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MOTTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fokuskan diri pada hal-hal yang mampu kita lakukan, bukan pada kekurangan 

kita. Fokuskan pada kelebihan kita dan bangunlah kekuatan untuk meraih 

kesuksesan. Janganlah terlalu merenungi diri, mengasihani atau bahkan 

mengurung diri dari kenyataan hidup, karena hal itu tidak akan 

 membantu sama sekali.(AN) 
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ABSTRAK 

 
WIDYANI ARI ASTUTI, D 1207647, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
UNS Jurusan Ilmu Komunikasi, AKTIVITAS KOMUNIKASI PEMASARAN 
WISATA DALAM  UPAYA MENINGKATKAN KUNJUNGAN 
WISATAWAN(Studi Diskriptif Mengenai Kegiatan Komunikasi Pemasaran 
Wisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Demak dalam Upaya 
Meningkatkan Kunjungan Wisatawan) 
 

Dalam Industri pariwisata kegiatan komunikasi pemasaran diperlukan 
sebagai upaya untuk menarik minat masyarakat melakukan perjalanan wisata. 
Pariwisata merupakan bentuk perdagangan jasa yang juga memanfaatkan konsep 
bauran pemasaran dalam berhubungan dengan konsumennya yaitu wisatawan. 
Disamping itu sebagai upaya untuk mengenalkan potensi wisata yang ada dalam 
suatu daerah. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Demak merupakan 
instansi pemerintah yang bertanggung jawab mempromosikan dan 
memperkenalkan pariwisata yang berada di Demak.  

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menghasilkan data-data 
diskriptif berupa kata-kata dan perilaku orang-orang yang diamati. Dimana 
peneliti ingin mengetahui bagaimana kegiatan komunikasi pemasaran wisata 
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Demak.  

Metode penelitian ini menggunakan metode diskriptif kualitatif. Teknik 
sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Teknik pengumpulan data 
ditempuh melalui wawancara, observasi serta studi pustaka. Dalam penelitian ini 
validitas data diperoleh dengan trianggulasi sumber. Teknik analisa data 
menggunakan model analisis interaktif yang bergerak diantara 4 kumparan yaitu 
pengumpulan data, reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. 

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa: aktivitas komunikasi 
pemasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Demak  terwujud dalam 
bentuk bauran  promosi. Kegiatannya antara lain : (1) Periklanan : menyebarkan 
leaflet dan booklet kepada wisatawan maupun calon wisatawan, publikasi di 
media cetak maupun elektronik, (2) promosi penjualan : mengikuti pameran baik 
tingkat regional, nasional maupun mancanegara,(3) Humas :  menjalin kerjasama 
dengan masyarakat, badan pemerintah maupun swasta, (4) menawarkan secara 
langsung  produk wisata kepada wisatawan yang berkunjung (5) Pemasaran 
langsung :  membuat website yang berisi informasi mengenai pariwisata 
kabupaten Demak 
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ABSTRACT 

WIDYANI ARI ASTUTI, D 1207647, Faculty of Social and Political Sciences 
Department of Communication Sciences UNS, MARKETING 
COMMUNICATION ACTIVITIES IN EFFORTS TO BOOST TOURISM 
TOURIST VISITS (Diskriptif Study Activities About Tourism Marketing 
Communications Department of Tourism and Cultural District Efforts to Improve 
Demak in Tourist Visits)  

In the tourism industry marketing communications activities required in 
order to attract people to your tour. Tourism is a form of trade in services which 
also utilizes the concept of marketing mix in relation to consumers of tourists. 
Besides, in an effort to introduce tourism potential that exists in a region. 
Department of Tourism and Culture is Demak regency government agencies 
responsible for promoting and introducing tourism in the Demak. 

This research is qualitative research that produces data diskriptif of the 
words and behavior of those who observed. Where the researchers wanted to 
know how tourism marketing communication activities Culture and Tourism 
Office Demak regency.  

This research method uses qualitative methods diskriptif. The sampling 
technique used was purposive sampling. Data collection techniques taken through 
interviews, observation and literature study. In this study the validity of data 
obtained by Trianggulasi source. Data analysis techniques using the model of 
interactive analysis that moves between the coils 4 of data collection, data 
reduction, data presentation and drawing conclusions.  

Based on research results concluded that: marketing communications 
activities Culture and Tourism Department of Demak Regency embodied in the 
promotion mix. Plans include: (1) Advertising : spreading leaflets and booklets to 
tourists and potential tourists, publications in print and electronic media, (2) Sales 
promotion : following the exhibition both at regional, national and foreign, (3) 
Publict relation :  work together with communities, government agencies and 
private, (4) Personal selling : direct offering tourism products to the tourists who 
visit, (5) Direct marketing : make website which contains information on tourism 
district of Demak  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Pariwisata merupakan sektor andalan perolehan devisa non-migas 

dalam pembangunan nasional. Menurut John Naisbitt, pada abad ke-21 

pariwisata akan menjadi Globalitation of the World’s largest industry 

dengan jumlah kunjungan wisata global sebanyak 1.004 juta orang di tahun 

2010 dengan jumlah perolehan devisa sebesar US$ 3,4 triliun. Pada tahun 

2010 investasi sektor pariwisata akan mencapai kurang lebih 10,7% dari 

jumlah permodalan dunia. Investasi sebanyak itu akan menyedot SDM 

pariwisata sebanyak 204 juta orang dan kalau ini dapat terealisasi berarti 

bahwa pada waktunya nanti 1 diantara 9 orang akan bekerja disektor wisata. 

Oleh karena itu pariwisata akan menjadi komoditi pengganti yang 

menjanjikan dikemudian hari. Dengan demikian devisa negara yang selama 

ini 70%-80 % diperoleh dari sektor minyak bumi dan gas, akan diganti oleh 

sektor pariwisata. Hal ini tidak lain disebabkan wisata global yang selalu 

meningkat dari waktu ke waktu. Dengan demikian perlu adanya 

pengembangan dan pengelolaan industri pariwisata yang nantinya 

diharapkan mampu meningkatkan pendapatan devisa pada khususnya dan 

pendapatan negara dan masyarakat pada umumnya. Seperti yang tertuang 

dalam Intruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 1969, BAB 1 pasal 2, 

1 
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disebutkan bahwa pengembangan pariwisata bertujuan untuk 

(www.legislasi.mahkamagagung.go.id) : 

a. Meningkatkan pendapatan devisa pada khususnya dan 
pendapatan negara dan masyarakat pada umumnya, perluasan 
kesempatan lapangan kerja dan mendorong kegiatan-kegiatan 
industri penunjang dan industri-industri sampingan lainnya. 

b. memperkenalkan dan mendayagunakan keindahan alam dan 
kebudayaan Indonesia. 

c. Meningkatkan persaudaraan atau persahabatan Nasional dan 
Internasional. 

