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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Berikut analisis hasil penelitian yang dapat diuraikan oleh peneliti untuk 

menjawab rumusan masalah penelitian. 

 

4.1. Komunitas Denok Kenang sebagai Pelaksana Promosi Pariwisata Kota 

Semarang 

Rosita Dewi selaku staf Seksi Promosi Disbudpar dan terkhusus sebagai 

pendamping Komunitas Denok Kenang menyampaikan bahwa Denok dan 

Kenang berperan penting dalam mempromosikan pariwisata Kota Semarang. 

Harapan akhirnya adalah Denok Kenang mampu meningkatkan jumlah 

kunjungan wisatawan ke Kota Semarang. 

Anak muda adalah kelompok berpengaruh 61  yang mempunyai jiwa 

petualangan, aktif berkegiatan dan berinteraksi dengan lingkungan, serta cakap 

mempromosikan pariwisata melalui media internet. Menurut beliau, anak muda 

cocok menjadi promotor pariwisata karena mereka sering berkumpul dan 

berdiskusi bersama teman-teman sehingga dapat dijadikan saluran promosi 

melalui komunikasi dari mulut ke mulut (word of mouth). 

Hal itu sesuai dengan yang disampaikan oleh Arief Yahya, Menteri 

Pariwisata. Arief selalu mengajak berbagai komunitas untuk 

                                                           
61 Cangara, Hafied. Op.cit. Hlm.167. 
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menjadi endorser pariwisata. Komunitas yang dituju yakni anak muda yang 

memiliki latar gaya hidup digital, dan sukarela mempromosikan pariwisata 

Indonesia.62 Secara teoritis hal itu pun telah sesuai dengan hakikat duta wisata. 

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.63 

Rosita mengatakan bahwa Denok Kenang sudah memiliki pengetahuan 

luas terhadap budaya dan pariwisata di Kota Semarang. Sebelum mulai bertugas 

untuk menjaga stand misalnya, staf bidang pemasaran yang mendampingi akan 

menjelaskan terlebih dulu tema pameran saat itu, profil pakaian yang dikenakan 

oleh mereka, profil produk-produk yang dipamerkan dan materi yang harus 

disampaikan. Dalam penugasan tersebut, Denok Kenang diminta untuk aktif 

memperkenalkan destinasi pariwisata Kota Semarang kepada tamu yang hadir  

(personal selling). 

Selain bertugas di acara-acara resmi dari dinas, jasa dari Komunitas Denok 

Kenang juga dapat dibantukan pada pihak-pihak swasta yang membutuhkan. Hal 

tersebut disampaikan oleh Rosita sebagai berikut.64 

  

                                                           
62 Internet. https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20170530120056-307-218191/denok-kenang-

2017-ajang-pencarian-duta-wisata-di-semarang. Diakses pada 7 Oktober 2017. 
63 Chentia Aisya O. Op.cit. Hlm. 388. 
64 Wawancara dengan Rosita Dewi, Staf Seksi Promosi pada 10 Februari 2018, sekitar pukul 13.15 

WIB, di belakang meja registrasi peserta Public Roadshow III, wawancara beberapa kali tersendat 

karena Rosita melayani peserta yang melakukan registrasi. 
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"Keberadaan Denok Kenang ini sudah diketahui oleh buanyak 

orang, mbak. Jadi, penggunaannya tidak hanya pemerintah. Jadi 

pihak swasta, kayak besok Imlek, kita dua-duanya kena. Pasar Imlek 

tanggal 12, 13, 14 di Semawis, kena Denok Kenang, terima tamu 

karena melibatkan Pak Wali dan Pak Gub. Kemudian Sam Poo Kong 

juga ada, tanggal 16." 

 

Dalam praktik sehari-hari, Komunitas Denok Kenang mempunyai hak 

dan kewajiban moral untuk mengelola sendiri aktivitasnya sebagai duta wisata.  

Berikut kutipan wawancara dengan Rosita yang menyatakan hal tersebut.65 

 

"Biasanya anak-anak, setelah masuk ke Denok Kenang, dia 

tahu kok apa tugasnya. Dia tidak lebih dari mempromosikan, 

karena dia itu duta wisata judulnya. Biasanya dia sudah tahu semua 

sendiri. Tidak pernah ada yang keluar dari koridor, itu tidak pernah. 

Sebetulnya mereka tidak punya masalah banyak karena mereka 

cuma terima tamu." 

 

Denok dan Kenang selaku duta wisata tidak hanya melakukan promosi 

dengan word of mouth atau personal selling saja. Yogie A, Ketua Komunitas 

Denok Kenang Tahun 2017 mengatakan bahwa pihak Disbudpar selama ini 

mendorong komunitas secara inisiatif untuk mengadakan kegiatan terkait 

perannya sebagai duta wisata, minimal tiga bulan sekali. Inilah salah satu bentuk 

kehumasan atau public relations yang juga digunakan sebagai alat untuk 

mempromosikan kegiatan Penyelenggaraan Denok Kenang. 

Kegiatan hubungan masyarakat biasanya meliputi bakti sosial ke panti 

asuhan, menanam pohon di area Goa Kreo, dan kerja bakti membersihkan corat-

                                                           
65 Wawancara dengan Rosita Dewi, Staf Seksi Promosi pada 10 Februari 2018, sekitar pukul 13.15 

WIB, di belakang meja registrasi peserta Public Roadshow III, wawancara beberapa kali tersendat 

karena Rosita melayani peserta yang melakukan registrasi. 
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coret vandalisme di jalan-jalan protokol. Kegiatan-kegiatan tersebut 

dikonsultasikan terlebih dulu kepada pihak dinas. Setelah mendapat persetujuan, 

maka pengurus komunitas akan membuat proposal dan menghubungi komunitas 

atau instansi terkait yang akan diajak atau mengajak bekerjasama. 

Contoh lain dari kegiatan inisiatif Komunitas Denok Kenang yaitu Silent 

Movement. Kegiatan tersebut dilakukan oleh Komunitas Denok Kenang 

merupakan usaha penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat 

terkait kepariwisataan Kota Semarang (Communication Support and Planning 

for Community Development). Para Denok dan Kenang berjalan di sepanjang 

jalan protokol dan mengambil setiap sampah yang mereka lihat. Tanpa bicara 

apapun, mereka langsung bertindak untuk memberi contoh kepada orang-orang 

di sekitar. Berdasarkan hal tersebut, maka kegiatan ini juga masuk ke dalam area 

kerja perencanaan komunikasi untuk pemberdayaan dan pengembangan 

masyarakat sekitar (Communication Planning for Community Development). 

Selain itu, mereka juga berusaha untuk membentuk citra positif Denok Kenang di 

mata masyarakat. 
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Gambar 4.1 Kegiatan Silent Movement 

 
Sumber: http://www.socimage.com/ 

 

 

4.2. Perencanaan Komunikasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terhadap 

Aktivitas Komunitas Denok Kenang 

Disbudpar berpegang pada suatu Rencana Induk Pembangunan 

Kepariwisataan (RIPPARKOT) yang diatur dalam Perda Kota Semarang Nomor 

5 Tahun 2015. Dalam konteks perencanaan komunikasi, RIPPARKOT 

merupakan rencana strategik Disbudpar dalam kurun waktu tahun 2015 hingga 

2025. 

