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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang  

Pariwisata merupakan salah satu jenis industri baru yang mampu mempercepat 

pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan, standar 

hidup serta menstimulasi sektor-sektor lainya. Selanjutnya, sebagai sektor yang komplek, 

pariwisata juga merealisasi industri-industri klasik seperti industri kerajinan tangan dan 

cinderamata, penginapan dan transportasi (Wahab ,1975:55). Saat ini industri pariwisata 

merupakan salah satu faktor pendorong berputarnya roda perekonomian suatu daerah. 

Terlebih lagi bagi daerah yang memiliki banyak objek wisata didalamnya, sektor pariwisata 

menjadi keunggulan tersendiri yang patut dibanggakan dan dijaga oleh daerah tersebut agar 

menjadi semakin baik kedepannya. Sektor pariwisata juga akan memberikan banyak 

pemasukan bagi sebuah daerah yang sudah paham betul terhadap potensi pariwisata dan 

objek wisata didaerahnya tersebut.  

Objek wisata di Indonesia sudah mulai banyak dikembangkan oleh tiap masing-masing 

daerahnya. Objek wisata alam di Indonesia terdiri atas wisata laut, wisata darat, wisata 

pegunungan, dan serta wisata sejarah. Apabila sebuah daerah dapat mengemas objek wisata 

yang dimilikinya maka bukan tidak mungkin terwujud pemerataan pendapatan dan 

kesempatan berusaha bagi masyarakatnya.  

Salah satunya objek wisata yang terletak dikecamatan Ambarawa, Jawa Tengah. Disana 

terdapat sebuah objek wisata yang menawarkan wisata yang menggabungkan antara wisata 

sejarah dan wisata alam yang dikemas menjadi satu. Tempat wisata itu adalah Indonesian 

Railway Museum dan itu sangat menarik bagi masyarakat yang biasanya mendapatkan dua 

jenis wisata tersebut secara terpisah. Wisata sejarahnya didapatkan dari sejarah 

perkembangan kereta api di Indonesia dari zaman Belanda hingga saat ini, melihat koleksi 

kereta lokomotif kuno yang didatangkan dari wilayah Jawa Tengah dan luar Jawa, melihat 

koleksi peninggalan peralatan perkeretaapian zaman dahulu, hingga mengetahui sejarah dari 

gedung stasiun Ambarawa (Williem 1). Serta wisata alamnya didapatkan saat para 

pengunjung Indonesian Railway Museum diajak berkeliling kota ambarawa dengan 
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landscape pemandangan rawa pening dan gunung merbabu dengan menaiki salah satu kereta 

api bermesin uap kuno yang sudah disiapkan oleh pengelola Museum. 

Menurut peneliti Indonesia Railway Museum sangat menarik jika dikembangkan dan 

dipromosikan. Penulis ingin sekali mengembangkan dan membangkitkan pariwisata 

khususnya di Kecamatan Ambarawa , sehingga pariwisata di Kecamatan Ambarawa dapat 

bersaing dengan destinasi wisata di kota-kota lainya agar lebih dikenal dan dikunjungi lebih 

banyak wisatawan, bukan hanya wisatawan domestik namun juga wisatawan mancanegara. 

Saat ini mayoritas pengunjung yang datang adalah rombongan study tour dan rombongan 

keluarga. 

Umtuk memaksimalkan jumlah kunjungan wisatawan, pengelola telah melakukan 

promosi melalui media online (website, Instagram, facebook) dan offline (brosur). Akan 

tetapi berdasarkan pemgamatan peneliti saat kerja praktek di Indonesian Railway Museum 

media promosi diatas kurang efektif, contohnya di akun media sosial tidak ada pembaruan 

informasi yang disebabkan kurang aktifnya pemegang akun karena semua kegiatan promosi 

dipegang penuh oleh kantor pusat. Maka brosur menjadi salah satu media promosi yang 

cocok untuk para pengunjung karena brosur satu-satunya media promosi yang dikelola 

langsung oleh pegawai museum. 