Pemerintah sendiri menempatkan pariwisata sebagai lahan subur yang 

perlu digali dan dikembangkan.hal ini tertuang dalam GGBHN,TAP MPR 

RI No,IV / MPR/1990 

“Mengembangkan pariwisata melalui pendekatan sistem yang utuh dan 

terpadu bersifat interdisipliner dan partisipatoris dengan menggunakan 

kriteria ekonomis teknis, argonomis, sosial-budaya,hemat energi, 

melestarikan alam dan tidak merusak lingkungan”. 

Di Indonesia Pariwisata telah menampilkan peranannya dengan nyata 

dalam memberikan kontribusinya terhadap kehidupan ekonomi, sosial dan 

budaya bangsa. Kesempatan kerja bagi orang-orang trampil dibidang ini 

makin bertambah jumlahnya, pendapatan sektor pajak dan devisa makin 

bertambah, keadaan sosial masyarakat yang terlibat dalam sektor ini makin 

baik. Meskipun sektor wisata sangat menjanjikan, namun bagi daerah yang 

baru mengolah potensi wisatanya, pekerjaan ini tidaklah mudah. Banyak 

langkah yang perlu dilakukan dari membangun sarana dan prasarana, 

pemberdayaan masyarakat sampai kepada sosialisasinya kepada masyarakat 

luas. Hal ini tentu saja di dukung oleh manajemen yang profesional dan 
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kejasama yang baik antara masyarakat dan pihak pengelola dengan Dinas 

terkait. 

Banyak tempat di Indonesia dan bahkan hampir diseluruh wilayahnya 

terdapat tempat-tempat menarik yang bisa dimanfaatkan dan menjadi sentra 

pariwisata. Keberadaan suatu objek wisata yang ada disuatu daerah tidak 

akan dapat diketahui oleh masyarakat apabila tidak diadakan suatu 

komunikasi pemasaran wisata dari daerah pemerintahan setempat. 

Komunikasi pemasaran wisata dapat dilaksanakan melalui promosi dengan 

mengadakan pameran wisata, mengikuti dan menyelenggarakan event-event 

pariwisata, penyebaran leaflet, brosur pariwisata, iklan di berbagai media 

dan kegiatan promosi lainnya. 

Sebagai kota kecil di Jawa Tengah, Demak memiliki tempat wisata 

yang potensial. Kabupaten Demak terletak 26 km kearah timur dari kota 

Semarang. Demak yang terkenal dengan sebutan kota “wali” merupakan 

daerah tujuan wisata religius dimana terdapat Masjid Agung Demak 

peninggalan salah satu wali yaitu Sunan Kalijaga yang menjadi cikal bakal 

berdirinya kerajaan Islam, sebagai peninggalan Kasultanan Glagahwangi 

Bintoro Demak. Didalam komplek masjid Agung Demak terdapat Museum, 

yang menyimpan benda arkeologi sebagai bukti khasanah budaya zaman 

“wali songo” yang mempunyai nilai historis perkembangan Islam.  Di 

Demak juga terdapat Makam Sunan Kalijaga di Kadilangu. Selain dikenal 

dengan wisata religius, Demak juga sedang mengembangkan wisata Bahari 

dan Agrowisata, karena Demak mempunyai buah unggulan yaitu buah 
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jambu Merah Delima yang mempunyai rasa yang khas yang berbeda dengan 

daerah lain. Perlu adanya  perhatian dari Dinas terkait dalam hal ini adalah 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kabupaten Demak, agar objek wisata 

mendapatkan pengelolaan yang baik khususnya perbaikan sarana dan 

prasarana. Diharapkan nantinya pariwisata mampu menjadi sektor yang 

memiliki manfaat dibidang ekonomi bagi masyarakat, dan mampu 

meningkatkan pendapatan daerah kabupaten Demak. 

Dari tahun ke Tahun pengunjung objek wisata di Kabupaten Demak 

mengalami peningkatan dan penurunan. Berikut ini data kunjungan 

wisatawan  

Tabel 1.1 Daftar Pengunjung Objek Wisata Kab.Demak 

No Tahun Masjid Agung Makam Kadilangu Jumlah 

1 2005 297.857 235.851 533.708 

2 2006 235.920 185.207 439.127 

3 2007 218.036 546.162 389.305 

4 2008 389.305 237.737 627.042 

Sumber : Dinas pariwisata dan Kebudayaan  Kab.Demak 

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa, pengunjung Masjid Agung 

pada tahun 2005 berjumlah 297.857, sedangkan jumlah pengunjung Makam 

Kadilangu  pada tahun 2005 berjumlah 235.851, pada tahun 2006 jumlah 

pengunjung Masjid Agung Demak sejumlah  235.920, sedangkan jumlah 

pengunjung Makam Kadilangu berjumlah 185.207. Pada tahun 2007 

pengunjung Masjid Demak berjumlah 218.036, sedangkan pengunjung 
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Makam Kadilangu berjumlah 546.164. Pada tahun 2008 pengunjung Masjid 

Agung Demak berjumlah 389.305, Sedangkan pengunjung Makam 

Kadilangu berjumlah 237.737. Dari tahun 2005 sampai 2006 pengunjung 

Masjid Agung Demak mengalami penurunan sebanyak 61.937 atau 20,79%, 

Sedangkan pengunjung Makam Kadilangu mengalami penurunan sebanyak 

50.644 atau  21,4%. Pada tahun 2006 sampai 2007 pengunjung Masjid 

Agung Demak mengalami penurunan sebanyak 17.884 atau 0,75%, 

sedangkan Makam Kadilangu mengalami peningkatan sebanyak 360.955 

atau 194,84%. Pada tahun 2007 sampai 2008 jumlah pengunjung Masjid 

Agung Demak mengalami kenaikan sebanyak 171.269 atau 78,55%, 

sedangkan jumlah pengunjung Makam Kadilangu mengalami penurunan 

sebanyak 308.425 atau 56,47%. 

