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LAMPIRAN 1 

 

TRANSKRIP WAWANCARA LENGKAP (VERBATIM) 

 

Wawancara dengan Denok Tahun 2017 

di Taman Gedung Antonius Unika Soegijapranata, 23 Oktober 2017 

 

N : Natasha (Peneliti) 

I : Inge Astri 

 

(Wawancara saat Inge selesai kelas dan menunggu dijemput pulang, suara agak 

berisik dari teman-teman yang lewat). 

 

N : Halo, Inge. Sorry nganggu, ya? Aku mau mastiin tahapan audisi Denok 

Kenang nih. Ndak-an bener ini? Pertama, pendaftaran, terus ujian tertulis, 

audisi di atas panggung, terpilih 25 pasang untuk karantina, kemudian 

babak final? 

I : Bener kok, kak. Jadi, di babak final itu terpilih 6 pasang juara. Juara 1, 

2, 3, terus Juara Harapan 1, 2, 3, sama ada 3 Juara Atribut. Tapi semua 25 

pasang itu masuk komunitas semua. Semua dilibatin acara Disbudpar 

secara rolling, kak. 

N : Oh, gitu. Nah, berarti kamu masuk 25 besar itu, Nge? 

I : Iya bener, kak. 

N : Nah, terus.. kalian sebagai Denok Kenang itu udah ngapain aja sih? Kok 

bisa dibilang mengemban tugas promosi pariwisata Kota Semarang? 

I : Emm.. sejauh ini, kalau ada kayak pejabat-pejabat gitu dateng kadang 

kita ditugasi buat jadi penerima tamunya, kak. Terus pernah ada 

pelatihan buat jadi tour guide pake Bus Si Kenang itu, lho. Terus 

biasanya ee kalau promosi pariwisata tu ya paling kita jaga stand kayak 

di Jateng Fair gitu 'kan. Kalau ada yang mampir, kita bisa jelasin sekalian 

apa aja yang dipajang di sana, jelasin brosur-brosur tentang pariwisata di 

Semarang ya pernah. Ee terus dulu ya pernah anu, kak.. Ada event apa 

gitu di Jakarta, beberapa anak jadi modelnya pake pakaian budaya 

Semarang, semacam yang dipake Dea Rizkita gitu2 lho, kak 

(menggerakkan tangan untuk menunjukkan gaya pakaian yang ribet). 

Hahaha. Ee terus dulu acara.. pameran pengantin Semarang-an di Kota 

Lama ya kita jadi modelnya. 

N : Oh, gitu.. Nge, aku mau nanya lagi. Panitia atau koordinator para Denok 

Kenang itu 'kan Disbudpar.. Nah, khusus di-handle Bidang Pemasaran, 

Seksi Promosi, atau ada panitia khusus lagi to? 

I : Duh.. Hehe. Setahuku sih semua dipegang Disbudpar gitu, kak. (sambil 

menggaruk-garuk kepala) 

N : Kalau koordinator, koordinator itu biasane bapak atau ibu siapa to, 

Nge? Yang biasa kasih penugas.. 

I : Ibu Rosita, kak. Ibu Ratna, sama Bu Sari setahuku. 
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N : Emm ya wes. Terus Disbudpar itu kasarane cuma kasih-kasih tugas ke 

Denok Kenang, apa gimana sih? Apa Denok Kenang ya bisa nolak 

penugasane? 

I : Iya, ya Disbudpar yang ngasih tugas ke kita anak-anak DK. DK sendiri 

'kan di bawah Disbudpar.. yang pastinya udah punya program, kak. 

N : Bisa ngusulin acara sendiri ndak? 

I : Eh jadi tiap dinas butuh anak DK, pasti disampein ke ketua angkatan 

'kan.. terus, nah dari ketua angkatan itu nanti nge-share; ada yang bisa 

apa nggak? Tapi biasane kalau nge-share tu yang butuh banyak, kalau 

cuma sepasang gitu biasane langsung di PC. Kalo emang anaknya nggak 

bisa, baru cari lain gitu lho, kak.. Pe.. Pokoknya semua bisa ngerasain 

tugas. Nggak cuma itu-itu aja! 

N : Oh, terus bisa usul.. 

I : Bisa bange kok, kak. Kayak kemarin yang angkatan 17 ngadain Suntik, 

ee Sunday Batik itu.. Ee kalau emang memungkinkan bisa jalan dan 

dapet izin dari angkatan atas dan dinas, boleh-boleh aja kok... ee jadi biar 

menunjukkan kalau emang DK itu nggak cuma ajang gitu aja. Tapi tetep 

ada acara yang membangun, yang ngebantu promosiin pariwisata 

Semarang. 

N : Komunitas DK itu.. berarti akeh banget, Nge? Dari angkatan-angkatan 

sebelum juga? 

I : Iyaa, hehe. Banyak, kak. Tapi nggak tahu juga DK adanya sejak kapan. 

Tahuku paling tua kok tahun 2013 (sambil menggaruk-garuk kepala). 

N : Nah terus, Nge. Public Roadshow itu anak DK dikasih job ndak? 

I : Ya! Ya dikasih to, kak. Ada yang tugasnya sharing, ada yang 

ndampingi aja. Yang lagi masa tugas, kayak ini 17.. ee nah itu lebih ke 

dampingi, tapi kalau mau cerita pengalaman ya ndakpapa. Dan angkatan 

17 wajib ada yang dateng, eh mewakili itu maksudnya hadir tiap kegiatan 

roadshow. 

N : BTW kamu nugas yang kapan roadshow-nya? 

Itu bebas sih, kak. Kebetulan aku belum ada ikut.. 

N : Lha nek aku ndaftar ikut roadshow buat data? 

I : Lho boleh-boleh aja, kak. Itu 'kan kayak perkenalan gitu.. Nek nggak 

hujan dan nggak males ya, kak.. yang besok ini aku ikut (senyum). 

N : Lho ikut aja, Nge. Biar isa bantu aku wawancara sekalian to.. 

I : Soale aku 'kan magang di Diskom to, kak.. Males. Bosen, dan jauhh 

sekaliii! 

N : Halah ya wes, oke, Nge. Aku bok minta kontak ketua angkatanmu.. 

I : Gampang nti tak kirim Line ya, kak? 

N : Oh ya aku boleh minta susunan kepengurusan DK-mu, Nge? Kayake 

ada penguruse to? 

I : Minta ke ketuaku aja sekalian, kak. Soalnya aku nggak masuk grup 

pengurus inti sih.. ee tahu sebenere tapi waktu dulu cuma PPT aja gitu, 

kak. Judulmu apa to, kak? Kok kepengen tahu DK? 

N : Ya to wong perencanaan komunikasi dinas terhadap aktivitas DK ok, 

Nge. Makane aku minta tolong kamu juga, hehehe. 
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I : Owalah ya udah, semoga sukses ya, kak. 

N : Yoi yoi, thank you ya, Nge. Sorry ganggu waktumu. Besok-besok kalau 

ada butuh lagi aku ngontak kamu, ya? 

I : Siap, kak (sambil melambaikan tangan). 
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Wawancara dengan Staf Seksi Promosi Disbudpar 

di Gedung Pusat Informasi Publik Lt. 2, 10 Februari 2018 

 

N : Natasha (Peneliti) 

R : Rosita Dewi 

 

(Wawancara berlangsung ketika Bu Rosita menjadi petugas di meja registrasi 

peserta Public Roadshow III, wawancara baru terekam setelah 15 detik berdialog) 

 

R : Ini kita mulai Januari sampai Maret ini kita roadshow dengan ee dengan 

cara.. itu apa.. untuk menjaring peserta dulu. Karena tahun ini tu kita 

prediksikan kemungkinan bisa mencapai 300. Karena tahun 2015, pernah 

menjadi ee pernah dapet 300, kemudian 2016 kita 180, ini kita upayakan 

menjadi 300 lagi. Memang yang kita ambil cuma 25 pasang, mbak. Jadi, 

50 orang dari sekian banyak. Tapi, tidak menutup kemungkinan mereka 

juga kami berikan tugas nantinya, karena kejuaraan yang dimiliki anak-

anak nanti 'kan hanya sedikit, mbak. Yang menjadi juara tu 15 orang, 

karena dari juara 1, 2, 3, mereka satu pasang 'kan 6. Harapan 1, 2, 3, juga 

6. Ditambah fotogenik, kepribadian, sama intelegence, mbak. Sedangkan 

yang dia ampu nantinya, di tahun 2018 ini, tugasnya banyak sekali. 

Mulai dari penerimaan tamu, pendampingan Pak Wali, kemudian ee 

AISEC ini sudah mulai banyak sekali dia membikin kegiatan. Dab di sini 

anak-anak kita terjunkan ke sana, gitu lho. 

N : Jadi, kalau dari Disbudpar sendiri memang sudah ada kayak program 

kerja sendiri gitu, bu? 

R : Dalam 1 tahun, nanti 'jenengan kalau ke kantor, saya kasih kalender 

event namanya. Dalam setahun kita mempunyai event yang sekian 

banyaknya, sampai di Bulan Desember. 

N : Dan itu setiap Denok Kenang punya tugas giliran sendiri-sendiri? 

R : Iya! Dan otomatis, karena sekarang keberadaan Denok Kenang ini 

sudah diketahui oleh buanyak orang, mbak. Jadi, penggunaannya tidak 

hanya pemerintah. Jadi, pihak swasta kayak besok ini, Imlek itu, kita 

dua-duanya kena. Pasar Imlek tanggal 12 sampai.. 12, 13, 14 di Semawis, 

kena Denok Kenang sebagai terima tamu karena melibatkan Pak Wali 

dan Pak Gub, untuk terima tamu. Kemudian Sam Po Kong juga ada, 16, 

17, 18 apalagi itu.. 

N : Jadi disebar ya, bu? 

R : Iya. Jadi, sekarang pihak swasta pun menyelenggarakan kegiatan bisa 

meminta.. 

N : Meminta bantuan? 

R : Iya. 

N : Nah kalau misalnya dari pihak swasta itu sendiri kalau mau minta 

tolong Denok Kenang.. 

R : Membikin surat.. 

N : Surat? 

R : Surat permohonan ke Disbudpar. Dinas, iya. Nanti kita agendakan. 
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N : Itu berarti dari.. ini de.. Denok Kenang ini yang mengoordinasi Bidang 

Pemasaran ya, bu? 

R : Ya. Di bawah naungan Dinas Pariwisata, Bidang Pemasaran. 

N : Nggak.. Nggak ada tim khusus untuk mem.. khusus cuma megang 

Denok Kenang? 

R : Nggak ada. Gini, mbak. Denok Kenang itu memang punya komunitas. 

Tapi untuk kedinasan, dalam artian setiap ada orang yang membutuhkan, 

apalagi urusan pemerintah maupun perusahaan itu harus melalui dinas. 

Kenapa melalui dinas? Karena anak-anak itu 'kan tidak lepas dari baju 

adat, siapa yang membe.. membiayai? Itu satu. Nah, akhirnya kita yang.. 

yang nantinya mengampu. 

N : Jadi sudah ada alokasi dana juga? 

R : Alokasi, ya. Ee dan itupun harus ada pendampingan dari kita, karena 

untuk koordinasi dengan yang punya hajat tu, anak-anak belum mampu 

untuk itu. Tugas mereka apa, di mana mereka harus berdiri, kemudian ee 

kalau ada tamu yang, nuwun sewu, VIP, dia harus bagaimana tu harus 

kita briefing dulu sebelum. 

N : Terus kalau misalnya nih, bu. Kebetulan ada.. ada acara yang mau 

melibatkan Denok Kenang, terus sudah bikin surat permohonan pada 

dinas, nah dari dinas itu sendiri gimana bu mengkoordinasikannya? 

R : Kalau gini.. kadang-kadang anak-anak itu punya kegiatan di luar dinas 

tu bisa. Misalnya dia mau bergabung dengan pelajar lain 

menyelenggarakan ini boleh.. 

N : Oh, inisiatif mereka sendiri boleh? 

R : Ya! Boleh. Itupun dia hanya memberi tahu lisan ke kami. Kalau dia 

membutuhkan dukungan, biasanya pake surat. Bu, saya mbok pinjam 

baju adatnya. Bu, saya pinjem selempang ke.. ini apa.. penugasan. Atau, 

Bu, kami mohon leaflet city map, karena ini ada pelajar dari luar. Bu, 

kami mohon didukung untuk masuk ke objek wisata sebagai city tour. Itu 

bisa. 

N : Terus kalau misalnya nih, bu, dari perusahaan misalnya tadi swasta, 

sudah menghubungi, terus dari pihak.. 

R : Kita selalu koordinasi langsung. Biasanya surat itu 'kan ada contact 

person-nya. Yang dia minta anak-anak itu menggunakan batik 

Semarangan, atau menggunakan baju adat, itu kami komunikasikan. 

N : Terus dari Bidang Pemasaran menghubungi ketua komunitas? 

R : Ya! Kami.. kami 'kan punya Line, mbak. Jadi penugasan itu mereka 

kadang-kadang 'kan ada koordinatornya. Dia yang menjadwal, karena 

tidak bisa anak itu bertumpuk-tumpuk dia terus. 'Kan semua 'kan juga 

pengen bertugas. Jadi mereka yang menggilir. Kami yang mencatat. 

N : Oh, di komunitas itu sendiri ada susunan? 

R : Ada, ada. Susunan panitia.. susunan ini ya.. kayak organisasi ya 

istilahnya? Ada, ketua ada (menggerakkan tangan seakan menunjukkan 

bagian-bagian), bagian sosial ada, bagian.. semuanya ada. 

N : Kalau secara khusus, bu, saya 'kan baca kalau Denok Kenang ini 'kan 

bertugas untuk mengemban tugas promosi pariwisata. Nah, saya sendiri 
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juga membaca bahwa dari Bidang Pemasaran katanya ada Seksi Promosi. 

Nah, itu Seksi Promosi itu sendiri.. 

R : Kami Seksi Promosi itu lebih lingkupnya besar, kalau kedinasan. 

Karena ee menyangkut persiapan ee mempersiapkan tentang kalender 

event, leaflet, x-banner, semuanyalah yang menyangkut, termasuk baliho. 

Kalau anak-anak itu lebih ke pribadinya dia. Kadang-kadang kalau dia 

mungkin kumpul dengan yang lain, dia sok ditanya; ee mbak, mbak saya 

pernah lihat ya mungkin mbak-nya Denok Kenang, ya? Nah, nantinya dia 

akan bertanya. Kemungkinan akan bertanya tu orang; mbak, kalau di 

Lawang Sewu tu ee isinya apa, ya? Tiket masuknya berapa, ya? Letaknya 

di mana? Itu mesti! He'e, kadang-kadang mereka kalau di kampus, 'kan 

tidak semua kampus tu menjadi Denok Kenang, nah karena mereka 

sudah terjun menjadi Denok Kenang, salah satu mewakili kami, dia 

mempromosikan ke temen-temen. Ayo kita punya kegiatan yok di objek 

wisata, karena kalau ee anak-anak komunitas, anak-anak muda itu bisa 

dikasih fasilitas gitu. Karena Goa Kreo itu begini begini.. sebagai Desa 

Wisata Kandri begini begini. 

N : Dia 'kan lebih bisa menarik perhatian temennya.. 

R : Iya! Supaya dia, anak-ank itu tidak membuat kegiatan di luar Kota 

Semarang. Kalau kota kita memiliki, kenapa tidak, gitu lho? 

N : Terus kalau kayak SOP bu mungkin? Ada nggak khusus untuk Denok 

Kenang itu sendiri? Bahwa ini yang boleh kamu lakukan, ini yang ndak 

boleh kamu lakukan.. 

R : Oh, ndak. Jadi gini, 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 sendiri. 

Tidak pernah aa dia keluar dari koridor itu nggak pernah. 

N : Jadi kalau misalnya kalau mereka promosi lewat Instagram misalnya, 

atau lewat Facebook dan lainnya itu.. 

R : Kalau promosi tentang pariwisata, kita tetep bagaimanapun kita dukung. 

Tetep kita oke, to? Ya, asal itu membawa baik Kota Semarang, nggak 

masalah. Jangan sampai Denok Kenang itu malah komplain, isinya uh 

gimana pariwisata.. pariwisata Semarang mau kita jual? Itu jalannya rob, 

jalannya rusak. Itu ndak boleh! Kalau dia mempunyai permasalahan di 

lapangan, itu lebih baik sampaikan ke kami. Kami yang akan 

menyampaikan ke Pak Wali. Jadi Pak Wali yang akan mengambil 

kebijakan, jalan rusak ini saya mesti larinya ke PU. Nanti Pak Wali yang 

mutusi. Jadi kita, umpamanya ada kadan-kadang orang luar yang 

menanyakan ke Denok Kenang; uh kok dalane rusak? Denok 

Kenangnya; ah lha mboh, duh ndak tahu. Ya jangan! Jadi nanti kita coba 

saya sampaikan ke dinas semua keluhan mbak-nya. Mungkin gitu aja. 

Dia tidak boleh memutusi atau menjawab yang bukan koridornya. 

N : Jadi kalau misalnya nih bu, Disbudpar punya materi baru, misalnya mau 

membuat event, jadi dari ibu tu kayak langsung ngasih tahu ke 

koordinator bahwa eh ini lho ada seperti ini, tolong di-share-kan ke 

orang, atau gimana? 
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R : Jadi begini.. Kalau Denok Kenang itu biasanya kami sudah punya link 

khusus, ya. Anak-anak tu kadang-kadang ee di setiap kegiatan kami yang 

sudah menetap di kalender event, tu mereka selalu ada. Kayak ESENSI-

lah contohnya. Kami butuh terima tamu berapa? 20 orang lho! Itu anak-

anak dari jauh sebelumnya sudah kami share dulu, tanggal ini siapa yang 

bisa? Mereka em langsung contact contact contact contact! Yang ber.. 

ndak bisa ya ndakpapa. Biasanya begitu. Kemudian selempang 

kebesaran kita bagikan pas kita ketemu, misalnya Night Carnival nanti 

diselenggarakan di titik 0. Anak-anak kumpul di sana menggunakan 

batik, kita bagi, kita pasang-pasangkan, 'kan harus berpasangan? Kita 

bagi ke tenda VVIP, kemudian di ruang transit Pak Wali 2 pasang. 

Biasanya begitu. Yang di ruang transit biasanya menggunakan baju adat, 

kalau yang di sana biasa pake baju Semarang, batik Semarang. 

N : Kalau, maap, bu. Kalau dari internalnya Disbudpar sendiri untuk 

khususnya Seksi Promosi, apakah ada rapat khusus bu untuk misalnya 

membahas bahwa ini Denok Kenang tu masih kurang ini.. dari tahun 

lalu.. ini masih seperti ini.. 

R : Saya menangani Denok Kenang tahun 2000.. 2007 ya. Mulai 

menangani 

N : Jadi ibu ini penanggungjawab bu? Atau sebagai? 

R : Ya.. karena saya jam terbangnya sudah tinggilah. Saya tu 26 tahun di 

pariwisata, kemudian menangani Denok Kenang itu mulai 2006 gitu. Jadi 

masalah anak-anak tu ndak pernah kita bahas sedetil mungkin selama 

mereka masih.. masih wajarlah! Dalam arti gini, kalau tugas anak-anak 

salah itu, namanya anak tu ya salah, wong kita juga bukan dewa, nggak, 

nggak luput dari kesalahan. Ee kalau di lapangan, biasanya kami arahkan. 

Umpamanya; dek, kalau terima tamu, beridri di pintu, salam itu harus 

kita ucapkan (mengatupkan telapak tangan di depan dada). Welcome to 

Semarang. Yang biasanya diemm, itu biasanya kita kasih tahu. Tapi anak 

'kan lama-lama sudah tahu sendiri. Kemudian, kalau ditanya beliaunya 

biasanya kalau di depan pintu, bapaknya digeret dulu. Yang nanya tu 

digeret dulu, supaya dia ndak berdiri di depan. Kalau memang 

pertanyaanya dia terlalu banyaak, bisa diarahkan ke mana dulu, duduk, 

baru dijelaskan. Jadi beliaunya ndak panjang lebar. Kemudian hal-hal 

yang tidak bisa kamu jawab, kode ke kami. Karena anak-anak penugasan 

itu nggak pernah kami lepas. Selalu ada pendamping. 

N : Pendampingnya itu juga dari Seksi Promosi, atau? 

R : Dari ya dari pemasaran! Pemasaran! Kami 'kan mempunyai 9 orang. 

Kami biasanya digilir. Cuma kadang-kadang yang lebih dominan di 

bagian promosi. Ya, karena apa? Anak-anak itu yang mencetak 'kan 

bidang promosi. Jadi yang lebihh tahu tugasnya harus bagaimana itu 

bidang promosi. Tapi bidang promosi itu 'kan hanya 3 orang. Jadi tidak 

mungkin kami ampu sendiri. Nah, itu temen-temen yang lain bisa bantu. 

N : Berarti kalau Ibu Rosita ini tepatnya adalah? 

R : Saya itu nek diguyon-guyon temen ya manager-nya itu. jadi, kalau saya 

masih punya Kasi wong saya 'kan sudah lamaa sama anak ya dibilang 
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manager. Jadi nanti untuk roadshow, kami 'kan nanti rencana mau ke 

Undip nih, mbak. Karena Undip sudah masuk 'kan? Kami harus ke 

lapangan. Kalau.. kalau nggak kita jemput bola, nanti ng nggak 

maksimal. 

N : Jadi public roadshow itu sendiri memang untuk itu tujuannya? Untuk 

mengenalkan Denok Kenang.. 

R : Sekalian menjaring peserta. Kami harus menjaring peserta karena ee 

kami masih punya target cukup banyak. Jadi kalau kita cuma duduk, 

meskipun di Instagram apa.. kurang mampu mbak untuk itu. Jadi kami 

harus mendatangkan anak-anak tu supaya anak-anak kadang-kadang bisa 

lebih bertanya langsung. Kalau kita by e-mail atau apa 'kan hanya 

terbatas, mbak? Tapi kalau face-to-face gini, 'jenengan sudah bisa 

menanyakan hal-hal yang 'jenengan masih ragu-ragu. 

N : Terus bu kalau misalnya setiap penugasan nih, bu, ada evaluasi ndak? 

Khusus, misalnya kayak kalau di kepanitiaan 'kan biasanya mesti ada 

rapat khusus untuk mengevaluasi tugas kita setelah.. 

R : Ee biasanya sebelum mereka kita pasang ke titik poin dia bertugas, kita 

briefing dulu. 'Kan kalau pas ee sebetulnya mereka ndak punya masalah 

banyak karena 'kan mereka cuma terima tamu, ya. Tamu dateng, kadang-

kadang dikasih selempang, selendang Semarang-an, mereka masuk, 

selesai. Tapi kayak kemarin kita sudah banyak kunjungan dari duta besar 

duta besar itu kita libatkan anak yang Bahasa Inggrisnya wow! Ee jadi 

mereka kadang-kadang di lapangan ndak banyak masalah. Selama ini 

tidak pernah saya saya temui hal-hal yang terlalu jauhlah. Paling mereka 

ya.. karena sudah tahu juga sih anak-anak kadang terima tamu tu selalu 

senyum, tu dah tahu. Dan kadang-kadang malah mereka bersentuhannya 

bagus dengan pemerintah. Ini 'kan kita sekarang sudah, jadi ini dari 

Pemkot (wawancara sempat terganggu karena ada calon peserta yang 

bertanya), jadi anak-anak itu senang sekali bertugas dengan pemerintah 

bersentuhannya karena dia menambah poin, mbak. Dalam arti gini, ini 

sekarang Pemerintah Kota Semarang sekarang sudah banyak mengambil 

anak-anak muda sebagai ee istilahnya pendamping seperti protokol. 

Protokol itu hanya berapa orang to, mbak? Tapi tugaasnya Pak Wali 

ampun-ampun. Ini sekarang minta Denok Kenang 4. Memang gajinya 

ndak besar, berapa sih? Hanya standar UMR. Tapi mereka sudah seperti 

protokol, artinya.. Ini provisi baru minta 2 dari kami. Karena Provinsi 

Jawa Tengah letaknya di Semarang, dia mintanya kabupaten 'kan ndak 

nyambung. Ndadak nidurkan, ndadak mikir, 'kan kalau Semarang 

kemarin sudah ada 2 ke ekonomi sama TIC, Tourism Information Centre. 

Udah. Nah, maka itu lho, mbak. Denok Kenang itu kadang-kadang 

mereka ee interest itu karena mencari pekerjaan agak mudah karena 

piagamnya yang diberikan Pak Wali tu ee orang udah berpikiran bahwa 

Denok Kenang itu public speaking-nya udah oke. Karena dia sudah tidak 

canggung lagi menghadapi siapapun. Karena kalau yang pendampingan 

ditugaskan yang kayak kami tu yang nanya bukan orang-orang yang, 

maaf, anak-anak muda tok. Kadang dari instansi pemerintah malah 
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banyak yang nanya. Apalagi kalau kita bawa ke pameran, kita 'kan dari 

pemasaran sering pameran ke luar, Gebyar Wisata besok itu di Taman 

Mini. Anak-anak selalu kita ajak supaya karena anak-anak itu kita 

anggap sebagai SPG. Karena di-stand kami nek sing jualan sing tua-tua 

kayak gini nanti ndak mampu, orang ndak mau mampir. Tapi kalau 

dengan anak-anak ya dengan senyum, malah diajak foto, karena dia 

menggunakan selempang kebesaran itu. Gitu lho, mbak.  

N : Bu, kalau misalnya setiap tahun, bu. Itu 'kan mereka periodenya setahun 

ya, bu? Nah, nanti kalau sudah ganti seperti ini, sekarang masa-masa mau 

pergantian ini.. 

R : Jadi mereka punya komunitas, jadi komunitas, gitu. Itu mereka kdang-

kadang membuat acara; yok kita nanem pohon di Kreo! Nanti itu 

tanamannya kita kita beri secara free, anak-anak berkegiatan. Kayak 

kemarin dia ngadakan Sunday Batik itu. 

N : Jadi dari Disbudpar lebih banyak men-support aja insiatif mereka? 

R : Iya! Soalnya 'kan kita banyak sekali mengambil manfaat ke.. Anak-anak 

itu.. kreatifnya tinggi. Jadi kita lebih kayak.. dibantulah istilahnya. Orang 

kalau kita bayar guide, itu sebenarnya berapa. Ya, 'kan? Tapi anak-anak 

bisa kita manfaatkan. Objek wisata Kota Semarang tu ndak banyak ok. 

Ndak begitu banyak. Jadi mudah untuk diin.. diingatlah. Kita tu kuatnya 

di wisata kuliner, macem-macem. 

N : Kalau setiap tahun sendiri, bu, mau membuat me.. kayak seperti ini 

penyelenggaraan yang tahun periode baru, itu dari Bidang Pemasaran 

sendiri juga merasa.. melaksanakan riset.. atau analisis dari program-

program kerja sebelumnya? Atau? 

R : Biasanya setelah event, dalam arti penyelengggaraan selesai, kita nanti 

akan evaluasi. Evaluasi tu tidak hanya Denok Kenang, tapi semua 

kegiatan yang mengampu di pemasaran itu kita evaluasi, mbak. Jadi 

penyelenggaraan Denok Kenang, mulai dari roadshow, audisi sampai 

grand final, itu kekurangannya apa, ada ndak kita ganti, seperti tahun 

kemarin. Kita ada adu bakat, tahun ini kita nggak. Karena adu bakat 

kurang mengena, ternyata yang mengena malah TOEFL. Karena selama 

ia bertugas tu ndak ada untuk itu. Akhirnya kita apa.. TOEFL-lah! Nanti 

kelebihan dia untuk public speaking TOEFL itu yang kita utamakan 

untuk nilai plus, tambahan.. dia masuk ke grand final-nya. Karena 'kan 

rangkaian ini nanti setelah audisi ini kita tekuni 25 pasang nanti kita ada 

pembekalan, ada city tour, kemudian ada ee ngadi salira, ngadi busana. 

Jadi berjalan di catwalk menggunakan busana Semarang-an dan mereka 

diajarin oleh H.B Melati itu khusus menggunakan busana sendiri. 'Kan 

nanti bila kita ada penugasan di luar Kota Semarang, anak-anak tu 

didewasakan dengan mandiri. Jadi, kami 'kan nggak mungkin bawa salon 

ke mana-mana. Kita ajarin untuk berbusana sendiri. 

N : Jadi softskill, hardskill juga ya, bu? 

R : Ya, karena kita kerjasama dengan make-up Mustika Ratu, khusus ya ada 

beauty class. Jadi jago make-up sendiri juga. Ya, itulah manfaatnya kita 

kalau ada kegiatan di luar Kota Semarang tu mereka sudah bisa macak 
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sendiri. Kalau di Semarang sih kita bawa aja mereka ke salon. Memang 

nanti anak-anak yang menjadikan 25 pasang finalis, kedewasaannya nanti 

kita bener-bener kita gembleng, gitu lho. Mulai dari dia terima tamu, 

sampai dia untuk bisa mandiri. Mandiri.. menggunakan busana ataupun 

yang lainlah. Tapi, kadang-kadang kalau mau kita bawa pameran ke luar, 

itu barang yang akan kita display, kita perkenalkan ke dia dulu. Setelah 

desain terpasang, kita display, anak-anak kita bawa sebelum seremoni 

pembukaan, untuk pembukaan itu, dia kita kenalkan barang ini milik 

siapa, batik ini punya siapa. Kemudian ini baju eh apa.. makanan khas 

yang kita bawa jenisnya ini ini.. Kemudian tema, spesial desain itu mesti 

kita gunakan tema. Kayak besok di JCC Mei itu, kita ngangkat Kota 

Lama. Kenapa Kota Lama? Karena sekarang 'kan masih di ini ini, 

dijunjung, lagi nge-tren.. karena kemarin habis pembukaan Out de Trap. 

Ya di situ Taman Sriguntingnya udah oke sih.. Ada suvenir, ada kuliner, 

kemudian ada musem 3D, ada Spiegel. Jadi besok kita angkatnya Kota 

Lama. Tapi nanti tidak menutup kemungkinan untuk pameran yang 

lainnya kita angkat Kampung Pelangi. Karena untuk yang dulu-dulu ;kan 

untuk Lawang Sewu sudah,, Sam Po Kong sudah.. ini nanti yang kita 

angkat itu. 

N : Bu, kalau untuk Bus Si Kenang itu.. 

R : Bus Si Kenang itu pengadaannya dari Dishub, Dinas Perhubungan. Tapi 

peruntukannya memang untuk pariwisata, ya. Jadi, dia yang me.. me.. 

mengadakan dalam arti pengadaannya untuk bus. Tapi yang 

mempromosikan pariwisata! Jadi yang untuk mencari penumpang kita-

kita yang wara-wara. Masyarakat sekitar itu diharapkan oleh Pak Wali 

itu memiliki ee.. apa ya, wok. Supaya rumahku adalah istanaku. Jadi 

jangan sampai orang Semarang tu kepengennya kalau liburan, weekend 

itu pengennya ke luarrr wae. Kenapa tidak ke.. ke Semarang aja? Kedua, 

untuk tidak menutup kemungkinan orang yang berekonomi, kelas 

menengah ke bawah, dia mau pergi ke Kota Lama ini kok yo susah men.. 