Berdasarkan keterangan diatas adanya kekurangan dalam mempromosikan Indonesian 

Railway Museum. Dalam penelitian ini akan mendesain ulang brosur yang sudah ada, namun 

sebelumnya peneliti akan membahas beberapa hal yang dapat dibaca pada bagian rumusan 

masalah. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

1. Apa saja daya tarik yang ada di Indonesian Railway Museum? 

2. Apa saja kendala dalam mempromosikan Indonesian Railway Museum? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini antara lain untuk : 

1. Untuk mengetahui daya tarik wisata di museum Indonesian Railway Museum. 

2. Untuk mengetahui masalah-masalah yang dihadapi dalam mempromosikan Indonesian 

Railway Museum. 
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1.4 Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mempromosikan Indonesian Railway Museum. 

2. Dapat mengetahui kendala-kendala yang dihadapi saat promosi Indomesian Railway 

Museum sebelumnya. 

3. Melatih penulis untuk mempromosikan suatu destinasi pariwisata. 

 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Pariwisata 

Banyak para pakar dan ahli pariwisata serta organisasi pariwisata yang memberikan 

batasan atau pengertian dari pariwisata tetapi untuk menyatukan pengertian, maka dalam 

penelitian ini, penulis menggunakan pengertian pariwisata menurut Undang – Undang No. 10 

Tahun 2009 Pasal 1 butir 3 dimana yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam 

kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh 

masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Sementara itu pengertian 

kepariwisatan menurut Undang – Undang No. 10 tahun 2009 pasal 1 angka 4 adalah 

keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta 

multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara, serta interaksi 

antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesame wisatawan, pemerintah, pemerintah 

daerah dan pengusaha.   

Menurut Burkart dan Medlik ( 1987 ) Pariwisata adalah perjalanan dari suatu tempat 

ketempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan atau kelompok, sebagai usaha 

mencari keseimbangan atau keserasiaan dan kebahagiaan dengan lingkungan dalam dimensi 

sosial, budaya, alam dan ilmu.  

 Menurut Yoeti ,Oka A (1990) Pariwisata adalah suatu perjalanan yang  dilakukan untuk 

sementara waktu yang diselengarakan dari suatu tempat ketempat yang lain dengan maksud 

tujuan bukan untuk berusaha atau mencari nafkah di tempat yang di kunjungi, tetapi semata-
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mata menikmati perjalanan tersebut untuk memenuhi kebutuhan/keinginan yang bermacam-

macam. Salah satu yang sangat berhubungan dengan pariwisata yaitu obyek wisata yang 

mempunyai pengertian yaitu tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber daya wisata 

yang dibangun dan dikembangkan sehingga mempunyai daya tarik dan diusahakan sebagai 

tempat yang di kunjungi wisatawan. Obyek wisata dapat berupa obyek wisata alam seperti 

gunung, danau, sungai, pantai, laut atau berupa obyek wisata bangunan seperti museum, 

benteng, situs peninggalan sejarah dan lain-lain. Berdasarkan definisi diatas maka pariwisata 

merupakan aktifitas manusia untuk sementar awaktu yang dilakukan secara sadar dari satu 

tempat ketempat lain dengan tujuan untuk bersenang-senang bukan mencari nafkah dengan 

berbagai kegiatan pariwisata. 

 

2.2 Teori Perancangan  

Pengertian Perancangan 

Menurut Al-Bahra Bin Ladjamudin (2005 : 39), perancangan adalah suatu kegiatan yang 

memiliki tujuan untuk mendesign sistem baru yang dapat menyelesaikan masalah-masalah 

yang di hadapi perusahaan yang diperoleh dari pemilihan alternatif sistem yang terbaik.  

 

2.3 Teori Media  

Pengertian Media  

Kata media berasal dari kata latin, merupakan bentuk jamak dari kata “medium” yang 

secara harfiah kata tersebut mempunyai arti perantara atau pengantar. Beberapa definisi para 

ahli tentang media. Rohani (1997 : 2), media adalah segala bentuk yang dipergunakan untuk 

proses penyaluran informasi. Sedangkan pengertian media menurut Djamarah (1995 : 136), 

media adalah alat bantu apa saja yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan guna mencapai 

tujuan pembelajaran.  