Dalam Industri pariwisata kegiatan komunikasi pemasaran diperlukan 

sebagai upaya untuk menarik minat masyarakat melakukan perjalanan 

wisata. Pariwisata merupakan bentuk perdagangan jasa yang juga 

memanfaatkan konsep bauran pemasaran dalam berhubungan dengan 

konsumennya yaitu wisatawan. Disamping itu sebagai upaya untuk 

mengenalkan potensi wisata yang ada dalam suatu daerah.   Sebagai industri, 

pariwisata tidak hanya menggali bahan baku kekayaan suatu daerah 

melainkan memberi serta menambah lapangan dan kesempatan kerja bagi 

anggota masyarakat dilingkungan dimana industri itu berada, seperti dalam 

usaha akomodasi (hotel, motel dsb) biro perjalanan dan bidang jasa lainnya. 
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B. RUMUSAN MASALAH 

Bagaimanakah kegiatan komunikasi pemasaran wisata Dinas 

Pariwisata dan kebudayaan kabupaten Demak dalam upaya meningkatkan 

kunjungan wisatawan ? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dalam penelitian ini adalah : 

  Tujuan Objektif 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana komunikasi 

pemasaran wisata yang di lakukan oleh Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Demak dalam upaya menarik minat 

wisatawan domestik untuk melakukan wisata di kabupaten Demak. 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat yang di peroleh dari penelitian ini adalah hasil penelitian ini 

dapat digunakan sebagai kajian ilmiah atas potensi wisata yang ada di 

kabupaten Demak dan sebagai input atau masukan bagi pemerintah 

kabupaten Demak dalam menyusun program serta kegiatan pembangunan 

pariwisata  

E. KERANGKA PEMIKIRAN DAN  KONSEP 

1 KERANGKA PEMIKIRAN 

Otonomi daerah menuntut setiap daerah untuk mampu 

mengembangkan potensi yang ada pada daerahnya. Salah satu potensi yang 

dimiliki setiap daerah adalah sektor pariwisata. Industri pariwisata sendiri 

memberikan pendapatan daerah yang cukup besar bagi setiap daerah. 
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Pendapan daerah yang besar akan membantu meningkatkan  kesejahteraan 

masyarakat. Oleh karenamya diperlukan usaha yang serius dari instansi 

terkait untuk mengoptimalkan potensi pariwisata yang ada pada setiap 

daerahnya.  Dinas Pariwisata merupakan instansi pemerintah yang memiliki 

peranan penting dalam mengembangkan objek wisata, khususnya perbaikan 

sarana dan prasarana.       

Sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa, Demak dikenal dengan wisata 

religinya. Objek wisata yang dimiliki adalah Masjid Agung Demak dam 

Makam Sunan Kalijaga. Setiap tahunnya, jumlah pengunjung mengalami 

peningkatan dan penurunan. Menurunnya jumlah pengunjung bisa 

disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah kurang memadainya 

sarana dan prasarana yang ada maupun kurang optimalnya promosi yang 

dilakukan. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan, untuk dapat terus meningkatkan jumlah pengunjung atau 

wisatawan domestik. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah melakukan 

kegiatan komunikasi pemasaran. Keberadaan suatu objek wisata tidak akan 

dapat diketahui oleh masyarakat atau wisatawan , apabila tidak diadakan 

suatu komunikasi pemasaran wisata  

Komunikasi pemasaran adalah aktivitas pemasaran yang berusaha 

menyebarkan informasi, mempengaruhi, membujuk, dan mengingatkan 

pasar sasaran atas perusahaan dan produknya berupa barang maupun jasa 

agar bersedia menerima, membeli dan loyal pada produk yang ditawarkan 

perusahaan yang bersangkutan. Komunikasi pemasaran diperlukan sebagai 
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upaya menarik minat wisatawan domestik untuk melakukan perjalanan 

wisata. Komunikasi pemasaran dapat dilakukan dengan cara penyebaran 

leaflet, pamflet, brosur, mengadakan event-event, pameran, iklan diberbagai 

media baik cetak maupun elektronik. Dengan maksud memberikan 

informasi dan mengingatkan kembali masyarakat akan adanya objek wisata 

tersebut.      

2 KERANGKA KONSEP 

a. Komunikasi 

Komunikasi semakin efektif ketika manusia mulai bersosialisasi 

dengan lingkungan. Serta komunikasi merupakan alat ekspresi keinginan 

baik individu maupun kelompok. Hal ini di dorong kebutuhan manusia 

untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Komunikasi merupakan 

kondisi mendasar dan vital karena setiap individu mempunyai kemampuan 

untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya, dengan demikian 

menentukan kredibilitasnya sebagai seorang anggota masyarakat., sehingga 

meningkatkan kesempatan individu tersebut untuk tetap hidup, sedangkan 

tidak adanya kemampuan itu pada seorang individu dianggap sebagai suatu 

patologi kepribadian yang serius. 

Istilah komunikasi berasal dari perkataan bahasa inggris 

commmunicate yang bersumber dari bahasa latin communicatio yang berarti 

pemberitaan atau pertukaran fikiran. Makna hakiki dari communication 

adalah communis yang berarti sama, jelasnya kesamaan arti.jadi antara 

pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi harus ada kesamaan arti. 
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Komunikator harus mengerti apa yang disampaikan dan sebaliknya 

komunikan mengerti makna pesan tersebut, sehingga proses komunikasi bisa 

berlangsung. 

Harold lasswell mengemukakan bahwa cara terbaik untuk menjelaskan 

komunikasi ialah menjawab pertanyaan sebagai berikut : who says what, in 

which channel, to whom, with what effect?. Paradigma lasswell tersebut 

menunjukkan bahwa komunikasi meliputi lima unsur sebagai jawaban dari 

pertanyaan yang diajukan itu, yakni :   

1. Sources (sumber) yaitu pihak yang mengirimkan pesan 

2. The Message (pesan) merupakan gagasan atau ide yang disampaikan 

pengirim kepada penerima untuk tujuan tertentu. 

