu kita kasih beberapa video promo 

tentang Laras Asri. 

M : Oh berarti yang juara 1 nya kemarin dapet? 

N : Huum dapet. 

M : Berarti dinner sama voucher berenang itu ya? Kemudian, apakah anda tau apa saja 

peran Duta Wisata Kota Salatiga? 

N : Untuk peran duta wisata sendiri itu yang pertama mempromosikan, yang pertama itu 

reprentasi Kota Salatiga itu sendiri, yang kedua untuk mempromosikan sumber daya 

daerah baik itu pariwisata dan lain-lain yang ada di Kota Salatiga.  
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M : Sepertinya banyak tau ya mas..hehe. Menurut anda apakah Duta Wisata Kota 

Salatiga sudah memberikan kontribusi pada Kota Salatiga khususnya dalam bidang 

promosi? 

N :  Kalo kontribusi tentunya sudah, namun ada beberapa aspek yang belum diperbaiki 

itu salah satunya adalah pemerintah kota khususnya di Dishubkombudpar itu harus 

memberikan dana yang cukup besar. Karena yang namanya promosi itu kan gak berbicara 

sejuta puluhan juta, dengan biaya besar tentunya akan lebih efektif. 

M : Berarti kalo saya menarik kesimpulan, ini maksudnya lebih baik ada bendanya dulu 

baru dipromosikan. 

N : betul 

M : Jadi misalkan kalo melihat keadaan yang wisata di Salatiga itu, menurut anda Duta 

Wisata itu udah berperan belum? Kalo melihat yang sudah ada ini aja  

N : Kalo yang sudah ada ini tentunya sudah, sangat besar sekali. Namun, Salatiga ini 

bukan kota pariwisata. Salatiga adalah kota transit dan bukan kota visit, jadi hanya transit. 

Salatiga hanya memiliki 4 kecamatan dan tempat wisatanya terbatas, justru tempat wisata 

hanya ada di pinggiran Kota Salatiga yang notabene nya adalah Kabupaten Semarang , 

seperti itu. Jadi memang yang biasa dipublikasikan seperti properti-properti itu, Laras Asri, 

Grand Wahid trus ada beberapa kuliner, kemudian ada batik-batik khas hanya saya tahu 

selama ini peran mereka disitu. 

M : Berarti, tapi kira-kira menurut anda kalo mau bikin kota wisata itu mungkin gak sih 

Salatiga? 

N : Sangat dimungkinkan, karena Salatiga sendiri memiliki potensi yang cukup besar 

tinggal bagaimana pemerintah daerah memberikan regulasi yang mudah bagi investor. 

Karena semakin banyak investor yang masuk dengan regulasi mudah dengan insentif pajak 

yang dikurangi tentunya akan meningkatkan ekonomi dan sosial budaya Kota Salatiga. 

M : Oya sebelumnya maaf ini saya belum tanya nama lengkapnya , bisa perkenalkan diri 

N  : Nama saya Destavenando, bisa dipanggil Nando, saya salah satu staf di Laras Asri 

Resort dan Spa menangani di bagian promosi dan kehumasan. 

M : O iya, oke. Kemudian, menurut anda duta wisata itu penting ada di Kota Salatiga? 

N : Dikatakan penting dan gak penting Duta Wisata itu harus penting sekali karena itu 

sebagai representatif, seperti di perusahaan itu pasti ada Humas, nah seperti itu.  Jadi 

Humas, peran Humas, duta wisata seperti itu, jadi duta wisata sebagai Humas di Kota 

Salatiga. 
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M : Kemudian menurut anda sebaga salah satu icon Kota Salatiga, apakah yang 

seharusnya Mbak Mas Duta Wisata lakukan untuk kemajuan Kota Salatiga khususnya 

dalam mempromosikan dan membawa nama baik Kota Salatiga dan masyarakat luas? 