Nah akhirnya, ditariklah dengan bus itu yang secara free, ya. 

N : Kemudian untuk Denok Kenang nih, bu. Saya kan cari-cari literatur, 

kebetulan kok masih sangat minim untuk orang yang kayak mahasiswa 

atau di luar mahasiswa yang melakukan penelitian terhadap Denok 

Kenang. Itu sendiri kalau menurut ibu sendiri, apakah Denok Kenang ini 

sudah efektif atau belum sih bu untuk mempromosikan Kota Semarang, 

untuk mengemban tugas itu? 

R : Nek bagi kami ya bagi pariwisata. Ya, cukup.. cukup bagus sekali. Lha 

sekarang nek dipikir pemasangan baliho bisa kuta lakukan sendiri, tapi 

kalau untuk wara-wara dalam arti promosi 'kan agak suli juga. Kalau kita 

mbuat leaflet sembarangan juga orang belum tentu kena, 'kan? Maksude 

iki opo? Tapi nek anak-anak tu terus terang aja anak muda sekarang 'kan 

banyak sekali. Tongkrong-tongkrong, kalau mereka bercerita tentang 

pariwisata Kota Semarang 'kan lebih bagus. Karena penjaringan itu lebih 

mudah ke anak-anak muda ternyata. jadi biar anak-anak muda itu 

mempunyai sisi positif. Mungkin dia mau oh punya ide bersih-bersih nih 
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mungkin. Di objek wisata.. sambil mengadakan gerakan apa.. ide-ide 

yang positif itu yang kita ambil. Ee sebetulnya memang untuk ee tidak 

semua bidang membilang Denok Kenang itu ee agak ini juga ya.. karena 

nek bagi kami, pemasaran, karena itu sangat, salah satu senjata paling 

ampuh buat kami. Kami nyet.. nyetak leaflet sebanyak mungkin kalau 

nggak ada yang distribusi sama aja boong, mbak! Kita susun aja di kantor 

diem, sama aja kalau kita pameran juga. Terus terang aja, mbak. Dulu.. 

sejak saya belum begitu mengerti Denok Kenang, itu setiap kali pameran, 

kita aja yang jaga. Jadi, kita agak berdiri diem, nek orang mau mampir ya 

kita ajak omong, kalau ndak ya ndak. Tapi nek anak Denok Kenang 

punya daya tarik sendiri. Kadang "Mari, Pak! Mampir.. ke Kota 

Semarang.. Kami punya ini punya ini." (dengan nada meniru Denok) 

Mereka lebih aktif gitu lho, mbak. 

N : Jadi yang dicari istilahnya kekuatan Word-of-Mouth dari anak-anak? 

R : Iya! Memang ada manfaatnya, bagus banget. Nggak.. karena kadang-

kadang apalagi sekarang anak-anak untuk wajah aja sudah begitu pake 

adat Semarang-an sudah lain.. beda.. beda ya.. Jadi mereka kadang-

kadang "Yok, ke Kota Semarang. Mampir ke stand-nya soalnya di sana 

ia menggunakan baju adat." Kayak mempunyai kenangan tersendiri 

akhirnya. Terjaringlah dia. Begitu dia ngajak foto, aa sekalian aja dia 

promosiin. 

N : Dari Disbudpar sendiri pernah ndak bu kayak mengadakan survey? 

Atau misalnya kuesioner kepada masyakarat Semarang bahwa kalian 

tahu nggak tentang Denok Kenang? Terus sejauh apa.. 

R : Ndak. Kalo seperti itu ndak sih. Kami selalu roadshow penjaringan 

langsung ke titik poin, jadi ke sekolah atau universitas. Karena kalau 

masyarakat itu sekarang digemblengnya dengan Pokdarwis. Beda! 

Kelompok Sadar Wisata.. jadi untuk kecamatan diharapkan semua PKK 

atau apapun membentuk Pokdarwis. Jadi ibu-ibu itu punya kesadaran 

bahwa lingkungan yang bersih juga menunjang pariwisata. Kalau kita, 

lebih ke sekolahan. Jadi tugas kami banyak sendiri-sendiri sih. Kalau 

kami ke kampung-kampung kurang mengena, wok. 

N : Terus kalau dari dinas sendiri untuk mengetes.. ini 'kan salah satu 

program kerja ya, bu, penyelenggaraan ini? Untuk melihat itu sukses atau 

tidaknya penyelenggaraannya? Tolok ukurnya apa, bu? 

R : Ya.. pertama gini, kita roadshow dengan adanya begitu audisi, 

penyengglang.. penyelenggaraan audisi titik pin dalam arti gini.. Target 

kita 300 ni, ternyata yang ikut 200. Itu sudah masuk dianggap sukses. 

Karena apa? Ee kita roadshow itu penjaringan, sama aja kalau 'njenengan 

mancing. Mancing begitu 'jenengan dapet seember 'kan sudah termasuk 

oke. Lha itulah istilahnya. Interest anak-anak untuk mengikuti Denok 

Kenang tu banyak.. Karena gini kalau 200 itu terjaring, 'kan poin pertama 

itu kita berikan pembekalan dulu tentang pariwisata.. jadi tidak lansgung 

kita penggal yang serat.. ee yang 150 pulang yang 50 kita ambil, nggak! 

Anak 200 itu tetep kita kashi pembekalan, tetep kita kasih ini pariwisata 

seperti ini. Paling nggak mereka pulang membawa dampak. Itu sudah 
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kita anggap penjaringan cukup hebat. Kecuali, kalau kita minta 50 orang, 

yang daftar cuma 30 lha itu udah gagal total! 

N : Lha itu 'kan untuk penyelnggaraannya, bu? Kalau untuk ketika setelah 

itu, bu? Misalnya untuk aktivitas mereka.. itu tolok ukurnya untuk 

keberhasilan gimana? 

R : Kalau setelah itu anak itu dari tugas ke kami itu sudah tidak bisa 

dibilang lagi ya.. karena kadang-kadang mereka dari di anatra kuliah 

sama tugas yang harus dia emban itu membagi waktunya cukup susah. 

Apalagi kalau kita bawa, kayak besok Maret sudah ada Festival Jamu 

kami butuh Denok, bukan Kenang. Denoknya 3, 1 sebagai duta jamu 

nantinya, yang 2 untuk penjaga stand. Jamu olahan, karena kami ambil 

dari Kampung Jamu di daerah Mijen. Jadi ibunya itu bikin sendiri, semua 

visi misi yang dia punya harus anak-anak pelajari gitu. Ya agak di luar 

koridor sih, tapi gimana lagi. 'Kan ya namanya promosi. Mas Totok 

Sahak dulu pernah pake anak Denok Kenang untuk ee fashion show. Itu 

ndak pake selempang kebesaran, jadi ndakpapa. Kalau juara 1, itu ndak 

bisa mengulang. Tapi kalau untuk juara 2 ke bawah, siapapun boleh 

mengulang. Mungkin dia masih dulu masih.. masih belajar, sekarang 

sudah lebih siap. Oh, pertanyaannya ini. Dia udah ngantongi. Coba lagi, 

mampu nggak sih.. Kampus juga mendukung kok, wok. Dan setiap tugas 

kita kasih dispensasi. Mendukung bener kok semua universitas. Malah 

kadang-kadang kampus bilang setelah anak-anak mengikuti Denok 

Kenang, setelah lulus, mereka siap terjun ke masyarakat karena memang 

sudah terlatih bener. Jadi kita dapet nilai plus, dia kita.. dianggap buat 

pembelajaran di luar kelas. Saya tangani sejak tahun 2006, tapi katanya 

dulu ada tahun 2003. 2006 itu mulai saya agenda, mereka punya inilah 

foto saya simpan, kemudian album penyelanggaraan. Tapi saya ndak tahu 

dulu-dulu seperti apa.. kalau sekarang 'kan penugasan sudah banyakk 

sekali. Pak Wali itu tamu siapaa aja diterima, hehehe. Makanya kita 

bilang di pariwisata itu tidak ada Hari Sabtu, Minggu, semua Hari Senin! 

Kita seneng.. Sebenernya kita sedih lihat anak SMP kok mesti ke Yogya 

kalau city tour, SMA ke Bali. Kenapa ndak diputer balik orang Bali 

suruh ke sini? Hehe. Kenapa kok itu harga mati gitu lho? Herannya di 

situ.  

 

(Wawancara ditutup dengan membahas tentang cucu Ibu Rosita yang ikut ke 

Public Roadshow). 
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Wawancara dengan Juara Atribut Kepariwisataan Kenang Tahun 2017 

di Gedung Pusat Informasi Publik Lt. 2, 10 Februari 2018 

 

N : Natasha (Peneliti) 

A : Aldin Dito 

 

(Wawancara berlangsung seusai acara Public Roadshow) 

 

N : Halo, Din. Aku mau nanya seputar Denok Kenang, nih. Oh ya, BTW 

sebelume, aku dikasih tahu Evan kamu kemarin juara tahun 2017 ya? 

Congats, ya! 

A : Siap, kak. Makasih lho. 

N : Din, setahuku itu di final Denok Kenang dipilih juara 1, 2, 3, harapan 1, 

2, 3 sama 3 juara atribut.. ee itu bener ndak? 

A : He'em, betul banget kok. Kebetulan aku juara atribut kepariwisataan, 

hehe. (sambil merapikan baju). 

N : Oh, jadi bener ya kalo gelar Denok Kenang itu buat semua yang udah 

berhasil masuk ke final? Udah ada sejak tahun kapan sih DK tu, Din? 

A : Ya DK itu istilah 25 finalis, kak. Nek sejak kapane kok ya agak ndak 

jelas juga, ya.. hehehe (sambil menggaruk telinga). 

N : Oh ya, Din. Aku tahu kamu yang bagian dokumentasi di DK 'kan? 

Boleh minta susunan pengurus komunitas? 

A : Wah untuk kepengurusan tuh masih belum ada kejelasan, kak. Soalnya 

ada beberapa ee anggota baru, terus emm anggota yang lama 'kan resign. 

Beberapa masih baru, kemarin aku minta ke humas ee juga belum dikasih 

sih sama anak-anak humas itu. 

N : Lha.. nek misale susunan jabatane aja ya ndak ada, Din? Mungkin ndak 

usah sampe ke nama-nama pejabat.. 

A : Paling yang ditulis Ketua, Wakil Ketua, humas, Pilar, PSDM, Mikat, ee 

Ekobis, emm itu aja sih, kak. Yang bisa ditulis itu aja. 

N : Pilar eh bener tadi katamu Pilar ya? Itu jobdesc e apa? Terus PSDM.. tu 

yang peng.. pengembangan sdm? 

A : Iyaa. Pilar itu lebih ke pendidikan, penalaran gitu-gitu, kak. Ngadain 

seminar tentang teori atau kepariwisataan gitu. 

N : Oke deh, Din. Coba aku nanti olah data dulu, ya. Jobdesc mereka apa, 

terus ngapain aja, nanti ku kirim ke kamu buat mastiin bener apa harus 

ada yang ee direvisi gitu? 

A : Siap. kak. 

N : Makasih banget ya, Din. 

 

(Wawancara ditutup dengan bersalaman). 
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Wawancara dengan Ketua Komunitas Denok Kenang Tahun 2017 

di Halaman Gedung Pusat Informasi Publik, 10 Februari 2018 

 

N : Natasha (Peneliti) 

Y : Yogie Andiano 

 

(Waawancara seusai acara Public Roadshow) 

 

N : Halo, mas. Akhirnya kita ketemu, ya. 

Y : Ya, halo-halo. Gimana? 

N : Mungkin bisa kenalan dulu kali ya? Mas nama lengkapnya siapa? 

Y : Halo, namaku Yogie Andiano P, lahir di Semarang.. asli Semarang. 

Denok Kenang 17, kebetulan juara 3. 

N : Siap.. ini masih kuliah? Di Brawijaya Malang? 

Y : Iya..  

N : Oke, langsung aku nanya ke poin aja.. kamu sendiri gimana sih 

perasaannya jadi duta pariwisata? 

Y : Perasaanna sih.. bangga sih pertama. Terus nggak nyangka juga 

awalnya, karena ee dari dulu background-nya kayak yang.. nggak terlalu 

rame orangnya, tapi setelah itu masuk duta wisata jadi bener-bener kayak 

di-push supaya bisa lebih sosialisasi dan.. ee supaya lebih bisa 

berhadapan sama orang-orang. Terlebih lagi.. kayak bisa lebih ada sau 

wadah untuk bisa lebih berkontribusi buat kota.. ya kayak gitu. 

N : Jadi merasa terdorong juga.. ada softskill dan hardskill yang didapat dari 

sini ya? 

Y : He'e, tepat. 

N : Nah, kamu sendiri gimana ceritanya kok bisa sampe tertarik.. eh kepilih 

jadi Ketua DK 17? 

Y : Oke, hehe. Jadi seperti.. sebelumnya aku masih wakil sih. Wakil 

koordinator dari angkat.. dari koordinator sebelumnya. Tapi karena ada 

satu dan lain hal, akhirnya aku diangkat untuk jadi koordinator 

pengganti. 

N : Oh jadi DK ini dari tahun ke tahun tetep jadi satu gitu? 

Y : He'e.. ee jadi setiap tahunnya kita punya koordinator tiap angkatan 'kan. 

Koordinator angkatan itu adalah tugasnya untuk mengoordinir ke temen-

temennya biar tetep jadi satu di komunitas. Jadi kalau seumpamanya, 

besoknya tahun 2018 koordinator angkatan harus tetep bisa nge-keep 

temen-temennya supaya tetep ikut kalau ada acara.. tetep keep contact. 

Kayak gitu. 

N : Nah kamu.. ah ada jobdesc tertentu ndak? Kalau kayak.. misalnya 

susunan organisasi 'kan mesti ada jobdesc. Jobdesc 'kan.. kalau di 

Komunitas Denok Kenang ini sendiri ada jobdesc kah? Ada SOP kah? 

Y : Ada sih. Jadi kalau di ee Denok Kenang sih.. pembagiannya itu ee.. kita 

itu kayak organisasi sih. Struktur organisasi itu ada ketuanya, ada 

wakilnya, ada sie.. seksi-seksi apa. Tapi emang kita baginya itu per 

angkatan, eh! Kita baginya lintas angkatan. Jadi, kayak.. kebetulan 
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angkatan 2013.. kalau ndak salah, itu jadi ketuanya. Jadi kita kayak lintas 

angkatan. 

N : Kalau di komunitas ini sendiri paling tua angkatan berapa? 

Y : Kalau paling tua.. di angkatan ya? ee 2012 masih ada. hmm 2009 pun 

masih ada. 

N : DK sendiri udah dilaksanain sejak kapan sih? Kok tadi di dalem 

Dika(menunjuk ke arah gedung) bilang udah mulai sejak tahun 90.. tapi 

kalau Bu Rosita bilang yang bener-bener.. ter.. pakem baru setelah 2006? 

Y : Emang kalau tepatnya sih aku lupa, ya.. cuman kalau Denok Kenang 

sendiri itu sudah tahun 90'an. Tapi kalau untuk komunitasnya sendiri 

emang terbentuk sejak tahun 2006-an lah.. Itu baru ada komunitas, dan 

baru ada organisasinya-lah! Kalau organisasi yang jelas baru.. baru 2017 

atau 2016 ini baru dibuat. Ini dulunya Denok Kenang tu setelah Grand 

Final, yaudah.. lepas.  

N : Kalau rapat gitu.. komunitas ada rapat terjadwal rutin? Atau sesukanya 

aja gitu? 

Y : Kalau komunitas, sejenis kayak LPJ-an gitu-gitu ya? (Peneliti 

menganggukkan kepala). Itu biasanya setiap tahun sih.. setiap tahun. Kita 

kayak ada kumpul pas waktu pemilihan kayak gini ini nih.. untuk bahas 

gimana nanti pemilihannya, plus buat kayak koreksi satu tahun ke 

belakang. 

N : Jadi setahun sekali ya? 

Y : Iya. Kalau di luar itu sih paling kita kumpul, sharing, sharing angkatan, 

untuk asyik-asyik aja.. 

N : Kalau Public Roadshow ini.. ee program kerja dinas? Apa gimana? 

Y : Ee kalau Public Roadshow.. adalah program kerja dari komunitas. 

Kalau program kerja dari dinas adalah Denok Kenang-nya sendiri. Nah, 

dulunya itu Public Roadshow tuh nggak ada. Nah, semenjak di tahun 

2017 kemarin.. nah itu baru ada! Dan itu yang ngebuat adalah komunitas. 

N : Jadi komunitas boleh ya usulin kegiatan sendiri asal sejalan sama visi 

misi dinas? 

Y : Boleh.. he'e. 

N : Pernah nggak di setiap kegiatan.. ee kayak Public Roadshow gini, dari 

dinas kayak nargetin. Di Public Roadshow yang daftar harus segini.. 

Y : Kalau target tuh malah lebih.. dari atas. Dari.. kita 'kan ada Kepala 

Dinas.. Kebudayaan dan Pariwisata. Malah mereka yang ketat sih 

sebenernya.. kayak pemilihan ini kita tuh kayak ditargetin sekitiar 300 

orang, harus bisa buat daftar. Kalau kayak Public Roadshow dan 

sejenisnya.. yang kecil-kecil kita nggak ditargetin. Cuman kayak lebih 

harus gencar-gencar aja biar lebih bermanfaat. 

N : Kayak kemarin acara Suntik itu 'kan punya komunitas ya? Itu ditarget 

dinas atau ya udah support aja gitu? 

Y : Support sih.. kayak nggak ada.. nggak ada pressure gitu sih. 

N : Jadi di santai aja ya? Nggak kayak di kampus 'kan apa-apa harus LPJ.. 

Y : Nggak-nggak.. santai aja. 
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N : Ini 'kan berarti tiap angkatan terkiat ya? Nah kalau kamu punya ide 

bikin acara, itu dikomunikasiin ke angkatan. Angkatan lain juga tahu.. 

apa.. 

Y : Jadi gini sih, ini pentingnya koordinator. Jadi koordinator itu nanti yang 

masuk ke grup koordinator lintas angkatan. Dari situ koordinator yang 

akan bilang ke atas buat "Eh ini lho, kita ada kerja gini gini gini.." Jadi 

dia kayak jadi wakil temen-temennya buat ngomong ke angkatan atas. 

N : Kalau misalnya dinas.. ada tamu dari Singapura dateng gitu. Nanti 

ngomongnya ke kamu? 

Y : Ya, tergantung kalau dinas maunya yang dari angkatan 17 ya kita 

bilangin ke angkatan 17. Tapi kalau komunitas, ya kita bilanginnya ke 

komunitas. Kadang langsung nunjuk.. kadang-kadang di dinas itu ada 

spesifikasi-spesifikasi.. khusus sih. Kalau emang nggak ada spesifikasi ya 

aku langsung ke grup buat nanya siapa yang bisa. 

N : Nah aku ini 'kan anak komunikasi. Kebetulan yang aku teliti adalah 

perencanaan komunikasi pemasaran, hmm Denok Kenang ini 'kan di 

bawah Bidang Pemasaran juga 'kan? Aku masuk teori sedikit ya, hehe. 

Di teori tuh salah satu kaitannya dengan Denok Kenang.. salah satu 

tujuan promosi adalah membentuk keinginan masyarakat untuk 

berkunjung ke Kota Semarang. Nah, kalau menurut kamu sendiri, apa sih 

yang DK sudah lakukan? ee signifikan ya, kontribusi yang sudah 

dilakukan untuk bisa menarik "Ayo ke Semarang"? 

Y : Eee kalau aku lihatnya lebih ke media sosialnya sih. Soalnya sekarang 

IG-nya Denok Kenang udah lumayan rame.. rame buat kita posting 

tentang apapun Kota Semarang. Dan dari kitanya sendiri.. Denok Kenang 

sendiri sudah lebih mau untuk ngenalin ke orang-orang di luar. Ada 

beberapa dari kita yang nge-vlog. Ee sebut aja namanya, ya? Kayak Mas 

Yohanes dan Yonathan itu.. mereka sering buat video-video kayak gitu, 

video-video lucu, video selebgram kayak gitu, dan di-upload di IG, dan 

setting-nya itu di ikon Kota Semarang. Kayak gitu-gitu sih.. yang 

signifikan adalah.. ee kita bisa lihat sekarang bahwa Wali Kota, kayak 

pas audiensi, kayak besok pas audiensi.. itu Pak Hendi malah biasa yang 

nanya ke kita, "Gimana nih.. pariwisata mau dibawa kayak gimana? Atau 

mungkin kalau kamu ada ide pariwisata baru.. bisa dibilang, bisa 

diomongin." Langsung ke Pak Hendi. 

N : Oh DK punya hak untuk usul dan saran ya? 

Y : Betul. 

N : Jadi pendapatmu apa nih buat orang yang mikir Denok Kenang halah 

cuma buat ee kasarannya tidak terlalu bermanfaat juga.. setiap tahun juga 

gini-gini aja. Soalnya apa sih yang kita tahu selama ini? Kegiatannya 

cuma share flyer.. 

Y : Ee sebelumnya 'kan emang ada masalah 'kan.. ee tentang yang 

Instagram itu. Kalau menurut aku, mungkin mereka bisa kayak kerjasama 

sama kita. Kita buar satu program kerja bareng. Biar di situ nanti bisa 

dilihat, bagaimana sih Denok Kenang bekerja? dan bagaimana kita bisa 

buat kerjsama sama organisasi lain. 
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N : Ini open ya? Kalau ada organisasi.. 

Y : Ya! Open banget. Kadang aja kita.. kita ngajuin kerjasama kayak ke 

komnuitas-komunitas mana.. tuh mereka nggak respon. Justru mereka 

yang nggak respon, jadi kita pun juga bingung di situ 'kan. Kita mau 

kerjsama sama mereka, tapi kok nggak direspon? Jadi emang siapapun 

yang mau, kerjasama sama kita, ngobrol bareng kita, ketemu sama kita. 

N : Kalau membahas internal hubungan kalian dengan dinas. Ketika Bidang 

Pemasaran atau Seksi Promosi ada rapat untuk menentukkan Denok 

Kenang mau dibawa ke mana.. gitu kalian diajak rapat juga nggak? 

Y : Sejauh ini emang cuma dinas aja sih yang rapat. Kalau aku sih 

melihatnya mungkin kita kapasitasnya belum mampu terlalu luas sampe 

ke sana. Tapi dinas juga sering nanya sih, "Gimana, dek? Bagus ndak 

kalau kita gini?" 

N : Jadi tetep minta saran? 

Y : Ya.. 

N : Terus kalau kamu kontak-kotakan sama Bu Rosita itu lewat apa? 

Telpon.. atau harus ada surat tugaskah? 

Y : Oo nggak kok. Kalau Bu Rosita sama yang lain-lainnya itu orangnya 

welcome banget. Jadi kadang kita kontakannya cuma lewat WA doang. 

Selamat siang bu.. gini gini gini. Oh ya, dek.. Udah kayak keluarga aja. 

N : Terus kalau misalnya ada kegiatan? Kayak Suntik kemarin itu perlu 

suart izin? 

Y : Kalau surat izin enggak sih. Soalnya tiap angkatan emang dituntut 

untuk ada satu proker. Jadi mungkin, kayak kita buat suatu proposal aja. 

Diajui ke dinas, terus dari situ dinas yang bakal ngatur gimana masalah 

pendanaan, gimana masalah mau acaranya digimanakan.. ah dan.. waktu 

di Suntik itupun dinas sangat-sangat support kita. Kemarin kita kayak 

ada.. kayak masalah sama waktu. Itu dinas beneran kayak yang gimana 

enaknya kapan? Kita cari pengganti yok? Cari tempat baru yok? Kayak 

gitu sih. 

N : Ah ini pertanyaan terakhir, minta kritik dan saran dong untuk dinas? 

Sebagai Denok Kenang ya.. hampir setahun ini kamu tentu ngrasain dong 

ada yang pro kontra, kok pariwisata gini? 

Y : Kritik dan saran.. aa kritiknya buat dinas ya? Mungkin aa koordinasi 

setiap seksinya. Soalnya kadang seksi ini bilangnya a, seksi ini bilangnya 

b. Nah jadi mungkin disatu suarain aja, dikompakin per seksinya, supaya 

satu suara. Kita kayak kadang bingungnya di situ. 

N : Terus apa yang bisa kamu sarankan pada dinas supaya Denok Kenang 

ke depan bisa jadi lebih baik? 

Y : Kalau sarannya.. mungkin lebih ke.. ngemong lagi Denok Kenang. Tapi 

ngemong-nya dalam artian tidak terlalu membatasi. Jadi emang kita.. 

kita.. aku bukan bilang kita dibatasi, nggak. Tapi kayak kita harus lebih 

kayak diberikan tempat yang khusus.. untuk kita lebih eksplor lagi 

komunitas. Mungkin nggak satu.. satu tahun itu satu proker. Beri aja 

proker kayak 3 bulan sekali apa gimana.. jadi kayak.. biar kita tuh 

beneran dilihat sama masyarakat bahwa kita emang bekerja. Dan oh ya, 
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lebih diratain tugasnya. Jadi kayak.. ya biar semuanya dapet, satu 

angkatan itu bisa merasakan tugasnya. 

N : Eh ada pesankah buat nanti Denok dan Kenang 2018? 

Y : Pesannya itu adalah.. satu, gimana ya kasarannya, jangan sering panjat 

sosial, deh. Kayak gitu.. kayak kalau masuk ke Denok Kenang itu adalah 

kita dituntut untuk bisa bekerja. Malah tugas kita tuh berat banget kalau 

udah masuk Denok Kenang. Karena kita dilihat oleh semua orang, kita 

jadi public figure. Jadinya kita harus bisa menempatkan diri.. terus juga 

jangan cuma omong doang. Janji-janji doang. Tapi buktikan di satu tahun 

itu bahwa beneran kalian tuh pantas untuk bisa jadi Denok Kenang, dan 

bisa buat bangun pariwisata jadi lebih baik di Semarang. 

N : Eh kalau kamu tuh punya kewenangan buat negur nggak sih? 

Y : Negur angkatan bawah? Bisa sih. Ada kewenangan. Malahan kita tuh 

komunitas udah kayak sodara. Kadang kalau ada angkatan atas yangs 

salah, kita pun bisa negur. 

N : Oh ya, aku bisa minta susunan pengurus DK ini ya? 

Y : Gampang kalau itu. Nanti chat lewat Line 'kan bisa ya? 

N : Oke deh, mas. Thanks banget buat waktunya. Sukses juga nih buat 

skripsinya! 

Y : Sama-sama, mbak. Sip-sip (sambil bersalaman dan berjalan bersama 

ke arah gedung). 
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Wawancara dengan Kepala Bidang Pemasaran Disbudpar 

di Gedung Pandanaran Lt. 8, 21 Februari 2018 

 

N : Natasha (Peneliti) 

E : Eka Kriswati 

 

(Wawancara berlangsung di ruang kerja Bu Eka, dan suara diskusi dari ruang 

sebelah ikut terekam) 

 

N : Judul saya adalah Perencanaan Komunikasi Disbudpar Kota Semarang 

Terhadap Aktivitas Komunitas Denok Kenang Dalam Rangka 

Mencapai Tujuan Promosi Pariwisata. Nah, saya itu sudah melakukan 

riset, bu. Saya sudah membaca bahwa penyelenggaraan Denok Kenang 

adalah program kerja, ya? Jadi saya di sini, ingin menanyakan terkait 

bagaimana sih perencanaan komunikasi. Itu 'kan dikoordinasi, 

dikoordinasi oleh Disbudpar, ya? Jadi saya ingin mengetahui 

bagaimana sih perencanaan komunikasinya dari Disbudpar itu sendiri? 

E : Kepada? 

N : Kepada Komunitas Denok Kenang, bu. 

E : Lha begini, mbak. Itu 'kan kita sekarang sudah sedikit banyak melalui 

media sosial. Ya to? Ada grup komunitas. Jadi kita komunikasi bisa 

langsung, ee bisa tidak langsung. Langsung itu kita misalnya ada 

kegiatan apa, terus nanti ada promosi di  mana, itu kita ee lewat... 

N : Komunitas? 

E : Iya. Tugas-tugas. 

N : Kalau yang tidak langsung itu, lewat? 

E : Tidak langsung dalam arti misalnya dinas lain minta Denok Kenang 

untuk sebagai terima tamu, atau sebagai apa, itu ee tidak langsung. Ee 

'kan kita pilih. Mungkin ada kriteria-kriteria sesuai dengan kriteria 

masing-masing. Misalnya kalau kita terima tamu dari luar itu biasanya 

saya pilih Denok Kenang yang bisa berbahasa Inggris. Misalnya ada 

Korea, ya ada ndak yang bisa Bahasa Korea. Terus kemudian kalau 

cuma jaga tamu saja, berarti harus yang cantik. 

N : Jadi ada kriteria-kriteria khusus mungkin ya untuk penugasan? 

E : Iya, iya. 

N : Oh ya, bu. Sebelum memulai lebih jauh, saya ingin memastikan dulu. 

Ini untuk Disbudpar sendiri tupoksinya diatur oleh perat.. Peraturan 

Walikota Nomer 30 Tahun 2008, ya bu? 

E : Bentar.. (membuka buku kecil berisi catatan) 

N : Ya. 

E : Perda Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. 

N : Oh sudah. Kalau untuk tupoksinya, bu? 

E : Ee tugpoksinya, Perda Kota 5 Tahun 2015. 

N : Oh sebentar ibu. Saya catet dulu. Perda 5 Tahun? 

E : 2015. Itu bisa di-priksani lewat.. ha? Apa namanya? Google! 
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N : Nah, saya bu tadi nyarinya di website-nya pariwisata itu adanya 

keluarnya yang Per.. Perwal, Perwal 30 Tahun 2008. Jadi tentang yang 

penjabaran tupoksi. 

E : Itu 'kan yang 2015 mungkin belum 

N : Belum di-update ya, bu? 

E : Ya. 

N : Kalau untuk Denok Kenangnya itu sendiri sebenarnya merupakan 

perwujudan dari tugas atau fungsi yang mana sih, bu? Dari itu 'kan 

dalam peraturan banyak sekali untuk tugas dan fungsi dinas. 

E : Jadi untuk, kita kembalikan lagi pada tugasnya kita, ya. Untuk ikut 

serta kita nanti mempromosikan wisata di Kota Semarang. Tidak ee.. 

daya tarik wisatanya juga destinasi wisatanya. Jadi, berangkat dari situ 

kita, Denok Kenang kita yang nanti kita harapkan juga bisa ikut 

mempromosikan. Dengan tujuan akhir ya tentunya mereka nanti bisa 

ee.. nanti meningkatkan kunjungan wisata. Hehe. 

N : Harapan akhirnya seperti itu ya, bu? 

E : Ya. 

N : Nah, bu. Untuk penyelengaraan Denok Kenang sendiri ini 'kan sudah 

bertahun-tahun. Menurut beberapa finalis dari Denok Kenang juga 

bahawa Denok Kenang itu sudah ada sejak tahun 90-an katanya. 

E : Pertama itu tahun.. ya mungkin, ya? 

N : Cuma katanya baru ada komunitas tahun 2006? 

