
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. LATAR BELAKANG 

Sebagai Ibukota negara Republi Indonesia, Kota Jakarta memiliki 

karakteristik yang berbeda dari kota - kota lainnya di Indonesia Sebagai ibukota 

Negara Jakarta banyak d i j u n g i  oleh tarnu - tamu manca negara dalam 

kepentingan diploma& dan perdagangan. Wahab (1997) menyatakan bahwa 

Jakarta merupakan kota dengan tujuan wisata konvensi, karena sering dilakukan 

kegiatan pada taraf internasional baik untuk seminar, pertemuan - pertemuan 

bisnis, maupun konlerensi clan sejenisnya Pemetintah Propinsi Daerah Khusus 

Ibukota Jakarta dengan meliat posisi DKI Jakarta sebagai ibukota negara dan 

kaitannya dengan aktivitas internasional mencanangkan Vi i  Kota Jakarta sebagai 

"sejajar dengan kota- ko fa besar Iainnya di dunia yang dihuni oleh penduduknya 

yang sejahtera". 

Dunia pariwisata di Propinsi DKI Jakarta disamping merupakan 

kebutuhan warga juga merupakan Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Sebagai salah satu penyumbang PAD, sektor pariwisata hams diembangkan, 

disisi lain partisipasi dan pemahanlan masyarakat dalam pengembangan dunia 

pariwisata relatif masih sangat rendah demikian juga Sumber Daya Manusia yaig 

dimili Di Pariwisata kurang profesional yang sebenamya sangat diharapkan 

dapat mengimplementasikan kebijakan pariwisata di DKI Jakarta Pemerintah 

Daerah Propinsi DKI Jakarta melalui SK Gubernut Nomor 4486 tahun 1999 
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mengarahkan pengembangan pariwisata dalam 3 (tiga) jalur yalcni jalur Sunda 

Kelapa - Pondok Indah, Jalw Ancol - Taman Mini dan Jalur Menteng - Ragunan 

Namun demikian program dimaksud sulit di implementasikan karena mash 

lemahnya koordinasi antar instansi sehiigga Pemerintah DKI Jakarta diadapkan 

kepada permasalahan yang cukup rumit antara lain adalah citra Jakarta sebagai 

kota wisata masih rendah, apresisasi dan pemahaman terhadap pembangunan 

pariwisata oleh masyarakat kota Jakarta mash rendah, dukungan dan 

implementasi kebijakan belum proporsional baik dari sisi kewenangan maupun 

pembiayaan, sumber daya yang tersedia belum diianfaatkan secara optimal. 

Mengingat integrasi dan k o o r d i i  antar sektor yang masih terbatas, 

permasalahan ini akan semakin komplek jika kita melihat kedepan dalam era 

perdagangan bebas dan globalisasi. 

Berdasarkan kondisi tersebut diatas, diperlukan sebuah perencanaan 

utama (masterplan) pembangunan dunia pariwisata di Propinsi DKI Jakarta yang 

cermat dan hem secara menyeluruh (komprehensijj. Hal ini diaksudkan agar 

tidak meninbulkan hal - hal yang berdampak buruk (kontra produktif) sebagai 

dampak pembangunan yang diiakuican secara sebagian - sebagian @arsial). 

Dengan potensi sektor pariwisata yang d i k i  DKI Jakarta 

d i a p k a n  mampu terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam 

tahun 2000 sumbangan sektor pariwisata terhadap PAD sebesar Rp 

335.848.120.253,14 meningkat padatahun2001 menjadiRp 504.458.197.863,14 

@inas Pariwisata, 2002). Untuk meningkatkan jumlah wisatawan di DKI Jakarta 

tidak terlepas dari strategi pembangunan dan pemasaran dunia Pariwisata di 

Propinsi DKI Jakarta. Dengan potensi pariwisata yang ada di Propinsi DKI 
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Jakarta ha1 utama yang perlu dilakukan adalah melakukan pemasaran terhadap 

potensi tersebut. Salah satu faktor yang mampu meningkalkan penjualan hasil 

produksi adalah faktor promosi (Kotler, 1996), dimana strategi pemasaran yang 

tepat merupakan kunci sukses keberhasilan penjualan produk - produk pariwisata. 

Penuliis tertarik untuk meneliti strategi pemasaran yang tepat dalam 

mengembangkan dunia pariwisata di Propinsi DKI Jakarta, sehingga penulis 

menentukan judul tesis " Kajian Strategi Pemasaran Pariwisata pada Dinas 

Pariwisata Propinsi DKI Jakarta". 

Beberapa pennasalahan berkaitan dengan pemasaran pariwisata di DKI 

Jakarta dapat diidentiiikasi sebagai berikut. 

1. Rendahnya partisipasi dan pemahaman masyarakat dalam pengembangan 

dunia pariwisata, khususnya dalam menjaga asset wisata 

2. Kurangnya tenaga kepariwisataan yang profesional digkungan Dias  

Pariwisata Propins1 DKI Jakarta, yang diiarapkan mampu mengembangkan 

dunia pariwisata di Propinsi DKI Jakarta. 

3. Belum adanya kejelasan prioritas dalam menentukan strategi pemasaran 

kepariwisataan di Propinsi DKI Jakarta. 

4. Rendahnya pemanfaatan Aset Pariwisata di DKI Jakarta. 

5. Koord i i i  Antar Sektor 1 Instansi Terkait dalam pengembangan pariwisata 

masih rendah. 
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1.3. RUMUSAN MASALAH 

Dengan memperhatii identfiasi masalah diatas, perurnusan 

masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Faktor - faktor kepariwisataan apa saja yang mempengmhi jumlah 

wisatawan di Propinsi DKI Jakarta ? 

2. Altematif strategi yang bagaimana agar dapat mengembangkan sektor 

kepariwisataan di Propinsi DKI Jakarta ?. 

1.4. TUJUAN PENELITIAN 

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut. 

1. Menganalisis faktor - faktor kepariwisataan yang berpengaruh terhadap 

jumlah visatawan di Propinsi DKI Jakarta. 

2. Menganalisis strategi pemasaran kepariwisataan yang dilakukan oleh Dias  

Pariwisata DKI Jakarta selama ini. 

3. Menyusun altematif strategi pemasaran bidang kepariwisataan di Propimi 

DKI Jakarta 

1.5. MANFAAT 

Penelitian ini diiapkan memberikan manfaat sebagai berikut 

1. Bagi pe11u1is sebagai peneliti, dapat menjadi wahana yang tepat dalam 

memahami konsep teoritis dan sebagai ajang yang sesuai dalam 

mengaplikasikan dan mengembangkan manajemen. 
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2. Bagi pemerintah Propinsi DKI Jakarta dapat menjdi bahan dalam 

menentukan kebijakan di sektor pembangunan pariwisata di Propinsi 

DKI Jakaaa 

3. Bagi masyarakat umum, menjadi bahan dalam ikut berpartisipasi 

mengembangkan kepariwisataan di Propinsi DKI Jakarta. 
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