N : Mempromosikan Kota Salatiga, icon Duta Wisata ya. Itu tentunya tidak hanya di 

Kota Salatiga itu sendiri, nah kita harus bisa mempromosikan di luar, misalnya di wilayah 

luar Salatiga, Semarang, Solo, Jogja. Orang itu pada gaktau Salatiga itu dimana. Kita 

pasang media promosi, iklan baliho disana. Nah, tapi sebelum itu harusnya kita siapkan 

infrastrukturnya jadi gak mungkin kan kita mempromosikan sesuatu misalnya kita 

mempromosikan makanan, tapi makanannya belum jadi, nah seperti itu. Kita harus 

membuat sedemikian rupa wisata di Salatiga itu maju dan berkembang dulu. Nah tentunya 

Duta Wisata ini akan membawa “Peran” yang lebih baik pada Kota Salatiga. 

M : Berarti kan kesimpulannya harus ada bukti nyata dulu ya, kaya kita pnya pulpen, kita 

harus punya pulpen dulu baru bisa mempromosikannya 

N : betul. 

M : Apa kritik dan saran anda untuk generasi penerus Duta Wisata Kota Salatiga 

nantinya? 

N : Untuk saran dan kritik tentunya banyak ya, jadi tiap generasi memiliki satu genre 

yang berbeda-beda. Dan saya kedepan, 2015 2016 nanti, duta wisata itu kan gak harus 

cantik, cantik penting tapi harus pintar. Bagaimana dia mengolah kecerdasannya dia 

dengan keterbatasan yang kita miliki, misalnya pemerintah Kota menyuport dana yang 

tidak begitu banyak,  kita sedemikian rupa bisa membawa diri kita sebagai representatif 

misalnya kita mencari sponsor untuk diri kita sendiri. Nah, sponsor perusahaan 

telekomunikasi atau apa, representatif akan lebih efektif karena secara tidak langsung 

generasi akan selalu tumbuh, nah kalo tidak istilahnya tidak diberikan pengalaman yang 

cukup regenerasi seperti itu, tentu akan sulit untuk berkembang. Nah dari mantan-mantan 

duta wisata ada peran lah.  

M : Kan kalo duta wisata Kota Salatiga itu dihubungkan dengan brand, beauty, behaviour 

tapi menurut anda yang paling penting yang mananya? 

N : Kalo yang penting sebetulnya pertama itu brand, karena 3 item itu seperti contohnya 

kalo kita mempromosikan kita punya kue, kalo kue kita gak punya nama? Kita mau jualan 

seperti apa? Kue kita enak banget, dikemas dengan baik tapi kue kita tidak punya nama 

terus kalo sebagai duta wisata, kalo brandnya kuat otomatis dari aspek manapun sponsor, 

pendengar, pemerintah daerah akan memberikan kontribusi yang baik. Kenapa saya 

memilih brand? Karena saya orang promosi, nah karena brand itu penting. Jadi merk Duta 

Wisata itu apa? Apa sih yang bisa dijual dari Duta Wisata? Duta Wisata Salatiga itu apa 

kan harus aware dulu sama duta wisatanya itu seperti apa.  
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M : Berarti cantik itu gak harus ya? Yang penting dia punya kepintaran trus bisa 

membrandkan diri 

N : Cerdas. 

M : Cerdas yah. 

N : Karena buat apa kita cantik tapi kalo kita gak punya pengalaman, kita tidak bisa 

mengelola sumberdaya yang ada di daerah. 

M : Apakah mas asli Salatiga? Dan sudah berapa lama tinggal disini? 

N : saya asli Salatiga, saya tinggal sejak 28 tahun yang lalu. 

M : Berarti dari lahir? 

N : huum 

M : Berarti kan maksudnya kita bisa tahu, udah tau banget tentang duta wisata Kota 

Salatiga ya. 

N : Huum betul. 

M : Berapa lama anda bekerja di Hotel Laras Asri? 

N : Saya, bekerja di Laras Asri sudah 4,5 tahun ini.  

M : Tapi 4,5 tahun itu memang selalu di bagian Humas? 

N : Di bagian Humas, promosi. 

M : Menurut anda bagaimana perkembangan usaha dan pariwisata Kota Salatiga 

beberapa tahun belakangan ini? Khususnya sekitar 4 tahun belakangan ini. 