E : Ya. 

N : Nah, sebenarnya dari Bidang Pemasaran sendiri atau mungkin Seksi 

Promosi sudah melakukan semacam riset atau mungkin servey ke 

masyarakat belum sih, bu? 

E : Belum, belum. Belum. Ya nanti dengan harapan ada 'njenengan 

seperti ini saya dikasih. Haha. Jadi ada. Apa namanya? Sumbang 

sarannya kepada kami. 

N : Ada evaluasi juga ya, bu? 

E : Ee.. dapat evaluasi. Bener-bener ndak Komunitas Denok Kenang ini 

ee sesuai sama yang kita harapkan? 

N : Jadi, selama ini baru berdasarkan tujuan dari Disbudpar sendiri, 

langsung menyelenggarakan aja seperti itu? 

E : Ya. 

N : Kemudian kenapa bu, kok diadakannya rutin setiap tahun? Kenapa 

ndak 2 tahun, atau 3 tahun sekali? Ata mungkin 5 tahun sekalian? 

E : Emm. Karena itu program, ya? Karena sudah program, jadi memang 

kita setiap tahun ada. Kita juga ngikutin provinsi. Provinsi 'kan setiap 

tahun ada Duta Semarang. Jadi, kita itu pemilihan dari bawah, (tangan 

digerakkan menyimbolkan pengecurutan) dari Kota Semarang, 

Kabupaten Kota. Nanti tentunya ada duta wisata. 

N : Mas Mbak Jateng? 

E : Iya. Mas Mbak Jateng nanti 'kan segala berjenjang. Jadi, duta wisata 

Indonesia. 
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N : Kemudian bu, setelah terpilih juara Denok Kenang itu, apakah pihak 

dinas terus mengawasi atau memberikan terget tertentu nih? Bahwa 

setiap bulan kamu harus mengadakan kegiatan ini.. harus seperti ini. 

Ada ndak, bu? 

E : Kita ada arahan seperti itu. Nmaun karena komunitas sendiri juga 

dengan kesibukan masing-masing, mungkin dari sekian misalnya ya, 

kemarin tahun 2017, dari 25 Denok dan Kenang itu, ee ada kegiatan-

kegiatannya. Kemarin itu juga ada kegiatan paritisipasi sosial 

kemasyarakatan, ada di Car Free Day, dan lain-lain itu ada. Jadi, tetep 

kita pantau kegiatannya. Karena apapun 'kan memabwa nama dinas? 

N : Cuman ndak ditarget gitu ya, bu? Sebulan sekali harus ada kegiatan.. 

E : Maksudnya, ada program kerjanya atau tidak gitu, ya? Tidak. Tentatif 

saja. Ya, mungkin nanti ke depan, bisa komunitas ini bisa punya 

istilahnya program kerja lebih teratur. 

N : Kemudian bu, selama ini kira-kira Denok dan Kenang ini diukur 

kemanfaatan, kebermanfaatannya di masyarakat gimana.. 

E : Ukurannya ya berdasarkan itu tadi. Kecerdasannya, ya to? Tidak 

hanya secara fisik, cantik, tinggi, ndak.. Kita juga brain-nya itu kita, 

kecerdasannya itu juga, innerbeauty-nya juga. 

N : Brain, beauty, behaviour, ya, bu? 

E : Ya. 

N : Kemudian.. kalau dari setelah terpilih ini bu, juara-juara Denok 

Kenang, itu apakah ada briefing khusus, apakah setelah itu langsung 

dilepas begitu saja? 

E : Oh, ndak. Ada briefing khusus. 

N : Briefing-nya itu untuk? 

E : U.. ya.. Briefing-nya itu untuk tentunya gimana cara ee meningkatkan 

kunjungan, cara berpromosi, meningkatkan kunjungan, ya. Misalnya 

seperti itu. Dan mulai saya masuk sini, sudah saya mewajibkan setiap 

ee Denok Kenang itu 2 bulan sekali untuk update di IG-nya, wisata-

wisata di Kota Semarang. 

N : Jadi, ada patokan seperti itu, ya? 

E : Ya. 

N : Nah kalau untuk media sosial itu sendiri juga dipantau, dipegang oleh 

dinas, atau? 

E : Dinas ada. Saya pribadi juga mantau, jadi siapa saja yang update-nya 

misalnya di mana, like-nya udah dapat berapa? Seperti itu. 

N : Kalau untuk yang IG-nya Denok Kenang sendiri itu, bu.. itu dipegang 

oleh dinas atau oleh anak-anak Denok Kenang? 

E : Anak.. ee komunitas. 

N : Kemudian apakah selama perjalanan Denok Kenang ini, selama ada 

komunitas sejak tahun 2006 itu, apakah sudah pernah ada, setidaknya 

ada rencana dulu nih, bu, bahwa kita sepertinya harus melakukan riset 

dahulu untuk mengetahui sebenarnya Denok Kenang itu berfungsi apa 

tidak.. 
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E : Emm itu kemarin, mulai tahun kemarin itu saya sudah seperti itu. Jadi 

pemilihan Denok Kenang meskipun sudah mel.. melalui media sosial, 

kita juga media cetak, juga kami juga sosialisaikan ke tingkat 

kecamatan, kelurahan. Karena memang selama ini menurut saya 

sendiri, orang yang berdomisili di Kota Semarang, bener-bener 

penduduk Kota Semarang, itu 'kan juga antusias untuk mengikuti ini 

kurang. Makanya, ini sudah saya mulai, saya awali dengan sosialisasi. 

Misalnya, walaupun ini banyak yang dari luar, mahasiswa datang 

sendiri, tapi nanti, kemarin sudah kami lakukan melalui Lurah. Setiap 

kelurahan itu minimal mengirimkan 1 pasang, ada perwakakilan. 

N : Kemudian berarti belum ada kebijakn khusus ya, bu? Untuk mengatur 

aktivitas Denok Kenang? 

E : Belum ada, belum ada. Baru kok ini.. 

N : Jadi masih seperti diserahkan kepada komunitas sendiri. 

E : Ya, kita mantau.. 

N : Terus kemudian, kalau untuk, kata Bu Rosita itu 'kan setiap Denok 

Kenang pasti dapet tugas giliran, bu.. sesuai dengan? Event Calender? 

Nah, kebetulan saya nanti kepengen minta ya, bu. Untuk Event 

Calender, sama mungkin jadwal kalau ada pameran pariwisata, itu 'kan 

selalu ada, ya? 

E : Kalau penjadwalannya itu kita tidak, itu tadi. Sesuai dengan 

kebutuhan, jadi tidak bisa saya.. saya jadwal; oh event ini.. Kadang-

kadang kita juga memfasilitasi itu seperti ada tamu-tamu yang datang 

dari luar. Itu 'kan juga.. jadwalnya tidak bisa pas. 

N : Jadi, spontan juga gitu ya, bu, ya? 

E : Ya. 

N : Terus kemudian, ada rapat khusus ndak, bu? Dari internalnya dinas, 

terutama untuk Bidang Pemasaran, untuk membahas Komunitas Denok 

Kenang? 

E : Ada, kemarin sudah saya mulai. 

N : Gitu ya, bu? Itu dimulai sejak tahun ee sejak bulan? 

E : Baru.. ee.. seles.. November, ya November-an. Baru November 

kemarin. 

N : Kira-kira dalam rapat itu membahas apa? 

E : Ya membahas tentang bagaimana; yok, kita itu meningkatkan 

kunjungan wisata di Kota Semarang, seputar dengan tugpoksinya itu. 

Hehe. 

N : Ya, ya. 

E : Lha ini ke depan, ee saya juga pengen mengajak Komunitas Denok 

Kenang itu, ee saya meet 'kan jadi satu dengan komunitas-komunitas 

seperti penggiat wisata, BP2KS, seperti itu. Jadi, bisa lebih sinergis.. 

N : Bermanfaat? 

E : Iya.. 

N : Denok Kenang itu sendiri, bu, itu 'kan masih ada yang masih sekolah, 

ada yang masih kuliah, kalau misalkan mereka mendapatkan tugas, kata 
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Bu Rosita 'kan ada yang sampe ke luar kota segala, itu kebijakan dari 

dinas seperti apa, bu? Untuk waktu dan tenagas.. 

E : Ee.. 'kan gini ya, mbak. Awal mereka itu daftar ke Denok Kenang 'kan 

ada surat dari sekolahan juga, ada yang dari orangtua, eh orangtua atau 

wali, terus 'kan sudah dapet restu ya dari. Terus untuk dari dinas 'kan ya 

ada anggaran sendiri. 

N : Kalau sampai ke luar kota juga, menginap segala juga sudah menjadi 

tanggungjawab dinas? 

E : Iya. 

N : Kalau ke depannya nih, bu. Ini 'kan baru dimulai rapat terkait Denok 

Kenang, ibu ada rencanakah untuk melibatkan Denok Kenang dalam 

rapat-rapat gitu? 

E : Iya, ee ini sudah, sudah saya mulai. Milsanya besok saya ada kegiatan 

Monring Tea, untuk ee membahas ee Kota Lama, itu juga besok itu 

kegiatannya untuk meningkatkan ee destinasi wisata yang ada di Kota 

Lama. Jadi ya.. anak Denok Kenang ini saya libatkan juga. 

N : Kemudian, kita 'kan, tadi sudah sempet ibu singgung juga ya tentang 

menggunakan media sosial, kalo dalam.. sedikit menyinggung teori 

sebentar ya, bu, dalam ilmu komunikasi itu 'kan disebut bauran 

promosi. 

E : Iya. 

N : Dari bidang pemasaran sendiri, melakukan uji kebermanfaatan bauran 

promosi itu sendiri seperti apa? Misalnya, oh ternyata lewat sosial 

media sosialisasi berhasil kok. Lha itu tolok ukurnya berapa? 

E : Ininya sekian.. sekian? (ekspresi menebak) 

N : He'em. Ya. 

E : Nah, tolak ukurnya yang untuk, tolak ukur saya itu hanya kunjungan 

wisata, mbak. Jadi, secara secara luas, jadi tidak ada tolak ukur secara 

satu-satu. Jadi kita istilahnya tidak mikro, tapi makro. Jadi, secara luas. 

N : Apakah ada datanya, bu? Untuk kunjungan wisata? 

E : Ada! 

N : Nanti saya juga bisa minta? 

E : Ya. Kunjungan wisata dengan Bu Yayuk, ya.. 

N : Terus kemudian, kalau dari menurut ibu sendiri, atau mungkin 

mewakili dinas, apakah sebenarnya Denok Kenang ini bermanfaat? Dan 

sejauh apa, bu? 

E : Ya, bermanfaat. Memang sejauh ini belum maksimal, ya. Belum 

maksimal karena ya mungkin itu tadi komunitas sekian, kita butuh 

sekian, kadang juga ada kendala. 

N : Terus kalau untuk penyelenggaraan Denok Kenang sendiri itu di 

dalam bidang pemasaran, ada khusus ndak sih, bu? Untuk, satu tim 

khusus untuk mengurusi Denok Kenang? 

E : Ada! Ada Kasi-nya sendiri. Eh ini pas ndak datang. 

N : Yang seksi promosi itu bukan, bu? 

E : Ya, ya. 

N : Jadi, Bu Ratna itu yang mengurusi? 
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E : Ya. 

N : Untuk alokasi dana nih, bu. Nah, kita menyebut angka sedikit ya, bu. 

Untuk Denok Kenang sendiri, pen.. penyelenggaraannya dialokasikan 

dana seberapa besar? 

E : Kalau itu nanti, saya koordinasikan dulu, ya. Meskipun, meskipun 

sekarang 'kan era terbuka, tapi 'kan saya harus konsultasi dulu. 

N : Dengan teman staf yang lain ya, bu? 

E : Ya. 

N : Kira-kira dari ibu sendiri,a da ndak harapan khusus untuk anak-anak 

Komunitas Denok Kenang; kalian itu seharus.. sebaiknya bisa lebih 

begini begini.. 

E : Ee kalau menurut saya, anak-anak Denok Kenang itu ee bisa 

mengeluarkan hehe, potensinya, sekarang kan' zamannya zaman now, 

ya? Jadikan kita itu semua lebih ke anak-anak, makanya untuk ee 

pelaksanaan Denok Kenang tahun ini kita, saya juga panitianya 

melibatkan anak-anak itu sendiri. Panjenengan 'kan sudah tau, to? 

Roadshow-nya? Terus sampe di mana kemampuannya, ya.. Dan 

alhamdulilah, ini anak-anak Denok Kenang sekarang 'kan sudah go 

national juga, ya. Itu ada yang jadi artis, ada yang jadi putri-putri-an 

seperti itu. Nah, ke depan lebih untuk ee meningkatkan itu tadi, 

komunikasi dan bahasa tentunya. 'Kan orang promosi tidak lepas dari 

komunikasi dan penguasaan bahasa. Hehe. 

N : Betul, bu. 

 

(Wawancara ditutup dengan pengarahan saya ke meja Bu Yayuk untuk salinan 

data kunjungan wisata.) 
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Wawancara dengan Kepala Seksi Promosi Disbudpar 

di Gedung Pandanaran Lt. 8, 5 Maret 2018 

 

N : Natasha (Peneliti) 

R : M. C Ratnasari 

 

 

(Wawancara berlangsung menjelang jam makan siang di ruangan kantor Bidang 

Pemasaran. Bu Ratna sudah diberi penjelasan maksud kedatangan peneliti oleh Bu 

Eka) 

 

N : Saya tu penelitiannya tentang Denok Kenang, bu. Jadi saya mau melihat 

bagaimana perencanaan Disbudpar terhadap aktivitas Denok Kenang ke 

masyarakat. Kemarin saya juga sudah sempat wawancara banyak sama 

Bu Rosita dan Bu Eka juga sih, bu. 

R : Ya.. kalo untuk komunitas, langsung saja bisa wawancara ke komunitas. 

Lebih enak. 

N : Iya, bu. Saya juga sudah mewawancarai komunitas. Cuma saya 'kan 

butuh data lebih ya. bu. 

R : Oh ya, boleh. 

N : Bu Ratna ini bener Kasi Promosi, ya? Sudah menjabat sejak kapan, bu? 

R : Saya baru kok ini. Baru Oktober 2017 kemarin. Itu 'kan setiap berapa 

tahun.. di-rolling-rolling (sambil menggerakan jari membentuk 

lingkaran-lingkaran). 

N : Bu, kalo untuk Denok Kenang itu di internal dinas ada rapat khusus gitu 

ndak sih, bu? 

R : Kalau nangani Denok Kenang saya sudah sejak dulu. Sudah lama. 

Cuma kalau nangani.. aa artinya tanggungjawab khusus.. itu sejak 2017. 

Kalau menangani, saya itu dari dulu udah di dinas. Cuma dulu di lain 

urusan. Cuma dulu di penjurian saya ya nangani di tahun.. dari tahun ke 

tahun. Dari tahun ke tahun.. terus yang ditanya apa? Hehehe. 

N : Lha dari Seksi Promosi sendiri rapatnya seperti apa bu untuk 

membahas? 

R : Rapat? Ya kalau rapat kita rapat persiapan terlebih dahulu. Karena dari 

nol ya, dari nol, kita itu perma kali rapat persiapan. Kita mau gimana.. 

kita menentukan-menentukan.. sasarannya.. kebijakannya, tujuannya apa. 

Umpama ini ya tahun 2018, berarti kita ancang-ancangnya sudah tahun 

kemarin. Jadi di tahun 2018 kita mau buat gimana, dan kapan 

pelaksanaannya. Tahun 2018 kemarin kita rencanakan Denok Kenang 

dalam rangka HUT Kota Semarang. Berarti, kita melaksanakannya 

sebelum 2 Mei. Kita cari info di Diknas, kaitannya sama jadwal anak 

sekolah dan kuliah ya. Anak sekolah kalau SMA, ternyata ujiannya di 

awal April. Jadi kita melaksanakannya di akhir April. Terus kalau anak 

kuliah, fleksibel ya? Kalau anak sekolah 'kan masih di bawah.. langsung 

guru-guru, jadi tidak bisa nyusul. Setelahnya kita tetapkan tanggal. 

Tahun ini katakanlah 21 April. Dengan harapan anak-anak sudah selesai 
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ujian. Nah, dari tanggal 21 itu kita tarik mundur. Soalnya di tanggal 2 

Mei 'kan sudah harus terpilih, jadi kita tarik mundur. Tanggal 21 itu 

seminggu, ketemulah 28. Berarti grand-nya 28. Selanjutnya yang kitaa 

pikirkan, tempat. Tempat mana yang bisa menjual? Katakanlah yang bisa 

dilihat orang banyak. Beberapa tahun emang kita di Java Mall, ya? Tapi 

ternyata di tanggal itu.. dipake. Ngrubah tanggal lagi.. 'kan kita kasian 

sama anak-anak sekolah. Akhirnya kita ambil solusi ganti tempat, kita 

cari tempat yang bisa. Akhirnya di DP Mall, dulu tahun berapa juga 

pernah di DP Mall. Ee kita emang mbidiknya di mall, di tempat umum, 

dilihat orang banyak, dan biar anak-anak nyaman gitu lho. Anak-anak 

yang mengikuti bisa lebih nyaman, kalau pas jeda mereka bisa.. jalan 

santai. Tujuannya kita juga supaya bisa dikenal masyarakat. Nah sudah 

'kan? Kita sudah punya tanggal, tempat, terus kita nentuin sasaran kita. 

Anak-anak SMA, dari umur 17 sampe 25. Kemudian kita mau 

Roadshow. Kita mau Roadshow berapa kali dan di mana saja.. 

kitaRoadshow di sekolahan sama di kampus. Juga kita adain Public 

Roadshow yang di PIP. Kita sewa di sana karena aksesnya mudahlah 

katakan.. untuk apa.. untuk anak-anak yang belum tentu bisa kita datangi 

sekolah atau kampusnya.. kita sediakan waktu di Sabtu. Sabtu 'kan 

banyakan longgar waktu. Udah rapatnya itu macem-macemlah. Rapat 

tempat, koordinasi tempat, terus anak-anak komunitas yang tahun 

kemarin kita libatkan. Anak-anak terlibat jadi panitia, penjurian, kalau 

cuma kita-kita tok ndak mampu. Dan.. dan memang kita berharap, anak-

anak yang berada di depan, kita yang di belakang. Kita support, anak-

anak yang di depan. Memang kalau dulu-dulu, anak-anak dipegang 

penuh oleh dinas. Tapi ini pelan-pelan kita support anak-anak yang.. di 

depan. Karena saya lihat mereka mampu kok. Mereka punya 

kemampuan, punya potensi, dan bisa. Bisa! Digilirlah penempatan 

mereka, waktu pendaftaran, yang jaga. Terus yang hari Sabtu, yang 

laumni-alumni bisa ngisi, jadikan speaker. Jadi katakanlah kalau kita 

yang tua-tua ini, bosenlah anak-anak. Jadi mereka anak-anak.. masih ada 

di satu komunitas. Meskipun sudah ada yang kerja ke mana ke mana ke 

mana.. mereka tetap tergabung di satu komunitas. Biar apa? Biar 

memotivasi para peserta yang baru. Jadi biar pembicaranya bukan kita, 

kalau tahun-tahun dulu emang kita. Kita dampingi, kalau ada kesulitan 

kita dampingi. Mereka yang di depan, biar latihan ngomong juga. 

Silakan! Ini juga praktek untuk berani tampil di depan, berani presentasi 

lah.. saya lihat mereka baik, mulus, nanti tinggal kita poles-poles dikit. 

Tidak kita tinggal, tidak. Kemudian untuk persiapan-persiapan yang lain, 

pendaftaran tetep jalan to.. online juga, di sini juga. Kemudian.. 

persiapan lain-lain kayak vendor-vendor. Vendor.. ee kita.. kalau vendor 

emang masih kita yang pegang. Anak-anak membantu tapi belum penuh. 

Tapi saya yakin suatu saat nanti bisa penuh. Terus juri! Kira-kira jurinya 

siapa ya.. tiap tahun kita ganti-ganti. Biar ada.. ee ada variasi. Buat tahun 

ini ada juri yang dari audisi sampe grand kita buat sama. Biar tahu 

perjalanannya. Audisi, pembekalan, sampe macem-macem ini jadi 
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ketemu nilainya. Ada rapat-rapat untuk pembobotan nilai, sudah. Tinggal 

nanti pelaksanannya aja. Itu juga nanti ada pembagiannya. Juri A 

mengampu apa. Juri B apa. 'Kan ada bagiannya sendiri-sendiri. Ada 

pariwisata, kepribadian, public speaking, sama.. ee budaya! Tes tertulis 

bagaimana, tes wawancara bagaimana? Berembuglah! Kita mendampingi 

juri. Udah kalau pendaftaran 'kan kita tinggal mantau anak-anak 

komunitas ya. Ee persiapan audisi, dari tempat, penataannya gimana, 

dekornya gimana. Saya tetep menggandeng temen-temen, kalau saya 

sendiri ya ndak sanggup. Kemudian kita persiapan pembekalan-

pembekalan itu dengan juri. Kemudian di grand.. eh hadiah. Kalau dari 

kita tok kok kurang greget gitu? Kita cari sponsor, biar menyemangati 

adik-adik. Nego-nego. ada yang langsung oke, ada yang masih proses.. 

itu nanti ke depannya tinggal (sebagian suara hilang karena microphone 

terhalang kursi). Terus nanti hari-h nya.. persiapan panggung, dekor, 

lighting, semuanya. Karena sudah kita bagi kepanitiannya, jadi jalan 

sendiri. Kita tinggal calling-calling. Semoga saja lancar ke depannya. 

Sampe terpilih anak-anak dan kemudian ada tugas-tugas mereka.. 

N : Kalau untuk tahun 2017 kemarin, saya 'kan harus ada datanya.. kalau 

bisa saya dapat rincian anggarannya, bu? 

R : Sebenarnya.. ya, nduk. Rincian anggaran tidak boleh dikeluarkan. 

karena itu adalah rahasia perusahaan. Itu tidak diizinkan, tetapi hanya 

boleh sebatas kegiatannya aja. Kalau nanti izin boleh tidaknya harus izin 

dulu ke Sekdis. Ya mungkin juga cuma buat penelitian, saya mah boleh-

boleh aja. Wong cuma gitu. Tapi 'kan kita.. sesuatu anggaran, angka itu 

harus izin. Ada kode etiknya. Nanti saya bilang dulu ya.. kalau boleh ya 

nanti saya hubungin. Ini lagi pada rapat di Balaikota. 

N : Siap, bu. Kalau patung ini penggambaran Denok Kenang ya, bu? 

(menunjuk ke dua buah patung di depan pintu kantor). 

R : Iya! 

N : Dipajang di situ buat apa, bu? Tujuannya? 

R : Ya.. untuk ini 'kan.. apa untuk memperkenalkan ikonnya.. duta 

wisatanya Kota Semarang tu Denok Kenang. 'Kan tiap daerah ada 

namanya sendiri-sendiri, kalau Jawa Tengah 'kan Mas-Mbak, kalau 

Jakarta 'kan Abang-None.. itu 'kan dengan pakiannya yang khas. Bajunya 

ganti-ganti. Biasa kita bawa kalau pas pameran. Disesuaikan.. 

N : Untuk promosi Denok Kenang, selain lewat banner? Saya sering lihat 

banner itu di DP Mall ada, di lantai 2 ya ada.. 

R : Kalau publikasinya.. ya kita banner, baliho. Baliho emang nanti 

mendekati, soalnya ada waktu sewa. Biasanya seminggu sebleum. Terus 

ada selebaran-selebaran berupa leaflet.. terus medsos, juga media-media, 

lewat siaran radio, koran-koran. 

 

(Wawancara diakhiri dengan pengisian formulir pendaftaran peserta audisi Denok 

oleh peneliti).  
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LAMPIRAN 2 

 

FOTO BERSAMA NARASUMBER 

 

Foto Bersama Kepala Bidang Pemasaran dan Kepala Seksi Promosi Disbudpar 

 
Sumber: Dokumentasi Pribadi 

 

Foto Bersama Kepala Seksi Promosi Disbudpar, Ketua Komunitas Denok Kenang 

2017 dan Peserta Public Roadshow III 

 
Sumber: Komunitas Denok Kenang Tahun 2017 
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Foto Bersama Denok Tahun 2017 

 
Sumber: Dokumentasi Pribadi 
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LAMPIRAN 3 

 

FOTO KEGIATAN PUBLIC ROADSHOW III (10 FEBRUARI 2018) 

 

Beberapa Peserta Public Roadshow 

 
Sumber: Dokumentasi Pribadi 

 

Sesi Tanya Jawab 

 
Sumber: Dokumentasi Pribadi 

 

Slide Presentasi 

 
Sumber: Dokumentasi Pribadi 
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LAMPIRAN 4 

 

DOKUMENTASI AUDISI HINGGA KARANTINA 

KOMUNITAS DENOK KENANG TAHUN 2017 

 

Video Rangkaian Acara Audisi Komunitas Denok Kenang 

 
Sumber: Instagram @denokkenangsmg 

 

 

Foto Profil Peserta Audisi Denok Kenang Tahun 2017-2018 
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Sumber: Instagram @denokkenangsmg 

 

Pelatihan Softskill Membatik 

 
Sumber: Instagram @denokkenangsmg 

 

Berolahraga Bersama Menjelang Babak Final 

 
Sumber: Instagram @denokkenangsmg 

 

 

 

  



 

34 
 

LAMPIRAN 5 

 

DOKUMENTASI PENYELENGGARAAN BABAK FINAL 

PEMILIHAN DENOK KENANG TAHUN 2017 

 

 
Sumber: Instagram @denokkenangsmg 

 

 
Sumber: Instagram @denokkenangsmg 
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Sumber: Instagram @denokkenangsmg 

 

 

Sumber: Instagram @denokkenangsmg 
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LAMPIRAN 6 

 

KEGIATAN KOMUNITAS DENOK KENANG TAHUN 2017-2018 

 

Mengedukasi Masyarakat Tentang Tugas Denok Kenang dan Kepariwisataan 

Kota Semarang Melalui Media Sosial 

Sumber: Instagram @denokkenangsmg 

 

Mempromosikan Acara Pemilihan Denok Kenang Tahun 2018-2019 Melalui 

Media Sosial 

 

Sumber: Instagram @denokkenangsmg 
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Menjadi Penerima Tamu dalam Berbagai Acara Pemerintahan, maupun Pameran 

Pariwisata dan Kebudayaan 

 

Sumber: Instagram @denokkenangsmg  

 

 

Sumber: Instagram @denokkenangsmg 
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Sumber: Instagram @denokkenangsmg 

 

Menjalani Pelatihan Kemampuan Public Speaking 

 

Sumber: Instagram @denokkenangsmg 
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Menyelenggarakan Kegiatan Terkait Promosi Pariwisata dan Kebudayaan Kota 

Semarang 

 

Sumber: Instagram @denokkenangsmg 

 

Membagikan Dokumentasi Kegiatan yang Telah Dilaksanakan Komunitas Denok 

Kenang 

 

Sumber: Instagram @denokkenangsmg 
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Terlibat dalam Kegiatan Sosial Kemasyarakatan 

 

Sumber: Instagram @denokkenangsmg 

 

Menjalin Keakraban dengan Para Penggiat Wisata, Biro Travel, dan Pemandu 

Wisata 

 

Sumber: Instagram @denokkenangsmg 
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LAMPIRAN 7 

 

TAMPILAN HALAMAN MEDIA SOSIAL DISBUDPAR 

 

Tampilan Halaman Facebook Disbudpar 

 
 

Tampilan Halaman Twitter Disbudpar 
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Tampilan Halaman Instagram Disbudpar 

 
 

Tampilan Situs Web Disbudpar 
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LAMPIRAN 8 

 

TAMPILAN HALAMAN MEDIA SOSIAL 

KOMUNITAS DENOK KENANG 

 

Tampilan Halaman Facebook Komunitas Denok Kenang 

 
 

Tampilan Halaman Twitter Komunitas Denok Kenang 
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Tampilan Halaman Instagram Komunitas Denok Kenang 
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LAMPIRAN 9 

 

STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA DISBUDPAR 

Sumber: Sekretariat Disbudpar, 5 Maret 2018 

 

 



94.49% Originality 5.51% Similarity 356 Sources

Doc vs Internet + Library

Web sources: 267 sources found
1. https://travel.detik.com/advertorial-news-block-travel/d-3515080/semarang-cari-duta-wisata-lewat-aja… 0.58%
2. http://pencakarlangit182.blogspot.com/2012/01/makalah-promosi.html 0.58%
3. https://mahadua.wordpress.com/2014/02/24/makalah-promosi 0.58%
4. http://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jip/article/download/3101/2960 0.49%
5. http://pamboedifiles.blogspot.com/2015/02/pemilihan-denok-kenang-kota-semarang.html 0.46%
6. http://pamboedifiles.blogspot.co.id/2015/02/pemilihan-denok-kenang-kota-semarang.html 0.46%
7. http://gayahidup.republika.co.id/berita/gaya-hidup/pesona-indonesia/17/05/30/oqr93o423-semarang… 0.46%
8. https://lampungpro.com/post/4289/dicari-duta-wisata-denokkenang-semarang-2017 0.46%
9. http://docplayer.info/32500023-Dinas-kebudayaan-tugas-pokok-dan-fungsi.html 0.43%
10. http://docplayer.info/48218925-Tenun-gringsing-di-desa-tenganan-pagringsingan-karangasem-bali-… 0.43%
11. http://denokkenangssemarang.blogspot.com 0.42%
12. https://taufikzk.wordpress.com/2016/02/01/pengertian-pariwisata 0.41%
13. http://docplayer.info/37317871-Analisis-efisiensi-obyek-wisata-di-kabupaten-wonosobo.html 0.41%
14. https://cakberrypariela.wordpress.com/2015/03/20/dinas-kebudayaan-pariwisata-kota-surabaya-te… 0.4%
15. https://id.123dok.com/document/lq53vp3z-pengaruh-musik-dj-terhadap-persepsi-perilaku-dan-pena… 0.4%
16. http://harjonbasri.blogspot.com/2014/11/analisis-dan-interpretasi-data.html 0.38%
17. http://effendi13.blogspot.com/2016/01/proposal-pengelolaan-arsip-dalam.html 0.37%
18. https://tradventuremakassar.wordpress.com/2016/06/08/bentuk-bentuk-edukasi-dan-kemitraan-da… 0.35%
19. http://fshiddieqkf.blogspot.com/2013/06/peran-mahasiswa-dalam-mengembangkan.html 0.35%
20. https://lppmunigresblog.files.wordpress.com/2016/05/cahaya-kampus-jurnal-volume-13-no-2-2015-… 0.35%
21. http://desawisatakotagede.blogspot.com/2016/01/teori-desa-wisata.html 0.35%
22. https://asatu.id/2018/02/04/14557 0.32%
23. https://id.123dok.com/document/nq746dvq-analisis-kemampuan-komunikasi-matematis-pada-mod… 0.32%
24. http://digilib.uinsby.ac.id/80/6/Bab%203.pdf 0.31%
25. http://erpandsima.blogspot.com/2015/04/fenomena-meme-di-media-sosial-dan.html 0.31%
26. http://belajarbahasa-bahasaindonesia.blogspot.com/2012/05/contoh-penulisan-metode-penelitian.… 0.31%
27. http://pengertianakomodasiperhotelan.blogspot.com/2015/01/makalah-akomodasi-perhotelan.html 0.3%
28. https://id.123dok.com/document/lq52g7q4-pengaruh-bauran-pemasaran-jasa-terhadap-minat-berku… 0.3%
29. https://id.123dok.com/document/qo5vlkky-perencanaan-museum-istana-balla-lompoa-kabupaten-b… 0.27%
30. https://ideageografer.blogspot.com/2015/06/geografi-industri-dan-pariwisata.html 0.27%
31. https://konsepblackbook.blogspot.com/2013/04/konsep-dasar-pariwisata.html 0.27%
32. http://etheses.uin-malang.ac.id/1160/7/11510064%20Bab%203.pdf 0.25%
33. https://www.kaskus.co.id/thread/50ce96b91dd719aa6600000b/perilaku-masturbasi-dan-hubungan… 0.25%
34. https://skripsimahasiswa.blogspot.com/2007/11/penelitian-kualitatif-metode-kualitatif.html 0.24%
35. https://vdocuments.site/documents/jesp-ed-4-vol-2-nov-2012.html 0.24%
36. http://jks.fikes.unsoed.ac.id/index.php/jks/article/viewFile/198/92 0.24%
37. http://febmanajemenunsika.blogspot.com/2015/06/analisis-strategi-pemasaran-pt.html 0.24%
38. http://www.gunadarma.ac.id/library/articles/graduate/psychology/2009/Artikel_10504128.pdf 0.24%
39. http://eprints.umpo.ac.id/2480/2/BAB%20I.pdf 0.24%
40. https://lppmunigresblog.files.wordpress.com/2016/05/cahaya-kampus-jurnal-volume-13-no-1-2015-… 0.23%
41. http://liachristy.blogspot.com/2011/12/proposal-metodologi-penelitian.html 0.23%
42. http://prabowodaud.blogspot.com/2016/11/metode-pengumpulan-data-dalam-penelitian.html 0.23%
43. https://skripsimahasiswa.blogspot.com/2016/01/jenis-penelitian.html 0.22%
44. https://muhfathurrohman.wordpress.com/category/metodologi-penelitian/page/2 0.22%

