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ABSTRAK 

 

Selviana, Erwanda. 2019. Strategi Komunikasi Dinas Pariwisata Ponorogo dalam 

Mempromosikan Program Tahun Wisata 2019. Skripsi. Jurusan 

Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah 

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Drs. H. Agus Romdlon 

Saputra, M.HI. 

 

Kata kunci: Strategi Komunikasi, Tahun Wisata 2019, Dinas Pariwisata 

Ponorogo. 

 

Daerah atau kota yang maju tidak lepas dari peran pemerintah setempat. 

Pemerintah membuat beragam program dari berbagai sektor sebagai upaya untuk 

menggali potensi dan memajukan daerah. Sektor yang saat ini tengah trend adalah 

pariwisata. Pariwisata menjadi salah satu daya tarik yang paling kuat bagi suatu 

daerah. Sementara itu, keberhasilan suatu program pemerintah bergantung pada 

beragam aspek. Salah satu aspek penting yang harus diperhatikan pemerintah 

adalah aspek komunikasi. Komunikasi penting untuk membangun sebuah 

hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat terkait program yang 

dicanangkan.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi komunikasi 

Dinas Pariwisata Ponorogo dalam mempromosikan program Tahun Wisata 2019 

dan apa saja faktor penghambat serta faktor pendukung komunikasi Dinas 

Pariwisata Ponorogo dalam mempromosikan program Tahun Wisata 2019. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif, yakni dengan menggambarkan bagaimana strategi 

komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Ponorogo dalam 

mempromosikan program Tahun Wisata 2019. Peneliti mendapatkan data dari hasil 

wawancara, observasi dan dokumentasi.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan atau langkah-langkah strategi 

komunikasi Dinas Pariwisata Ponorogo sudah sesuai dengan teori strategi 

komunikasi yang dipaparkan peneliti, yakni: (1) memilih dan menetapkan 

komunikator, (2) menetapkan target sasaran, (3) menyusun pesan, (4) memilih 

media atau saluran komunikasi, (5) produksi media, (6) penyebarluasan media 

komunikasi, (7) penetapan rencana anggaran, (8) penyusunan jadwal kegiatan, (9) 

penetapan tim kerja, dan (10) evaluasi. Tidak ditemukan hambatan dalam proses 

komunikasi. Sementara itu, ditemukan pendukung komunikasi yakni adanya media 

pengantar yang digunakan antara lain adalah media konvensional yakni radio, 

media luar ruang yakni baliho dan iklan mobil, serta media baru (internet) yakni 

internet media sosial facebook, instagram, dan youtube.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Daerah atau kota yang maju tidak lepas dari peran pemerintah setempat. 

Pemerintah membuat beragam program dari berbagai sektor sebagai upaya 

untuk menggali potensi dan memajukan daerah. Sektor yang saat ini tengah 

trend adalah pariwisata. Pariwisata menjadi salah satu daya tarik yang paling 

kuat bagi suatu daerah. Setiap daerah berlomba-lomba untuk menciptakan 

destinasi wisata yang mampu menarik wisatawan untuk berkunjung.   

Sementara itu, Ponorogo adalah kabupaten yang terletak di Provinsi 

Jawa Timur bagian barat, berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten 

Ponorogo memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu musim kemarau dan 

musim penghujan. Daerah Ponorogo terdiri atas pegunungan dan dataran 

rendah.1 

Kabupaten Ponorogo memiliki banyak potensi pariwisata. Mulai dari 

wisata alam, budaya, kuliner, agro industri hingga wisata religi. Potensi 

pariwisata ini tentu akan mendatangkan keuntungan yang besar untuk 

Ponorogo baik materil maupun non materil, jika dapat dikelola dan 

dikembangkan dengan baik. Sehingga dalam hal ini, pemerintah Kabupaten 

Ponorogo memiliki andil besar untuk memajukan Ponorogo melalui potensi 

pariwisata.   

                                                           
1 https://www.wikipedia.org diakses tanggal 5 Juli 2019. 

https://www.wikipedia.org/
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Bupati Ponorogo periode 2016-2021, Drs. H. Ipong Muchlissoni, 

mencantumkan pengembangan pariwisata Ponorogo pada tahun 2019 di dalam 

visi misinya. Pengembangan pariwisata Ponorogo ini menjadi program 

prioritas pemerintah yang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD). Program ini memiliki tujuan untuk 

mengembangkan pariwisata Ponorogo dari berbagai aspek, yakni alam, 

budaya, religi dan agro industri.2 Program ini nantinya diharapkan akan 

meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Ponorogo. Sehingga, implikasi 

atau dampaknya adalah meningkatnya pendapatan masyarakat atau 

perekonomian daerah.3 

Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo menindaklanjuti program 

Pemerintah Kabupaten Ponorogo, mencanangkan Program Tahun Wisata 

2019. Pada program ini, dibuat kalender wisata atau Calendar of Event 2019 

yang memuat delapan puluh lima event pariwisata. Event-event tersebut seperti 

pementasan rutin bulanan Reyog Bulan Purnama, Wayang Kulit, Pentas Reyog 

Telaga Ngebel, dan Teater. Kalender ini juga terdiri dari sejumlah event rutin 

tahunan seperti Peringatan Hari Jadi Ponorogo dan Perayaan Grebeg Suro, 

Festival Reyog Mini, Festival Nasional Reyog Ponorogo, serta beberapa event 

baru berskala nasional-internasional seperti Gebyar 2019 Penari Jathil, Reyog 

Jazz, dan Festival Topeng Internasional (IMAFEST). Selain itu, sejumlah event 

perlombaan juga digelar, seperti Festival Dalang Bocah, Lomba Foto dan 

                                                           
2 https://www.bappeda.ponorogo.go.id diakses tanggal 10 Mei 2019. 
3 Wawancara dengan Kepala Seksi Promosi dan Pengelolaan Data Pariwisata Dinas 

Pariwisata Kabupaten Ponorogo pada Rabu, 8 Mei 2019. 

https://www.bappeda.ponorogo.go.id/
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Video, Lomba Tari Kreasi, dan Lomba Nyethe. Terdapat pula event-event yang 

bersifat eksebisi, seperti Batik Ponorogo Street Exhibition, Festival 

Angkringan, dan Festival Kuliner Khas Ponorogo.4 Program Tahun Wisata 

2019 ini telah resmi dibuka oleh Bupati Kabupaten Ponorogo pada Sabtu, 22 

Desember 2018.5  

Program ini adalah program baru dari Pemerintah Kabupaten 

Ponorogo. Sehingga kampanye program perlu dilakukan untuk memberikan 

informasi terkait program kepada masyarakat atau khalayak dan menarik 

perhatian mereka agar ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program. Oleh 

karena itu, peneliti tertarik untuk menganalisis kinerja Pemerintah Kabupaten 

Ponorogo, dalam hal ini Dinas Pariwisata Ponorogo dalam mempromosikan 

Program Tahun Wisata 2019 khususnya dalam aspek komunikasi. Karena 

keberhasilan sebuah program membutuhkan perencanaan yang matang baik 

dalam aspek komunikasi atau aspek-aspek lain, terlebih untuk program 

pemerintah. Jadi pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan 

informasi secara jelas kepada masyarakat mengenai program yang telah 

dicanangkan.  

Pada dasarnya, komunikasi merupakan kebutuhan semua manusia, baik 

secara lisan, isyarat, maupun tulisan. Karena komunikasi adalah suatu 

kebutuhan, komunikasi menjadi kunci hubungan antar sesama manusia dalam 

                                                           
4 Press Release Calendar of Event Pariwisata Ponorogo 2019 (Ponorogo: Dinas Pariwisata 

Ponorogo, 2019). 
5 https://pariwisata.ponorogo.go.id diakses pada tanggal 22 Maret 2019. 

https://pariwisata.ponorogo.go.id/
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kehidupan. Kesuksesan dalam hubungan manusia ditentukan oleh caranya 

membangun sebuah komunikasi.  

Berkaitan dengan komunikasi, strategi komunikasi diperlukan untuk 

menghasilkan proses komunikasi yang dapat dimengerti oleh pihak penerima 

informasi. Strategi komunikasi ini digunakan untuk mencapai tujuan atau 

target yang ditetapkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa komunikasi 

berperan penting atas berhasil atau tidaknya suatu program. Oleh karena itu, 

sebelum mempublikasikan atau mengkampanyekan program kepada 

masyarakat, pemerintah harus menyusun strategi komunikasi yang tepat dan 

matang. Hal ini dilakukan agar pesan atau informasi yang disampaikan kepada 

masyarakat dapat diterima dan dimengerti dengan baik oleh kalayak atau 

masyarakat.   

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti 

mengambil judul penelitian yaitu ”STRATEGI KOMUNIKASI DINAS 

PARIWISATA PONOROGO DALAM MEMPROMOSIKAN PROGRAM 

TAHUN WISATA 2019.” 

 

B. Rumusan Masalah 

Agar pembahasan ini nantinya tersusun secara sistematis, maka perlu 

dirumuskan permasalahan. Berdasarkan kronologi permasalahan yang 

disampaikan dalam latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 
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1. Bagaimana strategi komunikasi Dinas Pariwisata Ponorogo dalam 

mempromosikan program Tahun Wisata 2019? 

2. Apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung komunikasi Dinas 

Pariwisata Ponorogo dalam mempromosikan program Tahun Wisata 

2019? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang peneliti rumuskan, tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana strategi komunikasi Dinas Pariwisata 

Ponorogo dalam mempromosikan program Tahun Wisata 2019. 

2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung 

komunikasi Dinas Pariwisata Ponorogo dalam mempromosikan program 

Tahun Wisata 2019. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

pengembangan suatu ilmu. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:  

1. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pertama, 

sebagai bahan pembelajaran atau referensi tambahan bagi para akademisi 

dibidang yang sama yakni ilmu komunikasi khususnya mengenai strategi 
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komunikasi khususnya bagi mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam 

IAIN Ponorogo. Kedua, untuk menjadi referensi bagi peneliti lainnya.  

2. Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara 

praktis sebagai masukan atau menjadi bahan rujukan bagi Seksi Promosi 

dan Pengelolaan Data Pariwisata Dinas Pariwisata Ponorogo untuk 

memaksimalkan dan mengoptimalkan kinerjanya.  

 

E. Telaah Pustaka 

Pertama, skripsi yang berjudul “Strategi Komunikasi PT. Kaha Event 

Management dalam Mempertahankan Loyalitas Pelanggan”, karya Pambayun 

Menur Seta dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 

2014. Skripsi ini ingin mengetahui bagaimana strategi komunikasi yang 

digunakan PT. Kaha Event Manangement untuk mempertahankan loyalitas 

pelanggan.6  

Skripsi ini dengan penelitian peneliti memiliki kesamaan yaitu sama-

sama membahas tentang strategi komunikasi. Adapun perbedaannya terletak 

pada subjek, waktu dan lokasi penelitian. Penelitian Pambayun Menur Seta 

memilih pihak internal PT. Kaha Event Management sebagai subjek penelitian, 

sedangkan peneliti memilih Seksi Promosi dan Pengelolaan Data Pariwisata 

Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo sebagai subjek penelitian. Waktu 

                                                           
6 Pambayun Menur Seta, “Strategi Komunikasi PT. Kaha Event Management dalam 

Mempertahankan Loyalitas Pelanggan” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 

Jakarta, 2014). 
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penelitian Pambayun Menur Seta dilakukan pada tahun 2014, sedangkan 

penelitian ini dilakukan pada tahun 2019. Mengenai lokasi penelitian, 

Pambayun Menur Seta memilih PT. Kaha Event Management Jakarta sebagai 

tempat atau lokasi penelitian, sedangkan peneliti memilih Dinas Pariwisata 

Ponorogo sebagai tempat atau lokasi penelitian.  

Kedua, skripsi yang berjudul “Strategi Komunikasi Dinas Sosial Kota 

Makassar dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat di Tamangapa Kecamatan 

Manggala”, karya Andi Nurhikmawati dari Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar tahun 2015. Skripsi ini ingin mengetahui bagaimana langkah-

langkah komunikasi Dinas Sosial Kota Makassar dalam upaya pemberdayaan 

masyarakat di Tamangapa Kecamatan Manggala dan faktor apa yang menjadi 

penghambat serta pendukung komunikasi Dinas Sosial Kota Makassar dalam 

upaya pemberdayaan masyarakat di Tamangapa Kecamatan Manggala.7  

Skripsi ini dengan penelitian peneliti memiliki kesamaan yaitu sama-

sama membahas tentang strategi komunikasi. Adapun perbedaannya, terletak 

pada subjek, waktu dan lokasi penelitian. Penelitian Andi Nurhikmawati 

memilih Dinas Sosial Kota Makassar dengan fokus utama masyarakat yang 

diberdayakan di Tamangapa Kecamatan Manggala sebagai subjek penelitian, 

sedangkan peneliti memilih Seksi Promosi dan Pengelolaan Data Pariwisata 

Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo sebagai subjek penelitian. Waktu 

penelitian Andi Nurhikmawati dilakukan pada tahun 2015, sedangkan 

                                                           
7 Andi Nurhikmawati, “Strategi Komunikasi Dinas Sosial Kota Makassar dalam Upaya 

Pemberdayaan Masyarakat di Tamangapa Kecamatan Manggala” (Skripsi, Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar, 2015). 
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penelitian ini dilakukan pada tahun 2019. Mengenai lokasi penelitian, Andi 

Nurhikmawati memilih Dinas Sosial Kota Makassar sebagai tempat atau lokasi 

penelitian, sedangkan peneliti memilih Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo 

sebagai tempat atau lokasi penelitian. 

Ketiga, skripsi yang berjudul “Strategi Komunikasi Humas Pemerintah 

Kota Surabaya Melalui Media Sosial”, karya Adelia Masrifah Cahyani dari 

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2019. Skripsi ini ingin 

mengetahui bagaimana strategi komunikasi melalui media sosial yang 

dilakukan Humas Pemerintah Kota Surabaya.8 

Skripsi ini dengan penelitian peneliti memiliki kesamaan yaitu sama-

sama membahas tentang strategi komunikasi dan dilakukan pada tahun 2019. 

Adapun perbedaannya, terletak pada subjek dan lokasi penelitian. Penelitian 

Adelia Masrifah Cahyani memilih Pemerintah Kota Surabaya dengan fokus 

utama pegawai Humas Pemkot Surabaya yang bertugas dalam proses 

pengelolaan dan pembuatan konten media sosial sebagai subjek penelitian, 

sedangkan peneliti memilih Seksi Promosi dan Pengelolaan Data Pariwisata 

Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo sebagai subjek penelitian. Mengenai 

lokasi penelitian, Adelia Masrifah Cahyani memilih Pemerintah Kota Surabaya 

sebagai tempat atau lokasi penelitian, sedangkan peneliti memilih Dinas 

Pariwisata Kabupaten Ponorogo sebagai tempat atau lokasi penelitian. 

 

                                                           
8 Adelia Masrifah Cahyani “Strategi Komunikasi Pemerintah Kota Surabaya Melalui Media 

Sosial” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019). 
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F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif 

dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif dimaksudkan untuk 

eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, 

dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan 

masalah dan unit yang diteliti.9 Penelitian kualitatif bertujuan untuk 

mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial 

dari perspektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih 

dahulu, tetapi diperoleh setelah melakukan analisis terhadap kenyataan 

sosial yang menjadi fokus penelitian dan kemudian ditarik suatu kesimpulan 

berupa pemahaman umum tentang kenyataan-kenyataan tersebut.10 

Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif karena 

peneliti ingin mendeskripsikan hasil penelitian dengan menggunakan kata-

kata tertulis dan mendeskripsikan hasil wawancara dari objek penelitian. 

Dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan tentang strategi komunikasi 

Dinas Pariwisata Ponorogo dalam mempromosikan program tahun wisata 

2019.  

 

 

 

                                                           
9 H. Ardial, Paradigma dan Model Penelitian Komunikasi (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 

262. 
10 Rosady Ruslan, Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi (Jakarta: PT 

Rajagrafindo Persada, 2010), 215. 
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2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini di laksanakan di Dinas Pariwisata Kabupaten 

Ponorogo, yang beralamat di Jl. Pramuka no. 19A Ponorogo, Jawa Timur. 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April s/d Mei 2019. 

3. Sumber Data 

Sumber data yang dapat dimanfaatkan dalam penelitian kualitatif ini 

antara lain sebagai berikut: 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer merupakan sumber data yang memuat data 

utama yakni data yang diperoleh secara langsung di lapangan. Dalam 

penelitian ini, sumber data primer diperoleh dari narasumber atau 

informan.  

Posisi narasumber sebagai sumber data penelitian sangat 

penting perannya sebagai individu yang memiliki informasi. 

Narasumber bukan sekedar memberikan tanggapan terhadap masalah 

yang ditanyakan, tetapi juga memilih arah dan selera dalam menyajikan 

informasi yang dimilikinya. Untuk mendapatkan keterangan tentang 

masalah yang dikaji dan saran tentang sumber bukti lain yang 

mendukung penelitian, peneliti dapat menentukan informant kunci, 

selain itu juga dapat memanfaatkan informant tambahan. Agar 

informasi yang diperoleh lebih lengkap dan beragam, narasumber dapat 

dipilih dalam posisinya dengan beragam peran yang berbeda, yang 
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memungkinkan akses informasi yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan 

penelitian.11 

Pada penelitian ini yang menjadi narasumber atau informan 

adalah: 

1) Kepala Seksi Promosi dan Pengelolaan Data Pariwisata, Dinas 

Pariwisata Ponorogo yaitu Bapak Oki Widyanarko; 

2) Staf Seksi Promosi dan Pengelolaan Data Pariwisata, Dinas 

Pariwisata Ponorogo yaitu Bapak Mohammad Firman Ardiansyah; 

3) Staf Seksi Promosi dan Pengembangan Produk Pariwisata yaitu 

Ganang Arya Mahendra.  

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan sumber data tambahan yang 

diambil tidak secara langsung di lapangan, melainkan dari sumber yang 

sudah dibuat orang lain. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder 

diperoleh dari dokumen atau arsip. 

Dokumen dalam penelitian kualitatif adalah setiap bahan tertulis 

ataupun film yang dapat digunakan sebagai pendukung bukti penelitian. 

Penggunaan dokumen sebagai sumber data dalam penelitian 

dimaksudkan untuk mendukung dan menambah bukti, sebab menurut 

dokumen dapat memberikan rincian spesifik yang mendukung 

informasi dari sumber-sumber lain.12 

                                                           
11 Farida Nugrahani, Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa (Surakarta: 

2014), 111.  
12 Ibid., 110. 
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Pada penelitian ini, sumber data sekunder yang diperoleh berupa 

dokumen mengenai: 

1) Struktur organisasi Dinas Pariwisata Ponorogo 

2) Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 62 Tahun 2016 tentang 

kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas, dan fungsi dan tata 

kerja Dinas Pariwisata.  