Selanjutnya ditegaskan oleh Purnamawati dan Eldarni (2001 : 4), media adalah segala 

sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga 

dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat siswa sedemikian rupa sehingga 

terjadi proses belajar.  

Jadi, media merupakan alat perantara yang diciptakan untuk menyalurkan pesan dengan 

tujuan agar pemakai dapat lebih mudah dalam mencapai suatu tujuan. 
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2.4  Teori Promosi 

Pengertian Promosi  

Dalam pemasaran suatu barang, promosi merupakan salah satu bagian terpenting dari 

beberapa rangkaian pemasaran. Promosi adalah sebuah kegiatan dalam bidang marketing 

yang merupakan komunikasi yang dilaksanakan produsen/perusahan kepada 

pembeli/konsumen yang memuat informasi tentang product, membujuk dan mempengaruhi 

segala keputusan mengenai barang ataupun jasa yang ditujukan kepaada konsumen. Segala 

kegiatan tersebut bertujuan untuk menambah dan meningkatkan volume penjualan product 

barang atau jasa dengan menarik minat konsumen dalam mengambil keputusan membeli 

sebuah product barang atau pun jasa tersebut.  

Menurut Tjiptono (2000:219) : “pada hakikatnya promosi adalah suatu bentuk 

komunikasi pemasaran”. Yang dimaksud komunikasi pemasaran adalah aktifitas pemasaran 

yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi ataupun membujuk dan mengingatkan 

pasar sasaran atas perusahaan dan poduknya agar bersedia membeli, menerima, dan loyal 

terhadap produk yang ditawarkan oleh perusahaan yang bersangkutan.  

 

2.5 Penelitian Terdahulu  

Pada penelitian yang dilakukan oleh Rizky Herat ddk, yang dilakukan di Kabupaten Morotai 

dengan judul peran bidang promosi dan pemasaran dinas pariwisata Kabupaten morotai dalam 

melakukan promosi wisata menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan bauran promosi. 

Pada penelitian ini menujukan hasil peranan bidan promosi dan pemasaran Kab. Morotai yaitu 

dengan melakukan promosi melalui media cetak seperti koran, tabloid serta melakukan promosi 

melalui media televisi dan radio.  

Penelitian yang dilakukan oleh Feni Woalah dengan judul peranan promosi meningkatan 

jumlah kunjungan wisata di Kab. Poso. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, pada 

hasil penelitian ini menujukan bahwa peranan promosi dalam meningkatan jumlah kunjungan 

wisata sangat berperan penting. Namun dalam penelitian ini juga disebutkan promosi yang 

dilakukan masih tergolong kurang. Pada hasil penelitian disarankan agar mencetak brosur 

karena menurut peneliti, mencetak brosur merupakan salah satu cara yang efektif untuk 

mendukung kegiatan promosi. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Ricky Febrianasyah dkk, dengan judul peran dinas 

pariwisata dalam mempromosikan wisata alam air terjun KM 18 di Kab.Bulungan. Pada 

penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menujukan dinas 

pariwisata sangat berperan dalam mempromosikan objek wisata alam air terjun KM 18 di 

Kab. Bulungan. Promosi yang dilakukan antara lain melalu media elektronik seperti TV dan 

Radio serta melalu media baliho dan spanduk. 

Dari beberapa penelitian terdahulu menunjukan perbedaan dengan apa yang akan peneliti 

lakukan pada penelitian ini. Perbedaan itu terletak pada lokasi penelitian dan tujuan 

penelitian. Jika beberapa penelitian terdahulu diatas ingin mengetahui peranan dinas dalam 

melakukan promosi, pada penelitian ini peneliti ingin merancang suatu media promosi yang 

tepat untuk mempromosikan Indonesian Railway Museum. 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara, observasi, dan 

mengumpulkan informasi-informasi yang diperoleh dari Indonesian Railway Museum. Dalam 

teknik wawancara, penulis memilih wawancara langsung dengan beberapa pegawai dan 

beberapa pengunjung yang menyukai wisata sejarah. 