14.m1.0003 Emanuelle N...
Uploaded: 04/05/2018
Checked: 04/05/2018

Similarity
Similarity from a chosen source
Possible character replacementabc

Citation
References

https://travel.detik.com/advertorial-news-block-travel/d-3515080/semarang-cari-duta-wisata-lewat-ajang-denok-kenang-2017
http://pencakarlangit182.blogspot.com/2012/01/makalah-promosi.html
https://mahadua.wordpress.com/2014/02/24/makalah-promosi
http://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jip/article/download/3101/2960
http://pamboedifiles.blogspot.com/2015/02/pemilihan-denok-kenang-kota-semarang.html
http://pamboedifiles.blogspot.co.id/2015/02/pemilihan-denok-kenang-kota-semarang.html
http://gayahidup.republika.co.id/berita/gaya-hidup/pesona-indonesia/17/05/30/oqr93o423-semarang-berburu-duta-wisata-2017
https://lampungpro.com/post/4289/dicari-duta-wisata-denokkenang-semarang-2017
http://docplayer.info/32500023-Dinas-kebudayaan-tugas-pokok-dan-fungsi.html
http://docplayer.info/48218925-Tenun-gringsing-di-desa-tenganan-pagringsingan-karangasem-bali-skripsi.html
http://denokkenangssemarang.blogspot.com
https://taufikzk.wordpress.com/2016/02/01/pengertian-pariwisata
http://docplayer.info/37317871-Analisis-efisiensi-obyek-wisata-di-kabupaten-wonosobo.html
https://cakberrypariela.wordpress.com/2015/03/20/dinas-kebudayaan-pariwisata-kota-surabaya-terhadap-paguyuban-cak-ning-pembinaan-kah-atau-pembinasaan
https://id.123dok.com/document/lq53vp3z-pengaruh-musik-dj-terhadap-persepsi-perilaku-dan-penampilan-para-pengunjung-di-liquid-cafe-semarang.html
http://harjonbasri.blogspot.com/2014/11/analisis-dan-interpretasi-data.html
http://effendi13.blogspot.com/2016/01/proposal-pengelolaan-arsip-dalam.html
https://tradventuremakassar.wordpress.com/2016/06/08/bentuk-bentuk-edukasi-dan-kemitraan-dan-kerjasama-dalam-memasarkan-bola-pitue
http://fshiddieqkf.blogspot.com/2013/06/peran-mahasiswa-dalam-mengembangkan.html
https://lppmunigresblog.files.wordpress.com/2016/05/cahaya-kampus-jurnal-volume-13-no-2-2015-desember.doc
http://desawisatakotagede.blogspot.com/2016/01/teori-desa-wisata.html
https://asatu.id/2018/02/04/14557
https://id.123dok.com/document/nq746dvq-analisis-kemampuan-komunikasi-matematis-pada-model-pbl-dengan-pendekatan-saintifik-berdasarkan-gaya-belajar-siswa-kelas-viii.html
http://digilib.uinsby.ac.id/80/6/Bab+3.pdf
http://erpandsima.blogspot.com/2015/04/fenomena-meme-di-media-sosial-dan.html
http://belajarbahasa-bahasaindonesia.blogspot.com/2012/05/contoh-penulisan-metode-penelitian.html
http://pengertianakomodasiperhotelan.blogspot.com/2015/01/makalah-akomodasi-perhotelan.html
https://id.123dok.com/document/lq52g7q4-pengaruh-bauran-pemasaran-jasa-terhadap-minat-berkunjung-kembali-ke-wonders-water-world-waterpark-cbd-polonia-medan.html
https://id.123dok.com/document/qo5vlkky-perencanaan-museum-istana-balla-lompoa-kabupaten-bantaeng-provinsi-sulawesi-selatan.html
https://ideageografer.blogspot.com/2015/06/geografi-industri-dan-pariwisata.html
https://konsepblackbook.blogspot.com/2013/04/konsep-dasar-pariwisata.html
http://etheses.uin-malang.ac.id/1160/7/11510064+Bab+3.pdf
https://www.kaskus.co.id/thread/50ce96b91dd719aa6600000b/perilaku-masturbasi-dan-hubungan-seksual-setelah-menonton-vcd-porno-pada-mahasiswa
https://skripsimahasiswa.blogspot.com/2007/11/penelitian-kualitatif-metode-kualitatif.html
https://vdocuments.site/documents/jesp-ed-4-vol-2-nov-2012.html
http://jks.fikes.unsoed.ac.id/index.php/jks/article/viewFile/198/92
http://febmanajemenunsika.blogspot.com/2015/06/analisis-strategi-pemasaran-pt.html
http://www.gunadarma.ac.id/library/articles/graduate/psychology/2009/Artikel_10504128.pdf
http://eprints.umpo.ac.id/2480/2/BAB+I.pdf
https://lppmunigresblog.files.wordpress.com/2016/05/cahaya-kampus-jurnal-volume-13-no-1-2015-agustus.doc
http://liachristy.blogspot.com/2011/12/proposal-metodologi-penelitian.html
http://prabowodaud.blogspot.com/2016/11/metode-pengumpulan-data-dalam-penelitian.html
https://skripsimahasiswa.blogspot.com/2016/01/jenis-penelitian.html
https://muhfathurrohman.wordpress.com/category/metodologi-penelitian/page/2
https://corp.unicheck.com/


45. http://www.pekerjadata.com/2014/08/Skripsi-APLIKASI-MANAJEMEN-RISIKO-PEMBIAYAAN-MU… 0.21%
46. http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/668/jbptunikompp-gdl-fauziamarw-33391-4-unikom_f-.pdf 0.2%
47. http://erni-widiastuti.blogspot.com/2011/10/modul-manajemen-pemasaran.html 0.18%
48. https://www.slideshare.net/anwani9/laporan-penelitian-pengaruh-daya-tarik-dan-fasilitas-wisata-ter… 0.17%
49. http://www.readbag.com/eprints-undip-ac-id-18139-1-masithoh 0.17%
50. http://eprints.uny.ac.id/45842/1/AdrianHiraHimawan_12808141029.pdf 0.17%
51. http://sitiroikhanah.blogspot.com/2013/01/konsep-diri-remaja-pasca-ketergantungan.html 0.17%
52. https://abineoagus.wordpress.com/2010/12/10 0.17%
53. https://www.slideshare.net/noraindra/makalah-penelitian-kualitatif-32632677 0.17%
54. http://proposalskirpsi.blogspot.com/2013/11/analisis-peran-pondok-pesantren.html 0.17%
55. http://mufazzalit.blogspot.com/2015/12/contoh-makalah-teknik-analisis-data.html 0.17%
56. https://moryaritonang.wordpress.com/category/uncategorized 0.17%
57. http://mihsanahmad0.blogspot.com/2014/10/metode-kualitatif.html 0.17%
58. http://eprints.undip.ac.id/40779/3/BAB_III.pdf 0.17%
59. http://kresnaarsenal.blogspot.com/2015/10/strategi-guru-dalam-pembentukan.html 0.17%
60. https://www.slideshare.net/izarjk/analisis-perubahan-tingkahlaku-dampak-game-online-terhadap-p… 0.17%
61. https://statistikpengantar.blogspot.com/2015/04/pengertian-populasi-dan-sampel-dalam.html 0.16%
62. https://jurnalsimbolika.files.wordpress.com/2016/12/junaidi-pranata-sembiring.pdf 0.16%
63. http://information4lecture.blogspot.com/2011/03/org-baek-mo-bagi2-info.html 0.16%
64. http://metodologinurelghazy.blogspot.com/2015/08/populasi-dan-sampel.html 0.16%
65. http://mpsi.umm.ac.id/files/file/267-276%20muh_%20zefry.pdf 0.16%
66. https://hudcenter.wordpress.com/2015/02/06/urgensi-perencanaan-komunikasi-dalam-sebuah-org… 0.16%
67. http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/Jurnal-Anggi-Septia-Nizarwan-1901100900… 0.16%
68. http://adasemuua.blogspot.com/2016/02/analisis-data-kualitatif.html 0.16%
69. https://id.123dok.com/document/nzw958vy-pengaruh-selebriti-dan-pesan-terhadap-keputusan-pem… 0.16%
70. http://www.karyatulisku.com/2017/10/contoh-populasi-dan-sampel-penelitian.html 0.16%
71. http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/31858/1/ASISAH-FDK.pdf 0.16%
72. http://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/10/E%20Journal%20(10-20-16… 0.15%
73. http://metagunawan.blogspot.com/2015/09/teknik-analisis-data.html 0.15%
74. https://murdilalu.wordpress.com/2012/04/01/sistem-kekerabatan-masyarakat-desa-jerowaru-sebu… 0.15%
75. http://telenteyan.blogspot.com/2013/07/upaya-guru-bk-dalam-mengurangi-perilaku.html 0.15%
76. http://www.pekerjadata.com/2014/05/PENGARUH-CELEBRITY-ENDORSER-TERHADAP-MINAT-… 0.15%
77. https://anannur.wordpress.com/2010/07/08/analisis-data-dalam-penelitian-kualitatif-model-spradle… 0.14%
78. http://tipulu-twt.blogspot.com/2013/06/analisispengaruh-brand-image-citra.html 0.14%
79. http://nurhibatullah.blogspot.com/2016/02/penelitian-pengembangan-development.html 0.14%
80. https://landsart.wordpress.com/2015/01/16/analisis-dampak-fisik-pariwisata-dan-ekowisata-denga… 0.14%
81. http://www.spengetahuan.com/2015/12/20-pengertian-pariwisata-menurut-para-ahli-terlengkap.html 0.14%
82. http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/MTV/article/download/1539/1626 0.14%
83. https://www.slideshare.net/HermanSjahruddin/persepsi-mahasiswa-strata-satu-akuntansi-terhadap… 0.14%
84. https://www.slideshare.net/andrietrisaksono/pengembangan-kepariwisataan-dan-ekonomi-kreatif-n… 0.14%
85. https://nuryuwandalinda.wordpress.com/2016/06/30/konservasi-arsitektur-kawasan-menteng 0.14%
86. http://download.portalgaruda.org/article.php?article=189987&val=6468&title=ANALISIS%20METO… 0.14%
87. http://jurnalpemasaran.petra.ac.id/index.php/mar/article/view/19771/19011 0.14%
88. http://rajawaligarudapancasila.blogspot.com/2015/01/perlunya-sdm-pariwisata-berkualitas-dan_6.h… 0.14%
89. http://bk112004.blogspot.com/2014/01/metode-penelitian-eksperimen.html 0.14%
90. https://www.slideshare.net/anwani9/laporan-penelitian-analisis-pengaruh-daya-tarik-wisata-aksesib… 0.14%
91. http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/download/58/1613 0.14%
92. https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/6332/Daftar%20Pustaka.pd… 0.14%
93. https://arumpakardoc.blogspot.com/2015/01/artikel-survei-perilaku-seks-bebas.html 0.14%
94. http://www.lib.ui.ac.id/naskahringkas/2015-09/S46021-Ronny%20Khalishadi%20Suryanegara 0.14%
95. http://riset.unisma.ac.id/index.php/jpm/article/view/207 0.14%
96. https://core.ac.uk/download/pdf/78392873.pdf 0.14%
97. http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/666/jbptunikompp-gdl-bonifasius-33296-4-unikom_b-i.pdf 0.14%
98. https://id.123dok.com/document/eqop8j0z-pengaruh-administrasi-perpajakan-dan-sanksi-perpajak… 0.14%
99. http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/MTV/article/view/1539/0 0.14%
100. http://download.portalgaruda.org/article.php?article=359004&val=8240&title=PERILAKU%20SOS… 0.14%
101. http://cendikiapendidikan.blogspot.com/2015/05/makalah-penelitian-pengembangan-reseach.html 0.14%
102. https://faridanursyahidah.files.wordpress.com/2012/05/penelitian-eksperimen_farida.pdf 0.14%

14.m1.0003 Emanuelle N...
Uploaded: 04/05/2018
Checked: 04/05/2018

Similarity
Similarity from a chosen source
Possible character replacementabc

Citation
References

http://www.pekerjadata.com/2014/08/Skripsi-APLIKASI-MANAJEMEN-RISIKO-PEMBIAYAAN-MURABAHAH-PADA-BMT-SYARIAH-PARE-KEDIRI.html
http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/668/jbptunikompp-gdl-fauziamarw-33391-4-unikom_f-.pdf
http://erni-widiastuti.blogspot.com/2011/10/modul-manajemen-pemasaran.html
https://www.slideshare.net/anwani9/laporan-penelitian-pengaruh-daya-tarik-dan-fasilitas-wisata-terhadap-kepuasan-wisatawan-di-ekowisata-gunung-api-purba-nglanggeranpatuk-gunung-kidul-yogyakarta-80360581
http://www.readbag.com/eprints-undip-ac-id-18139-1-masithoh
http://eprints.uny.ac.id/45842/1/AdrianHiraHimawan_12808141029.pdf
http://sitiroikhanah.blogspot.com/2013/01/konsep-diri-remaja-pasca-ketergantungan.html
https://abineoagus.wordpress.com/2010/12/10
https://www.slideshare.net/noraindra/makalah-penelitian-kualitatif-32632677
http://proposalskirpsi.blogspot.com/2013/11/analisis-peran-pondok-pesantren.html
http://mufazzalit.blogspot.com/2015/12/contoh-makalah-teknik-analisis-data.html
https://moryaritonang.wordpress.com/category/uncategorized
http://mihsanahmad0.blogspot.com/2014/10/metode-kualitatif.html
http://eprints.undip.ac.id/40779/3/BAB_III.pdf
http://kresnaarsenal.blogspot.com/2015/10/strategi-guru-dalam-pembentukan.html
https://www.slideshare.net/izarjk/analisis-perubahan-tingkahlaku-dampak-game-online-terhadap-perilaku-sosial-remaja-di-tinjau-dari-pendekatan-behavior
https://statistikpengantar.blogspot.com/2015/04/pengertian-populasi-dan-sampel-dalam.html
https://jurnalsimbolika.files.wordpress.com/2016/12/junaidi-pranata-sembiring.pdf
http://information4lecture.blogspot.com/2011/03/org-baek-mo-bagi2-info.html
http://metodologinurelghazy.blogspot.com/2015/08/populasi-dan-sampel.html
http://mpsi.umm.ac.id/files/file/267-276+muh_+zefry.pdf
https://hudcenter.wordpress.com/2015/02/06/urgensi-perencanaan-komunikasi-dalam-sebuah-organisasi
http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/Jurnal-Anggi-Septia-Nizarwan-190110090014.pdf
http://adasemuua.blogspot.com/2016/02/analisis-data-kualitatif.html
https://id.123dok.com/document/nzw958vy-pengaruh-selebriti-dan-pesan-terhadap-keputusan-pembelian-yang-dimoderasi-oleh-keterlibatan-konsumen-terhadap-produk-studi-pada-iklan-televisi-kartu-as-telkomsel.html
http://www.karyatulisku.com/2017/10/contoh-populasi-dan-sampel-penelitian.html
http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/31858/1/ASISAH-FDK.pdf
http://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/10/E+Journal+%2810-20-16-04-13-51%29.pdf
http://metagunawan.blogspot.com/2015/09/teknik-analisis-data.html
https://murdilalu.wordpress.com/2012/04/01/sistem-kekerabatan-masyarakat-desa-jerowaru-sebuah-kajian-sejarah-sosial-2
http://telenteyan.blogspot.com/2013/07/upaya-guru-bk-dalam-mengurangi-perilaku.html
http://www.pekerjadata.com/2014/05/PENGARUH-CELEBRITY-ENDORSER-TERHADAP-MINAT-BELI-KONSUMEN-PADA-SEPEDA-MOTOR-JENIS-JUPITER-MX.html
https://anannur.wordpress.com/2010/07/08/analisis-data-dalam-penelitian-kualitatif-model-spradley-studi-etnografi
http://tipulu-twt.blogspot.com/2013/06/analisispengaruh-brand-image-citra.html
http://nurhibatullah.blogspot.com/2016/02/penelitian-pengembangan-development.html
https://landsart.wordpress.com/2015/01/16/analisis-dampak-fisik-pariwisata-dan-ekowisata-dengan-environmental-impact-assessment
http://www.spengetahuan.com/2015/12/20-pengertian-pariwisata-menurut-para-ahli-terlengkap.html
http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/MTV/article/download/1539/1626
https://www.slideshare.net/HermanSjahruddin/persepsi-mahasiswa-strata-satu-akuntansi-terhadap-pendidikan-profesi-akuntansi-ppak-studi-pada-universitas-hasanuddin-makassar
https://www.slideshare.net/andrietrisaksono/pengembangan-kepariwisataan-dan-ekonomi-kreatif-nasional-2013
https://nuryuwandalinda.wordpress.com/2016/06/30/konservasi-arsitektur-kawasan-menteng
http://download.portalgaruda.org/article.php?article=189987&val=6468&title=ANALISIS+METODE+DAN+PROSEDUR+PELAKSANAAN+REKRUTMEN+DAN+SELEKSI+UNTUK+MENDAPATKAN+KARYAWAN+YANG+BERMUTU+%28Studi+Kasus+pada+Perusahaan+Daerah+Air+Minum+%28PDAM%29+Kota+Malang%29
http://jurnalpemasaran.petra.ac.id/index.php/mar/article/view/19771/19011
http://rajawaligarudapancasila.blogspot.com/2015/01/perlunya-sdm-pariwisata-berkualitas-dan_6.html
http://bk112004.blogspot.com/2014/01/metode-penelitian-eksperimen.html
https://www.slideshare.net/anwani9/laporan-penelitian-analisis-pengaruh-daya-tarik-wisata-aksesibilitas-fasilitas-dan-tarif-terhadap-minat-wisatawan-berkunjung-kembali-ke-waduk-sermo-kulon-progo-yogyakarta
http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/download/58/1613
https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/6332/Daftar+Pustaka.pdf?sequence=14
https://arumpakardoc.blogspot.com/2015/01/artikel-survei-perilaku-seks-bebas.html
http://www.lib.ui.ac.id/naskahringkas/2015-09/S46021-Ronny+Khalishadi+Suryanegara
http://riset.unisma.ac.id/index.php/jpm/article/view/207
https://core.ac.uk/download/pdf/78392873.pdf
http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/666/jbptunikompp-gdl-bonifasius-33296-4-unikom_b-i.pdf
https://id.123dok.com/document/eqop8j0z-pengaruh-administrasi-perpajakan-dan-sanksi-perpajakan-terhadap-penerimaan-pajak-studi-kasus-pada-kantor-pelayanan-pajak-pratama-sumedang.html
http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/MTV/article/view/1539/0
http://download.portalgaruda.org/article.php?article=359004&val=8240&title=PERILAKU+SOSIAL+ANAK+REMAJA+KORBAN+BROKEN+HOME+DALAM+BERBAGAI+PERSPEKTIF+%28Suatu+Penelitian+di+SMPN+18+Kota+Banda+Aceh%29
http://cendikiapendidikan.blogspot.com/2015/05/makalah-penelitian-pengembangan-reseach.html
https://faridanursyahidah.files.wordpress.com/2012/05/penelitian-eksperimen_farida.pdf
https://corp.unicheck.com/


103. https://navelmangelep.wordpress.com/2012/04/01/penelitian-pengembangan-development-resear… 0.14%
104. https://arumpakardoc.blogspot.com/2013/07/survei-perilaku-seks-bebas-remaja-di.html 0.14%
105. https://idtesis.com/strategi-pemasaran-pariwisata-dinas-pariwisata-dan-kebudayaan-kota-semara… 0.13%
106. https://selfebriani.wordpress.com/2015/12/29/makalah-kepariwisataan-potensi-museum-wayang 0.13%
107. https://www.scribd.com/doc/292143857/Pengaruh-Promosi-Dan-Harga-Produk-Terhadap-Keputus… 0.13%
108. https://idtesis.com/skripsi-komunikasi-strategi-pemasaran-pariwisata-disbudpar-kota-semarang 0.13%
109. http://jodhy21.blogspot.com/2013/10/kumpulan-judul-proposal-skripsi-ilmu.html 0.13%
110. https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/5985/234_245%20RETNO%20MARSIT… 0.12%
111. http://docplayer.info/30844174-Prosiding-seminar-nasional-strategi-pembelajaran-dan-pengemban… 0.12%
112. http://kautsarkimiatus.blogspot.com/2017/03/makalah-metode-penelitian-dan.html 0.12%
113. http://docplayer.info/55698427-Sales-marketing-department.html 0.12%
114. http://e-journal.uajy.ac.id/8706/1/JURNALEM18739.pdf 0.12%
115. http://saefulmamun.blogspot.com/2014/12/manajemen-mutu-sekolah-smama.html 0.12%
116. http://docplayer.info/148029-Pemanfaatan-media-internet-dalam-pembelajaran-pendidikan-agama… 0.12%
117. http://ahmadpurnamairawan.blogspot.com/2014/04/dasar-pemasaran-bab-8-14.html 0.11%
118. https://lindanoer.wordpress.com/2014/01/08/strategi-promosi-penjualan 0.11%
119. http://skripsi-skripsiun.blogspot.com/2014/10/skripsi-manajemenanalisis-persepsi.html 0.11%
120. http://download.portalgaruda.org/article.php?article=291458&val=2283&title=PENGARUH%20SA… 0.11%
121. http://proposalpeneliti.blogspot.com/2016/02/skripsi-kesejahteraan-keluarga-pedagang.html 0.11%
122. http://kumpulanmakalahmanajemen.blogspot.com/2015/05/makalah-strategi-meningkatkan-sales… 0.11%
123. http://www.readbag.com/jurnalmpmfeunja-files-wordpress-2009-01-vol1no12009revisi 0.11%
124. https://alvanlovi.wordpress.com/2013/12/25/promosi-penjualan 0.11%
125. https://afidburhanuddin.files.wordpress.com/2012/05/analisis-validitas-data-dan-reliabilitas-data_v… 0.11%
126. https://en.wikibooks.org/wiki/Business_Strategy/Overview_of_Strategic_Planning 0.1%
127. https://amusementlogic.com/encyclopaedia 0.1%
128. https://savincentblog.wordpress.com/2016/12 0.1%
129. http://syafriyadi45.blogspot.com/2012/10/usul-penelitian.html 0.09%
130. http://purnamaalam71.blogspot.com/2011/07/dampak-pariwisata-terhadap-perubahan.html 0.09%
131. https://id.123dok.com/document/lq5n4o7q-analisis-kemampuan-berpikir-kreatif-matematis-melalu… 0.09%
132. http://abcd.unsiq.ac.id/source/LP3MPB/Jurnal/Jurnal%20Ekonomi/2017/Volume%2012%20No%… 0.09%
133. https://eddiestp.wordpress.com/2012/01/20/analisi-apbd-kota-medan-2012-untuk-bidang-pariwisa… 0.09%
134. https://id.123dok.com/document/ky6e5x7z-analisis-pengaruh-kualitas-pelayanan-promosi-produk… 0.09%
135. http://iswandivaqih.blogspot.com/2013/04/pengaruh-suku-bunga-dan-mata-uang.html 0.09%
136. http://repository.upi.edu/11252/6/S_PSR_0900170_Chapter3.pdf 0.09%
137. https://tutywaruwu.wordpress.com/penelitian-kuantitatif 0.09%
138. http://balikujegeg.blogspot.com/2009/05/definisi-pariwisata.html 0.09%
139. http://lybar-accounting.blogspot.com/2015/06/penilaian-kinerja-dengan-konsep.html 0.09%
140. http://ketutyoginugraha.blogspot.com/2013/12/makalah-analisis-data_5241.html 0.09%
141. http://ajhik.blogspot.com 0.09%
142. https://andanirmala.wordpress.com/2015/02/26/contoh-hasillaporan-proyek-penelitian-studi-lapan… 0.09%
143. http://hafizanpdp.blogspot.com 0.09%
144. http://docplayer.info/43582946-Analisis-framing-robert-n-entman-atas-pemberitaan-reklamasi-telu… 0.09%
145. https://www.idrc.ca/sites/default/files/openebooks/561-8/index.html 0.09%
146. https://www.paperdue.com/topic/leadership-traits-essays 0.09%
147. https://www.paperdue.com/topic/executive-summary-essays 0.09%
148. http://sailova.blogspot.com 0.09%
149. https://nurulauliamediabki.wordpress.com/2017/06/01/laporan-observasi-dinas-sosial-kota-bandu… 0.09%
150. http://tonysoegi.blogspot.com/2013/10/promotion-mix-bauran-promosi.html 0.09%
151. https://mochamonca.wordpress.com/author/mochamonca 0.09%
152. http://ilmu-politik-ubakrie.blogspot.com/2013/06/analisis-pengaruh-pihak-swasta-terhadap_9439.… 0.09%
153. http://masalahkeuangandaerah.blogspot.com/2014/02/analisis-kemandirian-keuangan-daerah.html 0.09%
154. http://adenuraini35.blogspot.com/2015/02/metodologi-penelitian-kualitatif.html 0.09%
155. https://vdocuments.site/documents/rrrrrt.html 0.09%
156. https://adam-aprilian.blogspot.com/2014/12/emaslim.html 0.08%
157. http://eprints.dinus.ac.id/8546/1/jurnal_11851.pdf 0.08%
158. https://id.123dok.com/document/yj7wll6y-pengaruh-keragaman-produk-kualitas-produk-dan-perse… 0.08%
159. http://wwwkumpulanskripsi.blogspot.com/2008/11/pengaruh-kualitas-pelayanan-harga.html 0.08%
160. http://hadfi-ibadurrahman.blogspot.com/2012/01/analisis-data-penelitian-kualitatif-dan.html 0.08%