N : Untuk usaha saya kira Salatiga stagnan, tidak ada perkembangan. Karena pemerintah 

daerah memang kurang serius untuk menggarap sektor ini. Sebenarnya sektor ini Salatiga 

bisa mengembangkan kota, kemajuannya lewat sektor pariwisata tadi. Tapi pemerintah 

daerah kurang begitu memperhatikan pariwisata. 

M : Berarti gak ada kemajuan ya? 

N : gak ada kemajuan. Meskipun banyak sekali tempat-tempat yang baru, seperti Selasar 

Kartini. Contohnya Selasar Kartini, selasar kartini itu kalo di Solo itu ada pasar apa ya kalo 

tiap malam minggu, itu ada pasar malam, tapi itu menjajakan berbagai macam dagangan 

yang oleh dari masyarakat, itu tidak dipungut biaya. Yang penting masyarakat datang 

kesitu dan kalo pulang bersih-bersih. Itu kan secara tidak langsung membantu 

meningkatkan perekonomian pariwisata.  



 

 224 

M : Tapi kalo di selasar kayanya malah gak boleh jualan ya? 

N : Nah, justru itu kenapa gak boleh berjualan. Itu sekarang dibikin buat apa, kalo dibikin 

tongkrong-tongkrongan ? Sekarang kalo dibikin jualan, dibuat aja seminggu sekali buat 

malam minggu khusus itu aja, untuk jualan-jualan, berkumpulnya anak muda semuanya di 

situ.  

M : Apakah anda merasakan adanya dampak dari duta wisata Kota Salatiga dalam 

pekerjaan anda ? 

N : Dampak pasti ada, secara tidak langsung kami sebagai sponsorship, secara tidak 

langsung akan dipromosikan oleh duta wisata dan finalisnya. 

M : Apakah menurut anda mempunyai kerjasama dengan duta wisata Kota Salatiga itu 

memang menguntungkan?  

N : Sangat menguntungkan, karena saya sebagai promosi dan Humas itu intinya duta 

wisata itu seperti wartawannya, wartawan gratis karena kita support mereka, mereka 

support kita. Kita saling menguntungkan, mereka mempromosikan kegiatan kami, properti 

kami di Laras Asri dan disiarkan di pihak luar.  

M : Apakah banyak orang luar Salatiga yang datang ke Laras Asri? 

N : Luar Salatiga sangat banyak sekali, kebetulan kami konsepnya memang berbeda dan 

hanya salah satu hotel bintang 4 yang ada resort yang di Salatiga. Sehingga segmen kami 

jelas, orang luar itu biasanya tingkat ekonominya lebih tinggi misalnya orang Jakarta, 

Bandung mereka kan biasanya melihat ekonomis mereka seperti apa. 

M : Kalo boleh tau ini kan Laras Asri semakin besar, semakin meluaskan usahanya. Nah 

itu, kalo melihat dari pariwisata Kota Salatiga itu kan katanya stagnan, bagaimana mencari 

untuk konsumennya, sedangkan pariwisata kita tetap. 

N : Jadi memang selama ini kita tidak bergantung pada pemerintah, karena kita tau 

pemerintah memang kurang serius dalam menghadapi itu. Strateginya kita memang 

menggunakan budget kami, budget kami terbatas, hanya kisaran berapa ratus juta setahun 

tapi kita maksimalkan dengan sumberdaya lokal, kita promosi lewat website dan social 

media. Tentunya kita selalu mengadakan promosi diluar darerah maupun luarnegeri. Ya, 

untuk 2014 kemarin kita promosi ke Singapura, untuk 2015 ini kita ke Malaysia, Brunei 

Darusallam. 

M : Kalo boleh tau, kan misalnya promosi kesana, udah mahal-mahal kesana. Nah, trus 

yang kita dapatkan apa? Sedangkan, kalo di Salatiga ada wisata otomatis mereka tertarik ke 

hotel, kemudian misalkan kita memang gak ada karena memang masih stagnan trus 
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gunanya kira-kira mereka ke Laras Asri nah itu apa? Sedangkan, cuma tidur trus gak 

kemana-mana. 