3) Materi presentasi Calendar of Event Pariwisata Ponorogo 2019 

4) Deskripsi Ponorogo Tourism Year 2019's Brand 

5) Press Release Calendar of Event Pariwisata Ponorogo 2019 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan 

dengan tiga cara, antara lain sebagai berikut:  

a. Observasi (Pengamatan) 

Observasi ialah metode atau cara-cara menganalisis dan 

mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku 

dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara 

langsung. Metode ini digunakan untuk melihat dan mengamati secara 

langsung keadaan di lapangan agar peneliti memperoleh gambaran 

yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti.13 Data yang 

diperoleh berupa gambaran yang ada di lapangan dalam bentuk sikap, 

tindakan, pembicaraan, interaksi interpersonal dan lain-lain.14 

                                                           
13 Basrowi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 93-94. 
14 J. R. Raco, Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya 

(Jakarta: PT Grasindo, 2010), 110.  
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Observasi yang dilakukan peneliti untuk melihat secara 

langsung bagaimana kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh 

Bidang Pengembangan Produk dan Promosi Pariwisata, khususnya 

pada Seksi Promosi dan Pengelolaan Data Pariwisata Dinas 

Pariwisata Ponorogo dalam mempromosikan Program Tahun Wisata 

2019.  

b. Interview (Wawancara) 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan 

mengajukan pertanyaan kepada reponden dan mencatat atau merekam 

jawaban-jawaban responden. Wawancara dapat dilakukan secara 

langsung maupun tidak langsung dengan sumber data. Agar 

wawancara dapat dijadikan teknik pengumpulan data yang efektif, 

hendaknya disusun terlebih dahulu panduan wawancara sehingga 

pertanyaan yang diajukan menjadi terarah, dan setiap jawaban atau 

informasi yang diberikan oleh responden segera dicatat.15 Data yang 

diperoleh berupa persepsi, pendapat, perasaan dan pengetahuan.16 

Dalam wawancara ini, yang menjadi narasumber atau 

informan adalah Kepala Seksi Promosi dan Pengelolaan Data 

Pariwisata Dinas Pariwisata Ponorogo yaitu Oki Widyanarko, staf 

Seksi Promosi dan Pengelolaan Data Pariwisata Dinas Pariwisata 

                                                           
15 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 173-174. 
16 Raco, Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya, 110. 
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Ponorogo yaitu Mohammad Firman Ardiansyah, dan staf Seksi 

Pengembangan Produk Pariwisata yaitu Ganang Arya Mahendra.  

c. Dokumentasi 

Teknik ini adalah cara mengumpulkan data melalui 

peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga 

buku-buku tentang pendapat, teori, dalil/hukum dan lain-lain yang 

berhubungan dengan masalah penyelidikan.17 Dokumen berupa 

material yang tertulis dan tersimpan. Dokumen dapat berupa 

memorabilia atau korespondensi. Ada juga dokumen yang berupa 

audiovisual.18 

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang 

bersifat dokumen, seperti struktur organisasi Dinas Pariwisata 

Kabupaten Ponorogo, deskripsi Program Tahun Wisata 2019, dan 

lain-lain yang dapat melengkapi data yang diperlukan. Dokumentasi 

juga digunakan untuk mengumpulkan dokumen berupa foto dan video 

yang berkaitan dengan kegiatan komunikasi Dinas Pariwisata 

Ponorogo dalam mempromosikan Program Tahun Wisata 2019.  

5. Teknik Pengolahan Data 

Dalam penelitian ini, setelah data terkumpul peneliti melakukan 

proses pengolahan data. Pengolahan data dilakukan dengan menafsirkan 

                                                           
17 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial (Yogyakarta: Gadjah Mada University 

Press, 2007), 141. 
18 Raco, Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya, 111.  
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data, yakni memberikan arti atau makna terhadap catatan lapangan, 

transkrip wawancara dan komentar peneliti.  

6. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

analisis data model Miles dan Huberman. Analisis data dalam penelitian 

kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah 

selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Analisis data ini 

dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai 

tuntas hingga datanya sudah jenuh. 

Analisis data model Miles dan Huberman dilakukan melalui tiga 

tahap, yaitu:19 

a. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal yang penting, dicari pola dan temanya. 

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian 

melalui penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar 

yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Tahapan-

tahapan reduksi data meliputi: 

1) Membuat ringkasan; 

2) Mengkode; 

3) Menelusur tema; 

                                                           
19 Sugeng Puji Leksono, Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif (Malang: Kelompok 

Intrans Publishing, 2016), 152.  
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4) Membuat gugus-gugus; 

5) Membuat partisi; 

6) Menulis memo. 

b. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data berarti menyajikan data dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori dsb. Penyajian data yang 

sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah bersifat naratif. Ini 

dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja 

selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami.   

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing and 

Verification) 

Kesimpulan dalam penelitian mungkin dapat menjawab 

rumusan masalah, karena rumusan masalah dalam penelitian kualitatif 

masih bersifat sementara dan berkembang setelah peneliti berada di 

lapangan. Kesimpulan penelitian kualitatif merupakan temuan baru 

yang disajikan berupa deskripsi atau gambaran yang awalnya belum 

jelas menjadi jelas dan dapat berupa hubungan kausal/interaktif dan 

hipotesis/teori. Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan setelah 

dari lapangan.  

7. Pengecekan Keabsahan Data 

Pemeriksaan keabsahan data pada penelitian ini dilakukan dengan 

beberapa teknik pemeriksaan, antara lain sebagai berikut: 

a. Perpanjangan Keikutsertaan 
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Peneliti dalam penelitian kualitatif adalah instrumen itu 

sendiri. Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam 

pengumpulan data dan tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, 

tetapi memerlukan waktu perpanjangan keikutsertaan pada latar 

penelitian. Perpanjangan keikutsertaan berarti peneliti tinggal di 

lokasi penelitian sampai mencapai kejenuhan dalam pengumpulan 

data tercapai.20 Hal ini dilakukan peneliti lantaran: 

1) Peneliti dengan perpanjangan keikutsertaannya akan banyak 

mempelajari kebudayaan, dapat menguji ketidakbenaran 

informasi yang diperkenalkan oleh distorsi, baik yang berasal dari 

diri peneliti sendiri maupun dari informan. 

2) Perpanjangan keikutsertaan dimaksudkan untuk membangun 

kepercayaan pada subjek terhadap peneliti dan juga kepercayaan 

diri peneliti sendiri.  

b. Ketekunan/Keajegan Pengamatan  

Keajegan pengamatan berarti mencari secara konsisten 

interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis 

yang konstan atau tentatif. Ketekunan pengamatan bermaksud 

menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat 

relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian 

memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dengan kata lain, 

                                                           
20 M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, Metode Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: 

Ar-Ruzz Media, 2012), 320. 
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apabila perpanjangan keikutsertaan menyediakan lingkup, ketekunan 

pengamatan menyediakan kedalaman.21  

c. Triangulasi  

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Dalam penelitian ini, peneliti membagi sistematika pembahasan 

menjadi lima bab. Semua bab tersebut saling berhubungan dan mendukung satu 

sama lain. Gambaran atas masing-masing bab tersebut adalah sebagai berikut: 

BAB I Merupakan pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum untuk 

memberi pola pemikiran bagi keseluruhan penelitian yang 

meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian 

dan sistematika pembahasan. 

BAB II Merupakan landasan teoritik tentang pengertian komunikasi, 

strategi komunikasi dan promosi.   

BAB III Merupakan temuan penelitian. Bab ini mendeskripsikan 

mengenai profil Dinas Pariwisata Ponorogo, struktur organisasi 

Dinas Pariwisata Ponorogo, profil Seksi Promosi dan Pengelolaan 

Data Pariwisata Dinas Pariwisata Ponorogo, gambaran umum 

                                                           
21 Ibid., 321. 
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program Tahun Wisata 2019, dan kegiatan komunikasi Dinas 

Pariwisata Ponorogo dalam mempromosikan Program Tahun 

Wisata 2019.  

BAB IV Merupakan analisis dari data yang berisi langkah atau tahapan 

strategi komunikasi Dinas Pariwisata Ponorogo dalam program 

Tahun Wisata 2019, faktor penghambat dan faktor pendukung 

dalam penyampaian program Tahun Wisata 2019. 

BAB V Merupakan penutup. Bab ini bertujuan untuk mempermudah para 

pembaca dalam mengambil intisari hasil penelitian. 
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BAB II 

KONSEP STRATEGI KOMUNIKASI 

 

A. Komunikasi 

1. Definisi Komunikasi  

Komunikasi berasal dari bahasa latin communis, yang berarti 

membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang 

atau lebih. Akar kata communis adalah communico, yang artinya berbagi. 

Dalam hal ini, yang dibagi adalah pemahaman bersama melalui pertukaran 

pesan.1 

Komunikasi sebagai kata kerja (verb) dalam Bahasa Inggris, 

communicate berarti untuk bertukar pikiran-pikiran, perasaan-perasaan 

dan informasi; untuk menjadikan paham (tau); untuk membuat sama; dan 

untuk mempunyai sebuah hubungan yang simpatik. Sedangkan dalam kata 

benda (noun), communication, berarti pertukaran simbol, pesan-pesan 

yang sama dan informasi; proses pertukaran diantara individu-individu 

melalui sistem simbol-simbol yang sama; seni untuk mengekspresikan 

gagasan-gagasan; dan ilmu pengetahuan tentang pengiriman informasi.2 

Sehingga secara umum komunikasi dapat didefinisikan sebagai 

usaha penyampaian pesan antar manusia. Jadi, komunikasi dapat kita 

pahami sebagai proses penyampaian pesan dari komunikator (pengirim 

pesan) kepada komunikan (penerima pesan).  

                                                           
1 Nurani Soyomukti, Pengantar Ilmu Komunikasi (Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2012), 55. 
2 Ibid., 55-56. 
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Sementara itu menurut Everett M. Rogers (1985), seorang pakar 

Sosiologi pedesaan Amerika: “Komunikasi adalah proses dimana suatu ide 

dialihkan dari sumber kepada satu penerima atau lebih dengan maksud 

untuk mengubah tingkah laku mereka.”3 

Definisi ini sama dengan paparan tentang komunikasi pada 

paragraf sebelumnya, yakni mendefinisikan komunikasi sebagai proses 

pertukaran ide atau penyampaian pesan dari sumber dalam hal ini pengirim 

pesan atau komunikator kepada penerima pesan atau komunikan. Hanya 

saja dalam definisi ini komunikasi diartikan lebih luas yaitu sebagai proses 

penyampaian pesan yang memiliki tujuan atau maksud untuk mengubah 

tingkah laku penerima pesan atau komunikan.  

Definisi tersebut kemudian dikembangkan bersama dengan 

Lauwrence D. Kincaid (1987) sehingga melahirkan definisi baru yakni: 

“Komunikasi adalah suatu proses dimana dua orang atau lebih membentuk 

atau melakukan pertukaran informasi dengan satu sama lainnya, yang pada 

gilirannya akan tiba pada saling pengertian yang mendalam.”4 

Berdasarkan paparan definisi mengenai komunikasi di atas, dapat 

disimpulkan bahwa komunikasi merupakan proses pertukaran pesan antara 

satu orang atau lebih yakni dari pengirim pesan (komunikator) kepada 

penerima pesan (komunikan) dengan maksud untuk menciptakan 

pemahaman atau saling pengertian diantara kedua belah pihak.  

                                                           
3 Hafied Cangara, Perencanaan dan Strategi Komunikasi (Jakarta: PT Rajagrafindo 

Persada, 2013), 35.  
4 Ibid., 36. 
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2. Proses Komunikasi 

Proses komunikasi pada hakikatnya adalah proses penyampaian 

pikiran atau perasaan oleh seseorang (komunikator) kepada orang lain 

(komunikan). Pikiran bisa merupakan gagasan, informasi, opini dan lain-

lain yang muncul dari benaknya. Perasaan bisa berupa keyakinan, 

kepastian, keragu-raguan, kekhawatiran, kemarahan, keberanian, dan 

sebagainya yang timbul dari lubuk hati.5  

Proses komunikasi terbagi menjadi dua tahap, yakni sebagai 

berikut: 

a. Proses Komunikasi Secara Primer 

Proses komunikasi secara primer adalah proses penyampaian 

pikiran dan atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan 

menggunakan lambang (simbol) sebagai media. Lambang sebagai 

media primer dalam proses komunikasi adalah bahasa, kial (gesture), 

isyarat, gambar, warna, dan lain sebagainya yang secara langsung 

mampu menerjemahkan pikiran dan atau perasaan komunikator 

kepada komunikan.6  

b. Proses Komunikasi Secara Sekunder 

Proses komunikasi secara sekunder adalah proses 

penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain dengan 

menggunakan alat atau sarana sebagai sebagai media kedua setelah 

                                                           
5 Onong Uchjana Effendy, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktik (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2001), 11.  
6 Ibid., 11. 
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memakai lambang sebagai media pertama. Seorang komunikator 

menggunakan media kedua dalam melancarkan komunikasinya 

karena komunikan sebagai sasaran berada di tempat yang relatif jauh 

atau jumlahnya banyak. Media kedua yang sering digunakan dalam 

komunikasi adalah surat, telepon, surat kabar, majalah, radio, televisi, 

film, dan sebagainya.7  

3. Unsur-unsur Komunikasi 

Jika proses komunikasi yang dimaksud dalam definisi di atas 

dilukiskan dalam gambar, maka proses tersebut dapat dilihat sebagai 

berikut: 

 

Gambar 2.1 Unsur-unsur Komunikasi 

Berdasarkan gambar ini, dapat diambil kesimpulan bahwa 

terjadinya proses komunikasi didukung oleh beberapa elemen atau unsur, 

yakni:8  

a. Pengirim Pesan (Komunikator) 

Pengirim pesan adalah manusia yang mengirim informasi atau 

memulai proses komunikasi, disebut komunikator. Komunikator bisa 

terdiri dari satu orang, dua orang atau banyak orang (kelompok kecil, 

kelompok besar, termasuk dalam wujud organisasi) dan massa. 

                                                           
7 Ibid., 16. 
8 Soyomukti, Pengantar Ilmu Komunikasi, 58-65. 
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Komunikator ketika mengirimkan pesan tentunya memiliki motif dan 

tujuan yang sering disebut motif komunikasi. Ada yang menyebut 

pengirim pesan atau komunikator dengan istilah pengirim saja atau 

disebut juga sumber. Sebagian pengamat dan ilmuwan komunikasi 

lain ada yang menyebutnya sebagai encoder. Istilah encoder identik 

dengan istilah yang diartikan sebagai alat penyandi. Sementara 

encoding adalah proses penyandian, dalam hal ini yang disandikan 

adalah pesan. 

b. Penerima Pesan (Komunikan) 

Penerima pesan adalah manusia yang menerima pesan dari 

komunikator. Penerima biasa disebut dengan berbagai macam istilah, 

seperti khalayak, sasaran, komunikan atau dalam bahasa Inggris 

disebut audience atau receiver.9 Dalam proses komunikasi, utamanya 

dalam tataran antarpribadi, peran komunikator dan komunikan 

bersifat dinamis, dapat saling berganti. Sebagaimana komunikator, 

komunikan juga dapat terdiri dari satu orang, dua orang atau banyak 

orang (kelompok kecil, kelompok besar, termasuk dalam wujud 

organisasi) dan massa. 

Penerima adalah elemen penting dalam proses komunikasi, 

karena dialah yang menjadi sasaran dari pengirim pesan. Mengenali 

khalayak adalah prinsip dasar dalam berkomunikasi. Karena 

                                                           
9 Hafied Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 26. 
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mengetahui dan memahami karakteristik penerima (khalayak), berarti 

suatu peluang untuk mencapai keberhasilan komunikasi.10 

c. Pesan 

Pesan didefinisikan sebagai segala sesuatu yang disampaikan 

komunikator kepada komunikan untuk mewujudkan motif 

komunikasinya. Pesan juga diartikan sebagai pernyataan yang 

disampaikan pengirim kepada penerima. Dalam bahasa Inggris, pesan 

biasa diartikan dengan kata message, content atau information.11 

Pesan sebenarnya adalah suatu hal yang sifatnya abstrak 

(konseptual, ideologis dan idealistik). Akan tetapi, ketika ia 

disampaikan dari komunikator kepada komunikan, ia menjadi konkret 

karena disampaikan dalam bentuk simbol/lambang berupa bahasa 

(baik lisan maupun tulisan), suara (audio), gambar (visual), mimik, 

gerak-gerik dan lain sebagainya.  

Oleh karena itu, lambang komunikasi disebut juga bentuk 

pesan, yakni wujud konkret dari pesan, berfungsi mewujudkan pesan 

yang abstrak menjadi konkret. Suara, mimik dan gerak-gerik lazim 

digolongkan dalam pesan nonverbal, sedangkan bahasa lisan dan 

bahasa tulisan dikelompokkan dalam pesan verbal. 

 

 

                                                           
10 Ibid., 26.  
11 Cangara, Perencanaan dan Strategi Komunikasi, 37. 
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d. Saluran Komunikasi dan Media Komunikasi 

Agar pesan yang disampaikan komunikator sampai pada 

komunikan, dibutuhkan saluran dan media komunikasi. Saluran 

komunikasi lebih identik dengan proses berjalannya pesan, sedangkan 

media komunikasi lebih identik dengan alat (benda) untuk 

menyampaikan.  

Saluran komunikasi dapat berjalan baik ada media ataupun 

tidak. Komunikasi bisa terjadi tanpa media (nonmediated 

communication) yang berlangsung dengan tatap muka atau face to 

face. Aktivitas komunikasi tatap muka ini bentunya bermacam-

macam, mulai dari perbincangan, wawancara, konseling, rapat, 

seminar, lokakarya, hingga pameran tempat target komunikan (calon 

konsumen) dapat berbincang langsung dengan wakil dari perusahaan 

guna membicarakan produk yang dipamerkan.  

Komunikasi juga berjalan dengan bantuan sarana berupa 

media, yang disebut media komunikasi. Media komunikasi berfungsi 

sebagai alat perantara yang sengaja dipilih komunikator untuk 

mengantarkan pesannya agar sampai ke komunikan.  

Dalam komunikasi tatap muka, sebenarnya bukan berarti tidak 

ada perantara. Jika diselidiki secara ilmu fisika, pesan yang 

tersampaikan antara komunikator dan komunikan terdapat zat 

perantaranya, yaitu gelombang cahaya atau gelombang suara. 