Sesuai RIPPARKOT, keberadaan Denok Kenang merupakan salah satu 

usaha Disbudpar untuk menjadikan Semarang sebagai destinasi pariwisata yang 

berdaya saing, berkelanjutan, mampu mendorong, pembangunan, dan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika dianalisis dari isi RIPPARKOT, 

maka misi Disbudpar yang diwakili oleh Denok Kenang yaitu mengembangkan 

pemasaran pariwisata yang efektif, sinergis, dan bertanggungjawab. 
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Merujuk pada teori perencanaan komunikasi yang baik, idealnya 

Disbudpar membentuk visi, misi, dan perencanaan operasional yang diturunkan 

dari RIPPARKOT untuk aktivitas promosi yang diemban oleh Komunitas Denok 

Kenang, serta didokumentasikan secara tertulis dan sistematis. Visi, misi, dan 

perencanaan operasional dapat membantu Komunitas Denok Kenang untuk 

mengemban tugas dengan logis, realistis, komprehensif, dan berdaya guna bagi 

tujuan promosi. Pembentukan visi, misi, dan rencana operasional idealnya 

menjadi tugas Seksi Promosi selaku penanggungjawab Komunitas Denok 

Kenang. 

Pada kenyataannya, perencanaan komunikasi yang dilakukan oleh pihak 

Disbudpar terhadap aktivitas Komunitas Denok Kenang tidak dibuat dalam 

dokumen tertulis. Seksi Promosi hanya membuat dokumen tertulis untuk 

kepentingan promosi pariwisata di luar aktivitas Komunitas Denok Kenang, 

seperti pemasangan baliho, pameran pariwisata di dalam maupun luar negeri, dan 

penyelenggaraan pemilihan Denok Kenang periode berikutnya. 

Dalam konteks penugasan Denok Kenang, Disbudpar menjadi perencana 

infrastruktur komunikasi, sekaligus sebagai komunikator dengan pihak yang 

membutuhkan jasa Denok dan Kenang. 

Dinas menjadi jembatan Denok Kenang dengan instansi-instansi atau 

pihak swasta yang membutuhkan jasanya. Pihak yang membutuhkan bantuan 

jasa Denok Kenang diwajibkan membuat surat permohonan ke Disbudpar, 

setelah itu akan diagendakan oleh Bidang Pemasaran. Hal kerjasama seperti ini 
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masih diakomodir oleh pihak dinas karena Denok Kenang harus menyewa baju 

adat, dan tukang rias untuk keperluan bertugas. Hal-hal tersebut merupakan 

unsur dalam rencana infrastruktur komunikasi (hardware). Baju adat dan riasan 

wajah atau rambut merupakan sarana penunjang bagi Komunitas Denok Kenang 

untuk menyampaikan pesan promosi pariwisata. Selain itu, staf bidang 

pemasaran juga akan selalu ikut mendampingi penugasan Denok Kenang di 

lapangan. Disbudpar menganggap Denok dan Kenang belum mampu 

berkomunikasi secara langsung dengan yang punya hajat untuk mempersiapkan 

acara. Rencana itu disebut sebagai perencanaan piranti lunak (software 

communication). "Tugas mereka apa, di mana mereka harus berdiri, kemudian 

kalau ada tamu yang, nuwun sewu, VIP, dia harus bagaimana, nah itu harus kita 

briefing dulu sebelumnya," kata Rosita. 

3.2.1. Analisis Area Perencanaan Komunikasi Disbudpar Berdasarkan Model 

Perencanaan Komunikasi Philip Lesly 

Berdasarkan hasil penelitian, semua wilayah kerja perencanaan 

komunikasi yang dicantumkan oleh Cangara dalam bukunya sebenarnya telah 

dikerjakan oleh Disbudpar. Sayangnya perencanaan komunikasi tersebut tidak 

didokumentasikan secara sistematis dan kurang dimaksimalkan oleh Disbudpar 

maupun Komunitas Denok Kenang. Misalnya aktivitas Komunitas Denok 

Kenang untuk memberdayakan masyarakat sekitar demi tercipta lokasi 

pariwisata yang asri dengan kegiatan menanam pohon, Disbudpar tidak 

mendorong komunitas untuk membuat analisis unsur-unsur komunikasinya. Hal 
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itu berdampak pada tidak bisa terukurnya keberhasilan komunikasi dalam 

aktivitas tersebut. 

Masing-masing wilayah kerja perencanaan komunikasi Disbudpar dapat 

diuraikan secara lebih detil melalui Model Perencanaan Komunikasi Philip Lesly 

sebagai berikut. 

1. Analisis dan Riset Urgensi Komunitas Denok Kenang 

a. Pentingnya Tahap Analisis dan Riset 

Disbudpar sebagai komunikator harus dapat menganalisis pesan promosi 

seperti apa yang hendak disampaikan, media promosi yang digunakan, dan upaya 

mendekatkan diri dengan khalayak sasaran pesan. Dalam penelitian ini, peneliti 

menempatkan Komunitas Denok Kenang sebagai pelaksana promosi yang 

dikoordinasi oleh Disbudpar. Maka, Disbudpar dan Komunitas Denok Kenang 

idealnya bekerja bersama agar dapat membentuk perencanaan komunikasi yang 

baik. 

Idealnya pada tahap ini pihak Disbudpar dan Komunitas Denok Kenang 

bersama-sama melakukan analisis terhadap unsur-unsur komunikasi yang terlibat 

dalam aktivitas Komunitas Denok Kenang sebagai pelaksana promosi pariwisata 

Kota Semarang. Demi mencapai keidealan tersebut, ada tiga syarat yang harus 

dipenuhi komunikator; kredibilitas, daya tarik, dan kekuatan. 66  Pada 

kenyataannya, Disbudpar dan Komunitas Denok Kenang sama sekali belum 

pernah melakukan analisis dan riset terukur terhadap urgensi Komunitas Denok 

                                                           
66 Cangara. Op.cit. Hlm. 133. 
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Kenang, dan juga belum pernah melakukan analisis unsur komunikasi dalam 

masing-masing wilayah perencanaan komunikasi. Maka dari hal ini saja dapat 

terlihat bahwa kedua komunikator tersebut belum memaksimalkan kekuatan 

yang dimiliki. 

Disbudpar adalah pihak pemerintah yang memiliki kredibilitas yang 

tinggi. Di sisi lain, Komunitas Denok Kenang terpilih setelah melalui serangkain 

proses audisi dan karantina oleh Disbudpar. Secara garis besar, kedua 

komunikator ini telah memenuhi syarat pertama dan kedua. Tujuan promosi 

pariwisata akan tercapai sesuai hasil yang diharapkan Disbudpar ketika keduanya 

bekerjasama membentuk kekuatan melalui analisis dan riset mengenai kebutuhan 

pariwisata masyarakat, kebutuhan promosi destinasi wisata di Kota Semarang, 

dan peran Komunitas Denok Kenang bagi promosi pariwisata. Hasil analisis dan 

riset tersebut dapat digunakan sebagai pedoman aktivitas promosi yang dilakukan 

Komunitas Denok Kenang, dan sebagai pembuktian kepada masyarakat bahwa 

Komunitas Denok Kenang memang layak disebut sebagai duta wisata. 

Tahapan ini pun seharusnya dikerjakan oleh Seksi Promosi karena telah 

diatur dalam tugasnya. Yang termasuk dalam tahapan ini adalah tugas Seksi 

Promosi untuk menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana 

kerja anggaran, untuk menyiapkan bahan penyusunan strategi promosi, untuk 

menyiapkan bahan monitoring, dan pembinaan. 
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b. Analisis yang Dilakukan dan Kendala yang Dihadapi Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata 

Selama ini staf bidang pemasaran hanya melihat kembali pada laporan 

dan pengalaman aktivitas-aktivitas Denok Kenang terdahulu dan berkesimpulan 

bahwa semakin tahun Denok Kenang semakin dikenal oleh masyarakat Kota 

Semarang. Menurut Rosita, pengunjung pameran pariwisata lebih tertarik untuk 

bertanya dan melihat-lihat isi stand Kota Semarang ketika disambut oleh Denok 

dan Kenang. Menurut penelitian Mill dan Anderson dalam Cangara, komunikator 

yang memiliki fisik menarik akan lebih mudah menggugah pendapat dan sikap 

seseorang.67 Berikut kutipan wawancara dengan Rosita.68 

"Anak kita anggap sebagai SPG. Kalau yang jualan yang 

tua-tua itu kurang. Malah Denok Kenang bersentuhannya bagus 

dengan pengunjung. Anak Denok Kenang punya daya tarik sendiri. 