3. The Channel (sasaran) yaitu sarana bagi komunikator untuk 

menyampaikan pesan kepada sasaran yang dituju. 

4. The Receiver  (penerima) yaitu pihak yang menerima pesan. 

5. The Effect (balikan akibat) yaitu bagian dari reaksi yang 

dikomunikasikan kembali kepada pengirim pesan. (Onong Uchjana 

effendi, 2006:10) 

Joseph A Devito dalam Onong Uchjana Effendy, 2006:5), 

Mendefinisikan komunikasi sebagai berikut : 

“The act by one or more person, of sending and receiving messeges 
distorted by noise, within a contaxt, with some effect and with some 
opportunitiy for feedback. The communication act, than, would include 
the following componens: context, source(s) receiver (s), messeges, 
channel, noise, sending or encoding processes receivin, decoding 
processes, feedback and effect”. 
(kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih yakni kegiatan 
menyampaikan dan menerima pesan, yang mendapat distorsi dari 
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gangguan-gangguan dalam suatu konteks yang menimbulkan efek dan 
kesempatan untuk arus balik. Oleh karena itu kegiatan komunikasi 
meliputi komponen-komponen sebagai berikut : konteks, sumber, 
penerima, pesan, saluran, gangguan, proses penyampaian atau proses 
encoding penerimaan atau proses decoding, arus balik dan efek) 
 

Komunikasi mengandung unsur psikologis yakni mempengaruhi 

tingkah laku seseorang. Dengan adanya perubahan tingkah laku yang 

dikarenakan proses komunikasi, maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi 

mengandung unsur-unsur persuasif. Proses komunikasi pada hakikatnya 

adalah proses penyampaian pikiran oleh seorang (komunikator) kepada 

orang lain (komunikan). Pikiran bisa berupa gagasan, informasi, opini. 

Perasaan bisa berupa keyakinan, kepastian, keberanian yang muncul dari 

dalam lubuk hati. Yang terpenting dalam komunikasi adalah bagaimana agar 

suatu pesan yang disampaikan komunikator itu menimbulkan dampak atau 

efek tertentu pada komunikan. Fungsi komunikasi ialah pengutaraan pikiran 

dan perasaannya dalam bentuk pesan, sikap, pendapat atau perilakunya. 

Dapat ditarik kesimpulan bahwa komunikasi merupakan penyampaian 

informasi (pesan, ide, gagasan) dari komunikator kepada komunikan melalui 

media tertentu dan menghasilkan dampak tertentu. 

Dapat ditarik kesimpulan bahwa komunikasi merupakan penyanpaian 

informasi (pesan, ide, gagasan) dari komunikator kepada komunikan melalui 

media tertentu dan menghasilkan dampak tertentu. 
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Elemen-elemen dalam proses komunikasi  

Sender        Encoding            Media                 Decoding           Receiver    

 

Pesan tertentu     Pesan Encoder       Pesan disalurkan      Pesan Decoder     Pesan  

                   diterima  

  

 

Gambar 1.1  Elemen-elemen dalam proses komunikasi 

Philip Kotler  & Alan R.Andreasen (1995:641) 

Penegasan tentang elemen dalam proses komunikasi diatas adalah 

sebagai berikut : 

1. Sender : komunikator yang menyampaikan pesan kepada seseorang 

atau sejumlah orang. 

2. Encoder : yakni proses pengalihan pikiran kedalam bentuk 

lambang. 

3. Media :  Saluran komunikasi tempat berlalunya pesan dari 

komunikator kepada komunikan 

4. Decoding : yaitu proses dimana komunikan menetapkan makna 

pada lambang yang disampaikan oleh komunikator kepadanya. 

5. Receiver : Komunikator yang menerima pesan dari komunikator. 

6. Feed Back : yakni tanggapan komunikan apabila tersampaikan atau 

disampaikan kepada komunikator. 

 

   Feed Back 
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2. Pemasaran Pariwisata 

Sebagai suatu aktifitas komunikasi, pemasaran merupakan upaya 

penyampaian pesan kepada orang lain. Menyampaikan pesan dalam hal ini 

menitik beratkan pada dua makna utama yaitu pertama berfungsi untuk 

memberitahu atau menginformasikan kepada orang lain atas produk atau 

jasa yang di hasilkan. Kedua,merupakan upaya mempengaruhi atau 

membujuk orang lain. Dalam melakukan upaya agar pemasaran tersebut 

dapat di tempuh,ada banyak cara, baik dengan media lini atas maupun lini 

bawah sehingga kegiatan pemasaran dapat dilakukan secara personal  

maupun nonpersonal. 

Pemasaran menurut Philip Kotler (1996:5) bahwa 

”pemasaran adalah suatu proses sosial dengan mana individu dan 

kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan 

dengan menciptakan dan mempertukarkan produk dan nilai dengan 

individu dan kelompok lainnya.” 

Langkah pertama pemasaran adalah menentukan tujuan yang luas dari 

program (kegiatan) komunikasi pemasaran yang dilakukan. Langkah kedua 

adalah menentukan tujuan komunikasi yang telah ditentukan kedalam pesan 

yang khusus. Langkah ketiga,melakukan seleksi persepsi yang muncul dari 

pesan iklan yang disampaikan. Langkah berikutnya memilih media yang 

dapat digunakan untuk menyampaikan pesan kepada sasaran apakah akan 

memilih media yang sifatnya personal seperti memakai tenaga penjual 

organisasi atau impersonal seperti brosur, majalah, surat kabar, terakhir 
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pemasaran melakukan evaluasi dan seleksi pesan terbaik dari berbagai 

alternatif. 

Berikut ini pengertian pemasaran menurut : 

1. Philip dan Duncan : Pemasaran meliputi semua langkah yang 
digunakan atau dipergunakan untuk menempatkan barang-barang 
nyata ke tangan konsumen. 

2. W.J Stanton : Pemasaran meliputi keseluruhan sistem yang 
berhubungan dengan kegiatan-kegiatan usaha, yang bertujuan 
merencanakan dan menentukan harga hingga mempromosikan dan 
mendistribusikan barang-barang atau jasa yang akan memuaskan 
kebutuhan pembeli, baik yang aktual maupun yang potensial. 