Munculnya media komunikasi berarti juga pilihan untuk membuat 
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teknologi yang memudahkan zat perantara (gelombang suara dan 

cahaya) dapat dimungkinkan secara teknis pada saat jarak antara 

komunikator dan komunikan tidak berdekatan. Misalnya, media 

komunikasi berupa telepon seluler (HP) merupakan pilihan teknologi 

untuk membuat dua orang yang jauh dapat mengantarkan pesannya. 

Jadi, media adalah suatu hal yang dipilih, sedangkan perantara seperti 

gelombang cahaya dan suara dalam komunikasi tatap muka (yang 

jaraknya dekat) bukanlah suatu hal yang dipilih karena sudah ada 

dengan sendirinya saat terjadi komunikasi.  

Media komunikasi berupa teknologi dilihat dari jumlah target 

komunikannya dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni sebagai 

berikut: 

1) Media Massa 

Media massa adalah media yang berkaitan dengan 

penyampaian pesan. Pesan tersebut berhubungan dengan orang 

banyak yang membutuhkan pesan dan informasi yang bekaitan 

dengan apa yang terjadi pada sedikit orang di antara orang banyak 

itu. Misalnya, informasi berupa gunung meletus yang terjadi di 

sebuah kabupaten dapat diterima oleh seluruh masyarakat di 

sebuah negara atau bahkan di negara lainnya, tergantung daya 

jangkau media massa tersebut.  

Jika dilihat waktu terbitnya, media massa terbagi atas 

media massa periodik dan media massa non periodik. Media 
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massa periodik adalah media massa yang terbit teratur pada 

waktu-waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Media massa 

periodik dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu media 

elektronik (TV dan radio) dan media nonelektronik atau cetak 

(surat kabar dan majalah). Sementara itu, media massa 

nonperiodik dimaksudkan pada media massa yang bersifat 

eventual, yakni tergantung pada event tertentu. Setelah event usai, 

selesai pulalah penggunaannya. Untuk itu, media massa 

nonperiodik dapat dibedakan atas manusia (juru kampanye atau 

sales promotion girl) dan benda (poster, spanduk dan leaflet).  

2) Non-Media Massa 

Dilihat dari sifatnya, non-media massa dapat dibedakan 

menjadi dua jenis, yakni antara lain sebagai berikut: 

a) Media Manusia 

Manusia sebagai penyampai pesan karena pesan tidak 

dapat disampaikan secara tatap muka sehingga dikirimlah 

manusia sebagai media penyampai pesan, misalnya kurir 

pembawa pesan.  

b) Media Benda 

Media benda dapat dibedakan menjadi dua jenis, 

yakni elektronik (telepon, faksimile/fax) dan nonelektronik 

(surat). Perkembangan teknologi komunikasi terkini, yakni 

teknologi komputer dan internetnya, melahirkan media yang 
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bersifat multimedia. Dikatakan multimedia karena hampir 

seluruh bentuk media komunikasi yang telah dikenal umat 

manusia menyatu dalam perangkat elektronik digitalnya. 

Melalui internet kita dapat menemukan surat elektronik, i-

phone (telepon internet), surat kabar/majalah elektronik, 

radio internet, TV internet, bahkan kegiatan tatap muka 

melalui internet (video conference).  

e. Efek Komunikasi 

Efek komunikasi adalah situasi yang diakibatkan oleh pesan 

komunikator dalam diri komunikannya. Efek komunikasi ini berupa 

efek psikologis yang terdiri dari tiga hal: 

1) Pengaruh Kognitif 

Yaitu bahwa dengan komunikasi, seseorang menjadi tahu 

tentang sesuatu. Berarti, komunikasi berfungsi untuk 

memberikan informasi.  

2) Pengaruh Afektif 

Yaitu bahwa dengan pesan yang disampaikan terjadi 

perubahan perasaan dan sikap. Misalnya, karena suatu pidato 

yang bersifat persuasif, tercipta sikap untuk melakukan sesuatu 

(sikap setuju atau tidak setuju terhadap sesuatu). 

3) Pengaruh Konatif 

Yaitu pengaruh yang berupa tingkah laku dan tindakan. 

Karena menerima pesan dari komunikator atau penyampai pesan, 
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komunikan bisa bertindak untuk melakukan sesuatu. Misalnya, 

karena baru mendengar khotbah di masjid yang mengobarkan 

kebencian terhadap agama lain, umat Islam di masjid tersebut 

beramai-ramai menuju gereja dan membakarnya. 

Disadari atau tidak, tujuan komunikasi memang untuk 

menyampaikan pesan agar terjadi perubahan perasaan dan tingkah 

laku pada komunikan. Misalnya, komunikasi politik, seperti 

kampanye, jelas bertujuan agar komunikan memilih atau memberi 

dukungan terhadap pihak yang berlaku sebagai komunikator. 

Demikian pula dalam studi komunikasi, seperti periklanan, tujuan 

menyampaikan pesan adalah agar ide, barang atau jasa yang dijual 

laku sebanyak-banyaknya. Maka dipelajarilah hal itu dalam bidang 

periklanan (advertising). 

f. Umpan Balik 

Umpan balik adalah tanggapan yang diberikan oleh penerima 

sebagai akibat penerimaan pesan dari sumber. Sebenarnya ada juga 

yang beranggapan bahwa umpan balik adalah efek atau pengaruh. 

Dalam bahasa Inggris, umpan balik sering disebut dengan istilah 

feedback, reaction, response dan semacamnya.12  

4. Fungsi Komunikasi 

Fungsi adalah potensi yang dapat digunakan untuk memenuhi 

tujuan tertentu. Komunikasi sebagai ilmu pengetahuan memiliki fungsi 

                                                           
12 Ibid., 38. 
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yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Secara umum fungsi komunikasi antara lain: 

a. memberi informasi; 

b. menghibur; 

c. mendidik; 

d. membentuk opini publik. 

Sementara itu Harold D. Lasswell mengemukakan bahwa fungsi 

komunikasi adalah: “(1) manusia dapat mengontrol lingkungannya, (2) 

beradaptasi dengan lingkungan tempat mereka berada, (3) melakukan 

transformasi warisan sosial kepada generasi berikutnya.”13 

Artinya, komunikasi disini difungsikan sebagai alat atau sarana 

untuk menjembatani hubungan antar sesama manusia dalam 

bermasyarakat. Sebab, komunikasi yang baik antar sesama manusia akan 

memelihara kelangsungan hubungan antarmanusia.  

5. Hambatan Komunikasi 

Jika kita melihat hakikat komunikasi sebagai suatu sistem, 

gangguan komunikasi bisa terjadi pada semua elemen atau unsur-unsur 

yang mendukungnya, termasuk faktor lingkungan dimana komunikasi itu 

terjadi. Menurut Shannon dan Weaver (1949) gangguan komunikasi 

terjadi jika terdapat intervensi yang mengganggu salah satu elemen 

komunikasi, sehingga proses komunikasi tidak dapat berlangsung secara 

efektif. Sedangkan rintangan komunikasi ialah adanya hambatan yang 

                                                           
13 Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi, 59. 
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membuat proses komunikasi tidak dapat berlangsung sebagaimana 

harapan komunikator dan penerima.14 Gangguan atau rintangan 

komunikasi pada dasarnya dapat dibedakan atas tujuh macam, yakni 

sebagai berikut:15 

a. Gangguan Teknis 

Gangguan teknis terjadi jika salah satu alat yang digunakan 

dalam berkomunikasi mengalami gangguan, sehingga informasi yang 

ditransmisi melalui saluran mengalami kerusakan (channel noise).  

b. Gangguan Semantik dan Psikologis 

Gangguan semantik ialah gangguan komunikasi yang 

disebabkan karena kesalahan pada bahasa yang digunakan. Gangguan 

semantik sering terjadi karena: 

1) Kata-kata yang digunakan terlalu banyak memakai jargon bahasa 

asing seshingga sulit dimengerti oleh khalayak tertentu; 

2) Bahasa yang digunakan pembicara berbeda dengan bahasa yang 

digunakan oleh penerima; 

3) Struktur bahasa yang digunakan tidak sebagaimana mestinya, 

sehingga membingungkan penerima; 

4) Latar belakang budaya yang menyebabkan salah persepsi 

terhadap simbol-simbol bahasa yang digunakan.  

                                                           
14 Hafied Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi, 155. 
15 Ibid., 156-158. 
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Selain rintangan semantik, juga terdapat rintangan psikologis. 

Rintangan psikologis terjadi karena adanya gangguan yang 

disebabkan oleh persoalan-persoalan dalam diri individu. Misalnya 

rasa curiga penerima kepada sumber, situasi berduka atau karena 

gangguan kejiwaan sehingga dalam penerimaan dan pemberian 

informasi tidak sempurna.  

c. Rintangan Fisik 

Rintangan fisik ialah rintangan yang disebabkan karena 

kondisi geografis misalnya jarak yang jauh sehingga sulit dicapai, 

tidak adanya sarana kantor pos, kantor telepon, jalur transportasi dan 

semacamnya. Dalam komunikasi antar manusia, rintangan fisik bisa 

juga diartikan karena adanya gangguan organik, yakni tidak 

berfungsinya salah satu pancaindra penerima.  

d. Rintangan Status 

Rintangan status ialah rintangan yang disebabkan karena jarak 

sosial diantara peserta komunikasi, misalnya perbedaan status antara 

senior dan yunior atau atasan dan bawahan. Perbedaan seperti ini 

biasanya menuntut perilaku komunikasi yang selalu 

memperhitungkan kondisi dan etika yang sudah membudaya dalam 

masyarakat, yakni bawahan cenderung hormat pada atasannya. 

e. Rintangan Kerangka Berpikir 

Rintangan kerangka berpikir ialah rintangan yang disebabkan 

adanya perbedaan persepsi antara komunikator dan khalayak terhadap 
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pesan yang digunakan dalam berkomunikasi. Ini disebabkan karena 

latar belakang pengalaman dan pendidikan yang berbeda.  

f. Rintangan Budaya 

Rintangan budaya ialah rintangan yang terjadi disebabkan 

karena adanya perbedaan norma, kebiasaan dan nilai-nilai yang dianut 

oleh pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi.   

6. Pendukung Komunikasi 

Di dalam proses komunikasi terdapat faktor pendukung, 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Kesesuaian pesan yang disampaikan sehingga minim terjadinya 

distorsi, yaitu pengalihan makna pesan yang pertama ke penerima 

selanjutnya; 

b. Adanya feedback langsung. Hal ini akan dapat mempermudah proses 

komunikasi yang sedang berlangsung karena mendapatkan respon 

yang cepat sehingga terjadi dialog yang matang; 

c. Evaluasi pesan. Pada tahap ini seorang penerima dna pengirim pesan 

akan bersama-sama mengevaluasi dari hasil percakapan yang 

dilangsungkan. Oleh karena itu, jika evaluasi ini terjalin dengan 

sinkron maka akan menimbulkan kesamaan pemahaman dalam 

mengartikan pesan; 

d. Media pengantar, yaitu sebagai bagian dari proses komunikasi yang 

sedang berlangsung. Dengan media, komunikasi akan dapat efektif 
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jika terdapat media pengantar seperti surat kabar, televisi, telepon dan 

lain-lain.16 

B. Strategi Komunikasi 

1. Pengertian Strategi Komunikasi 

Strategi adalah fondasi tujuan organisasi dan pola gerak serta 

pendekatan manajemen mencapai tujuan. Strategi adalah rencana 

menyatu, komprehensif dan terpadu yang mengaitkan keunggulan 

strategis badan usaha dengan kesempatan serta ancaman yang datang dari 

luar. Menyatukan adalah memadukan bagian-bagian, jadi tidak parsial, 

holistik sifatnya dan berupa kegiatan sistem keseluruhan. Komprehensif 

berarti melingkupi segala aspek dan keterpaduan berarti bagian-bagian 

dijadikan serasi.17 Sehingga, dapat dipahami bahwa strategi adalah 

sekumpulan rencana secara menyeluruh yang diatur sedemikian rupa 

kemudian menjadi dasar atau sebagai acuan untuk mencapai tujuan 

organisasi.  

Definisi lain menyebutkan bahwa strategi pada hakikatnya adalah 

perencanaan (planning) dan manajemen (management) untuk mencapai 

suatu tujuan. Akan tetapi, untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak 

berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, 

melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya. 

Jadi, strategi komunikasi merupakan paduan perencanaan komunikasi 

                                                           
16 Onong Uchjana Effendy, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktik, 18. 
17 Sukanto Reksohadiprodjo, Manajemen Strategi (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2003), 

41-42. 
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dengan manajemen komunikasi untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan.18 

Sementara itu, strategi komunikasi menurut Rogers (1982) adalah 

“suatu rancangan yang dibuat untuk mengubah tingkah laku manusia 

dalam skala yang lebih besar melalui transfer ide-ide baru.”19 Berdasarkan 

definisi tersebut, dapat dipahami bahwa strategi komunikasi adalah sebuah 

rancangan atau perencanaan yang dibuat dengan tujuan untuk mengubah 

tingkah laku manusia melalui proses penyampaian pesan atau ide-ide.    

Middleton (1980) juga menyatakan “strategi komunikasi adalah 

kombinasi yang terbaik dari semua elemen komunikasi mulai dari 

komunikator, pesan, saluran (media), penerima sampai pada pengaruh 

(efek) yang dirancang untuk mencapai tujuan komunikasi yang optimal.”20 

Berdasarkan pernyataan tersebut penulis memahami bahwa strategi 

komunikasi adalah sebuah perencanaan melalui proses komunikasi, yakni 

melibatkan keseluruhan unsur komunikasi untuk mencapai suatu tujuan 

komunikasi yang efektif atau optimal.  

Sehingga, berdasarkan beberapa definisi di atas, peneliti dapat 

mengambil kesimpulan bahwa strategi komunikasi adalah sebuah 

perencanaan dan manajemen komunikasi yang dilaksanakan melalui 

proses komunikasi untuk menyampaikan sebuah ide atau informasi guna 

                                                           
18 Onong Uchjana Effendy, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktik, 32. 
19 Cangara, Perencanaan dan Strategi Komunikasi, 61.  
20 Ibid., 61. 
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mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi komunikasi mencakup 

semua unsur komunikasi yang berperan aktif dalam proses komunikasi.  

2. Langkah-langkah Penetapan Strategi Komunikasi 

Langkah-langkah untuk menetapkan strategi komunikasi antara 

lain sebegai berikut:   

a. Memilih dan Menetapkan Komunikator 

Komunikator adalah pelaku utama dalam komunikasi karena 

komunikator menjadi sumber dan kendali semua aktivitas 

komunikasi. Jika suatu proses komunikasi tidak berhasil dengan baik, 

maka kesalahan utama bersumber dari komunikator. Karena 

komunikatorlah yang tidak memahami penyusunan pesan, media yang 

tepat dan mendekati khalayak yang menjadi target sasaran. Untuk itu, 

seorang komunikator yang akan bertindak sebagai ujung tombak suatu 

program harus terampil berkomunikasi, kaya ide serta penuh daya 

kreativitas.  Menurut Cangara, ada tiga syarat yang harus dipenuhi 

oleh seorang komunikator: “pertama, tingkat kepercayaan orang lain 

terhadap dirinya; kedua, daya tarik (attractive); ketiga, kekuatan 

(power).” 

Syarat pertama yang harus dimiliki oleh seorang komunikator 

adalah kredibilitas. Kredibilitas adalah seperangkat persepsi tentang 

kelebihan-kelebihan yang dimiliki seorang komunikator sehingga bisa 

diterima oleh target sasaran. Kredibilitas tersebut antara lain 

menunjukkan karakter kepribadian seseorang sehingga ucapan-
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ucapannya dapat dipercaya, memiliki kekuatan dalam mengendalikan 

emosi pendengarnya, dan memiliki kekuatan melalui argumentasinya. 

Syarat kedua yang harus dimiliki oleh seorang komunikator adalah 

daya tarik (attractive). Daya tarik pada umumnya disebabkan karena 

cara bicara yang sopan, murah senyum, cara berpakaian yang apik dan 

necis, dan postur tubuh yang gagah. Simpati tumbuh karena daya tarik 

yang ditampilkan oleh seseorang. Syarat ketiga yang harus dimiliki 

oleh seorang komunikator adalah kekuatan (power). 

b. Menetapkan Target Sasaran 

Studi komunikasi menyebut masyarakat sebagai khalayak 

(audience). Memahami masyarakat, terutama yang akan menjadi 

target sasaran program komunikasi merupakan hal yang sangat 

penting. Masyarakat yang menentukan berhasil tidaknya suatu 

program. Sebab bagaimanapun besarnya biaya, waktu dan tenaga 

yang dikeluarkan untuk mempengaruhi mereka, akan sia-sia jika 

mereka tidak tertarik dengan program yang ditawarkan.  

Cara yang harus dilakukan untuk mengetahui dan memahami 

masyarakat adalah melakukan riset atau penelitian. Riset ini 

diperlukan untuk mengetahui karakteristik masyarakat, yakni: 

1) Aspek sosiodemografik, mencakup usia, jenis kelamin, 

pekerjaan, pendidikan, tingkat pendapatan, agama, ideologi dan 

etnis;  
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2) Aspek profil psikologis, mencakup sikap yang tercermin dari 

kejiwaan masyarakat, misalnya temperamen, tenang, sabar, 

terbuka, emosional, tidak sabar, dendam, antipati, terus terang, 

tertutup, berani, penakut.  

3) Aspek karakteristik perilaku masyarakat, mencakup kebiasaan-

kebiasaan yang dijalani dalam kehidupan suatu masyarakat. 

Misalnya religius, santun, suka pesta dan mabuk-mabukan, suka 

menabung, suka protes, tenggang rasa, perhitungan, boros, suka 

menolong, dsb.  