Mereka bisa aktif mengajak pengunjung untuk mengetahui lebih 

detil tentang budaya dan pariwisata yang dipamerkan. Malah 

mereka diajak foto karena mengenakan pakaian adat dan 

selempang." 

 

  

                                                           
67 Cangara, Hafied. 2014. Op.cit. Hlm. 135. 
68 Wawancara dengan Rosita Dewi, Staf Seksi Promosi pada 10 Februari 2018, sekitar pukul 13.15 

WIB, di belakang meja registrasi peserta Public Roadshow III, wawancara beberapa kali tersendat 

karena Rosita melayani peserta yang melakukan registrasi. 
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Gambar 4.2 Denok Kenang Menjaga Stand di Pameran Pariwisata 

 
Sumber: Instagram @denokkenangsmg 

Berdasarkan uraian Rosita tersebut dapat disimpulkan bahwa Disbudpar 

menganggap Denok Kenang berperan cukup penting bagi peningkatan promosi 

pariwisata karena menemukan fakta langsung di lapangan (fact finding). 

Penemuan fakta di lapangan seperti itu dianggap Disbudpar sebagai salah satu 

wujud analisis dan riset terhadap urgensi Denok Kenang. 

Penemuan fakta yang dilakukan oleh Disbudpar memang lebih hemat 

waktu jika dibandingkan dengan harus melakukan riset terukur seperti survey. 

Namun mengingat bahwa Disbudpar bertanggungjawab untuk keberhasilan 

penyelenggaraan Komunitas Denok Kenang, dinas perlu melakukan analisis 

internal dan eksternal. Hal itu diperlukan agar landasan urgensi peran Denok dan 

Kenang lebih akurat. Terlebih lagi dinas bertanggungjawab atas anggaran 

Penyelenggaraan Denok Kenang sejumlah Rp 453.690.000,- pada periode tahun 

2016, maka program kerja yang diemban Komunitas Denok Kenang harus benar-

benar membawa manfaat bagi kepariwisataan Kota Semarang. Tidak hanya 

berhenti pada babak final pemilihan juara Denok Kenang saja. 
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Analisis internal yang bisa segera dilakukan yaitu kaji ulang kompetensi 

staf bidang pemasaran dan program-program yang telah dilaksanakan ataupun 

direncanakan. Sedangkan analisis eksternal bisa dilakukan dengan cara 

membentuk tim atau program survey khusus yang dikerjakan oleh Komunitas 

Denok Kenang, kalangan akademisi, dan/atau bekerjasama dengan penyedia jasa 

survey. Penyedia jasa survey bisa berasal dari pihak swasta ataupun cukup 

dengan mendorong akademisi untuk melakukan penelitian terkait Komunitas 

Denok Kenang. Hal ini pun juga diungkapkan oleh Syaiful dalam kesimpulan 

penelitiannya terhadap perencanaan komunikasi pemasaran terpadu yang 

dilakukan oleh Dinas Kepariwisataan, Kebudayaan,  Pemuda, dan Olahraga 

Kabupaten Sragen.69 

Alasan lain yang mendasari Disbudpar tidak melakukan riset terukur 

terkait perencanaan komunikasi Denok Kenang adalah kurangnya sumber daya 

manusia. Menurut Rosita, Seksi Promosi hanya dijabat oleh tiga orang staf. 

Ketiganya harus mengurus promosi pariwisata Kota Semarang secara sangat luas 

sehingga tidak ada panitia khusus untuk mengurus aktivitas Denok Kenang. 

Hal itu juga didukung oleh pernyataan dari Eka Kriswati. Eka 

mengatakan bahwa memang pihaknya belum pernah melakukan riset di 

masyarakat terkait aktivitas Denok Kenang. Selama ini masyarakat digembleng 

                                                           
69 Syaiful Ardiansyah. 2013. “Perencanaan Komunikasi Pemasaran Terpadu Pariwisata Daerah (Studi 

Deskriptif pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sragen)”. Skripsi: 

Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaiora, Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga (Tidak Diterbitkan). 
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untuk menjadi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di setiap Kecamatan atau 

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sehingga berbeda dengan kepentingan 

untuk Komunitas Denok Kenang. “Semoga dengan adanya penelitian seperti 

yang mbak lakukan ini, menjadi masukan yang baik kepada kami.” kata Eka.70 

Belum adanya kajian ilmiah dari pihak ketiga terhadap aktivitas 

Komunitas Denok Kenang juga menjadi salah satu alasan mengapa Disbudpar 

sangat mendukung penelitian ini. Disbudpar berharap agar penelitian ini dapat 

menjadi acuan perbaikan perencanaan komunikasi bagi aktivitas Komunitas 

Denok Kenang. 

2. Rumusan Kebijakan Penyelengaraan Komunitas Denok Kenang 

Meskipun salah satu tugas Seksi Promosi adalah untuk menyiapkan bahan 

penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang promosi, 

Seksi Promosi tidak mengadakan kebijakan khusus (rencana operasional) terkait 

aktivitas Denok Kenang. Hal itu menyebabkan pelaporan yang dilakukan oleh 

Bidang Pemasaran berisikan kegiatan apa saja yang akan, sedang, dan/atau telah 

dilakukan oleh Denok Kenang. Sedangkan laporan pertanggungjawaban 

penggunaan anggaran dikerjakan secara internal oleh staf bidang pemasaran dan 

dituangkan sekaligus bersama laporan program kerja lain. 

Staf bidang pemasaran sebagai pembimbing dan penanggungjawab 

aktivitas Komunitas Denok Kenang harus melaporkan capaian Denok Kenang 

                                                           
70 Wawancara dengan Eka Kriswati, Kepala Bidang Pemasaran pada 21 Februari 2018, sekitar pukul 

11.05 WIB, di ruangan kerjanya. 
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pada Hendrar Prihadi, atau yang akrab dipanggil Hendi, selaku Wali Kota 

Semarang. Pelaporan ini biasanya dilakukan setiap akhir tahun periode kerja, 

maupun saat audiensi dengan Hendi menjelang pemilihan Denok Kenang periode 

tahun selanjutnya. Hasil audiensi inilah yang biasa digunakan oleh Disbudpar 

untuk mengarahkan aktivitas promosi mereka, termasuk Komunitas Denok 

Kenang. Karena Komunitas Denok Kenang tidak mempunyai visi, misi, dan 

rencana operasional yang khusus, maka audiensi merupakan wujud area kerja 

perencanaan komunikasi untuk penyelesaian krisis dan konflik dalam organisasi 

dan kelompok-kelompok masyarakat (Communication for Crisis and Conflict 

Resolutions). 