N : itu yang sedikit saya luruskan, ketika kami datang ke Singapura promosi disana, kita 

tidak hanya membawa nama Laras Asri, kita membawa nama Indonesia, Jawa Tengah dan 

Salatiga. 

M : Oh gitu. 

N : Ada 4 item yang kita bawa kesitu, Laras Asri yang kita promosikan nomer 1, tapi 

tidak tentu kami memaksa konsumen untuk datang ke Laras Asri. Laras Asri dimana? Di 

Salatiga. Salatiga itu tempatnya seperti apa? Ada apa di dalamnya? Salatiga itu dimana? 

Jawa Tengah, Central Java. Nah, Central Java ada berapa? Ada 34 kota, kotanya apa aja, 

letaknya itu dimana Central Java? Di Indonesia. Nah brand, disitu tujuan kami hanya 

membangun brand, karena disitu hanya meningkatkan brand. Jadi tidak melulu kita datang 

ke Malaysia, Singapur orang harus datang ke Laras Asri, tapi setidaknya orang tau dulu, Oh 

Laras Asri itu di Indonesia, di Jawa Tengah di Salatiga.  

M : Ya sih, soalnya kan biasanya juga kalo mau ke Salatiga itu tujuannya ada mau 

kemana trus weekendnya ke Salatiga. Kalo Laras Asri lebih banyak yang nginep, rapat 

atau? 

N : Kami segmen MICE, semua disitu ada FIT Group dan restauran ya gak menginap, 

kami semua layani disitu. Salah satu hotel full service itu hanya di Laras Asri karena kita 

dari segmen menengah kebawah samapi menengah keatas.  

M : Soalnya saya kesana luas banget.Trus ada yang untuk tenis. Kemudian, pernahkah 

mas menanyakan darimana mengetahui info usaha ini ? 

N : Untuk info usaha kita selalu membuka feedback dalam media sosial dalam trip 

advisor. Ketika orang datang dia akan melihat baik buruk dari situ, nah untuk buruk kita 

akan memperbaikinya tetapi 95% komen yang ada adalah positif. Untuk facebook dan 

twitter itu hanya interaksi, tanya jawab konsumen. Mengenai darimana tau Laras Asri 

biasanya ada tiga, datang langsung ke Laras Asri, lewat online travel agent seperti Agoda, 

Traveloka lewat situ. Ketiga adalah referensi dari teman dan sodara, kita tidak pernah 

menanyakan tapi respon itu selalu ada di media sosial.  

M : Bolehkah saya mengetahui perkembangan usaha Laras Asri 4 tahun belakangan ini? 

N : Diluar 2015 perkembangan cukup bagus, kami dulu dari 2004 sampai 2012 kita 

memiliki 67 kamar dengan semua fasilitias untuk 2013-2014 kami membangun kamar 101 

jadi total hingga ada 168 kamar. Naik drastis, tap sejak kebijakan pemerintah PNS dilarang 

nginap itu membuat occupancy kami turun sampai70%. 
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M : Turunnya hingga sekarang? 

N : ya, hingga sekarang.Menurunkan occupancy hunian kami 70% itu tidak hanya di 

Laras Asri tapi semua hotel di Indonesia. Beberapa hotel di Solo juga sudah tutup.  

M : Ini semua PNS? 

N : Semua PNS. Permasalahannya seperti ini pemerintah pusat tidak mengetahui 

masalah yang terjadi, misalnya dinas A. Kalo dia rapat di hotel otomatis semua fasilitas ada 

disini tanpa menambah lagi. Kalo meeting sendiri dia harus sewa lcd dan lain-lain sehingga 

jatuh lebih mahal dan tidak praktis. Rapat di hotel akan mempermudah mereka, tinggal 

duduk dan datang. 

 

Narasumber  : Sales and Marketing Manager Grand Wahid Hotel Salatiga 

Nama Narasumber : Titania  

Tempat Wawancara : Grand Wahid Hotel Salatiga 

Waktu Wawancara : 30 Juni 2014, Pukul 14.40 WIB 

Durasi Wawancara : 09:50 

Keterangan : 

M = Maria (penulis) 

N = Narasumber  

Wawancara : 

A : Selamat siang pada pukul saya akan mewawancarai salah satu narasumber saya pada 

pukul 14.40 WIB. Ya mungkin bisa perkenalkan dirinya.  