Sementara itu, enam hal yang yang perlu dipetakan dari suatu 

masyarakat yang menjadi target sasaran program, yakni: 

1) Demografi; 

2) Kondisi ekonomi; 

3) Kondisi fisik, misalnya lokasi, perumahan dan jalan raya; 

4) Teknologi yang tersedia, misalnya jaringan telekomunikasi, 

mobilitas dan transportasi; 

5) Partai politik yang diikuti masyarakat; dan 

6) Kondisi sosial budaya masyarakat setempat.  

c. Menyusun Pesan 

Pesan adalah segala sesuatu yang disampaikan oleh seseorang 

dalam bentuk simbol yang dipersepsi dan diterima oleh khalayak 

dalam serangkaian makna. Menurut bentuknya, simbol yang 

disampaikan terdiri dari dua macam yakni simbol verbal dan simbol 
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non-verbal. Simbol verbal dalam pemakaiannya menggunakan 

bahasa. Bahasa ialah seperangkat kata yang telah disusun secara 

berstruktur sehingga menjadi himpunan kalimat yang mengandung 

arti. Ada tiga teori tentang bagaimana cara menggunakan bahasa 

dalam penyusunan pesan, diantaranya sebagai berikut: 

1) Over power’em theory, yakni menunjukkan bahwa bila pesan 

seringkali diulang, panjang dan cukup keras, maka pesan itu akan 

berlalu dari khalayak; 

2) Glamour theory, yakni suatu pesan atau ide yang dikemas dengan 

cantik, kemudian ditawarkan dengan daya persuasi, maka 

khalayak akan tertarik untuk memiliki ide itu; 

3) Don’t tele’em theory, yakni bila suatu ide tidak disampaikan 

kepada orang lain, maka mereka tidak akan memegangnya dan 

menanyakannya. Karena itu mereka tidak akan membuat 

pendapat tentang ide itu.  

Pesan yang mengena dan efektif perlu diperhatikan untuk 

menyampaikan program kepada khalayak. Berikut ini adalah 

beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengelola dan menyusun 

pesan agar efektif: 

1) Menguasai pesan yang akan disampaikan, termasuk struktur 

penyusunannya yang sistematis; 
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2) Mampu mengungkapkan argumentasi secara logis. Harus 

mempunyai alasan berupa fakta dan pendapat yang bisa 

mendukung materi yang disajikan; 

3) Memiliki kemampuan untuk membuat intonasi bahasa (vocal), 

serta gerakan-gerakan tubuh yang dapat menarik perhatian 

pendengar; 

4) Memiliki kemampuan membumbui pesan berupa humor untuk 

menarik perhatian dan mnegurangi rasa bosan pendengar. 

Selain empat hal yang telah disebutkan di atas, penyusunan 

pesan juga sangat tergantung pada program yang ingin disampaikan 

kepada khalayak. Isi pesan harus menyesuaikan dengan jenis dan sifat 

program. Berikut ini akan diuraikan sifat-sifat pesan: 

1) Pesan yang Bersifat Informatif 

Pesan yang bersifat informatif adalah pesan yang 

mengandung informasi bagi penerima pesan. Informasi disini 

artinya sesuatu yang diperoleh sebagai pengetahuan bagi 

seseorang, yakni sesuatu yang merupakan pengetahuan yang 

sebelumnya tidak diketahui oleh penerima. Jadi informasi dapat 

diartikan sebagai sebuah pengetahuan. 

2) Pesan yang Bersifat Persuasif 

Pesan yang bersifat persuasif adalah pesan yang berusaha 

mengubah pengetahuan, sikap, tingkah laku seseorang atau 

publik terhadap program yang akan dilaksanakan.  
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3) Pesan yang Bersifat Edukatif (Mendidik) 

Pesan yang bersifat edukatif adalah pesan yang memiliki 

tekanan pada unsur kognitif, afektif dan psikomotorik. Pesan 

mendidik memiliki tendensi ke arah perubahan, bukan hanya dari 

tidak tahu menjadi tahu tetapi juga bisa melaksanakan apa yang 

diketahuinya.  

Berdasarkan uraian mengenai sifat pesan di atas, penulis 

memahami bahwa dalam menyusun sebuah pesan harus 

memperhatikan sifat, jenis dan tujuan dari program yang ingin 

disampaikan kepada khalayak. Pesan yang baik adalah pesan yang 

dapat diterima dengan baik pula oleh khalayak, artinya tidak 

menimbulkan kesalahan persepsi atau kesalahan penafsiran.  

d. Memilih Media atau Saluran Komunikasi 

Memilih media komunikasi harus mempertimbangkan 

karakteristik tujuan dan isi pesan yang ingin disampaikan, dan jenis 

media yang dimiliki oleh khalayak. Beberapa hal yang perlu mendapat 

perhatian dalam memilih media komunikasi menurut Unesco, antara 

lain: 

1) Sumber daya komunikasi yang tersedia di suatu tempat; 

2) Pemilikan media di kalangan masyarakat sasaran; 

3) Terjangkau tidaknya pesan yang akan disampaikan.  

Berikut akan diuraikan bentuk-bentuk media atau saluran 

komunikasi: 
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1) Media Lama 

a) Media Cetak 

Media cetak adalah saluran komunikasi di mana 

pesan-pesan verbalnya tertulis maupun dalam bentuk 

gambar-gambar dan dalam bentuk tercetak. Media ini sangat 

baik disebarluaskan untuk mereka yang bisa membaca dan 

memiliki waktu luang yang cukup.  

b) Media Elektronik 

Media elektronik adalah saluran komunikasi di mana 

pesan-pesan verbalnya disampaikan melalui getaran listrik 

yang diterima oleh pesawat penerima tertentu, misalnya 

televisi dan radio. Media massa elektronik dapat menembus 

ruang dan waktu, sehingga informasinya sangat cepat dan 

serentak.  

c) Media Luar Ruang (Outdoor Media) 

Media luar ruang biasa dikaitkan dengan dunia 

estetika dalam bentuk lukisan, dan diletakkan pada tempat-

tempat yang ramai dilihat oleh banyak orang. Media luar 

ruang jangkauannya terbatas. Bentuk-bentuk media luar 

ruang seperti spanduk, baliho, reklame, iklan mobil atau 

kereta api, electronic board, bendera, umbul-umbul, balon 

dan iklan pohon.  

d) Media Format Kecil 
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Media format kecil terdiri atas berbagai macam media 

namun bentuknya lebih kecil dan isinya kadang terfokus 

pada satu macam informasi. Media format kecil mudah 

dibawa kemana-mana dan mudah menarik perhatian banyak 

orang. Bentuk media format kecil misalnay buletin, leaflet, 

selebaran, brosur, poster, kalender, stiker, pin, blocknotes, 

dsb.  

e) Saluran Komunikasi Kelompok 

Saluran komunikasi kelompok adalah komunikasi 

yang terjadi pada suatu kelompok tertentu, misalnya 

kelompok partai, kelompok sosial atau kelompok profesi. 

Komunikasi kelompok dapat membangun hubungan sosial 

dalam bentuk komunikasi tatap muka, misalnya kelompok 

arisan, kelompok tani, rukun tetangga, dsb.  

f) Saluran Komunikasi Publik 

Saluran komunikasi publik adalah saluran 

komunikasi yang melibatkan banyak orang.  Komunikasi 

publik bersifat tatap muka, dan seringkali hanya dihadiri oleh 

komunitas tertentu misalnya agama atau partai yang sama. 

Saluran komunikasi publik biasanya dalam bentuk rumah 

ibadah, kampanye terbuka di alun-alun, rapat akbar dan 

semacamnya. 

g) Saluran Komunikasi Antarpribadi 



45 
 

 

Komunikasi antarpribadi adalah suatu bentuk 

komunikasi yang berlangsung secara tatap muka dan pesan-

pesannya bersifat sangat pribadi. Saluran komunikasi 

antarpribadi antara lain surat menyurat, telepon, sms, 

sahabat, teman kantor, anggota keluarga dan tetangga dekat. 

h) Saluran Komunikasi Tradisional 

Komunikasi tradisional masih banyak ditemui 

dikalangan masyarakat yang tinggal di pedalaman. Misalnya 

masyarakat Kubu di Jambi, Orang Badui Lebak di Banten, 

dsb. Proses komunikasi membutuhkan saluran komunikasi 

tradisional yang mereka miliki dna berkembang di kalangan 

masyarakat tersebut. Adapun tipe komunikasi tradisional 

antara lain pesta adat, upacara kelahiran, pesta panen, dan 

semacamnya. 

2) Media Baru 

a) Internet 

Media baru (internet) adalah hasil rekayasa para 

pakar teknologi informasi yang berhasil menggabungkan 

antara komunikasi interpersonal dan komunikasi massa. 

Disebut komunikasi massa karena dapat menjangkau 

khalayak secara global, dan dikatakan interpersonal karena 

pesan yang dibuat diarahkan dan dikonsumsi secara pribadi.  
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Internet singkatan dari International Networking atau 

Interconnection Networking yang berarti sebuah jaringan 

komputer global yang menghubungkan jutaan komputer 

diseluruh dunia, sehingga setiap komputer yang terkoneksi di 

dalamnya dapat berkomunikasi atau bertukar data tanpa 

dibatasi oleh jarak, waktu dan tempat. Secara fisik, internet 

dianalogikan seperti jarring laba-laba (the web) yang 

menyelimuti bola dunia yang terdiri dari node (titik-titik) 

yang saling berhubungan antara satu dengan lainnya.  

b) Internet Sebagai Media Sosial 

Teknologi internet mengalami perkembangan terus 

dengan munculnya berbagai macam fasilitas untuk 

mengakses informasi. Perkembangan terakhir adalah 

digunakannya sebagai media sosial (social network) melalui 

Facebook, Twitter, Blog (my space), LinkedIn (bisnis dan 

professional), Frienster, devianART (digital art), wayn dan 

Couchsurfing (traveling), flickr (berbagi foto). Mengapa 

disebut media sosial, karena masalah sosial (interaksi sosial) 

yang dimediasi oleh media. Media sosial adalah sebuah 

media online di mana para penggunanya bisa dengan mudah 

berpartisipasi.  
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e. Produksi Media 

Setelah menetapkan media mana yang akan digunakan dalam 

kampanye, tahap selanjutnya adalah memproduksi media. 

Memproduksi media sangat tergantung tipe atau bentuk media mana 

yang akan dibuat, sebab memproduksi media cetak sangat berbeda 

dengan memproduksi media elektronik, demikian juga media luar 

ruang dan media format kecil.  

1) Media Lama 

a) Media Cetak 

Memproduksi media cetak biasanya tergantung 

bentuk dan sifat program yang akan diluncurkan (launching). 

Produksi media cetak bisa dalam bentuk surat kabar, tabloid, 

buku, bulletin, atau selebaran.  

b) Media Elektronik 

Memproduksi media elektronik jug acuup rumit, 

sebab memerlukan scenario bagaimana pesan-pesan yang 

akan dibawakan dalam gambar, terutama untuk media 

televisi. Selain media televisi, media radio juga tidak boleh 

diabaikan. Radio banyak dimanfaatkan untuk kampanye 

penyadaran masyarakat, penyuluhan, pemasaran, dan juga 

kampanye politik di negara-negara yang sedang berkembang.  
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c) Media Luar Ruang 

Meski jangkauannya tidak sejauh media elektronik 

dan media cetak, tetapi media luar ruang cukup memberi 

pengaruh pada orang yang lalu lalang atau yang melihat 

media tersebut. Media luar ruang ini seperti spanduk, baliho, 

reklame, iklan bus atau kereta api, electronic board, bendera 

dan umbul-umbul, balon dan iklan pohon.  

d) Media Format Kecil 

Memproduksi media format kecil seperti; leaflet, 

selebaran, brosur, poster, kalender, pin, stiker, kaos oblong, 

dasi, blocknotes, paying, kantong jinjingan, topi dan 

semacamnya selain memerlukan desain yang bagus juga 

memerlukan dana yang tidak kecil. Memproduksi media 

format kecil ini bisa dilakukan dengan memesan pada 

percetakan atau perusahaan periklanan lainnya.  

2) Media Baru 

a) Internet 

Media internet saat ini menjadi trend dan dipandang 

sangat ketinggalan jika media ini tidak digunakan. 

Kementrian, perusahaan, organisasi masyarakat, atau 

lembaga-lembaga sosial lainnya berlomba-lomba memasang 

web dalam internet dengan tampilan visual yang menarik. 

Tujuannya untuk pencitraan dan peyebarluasan informasi 
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tentang program-program yang mereka tawarkan. Para 

perencana komunikasi perlu menghubungi programmer IT 

(teknologi informasi) untuk membuatkan web atau blog, 

facebook, dan twitter guna memperluas jejaring sosial 

melalui media pertemanan.  

b) Telepon Selular 

Pesan singkat (SMS) melalui telepon selular cukup 

banyak digunakan sebagai media untuk penyebarluasna 

informasi. Hanya saja karena ruang baca telepon selular 

sangat terbatas untuk memuat pesan dalam jumlah banyak, 

maka pesan dalam SMS harus singkat, padat dan informatif.  

f. Uji Awal Materi Komunikasi 

Pekerjaan untuk menilai atau menguji awal (pretesting) materi 

komunikasi yang ingin disebarluaskan, dapat dilakukan dengan 

meminta bantuan tenaga ahli atau pakar dalam bidang komunikasi, 

psikologi massa, agama, bahasa, dan seni (estetika). Pakar komunikasi 

diperlukan untuk melihat sejauh mana pesan dan media yang dipilih 

bersinergi dengan target khalayak yang menjadi sasaran. Pakar 

psikologi massa diperlukan untuk melihat dampak social psychology 

komunikasi terhadap orang banyak, sementara kalangan ulama 

diminta pendapat untuk melihat apakah pesan-pesan yang akan 

disampaikan tidak melecehkan agama. Berdasarkan uji awal itu, maka 

dapat dilakukan revisi dalam bentuk pengurangan atau penambahan 
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terhadap hal-hal yang belum tercakup dalam iklan atau media tersebut 

belum disebarluaskan (didistribusikan).  

g. Penyebarluasan Media Komunikasi 

Penyebarluasan media sangat menentukan keberhasilan suatu 

program, sebab jika tidak selain akan membuang waktu dan tenaga 

juga bisa menjadi pemborosan dari segi uang. Penyebaran media pada 

prinsipnya berbeda satu sama lain, tergantung dari sifat, karakteristik 

dan jangkauan media itu sendiri. Misalnya penyebaran media cetak 

tidak sama dengan penyebaran media elektronik, demikian juga 

penyebaran media elektronik tidak sama dengan media luar ruang 

(outdoor media) dan media format kecil. 

h. Memobilisasi Kelompok Berpengaruh 

Berbagai program komunikasi seperti penyadaran masyarakat, 

pemasaran, promosi, kampanye politik, selain dilakukan dalam 

bentuk media, juga perlu melakukan mobilisasi massa. Mobilisasi 

dilakukan dengan menggerakkan masyarakat untuk bisa mengerti, 

memahami, dan menerima program-program yang ditawarkan.  

Menggerakan atau memobilisasi massa, dapat menggunakan 

saluran komunikasi antara lain: 

1) Saluran komunikasi publik dengan cara memobilisasi massa 

untuk menghadiri rapat akbar, panggung terbuka, pagelaran 

musik, turnamen olahraga dan semacamnya. 
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2) Saluran komunikasi sosial melalui kegiatan arisan, pengajian, 

khitanan, dsb. Melalui media baru bisa menggunakan Facebook, 

Twitter, Blog (my space), LinkedIn, Friendster, DevianART 

(digital art), dsb.  

3) Saluran komunikasi antarpribadi misalnya surat, telepon, sms, 

anggota keluarga dekat, dsb.  

i. Penetapan Rencana Anggaran 

Mengenai besarnya belanja media pada prinsipnya tergantung 

target sasaran. Tidak ada patokan yang resmi, sebab tidak ada gunanya 

mengeluarkan dana untuk beriklan di televisi jika sasaran target 

khalayak tidak terjangkau oleh siaran televisi, demikian pula untuk 

beriklan di surat kabar. Karena itu sebelum membelanjakan dana 

untuk media kampanye, sebaiknya dilakukan survei awal, apakah 

target sasaran memiliki atau berlangganan media yang akan 

digunakan.  

j. Penyusunan Jadwal Kegiatan (Time Schedule) 

Menetapkan jadwal kegaitan (time schedule) untuk suatu 

program komunikasi harus memakai strategi, terutama untuk 

menghindari kegiatan yang memiliki gaung lebih besar pengaruhnya 

dari kegiatan yang akan kita lakukan. Kegiatan kampanye atau 

sosialisasi harus dilakukan dengan memperhitungkan waktu yang 

kondusif, sehingga sasaran kampanye mengena. Penetapan waktu 

harus diperhitungkan waktu-waktu awal (starting point) dan waktu-
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waktu akhir (ending point), karena kampanye yang dilakukan pada 

waktu-waktu awal dan akhir biasanya banyak menarik perhatian 

masyarakat dibandingkan dengan kampanye yang dilakukan pada 

waktu pertengahan.  

k. Penetapan Tim Kerja 

Untuk melaksanakan suatu program komunikasi, diperlukan 

personil yang handal dan memahami tugas-tugas komunikasi yang 

akan dilaksanakan. Mengenai besarnya tim dapat dikembangkan dan 

dikurangi menurut ruang lingkup kampanye. 

l. Evaluasi 

Evaluasi merupakan metode pengkajian dan penilaian 

keberhasilan kegiatan komunikasi yang telah dilakukan, dengan 

tujuan memperbaiki atau meningkatkan keberhasilan yang telah 

dicapai sebelumnya. Evaluasi dilakukan dalam rangka mengukur 

sejauh mana keberhasilan suatu program komunikasi. Kegiatan 

evaluasi dapat dilakukan bertitik tolak dari tujuan-tujuan yang telah 

ditetapkan sebelumnya, apakah tercapai atau tidak, atau apakah 

tingkat pencapaiannya cukup tinggi atau rendah.  

Efektivitas sebuah program komunikasi hanya bisa diketahui 

dengan evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan dua cara, yakni: 

1) Evaluasi Program 

Evaluasi program biasa disebut evaluasi sumatif (summative 

evaluation). Evaluasi ini memiliki fokus untuk melihat: 
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a) Sejauh mana tujuan akhir yang ingin dicapai (goal) dari suatu 

kegiatan, apakah terpenuhi atau tidak. 

b) Untuk melakukan modifikasi tujuan program dan strategi. 

2) Evaluasi Manajemen 

Evaluasi manajemen biasa disebut evaluasi formatif (formative 

evaluation). Evaluasi ini memiliki fokus terhadap pencapaian 

operasional kegiatan:  

a) Apakah hal-hal yang dilakukan masih dalam tataran rencana 

yang telah ditetapkan semula; 

b) Apakah pelaksanaan kegiatan berjalan lancar atau tidak; 

c) Apakah usaha yang dilakukan itu mengalami kemajuan atau 

tidak; 

d) Apakah ada hambatan atau kemacetan yang ditemui dalam 

operasional atau tidak; 

e) Bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut, apakah 

dengan cara memodifikasi langkah-langkah yang akan 

diambil, apakah menguarangi atau menambah komponen 

yang bisa memperlancar jalannya kegiatan.  