Gambar 4.3 Audiensi Denok Kenang dengan Hendrar Prihadi 

 
Sumber: Instagram @denokkenangsmg 

Disbudpar mengaku para Denok dan Kenang sudah secara aktif dan 

mandiri melakukan tindakan dan sikap terbaik dalam mengemban tugas sebagai 

duta wisata dalam periode satu tahun. Rosita menganggap bahwa Denok dan 

Kenang tidak mengemban tugas yang berat sehingga belum merasa perlu adanya 

suatu kebijakan khusus. Jika dalam melangsungkan tugas ada beberapa hal yang 
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tidak diketahui oleh mereka, Rosita selalu mengingatkan untuk memberi kode 

kepada staf bidang pemasaran yang mendampingi waktu itu. Jadi, Rosita merasa 

tidak perlu bersusah-susah memberikan panduan atau pedoman kerja secara 

tertulis terkait aktivitas Denok Kenang. Berikut adalah kutipan Rosita ketika 

mengatakan hal tersebut.71 

"Anak-anak sudah pinter kok, wok. Ketika menyambut tamu 

ya mereka secara otomatis senyum dan melipat tangan di depan 

dada. Kadang kalau ada yang diam saja, kita ingatkan. 

Mengucapkan salam. Kalau satu dua kesalahan pasti ada, wajarlah. 

Kita 'kan bukan dewa yang luput dari kesalahan. Kita ingatkan 

baik-baik saja." 

 

Gambar 4.4 Denok Kenang Menyambut Tamu 

 
Sumber: Instagram @denokkenangsmg 

Ada baiknya di tahun-tahun ke depan staf bidang pemasaran melakukan 

kajian ilmiah terhadap penelitian-penelitian komunikasi pemasaran yang ada 

sehingga bisa mencetuskan sebuah kebijakan khusus terkait program kerja 

Komunitas Denok Kenang. Utamanya mengadakan visi, misi, dan rencana 

operasional Komunitas Denok Kenang sebagai pelaksana promosi pariwisata. 

                                                           
71 Wawancara dengan Rosita Dewi, Staf Seksi Promosi pada 10 Februari 2018, sekitar pukul 13.15 

WIB, di belakang meja registrasi peserta Public Roadshow III, wawancara beberapa kali tersendat 

karena Rosita melayani peserta yang melakukan registrasi. 
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Cangara menyatakan ada hubungan fungsional antara kebijaksanaan dan 

perencanaan komunikasi. Kebijaksanaan komunikasi memberi asas (pedoman) 

dalam pembuatan rencana dan pengimplementasiannya. Jika secara khusus tidak 

ada kebijakan bagi Komunitas Denok Kenang, maka tentu saja perencanaan 

komunikasi yang dilakukan tidak terarah dengan cukup baik. Terkait hal tersebut,  

3. Perencanaan Program Pelaksanaan Kegiatan Komunitas Denok Kenang 

sebagai Pelaksana Promosi Kota Semarang 

Rencana tugas Komunitas Denok Kenang berasal dari permintaan 

pemerintah, jadwal acara yang tercantum dalam CoE, permohonan dari pihak 

swasta, dan rencana kegiatan inisiatif Komunitas Denok Kenang sendiri. Dalam 

rumusan tugas Seksi Promosi juga telah dicantumkan bahwa Seksi Promosi 

bertugas untuk menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang 

promosi, dan menyiapkan bahan penyelenggaraan pendistribusian bahan-bahan 

promosi. Jika memang ketiga hal tersebut yang disepakati menjadi sumber 

rencana program kegiatan Komunitas Denok Kenang, maka Seksi Promosi pun 

sebaiknya mendokumentasikan hal tersebut dalam dokumen tertulis. 

CoE merupakan buku yang berisi jadwal acara dan kegiatan terkait 

kepariwisataan dan kebudayaan yang berlangsung di Kota Semarang selama satu 

tahun. Buku ini adalah produk Disbudpar dan merupakan wujud area kerja 

perencanaan komunikasi dengan mengembangkan industri percetakan. Beberapa 

acara yang dicantumkan dalam CoE Tahun 2018 setiap bulannya adalah Festival 

Durian, IKA Pesta, Karnaval Budaya dan Pawai Ogoh-Ogoh, Grand Final 
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Pemilihan Denok Kenang, Semarang Night Carnival, Sesaji Rewanda, Perayaan 

HUT Kedatangan Laksamana Cheng Ho, Jateng Fair, Festival Kota Lama, 

Semarang Food Festival, Pandanaran Art Festival, dan Pentas Musik Akhir 

Tahun. 

Gambar 4.5 CoE 2018 

 
Sumber: Disbudpar Kota Semarang 

Dalam setiap acara tersebut, Denok Kenang akan selalu hadir untuk 

bertugas menerima tamu, dan memperkenalkan keunikan acara tersebut pada 

tamu yang hadir. Jadi setiap unsur komunikasi akan direncanakan dengan lebih 

matang pada tahapan ini. 

Disbudpar sebagai komunikator akan menentukan terlebih dulu para 

Denok dan Kenang yang akan bertugas pada masing-masing acara. Hal tersebut 

dilakukan dengan melihat kompetensi Denok dan Kenang. Misalkan acara akan 

dihadiri oleh banyak tamu dari luar negeri, maka Disbudpar akan memilih Denok 

dan Kenang yang fasih berkomunikasi dalam Bahasa Inggris. Jadi, jauh sebelum 

kegiatan berlangsung, dinas telah mempunyai daftar Denok Kenang yang akan 
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bertugas. Selain itu, dinas juga akan menentukan baju adat seperti apa yang akan 

dikenakan oleh Denok dan Kenang bertugas. Pemilihan warna dan jenis baju adat 

tersebut disesuaikan dengan tema acara. Hal ini dimaksudkan agar Denok dan 

Kenang yang bertugas mampu menunjukkan jati diri Kota Semarang melalui 

komunikasi nonverbal. 

Selanjutnya Disbudpar akan mendampingi dan memberi penjelasan 

kepada Denok Kenang yang bertugas mengenai makna baju adat, tema yang 

sedang diusung dalam acara tersebut, bagaimana sikap yang harus mereka 

tunjukkan, dan materi promosi apa saja yang perlu mereka sampaikan kepada 

tamu yang hadir. 

Seperti yang telah disampaikan pada subbab pertama, Komunitas Denok 

Kenang mempunyai hak untuk mengadakan kegiatan promotif secara mandiri. 

Jadi, Komunitas Denok Kenang akan merancang acara mereka dengan 

mengerahkan fungsi masing-masing divisi mereka. 

Komunitas akan berkomunikasi dengan pihak dinas mengenai hal-hal 

esensial, seperti waktu, tempat, peminjaman sarana promosi (leaflet, baju adat, 

dll), acara, dan bintang tamu. Setelah itu komunitas juga akan berusaha 

menghubungi pihak lain yang terkait penyelenggaraan acara. Setelah semuanya 

matang, barulah komunitas turun ke lapangan, dan menyelenggarakan acara 

tersebut. Disbudpar akan siap mendukung untuk masalah perizinan, dan urusan 

administrasi lainnya. 



57 

 

Mengingat Komunitas Denok Kenang sudah sering mengadakan kegiatan 

di luar CoE, maka dapat dikatakan bahwa Komunitas Denok Kenang sudah 

cukup aktif, aspiratif, dan berkontribusi bagi pariwisata Kota Semarang. Namun 

demikian, dinas sebaiknya membiasakan Komunitas Denok Kenang untuk 

membuat perencanaan unsur-unsur komunikasi. Perencanaan itu meliputi siapa 

yang menyampaikan apa, kepada siapa, apa tujuan kegiatan komunikasi tersebut. 

Tidak hanya dinas yang membuat perencanaan komunikasi, tapi juga 

perencanaan komunikasi oleh Komunitas Denok Kenang sendiri. 

4. Kegiatan Komunikasi 

a. Komunitas Denok Kenang sebagai Pelaksana Promosi Pariwisata Kota 

Semarang 

Kegiatan komunikasi Komunitas Denok Kenang sangat terbantu dengan 

adanya media internet (new media)72. Teknologi internet yang saat ini digunakan 

yaitu media sosial seperti Instagram (IG), Facebook, dan website. 