14.m1.0003 Emanuelle N...
Uploaded: 04/05/2018
Checked: 04/05/2018

Similarity
Similarity from a chosen source
Possible character replacementabc

Citation
References

https://navelmangelep.wordpress.com/2012/04/01/penelitian-pengembangan-development-research
https://arumpakardoc.blogspot.com/2013/07/survei-perilaku-seks-bebas-remaja-di.html
https://idtesis.com/strategi-pemasaran-pariwisata-dinas-pariwisata-dan-kebudayaan-kota-semarang-tahun-2006-2007
https://selfebriani.wordpress.com/2015/12/29/makalah-kepariwisataan-potensi-museum-wayang
https://www.scribd.com/doc/292143857/Pengaruh-Promosi-Dan-Harga-Produk-Terhadap-Keputusan-Pembelian-Pada-Krupuk-Udang
https://idtesis.com/skripsi-komunikasi-strategi-pemasaran-pariwisata-disbudpar-kota-semarang
http://jodhy21.blogspot.com/2013/10/kumpulan-judul-proposal-skripsi-ilmu.html
https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/5985/234_245+RETNO+MARSITIN.pdf%3Bsequence%3D1
http://docplayer.info/30844174-Prosiding-seminar-nasional-strategi-pembelajaran-dan-pengembangan-bahan-ajar-akuntansi-berbasis-implementasi-kurukulum-2013.html
http://kautsarkimiatus.blogspot.com/2017/03/makalah-metode-penelitian-dan.html
http://docplayer.info/55698427-Sales-marketing-department.html
http://e-journal.uajy.ac.id/8706/1/JURNALEM18739.pdf
http://saefulmamun.blogspot.com/2014/12/manajemen-mutu-sekolah-smama.html
http://docplayer.info/148029-Pemanfaatan-media-internet-dalam-pembelajaran-pendidikan-agama-islam-di-kelas-ict-information-and-communication-technologies-sma-negeri-8-yogyakarta.html
http://ahmadpurnamairawan.blogspot.com/2014/04/dasar-pemasaran-bab-8-14.html
https://lindanoer.wordpress.com/2014/01/08/strategi-promosi-penjualan
http://skripsi-skripsiun.blogspot.com/2014/10/skripsi-manajemenanalisis-persepsi.html
http://download.portalgaruda.org/article.php?article=291458&val=2283&title=PENGARUH+SALES+PROMOTION+TERHADAP+PERILAKU+PEMBELIAN+SECARA+IMPULSE+BUYINGWANITA+BEKERJA+PADA+MATAHARI+DEPARTMENT+STORE+PLAZA+CITRA+PEKANBARU
http://proposalpeneliti.blogspot.com/2016/02/skripsi-kesejahteraan-keluarga-pedagang.html
http://kumpulanmakalahmanajemen.blogspot.com/2015/05/makalah-strategi-meningkatkan-sales.html
http://www.readbag.com/jurnalmpmfeunja-files-wordpress-2009-01-vol1no12009revisi
https://alvanlovi.wordpress.com/2013/12/25/promosi-penjualan
https://afidburhanuddin.files.wordpress.com/2012/05/analisis-validitas-data-dan-reliabilitas-data_veta-meiriani_oke.pdf
https://en.wikibooks.org/wiki/Business_Strategy/Overview_of_Strategic_Planning
https://amusementlogic.com/encyclopaedia
https://savincentblog.wordpress.com/2016/12
http://syafriyadi45.blogspot.com/2012/10/usul-penelitian.html
http://purnamaalam71.blogspot.com/2011/07/dampak-pariwisata-terhadap-perubahan.html
https://id.123dok.com/document/lq5n4o7q-analisis-kemampuan-berpikir-kreatif-matematis-melalui-pembelajaran-model-core-ditinjau-dari-kemandirian-siswa.html
http://abcd.unsiq.ac.id/source/LP3MPB/Jurnal/Jurnal+Ekonomi/2017/Volume+12+No+1/1.+Yusqi+Mahfud+-+ANALISIS+PENGARUH+PROMOSI%2C+EMOSI+POSITIF+DAN+STORE+ENVIRONMENT+TERHADAP+PERILAKU+IMPULSE+BUYING.pdf
https://eddiestp.wordpress.com/2012/01/20/analisi-apbd-kota-medan-2012-untuk-bidang-pariwisata-dan-penanaman-modal
https://id.123dok.com/document/ky6e5x7z-analisis-pengaruh-kualitas-pelayanan-promosi-produk-dan-harga-terhadap-keputusan-pembelian-konsumen-pada-kasimura-supermart-di-medan.html
http://iswandivaqih.blogspot.com/2013/04/pengaruh-suku-bunga-dan-mata-uang.html
http://repository.upi.edu/11252/6/S_PSR_0900170_Chapter3.pdf
https://tutywaruwu.wordpress.com/penelitian-kuantitatif
http://balikujegeg.blogspot.com/2009/05/definisi-pariwisata.html
http://lybar-accounting.blogspot.com/2015/06/penilaian-kinerja-dengan-konsep.html
http://ketutyoginugraha.blogspot.com/2013/12/makalah-analisis-data_5241.html
http://ajhik.blogspot.com
https://andanirmala.wordpress.com/2015/02/26/contoh-hasillaporan-proyek-penelitian-studi-lapangan-slp-taman-nasional-bromo-tengger-semeru
http://hafizanpdp.blogspot.com
http://docplayer.info/43582946-Analisis-framing-robert-n-entman-atas-pemberitaan-reklamasi-teluk-jakarta-di-majalah-tempo.html
https://www.idrc.ca/sites/default/files/openebooks/561-8/index.html
https://www.paperdue.com/topic/leadership-traits-essays
https://www.paperdue.com/topic/executive-summary-essays
http://sailova.blogspot.com
https://nurulauliamediabki.wordpress.com/2017/06/01/laporan-observasi-dinas-sosial-kota-bandung
http://tonysoegi.blogspot.com/2013/10/promotion-mix-bauran-promosi.html
https://mochamonca.wordpress.com/author/mochamonca
http://ilmu-politik-ubakrie.blogspot.com/2013/06/analisis-pengaruh-pihak-swasta-terhadap_9439.html
http://masalahkeuangandaerah.blogspot.com/2014/02/analisis-kemandirian-keuangan-daerah.html
http://adenuraini35.blogspot.com/2015/02/metodologi-penelitian-kualitatif.html
https://vdocuments.site/documents/rrrrrt.html
https://adam-aprilian.blogspot.com/2014/12/emaslim.html
http://eprints.dinus.ac.id/8546/1/jurnal_11851.pdf
https://id.123dok.com/document/yj7wll6y-pengaruh-keragaman-produk-kualitas-produk-dan-persepsi-harga-terhadap-minat-beli-konsumen-pada-rumah-warna-galeria-mall-yogyakarta-1.html
http://wwwkumpulanskripsi.blogspot.com/2008/11/pengaruh-kualitas-pelayanan-harga.html
http://hadfi-ibadurrahman.blogspot.com/2012/01/analisis-data-penelitian-kualitatif-dan.html
https://corp.unicheck.com/


161. http://wwwkumpulanskripsi.blogspot.com/2008/11/pengaruh-kualitas-produk-promosi-dan.html 0.08%
162. https://adam-aprilian.blogspot.com/2014/12/metode-penelitian.html 0.08%
163. http://docplayer.info/46202763-Bab-iv-hasil-penelitian-dan-pembahasan.html 0.07%
164. http://docplayer.info/41806390-Bab-iii-metodologi-penelitian.html 0.07%
165. https://datakata.files.wordpress.com/2015/01/kamp-06.pdf 0.07%
166. https://id.123dok.com/document/6qm7xj7q-analisis-kepuasan-nasabah-terhadap-layanan-perum-… 0.07%
167. http://docplayer.info/40734910-Analisis-pengaruh-profitabilitas-likuiditas-dan-struktur-aktiva-terha… 0.07%
168. https://id.123dok.com/document/dy48nl9q-analisis-tingkat-kepuasan-pelanggan-terhadap-kualita… 0.07%
169. http://skripsi.narotama.ac.id/files/ANALISIS%20SISTEM%20PENGENDALIAN%20INTERNAL%… 0.07%
170. http://eprints.undip.ac.id/29541/1/Jurnal_3.pdf 0.07%
171. https://id.123dok.com/document/8ydklvlq-pengaruh-subsidiaries-audit-complexity-dan-opini-audit… 0.07%
172. http://jurnal.polsri.ac.id/index.php/admniaga/article/download/633/471 0.07%
173. http://fe-akuntansi.unila.ac.id/download/06032013-0711031012.pdf 0.07%
174. http://docplayer.info/46203099-Analisis-pengaruh-rasio-keuangan-dalam-prediksi-financial-distres… 0.07%
175. http://docplayer.info/43105954-Perhitungan-value-at-risk-var-berdasarkan-model-autoregressive-c… 0.07%
176. http://docplayer.info/25783201-Model-regresi-data-panel-berganda.html 0.07%
177. https://adriansyahnantu.wordpress.com/page/3 0.07%
178. https://www.slideshare.net/Uofa_Unsada/pengaruh-kualitas-pelayanan-dan-citra-merek-brand-ima… 0.07%
179. https://id.123dok.com/document/wq2xk8ez-analisis-pengaruh-keputusan-dan-kebijakan-perusah… 0.07%
180. http://eprints.undip.ac.id/39000/1/AGUSTI.pdf 0.07%
181. https://core.ac.uk/download/pdf/11715696.pdf 0.07%
182. http://docplayer.info/34681888-Analisis-pengaruh-financial-leverage-terhadap-laba-perusahaan-pa… 0.07%
183. https://adriansyahnantu.wordpress.com/page/2 0.07%
184. http://muhammadmustikaanugrah.blogspot.com 0.07%
185. https://text-id.123dok.com/document/wq2xk8ez-analisis-pengaruh-keputusan-dan-kebijakan-peru… 0.07%
186. http://eprints.undip.ac.id/23448/1/ANALISIS_PENGARUH_MOTIVASI_DAN_KEPUASAN_KERJ… 0.07%
187. https://www.slideshare.net/Uofa_Unsada/analisis-asosiasi-merek-brand-association-inbox-dan-da… 0.07%
188. http://docplayer.info/30567597-Bab-iii-metode-penelitian-yang-berlandaskan-pada-filsafat-positivis… 0.07%
189. https://adriansyahnantu.wordpress.com/category/uncategorized/page/2 0.07%
190. https://oktaibrahim82.wordpress.com/2014/06/09/artikel-pengaruh-pengangguran-dan-tingkat-kem… 0.07%
191. http://wisatadanbudaya.blogspot.com/2010/03/pariwisata-budaya-dan-peran-serta.html 0.07%
192. http://docplayer.info/30788247-Analisis-kebijakan-pendanaan-dan-rasio-perputaran-modal-kerja-te… 0.07%
193. http://analisisskripsi.blogspot.com/2011/06/pengaruh-kandungan-informasi-keuangan.html 0.07%
194. http://zorayapelu.blogspot.com/2009/04/method-of-qualitative.html 0.07%
195. http://fahrudin.weebly.com/uploads/1/3/9/6/13969720/hub_disiplin_dan_pengawasan_thd_efektifi… 0.07%
196. http://docplayer.info/31182804-Perancangan-kebutuhan-jumlah-optimal-karyawan-berdasarkan-an… 0.07%
197. http://blog.ub.ac.id/yoanpricilia 0.07%
198. https://www.slideshare.net/TIUPH2013/analisis-strategi-perusahaan-pada-bolt 0.07%
199. https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id/catalogue/2010.html 0.07%
200. https://demoel.wordpress.com/2009/05/26/penggunaan-pengaruh-telepon-genggam-terhadap-inte… 0.07%
201. https://afidburhanuddin.files.wordpress.com/2012/05/variabel-dan-data-penelitian_erwin-melani_o… 0.07%
202. http://adhy543.blogspot.com/2016/02/implementasi-program-corporate-social.html 0.07%
203. https://id.123dok.com/document/oz1x45dq-implementasi-sistem-manajemen-mutu-iso-900-pada… 0.07%
204. https://ilmumanajemendanakuntansi.blogspot.com/2013/01/analisis-kinerja-keuangan-pemerinta… 0.07%
205. http://lib.unnes.ac.id/18378/1/1511409041.pdf 0.07%
206. http://reinanumala.blogspot.com/2014/03/laporan-epidemiologi-penyakit-tidak.html 0.07%
207. https://maunur1201110010.wordpress.com/artikel/peran-pola-asuh-dalam-upaya-pembentukan-k… 0.07%
208. https://www.paperdue.com/topic/customer-expectations-essays 0.06%
209. https://www.paperdue.com/topic/customer-satisfaction-essays 0.06%
210. http://www.admissions.ufl.edu/apply/freshman 0.06%
211. https://www.4tests.com/main/searchexam.asp?dispdesk=d 0.06%
212. https://en.wikipedia.org/wiki/Marketing_communications 0.06%
213. https://id.123dok.com/document/rz33plmz-pengaruh-kesadaran-merek-dan-persepsi-resiko-terha… 0.06%
214. https://karya2011.wordpress.com/2011/01/31/promosi-sebagai-bagian-dari-pemasaran 0.06%
215. http://biemha2801.blogspot.com/2012 0.06%
216. http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/5555/7/T1_1320100124_Daftar%20Pustaka.pdf 0.06%
217. https://www.paperdue.com/topic/experiential-essays 0.06%
218. http://muthiaesa.blogspot.com 0.06%

14.m1.0003 Emanuelle N...
Uploaded: 04/05/2018
Checked: 04/05/2018

Similarity
Similarity from a chosen source
Possible character replacementabc

Citation
References

http://wwwkumpulanskripsi.blogspot.com/2008/11/pengaruh-kualitas-produk-promosi-dan.html
https://adam-aprilian.blogspot.com/2014/12/metode-penelitian.html
http://docplayer.info/46202763-Bab-iv-hasil-penelitian-dan-pembahasan.html
http://docplayer.info/41806390-Bab-iii-metodologi-penelitian.html
https://datakata.files.wordpress.com/2015/01/kamp-06.pdf
https://id.123dok.com/document/6qm7xj7q-analisis-kepuasan-nasabah-terhadap-layanan-perum-pegadaian-kantor-cabang-warung-jambu-bogor.html
http://docplayer.info/40734910-Analisis-pengaruh-profitabilitas-likuiditas-dan-struktur-aktiva-terhadap-struktur-modal-pada-perusahaan-manufaktur-yang-terdaftar-di-bei.html
https://id.123dok.com/document/dy48nl9q-analisis-tingkat-kepuasan-pelanggan-terhadap-kualitas-pelayanan-akar-cafe-bogor.html
http://skripsi.narotama.ac.id/files/ANALISIS+SISTEM+PENGENDALIAN+INTERNAL+ATAS+PIUTANG+PADA+PT+GAMA+INTI+SAMUDERA.pdf
http://eprints.undip.ac.id/29541/1/Jurnal_3.pdf
https://id.123dok.com/document/8ydklvlq-pengaruh-subsidiaries-audit-complexity-dan-opini-auditor-independen-terhadap-audit-report-lag-studi-empiris-pada-perusahaan-manufaktur-yang-terdaftar-di-bursa-efek-indonesia-periode-2011-2013.html
http://jurnal.polsri.ac.id/index.php/admniaga/article/download/633/471
http://fe-akuntansi.unila.ac.id/download/06032013-0711031012.pdf
http://docplayer.info/46203099-Analisis-pengaruh-rasio-keuangan-dalam-prediksi-financial-distress-pada-perusahaan-manufaktur-yang-terdaftar-di-bei-pada-tahun.html
http://docplayer.info/43105954-Perhitungan-value-at-risk-var-berdasarkan-model-autoregressive-conditional-heteroscedasticity-arch.html
http://docplayer.info/25783201-Model-regresi-data-panel-berganda.html
https://adriansyahnantu.wordpress.com/page/3
https://www.slideshare.net/Uofa_Unsada/pengaruh-kualitas-pelayanan-dan-citra-merek-brand-image-terhadap-loyalitas-nasabah-perum-pegadaian-pada-perum-pegadaian-cabang-bekasi-timur
https://id.123dok.com/document/wq2xk8ez-analisis-pengaruh-keputusan-dan-kebijakan-perusahaan-terhadap-nilai-perusahaan.html
http://eprints.undip.ac.id/39000/1/AGUSTI.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/11715696.pdf
http://docplayer.info/34681888-Analisis-pengaruh-financial-leverage-terhadap-laba-perusahaan-pada-perusahaan-manufaktur-yang-terdaftar-di-bei-tahun-skripsi.html
https://adriansyahnantu.wordpress.com/page/2
http://muhammadmustikaanugrah.blogspot.com
https://text-id.123dok.com/document/wq2xk8ez-analisis-pengaruh-keputusan-dan-kebijakan-perusahaan-terhadap-nilai-perusahaan.html
http://eprints.undip.ac.id/23448/1/ANALISIS_PENGARUH_MOTIVASI_DAN_KEPUASAN_KERJA_TERHADAP_KINERJA_KARYAWAN_DENGAN_LAMA_KERJA_SEBAGAI.pdf
https://www.slideshare.net/Uofa_Unsada/analisis-asosiasi-merek-brand-association-inbox-dan-dahsyat-berdasarkan-persepsi-mahasiswa-universitas-darma-persada
http://docplayer.info/30567597-Bab-iii-metode-penelitian-yang-berlandaskan-pada-filsafat-positivisme-digunakan-untuk-meneliti-pada.html
https://adriansyahnantu.wordpress.com/category/uncategorized/page/2
https://oktaibrahim82.wordpress.com/2014/06/09/artikel-pengaruh-pengangguran-dan-tingkat-kemiskinan-terhadap-pembangunan-ekonomi
http://wisatadanbudaya.blogspot.com/2010/03/pariwisata-budaya-dan-peran-serta.html
http://docplayer.info/30788247-Analisis-kebijakan-pendanaan-dan-rasio-perputaran-modal-kerja-terhadap-profitabilitas-koperasi-usaha-di-surabaya-tahun.html
http://analisisskripsi.blogspot.com/2011/06/pengaruh-kandungan-informasi-keuangan.html
http://zorayapelu.blogspot.com/2009/04/method-of-qualitative.html
http://fahrudin.weebly.com/uploads/1/3/9/6/13969720/hub_disiplin_dan_pengawasan_thd_efektifitas_kinerja.pdf
http://docplayer.info/31182804-Perancangan-kebutuhan-jumlah-optimal-karyawan-berdasarkan-analisis-beban-kerja-untuk-meningkatkan-produktivitas-kerja.html
http://blog.ub.ac.id/yoanpricilia
https://www.slideshare.net/TIUPH2013/analisis-strategi-perusahaan-pada-bolt
https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id/catalogue/2010.html
https://demoel.wordpress.com/2009/05/26/penggunaan-pengaruh-telepon-genggam-terhadap-interaksi-sosial-remaja
https://afidburhanuddin.files.wordpress.com/2012/05/variabel-dan-data-penelitian_erwin-melani_oke.pdf
http://adhy543.blogspot.com/2016/02/implementasi-program-corporate-social.html
https://id.123dok.com/document/oz1x45dq-implementasi-sistem-manajemen-mutu-iso-900-pada-pdam-tirtanadi-medan.html
https://ilmumanajemendanakuntansi.blogspot.com/2013/01/analisis-kinerja-keuangan-pemerintah.html
http://lib.unnes.ac.id/18378/1/1511409041.pdf
http://reinanumala.blogspot.com/2014/03/laporan-epidemiologi-penyakit-tidak.html
https://maunur1201110010.wordpress.com/artikel/peran-pola-asuh-dalam-upaya-pembentukan-kedisiplinan-anak-usia-dini
https://www.paperdue.com/topic/customer-expectations-essays
https://www.paperdue.com/topic/customer-satisfaction-essays
http://www.admissions.ufl.edu/apply/freshman
https://www.4tests.com/main/searchexam.asp?dispdesk=d
https://en.wikipedia.org/wiki/Marketing_communications
https://id.123dok.com/document/rz33plmz-pengaruh-kesadaran-merek-dan-persepsi-resiko-terhadap-minat-beli-konsumen-pada-online-store-survei-pada-konsumen-di-dsvn-bandung.html
https://karya2011.wordpress.com/2011/01/31/promosi-sebagai-bagian-dari-pemasaran
http://biemha2801.blogspot.com/2012
http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/5555/7/T1_1320100124_Daftar+Pustaka.pdf
https://www.paperdue.com/topic/experiential-essays
http://muthiaesa.blogspot.com
https://corp.unicheck.com/


219. https://id.123dok.com/document/1y946djq-pengaruh-kompetensi-auditor-terhadap-kualitas-audit-… 0.06%
220. https://www.paperdue.com/topic/engagement-essays 0.06%
221. http://docplayer.me/31299113-Hefte-til-norsk-skriftlig.html 0.06%
222. https://www.slideshare.net/azulitolokito/cmd-presentasi 0.06%
223. https://en.wikipedia.org/wiki/Marketing_communication 0.06%
224. https://eprints.uns.ac.id/view/subjects/H1.html 0.06%
225. https://www.scu.edu/engineering/graduate/graduate-bulletin/departments 0.06%
226. https://documents.mx/education/ryokan-catalogue-2011.html 0.06%
227. https://studyabroad.shiksha.com/student-guide-to-new-zealand-nz-guidepage-245 0.06%
228. https://id.123dok.com/document/6zk7me4q-pengaruh-pemeriksaan-pajak-dan-pengetahuan-wajib… 0.06%
229. https://www.fau.edu/academic/registrar/FAUcatalog/business.php 0.06%
230. http://www.workabilityutah.org/documents/youth/toolkit/assessments/Career%20Planning%20Be… 0.06%
231. https://vdocuments.site/pengaruh-kualitas-layanan-terhadap-wom-word-of-mouth-melalui-kepuasa… 0.06%
232. http://docplayer.me/7411900-Elverum-avdeling-for-folkehelsefag-andreas-nymo.html 0.06%
233. http://docplayer.me/40889842-A-laere-a-bidra-en-studie-av-to-integreringstiltak-i-oslo.html 0.06%
234. https://id.123dok.com/document/6qm8dv8z-pengaruh-citra-merek-dan-kepercayaan-merek-terhad… 0.06%
235. https://www.slideshare.net/Kurniawanildi/buku-ii-penilaianportofolio 0.06%
236. http://www.mass.gov/eohhs/docs/dph/quality/boards/nursing/nursing-news-july12.doc 0.06%
237. https://www.slideshare.net/kurniawanbramanta/kampanye-earth-hour-dan-ramah-lingkungan-stud… 0.06%
238. https://www.ivytech.edu/studenthandbook/index.html 0.06%
239. http://dr-suparyanto.blogspot.com/2013/04/sekilas-tentang-mekanisme-koping.html 0.06%
240. https://www.facebook.com/abakartih/about 0.06%
241. https://wikivisually.com/wiki/Marketing_communications 0.06%
242. http://digilib.uin-suka.ac.id/26480/1/12220082_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf 0.06%
243. https://www.insidehighered.com/news/2014/04/30/look-landscape-pathway-programs-internationa… 0.06%
244. https://skripsistikes.files.wordpress.com/2009/08/26.pdf 0.06%
245. https://www.christian-page.com/?port=128 0.06%
246. http://docplayer.me/2162078-Lokalhistorie-som-partsinnlegg-i-rovviltdebatten.html 0.06%
247. https://gustianarozi.files.wordpress.com/2011/12/bab-iii2.pdf 0.06%
248. https://www.scribd.com/document/132740371/pengaruh-jumlah-kunjungan-wisatawan-terhadap-p… 0.06%
249. https://pedagoteca.wordpress.com/acerca-de 0.06%
250. http://www.cnn.com/CNN/Programs/anderson.cooper.360/blog/2006/10/should-kids-be-taught-in-… 0.06%
251. http://catalog.utk.edu/content.php?catoid=19&navoid=2113 0.06%
252. https://www.ashford.edu/catalog-online-graduate-programs.htm 0.06%
253. http://amalniam.blogspot.com/2016/03/efektifitas-antara-komres-betadin.html 0.06%
254. https://www.kent.ac.uk/careers/psychotests.htm 0.06%
255. http://docplayer.me/26360623-Hefte-til-norsk-skriftlig.html 0.06%
256. https://www.milligan.edu/pa 0.06%
257. http://sucianimade.blogspot.com/2009/04/kompetensi-penelitian-dan-pengembangan.html 0.06%
258. http://catalog.utk.edu/content.php?catoid=2&navoid=27 0.06%
259. http://www.academypublication.com/issues/past/tpls/vol04/07/30.pdf 0.06%
260. http://mpsi.umm.ac.id/files/file/360-%20373%20Rindra%20Risdiantoro%2C%20Iswinarti%2C%2… 0.06%
261. https://quizlet.com/12821946/esl-mtel-flash-cards 0.06%
262. http://septianino.blogspot.com/2016/08/skripsi-pengaruh-dana-pihak-ketiga.html 0.06%
263. http://docplayer.me/4824911-Generasjon-perfekt-moter-veggen.html 0.06%
264. http://contohmarketingplan.blogspot.com/2016/12/contohsloganmakananmenarik.html 0.06%
265. http://faculty.wiu.edu/WA-Thompson/null/nullbib.htm 0.06%
266. https://id.123dok.com/document/6zk79n4q-pengaruh-kecukupan-modal-kredit-bermasalah-rasio-… 0.06%
267. http://makalahtugaspaper.blogspot.com/2011/04/pengaruh-variabel-bauran-pemasaran.html 0.06%

Excluded as citation or reference Web sources: 49 sources found
1. https://ditasyakieb.wordpress.com/2011/01/03/fungsi-manajemen-pada-pt-unilever-indonesia 0.33%
2. http://lalabustanusalatin.blogspot.com/2013/06/laporan-bisnis-pt-unilever.html 0.33%
3. http://strategik-icha.blogspot.com/2011/04/strategi-teknologi-pt-unilever.html 0.33%
4. http://10271093fitriandrianinst-fhie.blogspot.com/2011/11/penerapan-learning-oganization-pada-pt.h… 0.33%
5. https://wantosvofckhe.wordpress.com/implementasi-rencana-starategi-pt-unilever-indonesia 0.33%
6. https://prezi.com/iagtflunwsoa/analisis-customer-relationship-management-pada-unilever-indo 0.33%

14.m1.0003 Emanuelle N...
Uploaded: 04/05/2018
Checked: 04/05/2018

Similarity
Similarity from a chosen source
Possible character replacementabc

Citation
References

https://id.123dok.com/document/1y946djq-pengaruh-kompetensi-auditor-terhadap-kualitas-audit-dan-implikasinya-pada-opini-audit-going-concern-studi-kasus-pada-kantor-akuntan-publik-di-kota-bandung.html
https://www.paperdue.com/topic/engagement-essays
http://docplayer.me/31299113-Hefte-til-norsk-skriftlig.html
https://www.slideshare.net/azulitolokito/cmd-presentasi
https://en.wikipedia.org/wiki/Marketing_communication
https://eprints.uns.ac.id/view/subjects/H1.html
https://www.scu.edu/engineering/graduate/graduate-bulletin/departments
https://documents.mx/education/ryokan-catalogue-2011.html
https://studyabroad.shiksha.com/student-guide-to-new-zealand-nz-guidepage-245
https://id.123dok.com/document/6zk7me4q-pengaruh-pemeriksaan-pajak-dan-pengetahuan-wajib-pajak-terhadap-kepatuhan-wajib-pajak-survey-pada-wajib-pajak-badan-di-kpp-pratama-bandung-cicadas.html
https://www.fau.edu/academic/registrar/FAUcatalog/business.php
http://www.workabilityutah.org/documents/youth/toolkit/assessments/Career+Planning+Begins+with+Assessment.doc
https://vdocuments.site/pengaruh-kualitas-layanan-terhadap-wom-word-of-mouth-melalui-kepuasan-konsumen.html
http://docplayer.me/7411900-Elverum-avdeling-for-folkehelsefag-andreas-nymo.html
http://docplayer.me/40889842-A-laere-a-bidra-en-studie-av-to-integreringstiltak-i-oslo.html
https://id.123dok.com/document/6qm8dv8z-pengaruh-citra-merek-dan-kepercayaan-merek-terhadap-minat-beli-konsumen-survei-pada-pengunjung-distro-house-of-smith-di-sultan-agung-kawasan-27-bandung.html
https://www.slideshare.net/Kurniawanildi/buku-ii-penilaianportofolio
http://www.mass.gov/eohhs/docs/dph/quality/boards/nursing/nursing-news-july12.doc
https://www.slideshare.net/kurniawanbramanta/kampanye-earth-hour-dan-ramah-lingkungan-studi-eksplanatif-pengaruh-tingkat-kognitif-pada-program-kampanye-di-twitter-terhadap-opini-tentang-gaya-hidup-yang-lebih-ramah-lingkungan
https://www.ivytech.edu/studenthandbook/index.html
http://dr-suparyanto.blogspot.com/2013/04/sekilas-tentang-mekanisme-koping.html
https://www.facebook.com/abakartih/about
https://wikivisually.com/wiki/Marketing_communications
http://digilib.uin-suka.ac.id/26480/1/12220082_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
https://www.insidehighered.com/news/2014/04/30/look-landscape-pathway-programs-international-students-run-cooperation-profit
https://skripsistikes.files.wordpress.com/2009/08/26.pdf
https://www.christian-page.com/?port=128
http://docplayer.me/2162078-Lokalhistorie-som-partsinnlegg-i-rovviltdebatten.html
https://gustianarozi.files.wordpress.com/2011/12/bab-iii2.pdf
https://www.scribd.com/document/132740371/pengaruh-jumlah-kunjungan-wisatawan-terhadap-penerimaan
https://pedagoteca.wordpress.com/acerca-de
http://www.cnn.com/CNN/Programs/anderson.cooper.360/blog/2006/10/should-kids-be-taught-in-spanish.html
http://catalog.utk.edu/content.php?catoid=19&navoid=2113
https://www.ashford.edu/catalog-online-graduate-programs.htm
http://amalniam.blogspot.com/2016/03/efektifitas-antara-komres-betadin.html
https://www.kent.ac.uk/careers/psychotests.htm
http://docplayer.me/26360623-Hefte-til-norsk-skriftlig.html
https://www.milligan.edu/pa
http://sucianimade.blogspot.com/2009/04/kompetensi-penelitian-dan-pengembangan.html
http://catalog.utk.edu/content.php?catoid=2&navoid=27
http://www.academypublication.com/issues/past/tpls/vol04/07/30.pdf
http://mpsi.umm.ac.id/files/file/360-+373+Rindra+Risdiantoro%2C+Iswinarti%2C+dan+Nida+Hasanati.pdf
https://quizlet.com/12821946/esl-mtel-flash-cards
http://septianino.blogspot.com/2016/08/skripsi-pengaruh-dana-pihak-ketiga.html
http://docplayer.me/4824911-Generasjon-perfekt-moter-veggen.html
http://contohmarketingplan.blogspot.com/2016/12/contohsloganmakananmenarik.html
http://faculty.wiu.edu/WA-Thompson/null/nullbib.htm
https://id.123dok.com/document/6zk79n4q-pengaruh-kecukupan-modal-kredit-bermasalah-rasio-likuiditas-dan-efesiemsi-operasional-terhadap-profitabilitas-pada-bank-yang-terdaftar-di-bursa-efek-indonesia.html
http://makalahtugaspaper.blogspot.com/2011/04/pengaruh-variabel-bauran-pemasaran.html
https://ditasyakieb.wordpress.com/2011/01/03/fungsi-manajemen-pada-pt-unilever-indonesia
http://lalabustanusalatin.blogspot.com/2013/06/laporan-bisnis-pt-unilever.html
http://strategik-icha.blogspot.com/2011/04/strategi-teknologi-pt-unilever.html
http://10271093fitriandrianinst-fhie.blogspot.com/2011/11/penerapan-learning-oganization-pada-pt.html
https://wantosvofckhe.wordpress.com/implementasi-rencana-starategi-pt-unilever-indonesia
https://prezi.com/iagtflunwsoa/analisis-customer-relationship-management-pada-unilever-indo
https://corp.unicheck.com/


7. http://inputkeuangan.blogspot.com/2014/10/pt-unilever-indonesia.html 0.33%
8. http://www.buspariwisatasolo.com/blog/penerapan-strategi-pemasaran-bab-ii.html 0.31%
9. http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/1506/A08cwi.pdf?sequence=5 0.26%
10. http://vendriandinata.blogspot.com/2013/10/strategi-pemasaran-semua-produk-pt.html 0.25%
11. http://tugasfiles.blogspot.com/2014/05/makalah-pemasaran.html 0.23%
12. http://kursusjahityogya.blogspot.co.id/2017/06/materi-i-ruang-lingkup-pemasaran.html 0.21%
13. http://ema303.weblog.esaunggul.ac.id/wp-content/uploads/sites/173/2014/11/Modul-Mnj-Pemasar… 0.21%
14. https://id.123dok.com/document/4yrj2loq-konsep-diri-orang-tua-bertato-di-kota-bandung-studi-desk… 0.2%
15. https://vavaavav.blogspot.com/2014/05/etika-dan-filsafat-komunikasi_1072.html 0.16%
16. https://kodirsocialworker.wordpress.com/2015/06/15/analisis-partisipasi-stakeholder-pembanguna… 0.15%
17. http://bagusonthespot.blogspot.com/2012/01/perusahaan-yang-menggunakan-konsep.html 0.15%
18. https://bkpemula.wordpress.com/2011/12/04/model-model-analisis-data-kualitatif 0.14%
19. http://dapurilmiah.blogspot.com/2014/06/analisis-data-kualitatif.html 0.14%
20. http://www.pekerjadata.com/2014/05/SKRIPSI-PENGARUH-EVENT-MARKETING-TERHADAP-VO… 0.14%
21. http://hefamandiri.blogspot.com/2015/12/kumpul-blogger.html 0.14%
22. http://ar-royyanmizar.blogspot.com/2014/12/proposal-penelitian-kualitatif.html 0.14%
23. http://repository.upi.edu/2561/6/S_PLS_0900449_Chapter3.pdf 0.13%
24. http://luphynamama.blogspot.com/2010/12/pengantar-bisnis.html 0.12%
25. https://dhanyramadha.wordpress.com/tag/produk 0.12%
26. http://harvithokzr.blogspot.com/2016/02/teknik-analisis-data.html 0.12%
27. http://manajemenpemasarandalamblog.blogspot.com/2012/10 0.12%
28. https://ndrabanget.wordpress.com/skripsi/bab-iii-metodologi-penelitian 0.12%
29. http://repository.upi.edu/203/6/S_PJKR_0802558_CHAPTER%203.pdf 0.09%
30. http://yanisukalib.blogspot.com/2012/11/end-user-computing-satisfaction.html 0.09%
31. https://kodimsbysel.wordpress.com/peran-dewan-perwakilan-rakyat-daerah-dprd-dalam-pembangu… 0.09%
32. http://caricarimakalah.blogspot.com/2013/10/penelitian-kualitatif-dan-kuantitatif.html 0.08%
33. http://vendriandinata.blogspot.com/2011/10/analisis-kasus-perusahaan-pt-unilever.html 0.08%
34. http://asfitinida.blogspot.com/2013/04/proposal-tesis_24.html 0.08%
35. http://ekasridwan.blogspot.com/2013/03/proposal-kualitatif-hiv-dan-aids.html 0.08%
36. http://www.jurnalkommas.com/docs/Jurnal%20clara%202017.docx 0.06%
37. https://eprints.uns.ac.id/23162/1/D1212052_pendahuluan.pdf 0.06%
38. http://digilib.unila.ac.id/2219/11/BAB%20III.pdf 0.06%
39. http://www.jurnalkommas.com/docs/Jurnal%20Rizky%20Nur%20Rachmawati.rtf 0.06%
40. https://amirhamzah010293.blogspot.com/2013/10/contoh-proposal-penelitian-kualitatif.html 0.06%
41. http://www.stikom.edu/upload/doc/PRESENTASI_PTK_2014_Prof_Budi_Jatmiko.pdf 0.06%
42. http://www.jurnalkommas.com/docs/JURNAL_EVA%20MENAGETI_D0211039.pdf 0.06%
43. http://www.jurnalkommas.com/docs/JURNAL%20D1215048.docx 0.06%
44. http://teguhsuroso-k-link.blogspot.com/2012/01/skripsi-tentang-mlm-multi-level.html 0.06%
45. https://pialangtrader.wordpress.com/2011/04/29/%E2%80%9Cpengaruh-customer-value-teh-celup… 0.06%
46. http://disinijurnalvera.blogspot.com/2008/12/sistem-pers-indonesia-masa-orde-baru.html 0.06%
47. https://isrinanindia.wordpress.com/2011/07/08/dampak-yang-diakibatkan-sosial-media-di-internet 0.06%
48. https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/261062/MjYxMDYy 0.06%
49. http://occa2.blogspot.com/2009/01/peran-media-terhadap-kegiatan-csr-aqua.html 0.06%