 

C. Promosi 

1. Pengertian Promosi 

Promosi adalah unsur dalam bauran pemasaran perusahaan yang 

didayagunakan untuk memberitahukan, membujuk, dan mengingatkan 
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tentang produk perusahaan.21 Definisi lain diungkapkan oleh Indriyo 

Gitosudarmo: “promosi merupakan kegiatan yang ditujukan untuk 

mempengaruhi konsumen agar mereka dapat menjadi kenal akan produk 

yang ditawarkan oleh perusahaan kepada mereka dan kemudian mereka 

menjadi senang lalu membeli produk tersebut.22 

Dalam promosi terdapat komunikasi yang harus dibangun oleh 

pihak produsen kepada para konsumennya. Sebab dengan membangun 

komunikasi yang baik dan jelas, akan memberikan pengaruh positif antara 

kedua belah pihak dalam rangka membangun saling percaya, tanpa ada 

rasa curiga satu sama lain.  

2. Metode Promosi 

Alat-alat yang dapat digunakan untuk mempromosikan suatu produk 

dapat dipilih salah satu atau beberapa cara, yakni:23 

a. Iklan 

Iklan merupakan alat utama bagi perusahaan untuk 

memengaruhi konsumennya. Iklan dapat dilakukan oleh pengusaha 

melalui surat kabar, radio, majalah, televisi, poster. 

b. Promosi Penjualan 

Promosi penjualan merupakan kegiatan perusahaan untuk 

menjajakan produk yang dipasarkan sedemikian rupa sehingga 

konsumen akan mudah untuk melihatnya dan bahkan dengan cara 

                                                           
21 Danang Sunyoto, Strategi Pemasaran (Yogyakarta: PT Buku Seru, 2015), 157. 
22 Ibid., 158. 
23 Ibid., 161-163. 
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penempatan dan pengaturan tententu maka produk tersebut akan 

menarik perhatian konsumen.  

c. Publikasi 

Publikasi merupakan cara yang biasa digunakan pengusaha 

untuk membentuk pengaruh secara tidak langsung kepada konsumen 

agar mereka menjadi tahu dan menyenangi produk yang 

dipasarkannya. Misalkan melalui radio, majalah atau surat kabar.  

d. Personal Selling 

Personal selling merupakan kegiatan perusahaan untuk 

melakukan kontak langsung dengan para calon konsumennya. Dengan 

kontak langsung diharapkan terjadi hubungan yang positif antara 

pengusaha dengan calon konsumennya. 
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BAB III 

DINAS PARIWISATA PONOROGO DAN PROGRAM TAHUN WISATA 

2019 

 

A. Dinas Pariwisata Ponorogo 

1. Profil Dinas Pariwisata Ponorogo 

Nama Instansi 

Lokasi 

Pimpinan Dinas 

Nomor Telepon 

Website 

: 

: 

: 

: 

: 

Dinas Pariwisata Ponorogo 

Jl. Pramuka No. 19A Ponorogo 

H. Lilik Slamet Raharjo, S.E, MM. 

(0352) 486 012 

https://pariwisata.ponorogo.go.id/ 

2. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Ponorogo 

Berikut adalah bagan struktur organisasi Dinas Pariwisata 

Ponorogo secara keseluruhan, yakni:1  

 

Gambar 3.1 Susunan Organisasi Dinas Pariwisata Ponorogo 
                                                           

1 Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata (Ponorogo: Bagian Organisasi 

Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo, 2016). 

https://pariwisata.ponorogo.go.id/
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3. Seksi Promosi dan Pengelolaan Data Pariwisata  

Seksi Promosi dan Pengelolaan Data Pariwisata Dinas Pariwisata 

Ponorogo berada di bawah naungan Bidang Pengembangan Produk dan 

Promosi Pariwisata. Seksi Promosi dan Pengelolaan Data Pariwisata 

terdiri dari satu kepala seksi dan tiga staf seksi. Kepala Seksi Promosi dan 

Pengelolaan Data Pariwisata adalah Oki Widyanarko, S.Sos. Sementara 

tiga staf seksi adalah Mohammad Firman Ardiansyah, Franky Andrias 

Matalata, dan Setyaning Tyas Wahyu Hardini.  

Adapun tugas Seksi Promosi dan Pengelolaan Data Pariwisata 

mengacu pada Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 62 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja 

Dinas Pariwisata. Tugas Seksi Promosi dan Pengelolaan Data Pariwisata 

adalah menyiapkan bahan dan pelaksanaan promosi serta pengelolaan data 

pariwisata.2 Fungsi yang diselenggarakan dalam melaksanakan tugas 

tersebut antara lain sebagai berikut: 

a. Mengumpulkan data-data dalam rangka pelayanan informasi 

kepariwisataan; 

b. Menyiapkan kerjasama dengan instansi lain dalam rangka 

meningkatkan pelayanan informasi kepariwisataan; 

                                                           
2 Pasal 25 ayat 1, Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata (Ponorogo: Bagian 

Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo, 2016), 16. 
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c. Menyiapkan bahan dalam upaya pengembangan pembangunan sarana 

promosi dalam bentuk media cetak, film, slide, poster, leaflet dan lain-

lain; 

d. Menyiapkan bahan promosi wisata untuk event-event regional, 

nasional dan internasional; 

e. Mengelola dan menyelenggarakan Pusat Informasi Pariwisata; 

f. Menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama promosi wisata; 

g. Menyiapkan bahan informasi atau data untuk monitoring, evaluasi 

guna pengembangan produk pariwisata bekerjasama penyusunan 

program dan pelaporan; 

h. Menyiapkan bahan, menyelenggarakan dan evaluasi pelaksanaan 

pemilihan serta pengiriman duta wisata; 

i. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang 

promosi dan informasi wisata; dan 

j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.3  

 

B. Program Tahun Wisata 2019 

1. Gambaran Umum Program Tahun Wisata 2019 

Tahun Wisata 2019 merupakan program prioritas Pemerintah 

Kabupaten Ponorogo dalam hal ini Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo. 

Latar belakang dari dibuatnya program Tahun Wisata 2019 ini mengacu 

                                                           
3 Pasal 25 ayat 2, Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata. 
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pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang 

telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo. RPJMD 

Pemerintah Kabupaten Ponorogo salah satunya memuat tentang rencana 

pencapaian pada tahun 2019 yakni pengembangan pariwisata Ponorogo 

baik alam, budaya, religi maupun agro industri. Hal ini disampaikan oleh 

Bupati Ponorogo Drs. H. Ipong Muchlissoni yang dilanjutkan oleh Wakil 

Bupati Ponorogo Drs. H. Soedjarno, MM dalam Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan (Musrenbang) yakni Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo tahun 2016-2021 pada 

tanggal 2 Mei 2016. 

Tema Musrenbang RPJMD Tahun 2016-2021 adalah Ponorogo 

Berbenah! Ponorogo Lebih Maju, Berbudaya dan Religius. Tema 

selama lima tahun ke depan ini terbagi dalam tahapan-tahapan 

pencapaian yaitu di tahun 2016 sebagai tonggak pertama adalah 

mewujudkan Ponorogo yang lebih sejahtera, mandiri dan berdaya 

saing; di tahun 2017 adalah pembenahan infrastruktur dan 

modernisasi pertanian melalui pengembangan produk pertanian 

organik; di tahun 2018 adalah peningkatan infrastruktur dan 

pengembangan agrobisnis organik yang didukung oleh SDM yang 

berkualitas; di tahun 2019 adalah pengembangan pariwisata 

berbasis alam, budaya, religi, dan agro industri yang didukung oleh 

infrastruktur yang kuat; ...”4 

 

Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Oki Widyanarko: “Karna 

ini tahun kunjungan wisata Kabupaten Ponorogo, yakni sesuai dengan 

RPJMD pak bupati Ponorogo, bahwa tahun 2019 itu tahun kunjungan 

wisata. Jadi dengan adanya tahun kunjungan wisata, kita harus berfikir 

                                                           
4 http://www.bappeda.ponorogo.go.id diakses tanggal 10 Mei 2019. 

http://www.bappeda.ponorogo.go.id/
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bagaimana untuk mendukung programnya bupati, jadi kita membuat 

event.”5 

Berdasarkan paparan di atas, Program Tahun Wisata 2019 dibuat 

dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan baik 

lokal maupun mancanegara ke Ponorogo. Hal ini sesuai dengan isi press 

release yang diunggah Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo dalam 

website resminya: “Target yang dicanangkan Dinas Pariwisata Kabupaten 

Ponorogo adalah mendatangkan setidaknya 200 orang wisatawan 

mancanegara dan 575.000 wisatawan nusantara pada tahun 2019.”6 

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Program Tahun Wisata 

2019 ini merupakan program Pemerintah Kabupaten Ponorogo untuk 

mengembangkan pariwisata Ponorogo dengan maksimal dalam berbagai 

aspek, yakni alam, budaya, religi dan agro industri. Nantinya, dampak atau 

implikasi dari berkembangnya pariwisata Ponorogo adalah meningkatnya 

jumlah kunjungan wisatawan baik lokal maupun mancanegara. 

Program Tahun Wisata 2019 ini adalah sebuah program yang berisi 

event-event pariwisata berdasarkan potensi yang dimiliki Ponorogo mulai 

dari kuliner hingga seni dan kebudayaan. Event-event yang akan digelar 

ini berskala nasional dan internasional. Selain itu, event-event ini juga 

mencakup event baru yang belum pernah digelar di Ponorogo. Seperti 

                                                           
5 Wawancara dengan Kepala Seksi Promosi dan Pengelolaan Data Pariwisata Dinas 

Pariwisata Kabupaten Ponorogo pada Rabu, 8 Mei 2019.  
6 Press Release Calendar of Event Pariwisata Ponorogo 2019 (Ponorogo: Dinas Pariwisata 

Ponorogo, 2019).  
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Festival Angkringan, Reyog Jazz, The Beauty of Ponorogo Ethnic 

Percussion, Konser Musik Nusantara, dan sebagainya.  

Event ini akan dilaksanakan selama satu tahun, yakni sejak Januari 

hingga Desember 2019. Jumlah event yang akan digelar dalam Program 

Tahun Wisata 2019 ini adalah delapan puluh lima event dengan sepuluh 

top event. Seperti yang disampaikan Bupati Ponorogo, Ipong Muchlissoni 

dalam acara Soft Launching Tahun Wisata 2019, pada Sabtu, 22 Desember 

2018 di Taman Klono Sewandono Hutan Kota Ponorogo: 

 “Untuk menuju kesana (angka kunjungan wisatawan yang tinggi), 

Pemkab Ponorogo tahun 2019 nanti telah menyiapkan serangkaian 

acara yang itu pada hakikatnya adalah isi dari Kabupaten 

Ponorogo. Akan ada delapan puluh lima event pariwisata yang 

digelar sepanjang 2019 sebagai upaya kita menyambut kunjungan 

wisatawan.”7 

 

Berdasarkan paparan sebelumnya, meningkatkan jumlah 

kunjungan wisatawan ke Ponorogo menjadi target utama Pemerintah 

Kabupaten Ponorogo selain memperkenalkan potensi Ponorogo. 

Sehingga, delapan puluh lima event pariwisata digelar oleh Pemerintah 

Kabupaten Ponorogo dalam waktu satu tahun untuk mencapai target 

tersebut.  

Tentunya, bertambahnya jumlah kunjungan wisatawan ke 

Ponorogo, selain dapat meningkatkan eksistensi Ponorogo, juga dapat 

meningkatkan pendapatan dan perekonomian masyarakat atau daerah. 

Sebagaimana disampaikan Bapak Oki Widyanarko: “Harapan kita 

                                                           
7 Bupati Ponorogo Pimpin Soft Launching Tahun Wisata 2019: Ayo ke Ponorogo!, 

https://pariwisataponorogo.go.id diakses pada tanggal 10 Januari 2019.  

https://pariwisataponorogo.go.id/
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kegiatan ini sukses, lancar dan tingkat kunjungan wisata naik. Otomatis 

akan meningkatkan perekonomian masyarakat. Selain itu, kita juga 

memiliki target untuk mengenalkan Ponorogo ke khalayak luas.”8 

2. Brand “fantastic!Ponorogo” untuk Program Tahun Wisata 2019 

a. Brand Proposition (Tujuan) 

“fantastic!Ponorogo” adalah tekat dan janji Tahun Wisata 

Ponorogo 2019 kepada dunia. Kata “fantastic!” mengandung arti 

bahwa ponorogo tidak hanya merupakan kota biasa, melainkan sebuah 

nilai-nilai yang menakjubkan, pada khazanah kebudayaan masyarakat 

maupun panorama alamnya, yang membuat siapapun wisatawan akan 

berdecak kagum saat dan seusai menyaksikan berbagai pesona wisata 

Ponorogo.9  

b. Brand Personality (Kepribadian) 

Brand “fantastic!Ponorogo” diekspresikan melalui komponen 

visual, penulisan, dan tone of voice dari brand tersebut. Ponorogo 

adalah sebuah daerah dengan beragam kekayaan, dan demi mencapai 

pengertian sempurna tentang Tahun Wisata Ponorogo 2019, 

karakteristik wisata Ponorogo harus dipecah secara lugas dan detail.10 

Berikut paparan tentang brand “fantastic!Ponorogo” yang mewakili 

karakter sekaligus menjadi identitas Ponorogo: 

                                                           
8 Wawancara dengan Kepala Seksi Promosi dan Pengelolaan Data Pariwisata Dinas 

Pariwisata Kabupaten Ponorogo pada Rabu, 8 Mei 2019. 
9 Ponorogo Tourism Year 2019’s Brand (Ponorogo: Dinas Pariwisata Ponorogo, 2019), 5. 
10 Ibid., 6.  
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Gambar 3.2 Logo fantastic!Ponorogo 

1) Preserving Legacy 

Ponorogo luar biasa kaya akan warisan budaya, 

khususnya seni tradisi. Event-event Tahun Wisata Ponorogo 2019 

dilaksanakan dengan penuh motivasi untuk menjaga warisan 

budaya agar tetap lestari. 

2) Extra-ordinary 

Event-event Tahun Wisata Ponorogo 2019 digelar dengan 

kuantitas dan kualitas luar biasa. Menciptakan pengalaman 

melihat dan terlibat dalam momen yang tak terlupakan.  

3) Exspressive 

Ponorogo adalah definisi penyaji seni yang sebenarnya. 

Bahasa gerak, bunyi, dan ekspresi seni Ponorogo sangat jujur, 

spontan, atraktif, dan menghibur siapapun orang yang 

menyaksikan, tanpa membuat mereka bosan.  

4) Original Taste 

Ponorogo memiliki selera cita rasa dalam menyajikan 

makanan tradisional sebagai jati diri masyarakat. Event-event 

tentang kuliner juga akan menyajikan hasil bumi Ponorogo yang 

mampu memberi warna pada cita rasa gastronomi nusantara.  
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c. Brand Colors (Warna) 

Warna dari brand “fantastic!Ponorogo” merupakan 

representasi jati diri Ponorogo yang termanifestasi pada warisan 

budaya kebanggaan yakni Reyog Ponorogo. Warna hitam, merah, 

kuning, dan hijau adalah warna-warna yang menjadi warna utama 

yang terlihat pada unsur-unsur dan setiap figur dalam pementasan 

Reyog Ponorogo. Paparan dari filosofi warna tersebut antara lain 

sebagai berikut: 

1) Hitam 

Warna paling dominan yang digunakan pada busana Warok 

Ponorogo ini melambangkan keabadian, kematangan, 

kebijaksanaan serta ketegasan sebagai ciri karakter masyarakat 

Ponorogo. 

2) Merah 

Warna ini kerap menjadi penanda dan simbol keberanian, watak 

asli masyarakat Ponorogo. Berani jujur, terbuka, blak-blakan, dan 

apa adanya dalam bertindak dan bertutur kata. Itulah karakter 

Ponorogo yang juga digunakan pada dominasi warna busana 

Prabu Klonosewandono serta patihnya, Bujang Ganong. 

3) Kuning 

Warna yang digunakan pada detail ornamen-ornamen aksesoris 

Prabu Klonosewandono, Jathil dan Dhadhak Merak ini tidak 

hanya melambangkan kemewahan, namun juga 
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merepresentasikan nilai kejayaan Kerajaan Wengker Kuno yang 

terletak di Ponorogo, dimana panji/benderanya berwarna kuning 

keemasan. 

4) Hijau 

Warna ini jelas sangat dominan dan selalu mampu memukau mata 

melalui liuk gerak Dhadhak Merak. Tak hanya melambangkan 

keindahan, warna hijau juga merepresentasikan kesuburan bumi 

Ponorogo yang selalu kaya akan hasil pertanian.  

3. Kalender Event Wisata Ponorogo 2019 

Kalender Event Wisata Ponorogo 2019 adalah sarana untuk 

menyampaikan isi dari Program Tahun Wisata 2019. Kalender ini berisi 

informasi mengenai jadwal digelarnya delapan puluh lima event pariwisata 

dengan sepuluh top event mulai Januari hingga Desember 2019. Kalender 

event wisata ini memuat informasi secara detail mengenai waktu 

pelaksanaan dan jenis event yang akan digelar. Tentunya untuk 

memudahkan wisatawan lokal dan mancanegara untuk mendapatkan 

informasi yang jelas mengenai event dalam Tahun Wisata 2019.  

Sebagaimana tercantum dalam materi presentasi Kalender Wisata 

2019: “Penerbitan kalender event pariwisata Kabupaten Ponorogo ini 

diharapkan dapat memperkenalkan keragaman event yang ada di 
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Kabupaten Ponorogo dan membantu wisatawan dalam memilih serta 

menentukan destinasi mana yang akan dikunjungi untuk berwisata.”11  

Kalender Event Wisata Ponorogo 2019 dibuat dalam beberapa jenis 

media, yakni digital, media luar ruang dan media format kecil. Kalender 

digital dapat diakses dan didownload melalui website resmi Dinas 

Pariwisata Ponorogo yaitu https://pariwisataponorogo.go.id dan akun 

intagram Dinas Pariwisata Ponorogo. Sementara itu, kalender dalam 

bentuk media format kecil dicetak dalam bentuk leaflet, poster dan banner. 

Leaflet dan poster dicetak sejumlah kurang lebih 1000 eksemplar. 

Sedangkan banner dicetak sejumlah dua lembar dan dipasang di dua titik 

yakni, Jl. Pramuka yaitu di depan kantor Dinas Pariwisata, dan di Jl. 