B : Terimakasih mbak Maria, saya Tita Sales Marketing Manager Grand Wahid Hotel. 

A : Oke terimakasih. Pertama-tama yang ingin saya tanyakan adalah pernahkah anda 

mendengar atau mengetahui Duta Wisata Kota Salatiga? Kalo iya apa saja yang anda 

ketahui. 

B : Kalo duta wisata pasti pernah dengar, kalo yang saya ketahui itu duta wisata adalah 

perwakilan dari Kota Salatiga untuk memperkenalkan dan memajukan pariwisata Kota 

Salatiga, gitu mbak Maria. 

A : Pernahkah anda terlibat kerjasama dengan mereka atau duta wisata? 



 

 227 

B : Pernah, antara lain kita juga mengadakan table manner itu waktu pemilihan duta wisata 

Salatiga terus ada beberapa kegiatan juga termasuk salah satu lulusan dari duta wisata itu 

jadi tim Marketing disini. Juga, mas Doddy.  

A : Selain itu, sebelum table manner dan sebelumnya ada kedatangan salah satu mas duta 

wisata itu apakah pernah terjadi kerjasama ? 

B : Belum sih kalo dulu. Cuman kita dua kali ini memberikan table manner, jadi dua tahun 

kemarin sama dua tahun sebelumnya.  

A : tahun 2011? 

B : Iya.  

A : Oh 2011 pernah. Kemudian, apakah anda kira-kira tau apa saja peran Duta Wisata Kota 

Salatiga? 

B : Perannya membawa dan memperkenalkan nama baik Kota Salatiga juga 

mempromosikan Kota Salatiga juga memajukan pariwisata Kota Salatiga. 

A : Menurut anda apakah duta wisata Kota Salatiga sudah memberikan kontribusi kepada 

Kota Salatiga khususnya dalam bidang promosi? 

B : Udah mbak tapi harus lebih ditingkatkan lagi mungkin ya.  

A : Ditingkatkan nya seperti apa mbak? 

B : Untuk promosinya ya, lebih aktif lagi promosi untuk pengetahuannya juga di tambah 

lagi trus mungkin punya ide-ide kreatif yang baru. 

A : Apakah menurut anda Duta Wisata itu penting ada di Kota Salatiga? 

B : Ya penting.  

A : Menurut anda sebagai salah satu icon Kota Salatiga apakah yang harus Mas dan Mbak 

Duta Wisata lakukan untuk kemajuan Kota Salatiga? Khususnya dalam mempromosikan 

dan membawa nama baik Kota Salatiga ke masyarakat luas. 

B : Terutama mungkin dalam kehidupan sehari-hari itu membawa nama baik Salatiga, aktif 

melalui baik melalui fisik secara langsung maupun lewat internet. 

A : Internet? 

B : Ya, dunia maya begitu.   

A : Apakah ada hal yang lain kira-kira? 
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B : Untuk ini nya? 

A : Heeh untuk, mungkin apa kira-kira duta wisata harusnya bagaimana? 

B : Mungkin,ini juga ya ikut misalnya mungkin kalo ada kegiatan-kegiatan dari Pemkot 

yang keluar terutama dari Disparta (Dinas Pariwisata sekarang tergabung di 

Dishubkombudpar), yang keluar-keluar Salatiga. Kalo untuk mempromosikan gitu sudah 

ikut atau belum? 

A : Sudah. 

B : Kayanya udah cukup mungkin melalui internet ya yang belum terlalu banyak. 

A : Apa kritik dan saran anda untuk generasi penerus Duta Wisata Kota Salatiga nanti? 

Karena otomatis ini kan membawa Salatiga dan juga pihak-pihak yang ada di dalamnya. 

B : Tetap menjaga dan membawa nama baik tidak hanya untuk yang menjabat sebagai duta 

wisata aja tapi mungkin setelah itu di dunia kerja. 