Library sources: 89 sources found
BAYU CHRISTIAN-7 NOV-DAPUS.doc 0.4%
12.60.0219-KevinStephenEkoTanujaya-9 NOV.docx 0.31%
12.60.0219-Kevin Stephen Eko Tanujaya-1 DES.docx 0.31%
13.23.0036-Maya Christina M.docx 0.3%
13.40.0266-Maria Angelina Dwi Wahyu I. H. C.docx 0.3%
ANIK SUCIYANTI-MAG SAIN PSIKOLOGI-14.E2.0012-24 NOV.docx 0.27%
13.23.0023 - Ramadhania Putri Krisanti.docx 0.22%
ANANDA CATUR SINARYONAN 13.40.0169.docx 0.22%
13.40.0157 eva callista.docx 0.2%
13.40.0157 EVA CALLISTA I.docx 0.2%
14.G1.0130-Agnes Puspitasari-5 FEB.doc 0.19%
14.G1.0130-Agnes Puspitasari-10 FEB.doc 0.19%

14.m1.0003 Emanuelle N...
Uploaded: 04/05/2018
Checked: 04/05/2018

Similarity
Similarity from a chosen source
Possible character replacementabc

Citation
References

http://inputkeuangan.blogspot.com/2014/10/pt-unilever-indonesia.html
http://www.buspariwisatasolo.com/blog/penerapan-strategi-pemasaran-bab-ii.html
http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/1506/A08cwi.pdf?sequence=5
http://vendriandinata.blogspot.com/2013/10/strategi-pemasaran-semua-produk-pt.html
http://tugasfiles.blogspot.com/2014/05/makalah-pemasaran.html
http://kursusjahityogya.blogspot.co.id/2017/06/materi-i-ruang-lingkup-pemasaran.html
http://ema303.weblog.esaunggul.ac.id/wp-content/uploads/sites/173/2014/11/Modul-Mnj-Pemasaran-By-Linda-versi-terbaru-EDIT-SIRHAN.doc
https://id.123dok.com/document/4yrj2loq-konsep-diri-orang-tua-bertato-di-kota-bandung-studi-deskriptif-konsep-diri-orang-tua-bertato-di-kota-bandung.html
https://vavaavav.blogspot.com/2014/05/etika-dan-filsafat-komunikasi_1072.html
https://kodirsocialworker.wordpress.com/2015/06/15/analisis-partisipasi-stakeholder-pembangunan-kesejahteraan-sosial-di-balai-persinggahan-sosial-margo-widodo-semarang
http://bagusonthespot.blogspot.com/2012/01/perusahaan-yang-menggunakan-konsep.html
https://bkpemula.wordpress.com/2011/12/04/model-model-analisis-data-kualitatif
http://dapurilmiah.blogspot.com/2014/06/analisis-data-kualitatif.html
http://www.pekerjadata.com/2014/05/SKRIPSI-PENGARUH-EVENT-MARKETING-TERHADAP-VOLUME-PENGUNJUNG-DI-MALL-OLYMPIC-GARDEN.html
http://hefamandiri.blogspot.com/2015/12/kumpul-blogger.html
http://ar-royyanmizar.blogspot.com/2014/12/proposal-penelitian-kualitatif.html
http://repository.upi.edu/2561/6/S_PLS_0900449_Chapter3.pdf
http://luphynamama.blogspot.com/2010/12/pengantar-bisnis.html
https://dhanyramadha.wordpress.com/tag/produk
http://harvithokzr.blogspot.com/2016/02/teknik-analisis-data.html
http://manajemenpemasarandalamblog.blogspot.com/2012/10
https://ndrabanget.wordpress.com/skripsi/bab-iii-metodologi-penelitian
http://repository.upi.edu/203/6/S_PJKR_0802558_CHAPTER+3.pdf
http://yanisukalib.blogspot.com/2012/11/end-user-computing-satisfaction.html
https://kodimsbysel.wordpress.com/peran-dewan-perwakilan-rakyat-daerah-dprd-dalam-pembangunan-partisipasi-masyarakat
http://caricarimakalah.blogspot.com/2013/10/penelitian-kualitatif-dan-kuantitatif.html
http://vendriandinata.blogspot.com/2011/10/analisis-kasus-perusahaan-pt-unilever.html
http://asfitinida.blogspot.com/2013/04/proposal-tesis_24.html
http://ekasridwan.blogspot.com/2013/03/proposal-kualitatif-hiv-dan-aids.html
http://www.jurnalkommas.com/docs/Jurnal+clara+2017.docx
https://eprints.uns.ac.id/23162/1/D1212052_pendahuluan.pdf
http://digilib.unila.ac.id/2219/11/BAB+III.pdf
http://www.jurnalkommas.com/docs/Jurnal+Rizky+Nur+Rachmawati.rtf
https://amirhamzah010293.blogspot.com/2013/10/contoh-proposal-penelitian-kualitatif.html
http://www.stikom.edu/upload/doc/PRESENTASI_PTK_2014_Prof_Budi_Jatmiko.pdf
http://www.jurnalkommas.com/docs/JURNAL_EVA+MENAGETI_D0211039.pdf
http://www.jurnalkommas.com/docs/JURNAL+D1215048.docx
http://teguhsuroso-k-link.blogspot.com/2012/01/skripsi-tentang-mlm-multi-level.html
https://pialangtrader.wordpress.com/2011/04/29/%E2%80%9Cpengaruh-customer-value-teh-celup-sariwangi-sebagai-produk-pencipta-kebersamaan-terhadap-customer-loyalty-di-kabupaten-sleman%E2%80%9D
http://disinijurnalvera.blogspot.com/2008/12/sistem-pers-indonesia-masa-orde-baru.html
https://isrinanindia.wordpress.com/2011/07/08/dampak-yang-diakibatkan-sosial-media-di-internet
https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/261062/MjYxMDYy
http://occa2.blogspot.com/2009/01/peran-media-terhadap-kegiatan-csr-aqua.html
https://corp.unicheck.com/


13.61.0012 Atrina Febri Yuniarso (atrinafebri@gmail.com)09.0.docx 0.19%
Ardianto Hidayat_13.30217-7 Nov.doc 0.18%
CINDY IVANA-5 FEB.docx 0.18%
Veronica Cyntia-3 DES.doc 0.17%
VERONICA CYNTIA (1).doc 0.17%
13.42.0025-Ni Kadek Ayu Duwi Sawitri-22 MARET.docx 0.15%
Adhitya Dwi Aji D.B - 14.G1.0041-5 FEB.docx 0.15%
13.40.0202 Aditya Golda Mahardika 12 Maret.doc 0.15%
Elselladia D. W. 13.40.0195.docx 0.14%
NI MADE KARLINA-3 MARET.doc 0.14%
DESY-8 MARET.docx 0.14%
14.E1.0284 - ALIFYA ARI WARDHANI-9 MARET.docx 0.14%
ODELIA-9 MARET.docx 0.14%
14.E1.0238- KUSUMA DEWI FITRIA-9 MARET.docx 0.14%
Ika Budi Martanti 2 April.docx 0.14%
LAKSITA-3 MARET.docx 0.13%
ELANG-22 MARET.docx 0.12%
13.20.0058 Gracelia Retno Alvionita.docx 0.12%
13.20.0058 Gracelia Retno Alvionita(REVISI).docx 0.12%
Yoga D 5 April.docx 0.12%
13.60.0006-NIKO ARDYANTO-5 APRIL.doc 0.12%
Gregorius 26 Maret.doc 0.12%
13.40.0263-Fadhia Hapsari 12 Maret.docx 0.12%
LEFRAND-9 MARET.docx 0.12%
14.D1.0067 - Cindy Krestanto-8 JAN.doc 0.12%
HENOCH-15 FEB.doc 0.12%
14.D1.0035-Vonny Agustin Mamangkey-5 FEB.docx 0.12%
13.40.0024 Nasthasya F.docx 0.12%
15.A2.0008.KRISMANTO - THESIS-5 JAN.doc 0.12%
kristian kusuma putra 11.30.0161-18 DES.docx 0.12%
13.40.0147 Yoga Dianraka.docx 0.12%
13.40.0225 Triana Nainggolan.docx 0.12%
VERONICA CYNTIA - 8 DES.doc 0.12%
VERONICA CYNTIA-7 DES.doc 0.12%
VERONICA CYNTIA-5 DES.doc 0.12%
13.40.0010 Emerentiana Sekar Galuh.docx 0.12%
13.40.0263-Fadhia Hapsari.docx 0.12%
KRISTANTO ADIWIBOWO-8 NOV.doc 0.12%
Proposal Putri.doc 0.09%
Wasiman.docx 0.09%
MARGARETHA R. WIDYANINGTYAS 28 Maret.docx 0.09%
ANASTASYA-19 MARET.doc 0.08%
SISKA-5 APRIL.docx 0.07%
VERONIKA YULYANA-AUDIT-5 APRIL.doc 0.07%
YULYANA-AUDIT-2 APRIL.doc 0.07%
13.60.0221 Yoseva Anjelina-31 MARET.docx 0.07%
EVELYN YULIA_14D10099-22 MARET.docx 0.07%
14.D1.0098 - SILSIA-19 MARET.docx 0.07%
14.D1.0099 Evelyn Yulia Setiawan emilia evelynn (emiliae.docx 0.07%
13.60.0221 Yoseva Anjelina-6 MARET.docx 0.07%
YULIA ARYANTISARI-14 FEB.docx 0.07%
Elisabeth Christine Santosa-15 FEB.docx 0.07%
ALEXANDER ARDIAN-13.30.0024-9 JAN.doc 0.07%
12.60.0216 ANNA DYAH KUSUMASTUTI-15 JAN.docx 0.07%
13.30.0236 ILHAM IRAWAN-8 JAN.docx 0.07%
LADY LIANA-9 JAN.docx 0.07%
Prawitasari-22 NOV.docx 0.07%
ALEXANDER ARDIAN 13.30.0024-9 JAN.doc 0.07%

14.m1.0003 Emanuelle N...
Uploaded: 04/05/2018
Checked: 04/05/2018

Similarity
Similarity from a chosen source
Possible character replacementabc

Citation
References

https://corp.unicheck.com/


VELISHA-9 NOV.docx 0.07%
VERONIKA-10 NOV.docx 0.07%
VINCENT-11.60.0099-22 NOV.doc 0.07%
YOHANES ALDO-9 NOV.docx 0.07%
VERONIKA YULYANA (1).docx 0.07%
11.60.0115 - Marthina Erwin Puspitasari-29 NOV.docx 0.07%
13.30.0020-NurVikyN-4 DES.docx 0.07%
13.30.0164 - Yohanes Eky Iswanto-7 DES.docx 0.07%
PRAWITASARI-8 DES.docx 0.07%
Raden Roro Vira Pusparani 16e30032.docx 0.07%
13.30.0236 ILHAM IRAWAN-9 JAN.docx 0.07%
13.40.0081 Hana Azaria W.doc 0.07%
12.60.0018 - Aaron Chrsty-22 MARET.docx 0.07%
13.23.0014-SIAUW YOKO KRISTINO.docx 0.06%
14.A1.0001 Laurensius Christian.docx 0.06%
14.D3.0010 - james gunawan-15 JAN.docx 0.06%
14.M1.0034 Wiwi Nuraeni.doc 0.06%
14.M1.0034 Wiwi Nuraeni.docx 0.06%
HERDHIAJENG AW 14 Maret.docx 0.06%

Excluded as citation or reference Library sources: 4 sources found
ADE PUTRY SELVIANY CUNAIDY 3 April.docx 0.11%
ADE PUTRY SELVIANY CUNAIDY BARU 3 April.docx 0.11%
09.40.0102 Octyviana Ariandra Zaman.docx 0.1%
PROPOSAL SUSTER.docx 0.07%

14.m1.0003 Emanuelle N...
Uploaded: 04/05/2018
Checked: 04/05/2018

Similarity
Similarity from a chosen source
Possible character replacementabc

Citation
References

https://corp.unicheck.com/


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 masyarakat .1

            Arief Yahya selalu mengajak berbagai komunitas untuk      

              menjadi pariwisata. Komunitas yang dituju yakni anak muda yang       endorser 

                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  juga  diharapkan  bisa

                 mempromosikan  apa  saja  yang  1ada  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. . Internet. 7 Online
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.1 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         

terpilihsetelahmelewatiserangkaianprosesseleksi yangdikemasdalambentuk        

 pemilihanyangdiikutiolehgenerasimudaatauremaja.        Pemilihan duta wisata5

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

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

Denokmerupakan panggilanuntuk     anakperempuandalam bahasaJawa    

                Semarangan. Sedangkan Kenang   adalah sebutan untuk anak laki-laki. Denok     

Kenang yangterpilih  akandilibatkan dalam setiaptugasyangberkenaandengan     

promosi pariwisata Kota Semarang. 6

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 Satriawan. 2013. Hakikat Pemilihan Duta Wisata. Surakarta: Cendana Offset. Hlm. 39.
6 Gilar Ramdhani. "Dicari Duta Wisata, Denok - Kenang 2017 Kota Semarang" dalam Liputan 6. 30 
Mei 2017. . Internet. 7 Oktober 2017. http://lifestyle.liputan6.com/read/2971060/dicari-duta-Online
wisata-denok-kenang-2017-kota-semarang .
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Penyelenggaraan Denok Kenang merupakan salah satu program kerja dari

              Disbudpar. Program ini ditujukan untuk pengembangan pemasaran pariwisata

dan diarahkan pada terwujudnya Semarang Kota Wisata.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 Lembar Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Semarang Tahun 2016. Hlm. 376.
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    Berdasarkan observasi dan wawancara  yang sudah peneliti lakukan, beberapa8

kegiatan yang dilakukan Denok Kenang adalah menerima dan menjamu tamu

pemerintah, mengikuti pelatihan pemandu wisata untuk Bus Wisata Keliling Si

Kenang, menjadi pemandu di  pariwisata Kota Semarang dalam Jateng Fairstand

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

Semarang, mengikuti pelatihan keterampilan , dan terlibat dalampublic speaking

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

Beberapa wisata alam yang dimiliki Kota Semarang yaitu Goa Kreo, dan

Kampoeng Wisata Taman Lele. Sementara wisata religi yang menarik dikunjungi

                    seperti  Masjid  Agung  Jawa  Tengah,  Kelenteng  Sam Poo Kong  dan  Gereja

 Blenduk, wisata kuliner seperti Festival Semawis, wisata belanja seperti Pusat

Oleh-Oleh di Jalan Pandanaran, wisata pendidikan seperti Puri Maerokoco dan

  Taman Budaya Raden Saleh (TBRS), wisata MICE seperti hotel dan restoran,

                wisata  desa  seperti  Desa  Agrowisata  Wonolopo,  wisata  lingkungan  seperti

   Mangrove Ekowisata Tapak, warisan budaya seperti Kawasan Kota Lama dan

8 Wawancara dengan Inge Astri, Finalis Denok Tahun 2017 pada 23 Oktober 2017, pukul 14.24 WIB, 
melalui aplikasi obrolan Line.
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Pecinan, wisata air seperti di Pantai Marina dan Banjir Kanal Barat, serta wisata

event  seperti Semarang Night Carnival.  9

          Sebelum  Denok  Kenang  beraktivitas  mempromosikan  pariwisata,

   Disbudpar telah melakukan perencanaan komunikasi.  Perencanaan komunikasi

                    yang dilakukan oleh Disbudpar  jelas  disebutkan dalam 11 butir  tugas  Seksi

          Promosi10.   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.

            Perencanaan komunikasi 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.11

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-

9 Lembar Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Semarang Tahun 2013.
10 Peraturan Wali Kota Semarang  Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi 
Disbudpar Kota Semarang, pasal 35.
11 Cangara, Hafied. 2014. Perencanaan & Strategi Komunikasi, Edisi Revisi. Jakarta: RajaGrafindo 
Persada. Hlm. 43.
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keterampilan tertentu di antara individu dan kelompok dalam lingkup tugas-tugas

yang dibebankan oleh organisasi .12

              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.13

              Dalam  penelitian  ini,  peneliti  akan  memfokuskan  permasalahan  pada

                  apakah tujuan  promosi  pariwisata  telah  tercapai  sebagai  efek  dari  aktivitas

            Komunitas  Denok  Kenang  dan  bagaimanakah  perencanaan  komunikasinya.

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.14

                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

12 . Hlm. 47.Ibid
13 . Hlm. 74.Ibid
14 . Hlm. 46.Ibid
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promosi pariwisata.  Sejauh hasil pencarian dan informasi yang didapat peneliti,15

              Disbudpar  pun  masih  kekurangan  kajian  komunikasi  pemasaran,  utamanya

kajian terkait Denok Kenang .16

                Berdasarkan uraian  latar  belakang  di  atas,  maka  peneliti  mengajukan

            usulan penelitian dengan judul “PERENCANAAN KOMUNIKASI DINAS

          KEBUDAYAAN  DAN  PARIWISATA KOTA SEMARANG  TERHADAP

          AKTIVITAS  KOMUNITAS  DENOK  KENANG  DALAM  RANGKA

MENCAPAI TUJUAN PROMOSI PARIWISATA”.

 1.2. Rumusan Masalah

            Berdasarkan  latar  belakang  penelitian,  peneliti  merumuskan  dua

permasalahan yang akan diteliti:

                1.2.1. Apakah tujuan promosi pariwisata  Kota  Semarang telah terpenuhi melalui

perencanaan komunikasi terhadap aktivitas Komunitas Denok Kenang?

            1.2.2. Bagaimana  perencanaan  komunikasi  Disbudpar  terkait  aktivitas  yang

dilakukan oleh Komunitas Denok Kenang?

15 Internet. https://metrosemarang.com/pegiat-socmed-semarang-kecewa-kinerja-disbudpar-1805. 
Diakses pada 23 Oktober 2017.
16 Lembar Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Semarang Tahun 2016. Hlm. 383.
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 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, peneliti bertujuan untuk:

                1.3.1. Mengetahui  sejauh  apa  tujuan  promosi  pariwisata  Kota  Semarang  telah

            terpenuhi  melalui  perencanaan  komunikasi  terhadap  aktivitas  Komunitas

Denok Kenang.

            1.3.2. Mengetahui  perencanaan  komunikasi  Disbudpar  terkait  aktivitas  yang

dilakukan oleh Komunitas Denok Kenang.

 1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

 1. Mengkaji teori tujuan promosi oleh Rossiter dan Percy.

                 2. 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 dan promosi dalam

kaitannya dengan Disbudpar dan aktivitas Komunitas Denok Kenang.

 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.
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               b. Menunjukkan sejauh apa  perencanaan komunikasi  untuk  aktivitas  Komunitas

Denok Kenang telah dilaksanakan oleh Disbudpar.

 1.5. Metodologi Penelitian

1.5.1. Metode Penelitian

       Peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan menguraikan

             hasil  penelitian  secara  deskriptif.  Peneliti  berusaha  menjawab  rumusan

permasalahan dengan mengumpulkan data dan menyusunnya secara sistematis,

 faktual,   cermat   agar   dapat   menggambarkan  suatu   keadaan   objektif   dan

   kemudian diiringi dengan upaya pengambilan kesimpulan umum berdasarkan

fakta-fakta historis tersebut.

1.5.2. Jenis dan Sumber Data

Jenis  datayang   digunakan dalam penelitian adalah dataprimer  dandata 

       sekunder.  Data   primer  didapat  dari  wawancara  terhadap  Kepala  Bidang

Pemasaran, Kepala Seksi Promosi, dan Staf Seksi Promosi. Selain itu, peneliti

juga mewawancarai Ketua dan Anggota Komunitas Denok Kenang Tahun 2017.

Data primer juga didapatkan peneliti melalui observasi dan dokumentasi agar

                mengetahui  kegiatan  promosi  apa  yang  praktis  telah  dilakukan  Disbudpar

melalui sarana Denok Kenang. Sedangkan data sekunder peneliti dapatkan dari
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              berbagai  literatur  terkait  dan  metode  pengumpulan  datanya  dengan

dokumentasi.17

1.5.3. Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan model analisis data interaktif yang dikembangkan

                  oleh Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data,  dan verifikasi

data.18

 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.

           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

  ingin menjadikan Denok Kenang sebagai promotor-promotor pariwisata, maka

17 Kriyantono, Rachmat. 2009. Teknik Praktis Riset Komunikasi. Malang: Prenada Media Group. 
Hlm. 118.
18 Sugiyono. 2011. . Bandung: Afabeta. Hlm. 246.Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D
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 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

 1.6. 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,

11
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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.

 1.7. Lokasi dan Tatakala Penelitian

Penelitian akan dilakukan di Kantor Disbudpar Kota Semarang, Balaikota

                Semarang, dan di Universitas Katolik Soegijapranata.  Berikut adalah tatakala

penelitian yang dilakukan.
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Tabel 1.1 Tatakala Penelitian

N
o Kegiatan

Waktu

 Desember Januari Februari dan
Maret April

I I
I

II
I

I
V I I

I
II
I

I
V I I

I
II
I

I
V I II II

I
I
V

1 Pembuatan
Proposal

2 Seminar
Proposal

3 Pembuatan
Skripsi

4 Sidang
Skripsi

 5 Revisi Skripsi
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

 2.1. Karya Tulis Terkait

Hingga penelitian ini selesai dilaporkan, belum ada karya tulis yang secara

khusus membahas mengenai aktivitas Komunitas Denok Kenang. Oleh sebab itu,

             peneliti  menggunakan  kelima  karya  tulis   berikut  sebagai  referensi  temuan

masalah dan solusi-solusi yang muncul pada subbab saran di akhir bab laporan.

Tabel 2.1 Karya Tulis Terkait
No    . Penulis Tahun Judul Hasil Penelitian
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1 Syaiful 
Ardiansyah19 2013

Perencanaan 
Komunikasi 
Pemasaran Terpadu 
Pariwisata Daerah
(Studi Deskriptif 
pada Dinas 
Pariwisata, 
Kebudayaan, 
Pemuda, dan 
Olahraga Kabupaten
Sragen)

Pengkajian dilakukan 
dengan model 
perencanaan komunikasi 
oleh George E. Belch 
dan Michael A. Belch. 
Ada beberapa keputusan 
kurang tepat yang 
diambil oleh Dinas 
sehingga terjadi 
ketimpangan 
peningkatkan pendapatan
antar objek wisata.
Pemilihan Sangiran 
sebagai pesan utama 
promosi justru 
mematikan kunjungan 
wisatawan ke objek 
wisata lainnya.
Hal tersebut 
menyebabkan kurang 
tercapainya tujuan 
komunikasi yang adalah 
membangun loyalitas 
wisatawan untuk 
berkunjung ulang.

 2 Nashriyah20 2008 Strategi Pemasaran 
Pariwisata Dinas 
Pariwisata dan 
Kebudayaan Kota 
Semarang

Upaya pemasaran 
dilakukan dengan cara 
sederhana dan lebih 
memfokuskan pada iven-
iven pariwisata seperti 
Pentas Seni Tahunan 
yang diselenggarakan 
pemerintah maupun 
menyelenggarakan 

19 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).
20 Nashriyah. 2008. "Strategi Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota 
Semarang". Tugas Akhir: DIII Usaha Perjalanan Pariwisata Universitas Sebelas Maret (Tidak 
Diterbitkan).
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sendiri seperti Pemilihan 
Duta Wisata Dhenok 
Kenang.

 3 Riza Asshafa 201421 

Peran Duta Wisata 
Mas dan Mbak 
Klaten dalam 
Memajukan 
Pariwisata di 
Kabupaten Klaten

Sebagian masyarakat 
menganggap pemilihan 
duta wisata Mas dan 
Mbak Klaten sebagai 
pencarian popularitas 
dan tampil belaka, 
hanyalah sebuah 
kegiatan rutinitas tanpa 
hasil yang jelas, hanya 
pajangan atau sekedar 
pendamping pada acara 
serimonial.

4 Ranto 
Sitohang22 2009

Promosi 
Kepariwisataan Dan
Peningkatan Jumlah 
Kunjungan 
Wisatawan (Studi 
Korelasional 
Tentang Efektivitas 
Kampanye Visit 
Indonesia Year 2008
dalam 
Meningkatkan 
Jumlah Kunjungan 
Wisatawan 
Mancanegara di 
Daerah Tujuan 
Wisata Tuktuk 
Siadong, Kecamatan
Simanindo - 
Kabupaten Samosir)

Kampanye 
Visit Indonesia Year 
2008
merupakan program 
promosi 
pariwisata Indonesia 
dengan menggunakan 
materials promotion
seperti 
brochure, tourism map, 
guidebook, exhibition, 
dan 
internet
sebagai media 
promosi. Ada korelasi 
antara kampanye tersebut
dengan peningkatan 
jumlah kunjungan 
wisatawan mancanegara 
dari di daerah tujuan 
wisata Tuktuk Siadong.

21 Riza Asshafa. 2014. "Peran Duta Wisata Mas dan Mbak Klaten dalam Memajukan Pariwisata di 
Kabupaten Klaten". Tugas Akhir: DIII Kepariwisataan Universitas Gadjah Mada (Tidak Diterbitkan).
22 Ranto Sitohang. 2009. "Promosi Kepariwisataan Dan Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan 
(Studi Korelasional Tentang Efektivitas Kampanye Visit Indonesia Year 2008 dalam Meningkatkan 
Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara di Daerah Tujuan Wisata Tuktuk Siadong, Kecamatan 
Simanindo - Kabupaten Samosir)". Skripsi: Departemen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan 
Politik Universitas Sumatera Utara (Tidak Diterbitkan).
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Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Syaiful

              Ardiansyah dan Nashriyah.  Syaiful meneliti  tentang perencanaan komunikasi

pemasaran terpadu pariwisata Kabupaten Sragen, dan Nashriyah meneliti tentang

strategi pemasaran pariwisata Kota Semarang. Artinya, Syaiful meneliti hal yang

           sangat   kompleks   dan  pokok  simpulannya   berada  pada  pemilihan  pesan

 promosional yang kurang tepat.  Nashriyah pun hanya menggambarkan strategi

pemasaran dengan sekilas dan tidak mendalam. Sesuai dengan judul penelitian

          ini,  peneliti   memfokuskan   objek  penelitian  pada  perencanaan  komunikasi

Disbudpar terhadap aktivitas Komunitas Denok Kenang dalam rangka mencapai

promosi pariwisata Kota Semarang. Hal ini menyebabkan simpulan yang didapat

                peneliti lebih spesifik,  detil dan bermanfaat  bagi pengembangan perencanaan

komunikasi Disbudpar di kemudian hari.

Temuan masalah dalam penelitian ini berangkat dari skripsi Riza Asshafa,

                  di  mana  Riza  menyimpulkan bahwa  penyelenggaraan duta  wisata  di  Klaten

                  dianggap  sebagai  ajang  popularitas  belaka,  dan  kurang  berdaya  guna  bagi

 kepariwisataan itu sendiri.  Peneliti ingin mengetahui apakah ada kemungkinan

                  anggapan  seperti  itu  muncul  akibat  dari  kesalahan  pihak  dinas  dalam

              merencanakan komunikasi  para  duta  wisatanya  terhadap  masyarakat  dengan

melakukan studi kasus di Kota Semarang.

Skripsi Ranto Sitohang merupakan referensi peneliti untuk mendapatkan

                  solusi dan saran yang lebih membangun Bidang Pemasaran Dibsudpar  Kota
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             Semarang.   Tentu  harapan  akhir  peneliti  adalah  perencanaan  komunikasi

Disbudpar terhadap aktivitas Komunitas Denok Kenang lebih tersistematis dan

mencapai tujuan pengkomunikasian itu sendiri.

 2.2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

            Pemerintah Kota Semarang membentuk Dinas Kebudayaan dan      

                Pariwisata (Disbudpar) yang diatur melalui Peraturan Daerah Kota Semarang        

         Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota           

Semarang. Dalam pasal 28 disebutkan bahwa Disbudpar mempunyai tugas untuk

melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam pasal 29 dicantumkan

               fungsi  Disbudpar  sebagai  berikut:  1)  perumusan  kebijakan  teknis  dibidang

 kebudayaan,   kesenian,   pembinaan   industri   pariwisata,   dan   pemasaran,   2)

             penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  dan  pelayanan  umum  di bidang

 kebudayaan,   kesenian,   pembinaan   industri   pariwisata,   dan   pemasaran,   3)

              pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kebudayaan,  kesenian,  pembinaan

industri pariwisata, dan pemasaran, dan 4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan

oleh Walikota sesuai dengan tugas dan  fungsinya. 