3. PH.Nystrom : Pemasaran meliputi segala kegiatan mengenai 
penyaluran barang atau jasa dari tangan produsen ketangan 
konsumen. (M.Murshid, 1997:12)   

 
 

Asosiasi Pemasaran Amerika (American Marketing Assosiation) 

mendefinisikan pemasaran sebagai berikut : 

“Proses perencanaan dan pelaksanaan konsep, pemberian harga, 

promosi dan pendistribusian ide-ide, barang dan jasa untuk diciptakan 

pertukaran yang memuaskan individu dan tujuan organisasi” (David W 

Cravens, 1996:21) 

Pemasaran dapat dilihat sebagai alat manajemen yang diharapkan 

dapat membantu agar perusahaan dapat tumbuh dan berkembang secara 

profesional. Pada dasarnya pemasaran sangat erat kaitannya dengan kegiatan 

memindahkan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Usaha 

produsen memindahkan barang dan jasa itu tujuan utamanya adalah untuk 

memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen sehingga mereka memperoleh 

kepuasan mengkonsumsi apa yang dibelinya. 
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Kepuasan target pasar akan kebutuhan dan keinginan hendaknya dapat 

dipenuhi dengan memberikan produk dan jasa yang betul-betul berguna dan 

bermanfaat bagi konsumen dan itupun hendaknya diperoleh dengan harga 

yang wajar dan diterimanya ditempat yang diinginkan.  

Sedangkan pemasaran pariwisata meliputi sejumlah kegiatan yang 

maksudnya untuk mempengaruhi, mengimbau dan merayu wisatawan 

potensial sebagai konsumen agar mengambil keputusan untuk mengadakan 

perjalanan wisata. Disamping itu kegiatan pemasaran juga menyediakan 

kemudahan – kemudahan agar calon wisatawan tersebut dapat melaksanakan 

keputusan yang diambilnya, yaitu mengadakan perjalanan wisata. 

Pengertian pariwisata menurut oka A Yoeti (1997:6) adalah sebagai 
berikut : 

 
”Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk 

sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ketempat 
yang lain, dengan maksud bukan untuk berusaha (bussines) atau 
mencari nafkah ditempat yang dikunjungi tetapi semata-mata untuk 
menikmati perjalanan tersebut guna rekreasi atau untuk memenuhi 
kebutuhan yang beraneka ragam .” 
Pariwisata merupakan gejala sosial yang kompleks, yang menyangkut 

manusia seutuhnya dan memiliki berbagai aspek : Sosiologis, psikologis, 

ekonomis, ekologis dan sebagainya. Sehingga secara garis besar peranan 

pariwisata dapat dikelompokkan kedalam 3 bidang yaitu : 

1. Bidang ekonomi 

a. Sumber devisa dan income negara 

b. Sumber pendapatan bagi masyarakat 

2. Bidang Sosial 

a. Penciptaan lapangan kerja 
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3. Bidang Kebudayaan dan Pemanfaatan Kekayaan alam 

a. Pemeliharaan benda-benda sejarah 

b. Meningkatkan usaha penggalian dan kreasi seni budaya 

c. Pemanfaatan nilai-nilai kekayaan alam 

Seperti di jelaskan Salah Wahab, LJ.Crampon dan L.M Rothfield 

dalam R.G Soekadijo (2000 : 218) yang merumuskan pemasaran wisata 

sebagai: 

“Proses manajemen yang digunakan oleh organisasi-organisasi 
pariwisata nasional atau perusahaan-perusahaan  kepariwisataan untuk 
mengidentifikasi wisatawan-wisatawan yang mereka pilih, baik yang 
aktual maupun yang potensial, dan berkomunikasi dengan mereka 
untuk menentukan dan mempengaruhi  keinginan, kebutuhan, motivasi 
kesenangan dan ketidaksenangan (likes and dislikes) mereka. pada 
tingkat lokal, regional, nasional dan internasional dan untuk 
merumuskan serta menyesuaikan produk pariwisata mereka sesuai 
dengan situasi, dengan maksud untuk mencapai kepuasan wisatawan 
yang sebesar-besarnya, dan dengan demikian mencapai sasaran 
mereka”.  

 
Sedangkan pemasaran wisata menurut Krippendorf, dalam Salah 

Wahab (1997:27), adalah sebagai berikut: 

”Penyesuaian yang sistematis dan terkoordinasi mengenai kebijakan 
dan badan – badan usaha wisata maupun kebijakan dalam sektor 
pariwisata pada tingkat pemerintahan, lokal, regional, nasional dan 
internasional, guna mencapai titik kepuasan optimal bagi kebutuhan-
kebutuhan kelompok pelanggan tertentu yang telah ditetapkan 
sebelumnya, sekaligus untuk mencapai tingkat keuntungan yang 
memadai.” 

 

3. Komunikasi Pemasaran 

Dalam pemasaran, instansi maupun perusahan melakukan upaya 

persuasif yang terkemas melalui komunikasi pemasaran. Komunikasi 

pemasaran menurut  William G.Nickels (1984) dapat didefinisikan sebagai 
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“Kegiatan Komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh pembeli dan penjual, 

dan merupakan kegiatan yang membantu dalam pengambilan keputusan 

pemasaranserta mengarahkan pertukaran agar lebih memuaskan dengan cara 

menyadarkan semua pihak untuk berbuat lebih baik”. 

Dari pernyataan diatas kita dapat menyimpulkan bahwa komunikasi 

pemasaran merupakan proses pemberian stimulus kepada pasar dengan 

maksud membangkitkan keiginan pasar dengan mengadakan saluran bagi 

penerima, menginterpretasikan dan menimbulkan tindakan terhadap pesan 

dari pasar untuk tujuan memberikan batasan pesan-pesan perusahaan dan 

mengidentifikasikan peluang komunikasi yang baru. 

