
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Setiap menit, setiap harinya, di berbagai tempat di seluruh belahan dunia, ada 

seseorang yang melakukan pemesanan tiket, melakukan reservasi hotel, menyewa 

mobil, perencanaan untuk melakukan perjalanan melalui kapal laut, membeli tiket 

kereta api, atau melakukan berbagai macam tipe dari perjalanan. Hal ini menunjukkan 

perkembangan industri pariwisata diberbagai macam belahan dunia (Chairman 1994, 

1). 

Perkembangan industri pariwisata dunia telah dimulai secara signifikan sejak 

pembuatan komersial industri penerbangan dan munculnya maskapai penerbangan jet 

pada tahun 1950 an. Pada tahun 1992, industri pariwisata telah menjadi industri dan 

perusahaan terbesar di dunia. Dengan pertumbuhan ini, indsutri pariwisata telah 

membawa dampak terhadap paradigma pada bidang destination dan penduduk, dan 

prospek masa depan untuk orang dan tempat dalam beberapa dekade mendatang 

(Theobald 2004). 

Menurut data World Tourism Organization (WTO), lebih dari 717.000.000 

orang berpergian secara internasinal pada tahun 2002. Hal ini menghasilkan 

pendapatan lebih dari US$472 miliar. WTO memprediksikan akan ada 1,6 miliar 



wisatawan internasional pada tahun 2020 dan menghabiskan lebih dari US$ 2 trilion 

setiap tahunnya, atau US$5 miliar setiap harinya. 

Pengembangan potensi pariwisata dapat dilihat pada sejumlah negara yang 

terkenal akan industri pariwisatanya. Negara-negara yang terkenal tesebut seperti 

India yang terkenal dengan Taj Mahal, The Roman Colosseum yang berada di Italy, 

Tembok Besar yang berada di China, Machu Pichu yang berada di Peru, Kota Kuno 

yang berada di Petra -Jordan, Large Statue yang berada di Christ Redeemer di negara 

Brazil, Mayan City yang berada di Chichen Itza di negara Mexico, Eiffel Tower yang 

berada di Paris, dan lain sebagainya (Rosenberg 2012).  

Industri pariwisata di Indonesia telah berkembang dengan pesat dan 

memegang peranan yang penting. Hal ini dikarenakan industri pariwisata Indonesia 

memiliki prospek yang cerah untuk dapat dikembangkan menjadi salah satu alat 

penopang perekonomian negara terbesar setelah minyak dan bumi dan gas Indonesia. 

Untuk itu diperlukan pengelolaan daerah pariwisata secara profesional atau yang 

baik, sehingga wisata Indonesia bisa memiliki daya saing yang baik di tingkat global. 

Dalam memajukan pariwisata Indonesia, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata RI Ir. 

Jero Wacik, SE (tahun- tahun) mengingatkan agar pembangunan pariwisata 

Indonesia dapat dirancang serta dikembangkan berdasarkan tata kelola destinasi 

pariwisata yang baik dan benar serta dikembangkan secara profesional sehingga dapat 

memberikan hasil yang maksimal. Hal inilah yang menjadikan alasan sektor 

pariwisata mendapatkan perhatian khusus dalam masterplan Percepatan dan 

Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dengan menempatkan Bali, 



Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai pintu gerbang 

pariwisata serta pendukung pangan nasional (Pariwisata Indonesia 2012). 

Kepariwisataan sendiri menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia 

nomor 9 pada tahun 1990 menjelaskan bahwa pariwisata pada hakikatnya adalah 

segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan 

objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait bidang tersebut. 

Kepariwisataan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggara 

pariwisata atau melalui usaha pariwisata (Hukum Unsrat 2006). 