    Pengertian   wisata   adalah  kegiatan   perjalanan   yang  dilakukan  oleh

                seseorang atau   sekelompok orang  dengan mengunjungi tempat tertentu untuk    

             tujuan rekreasi, pengembangan   pribadi, atau mempelajari keunikan daya     tarik

         wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu      sementara. Sedangkan pariwisata  
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           didefinisikan sebagai   berbagai macam kegiatan wisata dan      didukung  berbagai

fasilitasserta layananyangdisediakanolehmasyarakat,pengusaha,        Pemerintah

dan Pemerintah Daerah.23

              Untuk menjalankan tugas  dan fungsinya,  Disbudpar  memiliki  susunan

           organisasi  sebagai  berikut:   1)  Kepala  Dinas,  2)   Sekretariat,  3)  Bidang

Kebudayaan, 4) Bidang Kesenian, 5) Bidang Pembinaan Industri Pariwisata, 6)

Bidang Pemasaran, 7) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), dan 8) Kelompok

Jabatan Fungsional.24

Bidang yang menangani penyelenggaraan Denok Kenang dan aktivitasnya

adalah Bidang Pemasaran. Dalam bidang tersebut terdapat tiga seksi, yaitu Seksi

Promosi, Seksi Bimbingan Masyarakat, dan Seksi Informasi dan Dokumentasi.

                    Setiap  seksi dipimpin oleh seorang Kepala  Seksi dan  Kepala  Seksi tersebut

bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Pemasaran. Penyelenggaraan Denok

               Kenang merupakan tanggungjawab Seksi Promosi karena Denok dan Kenang

              merupakan  duta  wisata  yang  bertugas  mempromosikan  pariwisata  Kota

Semarang.

              Seksi Promosi memiliki 11 tugas, yaitu:  menyiapkan bahan perumusan

                kebijakan teknis  di  bidang promosi;  menyiapkan bahan penyusunan rencana

                  program  dan rencana kerja  anggaran  di  bidang  promosi;  menyiapkan bahan

              pengkoordinasian  pelaksanaan  tugas  di  bidang  promosi;  menyiapkan  bahan

23 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Kepariwisataan, pasal 1.
24 Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang
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          penyusunan  strategi  promosi;  menyiapkan  bahan  penyelenggaraan

              pendistribusian bahan-bahan promosi;  menyiapkan bahan penyajian data  dan

            informasi  di  bidang   promosi;  menyiapkan   bahan  pembinaan,  pemantauan,

              pengawasan  dan  pengendalian  di  bidang  promosi;  menyiapkan  bahan

                monitoring,  evaluasi  dan  pelaporan  di  bidang  promosi;  menyiapkan  bahan

        penyusunan   laporan   realisasi   anggaran  Seksi  Promosi;   menyiapkan   bahan

  penyusunan laporan kinerja program Seksi Promosi; dan  melaksanakan tugas 

                  lain yang diberikan oleh Kepala Bidang      Pemasaran  sesuai  dengan  bidang

tugasnya.25

Tidak ada sumber pasti yang menyebutkan sejak kapan Pemilihan Denok

                Kenang  dilangsungkan.  Menurut  Dika  Fadlika,  selaku  Kenang  tahun  2015,

  Denok dan Kenang sudah ada mulai sekitar tahun 1990, namun diberhentikan

                 pada tahun 1999 . Rosita Dewi,  selaku Staf Seksi Promosi juga menguatkan26

             pernyataan tersebut.  Rosita menyatakan bahwa Pemilihan Denok dan Kenang

baru dilaksanakan kembali di sekitar tahun 2003, dan mulai terbentuk komunitas

pada tahun 2006. Pada saat itulah Rosita mulai menangani Komunitas Denok

Kenang hingga sekarang. Rosita mulai mengumpulkan dokumentasi foto Denok

                  dan Kenang, serta mengundang dan bekerjasama dengan media  massa untuk

25 Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi 
Disbudpar Kota Semarang, pasal 35.
26 Isi Paparan Dika Fadlika, Juara 1 Kenang Tahun 2015 pada 10 Februari 2018, sekitar pukul 14.30 
WIB, dalam acara Public Roadshow III yang dihadiri oleh sekitar 20 calon pesertaPemilihan Denok 
Kenang 2018.
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                   meliput  hal  terkait  pemilihan  Denok  Kenang.  Hal  ini  cukup  valid  untuk27

dijadikan data karena peneliti telah melakukan penelusuran di mesin pencarian

Google, dan menemukan artikel terlama tentang Denok Kenang dipublikasikan

pada 2006.28

         Proses  Pemilihan  Denok  Kenang   merupakan  program  kerja   Seksi

              Promosi.  Mereka  melakukan  rapat-rapat  terkait  untuk  menentukan  tempat,

waktu, materi uji, juri, rangkaian acara, dan berbagai kelengkapan acara lainnya

seperti , dan pihak sponsor.vendor 29

              Seksi  Promosi  melibatkan  Komunitas  Denok  Kenang  untuk  menjadi

                panitia  pendaftaran  audisi  Denok  Kenang.  Setelah  audisi,  Disbudpar  akan

            memilih 25  pasang laki-laki dan perempuan untuk dikarantina.  Mereka inilah

yang disebut sebagai Komunitas Denok Kenang. Ke-25 pasang akan diberikan

    berbagai macam pelatihan  dan softskill hardskill untuk siap menghadapi babak

final.

                    Di babak final,  seluruh penilian juri sejak hari pertama karantina akan

diakumulasikan. Dari 25 pasang Denok Kenang akan dipilih juara 1, 2, 3, juara

     harapan   1,   2,   3,   dan  masing-masing   seorang   juara   atribut  kepribadian,

intelegensia, dan kepariwisataan. Anggota komunitas yang tidak mendapat juara

27 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.
28 Internet. http://bramsuryo.blogspot.co.id/2006/09/denok-kenang-road-show_23.html. Diakses pada
7 Oktober 2017.
29 Wawancara dengan M. C Ratnasari, Kepala Seksi Promosi pada 5 Maret 2018, sekitar pukul 12.00 
WIB, di ruang tunggu Bidang Pemasaran, di sebelah peneliti ada dua mahasiswi Universitas Semarang
yang sedang Kuliah, Kerja, Praktik.
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                  1  diperbolehkan  untuk  mengulang  ikut  pemilihan  Denok  Kenang  di  tahun

berikutnya.

           Pasangan juara 1 akan mewakili Kota  Semarang dalam Pemilihan Mas

Mbak Jawa Tengah. Jika juara 1 berhalangan, maka kesempatan diberikan pada

                pasangan juara  di bawahnya,  dan begitu  seterusnya.  Berdasarkan wawancara

dengan Rosita, jika ada Denok dan/atau Kenang yang mengikuti kontes serupa

                Pemilihan Denok Kenang, dengan tingkatan lebih tinggi daripada kota,  maka

                mereka  tidak  diperbolehkan  untuk  mengikuti  kontes  tingkat  di  bawahnya.

                    Mereka  yang  melanggar  akan  dikenai  denda  sejumlah  uang.  Hal  itu  telah

         tercantum  dalam  kontrak  yang  ditandatangani   mereka   seusai   babak   final

Pemilihan Denok Kenang.

 2.3. Komunitas Denok Kenang

Denokmerupakan   panggilanuntukanakperempuandalam bahasaJawa      

                Semarangan. Sedangkan Kenang   adalah sebutan untuk anak laki-laki. Denok     

Kenang yangterpilih  akandilibatkan dalam setiaptugasyangberkenaandengan     

           promosi pariwisata  Kota Semarang. 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
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                sertifikat keahlian. 25 pasang finalis  yang terpilih pada tahap uji publik akan

disebut sebagai Komunitas Denok Kenang tahun angkatan tersebut.

Istilah Komunitas Denok Kenang mulai terbentuk di sekitar tahun 2006.

Pada tahun 2013, komunitas mulai aktif mengusulkan dan mengadakan kegiatan

promotif secara mandiri. Sedangkan susunan organisasinya baru terbentuk pada

                periode  tahun  2016-2017.  Tiap  angkatan  komunitas  diwakili  oleh  seorang

koordinator, dan para koordinator berkumpul dalam sebuah grup obrolan sebagai

                  tempat  berdiskusi  dan  berbagi  informasi.  Hingga  saat  ini,  koordinator  yang

tergabung dalam grup obrolan Komunitas Denok Kenang berasal dari angkatan

                  tahun  2009  hingga  2017 .  Berikut  adalah  logo  dan  susunan  kepengurusan30

Komunitas Denok Kenang.

Gambar 2.1 Logo Komunitas Denok Kenang

Sumber: Instagram @denokkenangsmg

Gambar 2.2 Susunan Organisasi Komunitas Denok Kenang Tahun 2017-2018

30 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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Sumber: Komunitas Denok Kenang Tahun 2017
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Peneliti tidak dapat mencantumkan nama-nama pejabat karena ada banyak

                  anggota  yang  mengundurkan diri  dan  pejabat  baru  masih  belum ditentukan.

                   Menurut  Aldin Dito,  Kenang Tahun 2017,  kendala  ini terjadi karena pejabat

dalam struktur organisasi berasal dari lintas angkatan tahun Denok Kenang.31

              Ketua  bertugas  sebagai  koordinator  komunitas.  Ketua  bertugas  untuk

            meneruskan  informasi   dari   dinas  kepada   anggota  komunitas  maupun  dari

komunitas kepada dinas. Ketua juga bertugas untuk menunjuk dan menugaskan

                anggota  komunitas  dalam  kegiatan-kegiatan  dan  penugasan  baik  dari  dinas

                  maupun  dari  inisiatif  komunitas.  Meskipun  masa  jabatan  satu  tahun  telah

               berakhir,  ketua tetap harus aktif mengoordinasikan anggota agar berpartisipasi

              dalam kegiatan  Komunitas  Denok Kenang  angkatan  selanjutnya.  Sedangkan

         Wakil   Ketua   bertugas   untuk   membantu   ketua   dalam   menjalankan  tugas

koordinasi tersebut.

          Divisi   Hubungan Masyarakat (Humas)   berfungsi sebagai jembatan    

                komunikasi antara komunitas dengan masyarakat.     Divisi  ini  bertugas  untuk

menghubungi dan menjalin hubungan baik dengan komunitas lain dalam rangka

                melakukan kerjasama  kegiatan.  Divisi  ini  juga  ditugaskan untuk  melakukan

publikasi.

          Divisi  Pendidikan  dan  Penalaran  bertanggungjawab  untuk

          menyelenggarakan  pendidikan  dan  penyebarluasan  pengetahuan  mengenai

31 Wawancara dengan Aldin Dito, Juara Atribut Kepariwisataan Kenang Tahun 2017 pada 10 Februari
2018, pukul 15.30 WIB seusai Public Roadshow III, hanya ada peneliti dan narasumber.
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kepariwisataan melalui seminar.

            Divisi Pengembangan Sumber  Daya Manusia  bertanggungjawab  untuk

meningkatkan produktivitas, efektivitas dan efisiensi, moralitas, kepemimpinan,

                  dan jenjang karier bagi anggota  komunitas melalui pelatihan dan ajang-ajang

pemilihan.

              Divisi  Minat  dan  Bakat  bertanggungjawab  untuk  menjadi  wadah

    pengembangan   minat   dan   bakat   anggota   komunitas   seperti  ,beauty   class

modeling, dan kesehatan.

     Divisi  Ekonomi   dan   Bisnis   bertanggungjawab  untuk  mengoordinasi

              anggota  komunitas  dalam  menghimpun,  dan  mengatur  pengalokasian  dana,

termasuk membuat dan mengajuan proposal kegiatan.

Berdasarkan wawancara dengan Inge Astri, Finalis Denok Tahun 2017 ,32

              pihak  Disbudpar  akan  menghubungi  koordinator  Komunitas  Denok  Kenang

 tahun angkatan tersebut, dan koordinator angkatan akan meneruskan informasi

penugasan kepada seluruh anggota.

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.

32 Wawancara dengan Inge Astri, Finalis Denok Tahun 2017 pada 18 Januari 2018, pukul 12.38 WIB, 
melalui aplikasi obrolan Line.
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   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.

Berdasarkan wawancara dengan Yogie Andiano, Koordinator Komunitas

Denok Kenang Tahun 2017 , komunitas didorong oleh Disbudpar untuk secara33

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.

SalahsatukegiataninisiatifdariKomunitasDenokKenangyangberhasil         

                dengan meriah yaitu (Suntik).     Kegiatan tersebut  diadakan padaSunday Batik

                    kesempatan  menjelang  Hari  Batik,  1  Oktober  2017  di  area  Taman Menteri

Supeno, mulai pukul 06.00 WIB. Acara tersebut terdiri dari beberapa sesi: lomba

33 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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              foto,  peragaan  busana,  ,  ,  dan  JogedBatik  Challenge Batik  Education

Semarangan.34

 2.4. Landasan Teori

Peneliti menggunakan kajian teoritis mengenai promosi dan perencanaan

komunikasi. Berikut adalah uraiannya.

2.4.1. Promosi

 1. Pengertian Promosi

                Menurut Evans dan Berman (1992) yang dikutip oleh Simamora,        

              "Promosi adalah segala bentuk komunikasi yang digunakan untuk       

              menginformasikan ( ), membujuk ( ), atau mengingatkan    to  inform to  persuade

orang-orangtentangprodukyangdihasilkanorganisasi, individumaupunrumah       

tangga." Promosi merupakan salah satu cara perusahaan melakukan komunikasi

              melalui  pesan-pesan yang  didesain  untuk  menstimulasi  terjadinya  kesadaran

              (awareness interest),  ketertarikan  ( ),  dan  berakhir  dengan tindakan pembelian

                (purchase),  yang  dilakukan  oleh  pelanggan  terhadap  produk  atau  jasa

perusahaan.35

              Promosi adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran. Yang dimaksud       

     dengan   komunikasi  pemasaran  adalah  aktivitas  pemasaran  yang   berusaha

          menyebarkan informasi,  mempengaruhi/membujuk,  dan mengingatkan pasar  

34 Internet. https://www.instagram.com/p/BZpiDtrgj7g/?taken-by=denokkenangsmg. Diakses pada 18
Januari 2018.
35 Simamora, Bilson. . Hlm. 285.Op.cit
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sasaranatas   perusahaan dan  produknyaagar bersedia    menerima, membeli,   dan

loyal pada produk yang ditawarkan perusahan yang bersangkutan.36

              Dari  pengertian-pengertian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  promosi

                pariwisata  merupakan suatu  usaha  komunikasi  dari  suatu  instansi  mengenai

berbagai macam kegiatan wisata, beserta fasilitas dan layanan yang disediakan

oleh masyarakat, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah dengan tujuan agar pasar

 sasaran punya kesadaran akan kebutuhan wisata, paham tentang tempat wisata

yang diinformasikan, terdorong untuk berkunjung, hingga terbentuk citra positif

bagi tempat wisata yang dikunjungi.

 2. Tujuan Promosi

     Menurut  Rossiter   dan   Percy,  tujuan   promosi   sebagai  efek   dari

komunikasi adalah menumbuhkanpersepsipelangganterhadapsuatukebutuhan     

              (category need ),  memperkenalkan dan memberikan pemahaman tentang suatu     

              produk kepada konsumen (   brand awareness ),  mendorong pemilihan terhadap  

suatu produk ( ), membujuk pelanggan untuk membeli suatu produkbrand attitude

              (brand purchase intention),  mengimbangi kelemahan unsur bauran pemasaran

             lain ( ),  menanamkan  citra  produk  dan  perusahaanpurchase  fasicilitation

(positioning).37

36 Tjiptono, Fandy. . Hlm. 219.Op.cit

37 . Hlm. 222.Ibid
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 3. Komunikasi dari Mulut ke Mulut sebagai Strategi Promosi

                Komunikasi dari mulut  ke  mulut  atau  word  of mouth  adalah tindakan

 konsumen memberikan informasi kepada konsumen lain dari seseorang kepada

  orang lain (antar pribadi) non-komersial baik merek, produk maupun jasa. Word

of mouth menjadi media yang paling kuat dalam mengomunikasikan produk atau

                  jasa kepada dua atau  lebih konsumen.Word of mouth  antar  konsumen muncul

secara alami dan jujur yang membuat pesan pemasaran yang dihasilkan jauh lebih

efektif dibanding dengan media lain.38

             Word of mouth  merupakan bagian dari strategi promosi dalam kegiatan

pemasaran yang menggunakan “orang ke orang“ yang puas untuk meningkatkan

kesadaran produk dan menghasilkan tingkat penjualan tertentu. Komunikasi dari

                mulut ke  mulut menyebar  melalui jaringan bisnis,  sosial dan masyarakat  yang

dianggap sangat berpengaruh.39

 4. Bauran Promosi ( )Promotional Mix

       Pemasar  menggunakan  berbagai  jenis  promosi  secara  simultan   dan

              terintegrasi dalam suatu rencana promosi  produk.     Konsep  bauran   promosi

            membuat pemasar dapat  menentukan satu atau lebih unsur promosi yang akan

diambil.

Kotler mengatakanbahwaunsur bauranpromosi(      promotion mix) terdiri

atas lima perangkat utama yang dapat diuraikan sebagai berikut.40

38 Hasan, Ali. 2010. Marketing Dari Mulut ke Mulut: Word of Mouth Marketing. Jakarta: Media 
Pressindo. Hlm. 32.
39 . Hlm. 230.Ibid
40 Kotler, Philip. 2005. . Jakarta: PT Indeks. Hlm. 264-312.Manajemen Pemasaran
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a. Advertising (Periklanan)

              Merupakan semua   penyajian non personal, promosi ide-ide, promosi     

produk atau jasa yang dilakukan sponsor tertentu yang dibayar.

b.  Sales Promotion (Promosi Penjualan)

Berupa insentif jangkapendekuntukmendorongkeinginanmencobaatau      

membeli suatu produk atau jasa.

c.  Public Relations (Hubungan Masyarakat)

      Berbagai  program  untuk  mempromosikan  dan/atau  melindungi  citra

perusahaan atau produk.

d.  Personal Selling (Penjualan Personal)

                Interaksi langsung dengan calon pembeli atau lebih untuk melakukan        

suatu presentasi, menjawab langsung dan menerima pesanan.

e.  Direct Marketing (Penjualan Langsung)

              Penggunaan  surat, telepon, faksimil,     dan alat penghubung   none-mail

       personal lain untuk berkomunikasi secara    dengan atau mendapatkan    tanggapan

langsung dari pelanggan tertentu dan calon pelanggan.

 2.4.2. Perencanaan Komunikasi

 1. Pengertian Perencanaan Komunikasi
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              Menurut  Waterston  (1965),  perencanaan  adalah  usaha  yang  sadar,

                  terorganisasi,  dan  terus  menerus  guna  memilih  alternatif  yang  terbaik  untuk

mencapai tujuan tertentu.  Menurut Morissan, perencanaan meliputi hal-hal yang41

                berkaitan dengan penetapan tujuan yang akan dicapai,  menciptakan alternatif,

          analisis  risiko  dan  keuntungan,   penetapan   anggaran,   dan   persetujuan   dari

manajemen perusahaan.42

Perencanaan   komunikasi   adalah   seni   dan   ilmu   pengetahuan   dalam

            mencapai  target  khalayak  dengan  menggunakan  saluran-saluran  komunikasi

             pemasaran,  seperti  periklanan,  public  relations,  pengalaman,  atau  surat.

              Perencanaan  komunikasi  difokuskan  untuk  menentukan  siapa  yang  menjadi

target, kapan, dengan pesan apa dan bagaimana.43

            Cangara  menyimpulkan  beberapa  pokok  pikiran  dalam  konsep

  perencanaan   komunikasi.  Perencanaan   komunikasi   merupakan  usaha   yang

                disengaja,  dibuat  dalam bentuk dokumen tertulis,  serta  merupakan penerapan

ilmu pengetahuan dan seni komunikasi. Perencanaan komunikasi berupa aktivitas

manusia yang disusun secara sistematis dan berkelanjutan agar dapat mencapai

                tujuan  dalam  jangka  waktu  tertentu.  Untuk  mencapai  tujuan,  perencanaan

    komunikasi juga harus memuat alokasi sumber daya (dana, alat,  manusia atau

keahlian, dan program), menggunakan unsur-unsur komunikasi yang mencakup

   sumber, pesan, media, target sasaran, dan efek (perubahan) sebagai komponen

41 Cangara, Hafied. 2014. . Hlm. 24.Op.cit
42 Morissan. M. A. 2010. Periklanan: Komunikasi Terpadu. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 
Hlm. 36.
43 . Hlm. 48.Ibid
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            audit.  Perencanaan  komunikasi  yang  baik  juga  memerlukan  evaluasi   atau

pengukuran hasil.

 2. Hubungan antara Kebijaksanaan, Perencanaan, dan Strategi Komunikasi

              Menurut  Ely  D.  Gomez (1993) dalam Cangara, membicarakan    

kebijaksanaankomunikasibisasajadilakukantanpamembicarakanperencanaan       

            komunikasi, tapi membicarakan perencanaan komunikasi tidak mungkin      

        dilakukan tanpa mengaitkan dengan kebijaksanaan komunikasi.      Kebijaksanaan

komunikasi   merupakan   perencanaan   strategic   jangka   panjang   yang   harus

dijabarkan ke dalam perencanaan operasional.44

Kebijaksanaan komunikasi ada di setiap bangsa di dunia. Kebijaksanaan

                  komunikasi  dibangun dari  filosofi,  tradisi,  hokum  yang  berlaku,  agama  dan

              kepercayaan,  maupun  nilai  yang  tumbuh  dalam  masyarakat.  Kebijaksanaan

komunikasi tampil dalam wujud implisit dan eksplisit. Secara implisit, kebijakan

                  komunikasi  tumbuh  menjadi  tatanan nilai  dan  budaya  dalam pranata  sosial

kemasyarakatan. Sedangkan secara eksplisit,  kebijakan komunikasi eksis dalam

bentuk Undang-Undang (UU) atau peraturan yang dikeluarkan oleh negara.45

 3. Tipe Perencanaan Komunikasi

 a. Perencanaan Strategik ( )Strategic Planning

44 Cangara, Hafied. 2014. . Hlm. 65.Op.cit
45 . Hlm. 11.Ibid
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              Perencanaan ini  biasa  diakronimkan menjadi  Renstra.  Rencana  ini

mengacu pada  undang-undang, peraturan pemerintah, maupun nilai dan budaya

yang   ada   dalam   masyarakat.   Perencanaan   berupa   alat   manajemen   untuk

                mengelola  kondisi  saat  ini  sehinga  dapat  digunakan  untuk  memproyeksikan

kondisi masa depan. Perencanaaninibiasadisamakandenganprosespenentuan      

   visi,   misi,   tujuan,   sasaran,   dan   strategi   pencapaian  yang   dilakukan  oleh

            manajemen puncak dengan memperhatikan Analisis SWOT (       Strengths,

Weaknesses, Opportunities, Threats).

Mengutip dari Cangara, visi adalah suatu pandangan ke depan yang akan

                   menjadi sasaran ataupun tujuan akhir dari suatu kegiatan.  "Vision defines  the

desired or intended future state of specificorganization  or enterprise intermsof  

                its fundamental objective and/or strategic direction.     " Sedangkan misi adalah

             amanah  yang   diemban   dan  mnejadi   tugas   yang  harus  direalisasikan   atau

diimplementasikan. Misi memberikan petunjuk untuk mencapai visi. "Mission as

the fundamental of an organization basically describing why it exists."46

 b. Perencanaan Operasional

        Perencanaan  ini   memerlukan   tindakan   dalam  bentuk  aktivitas  yang

dirancang untuk capai tujuan. Ada dua macam perencanaan operasional:

� Perencanaan Infrastruktur Komunikasi (Hardware)

46 . Hlm. 52-54.Ibid
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             Perencanaan  ini  menyangkut  alat  atau  pengadaan  .physical  planning

                Misalnya  untuk  menyambut  tamu  pemerintah  di  Jateng  Fair,  Disbudpar

harus merencanakan penyiapan kostum dan alat transportasi bagi pasangan

Denok Kenang yang bertugas.

� Perencanaan Program Komunikasi (Software)

            Perencanaan  ini  mengarah  pada  sumber-sumber  pengetahuan  dan

              penyusunan  program  tentang  kegiatan  komunikasi  apa  yang  dilakukan.

Untuk   menyambut   tamu   pemerintah   di   Jateng   Fair,   Disbudpar   akan

                menyiapkan bahan dan member  arahan mengenai materi pariwisata yang

perlu disampaikan oleh pasangan Denok Kenang yang bertugas.

 4. Area dan Aplikasi Perencanaan Komunikasi

Wilayah kerja perencanaan komunikasi antara lain:

 a. Pengembangan media elektronik

 b. Pengembangan industri percetakan dan penerbitan surat kabar, majalah, dan 

buku.

 c. Pencitraan diri, perusahaan, lembaga dan organisasi melalui unit-unit kehumasan

dan public relation marketing.

 d. Pemasaran komersial, jasa, dan politik melalui program  periklanan promosi. 

(Corporate Communication)

 e. Penyebarluasan gagasan pembangunan dan penyuluhan melalui program 

komunikasi untuk penyadaran masyarakat (Communication Support 
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Development).

 f. Pemberdayaan dan pengembangan masyarakat sekitar (Communication Planning

for Community Development).

 g. Penyelesaian krisis dan konflik dalam organisasi dan kelompok-kelompok 

masyarakat dalam bentuk unjuk rasa, penyampaian aspirasi, gerakan perburuhan,

tuntutan hak atas ketidakadilan, pengerahan massa, dan sejenisnya melalui 

pendekatan komunikasi persuasi. (Communication for Crisis and Conflict 

Resolutions).

 h. Kerja sama antarlembaga dan negara melalui komunikasi internasional 

(International Organizational and States Cooperations).

 i. Pendirian pusat penelitian, pendidikan, dan pelatihan komunikasi.

 5. Model Perencanaan Komunikasi Philip Lesly (1972)

              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.  Berikut adalah gambar model perencanannya.47

Gambar 2.3 Model Perencanaan Komunikasi Oleh Philip Lesly

47 . Hlm. 74.Ibid
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Sumber: Cangara, 2014: 74

              Tahap  Analisis  hingga  Perencanaan  Program  merupakan  tugas  yang

         dilaksanakan oleh organisasi.  Analisis  dan riset dilakukan untuk menemukan

permasalahan yang ada, kemudian diikuti dengan merumuskan kebijakan. Sama

halnya dengan yang disampaikan oleh Cutlip dan Center dalam Cangara bahwa

langkah pertama yang diambil dalam perencanaan komunikasi adalah penemuan

fakta (fact finding).48

                Menurut  Belch,  analisis  situasi  dapat  dilakukan  dengan  melihat  pada

faktor-faktor internal dan eksternal. Analisis internal dilakukan dengan analisis

                  SWOT terhadap  perusahaan dan program kerja  yang terdahulu  dan  terkini.

             Sedangkan analisis  eksternal mencakup  analisis  SWOT terhadap konsumen,

dan pesaing.49

48 . Hlm. 72.Ibid
49 Belch, George E., A, Michael. 2004. Advertising and Promotion: An Integrated Marketing 
Communication Perspective 6  Edition.th  New York: McGraw-Hill. Hlm. 25.
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              Pada  tahap  Perencanaan  Program  organisasi  sudah  harus  menetapkan

sumber daya yang akan digerakkan. Setelah itu tahap Komunikasi diisi dengan

            kegiatan  membuat  dan  menyebarluaskan  informasi  melalui  saluran-saluran

komunikasi.

Tahap Umpan Balik dan Evaluasi merupakan bagian Publik. Umpan balik

            didapatkan  organisasi  dengan  cara  mengedarkan  kuesioner,  melakukan

wawancara, atau  (FGD). Umpan balik dari publik dapatfocus group discussion

dijadikan bahan pertimbangan pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan,

                peningkatan,  dan penyesuaian program yang akan dilakukan oleh organisasi

              pelaksana.  Sedangkan evaluasi merupakan metode pengkajian dan penilaian     

              keberhasilan kegiatan komunikasi yang telah dilakukan, dengan tujuan       

memperbaiki atau meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai sebelumnya.

                Menurut  Cangara,  ada  dua  cara  untuk  mengevaluasi,  yaitu  evaluasi

              program dan evaluasi manajemen.  Evaluasi program ( )summative evaluation

                memiliki   fokus  pada   berhasil   atau  tidak  tujuan  yang  ingin  dicapai   dan

 modifikasi program atau strategi.  Evaluasi manajemen ( )formative evaluation

berfokus pada proses operasional kegiatan, seperti hambatan yang ditemui, dan

rencana apa saja yang belum sempat untuk diaplikasikan.50

           Selain evaluasi,  Cangara juga menyampaikan konsep audit komunikasi.

Audit komunikasi juga merupakan bentuk evaluasi kegiatan, namun secara lebih

              menyeluruh,  melihat  pada  semua  komponen  yang  mendukung  proses

50 . Hlm. 174.Ibid
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komunikasi seperti komunikator, pesan, saluran, dan komunikan. Lebih dari itu,

audit komunikasi mencoba menganalisis ekologi lingkungan komunikasi seperti

faktor sosial, ekonomi, politik, dan fisik.51

BAB III

METODE PENELITIAN

 4.1. Metode Penelitian

          Peneliti  menggunakan pendekatan   penelitian  kualitatif.  Penelitian

kualitatif adalahpenelitianyang   bermaksuduntukmemahami   fenomenatentang 

51 . Hlm. 175.Ibid
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apayang dialamiolehsubyek     penelitianmisalnyaperilaku, persepsi, motivasi,    

tindakan, danlain   sebagainya, secaraholistik   dan  dengancara   deskripsi  dalam

                    bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks       khusus yang alamiah   dan

dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.52

           Selanjutnya  peneliti  menarasikan  hasil  penelitian  secara  deskriptif.

                Nawawi dan  Martini  mendefinisikan  metode  deskriptif  sebagai metode  yang

melukiskan suatu keadaan objektif atau peristiwa tertentu berdasarkan fakta-fakta

yang tampak atau sebagaimana mestinya yang kemudian diiringi dengan upaya

pengambilan kesimpulan umum berdasarkan fakta-fakta historis tersebut.53

              Metode  penelitian  ini  digunakan  oleh  peneliti  untuk  mendeskripsikan

perencanaan komunikasi Disbudpar terhadap aktivitas Komunitas Denok Kenang

dalam rangka mencapai tujuan promosi pariwisata. Fakta-fakta yang ditemukan

di lapangan dijadikan sebagai bahankajianuntukmenemukankekurangandan      

                kelemahan perencanaan komunikasi  tersebut.  Hal  ini bertujuan  agar  peneliti

dapat memberikan saran penyempurnaan dan di kemudian hari dapat dijadikan

referensi bagi penelitian terkait.

 4.2. Prosedur Penelitian

52 Moleong, Lexy J. 2007. : Remaja Rosdakarya. Hlm. 6.Metode Penelitian Kualitatif. Bandung
53 Nawawi, Hardini. Martini, Mimi. 1994. Penelitian Terapan. Yogyakarta: Universitas
Gadjah Mada. Hlm. 73

40

14.m1.0003 Emanuelle N...
Uploaded: 04/05/2018
Checked: 04/05/2018

Similarity
Similarity from a chosen source
Possible character replacementabc

Citation
References

https://corp.unicheck.com/


Menurut Neuman , tahap pertama riset yaitu penyeleksian terhadap topik54

umum atau isu pokok. Dalam penelitian ini, yang diteliti adalah perencanaan

              komunikasi  Disbudpar  terhadap  aktivitas  Komunitas  Denok  Kenang  dalam

rangka mencapai tujuan promosi pariwisata.