Komunikasi pemasaran dapat diartikan sebagai proses komunikasi 

yang terjadi antara pembeli dan penjual yang di dalamnya meliputi 

pemberian stimulus dengan harapan memperoleh respon yang diinginkan 

dan dapat digunakan dalam mengambil keputusan pemasaran.komunikasi 

pemasaran mempertemukan pembeli dan penjual bersama-sama dalam suatu 

hubungan pertukaran, menciptakan arus informasi antara pembeli dan 

penjual yang membuat kegiatan pertukaran lebih efisien dan 

memungkionkan semua pihak untuk mencapai persetujuan pertukaran yang 

lebih memuaskan.    

Pengertian lain dari komunikasi pemasaran adalah aktivitas pemasaran 

yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi, membujuk, dan 

mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya berupa barang 

maupun jasa agar bersedia menerima, membeli dan loyal pada produk yang 
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ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. Secara garis besar proses 

komunikasi dapat dijelaskan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Model komunikasi Pemasaran  

 Sumber : Model Komunikasi Pemasaran (Fandy Tjiptono, 1997:219) 

Ada tiga unsur pokok dalam struktur proses komunikasi sebagaimana 

gambar diatas 

1. Pelaku Komunikasi 

Terdiri atas pengirim (sender) atau komunikator yang 

menyampaikan pesan dan penerima (receiver) atau komunikan 

Gagasan 

Encode 

Decode 
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Pemahaman 
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Gangguan fisik 
Masalah semantik 
Perbedaan budaya 
Ketiadaanfeedback 
Efek status 
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pesan. Dalam konteks ini komunikatornya adalah produsen atau 

perusahaan/ instansi, sedangkan komunikatornya adalah khalayak 

maupun masyarakat umum 

2. Material Komunikasi 

a. Gagasan, yaitu materi pokok yang ingin disampaikan 

pengirim 

b. Pesan (message), yakni himpunan berbagai simbol (oral, 

verbal, atau non-verbal) dari suatu gagasan. Pesan hanya 

dapat dikomunikasikan melalui suatu media. 

c. Media, yaitu pembawa (trasporter) pesan komunikasi. 

Pilihan media komunikasi bisa bersifat personal maupun 

non-personal. Media Personal dapat dipilih dari tenaga 

penganjur (misalnya konsultan), tenaga ahli profesional 

atau masyarakat umum. Media non-personal meliputi 

media massa baik cetak maupun elektronik,kondisi 

lingkungan (ruang, gedung) ataupun peristiwa tertentu 

seperti hari-hari besar keagamaan. 

d. Response, yaitu reaksi pemahaman atas pesan yang 

diterima oleh penerima. 

e. Feed-back, yaitu pesan umpan balik dari sebagian atau 

keseluruhan respon yang dikirim kembali oleh penerima. 

f. Gangguan (noise), yaitu segala sesuatuyang dapat 

menghambat kelancaran proses komunikasi. Paling tidak 
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ada lima macam gangguan yang biasa menghambat proses 

komunikasi yaitu gangguan fisik, masalah semantik bahasa, 

perbedaan budaya, efek status dan ketiadaan umpan balik. 

3. Proses komunikasi 

Proses penyampaian pesan dari pengirim kepada penerima maupun 

pengirim kembali respon dari penerima kepada pengirim akan 

memerlukan dua kegiatan yaitu encoding (fungsi pengirim) dan 

decoding (fungsi penerima) 

a. Encoding adalah proses merancang atau mengubah gagasan 

secara simbolik menjadi suatu pesan untuk disampaikan 

kepada penerima. 

b. Decoding adalah proses menguraikan atau mengartikan 

simbol sehingga pesan yang diterima dapat dipahami. 

Marketing communications perform three functions: to inform, to 
remind, and to persuade. (Komunikasi pemasaran melakukan tiga fungsi: 
untuk menginformasikan, untuk mengingatkan, dan untuk membujuk 
(Anderson dan Rubin,1986) dalam Donna L. Hoffman , Thomas P. Novak , 
and Patrali Chatterjee Project 2000). 

 Respon atau tanggapan konsumen sebagai komunikan meliputi : 

1. Efek kognitif, yaitu membentuk kesadaran informasi tertentu. 

2. Efek afeksi, yakni memberikan pengaruh untuk melakukan 

sesuatu yang diharapkan adalah reaksi pembelian.  

3. Efek konatif atau perilaku, yaitu membentuk pola khalayak 

menjadi perilaku selanjutnya yang diharapkan adalah 

pembelian ulang. 
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Dalam komunikasi pemasaran wisata dalam upaya untuk pengenalan 

dan pengembangan objek wisata, komunikasi memegang peranan yang 

sangat esensial, karena di dalamnya melibatkan berbagai pihak. Keberadaan 

suatu objek wisata yang ada di suatu daerah tidak akan dapat diketahui oleh 

orang lain apabila tidak diadakan suatu kegiatan komunikasi pemasaran 

wisata dari pihak pemerintah daerah setempat. Komunikasi pemasaran juga 

diperlukan demi perkembangan pariwisata itu sendiri. 

Industri pariwisata merupakan bentuk perdagangan jasa yang juga 

memanfaatkan konsep bauran pemasaran dalam berhubungan dengan 

konsumennya yaitu wisatawan. Pariwisata di Indonesia menjadi salah satu 

penopang perekonomian. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia memang 

pernah membuat dunia pariwisata menjadi terpuruk. Penurunan jumlah 

wisatawan terutama wisatawan asing akibat situasi negara yang tidak stabil 

membuat industri pariwisata sedikit melemah khususnya di daerah yang 

kondisi keamanannya belum stabil. 

Peranan organisasi kepariwisataan terutama organisasi pemerintah 

sangatlah besar di dalam pengembangan pariwisata. Dinas pariwisata dan 

Kebudayaan kabupaten Demak sebagai unsur pelaksana Pemerintahan 

kabupaten Demak di bidang Pariwisata, berkewajiban untuk 

mengembangkan dan memanfaatkan aset-aset negara yang berupa objek dan 

daya tarik wisata. Sebagai suatu organisasi atau lembaga yang di beri 

kewenangan dalam pengembangan pariwisata di daerahnya. Dinas 

Pariwisata dan kebudayaan harus mampu merumuskan suatu strategi dalam 
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bentuk program maupun kebijakan yang paling menguntungkan bagi 

daerahnya atau wilayahnya. 

