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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Sektor pariwisata memainkan peran penting bagi pembangunan Indonesia. 

Menteri Pariwisata, Arief Yahya menyampaikan bahwa sektor pariwisata adalah 

penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB), devisa, dan lapangan kerja yang 

sangat berpengaruh sehingga perlu mendapat dukungan dari seluruh 

masyarakat1. 

Arief Yahya selalu mengajak berbagai komunitas untuk 

menjadi endorser pariwisata. Komunitas yang dituju yakni anak muda yang 

memiliki latar gaya hidup digital, dan sukarela mempromosikan pariwisata 

Indonesia.2 

Arief menilai kehadiran duta wisata di setiap daerah memiliki peran 

penting terhadap pertumbuhan sektor pariwisata. Bukan hanya sekadar 

memperkenalkan daerahnya, para duta wisata diharapkan bisa mempromosikan 

apa saja yang ada di Indonesia, khususnya dari sektor pariwisata.3 

                                                             
1  Arief Maulana. "Menpar Arief Yahya, “Pariwisata Penyumbang PDB, Devisa, dan Lapangan Kerja 

yang Mudah dan Murah di Indonesia”", dalam Berita Unpad. 24 Agustus 2017. Online. Internet. 7 

Oktober 2017. http://www.unpad.ac.id/2017/08/menpar-arief-yahya-pariwisata-penyumbang-pdb-

devisa-dan-lapangan-kerja-yang-mudah-dan-murah-di-indonesia/ 
2 Internet. https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20170530120056-307-218191/denok-kenang-

2017-ajang-pencarian-duta-wisata-di-semarang. Diakses pada 7 Oktober 2017. 
3 Internet. https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20170606131028-307-219763/atambua-gelar-

pemilihan-duta-wisata-dan-puteri-pariwisata. Diakses pada 7 Oktober 2017. 
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Sejalan dengan pendapat Arief, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

(Disbudpar) Kota Semarang mendorong keberadaan komunitas wisata di 

Semarang melalui pemilihan Denok Kenang. Denok Kenang merupakan gelar 

duta wisata bagi pasangan yang terpilih. Pemilihan yang bertujuan untuk mencari 

figur ideal duta wisata dari kalangan generasi muda Semarang ini sudah 

dilakukan sejak tahun 2006 oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Secara rutin 

pemilihan tersebut diselenggarakan setiap satu tahun sekali.4 

Duta wisata adalah ikon atau figur pariwisata dan kebudayaan yang 

terpilih setelah melewati serangkaian proses seleksi yang dikemas dalam bentuk 

pemilihan yang diikuti oleh generasi muda atau remaja.5 Pemilihan duta wisata 

juga dilakukan oleh beberapa pemerintah daerah lain, seperti Pemilihan Mas dan 

Mbak di Klaten, Cak dan Ning di Surabaya, Uda dan Uni di Solok. 

Penyelenggaraan Denok Kenang merupakan program kerja Disbudpar. 

Program ini ditujukan untuk pengembangan pemasaran pariwisata dan diarahkan 

pada terwujudnya Semarang Kota Wisata.6 Denok merupakan panggilan untuk 

anak perempuan dalam bahasa Jawa Semarangan. Sedangkan Kenang adalah 

                                                             
4 Internet. http://pariwisata.semarangkota.go.id/index.php/component/k2/item/205-pemilihan-denok-

kenang-2017-cari-figur-ideal-anak-muda-semarang. Diakses pada 1 Januari 2018. 
5 Chentia Aisya O. 2015. "Peran Cak dan Ning Surabaya dalam Strategi Promosi Kota Surabaya" 

dalam Commonline (E-Journal) Departemen Komunikasi Tahun 2015-01 Vol 4. No. 2. Hlm. 388. 
6 Lembar Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Semarang Tahun 2016. Hlm. 376. 
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sebutan untuk anak laki-laki. Denok Kenang yang terpilih akan dilibatkan dalam 

tugas yang berkenaan dengan promosi pariwisata. 7  

Syarat untuk mengikuti pemilihan Denok Kenang yaitu laki-laki atau 

perempuan berumur antara 17-24 tahun, WNI dan berdomisili di Kota Semarang, 

tinggi badan minimal bagi Denok adalah 160 cm dan untuk pria 170 cm. Selain 

itu, peserta juga harus melengkapi berkas fotokopi KTP, foto badan, surat izin 

dari orangtua atau wali, surat pengantar dari sekolah atau universitas, sehalaman 

esai tentang tema terkait, dan melampirkan fotokopi sertifikat keahlian. 