Usaha pariwisata dilakukan bertujuan menyelenggarakan jasa atau menyediakan 

atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata,dan usaha 

lain yang terkait dibidang tersebut. Usaha pariwisata perlu ditingkatkan melalui 

pembangunan pariwisata pada suatu wilayah yang tentu saja membawa dampak yang 

dinilai positif.Seperti yang tercantum dalam GBHN 1993 memberikan petunjuk 

bahwa dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun Keenam (Repelita VI) 

pembangunan kepariwisataan terus ditingkatkan dan dikembangkan untuk 

memperbesar penerimaan devisa, memperluas dan memeratakan kesempatan usaha 

dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan 

dan kemakmuran rakyat, memperkaya kebudayaan nasional dengan tetap 

mempertahankan kepribadian bangsa dan tetap terpeliharanya nilai-nilai agama, 

mempererat persahabatan antarbangsa, memupuk cinta tanah air, serta 

memperhatikan kelestarian fungsi dan mutu lingkungan hidup. Pembangunan 



kepariwisataan juga diarahkan untuk mendorong pengembangan, pengenalan, dan 

pemasaran produk nasional. 

Dukungan pemerintah memegang peranan penting dalam mengembangkan 

potensi pariwisata di sejumlah negara. Dengan adanya dukungan tersebut, industri 

pariwisata dapat membantu kebutuhanpemerintah dalam penerimaan devisa, 

penciptaan lapangan kerja, memberikan kontribusi bagi pendapatan pajak, persaingan 

untuk belanja pariwisata menjadi lebih intens.Hal ini dapat dilihat dengan adanya 

tekanan pada pemerintah nasional dan lokal untuk secara cepat mengembangkan 

potensi wisata mereka dalam memenuhi harapan dan menghasilkan manfaat, 

membuatnya lebih penting dari sebelumnya (Farangialli 2004). 

Salah satu dampak yang diberikan oleh kepariwisataan di Indonesia adalah 

dengan meningkatknya anggaran pendapatan atau devisa negara yang diterima dari 

tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

 

  

Tabel 1.1 Perkembangan wisatawan mancanegara tahun 2004-1011 

Sumber: P2DSJ dan BPS 

wisman Per Hari Perkunjungan juta USD Pertumbuhan (%)
2004 5,321,165 95,17 901,66 4,797,90 18,85
2005 5,002,101 99,86 904.00 4,521,90 ‐5,75
2006 4,781,351 100,48 913.09 4,447,98 ‐1,63
2007 5,505,759 107.70 970,98 5,345,98 20,19
2008 6,234,497 137,38 1,178,54 7,347,60 37,44
2009 6,323,730 129,57 995,93 6,297,99 ‐14,29
2010 7,002,944 135,01 1,085,75 7,603,45 20,73

2011 (jan‐sep) 5,614,238

7,69
8,04

Data belum tersedia

9,47
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8,58

19,12
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 Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh World Travel and Tourism Council 

(WTTC), menyebutkan bahwa industri pariwisata di Indonesia pada tahun 2006 

menyumbang 9,1% dari total Produk Domestik Bruto(PDB), dan pada tahun 2007 

jumlah tersebut meningkat menjadi 10,1% PDB Indonesia. Sedangkan kontribusi 

pariwisata (perhotelan, restoran, perdagangan) dalam pembentukan PDB rata-rata 

sebesar 16% yang kurang lebih sama dengan sektor pertanian setiap tahunnya. 

Berdasarkan kontribusi tersebut, secara rata-rata penerimaan devisa negara dari 

pariwisata setiap tahunnya berada pada peringkat ketiga atau ke-empat nasional, 

setelah ekspor minyak dan gas bumi, ekspor tekstil dan pakaian jadi, serta ekspor 

kelapa sawit. 

Dalam upaya untuk memperoleh jumlah pengunjung wisatawan mancanegara 

diperlukan kuatnya asosiasi pencitraan sebuah daerah tujuan yang melekat dibenak 

para wisatawan.Persepsi yang muncul dalam benak adalah esensi dari sebuah daerah 

tujuan.Citra terbentuk berdasarkan persepsi publiknya, bagaimana sebuah pesan 

diperoleh dan dan diolah melalui tiga tahap yaitu menseleksi, mengorganisasi dan 

menginterpretasi.Ketiga tahapan tersebut selanjutnya membentuk sebuah persepsi 

terhadap sesuatu (Liliweri 2011, 157). Persepsi sebagai inti dari komunikasi memiliki 