A : Kritiknya, apakah ada? 

B : Gak ada sih selama ini, duta wisata yang kami kenal semua baik maksudnya gak ada 

masalah juga hahaha ... 

A : Kemudian, oya ini ada pertanyaan dengan skala yang berbeda. Apakah ibu asli 

Salatiga? Dan berapa lama tinggal di Salatiga? 

B : Saya bukan asli Salatiga, tapi sudah dari tahun ’99  

A : Tinggal di Salatiga? 

B : Tinggal di Salatiga.  

A : Dari tahun ’99 itu sebelumnya tinggal dimana bu? 

B : Di Bandung. 

A : Oh tinggal di Bandung. Berapa lama anda berada dalam pekerjaan ini, yaitu Sales 

Marketing Manager Grand Wahid Hotel Salatiga? 

B : Kalo kerja di Grand Wahid sudah sekitar 8 tahun.  

A : Sekitar 8 tahun, tapi kalo untuk menjabat jadi Sales Marketing Manager nya berapa 

tahun? 

B : Sekitar satu tahun.  
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A : Oh sekitar satu tahun. 

B : Iya. 

A : Lanjut mbak ya. Menurut anda bagaimana perkembangan usaha dan pariwisata Salatiga 

berapa tahun belakangan ini? 

B : Terus terang aja kami kesulitan untuk kalo misalkan ada tamu yang tanya di Salatiga itu 

tempat wisatanya mana saja? Ya karena kebanyakan masuk ke Kabupaten Semarang ya, 

jadi mungkin kami menjelaskannya ya seputar Salatiga tapi bukan masuk di Kotamadya 

Salatiga ya tapi sekitar Salatiga dan sentra-sentra industri kaya misalnya di Cengek atau di 

dekat-dekat sini, gitu aja sih. 

A : Menurut anda perkembangannya dari beberapa tahun khususnya 4 tahun terakhir 

selama di Salatiga apakah meningkat atau sama saja atau bagaimana? 

B : Sepertinya belum ada perubahan yang cukup besar ya, jadi sama kaya, jadi 

perubahannya cuman di pembangunan aja belum di pariwisatanya, di pariwisatanya belum 

terlalu.  

A : Apakah anda merasakan dampak dari adanya Duta Wisata Kota Salatiga dalam 

pekerjaan anda.? Kan hotel sangat dekat dengan wisata karena hotel merupakan tempat 

penginapan sehingga mungkin kalo ada yang datang kesini untuk ke pariwisatanya nanti 

menginap disini. Nah apakah dari adanya Duta Wisata Kota Salatiga menurut anda ada 

dampaknya untuk pekerjaan selama di hotel ini? 

B : Kalo selama ini belum terlalu banyak sih, belum terlalu banyak yang berhubungan sama 

Duta Wisata langsung ya.  

A : Berarti menurut anda belum ada dampak secara langsung dari Duta Wisata untuk 

pekerjaan di hotel ini? 

B : Ya. 

A : Kemudian, apakah menurut anda mempunyai kerjasama dengan Duta Wisata Kota 

Salatiga dapat memberikan keuntungan di dalam pekerjaan usaha perhotelan ini? 

B : Ya. Pasti mempunyai keuntungan ya karena mungkin dari tim duta wisata juga 

mempromosikan hotel-hotel yang ada di Salatiga ke luar kota gitu. 

A : Apakah banyak orang diluar Salatiga yang datang ke hotel ini/ ke kerjaan ibu sendiri? 

B : kalo tamu, tamu itu rata-rata kebanyakan dari luar kota.  

A : Paling jauh darimana? 
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B : Jauh. Kalo luarnegeri juga  banyak.  

A : Berarti banyak dari luar itu sudah banyak yang datang ya ke Hotel Grand Wahid.  

B  : Iya. 

A : Pernahkah ibu menanyakan mereka tahu info hotel ini darimana? 

B : Kebanyakan mereka mengenal Grand Wahid dari internet, dari website atau dari 

booking online. 

A : Untuk hasil wawancaranya terimakasih. Selamat siang.  

 

 