Setelah melengkapi syarat pendaftaran, peserta akan mengikuti tes tertulis. 

Tes tersebut meliputi materi pengetahuan umum, Kepariwisataan, Sapta Pesona, 

Kota Semarang, Bahasa Inggris, Narkotika, Psikotropika, dan Zat Aditif. Peserta 

yang lolos dari tahap tes akan diujikan di depan publik. 

Uji publik akan menghasilkan 25 pasang Denok Kenang dan secara 

lansgung akan bergabung dalam Komunitas Denok Kenang untuk periode satu 

tahun. 25 pasang Denok Kenang tersebut akan dilatih berbagai keterampilan, 

seperti bermain alat musik, membatik, dan menari. Keterampilan ini akan 

dipertunjukkan pada saat babak final digelar. Pada babak final akan dipilih 3 

pasang juara, 3 pasang juara harapan, dan 3 pasang juara atribut. 

Meskipun tidak semua pasangan mendapatkan gelar juara, seluruh 

pasangan tetap mendapat tugas terkait promosi pariwisata secara bergiliran. 

                                                             
7 Gilar Ramdhani. "Dicari Duta Wisata, Denok - Kenang 2017 Kota Semarang" dalam Liputan 6. 30 

Mei 2017. Online. Internet. 7 Oktober 2017. http://lifestyle.liputan6.com/read/2971060/dicari-duta-

wisata-denok-kenang-2017-kota-semarang . 



 

4 

 

Berdasarkan observasi dan wawancara8 yang sudah peneliti lakukan, beberapa 

kegiatan yang dilakukan Denok Kenang adalah menerima dan menjamu tamu 

pemerintah, mengikuti pelatihan pemandu wisata untuk Bus Wisata Keliling Si 

Kenang, menjadi pemandu di stand pariwisata Kota Semarang dalam Jateng Fair 

dan pameran atau festival lain, menjadi model peraga baju daerah khas Kota 

Semarang, mengikuti pelatihan keterampilan public speaking, dan terlibat dalam 

acara-acara bakti sosial. 

Aktivitas promosi yang dilakukan oleh Denok Kenang ditujukan untuk 

seluruh destinasi pariwisata yang ada di Kota Semarang, yaitu wisata alam; 

religi; kuliner; belanja; pendidikan; Meeting, Incentive, Convention, Exhibition 

(MICE); desa; lingkungan; warisan budaya; air; dan event. 

Sebelum Denok Kenang beraktivitas mempromosikan pariwisata, 

Disbudpar telah melakukan perencanaan komunikasi. Perencanaan komunikasi 

yang dilakukan oleh Disbudpar jelas disebutkan dalam 11 butir tugas Seksi 

Promosi9. Beberapa di antaranya adalah menyiapkan bahan perumusan kebijakan 

teknis di bidang promosi, menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan 

rencana kerja anggaran di bidang promosi, serta menyiapkan bahan 

pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang promosi. 

                                                             
8 Wawancara dengan Inge Astri, Finalis Denok Tahun 2017 pada 23 Oktober 2017, pukul 14.24 WIB, 

melalui aplikasi obrolan Line. 
9 Peraturan Wali Kota Semarang  Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi 

Disbudpar Kota Semarang, pasal 35. 
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Perencanaan komunikasi yang dilakukan Disbudpar dimaksudkan untuk 

mengatasi rintangan yang ada guna mencapai efektivitas komunikasi. 