Seluruh media ini diusulkan dan diurus oleh anggota Komunitas Denok 

Kenang sendiri. Disbudpar secara aktif mengamati dan memberikan saran terkait 

konten yang dibagikan. Hal ini menunjukkan bahwa Disbudpar memberikan 

otonomi kepada Komunitas Denok Kenang sebagai kounikator untuk 

menentukan sendiri isi pesan yang disampaikan, target khalayak, dan umpan 

balik yang diharapkan. 

                                                           
72 Ibid. Hlm. 154. 
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Disbudpar berharap agar Denok dan Kenang bisa membagikan kisah 

inspiratif yang didapat selama bergabung dengan komunitas dan juga informasi 

tentang pariwisata di Kota Semarang dalam interaksi mereka sehari-hari di media 

sosial. 

“Saya arahkan Komunitas Denok Kenang minimal dua bulan sekali 

update di IG-nya”, kata Eka. Sejalan dengan pembicaraan tersebut, Rosita 

menyampaikan tujuan promosi melalui media sosial yaitu agar anak muda Kota 

Semarang bisa lebih mengapresiasi pariwisata di kota sendiri, bukannya malah 

lebih sering berkunjung ke daya tarik wisata di kota-kota lain karena efek foto-

foto hits di sana. 

Dalam kaitannya dengan perencanaan komunikasi, koordinator komunitas 

telah memiliki suatu kebiasaan tertentu. Jika tugas promosi hanya membutuhkan 

sedikit orang, maka koordinator angkatan akan menghubungi anggota tertentu 

secara langsung. Jika tugas promosi membutuhkan banyak orang, maka 

koordinator angkatan akan meneruskan pesan melalui grup diskusi di aplikasi 

obrolan Whatsapp atau Line. 

Koordinator angkatan akan menanyakan kepada anggota mengenai 

kebersediaan mereka untuk mengambil tugas. Jika anggota yang ditunjuk 

berhalangan, maka ketua akan menghubungi anggota lain. Hal ini dilakukan agar 

setiap pasang Denok Kenang pada periode tersebut bisa merasakan pengalaman 

mengemban tugas. 
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Berdasarkan wawancara dengan Yogie Andiano, Koordinator Komunitas 

Denok Kenang Tahun 201773, komunitas didorong oleh Disbudpar untuk secara 

proaktif mengadakan kegiatan terkait peran mereka sebagai duta wisata. Minimal 

dalam satu tahun harus ada sebuah program kerja. Artinya, Denok Kenang tidak 

hanya duduk diam menunggu penugasan dari Disbudpar. Pihak Disbudpar 

bersikap sangat positif dalam mendukung kegiatan yang diadakan oleh 

Komunitas Denok Kenang. Dukungan itu berupa penggratisan penyewaan baju 

adat, meminjamkan selempang Denok Kenang, ikut memberi kritik dan saran 

terhadap rencana kegiatan. 

Mengingat Komunitas Denok Kenang tidak memiliki visi, misi, dan 

rencana operasional yang jelas. Maka eksposur kegiatan mereka dalam 

mempromosikan pariwisata Kota Semarang paling terlihat ketika acara Public 

Roadshow. 

Yogie mengatakan pada Bulan Januari sampai Maret 2018 Komunitas 

Denok Kenang menjadwalkan adanya acara Public Roadshow. Public Roadshow 

diadakan setiap Hari Sabtu, pukul 13.00 WIB di Gedung Pusat Informasi Publik 

(PIP) Balaikota Semarang. Tujuan adanya Public Roadshow adalah menjaring 

anak muda untuk mau berpartisipasi dalam penyelenggaraan Denok Kenang, 

memberikan edukasi pada masyarakat mengenai destinasi pariwisata Kota 

                                                           
73 Wawancara dengan Yogie Andiano, Koordinator Komunitas Denok Kenang Tahun 2017 pada 10 
Februari 2018, pukul 15.55 WIB, di halaman depan Gedung Pusat Informasi Publik Balaikota 
Semarang seusai acara Public Roadshow III Denok Kenang. 
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Semarang, dan informasi mengenai peran Denok Kenang sebagai Duta Wisata 

Kota Semarang. 

Public Roadshow dilaksanakan sejak periode tahun 2016-2017. Meskipun 

Komunitas Denok Kenang itu sendiri belum mempunyai visi dan misi yang jelas, 

namun pada tahun ini Komunitas Denok Kenang mencanangkan visi dan misi 

pemilihan Denok dan Kenang yang baru. 

Visinya adalah memposisikan Denok Kenang Kota Semarang sebagai 

remaja/generasi muda berkualitas, dan Denok Kenang merupakan cermin 

kepribadian generasi muda Kota Semarang yang dapat berperan aktif dalam 

mempromosikan kepariwisataan. Sedangkan misinya adalah 1) pencerminan 

figur ideal generasi muda Jawa Tengah pada umumnya, Kota Semarang pada 

khususnya, 2) representasi citra positif Kota Semarang dari segala aspek, baik 

secara lokal maupun internasional, 3) figur yang dapat mempromosikan 

kekayaan seni budaya yang merupakan aset kepariwisataan Kota Semarang, baik 

tingkat nasional maupun internasional. 
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Gambar 4.7 Visi dan Misi Pemilihan Denok Kenang Tahun 2018 

 
Sumber: Komunitas Denok Kenang 2017 

Meskipun terjadi kekeliruan terhadap pemahaman makna misi, namun 

adanya rumusan tersebut membuat pemilihan Denok Kenang Tahun 2018 lebih 

terarah. Namun ada baiknya bahwa visi dan misi tersebut bukan hanya untuk 

kepentingan pemilihan Denok Kenang, melainkan untuk Komunitas Denok 

Kenang. 

Misi seharusnya dibuat secara lebih detil dan dalam uraian bentuk capaian 

atau realisasi kegiatan untuk memenuhi visi yang telah dibuat. Misalnya, untuk 

misi yang pertama diganti menjadi mengadakan sebuah program kerja setiap tiga 

bulan sekali. Kemudian misi kedua dijabarkan dalam rumusan kalimat seperti 

rutin mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dengan komunitas penggiat 

wisata lain. Dan misi ketiga menjadi mengedukasi masyarakat dengan rutin 

mengunggah infografis dan/atau keunikan pariwisata Kota Semarang. 
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b. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang sebagai Infrastruktur 

Komunikasi Komunitas Denok Kenang 

 Ketika ada pihak yang membutuhkan jasa Denok Kenang, pihak dinas 

akan berkoordinasi dengan Koordinator Komunitas. Hal koordinasi tersebut 

terkait jadwal kosong anggota komunitas, karena komunitas pun diperbolehkan 

memiliki kegiatan sendiri di luar kedinasan. Koordinator tidak perlu membuat 

surat khusus, hanya perlu menginformasikan secara lisan kepada Rosita. Namun, 

jika acara Komunitas Denok Kenang membutuhkan bantuan dana, kostum, 

leaflet, dll maka mereka wajib membuat surat izin dan proposal khusus. Seksi 

Promosi Disbudpar siap sedia mendukung dan mengarahkan kegiatan yang akan 

digelar Komunitas Denok Kenang. 