Aloon-aloon Selatan yaitu di belakang panggung alun-alun Ponorogo.12  

Berikut adalah Kalender Event Wisata Ponorogo 2019 dalam 

bentuk digital, yakni: 

                                                           
11 Materi Presentasi Kalender Wisata 2019 (Ponorogo: Dinas Pariwisata Kabupaten 

Ponorogo, 2019), 1. 
12 Wawancara dengan Staf Seksi Promosi dan Pengelolaan Data Pariwisata Dinas 

Pariwisata Kabupaten Ponorogo pada Selasa, 21 Mei 2019. 

https://pariwisataponorogo.go.id/
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Gambar 3.3 Halaman Depan Calendar of Events 2019 

 

Gambar 3.4 Halaman Belakang Calendar of Events 2019 
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Sementara itu, berikut dalah Kalender Event Wisata Ponorogo 

2019 yang menggunakan media luar ruang, yakni: 

 

Gambar 3.5 Banner Kalender Event Wisata Ponorogo 2019 di Jl. Pramuka 

 

Gambar 3.6 Banner Kalender Event Wisata Ponorogo 2019 di Jl. Aloon-aloon 

Selatan 

4. Deskripsi Event dalam Calendar of Events 2019 
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Berikut deskripsi event yang termuat dalam Calendar of Events 

2019 secara umum, yakni:13 

a. Lomba Fotografi dan Videografi 

Foto dan video merupakan karya seni dan media yang bisa 

bercerita lebih banyak dari kata-kata. Anak-anak muda dapat meliput 

hal-hal positif tentang Ponorogo, seperti kulinernya, kebudayaannya, 

alamnya, dan sebagainya. Lomba fotografi dan videografi 

dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2019.  

 

 

b. Gebyar Jathil Massal 

Jathilan merupakan salah satu komponen tarian pada 

pertunjukan Reyog. Jathilan merupakan gambaran dari prajurit 

berkuda Kerajaan Bantarangin. Oleh sebab itu, Jathilan yang ditarikan 

secara massal dipastikan dapat menambah semaraknya kesenian 

Reyog Ponorogo. Tari Jathilan massal ini melibatkan ribuan pelajar, 

seniman, dan para pelaku seni. Gebyar Jathil Massal ini sekaligus 

merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam 

melestarikan Seni Reyog Ponorogo. Gebyar Jathil Massal 

dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2019.  

c. Festival Night Class Coffee 

                                                           
13 Materi Presentasi Kalender Wisata 2019, 4-22. 
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Kopi merupakan salah satu komoditas di dunia yang 

dibudidayakan lebih dari 50 negara. Ada dua varietas pohon kopi yang 

dikenal secara umum yaitu Kopi Robusta (Coffee Canephora) dan 

Kopi Arabika (Coffee Arabica). Saat ini kopi menjadi salah satu 

minuman yang paling populer di kalangan masyarakat. Industri kopi 

mulai menjamur di berbagai daerah. Kopi Ponorogo pun turut 

meramaikan industri kopi di daerah lain. Daerah penghasil Kopi 

Robusta dan Arabika di Ponorogo adalah wilayah Ngebel. Festival 

Night Class Coffee dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2019.  

d. Pesta Durian 

Ponorogo memiliki kampung wisata durian seluas 3 ha. 

Terdapat 5 jenis durian dengan jumlah seluruhnya 400 pohon durian, 

yakni durian pisang, durian kunir, durian bokor, durian sipi, dan yang 

menjadi unggulan adalah durian kanjeng. Masing-masing mempunyai 

kekhasan rasa yang berbeda-beda. Pesta durian dilaksanakan pada 

tanggal 24 Februari 2019.  

e. Batik on the Street 

Batik sebagai warisan budaya merupakan karya yang unik dari 

sebuah ide yang diwujudkan pada media yang mampu menceritakan 

sebuah cerita. Penggambaran motif yang mewarnai lembaran kain 

adalah wujud ekspresi isi hati seorang pembatik. Bukan hanya sebuah 

motif batik namun ada sejarah di dalamnya. Batik on the Street 

merupakan wujud karya pemuda dan pemudi Ponorogo atas 
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kecintaannya terhadap Batik. Batik on the Street dilaksanakan pada 

tanggal 23 Maret 2019.  

f. Festival Kuliner Ponorogo 

Ada beragam kuliner khas yang dimiliki oleh Ponorogo. 

Festival Kuliner Ponorogo menyajikan berbagai jenis kuliner tersebut, 

yakni Sate Ayam, Sego Gegog, Dawet Jabung, Gethuk Golan, Sate 

Blendet, dan Tiwul Goreng. Festival Kuliner Ponorogo dilaksanakan 

pada tanggal 19 Oktober 2019. 

g. Festival Dalang Bocah 

Pertunjukan wayang kulit merupakan salah satu kekayaan 

budaya yang sekarang mulai ditinggalkan. Hal ini tentu sangat 

megkhawatirkan semua pihak. Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten 

Ponorogo berupaya untuk tetap melestarikan dan mewadahi potensi 

dalang bocah baik dari sisi bakat ataupun minat yang dimiliki oleh 

anak. Festival Dalang Bocah dilaksanakan pada tanggal 24 April 2019 

dan diikuti oleh peserta dari seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur.  

h. Festival Angkringan 

Angkringan adalah sebuah istilah yang orang Jawa 

menyebutnya dengan bahasa ngangkring. Aktifitas seperti ini menjadi 

sesuatu yang lumrah dan hampir selalu dapat ditemui disetiap sudut 

kota sebuah daerah. Festival angkringan dilaksanakan pada tanggal 15 

Juni 2019. 

i. Gebyar Reyog 
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Gebyar Reyog dilaksanakan setiap tanggal 11 mulai bulan Juli 

2019. Ini merupakan gebrakan baru yang dilakukan pemerintah 

daerah dalam mewujudkan rasa syukur menyambut Tahun Wisata 

2019.  

j. Festival Topeng Internasional 

Topeng merupakan sebuah properti tari yang dapat 

menciptakan karakter sesuai dengan jiwa tokoh yang dibawakan. 

Festival topeng ini diikuti oleh peserta yang berasal dari wilayah 

nusantara dan luar negeri. Festival ini akan dilaksanakan pada tanggal 

20-21 Juli 2019.  

 

 

k. Reyog Jazz 

Reyog Jazz merupakan kolaborasi antara Reyog dan jazz, 

menampilkan atraksi yang menarik. Reyog Jazz dilaksanakan pada 

tanggal 27 Juli 2019.  

l. The Beauty of Ponorogo Ethnic Percussion 

Alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul, ditabuh, 

digoyang, digosok atau cara lain sehingga alat musik bergetar dan 

menghasilkan bunyi atau suara. Kolaborasi antara gendang, rebana, 

tamborin, tom-tom, gong dan lainnya. The Beauty of Ponorogo Ethnic 

Percussion dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2019.  

m. Festival Sate Khas Ponorogo 
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Berbeda dengan sate ayam di daerah lain, sate ayam Ponorogo 

dagingnya tidak dipotong menyerupai dadu melainkan disayat tipis 

panjang menyerupai filet. Sehingga selain empuk, lemaknya bisa 

disisihkan. Festival Sate Khas Ponorogo dilaksanakan pada tanggal 24 

Agustus 2019.  

n. Festival Reyog Mini 

Festival Reyog Mini diselenggarakan bersamaan dengan 

peringatan Hari Jadi Kabupaten Ponorogo yang jatuh pada bulan 

Agustus di setiap tahunnya. Festival ini diikuti oleh grup Reyog dan 

para pelajar SD/SMP yang ada di Ponorogo. Festival Reyog Mini 

dilaksanakan pada tanggal 22-25 Agustus 2019.  

 

o. Festival Nasional Reyog Ponorogo 

Festival Nasional Reyog Ponorogo merupakan agenda rutin 

Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang diselenggarakan pada setiap 

bulan suro dan diikuti grup reyog dari berbagai penjuru nusantara. 

Festival Nasional Reyog Ponorogo dilaksanakan pada tanggal 26-30 

Agustus 2019. 

p. Larungan Telaga Ngebel 

Larung sesaji merupakan ekspresi rasa syukur warga atas 

berkah dan karunia yang diberikan Allah Swt kepada warga 

Ponorogo. Larung sesaji dilaksanakan pada tanggal 1 September 2019 

di Telaga ngebel Ponorogo. 
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q. Lomba Nyethe 

Nyethe adalah seni para penikmat kopi dan pecinta rokok. 

Mengoleskan kopi di rokok adalah hampir menjadi sebuah kebiasaan 

bagi sebagian orang untuk mengekspresikan hatinya. Lomba Nyethe 

dilaksanakan pada tanggal 9 November 2019.  

r. Pentas Teater 

Pentas teater dilaksanakan setiap satu bulan sekali di 

Padepokan Reyog Ponorogo atau Gedung Kesenian Ponorogo. Pentas 

ini diperankan oleh seniman yang ada di Ponorogo.  

 

 

C. Kegiatan Komunikasi Dinas Pariwisata Ponorogo dalam 

Mempromosikan Program Tahun Wisata 2019 

Kegiatan komunikasi yang dilakukan Dinas Pariwisata Ponorogo 

adalah menyampaikan pesan atau informasi kepada khalayak mengenai 

Program Tahun Wisata 2019 melalui promosi. Informasi yang disampaikan 

antara lain mengenai jenis event yang akan digelar, kapan pelaksanaannya, dan 

dimana tempat pelaksanaan event-event pariwisata tersebut. Dalam hal ini, 

Seksi Promosi dan Pengelolaan Data Pariwisata yang bertanggung jawab untuk 

mengkoordinasi setiap kegiatan komunikasi yang dilaksanakan.  

Penyebaran informasi terkait event pariwisata yang akan digelar ini 

menggunakan beragam jenis media, yakni media konvensional, media baru 

(internet), media luar ruang dan media format kecil. Media ini dipilih untuk 
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memaksimalkan promosi program kepada khalayak sasaran yakni para 

wisatawan baik lokal maupun mancanegara.  

Media konvensional yang digunakan Dinas Pariwisata Ponorogo adalah 

radio, yakni Radio Duta Nusantara dan Radio Gema Surya. Melalui dua radio 

ini, Dinas Pariwisata Ponorogo memasang iklan Tahun Wisata 2019. Selain 

iklan, Dinas Pariwisata juga melakukan talkshow atau dialog interaktif untuk 

sepuluh top event setiap satu atau dua minggu sebelum pelaksanaan event.14 

Sebagaimana yang disampaikan Mohammad Firman Ardiansyah: 

“Kalau yang untuk sepuluh top event, itu ada talkshow. Tapi kalau 

untuk kegiatan-kegiatan yang di luar itu, ya dilihat dulu kegiatannya. 

Maksudnya, ada kegiatan lain yang levelnya hampir sama seperti top 

event tetapi dia tidak masuk top event. Contoh festival ngopi, itu tidak 

masuk top event, tapi gema dan gaungnya lebih besar. Jadi tergantung 

kegiatannya, apakah bisa dikatakan selevel dengan top event atau tidak. 

Kalau kegiatannya dirasa setara dengan top event, kemungkinan nanti 

akan ada talkshow baik di gema surya maupun duta nusantara.”15 

 

Sementara itu, dalam menggunakan media baru (internet), Dinas 

Pariwisata Ponorogo memilih internet media sosial. Media sosial yang 

digunakan Dinas Pariwisata Ponorogo adalah Website, Facebook, Youtube dan 

Instagram. Akun instagram Dinas Pariwisata Ponorogo memiliki 8.924 

pengikut. Selain akun instagram resmi milik dinas, Dinas Pariwisata Ponorogo 

membuat satu akun instagram yang khusus menjadi media informasi Program 

Tahun Wisata 2019 yaitu PariwisataPNG (Pariwisata Ponorogo). Akun 

instagram PariwisataPNG ini memiliki 11.300 pengikut. Seperti halnya 

                                                           
14 Wawancara dengan Staf Seksi Promosi dan Pengelolaan Data Pariwisata Dinas 

Pariwisata Ponorogo pada Rabu, 21 Mei 2019. 
15 Wawancara dengan Staf Seksi Promosi dan Pengelolaan Data Pariwisata Dinas 

Pariwisata Ponorogo pada Kamis, 4 Juli 2019. 
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Instagram, Dispar juga membuat akun Youtube dengan nama PariwisataPNG 

sebagai akun khusus untuk media informasi Tahun Wisata 2019 berupa video.  

 

Gambar 3.7 Akun Youtube Pariwisata PNG untuk Media Informasi Tahun Wisata 

2019 

 

Berkaitan dengan penggunaan media sosial, Dinas Pariwisata Ponorogo 

membentuk tim kreatif untuk menunjang kebutuhan terhadap promosi program 

tahun wisata 2019 sekaligus mengelola akun media sosial Dinas Pariwisata. 

Tim kreatif ini bernama Tim PariwisataPNG dengan anggota tim sebanyak 

empat orang. Tim ini bertugas untuk membuat konten-konten digital yang akan 

diupload di akun media sosial milik Dinas Pariwisata Ponorogo. Setiap anggota 

tim memiliki fokus masing-masing, yakni sebagai videografer, fotografer dan 

desainer grafis. Tim kreatif juga yang membuat konsep dan ide untuk brand 

fantastic!Ponorogo dan tagline Ayo ke Ponorogo. Seperti yang disampaikan 

staf Seksi Promosi dan Pengelolaan Data Pariwisata Mohammad Firman 

Ardiansyah:  

“Jadi kalau branding yang membuat konsep dari Mas Najih dan kawan-

kawan. Kemudian diajukan ke Dinas dan disetujui. Terkait dengan itu, 

kita ingin ditahun ini ada semacam yang spesial. Orang datang kesini 
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agar ada semacam sesuatu yang mudah dingat, dan orang menjadi 

penasaran. Apa sih, fantastic-nya dimana. Kalo Ayo ke Ponorogo itu 

dulu awalnya Ayo Dolan Nyang Ponorogo. Setelah dievaluasi oleh 

Bapak Bupati, kata-kata itu terlalu panjang. Akhirnya dibuat Ayo ke 

Ponorogo.” 

 

Berikut adalah nama-nama anggota tim kreatif beserta fokus tugasnya, 

yakni:16 

Tabel 3.1 Nama dan tugas Tim Kreatif Pariwisata PNG 

No. Nama Tugas 

1. Najih - Leader tim 

- Pengelola website Dinas Pariwisata 

Ponorogo 

2. Mentari Videografer 

3. Habib Desainer grafis 

4. Agung Mahardika Mencari data untuk event 

 

Konten-konten yang dibuat oleh tim kreatif adalah berupa teks, gambar 

dan video yang berisi informasi mengenai event yang akan digelar, waktu dan 

tempat pelaksanaan event. Konten-konten tersebut seperti berikut ini: 

  

                                                           
16 Wawancara dengan Staf Seksi Promosi dan Pengelolaan Data Pariwisata Dinas 

Pariwisata Ponorogo pada Senin, 8 Mei 2019. 
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Gambar 3.8 Informasi mengenai event Festival Angkringan yang diupload di media sosial 

instagram Dinas Pariwisata Ponorogo 

 

 
 

Gambar 3.9 Informasi mengenai event Batik Street Exhibition yang diupload di media 

sosial instagram khusus informasi Tahun Wisata 2019 
 

Selain itu, dalam melaksanakan kegiatan komunikasi yakni promosi 

program, Seksi Promosi dan Pengelolaan Data Pariwisata bekerjasama dengan 

media partner. Media partner ini juga merupakan bagian dari penggunaan 

media sosial. Media partner dipilih dari warga Ponorogo yang aktif di sosial 

media, mulai dari youtuber, instagramer, dan facebooker yang memiliki 

minimal 10.000 follower. Seperti yang disampaikan Mohammad Firman 

Ardiansyah: “Terkait dengan media sosial itu, kita menggandeng empat belas 

media partner yang mana itu berasal dari youtuber, facebooker dan intagramer. 

Kita libatkan semua itu agar promosi tahun wisata ini bisa maksimal.” 

Dalam menentukan dan membentuk tim media partner, Dinas 

Pariwisata Ponorogo mengadakan rapat dan sosialiasi. Rapat dan sosialisasi ini 

dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2019 di Rumah Makan Sor Pelem, 

Ronowijayan, Siman, Ponorogo. Seperti yang disampaikan Mohammad 
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Firman Ardiansyah: “Ya jadi tentunya untuk menentukan media yang kita 

gunakan atau untuk kita mintai kerjasama itu melalui proses. Jadi ada rapat-

rapat disitu, termasuk kemarin yang media sosial, itu sebelumnya kita 

mengadakan sosialisasi sekaligus pembentukan tim media partner Dinas 

Pariwisata. Kemarin itu diadakan di Rumah Makan Sor Pelem tanggal 24 

Januari 2019.”17 

Media partner yang dipilih oleh Dinas Pariwisata Ponorogo yakni 

sebagai berikut:18 

1. Instagramer 

Berikut nama pemilik sekaligus nama akun instagram yang 

menjadi media partner Dinas Pariwisata Ponorogo dalam 

mempromosikan Program Tahun Wisata 2019: 

Tabel 3.2 Media Partner Instagram Dinas Pariwisata Ponorogo 

No. Nama Akun Instagram Nama Pemilik 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

g. 

PonorogoUpdate 

KabPonorogo 

Pemburu Jathil 

GalleryJathil 

PonorogoPicture 

Info_Ponorogo 

Igersponorogo 

Ahmad Rifai N. 

Wahyu Mulyono 

Muhammad Nurhuda 

Afif Febrianto 

Erik Probo W. 

Ghulam Asrofi B. 

Minang Putra 

                                                           
17 Wawancara dengan Staf Seksi Promosi dan Pengelolaan Data Pariwisata Dinas 

Pariwisata Ponorogo pada Kamis, 4 Juli 2019. 
18 Rekapitulasi Belanja Transport Lokal Non PNS Pemberdayaan Blogger, Youtuber, 

Facebooker dsb Bulan Januari-Maret (Dinas Pariwisata Ponorogo, 2019).  
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2. Youtuber 

 

 

 

 

 

 

3. Facebooker 

Tabel 3.4 Media Partner Facebook Dinas Pariwisata Ponorogo 

No. Nama Akun Facebook Nama Pemilik 

a. 

b. 

Semua Tentang Ponorogo 

Info Ponorogo 

Muchamad Arifin 

Deny Eko N 

 

Disamping menggunakan media konvensional dan media baru 

(internet), Dinas Pariwisata juga menggunakan media luar ruang seperti 

spanduk atau baliho, dan media format kecil seperti leaflet dan iklan mobil.  

Tabel 3.3 Media Partner Youtube Dinas Pariwisata Ponorogo 

No. Nama Akun Youtube Nama Pemilik 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

DiscoveryPonorogo 

Eka Harnawa 

Ade Fadil 

Istana Reog Ponorogo 

Ro Grafi 

Siti Untari 

Eka Harnawa W. 

Adewidya Buchanani F. 