Perencanaan komunikasi memiliki fungsi dan kegunaan untuk 

mengimplementasikan program-program yang ingin dicapai, apakah itu untuk 

pencitraan, pemasaran, penyebarluasan gagasan, kerja sama, atau pembangunan 

struktur komunikasi.10 

Perencanaan komunikasi adalah proses pengalokasian sumber daya 

komunikasi untuk mencapai tujuan organisasi. Sumber daya tersebut tidak saja 

mencakup media massa dan komunikasi antarpribadi, tapi juga setiap aktivitas 

yang dirancang untuk mengubah perilaku dan menciptakan keterampilan-

keterampilan tertentu di antara individu dan kelompok dalam lingkup tugas-tugas 

yang dibebankan oleh organisasi11. 

Philip Lesly dalam Cangara membuat model perencanaan komunikasi 

terdiri atas dua komponen utama, yaitu organisasi dan publik. Pada bagian 

organisasi, ada empat tahapan perencanaan: 1) Analisa dan riset, 2) Perumusan 

kebijakan, 3) Perencanaan Program Pelaksanaan, 4) Kegiatan Komunikasi. 

Sedangkan pada bagian publik terdapat dua buah tahapan, yaitu umpan balik 

(feedback), dan evaluasi.12 

                                                             
10 Cangara, Hafied. 2014. Perencanaan & Strategi Komunikasi, Edisi Revisi. Jakarta: RajaGrafindo 

Persada. Hlm. 43. 
11 Ibid. Hlm. 47. 
12 Ibid. Hlm. 74. 
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Dalam penelitian ini, peneliti akan memfokuskan permasalahan pada 

bagaimanakah perencanaan komunikasi Disbudpar terhadap aktivitas Komunitas 

Denok Kenang sebagai pelaksana promosi pariwisata, dan apakah tujuan 

promosinya telah tercapai melalui perencanaan komunikasi tersebut. Penelitian 

terhadap perencanaan komunikasi akan membantu Disbudpar untuk membuat 

program dengan logis, realistis, integratif, komprehensif, dan menyeluruh guna 

menghindari duplikasi, pemborosan biaya, tenaga, dan waktu.13 

Masalah tersebut penting untuk diteliti karena banyak pihak merasa 

Disbudpar perlu meningkatkan pemasaran pariwisata. Dalam diskusi 

pengembangan pariwisata yang digelar oleh Disbudpar pada tahun 2014, para 

penggiat media sosial dari Wisata Semarang dan Visit Semarang menyampaikan 

bahwa Disbudpar masih cukup lambat dalam menyiapkan sarana dan prasarana 

promosi pariwisata.14 Sejauh hasil pencarian dan informasi yang didapat peneliti, 

Disbudpar pun masih kekurangan kajian komunikasi pemasaran, utamanya 

kajian terkait Denok Kenang15. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti mengajukan 

usulan penelitian dengan judul “ANALISIS TAHAP PERENCANAAN 

KOMUNIKASI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TERHADAP 

                                                             
13 Ibid. Hlm. 46. 
14 Internet. https://metrosemarang.com/pegiat-socmed-semarang-kecewa-kinerja-disbudpar-1805. 

Diakses pada 23 Oktober 2017. 
15 Lembar Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Semarang Tahun 2016. Hlm. 383. 
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AKTIVITAS KOMUNITAS DENOK KENANG SEBAGAI PELAKSANA 

PROMOSI PARIWISATA KOTA SEMARANG”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian, peneliti merumuskan sebuah 

permasalahan yang diteliti yaitu bagaimana tahap perencanaan komunikasi 

Disbudpar terkait aktivitas yang dilakukan oleh Komunitas Denok Kenang. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, peneliti bertujuan untuk 

mengetahui tahap perencanaan komunikasi Disbudpar terkait aktivitas yang 

dilakukan oleh Komunitas Denok Kenang. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Mengkaji teori perencanaan komunikasi oleh Philip Lesly dalam perencanaan 

komunikasi yang dilakukan oleh Disbudpar. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

1. Bagi peneliti 

Menjadi sarana pengkajian teori perencanaan komunikasi dalam kaitannya 

dengan Disbudpar dan aktivitas Komunitas Denok Kenang. 
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2. Bagi Disbudpar 

a. Menjadi salah satu bentuk evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Disbudpar, 

sesuai dengan fungsinya yang tercantum dalam Pasal 4 (i) Peraturan Walikota 

Semarang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi 

Disbudpar. 

b. Menunjukkan sejauh apa perencanaan komunikasi untuk aktivitas Komunitas 

Denok Kenang telah dilaksanakan oleh Disbudpar. 