pengaruh terhadap terhadap bentuk-bentuk kegiatan public relations .Untuk 

memperoleh persepsi yang sesuai, Public Relations harus dapat melakukan 

komunikasi kepada masyarakat banyak melalui strategi komunikasi. Tujuan utama 

perlu dilakukan strategi komunikasi menurut R.Wayne Pace, Brent D. Paterson dan 

M. Dallas Burnett (2004) adalah untuk memastikan terjadi suatu pengertian dalam 



berkomunikasi, agar dapat diterima, memberikan motifasi untuk bertindak, mencapai 

tujuan yang hendak dicapai oleh pihak komunikator dari proses komunikasi tersebut. 

Strategi komunikasi dapat dilakukan melalui kampanye. Kampanye PR 

(Public Relations campaign) dalam berkomunikasi bertujuan menciptakan 

pengetahuan, pengertian, pemahaman, kesadaran, minat, dan dukungan dari berbagai 

puhak untuk memperoleh citra bagi lembaga atau organisasi yang diwakilinya 

(Ruslan 2008, 37). 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

 Peningkatan jumlah wisman yang dialami tentu saja tidaklah lepas dari proses 

komunikasi yang dilakukan untuk membangun citra yang dilakukan oleh Pemerintah 

Indonesia. Peningkatan tersebut menunjukan daya tarik kepariwisataan di Indonesia 

yang kini telah berkembang ke arah yang lebih maju. Sebut saja daerah pariwisata 

Bali, Jakarta, Lombok, Yogyakarta, Maluku, Raja Ampat, Batam, dan lain-lain  yang 

sudah terkenal sebagai daerah pariwisata yang banyak dikunjungi oleh wisman.Hal 

tersebut menunjukan salah satu konsistensi wisata dan prestige Indonesia di mata 

dunia (Seputar Indonesia 2011). 

 Diantara daerah-daerah pariwisata yang terkenal seperti Bali, Jakarta, 

Yogyakarta, dan tempat-tempat lainya, Pulau Komodo memiliki keunikannya 

tersendiri yaitu dengan adanya komodo sebagai salah satu hewan langka di dunia, 

apalagi dengan masuknya Komodo sebagai salah satu nominasi New Seven Wonders 

of Nature (N7WN) oleh Yayasan New Seven Wonders (NOWC). Hal ini 



memberikannilai utama atau faktor pendorong perkembangan sektor pariwisata di 

daerah ini.Segala daya dan upaya dilakukan untuk mengembangkan dan memajukan 

daerah ini dengan mengembangkan daya usaha yang ada dengan melakukan 

kampanye sebagai salah satu cara untuk membangun mempromosikan daerah ini dan 

juga membangun citra yang positif. Salah satu dampak yang diperoleh melalui 

kampanye N7WN adalah meningkatnya jumlah wisman yang berkunjung ke Pulau 

Komodo dari tahun ke tahun. Berdasarkan data statistik, jumlah pengunjung wisman 

yang mengunjungi Pulau Komodo pada tahun 2007 tercatat sebanyak 16.000 wisman, 

lalu tahun 2008 tercatat 21.000 wisman, tahun 2009 tercatat 36.000 wisman, tahun 

2010 tercatat 45.000 wisman dan tahun 2011 mencapai 50.000 orang. Selain dari hal 

tersebut, dampak yang didapati oleh Pulau Komodo melalui kampanye ini adalah 

dengan meningkatnya jumlah investor yang masuk ke daerah tersebut. 

 Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan dalam membangun 

citra Pulau Komodo dan mempromosikan Taman Nasional Komodo (TNK) adalah 

dengan melaksanakan kampanye “Komodo: The Real Wonder of The World”. 

Peluncuran Kampanye ini guna mengajak partisipasi stakeholders dan publik dalam 

hal konservasi TMK yang berhasil masuk dalam salah satu nominasi N7WN, 

sekaligus membentuk komunitas pecinta komodo, “Friends of Komodo” baik di 

tingkat individual maupun korporat di Indonesia dan luar negeri. Kampanye ini akan 

diisi dengan serangkaian aktivitas yaitu:Concert for Komodo, Komodo Apps 

Challenge, Komodo Nights, acara yang dilakukan di Sydney dan Chicago. Promosi 



yang dilakukan ini diharapkan menjadi stimulasi ekonomi negara dan juga 

masyarakat setempat.  