Keberhasilan suatu daerah dalam meningkatkan potensi wisata 

daerahnya tidak hanya bergantung pada industri wisatanya saja, kebijakan 

pengembangan objek pariwisata tersebut, pelayanannya baik dalam hal 

sarana dan prasarana, melainkan tergantung pada hubungan konsumen dan 

produsen yang berkelanjutan. Salah satu penunjang keberhasilan komunikasi 

pemasaran adalah pemilihan strategi komunikasi pemasaran yang tepat. 

Kegiatan komunikasi pemasaran perlu disusun secara tepat dan cermat 

karena berfungsi sebagai pondasi kegiatan komunikasi pemasaran 

perusahaan. Dalam strategi komunikasi pemasaran, tercakup konsep dasar 

komunikasi pemasaan perusahaan secara teknik aplikasinya pada kegiatan 

komunikasi pemasaran yang direncanakan. Program-program kegiatan inilah 

ingin disampaikan perusahaan dapat mencapai pasar sasaran yang 

dituju.konsep yang sering digunakan untuk menyampaikan pesan adalah apa 

yang disebut dengan bauran pemasaran. Komponen-komponen serta 

karakteristik masing-masing bauran promosi tersebut adalah : 

1. Iklan (Advertising) 

Iklan dapat membangun citra jangka panjang sebuah produk atau 

seketika bisa mendorong terjadinya penjualan (Sulaksana, 2005:25). Iklan 

adalah bentuk komunikasi tidak langsung, yang didasari pada informasi 

tentang keunggulan atau keuntungan suatu produk yang disusun sedemikian 

rupa sehingga menimbulkan rasa menyenangkan yang akan mengubah 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



xxxv 
 

fikiran seseorang untuk melakukan pembelian atas barang maupun jasa. 

AMA (American Marketing Association) mendefinisikan iklan sebagai 

semua bentuk bayaran untuk mempresentasikan dan mempromosikan ide, 

barang maupun jasa secara non-personal oleh sponsor yang jelas. 

Pemilihan media untuk iklan menjadi sebuah pertimbangan yang harus 

difikirkan dengan cermat oleh pemasar. Salah satu media yang dirasa cukup 

efektif sebagai media iklan adalah leaflet. Didalamnya terdapat gambar serta 

informasi yang ingin diketahui oleh pelanggan atau wisatawan.  

The important role of destination image, both in terms of 
understanding travel behavior and in designing effective tourism 
marketing strategies (Gambar  memiliki peranan penting , baik untuk 
memahami  kegiatan berwisata dan dalam merancang strategi pemasaran 
yang efektif). Brent Ritchie. 2003 the journal of tourism studies Vol. 14, 
No. 1, MAY '03 , The University of Calgary, Canada. 

 
2. Promosi Penjualan (Sales Promotion) 

Promosi penjualan adalah bentuk persuasi langsung melalui berbagai 

insentif yang dapat diatur untuk merangsang pembelian produk maupun jasa 

dengan segera atau meningkatkan jumlah barang yang dibeli pelanggan. 

Melalui promosi penjualan perusahaan dapat menarik pelanggan baru, 

mempengaruhi pelanggan untuk mencoba produk baru, mendorong 

pelanggan untuk mencoba produk baru, mendorong pelanggan untuk 

membeli lebih banyak. Secara umum tujuan dari promosi penjualan adalah : 

a. Meningkatkan permintaan dari  konsumen 

b. Meningkatkan kinerja pemasaran perantara. 

c. Mendukung dan mengkoordinasikan kegiatan personal selling dan 

iklan 
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3. Hubungan Masyarakat dan Publisitas (Public relations and Publicity) 

Public Relation merupakan upaya komunikasi menyeluruh dari suatu 

perusahaan untuk mempengaruhi persepsi, opini , keyakinan, dan sikap 

berbagai kelompok terhadap perusahaan tersebut. Public Relation 

merupakan upaya komunikasi menyeluruh dari suatu perusahaan untuk 

mempengaruhi persepsi, opini , keyakinan, dan sikap berbagai kelompok 

terhadap perusahaan tersebut. Yang dimaksud dengan kelompok itu adalah 

mereka yang terlibat, mempunyai kepentingan, dan dapat mempengaruhi 

kemampuan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Kelompok tersebut 

terdiri dari karyawan, pelanggan, khalayak atau orang-orang yang tinggal di 

sekitar organisasi, pemasok, perantara, pemerintah serta media massa 

(Fandy Tjiptono, 1997:230). 

Hubungan masyarakat dan publikasi juga memegang peranan penting 

dalam kegiatan komunikasi pemasaran. Banyak hal yang dapat dilakukan 

oleh pejabat humas yang berkoordinasi dengan bagian pemasaran untuk 

lebih efektif menyampaikan kegiatan-kegiatan yang mampu mengangkat 

citra perusahaan dimata publiknya. Sutisna dalam Perilaku Manajemen dan 

Komunikasi Pemasaran (2002:335) menerangkan citra yaitu : 

“Citra adalah sebuah realitas oleh karena itu suatu organisasi dalam 

mengkomunikasikan produk atau programnya harus menggambarkan 

realitas sebenarnya. Citra tidak bisa dibangun dengan kebohongan 

informasi”. 
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Dalam pengembangan citra perusahaan humas menjadi pilihan yang 

dapat mengkomunikasikan kondisi produk dan perusahaan secara jujur 

kepada konsumen. 

4. Penjualan Personal (Personal Selling) 

Personal selling adalah komunikasi langsung (tatap muka) antara 

penjual dan calon pelanggan untuk memperkenalkan suatu produk kepada 

calon pelanggan dan membentuk pemahaman pelanggan terhadap produk 

sehingga mereka kemudian akan mencoba membelinya. Sifat-sifat personal 

selling antara lain : 

a. Personal confrontation, yaitu adanya hubungan yang hidup, 

langsung, dan interaktif antara dua orang atau lebih. 

b. Cultifation, yaitu sifat yang memungkinkan berkembangnya segala 

macam hubungan, mulai dari sekedar hubungan jual beli sampai 

dengan suatu hubungan yang lebih akrab. 

c. Response, yaitu situasi yang seolah-olah mengharuskan pelanggan 

untuk mendengar, memperhatikan dan menanggapi. 