 

3.2 Subjek Penelitian 

Pada penenlitian ini yang dijadikan responden adalah pengelola dan wisatawan yang 

berkunjung di Indonesian Railway Museum. 

 

3.3 Analisa Data 

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, maka data-data yang sudah 

terkumpul akan dianalisis lebih dalam lagi secara deskriptif kualitatif. Data-data akan 

disusun secara sistematis dan dijelaskan dengan kata-kata yang memberikan gambaran 

jelas.Dari penelitian ini akan diperoleh strategi promosi melalui pembuatan brosur yang 

tepat dan menarik untuk Indonesian Railway Museum. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Daya tarik yang ada di Indonesian Railway Museum 

Sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan peneliti dalam menjalankan kerja praktek 

selama 2 bulan antara lain adalah : 

 

4.1.1 History Wall 

 History wall adalah sejarah singkat yang menceritakan perkembangan perkereta apian di 

Indonesia pada zaman dahulu hingga sekarang. Cerita yang di sampaikan antara lain 

mengenai awal mulai pembangunan jalur kereta api di Indonesia dari zaman penjajahan 

Belanda hingga perkembangan kereta di tahun 2018. History wall terletak di lorong utama 

museum setelah pintu masuk. Hal yang menarik dari history wall adalah wisatawan dapat 

mengetahui sejarah perkerta apian di Indonesia dari zaman dulu hingga sekarang 

                      

                                     Gambar 4.1.1.1                                                       Gambar 4.1.1.2 

 

4.1.2 Ruang tiket dan administrasi 

 Ruang tiket dan administrasi terletak disebelah lorong history wall. Di ruangan ini 

terdapat benda – benda peninggalan sejarah yang berkaitan dengan administrasi dan tiket di 

masa lampau. Contoh peninggalan tersebut adalah mesin ketik, telepon, topi petugas kereta 

api, telegram, buku administrasi dan mesin pencetak tiket. 
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               Gambar 4.1.2.1                                                                                  Gambar 4.1.2.2  

 

 

4.1.3 Gedung Utama 

 Daya tarik dari gedung utama ini adalah arsitektur bangunan kuno kolonial, selain itu di 

gedung utama ini terdapat kantor pembelian tiket kereta, ruang khusus petinggi untuk 

menunggu kedatangan kereta api pada massa lampau. Dan di samping terdapat kereta 

pustaka yang berisi buku – buku bacaan tentang sejarah dan pendidikan untuk menambah 

wawasan pengunjung.di belakang gedung utama juga terdapat beberapa halte yang bahan 

bangunanya masih asli. 

 

        

                                          Gambar 4.1.3.1                                                              Gambar 4.1.3.2 

 

4.1.4  Gedung Audio Visual 

 Gedung ini terdapat di sisi selatan dari gedung utama. Di gedung ini pengunjung dapat 

menyaksikan sejarah perkereta apian Indonesia melalui video yang berdurasi sekitar 20 – 30 

menit. Disini pengunjung juga dapat melihat seragam pegawai KAI yang dulunya bernam 

PJKA dan mininatur lokomotif beserta informasi tempat dan tahun pembutan lokomotif 
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tersebut. Biasanya di buka pada hari sabtu, minggu dan hari libur nasional. Untuk masuk di 

ruang ini pengunjung tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan. 

 

Gambar 4.1.4.1 

 

 

4.1.5 Kereta Wisata 

 Kereta wisata merupakan salah satu atraksi utama yang ada di Indonesian Railway 

Museum. Kereta ini biasnya beroperasi pada hari sabtu, minggu dan libur nasional saja. 

Namun dapat juga beroperasi pada hari biasa dengan melalui resevasi terlebih dahulu di 

kantor DAOP (Daerah Operasi) 4 Semarang. 

 Kereta wisata ini di bagi menjadi dua jenis kereta yaitu kereta disel dan kereta uap. 