 

1.6. Kerangka Berpikir 

Banyak pemerintah daerah yang menyelenggarakan pemilihan duta wisata 

untuk wilayahnya masing-masing. Para duta wisata mengemban tugas 

mempromosikan kepariwisataan daerahnya, dan secara bertahap bisa 

melanjutkan karir untuk menjadi duta pariwisata Indonesia. 

Pemerintah Kota Semarang pun tak ketinggalan untuk mencetak duta-duta 

wisata setiap tahunnya. Penyelenggaraan pemilihan duta wisata merupakan 

program kerja dari Disbudpar. Program kerja ini dikoordinasi oleh Bidang 

Pemasaran, khususnya oleh Seksi Promosi. Duta wisata Kota Semarang dinamai 

Denok dan Kenang. Para Denok dan Kenang tergabung dalam Komunitas Denok 

Kenang. 

Mengingat hakikat komunikasi adalah membentuk kesepahaman makna 

pesan di antara komunikator dan komunikan, diperlukan sebuah perencanaan 

komunikasi yang matang agar tujuan tersebut dapat terpenuhi. Jika Disbudpar 



 

9 

 

ingin menjadikan Denok dan Kenang sebagai promotor-promotor pariwisata, 

maka dugaan peneliti adalah Disbudpar membentuk sebuah perencanaan 

komunikasi sedemikian rupa agar tujuan tersebut tercapai. Harapan akhirnya 

adalah para Denok Kenang dapat bertugas sesuai dengan tugasnya sebagai duta 

wisata, dan masyarakat memahami peran duta wisata bagi kemajuan pariwisata 

di Kota Semarang. 

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Laporan akhir berisikan 5 buah bab. 

Bab I berjudul Pendahuluan. Bab ini berisikan latar belakang masalah, 

rumusan permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian,  metode penelitian, lokasi 

dan tatakala penelitian, serta sistematika penulisan. 

Selanjutnya Bab II adalah Tinjauan Pustaka. Bab ini membahas referensi 

karya tulis yang digunakan peneliti, kajian teori yang digunakan oleh peneliti, 
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Denok 
Kenang 
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promosi 

pariwisata 
Kota 

Semarang

Aktivitas 
Komunitas Denok 
dikoordinasi oleh 

Disbudpar

Diperlukan 
perencanaan 

komunikasi agar 
tercipta efektivitas 

dan efisiensi

Model 
Perencanaan 

Komunikasi oleh 
Philip Lesly

Tercapai 
tujuan promosi 

pariwisata
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dan menguraikan kerangka pikir peneliti secara ringkas agar memudahkan 

pembaca menangkap isi penelitian. 

Pada Bab III akan diuraikan secara lebih detil tentang prosedur dan 

operasional penelitian, serta teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti. 

Bab ini berjudul Metode Penelitian. 

Setelah itu adalah bab kelima, yakni Hasil dan Pembahasan. Bab ini 

menguraikan informasi dan data yang didapat dari objek penelitian dan 

mendeskripsikannya secara lengkap untuk menjawab rumusan permasalahan. 

Pembahasan akan dilandasi oleh teori yang sudah dicantumkan pada bab II. 

Bab penutup laporan akhir adalah Simpulan dan Saran. Bab ini berisikan 

kesimpulan hasil penelitian dan saran pada Disbudpar Kota Semarang, serta 

kepada peneliti yang hendak mengembangkan atau menyempurnakan penelitian. 

 

1.6. Tatakala Penelitian 

Berikut adalah tatakala penelitian yang dilakukan. 

Tabel 1.1 Tatakala Penelitian 

No Kegiatan 

Waktu 

Desember Januari 
Februari dan  

Maret 
April 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1 
Pembuatan 

Proposal 
          

 
  

   

2 Seminar Proposal                 

3 
Pembuatan 

Skripsi 
          

 
  

   

4 Sidang Skripsi                 

5 Revisi Skripsi                 

 