Proses pengkomunikasian rencana lengkap yang telah dibentuk oleh 

Bidang Pemasaran Disbudpar dan Komunitas Denok Kenang dilakukan pada saat 

Public Roadshow. Rosita menganggap Public Roadshow sangat efektif sebagai 

saluran komunikasi Seksi Promosi kepada masyarakat karena ada kesempatan 

khusus untuk menjelaskan hal-hal terkait Denok Kenang dengan detil. Adapun 

materi yang disampaikan dalam Public Roadshow meliputi profil Komunitas 

Denok Kenang, aktivitas dan prestasi yang didapat dari bergabung menjadi 

Denok Kenang, mekanisme detil audisi sampai terpilihnya juara-juara Denok 

Kenang yang baru, tanya jawab dengan peserta, dan berbagi pengalaman Denok 

Kenang periode-periode sebelumnya dengan peserta. 
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Dalam Public Roadshow, Rosita dan M. C Ratnasari selaku Kepala Seksi 

Promosi akan mendampingi Komunitas Denok Kenang, dan juga akan 

menyampaikan materi terkait mekanisme pendaftaran peserta audisi hingga 

terpilihnya juara-juara dalam Komunitas Denok Kenang periode tersebut. Pada 

tahap audisi, Disbudpar akan memberikan sesi pengetahuan kepariwisataan 

sehingga mereka yang belum berhasil lolos ke babak selanjutnya pun menjadi 

lebih paham tentang pariwisata di Kota Semarang dan dengan senang hati 

bertugas untuk membagikannya dengan orang lain. Peserta yang lolos dari babak 

audisi yaitu 25 orang perempuan dan 25 orang laki-laki yang mendapatkan poin 

tertinggi untuk seluruh kriteria juri, termasuk tes tertulis, penampilan, dan 

catwalk. Mereka otomatis langsung bergabung dalam Komunitas Denok Kenang 

dan selanjutnya akan dikarantina untuk maju ke babak final. 

Proses karantina memakan waktu sekitar lima hari. Di hari pertama, 

Disbudpar mengajak 25 pasang Denok Kenang untuk berkeliling ke seluruh daya 

tarik wisata di Kota Semarang. Sejak saat itulah penilaian juri untuk memilih 

juara akan dimulai. Selanjutnya, mereka akan diberi tugas untuk membuat 

resume atas pengalaman tersebut dan membagikannya melalui media sosial. Hal 

ini merupakan wujud area kerja perencanaan komunikasi dengan 

mengembangkan media elektronik. Di hari kedua dan ketiga, finalis akan 

menerima sesi-sesi belajar dan pengembangan diri sehingga siap menghadapi 

babak final. Pada hari keempat, finalis akan diuji dan diwawancarai terkait semua 

materi yang telah diberikan pada dua hari karantina. Di hari kelima, finalis diajak 
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untuk relaksasi tubuh dan pikiran dengan berolahraga bersama. Lalu di hari 

keenam dan ketujuh, mereka akan melakukan gladi resik untuk catwalk, 

koreografi tarian, dan posisi berdiri selama babak final berlangsung. 

Dalam setiap tahapan rencana tersebut, pihak dinas siap membuat surat 

tugas yang dapat diberikan kepada orang tua atau wali dan pihak sekolah atau 

kampus. Pengadaan surat izin seperti ini digunakan oleh Denok dan Kenang 

untuk mendapatkan dispensasi waktu absen dari kegiatan belajar mengajar. Di 

kemudian hari, setiap kali penugasan Denok dan Kenang tidak akan diadakan 

surat kembali. Menurut Eka, surat izin yang telah ditandatangani oleh orang tua 

atau wali pada saat pengisian formulir pendaftaran menjadi perjanjian 

kesepahamanan antara pihak Denok Kenang dengan dinas. 

Denok Kenang yang bertugas merupakan komunikator yang akan 

menyampaikan pesan promosional. Komunikator yang baik haruslah memiliki 

kredibilitas yang tinggi, daya tarik, dan kekuatan.74 Untuk dapat memilih dan 

menetapkan komunikator yang baik, Disbudpar dan Koordinator Komunitas 

Denok Kenang saling berkoordinasi. Mereka mengusahakan agar semua 

pasangan Denok dan Kenang merasakan pengalaman bertugas dan disesuaikan 

dengan kemampuan diri mereka. 

Sebagai wujud kerjasama antarlembaga, Disbudpar menggandeng pihak 

ketiga seperti Mustika Ratu, Dermaluxe, Re-Fit, dan Totok Sahak Modelling 

Agency untuk menangani dan mengolah kemampuan Komunitas Denok Kenang. 

                                                           
74 Cangara, Hafied. Op.cit. Hlm. 133. 
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Jadi, Disbudpar memberikan fasilitas kepada Denok dan Kenang untuk belajar 

merias diri sendiri. Ketika ada penugasan Denok Kenang di luar kota, mereka 

bisa merias diri dan mengenakan pakaian adat secara mandiri. Selain itu, pihak 

yang bekerjasama dengan Disbudpar diharapkan juga menjadi saluran promosi 

kepada masyarakat terkait keberadaan dan peran Komunitas Denok Kenang 

sebagai duta wisata. 

Sebagai perencana komunikasi, Disbudpar memiliki target yang harus 

dicapai sebagai acuan rencana program komunikasi. Pada tahun 2015, jumlah 

peserta audisi Denok Kenang mencapai 350 orang. Pada tahun 2016 jumlah 

peserta audisi turun drastis, menjadi hanya sejumlah 180 orang. Sedangkan target 

capaian Disbudpar untuk peserta audisi Denok Kenang tahun 2018 yaitu minimal 

300 orang. 75  Penargetan ini disampaikan pada Komunitas Denok Kenang 

Angkatan 2017 agar mereka turut berdaya upaya menjaring peserta sebanyak-

banyaknya. 

Demi tercapai target tersebut, rencana program Penyelenggaraan Denok 

Kenang disosialisasikan melalui unsur-unsur bauran promosi. Dalam konteks 

perencanaan komunikasi, penggunaan bauran promosi merupakan perwujudan 

pemasaran korporat (Corporate Comunication). Seksi promosi membuat iklan 

melalui baliho, dan x-banner yang ditempatkan di ruang publik (seperti pusat 

perbelanjaan, area gedung kantor kedinasan, dll). Selain itu, seksi promosi juga 

                                                           
75 Internet. http://jateng.tribunnews.com/2018/01/30/yuk-ikuti-audisi-denok-kenang-kota-semarang-

2018-ini-persyaratannya-dan-isi-formulir-di-sini. Diakses pada 23 Februari 2018.  



66 

 

mengingatkan Komunitas Denok Kenang untuk aktif menjaring peserta audisi 

dengan penjualan personal (personal selling) ketika sedang berkumpul dengan 

teman-temannya. 

Gambar 4.6 X-Banner Denok Kenang di Gedung Pandanaran Lantai 2 

 
Sumber: Dokumentasi Pribadi 

Penjualan langsung (direct selling) dilakukan dengan istilah "jemput 

bola". Komunitas Denok Kenang didorong oleh Disbudpar untuk secara aktif 

menjadwalkan rangkaian acara terkait keberhasilan target jumlah peserta audisi. 

Untuk menjaring peserta Denok Kenang, Disbudpar juga mengarahkan 

Komunitas Denok Kenang langsung masuk ke sekolah atau universitas sehingga 

langsung tepat di segmentasi sasaran. "Kita masuk ke kampus-kampus. Kalau 

kita tidak jemput bola, nanti hasilnya tidak maksimal," kata Rosita.76 Kemudian 

Eka menambahkan, “Mulai tahun lalu, saya sudah mulai sosialisasi Denok 

                                                           
76 Wawancara dengan Rosita Dewi, Staf Seksi Promosi pada 10 Februari 2018, sekitar pukul 13.15 

WIB, di belakang meja registrasi peserta Public Roadshow III, wawancara beberapa kali tersendat 

karena Rosita melayani peserta yang melakukan registrasi. 
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Kenang di kecamatan-kecamatan. Tiap kelurahan minimal mengirimkan satu 

pasang Denok dan Kenang untuk perwakilan.”77 

5. Umpan Balik 

Sejak Komunitas Denok Kenang aktif berkegiatan di tahun 2006, dinas 

belum pernah meminta umpan balik dari masyarakat sasaran kegiatan mereka. 