Kereta wisata ini hanya mampu menarik 2 – 3 gerbong saja karena termasuk lokomotif yang 

sudah tua. Untuk rute yang di tempuh yaitu ambarawa – tuntang PP (pulang pergi) dan 

ambarawa – bedono PP (pulang pergi). Rute ambarawa – bedono hanya untuk kereta uap 

dan rute ambarawa – tuntang bisa menggunakan kereta disel ataupun uap. 

 Untuk dapat menikmati perjalanan menggunakan kereta disel pengunjung harus membeli 

tiket tambahan sebesar Rp 50.000,00. Sedangkan unutk menggunakan kereta uap 

pengunjung harus melakukan reservasi terlebih dahulu minimal 1 bulan sebelumnya. 

 

Gambar 4.1.5.1 
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4.2 Masalah yang ada di dalam mempromosikan Indonesian Railway Museum 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan pengelola adalah timgkat 

kunjungan yang sedikit di hari biasa (senin – jumat) sekitar 50 – 100 orang, sedangkan di 

akhir pekan dan hari libur pengunjung sekitar 500 – 2000 orang. Berdasarkan data tersebut 

pengelola merasa perbandingan jumlah kunjungan cukup jauh antara hari biasa dengan akhir 

pekan. Menurut pengelola masalah ini disebabkan karena kurangnya promosi yang dilakukan. 

Kurangnya promosi ini karena pengelola di Indonesian Railway Museum tidak memiliki 

wewenang untuk melakukan promosi. Kegiatan promosi selama ini hanya dilakukan oleh 

kantor DAOP (Daerah Operasi) 4 yang ada di Semarang. 

Masalah promosi lainya adalah kantor DAOP (Daerah Operasi) 4 Semarang sebagai 

kantor pengelola pusat tidak hanya fokus pada di Indonesian Railway Museum saja, 

melainkan juga mengelola stasiun kereta api yang ada di Jawa Tengah. Berdasarkan 

penjelasan pengelola selama ini untuk mengatasi masalah – masalah promosi masih dalam 

tahap perencanaan. 

Berdasarkan pengamatan peneliti minimnya tingkat kunjungan disebabkan juga oleh 

kurangnya fasilitas promosi misal dalam bentuk media sosial, poster, petunjuk jalan, dan 

brosur sebagai panduan wisatawan untuk mendapatkan informasi yang lengkap. Brosur 

menjadi media promosi utama karena berdasarkan pengamatan peneliti brosur banyak diminta 

oleh pengunjung. Akan tetapi brosur yang disediakan terdapat beberapa kekurangan 

pembaruan informasi. 

   

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil dan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa, daya tarik yang ada di 

Indonesian Railway Museum yaitu peninggalan sejarah berupa bangunan kuno, lokomotif 

kereta yang masih aktif maupun yang tidak aktif, prasarana kuno (ketel uap, mesin pencetak 

tiket dan tiket kuno, telepon kuno, jenis batang rel, seragam pegawai masa lampau, petunjuk 
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arah mata angin), ruang audio visual, kereta pustaka, lorong sejarah perkembangan perkereta 

apian Indonesia, dan kereta mini. 

 Masalah yang dihadapi di Indonesian Railway Museum adalah kurangnya media promosi 

yang dilakukan pengelola, salah satunya pembaruan informasi pada brosur lama. Selain itu 

masalah lainya adalah pengelolaan masih dipegang penuh oleh kantor DAOP (Daerah 

Operasi) 4 Semarang. 

 

5.2 Saran 

 Dari hasil penelitian saran yang dapat disampaikan peneliti adalah: 

 Guna meningkatkan jumlah pengunjung yang datang, alangkah baiknya pengelola lebih 

melakukan promosi dan kerjasama dengan pihak luar seperti tempat wisata lainya, hotel, 

instansi pendidikan. 

 Membuat dan mencetak ulang brosur untuk mendukung proses promosi dan memberikan 

informasi kepada pengunjung dan calon wisatawan. Dalam pembuatan brosur ini peneliti 

akan memberikan contoh bagaimana brosur yang seharusnya disediakan di Indonesian 

Railway Museum.  
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