Cholifur Rahman R 

Rouf Isnandar 
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Gambar 3.10 Baliho Kalender Event Wisata Ponorogo 2019 di Jl. Pramuka 

 

Gambar 3.11 Baliho Kalender Event Wisata Ponorogo 2019 di Jl. Aloon-aloon 

Selatan 
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Gambar 3.12 Baliho Event Wisata Ponorogo di Jl. Basuki Rahmat 

  

Gambar 3.13 Leaflet Kalender Event Wisata Ponorogo 2019 
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Gambar 3.14 Iklan Mobil Tahun Wisata 2019 

Sementara itu, agar pelaksanaan setiap event dapat berjalan dengan 

efektif dan efisien, Dinas Pariwisata Ponorogo membagi tanggung jawab per-

event kepada masing-masing bidang organisasi Dinas Pariwisata Ponorogo. 

Pembagian kerja untuk event-event pariwisata sesuai dengan Kalender Wisata 

adalah sebagai berikut:19 

Tabel 3.5 Pembagian kerja Dinas Pariwisata Ponorogo 

Bulan Tgl. Kegiatan/Event Penanggung Jawab 

Bidang 

Januari 10 

10 

21 

26 

Lomba Fotografi 

Lomba Videografi 

Pentas Reyog Bulan Purnama 

Pentas Wayang Kulit 

Promosi 

Promosi 

Kebudayaan  

Kebudayaan 

Februari 9 Pentas Teater Kebudayaan 

                                                           
19 Agenda Kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 (Dinas Pariwisata 

Kabupaten Ponorogo, 2019). 
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10 

17 

20 

23 

23 

24 

Pentas Reyog Telaga Ngebel 

Gebyar Jathil Masal 

Pentas Reyog Bulan Purnama 

Pentas Wayang Kulit 

Festival Ngopi Bareng 

Pesta Durian 

Pengembangan  

Kebudayaan 

Kebudayaan 

Kebudayaan 

Jasa Sarana Wisata 

Pengembangan 

Maret 9 

10 

21 

23 

 

24 

 

30 

Pentas Teater 

Pentas Reyog Telaga Ngebel 

Pentas Reyog Bulan Purnama 

Batik Ponorogo Street 

Exhibition 

Pentas Dongeng Reyog Anak 

– IGTKI 

Pentas Wayang Kulit 

Kebudayaan 

Pengembangan 

Kebudayaan 

Promosi 

 

Pengembangan 

 

Kebudayaan 

April 10 

 

10 

13 

20 

28 

 

21 

 

27 

Pengumuman Lomba 

Fotografi 1 

Pentas Reyog Telaga Ngebel 

Pentas Teater 

Pentas Reyog Bulan Purnama 

Festival Pesona Seni Rakyat 

Ponorogo 

Festival Jajanan Khas 

Ponorogo 

Pentas Wayang Kulit 

Promosi 

 

Pengembangan 

Kebudayaan 

Kebudayaan 

Pengembangan 

 

Jasa Sarana Wisata 

 

Kebudayaan 

Mei 17 

 

19 

Pengumuman Lomba 

Fotografi 2 

Pentas Kesenian Religi dan 

Pentas Tari 

Promosi 

 

Kebudayaan 

Juni 15 

16 

Festival Angkringan 

Pentas Reyog Telaga Ngebel 

Jasa Sarana Wisata 

Pengembangan 
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18 

22 

29 

Pentas Reyog Bulan Purnama 

Pentas Teater 

Pentas Wayang Kulit 

Kebudayaan 

Kebudayaan 

Kebudayaan 

Juli 6-8 

11 

13 

13-16 

14 

17 

19 

 

27-30 

27 

Festival Dalang Bocah 

Gebyar Reyog 

Pentas Teater 

Haul 272 Tegalsari 

Pentas Reyog Telaga Ngebel 

Pentas Reyog Bulan Purnama 

Pengumuman Lomba 

Videografi 

Festival Topeng Internasional 

Pentas Wayang Kulit 

Kebudayaan 

Kebudayaan 

Kebudayaan 

Pengembangan 

Pengembangan 

Kebudayaan 

Promosi 

 

Kebudayaan 

Kebudayaan 

Agustus 3 

4 

 

10 

11 

 

18 

21-31 

 

22-25 

24 

26-30 

 

28 

 

31 

Pentas Teater 

The Beauty of Ponorogo 

Ethnic Percussion 

Pentas Reyog Bulan Purnama 

Gebyar Reyog 

Reyog Jazz 

Pentas Reyog Telaga Ngebel 

Peringatan Hari Jadi dan 

Grebeg Suro 

Festival Reyog Mini XVII 

Festival Sate Khas Ponorogo 

Festival Nasional Reyog 

Ponorogo 

Grand Final Duta Wisata 

Cilik Thole Gendhuk 

Pentas Wayang Kulit Suro 

Kebudayaan 

Pengembangan 

 

Kebudayaan 

Kebudayaan 

Promosi 

Pengembangan 

Kebudayaan 

 

Kebudayaan 

Jasa Sarana Wisata 

Kebudayaan 

 

Promosi 

 

Kebudayaan  

September 1 Larungan Telaga Ngebel Kebudayaan 



86 
 

 

7 

8 

 

11 

14 

15 

22 

 

28 

30 

Pentas Teater 

Pestas Guyon Waton dan 

Campursari 

Gebyar Reyog 

Pentas Reyog Bulan Purnama 

Pentas Reyog Telaga Ngebel 

Lomba Tari Kreasi dan 

Menggambar Anak-anak 

Pentas Wayang Kulit 

Pengumuman Lomba 

Fotografi 3 

Kebudayaan 

Pengembangan 

 

Kebudayaan 

Kebudayaan 

Pengembangan 

Pengembangan 

 

Kebudayaan 

Promosi 

Oktober  11 

12 

13 

 

14 

19 

20 

26 

26 

 

30 

Gebyar Reyog 

Pentas Teater 

Pentas Seni Rakyat Gajah-

gajahan 

Pentas Reyog Bulan Purnama 

Festival Kuliner Khas 

Ponorogo 

Pentas Reyog Telaga Ngebel 

Pentas Wayang Kulit 

Parade Drumband Anak TK 

Grand Final Duta Wisata 

Kakang Senduk 

Konser Musik Nusantara 

Kebudayaan 

Kebudayaan 

Pengembangan 

 

Kebudayaan 

Jasa Sarana Wisata 

 

Pengembangan 

Kebudayaan 

Pengembangan 

Promosi 

 

Kebudayaan 

November 9 

9 

10 

11 

12 

17 

Lomba Nyethe 

Pentas Teater 

Pentas Jaranan Thek 

Gebyar Reyog 

Pentas Reyog Bulan Purnama 

Pentas Reyog Telaga Ngebel 

Pengembangan 

Kebudayaan 

Pengembangan 

Kebudayaan 

Kebudayaan 

Pengembangan 
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30 Pentas Wayang Kulit Kebudayaan  

Desember 7 

11 

12 

24 

28 

Pentas Teater 

Gebyar Reyog 

Pentas Reyog Bulan Purnama 

Pentas Reyog Telaga Ngebel 

Pentas Wayang Kulit 

Kebudayaan 

Kebudayaan 

Kebudayaan 

Pengembangan 

Kebudayaan 

 

Kegiatan komunikasi yang dilakukan Dinas Pariwisata Ponorogo ini 

berjalan dengan baik tanpa kendala yang berarti. Kegiatan komunikasi sudah 

berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. Seperti yang 

disampaikan staf Seksi Promosi dan Pengelolaan Data Pariwisata, Mohammad 

Firman Ardiansyah: “Kalau dari segi hambatan, mungkin ndak begitu ada. Kita 

fine-fine aja, lancar-lancar aja. Terkait hak dan kewajiban juga sudah kita 

laksanakan sesuai dengan aturan.” 

Hal ini juga karena antar karyawan Dinas Pariwisata saling bekerja 

sama dan berkoordinasi. Masih seperti pernyataan staf Seksi Promosi dan 

Pengelolaan Data Pariwisata, Mohammad Firman Ardiansyah: 

“Jadi gini kita sudah ada semacam pihak ketiga ya. Jadi bisa dikatakan 

tim kreatif lah. Mas najih dan kawan-kawan. Jadi dengan keberadaan 

beliau-beliau itu kita sangat terbantu sekali. Karna bisa dikatakan tanpa 

mereka ya kita kewalahan. Dan di samping itu juga karyawan Dinas 

Pariwisata sini juga sangat mendukung. Terkait dengan pelaksanaan 

tahun wisata. Meskipun banyak event, tapi kan setiap event dibagi. 

Penanggung jawabnya dari bidang-bidang. Istilahnya, banyaknya event 

tidak menjadi masalah yang berarti bagi Dinas. Di samping sudah 

dibagi, terkait dengan penanggung jawabnya siapa, juga seluruh warga 

atau seluruh karyawan Dinas Pariwisata sangat mendukung terkait 

dengan kegiatan itu. Meskipun mungkin secara bidang bukan 

bidangnya, tapi secara kedinasan tetap memberikan kontribusi terhadap 

kegiatan yang diselenggarakan itu. Jadi penekanannya memang 

sekalipun kegiatan ada delapan puluh lebih, itu kan sudah dibagi, cuma 

bukan berarti kemudian itu hanya kegiatannya bidang tertentu saja. 

Tetapi itu adalah kegiatannya Dinas Pariwisata.”  
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Sejauh ini, Program Tahun Wisata 2019 dapat dikatakan sudah berhasil. 

Hal ini dapat dilihat dari data Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu 

Satu Pintu (DPMPTSP) terkait nilai investasi Ponorogo di tahun 2019 

khususnya di sektor pariwisata. Berikut adalah data investasi sektor Pariwisata 

Ponorogo terhitung Januari hingga Maret 2019:20 

Tabel 3.6 Data Investasi Sektor Pariwisata Kabupaten Ponorogo Tahun 2018-2019 

No. Tahun 

Nilai Investasi (Rp) 

Januari Februari Maret 

1 2018 180.000.000 - 300.000.000 

2 2019 2.550.000.000 1.093.200.000 640.950.000 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah atau nilai 

investasi sektor pariwisata di tahun 2019 meningkat drastis dari pada tahun 

sebelumnya. Sehingga dengan demikian, target yang ingin dicapai Pemerintah 

Kabupaten Ponorogo melalui Program Tahun Wisata 2019 dapat dikatakan 

tercapai atau sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kenaikan 

nilai investasi Ponorogo di tahun 2019 ini juga dimuat di salah satu surat kabar 

yakni Jawa Pos Radar Ponorogo pada Senin, 8 April 2019. Hal ini seperti yang 

disampaikan Mohammad Firman Ardiansyah: 

“Tentunya dengan banyaknya wisatawan yang berkunjung ke Ponorogo 

akan meningkatkan perekonomian masyarakat Ponorogo. Dan tentu 

peluang investasi ditahun ini seiring dengan diberlakukannya tahun 

kunjungan wisata bisa meningkat. Itu terbukti kemarin ketika dicek 

datanya di DPMPTSP Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu 

Satu Pintu itu memang di tahun ini sampai dengan bulan April kalau 

                                                           
20 Anugerah Wisata Jawa Timur 2019 – Kategori Pemerintah Kabupaten dan Kota Atas 

Komitmen yang Tinggi Dalam Mengembangkan Sektor Pariwisata (Dinas Pariwisata Ponorogo, 

2019). 
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ndak Mei itu peningkatannya luar biasa. Terkait dengan investasi yang 

masuk ke Ponorogo. Jadi kemarin sudah dimuat disalah satu surat kabar 

kalo ndak salah Jawa Pos Kepala DPMPTSP sudah me-release secara 

langsung bahwa mengalami peningkatan khususnya di sektor 

pariwisata.” 

 

D. Event Pesta Durian 

Ponorogo memiliki kampung wisata durian seluas 3 ha. Terdapat 5 jenis 

durian dengan jumlah seluruhnya 400 pohon durian, yakni durian pisang, 

durian kunir, durian bokor, durian sipi, dan yang menjadi unggulan adalah 

durian kanjeng. Masing-masing mempunyai kekhasan rasa yang berbeda-

beda.21 

Pesta durian adalah salah satu event Tahun Wisata yang dilaksanakan 

pada tanggal 24 Februari 2019. Disediakan 2000 buah durian gratis bagi para 

wisatawan. Buah durian gratis ini diperoleh dengan cara menukarkan kupon 

yang didapat di loket retribusi masuk Telaga Ngebel. Event ini dimulai pada 

pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai di kawasan objek wisata Telaga 

Ngebel.  

Sebelum pelaksanaan event, Dinas Pariwisata Ponorogo melalui akun 

instagramnya mengunggah feed berkaitan dengan event Pesta Durian pada 

tanggal 14 Februari 2019. Feed ini berisi tentang ajakan untuk datang dan 

menikmati Pesta Durian yang dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2019 di 

kawasan wisata Telaga Ngebel. Feed ini mendapatkan 291 like dan 40 

komentar. 

                                                           
21 Materi Presentasi Kalender Wisata 2019, 7. 
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Gambar 3.15 Informasi mengenai event Pesta Durian yang diupload di media sosial 

instagram Dinas Pariwisata Ponorogo 

 

Komunikasi Dinas Pariwisata Ponorogo melalui media sosial memiliki 

dampak terhadap pengetahuan masyarakat atau para wisatawan mengenai 

event Pesta Durian. Mayoritas masyarakat Ponorogo dan sekitarnya 

mengetahui informasi ini dari media sosial facebook, instagram dan aplikasi 

pesan singkat whatshapp. Seperti pernyataan Ida Setiani: “Iya, saya tahu yang 

event Pesta Durian dari story dan grup whatshapp.”22 Juga pernyataan dari 

Fransisca: “Setau saya, itu programnya Dinas Pariwisata. Kalau event Pesta 

Durian itu saya tahu dari media sosial instagram dan facebook.”23 Hal ini juga 

disampaikan Lia Marita: “Pertama tahu tentang Tahun Wisata, saya tertarik dan 

penasaran. Ternyata di tahun 2019 ini banyak sekali event yang baru pertama 

                                                           
22 Wawancara dengan Ida Setiani, pada Rabu 21 Agustus 2019. 
23 Wawancara dengan Fransisca Yunita, pada Rabu 21 Agustus 2019. 
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kali diadakan di Ponorogo. Kalau event Pesta Durian saya tahu dari instagram 

PariwisataPNG.”24 

Sementara itu, event Pesta Durian ini dapat dikatakan mencapai target 

sasaran dan berhasil. Hal ini dapat dilihat dari antusisme warga yang luar biasa 

saat pelaksanaan event Pesta Durian pada 24 Februari 2019. Sejak pagi, ribuan 

warga sudah mendatangi kawasan objek wisata Telaga Ngebel. Jumlah 

pengunjung Telaga Ngebel saat itu diperkirakan mencapai lebih dari 6000 

orang. Mereka tidak hanya datang dari Ponorogo, tapi juga Kabupaten Madiun, 

Pacitan, Magetan dan Ngawi.25 

Bupati Ponorogo, Drs. H. Ipong Muchlissoni menyebutkan bahwa 

event ini sebagai usaha untuk memperkenalkan Ponorogo sebagai penghasil 

durian.  

“Pesta Durian ini adalah bentuk rasa syukur petani durian di sini atas 

hasil panen yang melimpah. Ini juga ikhtiar untuk memperkenalkan 

Ponorogo sebagai penghasil durian. Ada 6.287 batang pohon durian di 

Ngebel ini, jadi jelas bahwa Ngebel adalah penghasil durian yang luar 

biasa. Ini bukti bahwa Ponorogo tidak hanya punya Reyog, tapi punya 

durian enak yang bisa dinikmati. Durian yang mantul, mantap betul.”26 

 

Kepala Dinas Pariwisata Ponorogo, Lilik Slamet Raharjo juga 

mengatakan bahwa Pesta Durian ini juga menjadi salah satu dorongan untuk 

meningkatkan pariwisata di Ponorogo, khususnya kunjungan wisata ke Telaga 

Ngebel. Karena event ini, jumlah pengunjung Ngebel lebih ramai dari pada saat 

tahun baru beberapa waktu lalu.27 

                                                           
24 Wawancara dengan Lia Marita Sari, pada Rabu 21 Agustus 2019. 
25 Pesta Durian untuk Percepat Gerakan Ekonomi Ngebel, https://www.ponorogo.go.id 

diakses pada tanggal 21 Agustus 2019.  
26 Ibid., 
27 Ibid., 

https://www.ponorogo.go.id/
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BAB IV 

ANALISIS STRATEGI KOMUNIKASI DINAS PARIWISATA 

PONOROGO DALAM MEMPROMOSIKAN PROGRAM TAHUN 

WISATA 2019 

 

A. Strategi Komunikasi Dinas Pariwisata Ponorogo dalam Mempromosikan 

Program Tahun Wisata 2019 

Penyampaian informasi mengenai program Tahun Wisata 2019 kepada 

khalayak tentu memerlukan proses dan strategi yang tepat. Diperlukan 

komunikasi yang baik agar pesan atau informasi dapat dimengerti oleh 

penerima pesan yakni para wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Oleh 

karena itu, strategi komunikasi perlu disusun sedemikian rupa agar dapat 

mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.  

Bentuk strategi komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata 

Ponorogo diwujudkan dalam beberapa tahap seperti yang peneliti paparkan 

dalam teori. Berikut adalah penyesuaian tahapan atau langkah-langkah strategi 

komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Ponorogo dengan teori yang 

digunakan peneliti, yakni: 

1. Memilih dan Menetapkan Komunikator 

Pada Program Tahun Wisata 2019, yang menjadi komunikator 

untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada khalayak mengenai 

program adalah Seksi Promosi dan Pengelolaan Data Pariwisata. Hal ini 

sesuai dengan tugas Seksi Promosi dan Pengelolaan Data Pariwisata yang 

tercantum dalam Pasal 25 ayat 1, Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 62 

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, 
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Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata; yakni menyiapkan bahan dan 

pelaksanaan promosi serta pengelolaan data pariwisata. Artinya, kegiatan 

promosi program menjadi tugas dan tanggung jawab Seksi Promosi dan 

Pengelolaan Data Pariwisata.  

Promosi dalam hal ini merupakan kegiatan yang ditujukan untuk 

memberitahukan dan mempengaruhi khalayak tentang Program Tahun 

Wisata 2019, agar khalayak dapat mengenal dan kemudian tertarik dengan 

program Pemerintah Kabupaten Ponorogo  ini.  Oleh karena itu, kegiatan 

promosi memerlukan komunikasi yang dibangun dengan baik dan jelas 

antara Dinas Pariwisata dengan khalayak sasarannya. Sebab dengan 

membangun komunikasi yang baik dan jelas, akan memberikan pengaruh 

yang positif diantara kedua belah pihak yakni salah satunya adalah 

menimbulkan saling pengertian.  