              Tahapan kedua adalah merumuskan pertanyaan penelitian.  Sesuai judul

penelitian, pertanyaan penelitian ini meliputi dua hal,  yaitu sejauh apa tujuan

    promosi   sebagai   efek   dari  komunikasi   Komunitas   Denok  Kenang   telah

terpenuhi, dan bagaimana perencanaan komunikasi Disbudpar tersebut. Proses

 penemuan masalah ini tidak lepas dari hasil studi peneliti terhadap penelitian

terdahulu.

Tahapan yang dilakukan peneliti selanjutnya adalah menentukan metode,

                  subjek,  dan  lokasi  penelitian,  serta  teknik  pengumpulan  dan  analisis  data.

 Selanjutnya, peneliti terjun ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data.Unit

           analisis  penelitian merujuk pada Model Perencanaan Komunikasi oleh Philip

Lesly.

Tabel 3.1 Unit Analisis
No

. Tahapan Indikator

  1 Analisis dan Riset Urgensi penyelenggaraan Denok �

Kenang setiap tahun
� Riset yang dilakukan oleh Disbudpar
� Kajian pemasaran terkait program 

kerja Disbudpar yang telah ada 

54 Narendra, Prita. 2008. . Yogyakarta: Badan Pengkajian dan Metodologi Riset Komunikasi
Pengembangan Informasi (BPPI) Wilayah IV & Pusat Kajian Media dan Budaya Populer. Hlm. 31-33.
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sebelumnya

 2 Perumusan Kebijakan

� Bagaimana rumusan kebijakan 
aktivitas promosi yang akan dilakukan 
oleh Komunitas Denok Kenang?

� Tujuan adanya kebijakan
� Kompetensi Seksi Promosi dalam 

memahami dan menjalankan tugasnya

3

4

Perencanaan Program 
Pelaksanaan

Kegiatan Komunikasi

� Bagaimana program kerja Disbudpar 
yang ditujukan untuk aktivitas Denok 
Kenang?

� Apa saja yang perlu dipersiapkan 
untuk melaksanakan program kerja 
tersebut?

� Analisis terhadap sumber, pesan, dan 
media yang digunakan untuk capai 
tujuan promosi

� Siapa yang melakukan apa dan 
bagaimana?

 5 Umpan Balik

� Yang dilakukan Disbudpar untuk 
mendapatkan umpan balik dari target 
sasaran program

� Bagaimana pendapat dan hasil yang 
diperoleh Disbudpar dari aktivitas 
promosi Komunitas Denok Kenang?

� Bagaimana Komunitas Denok Kenang 
menanggapi program kerja Disbudpar?

� Penilaian Komunitas Denok Kenang 
terhadap aktivitas dan perannya dalam 
tugas promosi pariwisata

 6 Evaluasi � Kesesuaian kebijakan dengan urgensi 
yang dihadapi

� Kesesuaian program kerja dengan 
kebijakan yang telah dibuat

� Kelemahan dan kekuatan perencanaan 
program dan kegiatan komunikasinya

� Sejauh apa tujuan kebijakan tercapai?
� Sejauh apa tercapai  , category need

brand awareness, brand attitude, 
brand purchase intention, purchase 
fasicilitation, positioning

42

14.m1.0003 Emanuelle N...
Uploaded: 04/05/2018
Checked: 04/05/2018

Similarity
Similarity from a chosen source
Possible character replacementabc

Citation
References

https://corp.unicheck.com/


� Pentingnya peran Denok Kenang bagi 
Disbudpar

� Kompetensi Seksi Promosi dalam 
menjalankan tugasnya

Sumber: Hasil Olahan Peneliti

Peneliti menjadikan unit analisis tersebut sebagai pedoman dalam proses

            pengambilan  data  melalui  wawancara,  observasi,  maupun  pengumpulan

              dokumen.  Data  tersebut  kemudian  diolah,  diinterpretasikan,  dan dituangkan

dalam laporan akhir.

 4.3. Teknik Pengumpulan Data

Berikut adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti.

 3.3.1. Data Primer

1. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara kepada Kepala Bidang Pemasaran, Kepala

                  Seksi  Promosi,  Staf  Seksi  Promosi,  Ketua  dan  Anggota  Komunitas  Denok

      Kenang  Tahun  2017.  Peneliti   merekam  wawancara  dengan   menggunakan

aplikasi sound recorder di telepon genggam. Selain itu, peneliti juga menyiapkan

alat tulis untuk mencatat respon nonverbal dari para narasumber.

Wawancara yang dilakukan peneliti kepada Kepala Bidang Pemasaran dan

                Ketua  Angkatan  Komunitas  Denok  Kenang  Tahun  2017  adalah  wawancara

                terstruktur,  yaitu  peneliti  telah  menyiapkan sejumlah pertanyaan yang  harus

dijawab oleh narasumber. Sedangkan wawancara dengan Kepala dan Staf Seksi
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Promosi, serta Anggota Komunitas Denok Kenang Tahun 2017 dilakukan dengan

wawancara terbuka, yaitu peneliti tidak menyiapkan rumusan pertanyaan terlebih

dulu.55

2. Observasi

            Selain  mewawancarai  narasumber,  peneliti  juga  mengumpulkan  data

              melalui  pengamatan langsung  pada kegiatan  terkait  perencanaan komunikasi

              Disubdpar  terhadap  aktivitas  Denok  Kenang.  Proses  pengamatan  dilakukan

dengan menjadi partisipan pasif , yaitu peneliti hanya menghadiri dan mengikuti56

acara  Pemilihan Denok Kenang Tahun 2018.Public Roadshow

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pelengkap dari wawancara dan observasi

agar mendapatkan bukti yang lebih valid dan terpercaya. Sumber dokumen yang

                  digunakan adalah  gambar  yang  diambil  oleh  peneliti  maupun gambar  yang

                 diambil  dari  sumber-sumber  lain.  Foto  yang  digunakan  yaitu  foto  Public

Roadshow, foto kegiatan Komunitas Denok Kenang di media sosial, dan gambar

struktur organisasi Disbudpar.

 3.3.2. Data Sekunder

55 Sugiyono. . Hlm. 231.Op.cit
56 . Hlm. 226.Ibid
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                Data  sekunder  didapatkan dari hasil studi pustaka terhadap penelitian-

                  penelitian  terdahulu,  LKPJ  Wali  Kota  Semarang  Tahun  2013  dan  2016,

                  Peraturan Wali Kota  Semarang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penjabaran        

TugasdanFungsi   Disbudpar KotaSemarang,Peraturan Daerah KotaSemarang   

       Nomor 3Tahun   2010 tentang Kepariwisataan,   (CoE), danCalender of Event

rincian anggaran Penyelenggaraan Denok Kenang Tahun 2017.

 4.4. Lokasi dan Subjek Penelitian

                  Lokasi penelitian berada di Kantor  Disbudpar  yang berada di Gedung

                  Pandanaran Lantai 8,  Jalan Pemuda Nomor  175 Semarang.  Lokasi penelitian

kedua berada di Gedung Pusat Informasi Publik (PIP) Balaikota Semarang, Jalan

                  Pemuda Nomor  148  Semarang.  Terakhir,  lokasi penelitian berada  di Gedung

Antonius Unika Soegijapranata, Jalan Pawiyatan Luhur IV Nomor 1 Semarang.

                Adapun  subjek  penelitian  ini  terdiri  dari  Kepala  Bidang  Pemasaran,

                  Kepala  Seksi  Promosi,  Staf  Seksi  Promosi,  Ketua  dan  Anggota  Komunitas

Denok Kenang Tahun 2017. Narasumber tersebut dipilih berdasarkan keterkaitan

              mereka  dengan  objek  penelitian,  yaitu  perencanaan  komunikasi  Disbudpar

                terhadap  aktivitas  Komunitas  Denok Kenang  dalam rangka mencapai  tujuan

promosi pariwisata.

 4.5. Teknik Analisis Data

Bogdan dalam Sugiyono menyatakan bahwa, “analisis data adalah proses

      mencari   dan   menyusun  secara   sistematis  data   yang   diperoleh  dari  hasil
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                wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga       dapat mudah 

               difahami,  dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang  lain”.  Analisis57

                  data kualitatif   bersifat induktif,   yaitu suatu analisis berdasarkan data yang     

diperoleh,selanjutnyadikembangkan   menjadi hipotesis.  Berdasarkan hipotesis58

yang dirumuskan tersebut,  selanjutnya peneliti melanjutkan pencarian data lagi

              secara  berulang-ulang sehingga dapat  disimpulkan hipotesis  tersebut diterima 

atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul.

Dalam penelitian ini,  data yang telah diperoleh dianalisis  menggunakan

                 model  analisis  data  interaktif  yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman,

yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi/penarikan kesimpulan.59

 3.5.1. Reduksi Data ( )Data Reduction

           Mereduksi  data  berarti   merangkum,  memilih  hal-hal yang   pokok,

memfokuskan pada hal-halyang  penting,dicaritema   danpolanya.  Datayang 60

                  demikian banyak akan diseleksi ulang oleh peneliti sehingga terfokus pada         

upayamenjawab pertanyaanpenelitian.    Misalnya peneliti mendapatkan terlalu

banyak detil informasi mengenai kesibukan seorang Denok di luar komunitas

dan urusan kedinasan, maka peneliti menggunakan ide pokok informasinya saja.

 3.5.2. Penyajian Data ( )Data Display

            Data yang telah didapat dan diolah pada tahap reduksi disajikan dalam          

       bentuk teks narasi, tabel dan gambar.      Penyajian data selain teks narasi dapat

57 . Hlm. 244.Ibid
58 . Hlm. 335.Ibid
59 . Hlm. 337.Ibid
60 . Hlm. 338.Ibid
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                      dilihat  pada  daftar  tabel,  dan  daftar  gambar.  Hal  ini  dipilih  peneliti  agar

pembaca lebih mudah memahami dan mendapatkan gambaran yang lebih kuat

terhadap isi pembahasan.

 3.5.3. Verifikasi/Penarikan Kesimpulan (Verification/Conclusion Drawing)

            Usaha memverifikasi data dilakukan peneliti dengan menanyakan      

                beberapa pertanyaan yang sama pada seluruh narasumber.       Pertanyaan  itu

  misalnya apakah Disbudpar memiliki rapat khusus untuk membahas aktivitas

Komunitas Denok Kenang. Jawaban dari seluruh narasumber senada, maka hal

itu dianggap sebagai verifikasi data.

Pada tahap terakhir ini peneliti menarik kesimpulan dari seluruh data yang

 telah diseleksi dan disajikan. Bagian inilah yang menjadi titik puncak karena

  pertanyaan penelitian terjawab secara utuh; apakah tujuan promosi pariwisata

              Kota  Semarang  telah  terpenuhi  melalui  perencanaan  komunikasi  terhadap

             aktivitas  Komunitas  Denok  Kenang,  dan   bagaimanakah  perencanaan

komunikasi Disbudpar terhadap aktivitas Komunitas Denok Kenang.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

 8.1. Aktivitas Promosi dan Tolok Ukur Keberhasilan Promosi Pariwisata Kota

Semarang oleh Denok Kenang
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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  yang   mempunyai  jiwa61

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    

              menjadi pariwisata. Komunitas yang dituju yakni anak muda yang       endorser 

                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

61 Cangara, Hafied. . Hlm.167.Op.cit
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 Satriawan. 2013. Hakikat Pemilihan Duta Wisata. Surakarta: Cendana Offset. Hlm. 39.
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              Rosita  mengatakan bahwa Denok Kenang sudah memiliki pengetahuan

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

  untuk menjaga  misalnya, staf bidang pemasaran yang mendampingi akanstand

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

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

disampaikan.

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

"Keberadaan Denok Kenang ini sudah diketahui oleh buanyak
             orang,  .  Jadi,  penggunaannya  tidak  hanya  pemerintah.  Jadimbak

pihak swasta,  besok Imlek, kita dua-duanya kena. Pasar Imlekkayak
tanggal 12, 13, 14 di Semawis, kena Denok Kenang, terima tamu
karena melibatkan Pak Wali Pak Gub dan . Kemudian Sam Poo Kong
juga ada, tanggal 16."

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.

49

14.m1.0003 Emanuelle N...
Uploaded: 04/05/2018
Checked: 04/05/2018

Similarity
Similarity from a chosen source
Possible character replacementabc

Citation
References

https://corp.unicheck.com/


              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."

                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-

            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
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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            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. Berdasarkanhaltersebut, makakegiatanini jugamasuk kedalam 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.

Gambar 4.1 Kegiatan Silent Movement

Sumber: http://www.socimage.com/
              Tolok ukur  keberhasilan aktivitas  Komunitas  Denok Kenang hanyalah

                jumlah kunjungan wisatawan secara  menyeluruh.  “Kami tidak  lihat  satu-satu
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bauran promosi, . Bukan mikro, tapi makro. Jadi lihatnya jumlah kunjunganmbak

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

                 Tentu saja evaluasi yang dilakukan oleh dinas  tersebut  tidaklah akurat

                untuk  melihat  seberapa  besar  peran  Komunitas  Denok  Kenang  dalam

mempromosikan pariwisata. 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

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

di sebuah tahap perencanaan yang dilalui Disbudpar akan memengaruhi tahapan

berikutnya.

 8.2. Perencanaan Komunikasi Disbudpar 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. Jadi, tidak ada rencana program khusus untuk kegiatan Komunitas Denok

Kenang.

            Sesuai RIPPARKOT, keberadaan Denok Kenang merupakan salah satu

wujud nyata Disbudpar untuk menjadikan Semarang sebagai destinasi pariwisata

              yang  berdaya  saing,  berkelanjutan,  mampu  mendorong,  pembangunan,  dan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misi yang diwakili oleh Denok Kenang

              yaitu  mengembangkan  pemasaran  pariwisata  yang  efektif,  sinergis,  dan

bertanggungjawab.

Dalam konteks penugasan Denok Kenang, Disbudpar menjadi perencana

         infrastruktur   komunikasi.   Dinas  menjadi  jembatan  Denok   Kenang  dengan

              instansi-instansi  atau  pihak  swasta  yang  membutuhkan.  Pihak  yang

              membutuhkan  bantuan  jasa  Denok  Kenang  diwajibkan  membuat  surat
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permohonan ke Disbudpar, setelah itu akan diagendakan oleh Bidang Pemasaran.

                    Hal kerjasama  seperti  ini  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).  Kalau bukan pihak dinas yang membiayai,  tidak mungkin Denok

                    Kenang sendiri yang membayar.  Selain itu,  staf bidang pemasaran juga akan

selalu   ikut   mendampingi   penugasan   Denok   Kenang   di   lapangan,   karena

menganggap anak-anak belum mampu berkomunikasi dengan yang punya hajat.

              Rencana  itu  disebut  sebagai  perencanaan  piranti  lunak  (software

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

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

briefing dulu sebelumnya," kata Rosita.

            Berdasarkan  hasil  penelitian,  semua  wilayah  kerja  perencanaan

               komunikasi yang dicantumkan oleh Cangara dalam bukunya sebenarnya telah

              dikerjakan oleh Disbudpar.  Sayangnya wilayah kerja perencanaan komunikasi

              tersebut  tidak  didokumentasikan  secara  sistematis  oleh  Disbudpar  maupun

          Komunitas  Denok   Kenang.  Uraian  wilayah  kerja  perencanaan   komunikasi

                Disbudpar  secara  lebih  detil  sekaligus  dijelaskan  dalam  uraian  Model

Perencanaan Komunikasi Philip Lesly sebagai berikut.

 8.2.1. Analisis dan Riset Urgensi Komunitas Denok Kenang

                Dalam mencapai  visi  Denok Kenang  sebagai  duta  wisata,  Disbudpar

                belum pernah  melakukan riset  terukur  terhadap  urgensi dan  kebermanfaatan
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Komunitas Denok Kenang bagi pariwisata Kota Semarang. Hal ini menyebabkan

misi yang diemban Denok dan Kenang kurang jelas dan kurang realistis.

      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. Rosita juga menambahkan informasi bahwa belum ada penelitian atau

kajian ilmiah terkait Denok Kenang seperti penelitian ini.

Rosita telah mendampingi Komunitas Denok Kenang sejak tahun 2006.

Menurutnya, pengunjung pameran pariwisata lebih tertarik untuk bertanya dan

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

                Menurut  penelitian  Mill  dan  Anderson  dalam  Cangara,  komunikator  yang

                  memiliki  fisik  menarik  akan  lebih  mudah  menggugah  pendapat  dan  sikap

seseorang.66 Berikut kutipan wawancara dengan Rosita.67

            "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."

Gambar 4.2 Denok Kenang Menjaga  di Pameran PariwisataStand

66 Cangara, Hafied. 2014. . Hlm. 135.Op.cit
67 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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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 merupakan 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-
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                benar  membawa  manfaat  bagi  kepariwisataan  Kota  Semarang.  Tidak  hanya

berhenti pada babak final pemilihan juara Denok Kenang saja.

                Salah  satu  alasan  yang  mendasari  Disbudpar  tidak  melakukan  riset

terukur terkait 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. Selamainimasyarakat    digembleng

          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  lakukan ini, menjadi masukan yang baik kepada kami.” kata Eka.mbak 68

Maka alternatif yang bisa diambil untuk melakukan analisis internal yaitu

dengan 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

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

 8.2.2. Rumusan Kebijakan Penyelengaraan Komunitas Denok Kenang

Disbudpar berperan sebagai pembimbing dan penanggungjawab aktivitas

                Komunitas Denok Kenang. Staf bidang pemasaran harus melaporkan capaian

Denok Kenang 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. 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

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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Sumber: Instagram @denokkenangsmg

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  terkait  aktivitas  Denok

                 Kenang.  Rosita  mengaku  tidak  ada  kebijakan  khusus  dari  Disbudpar  untuk

mengatur tentang 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.

              Rosita  merasa  tidak  perlu  bersusah-susah  memberikan  panduan  atau

         pedoman  kerja  secara  tertulis terkait  aktivitas  Denok  Kenang.  Disbudpar 

                   mengaku para Denok dan Kenang sudah secara  aktif  dan mandiri melakukan

tindakan dan sikap terbaik dalam mengemban tugas sebagai duta wisata dalam

59

14.m1.0003 Emanuelle N...
Uploaded: 04/05/2018
Checked: 04/05/2018

Similarity
Similarity from a chosen source
Possible character replacementabc

Citation
References

https://corp.unicheck.com/


                  periode  satu  tahun.  Berikut  adalah  kutipan  Rosita  ketika  mengatakan  hal

tersebut.70

"Anak-anak sudah pinter kok, . Ketika menyambut tamuwok
               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

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,

                  Rosita  menganggap bahwa Denok dan Kenang tidak mengemban tugas yang

70 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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berat sehingga belum merasa perlu adanya suatu kebijakan khusus. Jika dalam

melangsungkan tugas ada beberapa hal yang tidak diketahui oleh mereka, Rosita

 selalu mengingatkan untuk memberi kode kepada staf bidang pemasaran yang

mendampingi waktu itu. Namun 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.

 8.2.3. Perencanaan Program Pelaksanaan Kegiatan Komunitas Denok Kenang

            Perencanaan program pelaksanaan aktivitas  Komunitas  Denok Kenang

              didominasi  untuk  mendukung  program  kerja  Bidang  Pemasaran,  yaitu

Penyelenggaraan Pemilihan Denok Kenang setiap tahunnya. Hal itu terlihat dari

                setiap  wawancara  dengan  pejabat  Disbudpar  yang  ditekankan  hanya  proses

    perencanaan  Penyelenggaraan   Pemilihan   Denok  Kenang   baru.  Sedangkan

                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.

                  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.  Dalam

                    setiap  acara  tersebut,  Denok Kenang akan selalu  hadir  untuk bertugas.  Jauh

                sebelum kegiatan  berlangsung,  dinas  telah  mempunyai daftar  Denok Kenang
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yang akan bertugas. Beberapa acara yang dicantumkan dalam CoE Tahun 2018

setiap bulannya adalah Festival Durian, IKA Pesta, Karnaval Budaya dan Pawai

Ogoh-Ogoh, Grand Final 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

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.
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                Tidak  hanya  dinas  yang  membuat  perencanaan  komunikasi,  tapi  juga

perencanaan komunikasi oleh Komunitas Denok Kenang sendiri.

                  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.  Penargetan  ini71

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 ( ).   Seksi promosi membuat  iklanCorporate Comunication

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

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

             mengingatkan Komunitas  Denok Kenang untuk aktif  menjaring peserta  audisi

 dengan penjualan personal ( )  ketika sedang berkumpul denganpersonal selling

teman-temannya.

71 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. 
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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.  Kemudian72

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

              Kenang  di  kecamatan-kecamatan.  Tiap  kelurahan minimal  mengirimkan satu

pasang Denok dan Kenang untuk perwakilan.”73

                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   adalah  menjaring  anakPublic  Roadshow

                muda  untuk  mau  berpartisipasi  dalam penyelenggaraan  Denok Kenang,  dan

                memberikan sarana edukasi pada masyarakat  mengenai peran Denok Kenang

sebagai Duta Wisata Kota Semarang.

             Public  Roadshow dilaksanakan  sejak  periode  tahun 2016-2017.  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

73 Wawancara dengan Eka Kriswati, Kepala Bidang Pemasaran pada 21 Februari 2018, sekitar pukul 
11.05 WIB, di ruangan kerjanya.
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            Kota Semarang,  baik tingkat  nasional maupun internasional.  Meskipun terjadi

        kekeliruan terhadap pemahaman makna misi,  namun adanya rumusan tersebut

membuat pemilihan Denok Kenang Tahun 2018 lebih terarah. Misi seharusnya

dibuat secara lebih detil dan dalam uraian bentuk capaian atau realisasi kegiatan

untuk memenuhi visi yang telah dibuat. Misalnya, mengadakan sebuah program

kerja setiap 3 bulan sekali.

Gambar 4.7 Visi dan Misi Pemilihan Denok Kenang Tahun 2018

Sumber: Komunitas Denok Kenang 2017

Dalam , Rosita dan M. C Ratnasari selaku Kepala SeksiPublic Roadshow

                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
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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

                    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
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                    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.

 8.2.4. Kegiatan Komunikasi

              Proses  pengkomunikasian  rencana  lengkap  yang  telah  dibentuk  oleh

Bidang Pemasaran Disbudpar dan Komunitas Denok Kenang dilakukan pada saat

  Public Roadshow Public Roadshow. Rosita menganggap  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    meliputi  profil KomunitasPublic  Roadshow

                  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.

Sebagai wujud kerjasama antarlembaga, Disbudpar menggandeng pihak

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

Agency untuk menangani dan mengolah kemampuan Komunitas Denok Kenang.

Jadi,  Disbudpar memberikan fasilitas kepada Denok dan Kenang untuk belajar
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merias diri sendiri.  Ketika ada penugasan Denok Kenang di luar kota, mereka

bisa merias diri dan mengenakan pakaian adat secara mandiri.

           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.

Denok   Kenang   yang   bertugas   merupakan   komunikator   yang   akan

             menyampaikan pesan promosional.  Komunikator yang baik haruslah memiliki

               kredibilitas yang tinggi,  daya tarik, dan kekuatan.  Untuk dapat memilih dan74

              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. Penerimaan tamu mancanegara biasanya akan

dilakukan oleh Denok dan Kenang yang lancar berbahasa Inggris.

74 Cangara, Hafied. . Hlm. 133.Op.cit
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Kegiatan komunikasi Komunitas Denok Kenang sangat terbantu dengan

adanya media internet ( . Teknologi internet yang saat ini digunakannew media)75

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

                  ini  diusulkan  dan  diurus  oleh  anggota  Komunitas  Denok  Kenang  sendiri.

                Disbudpar secara aktif  mengamati dan memberikan saran terkait konten yang

dibagikan. 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.

                “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 di sana.hits 

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. 

75 . Hlm. 154.Ibid
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            "Kalau  promosi  tentang  pariwisata,  bagaimana  pun tetap
                   kita  dukung.  Tetep  kita  ?  Asal  itu  membawa  baik  Kotaoke  to

Semarang, nggak masalah. Jangan sampai Denok Kenang itu malah
            komplain: Itu    pariwisata  Kota  Semarang  mau kita  jual,gimana

jalannya rob. Tidak boleh!" kata Rosita.

              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.76

         Berdasarkan  uraian   data  yang  didapat   oleh   peneliti   tersebut   dapat

             disimpulkan  bahwa  tujuan  kegiatan  komunikasi  yang  dilakukan  Komunitas

Denok Kenang dalam setiap kegiatan, di luar  Pemilihan DenokPublic Roadshow

76 . Hlm. 41.Ibid
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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.

 8.2.5. Umpan Balik

Sejak Komunitas Denok Kenang aktif berkegiatan di tahun 2006, dinas

 belum pernah meminta umpan balik dari masyarakat sasaran kegiatan mereka.

                    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.  “  ini ke depan, saya juga inginLha

            mengajak  Komunitas  Denok  Kenang   itu,   saya  temukan  jadi   satu  dengan

komunitas-komunitas seperti penggiat wisata, BP2KS seperti itu. Jadi bisa lebih

bermanfaat,” katanya.77

                  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

              diberikan  dan  memperbolehkan  mereka  untuk  menghubungi  melalui  SMS,

telepon, Whatsapp maupun Line.

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

72

14.m1.0003 Emanuelle N...
Uploaded: 04/05/2018
Checked: 04/05/2018

Similarity
Similarity from a chosen source
Possible character replacementabc

Citation
References

https://corp.unicheck.com/


8.2.6. Evaluasi

Disbudpar 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.

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.78

Menurut Rosita, tolok ukur keberhasilan Penyelenggaraan 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."

78 . Hlm. 165.Ibid
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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Penyelenggaraan Denok Kenang merupakan upaya Disbudpar agar anak

muda mempunyai sisi positif yang bisa dibagikan pada teman-temannya. 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   dalam arti untuk promosi,   agak sulit juga.wara-wara 'kan
              Kalau  kita  buat   sembarangan,  orang  juga  belum  tentuleaflet

mengena, ?  apa? Tapi  anak-anak, terus terang aja,'kan Maksude nek
             dek.   Anak  muda  sekarang  'kan  banyak  sekali  nongkrong-

nongkrong. Kalau mereka bercerita tentang pasiwisata malah 'kan
lebih bagus, gitu lho."80

   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   dileaflet

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

menilai bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Denok Kenang sudah bermanfaat.

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.

80 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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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

menari. Setelah di-  kembali, dinas mendapati bahwa hal itu menyebabkanreview

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

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

               kemampuan  ,  dan  ternyata  jumlah  peserta  audisi  meningkat.public  speaking

Maka, TOEFL dan  akan kembali diadakan pada karantina Denokpublic speaking

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

untuk pendidikan dan pelatihan komunikasi.

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
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                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

                  menjadi model.  Komunitas  Denok Kenang merupakan tempat  yang tepat dan

                    baik bagi anak  muda  Kota  Semarang  untuk mengembangkan potensi diri  di

bidang , bidang kontes kecantikan ( ) yang ada dipublic speaking beauty pageant

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

dengan banyak orang.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

                Komunitas  Denok Kenang  merupakan duta  wisata  yang  bertugas  untuk

              mempromosikan  pariwisata  Kota  Semarang.  Disbudpar  berharap  agar  pesan

                promosi tersebut  dapat  tersampaikan melalui kekuatan  word  of mouth,  media

sosial dan kegiatan-kegiatan hasil inisiatif mereka. Namun demikian, tidak ada

tolok ukur keberhasilan, kebijakan, dan/atau agenda kerja khusus yang dilakukan

                oleh  Komunitas  Denok  Kenang.  Hal  ini  mendorong  peneliti  berkesimpulan

bahwa tujuan promosi sebagai efek dari komunikasi yang dilakukan Komunitas

Denok Kenang tidak tercapai.

                Disbudpar  tidak  bisa  menguji  sejauh apa  masyarakat  memiliki  persepsi

 untuk   berwisata   ke   Kota   Semarang  ( ),   apakah   masyarakatcategory   need

menyadari dan memahami potensi pariwisata Kota Semarang (brand awareness),

                apakah  masyarakat  memiliki  keinginan  untuk  berwisata  ke  Kota  Semarang

(brand attitude brand purchase intention dan ), dan apakah citra pariwisata Kota

                Semarang  menjadi  lebih  baik  dibandingkan dengan daerah lain ( )positioning

dengan upayanya mengadakan Komunitas Denok Kenang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegagalan Disbudpar mencapai tujuan

            promosi tersebut  dikarenakan tidak dilaksanakannya perencanaan komunikasi

              terkait  aktivitas  Komunitas  Denok  Kenang.  Berdasarkan  model  perencanaan
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                  komunikasi  oleh  Philip  Lesly,  Disbudpar  tidak  melakukan analisis  dan  riset

                urgensi Komunitas  Denok Kenang,  tidak mengadakan rencana program kerja

khusus, aktivitas Komunitas Denok Kenang terlalu difokuskan untuk mendukung

penyelenggaraan pemilihan Denok Kenang periode berikutnya saja, belum ada

visi, misi, dan evaluasi Komunitas Denok Kenang yang jelas.

5.2. Saran

5.2.1. Bagi pembaca dan/atau akademisi,  mengadakan penelitian terkait efektivitas

   dan efisiensi Komunitas Denok Kenang dengan metode kuantitatif dan/atau

kualitatif.

5.2.2. Bagi Disbudpar

   1. Menggandeng pihak ketiga untuk mengadakan riset terukur terhadap urgenitas

dan manfaat Komunitas Denok Kenang bagi pariwisata Kota Semarang.

                2. Memaksimal  tugas  dan  fungsi  Seksi  Promosi  dengan  mengadakan  evaluasi

            program ( ),  evaluasi  manajemen ( ),summative evaluation formative  evaluation

dan audit komunikasi terkait aktivitas Komunitas Denok Kenang. Hal ini berguna

              untuk  menemukan jawaban  atas  ketidakmampuan Disbudpar  dalam  menguji

urgensi dan manfaat Komunitas Denok Kenang bagi promosi pariwisata kota.

 3. Secara rutin mengadakan audiensi dengan Komunitas Denok Kenang sehingga

                dapat  terbentuk  kekompakan  misi  untuk  mencapai  visi  Disbudpar,  dan

Komunitas Denok Kenang.
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4. Secara rutin mengadakan dan mengajak Komunitas Denok Kenang untuk terlibat

dalam rapat atau focus group discussion (FGD) bersama dengan penggiat wisata

di Kota Semarang sehingga terbentuk program kerja yang sistematis dan bersifat

kontinyu.

5. Memaksimalkan fungsi internet sebagai media promosi yang cepat dan mudah

untuk sampai kepada sasaran.

5.2.3. Bagi Komunitas Denok Kenang

              1. Memaksimalkan tugas  dan  fungsi  masing-masing  pengurus  komunitas  untuk

membentuk perencanaan komunikasi dalam tiap periode tahun jabatan.

2. Memaksimalkan fungsi internet sebagai media promosi yang cepat dan mudah

untuk sampai kepada sasaran.

3. Masing-masing Denok Kenang memiliki program kerja sebagai duta wisata.
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