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P enulis YOPI AWANTO dilahirkan sebagai anak kedua 
dari tiga beirsaudara, didesa Karang Wareng 
Kabupaten Cirebon tanggal 10 April 1956, dari 

pasangan guru Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah 
Pertama Siti Aminah dan Rd. Syamsuddin. Pada tahun 1971 
karena ayah meninggal dunia, kami hijrah ke Jakarta dengan 
alasan mencari kehidupan yang lebih layak. 
In pendidikan SD di Cirebon (1962-1968). SMP, SMA di 

Jakarta (1969-1975), dilanjutkan ke Akademi Bank Pembangunan Jakarta (1977- 
1980) dan lulus sarjana di UNIS Tangerang (1986 -1988). Tahun 1999 penulis 
diberi kesempatan oleh Pemerintah Propinsi DKI Jakarta untuk melanjutkan 
Studi Pasca Sarjana Program Magister Manajemen Agribisnis, Sumber Daya 
Manusia di Inst i tut Pertanian Bogor. Keberhasilan tersebut selain menambah 
ilmu bagi penulis juga merupakan kebanggaan bagi searang ibu yang dengan wsah 
payah menghidupinya. Dalam berumah tangga (1979). penulis dikaruniai tiga 
orang putri dan satu orang putra yang lahir pada tahun 1980, 1981, 1984 dan 
1991. Dalam meniti karier sebagai Pegawai Negeri Sipil.tepatnya di Pemerintah 
Propinsi DKI Jakarta sejak Maret 1979, penulis ditempatkan di Biro Bina Sosial 
(1979-1989) dan Dinas Pariwisata (1989-2002). Di Dinas Pariwisata mulai 
mendapatkan promosi sebagai Ka. Subbag Tata Usaha Suku Dinas Pariwisata 
Kodya Jakarta Pusat (1995-2001) dan karena Kepala Suku Dinas Pariwisata 
Jakarta Pusat meninggal dunia, penulis ditunjuk sebagai Pelaksana Harian selama 
satu tahun. Pada bulan Desember 2001 dipromosikan kembali sebagai Direktur 
Akademi Pariwisata Jakarta. Disamping pendidikan formal penulis juga telah 
mengikuii pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan baik diluar maupun 
dilingkungan Diklatprop DKI Jakarta, sedangkan pendidikan penjenjangan yang 
telah diikuti adalah ADUMLA tahun 1997. 

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa 
karena telah berhasil menyusun laporan hasil penelitian dalam bentuk tesis pada 
bulan Juli 2002, berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Semoga 
Tuhan membalas budi baik semua pihak yang telah membantu penulis, amin. 
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Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadiit Allah Tuhan 

Yang Malm Esa, karena berkat rakhmat, hidayah serta ridho-Nya penulis telah 

dapat menyelesaikan tugas yang menjadi kewajiban penulis sebagai rnahasiswa 
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Magister Manajemen Agribiisnis Kekhususan Sumber Daya Manusia, yakni 

berupa penelitian/tesis dengan judul " Kajian Strategi Pemasaran pada D m  

Pariwisata Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta " . Penulis mengucapkan 

terima kasi dan penghargaan yang tidak terhingga kepada parti personalia 

dibawah ini 
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demi tahap dari penyusunan proposal hingga terselesaikannya tesis ini. 

2. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi DKI Jakarta, yang telah memberikan 

kesempatan dan dukungan serta keleluasaan memberikan waktu kepada kami 

dalam mengikuti setiap tahapan pembelajaran. 

3. Para Pejabat dan staf diingkungan Dmas Pariwisata Propinsi DKI Jakarta 

serta pimpinan dan staf industri pariwisata yang telah banyak membantu 

dalam memberikan informasi guna melengkapi materi tesis ini. 

4. Para dosen, staf pengajar, selumh rekan - rekan rnahasiswa MMA IPB dan 

semua pihak yang telah banyak membantu memberikan masukaq informasi 

serta dukungan mod, sehingga dapat mempermudah proses penyusunan tesis 
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5. Ibu, Istri dan anak - anakku tercinta beserta seluruh anggota keluarga atas 

pengorbanan yang telah diberikan baik dalam pengertian maupun dorongan 

semangat selama mengikuti program studi ini, sehingga dapat termotivasi 

untuk segera menyelesaikamya. 
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Dengan segala keterbatgsan baik wakty referensi dan ketajaman telaah 

penulis berharap mendapatkan masukan dan kritik yang konstruktif bagi 

perbaikan tesis ini. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat tidak 

saja bagi peneliti, namun juga bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan 

masyarakat umum 

Jakarta, Juli 2002 

vii 

http://www.mb.ipb.ac.id