Sebagai komunikator, Seksi Promosi dan Pengelolaan Data 

Pariwisata memiliki tugas untuk menyampaikan informasi mengenai 

Program Tahun Wisata 2019 secara jelas dan detail kepada khalayak. 

Seperti tentang apa itu Tahun Wisata 2019, apa saja event yang digelar, 

kapan pelaksanaannya, dan dimana tempat pelaksanaan event-event 

pariwisata tersebut.  

Dalam melaksanakan promosi program, Seksi Promosi dan 

Pengelolaan Data Pariwisata dibantu oleh media partner yang turut serta 

menjadi sumber informasi atau komunikator. Media partner ini 

merupakan bagian dari penggunaan media sosial. Media partner dipilih 



94 
 

 

dari warga Ponorogo yang aktif di sosial media, mulai dari youtuber, 

instagramer, dan facebooker yang memiliki minimal 10.000 follower. 

Seperti yang disampaikan Mohammad Firman Ardiansyah: “Terkait 

dengan media sosial itu, kita menggandeng sekitar empat belas media 

partner yang mana itu berasal dari youtuber, facebooker dan intagramer. 

Kita libatkan semua itu agar promosi tahun wisata ini bisa maksimal.” 

Paparan data di atas jika dikaitkan dengan teori, komunikator dari 

Dinas Pariwisata ini sudah sesuai dengan syarat yang harus dipenuhi 

seorang komunikator menurut teori peneliti. Seksi Promosi dan 

Pengelolaan Data Pariwisata beserta media partner sudah memiliki 

kredibilitas, daya tarik dan kekuatan. Kredibilitas Seksi Promosi dan 

Pengelolaan Data Pariwisata adalah karena seksi tersebut merupakan 

bagian dari Dinas Pariwisata Ponorogo. Sedangkan kredibilitas media 

partner karena dipilih langsung oleh Dinas Pariwisata melalui proses dan 

seleksi. Masing-masing komunikator ini juga memiliki daya tarik dan 

kekuatan. Daya tarik tersebut dilihat dari bagaimana cara keduanya 

menyampaikan informasi kepada khalayak dan juga popularitas. Kekuatan 

mereka didukung oleh tanggung jawab jabatan dan wewenang yang sudah 

sesuai dengan aturan kedinasan.  

2. Menetapkan Target Sasaran 

Target sasaran atau penerima pesan dari Program Tahun Wisata 

2019 ini adalah para wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Seperti 

yang sudah peneliti paparkan pada bab sebelumnya, bahwa tujuan dari 
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Program Tahun Wisata 2019, selain untuk mengembangkan pariwisata 

Ponorogo, adalah untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke 

Ponorogo. Sehingga para wisatawan menjadi target sasaran atau target 

utama dalam Program Tahun Wisata 2019 ini.   

Dalam menentukan target sasaran, Dinas Pariwisata 

memperhatikan aspek sosiodemografik seperti usia, jenis kelamin, juga 

dimana khalayak itu tinggal. Berdasarkan paparan data di atas, target 

sasaran Dinas Pariwisata adalah seluruh masyarakat Indonesia maupun 

luar negeri yang memiliki hobi atau kesenangan melakukan perjalanan 

wisata. Hal ini sesuai dengan teori yang sudah dipaparkan peneliti, bahwa 

dalam menentukan target sasaran perlu diperhatikan aspek-aspek seperti 

sosiodemografik, psikologis dan karakteristik perilaku masyarakat. Selain 

itu, penentuan target sasaran juga harus menyesuaikan dengan program 

yang akan dilaksanakan. 

3. Menyusun Pesan 

Isi pesan dalam Program Tahun Wisata 2019 ini adalah mengenai 

potensi pariwisata yang dimiliki oleh Kabupaten Ponorogo yang kemudian 

ditampilkan melalui event-event dalam Program Tahun Wisata 2019. 

Mulai dari kuliner, jajanan khas, hingga seni dan budaya. Artinya, 

Pemerintah Kabupaten Ponorogo ingin menyampaikan kepada khalayak 

luas bahwa Ponorogo adalah kabupaten yang memiliki banyak potensi 

wisata, baik alam, kuliner, agro industri, budaya dan religi.  
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Dinas Pariwisata Ponorogo menyusun pesan pada setiap event yang 

akan dilaksanakan. Pesan yang disusun Dinas Pariwisata Ponorogo adalah 

pesan yang bersifat persuasif, yakni pertama, pesan berisi informasi secara 

detail tentang kapan dan dimana event pariwisata dilaksanakan. Kemudian 

pesan ini berisi ajakan untuk menyaksikan bersama dan mendukung 

pelaksanaan event. Pesan bersifat persuasif karena dari setiap pesan yang 

dibuat, diharapkan akan ada hasil yang diperoleh yakni berupa perubahan, 

baik pengetahuan, sikap, dan tingkah laku dari khalayak sasaran yakni 

dalam hal ini para wisatawan. Para wisatawan diharapkan mendapat 

pengetahuan tentang Program Tahun Wisata 2019, kemudian dapat 

mendukung program ini sehingga dapat turut berpartisipasi dalam 

pelaksanaan program.  

Pesan dibuat dengan bahasa yang lugas, padat dan jelas. Pesan ini 

kemudian dimuat dalam press release, spanduk dan dimuat dalam akun 

media sosial milik Dinas Pariwisata Ponorogo. Sehingga khalayak sasaran 

dapat mengakses informasi mengenai Tahun Wisata 2019 dengan cepat, 

kapan saja tanpa terkendala jarak maupun waktu.  

4. Memilih Media atau Saluran Komunikasi 

Kegiatan komunikasi Dinas Pariwisata Ponorogo dalam 

mempromosikan Program Tahun Wisata 2019 dilakukan dengan 

menggunakan beragam media. Mulai dari media konvensional hingga 

media digital. Hal ini dilakukan agar informasi dapat diterima oleh 
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khalayak dengan baik dan dengan waktu yang cepat yakni wisatawan lokal 

maupun mancanegara.  

Media konvensional yang digunakan Dinas Pariwisata Ponorogo 

adalah radio, yakni Radio Duta Nusantara dan Radio Gema Surya. Melalui 

dua radio ini, Dinas Pariwisata Ponorogo memasang iklan Tahun Wisata 

2019. Selain iklan, Dinas Pariwisata juga melakukan talkshow atau dialog 

interaktif untuk sepuluh top event setiap satu atau dua minggu sebelum 

pelaksanaan event. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan beberapa media 

memudahkan sekaligus membantu proses penyampaian informasi 

mengenai Tahun Wisata 2019 kepada khalayak. Berdasarkan pengamatan 

peneliti, penggunaan media digital  lebih banyak dan utama dari pada 

media konvensional. Ini terlihat dari aktivitas website dan media sosial 

Dinas Pariwisata. Dinas Pariwisata banyak mengunggah konten-konten 

digital di halaman website dan akun sosial media, mulai dari instagram, 

facebook dan youtube.  

Selain menggunakan media konvensional dan digital untuk 

mempromosikan Tahun Wisata 2019, Dinas Pariwisata Ponorogo juga 

memilih media luar ruang, media format kecil dan media baru (internet). 

Dalam menggunakan media luar ruang, Dinas Pariwisata Ponorogo 

memilih spanduk atau banner dan media format kecil yang dibuat adalah 

leaflet. Sementara dalam menggunakan media baru (internet), Dinas 
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Pariwisata Ponorogo memilih memanfatkan internet media sosial seperti 

Facebook, Instagram, Youtube dan Website. 

Berdasarkan paparan di atas, terdapat kesesuaian antara teori yang 

dipaparkan peneliti dengan data yang ditemukan di lapangan. Media yang 

digunakan Dinas Pariwisata Ponorogo adalah media yang sudah 

disebutkan peneliti pada teori tahapan memilih media pada bab II. Media 

tersebut antara lain, media konvensional (media lama), media baru 

(internet), media luar ruang dan media format kecil.  

5. Produksi Media 

Dinas Pariwisata Ponorogo membuat akun media sosial resmi yang 

khusus menjadi media informasi Tahun Wisata 2019. Akun ini adalah 

akun instagram dan youtube dengan nama Pariwisata PNG (Pariwisata 

Ponorogo). Melalui akun ini, Dinas Pariwisata Ponorogo memberikan 

informasi tentang event apa dan kapan akan dilaksanakan. Selain melalui 

akun ini, informasi mengenai Tahun Wisata 2019 juga diupload melalui 

akun instagram resmi milik Dinas Pariwisata Ponorogo.  

Sementara itu, media luar ruang yang diproduksi Dinas Pariwisata 

adalah spanduk atau baliho. Spanduk atau baliho ini dipasang di beberapa 

tempat seperti Jl. Aloon-aloon Selatan, Jl. Pramuka, dan Jl. Basuki 

Rahmat. Sedangkan media format kecil yang diproduksi adalah leaflet dan 

iklan mobil.  

Berdasarkan  paparan di atas, terdapat kesesuaian antara data di 

lapangan dengan teori yang digunakan peneliti. Pada tahap produksi 
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media, langkah yang dilakukan adalah memproduksi media sesuai dengan 

media yang dipilih pada tahap memilih media. Media-media yang 

diproduksi oleh Dinas Pariwisata Ponorogo antara lain mencakup media 

baru (internet), media luar ruang dan media format kecil. 

6. Penyebarluasan Media Komunikasi 

Penyebarluasan media komunikasi yang dilakukan Dinas 

Pariwisata Ponorogo adalah melalui media konvensional dan media baru 

(internet). Dalam penyebarluasan komunikasi melalui media 

konvensional, Dinas Pariwisata Ponorogo menggunakan media radio, 

yakni Radio Duta Nusantara dan Radio Gema Surya. Melalui dua radio ini, 

Dinas Pariwisata Ponorogo memasang iklan Tahun Wisata 2019 dan 

melakukan talkshow setiap satu atau dua minggu sebelum pelaksanaan 

event. Sementara itu, penyebarluasan komunikasi melalui media baru 

(internet) dilakukan Dinas Pariwisata melalui internet media sosial. Dinas 

Pariwisata Ponorogo menyebarkan informasi terkait Tahun Wisata 2019 

melalui Facebook, Instagram, Youtube dan Website resmi milik Dinas 

Pariwisata Ponorogo. Hal ini sesuai dengan teori yang dipaparkan peneliti 

pada bab II, yakni dalam penyebarluasan media komunikasi dapat 

menggunakan media lama (konvensional) dan media baru (internet).  

7. Penetapan Rencana Anggaran 

Anggaran yang digunakan oleh Dinas Pariwisata Ponorogo 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain 
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itu, Dinas Pariwisata juga mencari sponsor untuk mendapatkan tambahan 

dana dalam pelaksanaan event.  

8. Penyusunan Jadwal Kegiatan (Time Schedule) 

Jika dikaitkan dengan teori, penetapan jadwal kegiatan event Tahun 

Wisata 2019 ini sudah strategis. Kegiatan yang akan dilakukan terinci dari 

satu kegiatan ke kegiatan yang lain, waktu dapat diperkirakan dan lama 

kegiatan dapat dilihat secara jelas.  

9. Penetapan Tim Kerja 

Tim kerja Dinas Pariwisata Ponorogo dalam Program Tahun 

Wisata 2019 terdiri dari seluruh pegawai Dinas Pariwisata Ponorogo. Tim 

kerja ini dibagi berdasarkan masing-masing bidang dalam struktur 

organisasi Dinas Pariwisata Ponorogo. Jadi, masing-masing bidang 

memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap dilaksanakannya event-event 

pariwisata 2019.  

Selain tim dari masing-masing bidang yang bertanggung jawab 

terhadap setiap event, tim kerja lain yang dibentuk oleh Dinas Pariwisata 

adalah tim kreatif. Tim kreatif ini bernama Tim Pariwisata PNG dengan 

anggota tim sebanyak empat orang. Tim ini bertugas untuk membuat 

konten-konten digital yang akan diupload di akun media sosial milik Dinas 

Pariwisata Ponorogo. Setiap anggota tim memiliki fokus masing-masing, 

yakni sebagai videografer, fotografer dan desainer grafis.  

Berdasarkan paparan data di bab III, dalam melaksanakan Program 

Tahun Wisata 2019, Dinas Pariwisata Ponorogo sudah menentukan tugas 
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dan tanggung jawab pekerjaan sesuai dengan bidang masing-masing. 

Artinya, ini sesuai dengan teori yang di paparkan peneliti terkait 

bagaimana prosedur penetapan tim kerja.  

10. Evaluasi 

Berdasarkan teori yang digunakan penulis, ada dua cara dalam 

mengevaluasi sebuah program, yakni evaluasi program atau evaluasi 

sumatif dan evaluasi manajemen atau evaluasi formatif. Dalam hal ini, 

Dinas Pariwisata belum melakukan evaluasi program atau evaluasi 

sumatif. Sehingga belum dapat diketahui apakah tujuan akhir yang ingin 

dicapai (goal) dari Program Tahun Wisata 2019 terpenuhi atau tidak.  

Namun, meskipun belum dilakukan evaluasi secara resmi, 

berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Penanaman Modal dan 

Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Terhitung sejak Januari hingga 

Maret 2019, jumlah investor di sektor pariwisata meningkat drastis. 

Artinya, peningkatan jumlah investor yang signifikan ini, dapat menjadi 

tolak ukur bahwa salah satu tujuan atau goals dari  Program Tahun Wisata 

2019 sudah tercapai.  

Sementara itu, evaluasi yang dilakukan oleh Dinas pariwisata 

Ponorogo masih mencakup evaluasi manajemen atau evaluasi formatif 

yang hasilnya adalah sebagai berikut: 

a. Hal-hal yang dilakukan baik pra-event, saat pelaksanaan event, 

maupun pasca-event sudah sesuai dengan rencana yang telah 

ditetapkan sebelumnya; 
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b. Setiap event yang dilaksanakan berjalan dengan lancar dan 

mendapatkan partisipasi dari masyarakat yang cukup besar; 

c. Tidak ditemukan hambatan yang berarti selama pelaksanaan event; 

Setelah melihat data yang diperoleh pada bab III dan paparan tahapan 

atau langkah-langkah strategi komunikasi yang dilakukan oleh Dinas 

Pariwisata Ponorogo di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesesuaian 

antara  tahapan atau langkah-langkah strategi komunikasi yang dilakukan oleh 

Dinas Pariwisata Ponorogo dengan teori yang digunakan peneliti pada bab II. 

Dengan demikian, kinerja Dinas Pariwisata Ponorogo dapat dikatakan sudah 

memenuhi atau sesuai dengan standar teori strategi komunikasi.  

 

B. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Komunikasi Dinas 

Pariwisata Ponorogo dalam Mempromosikan Program Tahun Wisata 

2019 

Penyampaian informasi kepada penerima informasi adalah sebuah 

proses komunikasi. Dalam proses komunikasi pasti terdapat faktor penghambat 

maupun faktor pendukung yang berpengaruh terhadap penyampaian informasi 

kepada target audience atau komunikan. Faktor penghambat atau faktor 

pendukung tersebut dapat muncul dari dalam maupun luar organisasi.  

Berdasarkan data yang dipaparkan pada bab III, berikut diuraikan faktor 

penghambat dan faktor pendukung yang ditemukan dalam kegiatan 

komunikasi Dinas Pariwisata Ponorogo dalam mempromosikan Program 

Tahun Wisata 2019, yakni: 
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a. Faktor Penghambat 

Faktor penghambat atau hambatan adalah suatu hal yang 

menyebabkan pesan atau informasi tidak dapat sampai atau diterima 

dengan baik oleh komunikan. Berdasarkan teori yang digunakan peneliti 

pada bab II dan melihat data temuan yang dipaparkan pada bab III, tidak 

ditemukan hambatan komunikasi dalam penyampaian pesan atau 

informasi kepada target audience.  

b. Faktor Pendukung 

Selain faktor penghambat, ada pula faktor pendukung yang turut 

berperan dalam penyampaian informasi kepada khalayak mengenai isi 

Program Tahun Wisata 2019. Faktor pendukung adalah suatu hal yang 

membantu atau mendukung proses komunikasi sehingga pesan dari 

komunikator dapat tersampaikan dengan baik kepada target audience. 

Berdasarkan teori yang digunakan peneliti pada bab II, ditemukan faktor 

pendukung pada proses komunikasi Dinas Pariwisata Ponorogo dalam 

menyampaikan pesan kepada khalayak. Faktor pendukung tersebut adalah 

adanya media pengantar yang menjadi bagian dari proses komunikasi yang 

sedang berlangsung. Media pengantar yang digunakan antara lain adalah 

media konvensional yakni radio, media luar ruang yakni baliho dan iklan 

mobil, serta media baru (internet) yakni internet media sosial facebook, 

instagram, dan youtube.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian dalam skripsi “Strategi Komunikasi Dinas 

Pariwisata Ponorogo dalam Mempromosikan Program Tahun Wisata 2019”, 

dapat diambil kesimpulan hasil penelitian yakni:  

1. Tahapan atau langkah-langkah strategi komunikasi Dinas Pariwisata 

Ponorogo sudah sesuai dengan teori strategi komunikasi yang dipaparkan 

peneliti, yakni: (1) memilih dan menetapkan komunikator, (2) menetapkan 

target sasaran, (3) menyusun pesan, (4) memilih media atau saluran 

komunikasi, (5) produksi media, (6) penyebarluasan media komunikasi, (7) 

penetapan rencana anggaran, (8) penyusunan jadwal kegiatan, (9) penetapan 

tim kerja, dan (10) evaluasi. 

2. Tidak ditemukan hambatan dalam proses komunikasi. Sementara itu, 

ditemukan pendukung komunikasi yakni adanya media pengantar yang 

menjadi bagian dari proses komunikasi yang sedang berlangsung. Media 

pengantar yang digunakan antara lain adalah media konvensional yakni 

radio, media luar ruang yakni baliho dan iklan mobil, serta media baru 

(internet) yakni internet media sosial facebook, instagram, dan youtube.  
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B. Saran 

1. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pembelajaran atau referensi 

tambahan bagi para akademisi dibidang yang sama yakni ilmu komunikasi 

khususnya mengenai strategi komunikasi khususnya bagi mahasiswa 

Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN Ponorogo. Namun, studi lebih lanjut 

mengenai strategi komunikasi juga perlu dilakukan guna menambah aspek-

aspek yang belum tercantum dalam penelitian ini. 

2. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan atau bahan rujukan bagi Seksi 

Promosi dan Pengelolaan Data Pariwisata Dinas Pariwisata Ponorogo untuk 

memaksimalkan dan mengoptimalkan kinerjanya dalam kegiatan 

komunikasi terkait program-program yang akan dilaksanakan.  
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