Untuk mengetahui keberhasilan pemerintah dalam mempromosikan Pulau 

Komodo yang berhasil masuk dalam New Seven Wonders. Karena itu Peneliti ingin 

meneliti tentang“Strategi Kampanye Komodo: The Real Wonder of The World 

Sebagai Upaya Masuk N7WN”. 

 

1.3. Rumusan Masalah 

Rumuskan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Strategi 

Kampanye Komodo: The Real Wonder of The World Sebagai Upaya Indonesia untuk 

Masuk N7WN?” 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

Untuk mengetahui bagaimana strategi kampanye “Komodo: The Real Wonder of The 

World” sebagai upaya Indonesia untuk masuk N7WN 

1.5 Kegunaan Penelitian 

Penulis membagi kegunaan penelitian ini  ke dalam dua hal, yakni : 

1.5.1 Kegunaan Akademis 

Kegunaan akademis di sini adalah : 



1. Untuk menambah khasanah penelitian mahasiswa dalam bidang Public 

Relations khususnya yang berkaitan dengan strategi kampanye pariwisata atau 

lokasi. 

2. Sebagai bahan masukan dan referensi bagi peneliti yang ingin melakukan  

penelitian khusunya dalam kegiatan strategi kampanye pariwisata. 

1.5.2 Kegunaan Praktis 

Kegunaan praktis di sini adalah : 

1. Untuk memberikan masukan kepada Kementrian Pariwisata dan Ekonomi 

Republik Indonesia agar dapat digunakan dalam strategi kampanye di bidang 

pariwisata ke depannya. 

2. Memberikan  kritik yang membangun bagi Kementrian Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif Republik Indonesia khususnya yang berkaitan dengan 

menyusun strategi kampanye pariwisata ke masyarakat. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan penelitian dan penyusunan tugas akhir ini, Peneliti 

membagi tulisan dalam enam bab. Masing-masing bab dirinci sdengan singkat 

menggunakan sistematika penelitian sebagai berikut: 

Bab I. Pendahuluan: Dalam bab ini, peneliti menguraikan dan menjelaskan 

latar belakang permasalahan yang akan diteliti mengenai strategi kampanye 

“Komodo: The Real Wonder of The World” sebagai upaya masuk N7WN, 



identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan 

sistematika penelitian 

Bab II. Objek Penelitian: Dalam bab ini, Peneliti mendeskripsikan objek dari 

masalah yang akan diteliti yaitu sejarah Pulau Komodo, keisitimewaan yang dimiliki 

Pulau komodo, dan kampanye “Komodo: The Real Wonder of The World” untuk 

membantu pembaca memahami objek yang akan diteliti oleh Peneliti dalam tugas 

akhir ini. 

Bab III. Tinjauan Pustaka: Dalam bab ini, Peneliti menguraikan konsep-

konsep yang digunakanalam mendukung penelitian berdasarkan tinjauan pustaka 

Ilmu Komunikasi, Hubungan Masyarakat, dan Strategi Kampanye. 

Bab IV. Metodologi: Dalam bab ini, Peneliti menjelaskan metode penelitian 

yang digunakan yaitu studi kasus dengan pendekatan kualitatif, sumber data, teknik 

pengumpulan data, rencana analisis data, unit analisis, dan keabsahan data. 

Bab V. Hasil dan Pembahasan: Dalam bab ini, Peneliti memaparkan hasil 

yang diperoleh dari penelitian dan membahas hasil penelitian itu menggunakan 

konsep, teori, dan keabsahan data. 

Bab VI. Kesimpulan dan Saran: Dalam bab ini, Peneliti mengambil 

kesimpulan berdasarkan pembahasan sebelumnya. Peneliti juga bisa memberikan 

saran-saran yang dapat digunakan sebagai masukan untuk Kementrian Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif Republik Indonesia dalam melaksanakan strategi kampanye 

“Komodo: The Real Wonder of The World”. 



 