Padahal umpan balik yang didapat oleh Seksi Promosi dapat dijadikan sebagai 

alat untuk memenuhi tugas mereka sebagai penyiap bahan penyajian data dan 

informasi di bidang promosi. 

Dinas maupun Komunitas Denok Kenang hanya menunggu kritik dan 

saran yang masuk dari masyarakat. Namun Eka mengakui bahwa mulai Bulan 

November 2017 lalu ia mulai mensosialisisasikan pentingya pengukuran manfaat 

Denok Kenang pada stafnya melalui kegiatan Morning Tea atau rapat. “Lha ini 

ke depan, saya juga ingin mengajak Komunitas Denok Kenang itu, saya temukan 

jadi satu dengan komunitas-komunitas seperti penggiat wisata, BP2KS seperti itu. 

Jadi bisa lebih bermanfaat,” katanya.78 

 Kritik dan saran terkait kepariwisataan yang didapat oleh anggota 

Komunitas Denok Kenang dapat disampaikan kepada Rosita atau Ratna melalui 

Koordinator Komunitas. Rosita dan Ratna sangat terbuka dengan masukkan yang 

                                                           
77 Wawancara dengan Eka Kriswati, Kepala Bidang Pemasaran pada 21 Februari 2018, sekitar pukul 

11.05 WIB, di ruangan kerjanya. 
78 Wawancara dengan Eka Kriswati, Kepala Bidang Pemasaran pada 21 Februari 2018, sekitar pukul 

11.05 WIB, di ruangan kerjanya. 
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diberikan dan memperbolehkan mereka untuk menghubungi melalui SMS, 

telepon, Whatsapp maupun Line. 

Ketika Denok Kenang mendapati kritik dan saran dari masyarakat Kota 

Semarang, Rosita melarang Denok Kenang untuk memutuskan atau menjawab 

secara reaktif di luar koridor. Rosita menganjurkan agar Denok Kenang 

menyampaikan hal tersebut pada dinas, kemudian dinas akan menyampaikan 

kepada wali kota. Wali kota yang akan menunjuk dinas terkait untuk menanggapi 

kritik dan saran tersebut.  

"Kalau promosi tentang pariwisata, bagaimana pun tetap 

kita dukung. Tetep kita oke to? Asal itu membawa baik Kota 

Semarang, nggak masalah. Jangan sampai Denok Kenang itu malah 

komplain: Itu gimana pariwisata Kota Semarang mau kita jual, 

jalannya rob. Tidak boleh!" kata Rosita. 

 

Meski seringkali Disbudpar mendapat perbaikan dan masukan ide 

baru terkait promosi pariwisata dari ktirik dan saran tersebut, idealnya 

Disbudpar harus ikut mendorong masyarakat untuk aktif berpartisipasi 

dalam memberikan umpan balik terus menerus seusai Komunitas Denok 

Kenang mengkomunikasikan sesuatu. Jadi bukan hanya menunggu, 

melainkan menjadi penggerak agar terjadi komunikasi dua arah. 

Komunikasi dua arah tersebut akan membuat Komunitas Denok Kenang 

lebih efektif dan efisien dalam menyampaikan pesan promosi di kemudian 

hari. 
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6. Evaluasi 

a. Tolok Ukur Keberhasilan Aktivitas Komunitas Denok Kenang sebagai 

Pelaksana Promosi Pariwisata Kota Semarang 

Tolok ukur keberhasilan aktivitas Komunitas Denok Kenang hanyalah 

jumlah kunjungan wisatawan secara menyeluruh. “Kami tidak lihat satu-satu 

bauran promosi, mbak. Bukan mikro, tapi makro. Jadi lihatnya jumlah kunjungan 

wisata saja,” kata Eka Kriswati, selaku Kepala Bidang Pemasaran. 

Berdasarkan data yang didapat penulis dari Yayuk, selaku Staf Bidang 

Pemasaran, berikut adalah jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Semarang. 

Tabel 4.1 Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Kota Semarang 

Tahun Wisatawan Mancanegara Wisatawan Nusantara 

2015 51.880 orang 4.324.479 orang 

2016 55.252 orang 4.605.570 orang 

2017 59.672 orang 4.964.804 orang 

Sumber: Bidang Pemasaran Disbudpar Bulan Februari Tahun 2018 

Selanjutnya menurut Rosita, tolok ukur keberhasilan komunikasi yang 

dilakukan Komunitas Denok Kenang selama ini hanya dilihat dari jumlah peserta 

yang ikut audisi. Berikut adalah kutipan wawancara dengannya.79 

"Target peserta 300, kalau yang daftar 200, itu sudah kita 

anggap berhasil. Poin pertama di audisi 'kan kita berikan 

pembekalan tentang pariwisata. Paling tidak mereka pulang 

membawa ilmu ya 'kan? Itu sudah kita anggap penjaringan cukup 

hebat. Kecuali kalau kita minta 50 orang, yang daftar cuma 30 ya 

itu udah gagal total itu." 

 

                                                           
79 Wawancara dengan Rosita Dewi, Staf Seksi Promosi pada 10 Februari 2018, sekitar pukul 13.15 

WIB, di belakang meja registrasi peserta Public Roadshow III, wawancara beberapa kali tersendat 

karena Rosita melayani peserta yang melakukan registrasi. 
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Evaluasi yang dilakukan oleh dinas tersebut tidaklah akurat untuk melihat 

seberapa besar peran Komunitas Denok Kenang sebagai pelaksana promosi 

pariwisata Kota Semarang. Disbudpar tidak bisa terus menerus menggunakan 

tolok ukur demikian. 

Dinas perlu menguji apakah tujuan promosi sebagai efek dari komunikasi 

yang telah dilakukan Komunitas Denok Kenang pada masyarakat berdampak 

positif.  Pengujian itu dilakukan untuk melihat kepada bagaimana keefektifan dan 

keefisienan strategi promosi yang dilakukan oleh Komunitas Denok Kenang. Jika 

dinas tidak melakukan pengujian detil seperti itu, bisa jadi selama ini dinas hanya 

membuang waktu dan tenaga untuk strategi promosi yang tidak membawa 

kemajuan bagi kepariwisataan Kota Semarang. 

Tidak tercapainya tujuan promosi pariwisata sebagai peran dari 

Komunitas Denok Kenang terjadi karena perencanaan komunikasi yang belum 

dimaksimalkan. Eksistensi Komunitas Denok Kenang ditujukan untuk menjadi 

duta wisata, namun ternyata tidak dilengkapi dengan misi yang jelas. Kelemahan 

di sebuah tahap perencanaan yang dilalui Disbudpar akan memengaruhi tahapan 

berikutnya. 

Jika melihat kembali pada tugas Seksi Promosi sebagai pihak yang 

menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang promosi, tidak 

terlaksananya tahap evaluasi kepada Komunitas Denok Kenang merupakan 

kegagalan Seksi Promosi dalam memenuhi tugas untuk menyiapkan bahan 
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penyusunan laporan kinerja program Seksi Promosi, dan tugas untuk menyiapkan 

bahan pengawasan, evaluasi, dan pengendalian di bidang promosi. 

b. Evaluasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terhadap Aktivitas Komunitas 

Denok Kenang sebagai Pelaksana Promosi Pariwisata Kota Semarang  

Di setiap akhir kegiatan yang dilakukan oleh Denok dan Kenang, Seksi 

Promosi akan menanyakan dan me-review secara sekilas saja. Sangat 

disayangkan tidak ada rapat khusus atau kewajiban untuk membuat laporan 

pertanggungjawaban. Padahal kesempatan tersebut dapat digunakan untuk 

menganalisis efek komunikasi yang dihasilkan oleh Komunitas Denok Kenang. 

Tentu saja hal ini berguna untuk menunjukkan apakah kegiatan komunikasi 

berhasil dan perubahan apa yang terjadi pada target sasaran komunikasinya.80 

Di dalam internal bidang pemasaran pun tidak mengadakan rapat khusus 

karena selama ini tidak ada masalah yang serius. Namun sesuai dengan 

wawancara dengan Eka, ke depan bidang pemasaran akan secara rutin 

memasukkan Komunitas Denok sebagai agenda rapat sehinga lebih terarah 

program kerjanya. 

Rapat evaluasi yang dilakukan oleh dinas selama ini hanya terkait tahapan 

Public Roadshow, tahapan audisi peserta Denok Kenang, sampai ke babak final. 

Dari evaluasi tersebut, Bidang Pemasaran mendapatkan ide-ide baru untuk 

mengoptimalisasi proses seleksi Denok Kenang. Pada tahun 2016, tahap 

karantina Komunitas Denok Kenang meliputi adu bakat, seperti menyanyi, dan 

                                                           
80 Ibid. Hlm. 165. 
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menari. Setelah di-review kembali, dinas mendapati bahwa hal itu menyebabkan 

keinginan anak muda berpartisipasi rendah. Pada tahun 2017 lalu, tahap adu 

bakat diganti menjadi Test of English as a Foreign Language (TOEFL) dan 

kemampuan public speaking, dan ternyata jumlah peserta audisi meningkat. 

Maka, TOEFL dan public speaking akan kembali diadakan pada karantina Denok 

Kenang tahun 2018 ini. Hal ini merupakan wujud area perencanaan komunikasi 

untuk pendidikan dan pelatihan komunikasi. 

Disbudpar malah berharap agar Komunitas Denok Kenang bisa secara 

mandiri mengadakan program kerja dan evaluasi yang tersusun dan terjadwal 

rapi. “Ya mungkin nanti ke depan bisa. Komunitas ini bisa punya istilahnya 

program kerja yang lebih teratur,” kata Eka. 

Rosita menilai Denok Kenang sudah efektif karena dapat menjangkau 

unit-unit terkecil dari target sasaran promosi pariwisata Kota Semarang. 

"Memang Denok Kenang ada manfaatnya. Bagus sekali itu, 

mbak. Nek bagi kami, bagi pariwisata, Denok Kenang cukup bagus 

sekali. Pemasangan baliho bisa kita lakukan sendiri, tapi kalau 

untuk wara-wara dalam arti untuk promosi, 'kan agak sulit juga. 

Kalau kita buat leaflet sembarangan, orang juga belum tentu 

mengena, 'kan? Maksude apa? Tapi nek anak-anak, terus terang aja, 

dek. Anak muda sekarang 'kan banyak sekali nongkrong-

nongkrong. Kalau mereka bercerita tentang pasiwisata malah 'kan 

lebih bagus, gitu lho."81 

 

  

                                                           
81 Wawancara dengan Rosita Dewi, Staf Seksi Promosi pada 10 Februari 2018, sekitar pukul 13.15 

WIB, di belakang meja registrasi peserta Public Roadshow III, wawancara beberapa kali tersendat 

karena Rosita melayani peserta yang melakukan registrasi. 
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Disbudpar juga senang mempunyai anak muda yang aktif dan mandiri, 

yang sudah bergabung dalam Komunitas Denok Kenang sehingga mendapatkan 

suntikan ide-ide baru bagi pengembangan pariwisata Kota Semarang. Denok 

Kenang juga menjadi agen penyalur informasi melalui pembagian leaflet di 

kegiatan-kegiatan yang mereka kerjakan. Meskipun belum maksimal, Eka 

menilai bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Denok Kenang sudah bermanfaat. 

c. Evaluasi Komunitas Denok Kenang terhadap Aktivitasnya sebagai 

Pelaksana Promosi Pariwisata Kota Semarang  

Menurut Yogie, Komunitas Denok Kenang bukanlah ajang untuk mencari 

popularitas belaka. Justru menurutnya ada tugas berat yang dipikul komunitas, 

karena publik melihat pribadi-pribadi dalam komunitas sebagai seorang duta 

yang sikap dan perbuatannya harus menjadi contoh positif bagi anak muda. 

Menjadi Denok Kenang adalah hal yang tidak bisa dianggap remeh karena ada 

tanggung jawab moral yang diemban untuk membuktikan diri bermanfaat bagi 

kemajuan atau perbaikan pariwisata di Kota Semarang. 

Tak hanya bagi pariwisata Kota Semarang, Penyelenggaraan Denok 

Kenang membawa dampak positif bagi pengembangan diri Denok dan Kenang 

itu sendiri. Bergabung dan aktif dalam aktivitas Komunitas Denok Kenang dapat 

menambah pengalaman, penghargaan dan koneksi sehingga banyak di antara 

alumni Denok Kenang yang mendapatkan pekerjaan atau jenjang karir yang 

menguntungkan. Ada yang bekerja sebagai prokoler di dinas-dinas pemerintah, 

dan ada pula yang mendapatkan tawaran-tawaran pekerjaan di luar dinas seperti 
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menjadi model. Komunitas Denok Kenang merupakan tempat yang tepat dan 

baik bagi anak muda Kota Semarang untuk mengembangkan potensi diri di  

bidang public speaking, bidang kontes kecantikan (beauty pageant) yang ada di 

Indonesia, dan siap terjun ke dunia kerja karena sudah terlatih berkomunikasi 

dengan banyak orang. 

Komunitas Denok Kenang selalu mencoba untuk bekerjasama dengan 

komunitas atau kelompok sosial lain sebagai sarana pembuktian eksistensi dan 

peran Komunitas Denok Kenang. Ajakan tersebut dilakukan melalui direct 

message di akun-akun media sosial, ataupun menghubungi koordinator mereka 

secara personal. Namun Yogie mengeluhkan seringkali ajakan mereka ditolak 

atau bahkan tidak direspon sama sekali oleh komunitas atau kelompok sosial lain. 

Yogie menilai hal itu cukup menghambat peran Denok Kenang untuk kemajuan 

pariwisata Kota Semarang. 

Yogie berharap bahwa Disbudpar bisa turut berusaha untuk menggandeng 

komunitas dan/atau kelompok sosial lain supaya manfaat Denok Kenang lebih 

masuk ke masyarakat. Keterlibatan Disbudpar seperti itu akan dapat mengatasi 

rintangan komunikasi yang sedang diusahakan oleh Komunitas Denok Kenang. 

Rintangan yang dimaksud adalah rintangan status, di mana masyarakat 

cenderung lebih menghormati ajakan pihak yang mempunyai status sosial yang 

lebih tinggi.82 

                                                           
82 Ibid. Hlm. 41. 
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Berdasarkan uraian data yang didapat oleh peneliti tersebut dapat 

disimpulkan bahwa tujuan kegiatan komunikasi yang dilakukan Komunitas 

Denok Kenang dalam setiap kegiatan, di luar Public Roadshow Pemilihan Denok 

Kenang baru, kurang terarah dan belum tercapai karena tidak dirumuskan dalam 

sebuah rencana program kerja terlebih dulu. Tujuan komunikasi yang hendak 

dicapai Komunitas Denok Kenang juga tidak terpenuhi karena kurangnya 

keterbukaan komunitas lain untuk membentuk program kerja bersama. 