Aktifitas personal selling memiliki fungsi sebagai berikut : 

a. Prospecting, yaitu mencari pembeli dan menjalin hubungan dengan 

mereka. 

b. Targeting, mengalokasikan kelangkaan waktu penjual demi 

pembeli 

c. Communicating, Memberikan informasi mengenai produk 

perusahaan kepada pelanggan. 
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d. Selling, Mendekati, mempresentasikan dan mendemonstrasikan, 

mengatasi penolakan, serta menjual produk kepada pelanggan. 

e. Information Gathering, yakni melakukan riset dan intelejensi pasar 

f. Allocating, menentukan pelanggan yang akan dituju.  

5. Pemasaran Langsung (Direct marketing) 

Direct marketing adalah sistem pemasaran yang bersifat interaktif, 

yang memanfaatkan satu atau beberapa media iklan untuk menimbulkan 

respon yang terukur dan atau transaksi disembarang lokasi. Dalam Direct 

marketing, komunikasi pemasaran ditujukan langsung kepada konsumen 

individual dengan tujuan agar pesan-pesan tersebut ditanggapi konsumen 

yang bersangkutan baik melalui telepon, pos atau dengan datang langsung 

ketempat pemasaran. 

F. METODOLOGI PENELITIAN 

1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian diskripsi kualitatif. 

Jenis penelitian diskripsi kualitatif ini hanyalah memaparkan situasi atau 

peristiwa dan tidak menguji hipotesis ataupun membuat prediksi. Metode 

deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk menemukan 

pengetahuan seluas-luasnya terhadap objek penelitian pada suatu saat 

tertentu (Erna Widodo dan Mukhtar, 2000 : 15). Penelitian diskripsi itu 

sendiri adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat dengan tujuan 

untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat 
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mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan-hubungan atau fenomena 

yang diteliti. 

2 lokasi Penelitian 

Lokasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Dinas Pariwisata 

dan kebudayaan Kabupaten Demak, guna mengetahui strategi komunikasi 

pemasaran wisata yang dilakukan dalam upanya pengenalan dan 

pengembangan objek wisata kabupaten Demak. 

Lokasi penelitian ini dipilih dengan pertimbangan bahwa Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan memiliki peranan yang sangat penting  dalam 

mengembangkan pariwisata. Fokus obyek penelitian ini sendiri adalah 

individu yang merupakan kunci (key person) yang terkait dengan 

pelaksanaan strategi yang telah direncanakan. 

3 Teknik Pengumpulan Data 

Data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder. Data 

primer yang dimaksud adalah data yang diperoleh melalui : 

a. Wawancara Mendalam (Indepth Interview) 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan jalan tanya 

jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis berlandaskan tujuan 

penelitian. Moleong (2001:35) mendefinisikan wawancara adalah 

percakapan dengan maksud percakapan itu dilakukan dengan dua pihak 

yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang 

diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.  
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Wawancara mendalam disebut juga dengan wawancara tidak 

terstruktur yang mirip dengan percakapan informal. Metode ini bertujuan 

untuk memperoleh bentuk-bentuk tertentu informasi dari semua responden, 

yang susunan kata dan urutannya disesuaikan dengan ciri-ciri setiap 

responden. 

Sedangkan data sekunder yang dimaksudkan adalah data-data yang 

diperoleh melalui : 

b. Penelitian kepustakaan.  

Teknik pengumpulan data dengan kepustakaan ini merupakan cara 

pengumpulan data yang dilakukan dengan klasifikasi bahan-bahan tertulis 

yang berhubungan dengan perumusan masalah penelitian seperti buku-buku, 

artikel koran, majalah dan media lainnya. 

c. Observasi 

Teknik observasi digunakan untuk menggali data dari sumber data 

yang berupa peristiwa, tempat atau lokasi, dan benda serta rekaman gambar. 

Observasi dilakukan langsung terhadap objek yaitu Dinas pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Demak. Observasi dilakukan dengan maksud untuk 

mengetahui kegiatan komunikasi pemasaran wisata Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Demak. Observasi dilakukan secara passive 

observer, dengan harapan peneliti dapat mengamati dengan baik dan objek 

penelitian tidak terganggu keberadaannya.  
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4. Teknik Pengambilan Sampel dan Informan Penelitian 

Teknik sampling adalah suatu bentuk khusus atau proses bagi 

pemusatan atau pemilihan dalam penelitian yang mengarah pada seleksi 

(HB. Sutopo, 2005:52). Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini 

menggunakan purpossive sampling. Teknik ini adalah teknik pengambilan 

sampel dengan memilih informan atau responden yang bisa dipercaya untuk 

menjadi sumber informasi yang diharapkan mengetahui, memahami masalah 

secara detail. 

Jenis teknik purpossive sampling yang digunakan termasuk teknik 

logika purpossife sampling, yakni mendapatkan informan awal untuk 

diwawancarai dan situasi sosial tertentu untuk diobservasi yang memenuhi 

syarat keterpercayaan dan kemantapan informasi. 

Adapun informan dalam penelitian ini adalah :  

a. Staf  Bidang Industri dan Pemasaran, Ruslan SIP 

b. Staf  Promosi ,  Amiruddien SIP 

c. Staf  Objek dan Daya Tarik Wisata, Susanto SPI,MM 

d. Wisatawan Masjid Agung Demak dan Makam Sunan 

Kalijaga 

 

5. Validitas 

Validitas data pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. 

Dimana data akan dikontrol oleh data yang sama dari sumber yang 

berbeda.Artinya, data yang diperoleh selalu dikomparasikan dan selalu 
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diujikan dengan data atau informasi lain baik dari koherensi sumber yang 

sama maupun yang berbeda. 

Trianggulasi (Patton, 1984) dibagi menjadi empat teknik yaitu sumber, 

metodologi, penyidik dan teori. Sedangkan  pada teknik penelitian ini 

menggunakan Triangulasi Sumber. Cara ini mengarahkan peneliti agar 

didalam mengumpulkan data sama atau sejenis akan lebih mantap 

keberadaannya bila digali dari beberapa sumber yang berbeda. Dengan cara 

menggali data dari sumber yang berbeda-beda dan juga teknik pengumpulan 

data yang berbeda dan sejenis bila diuji kemantapan dan kebenarannya 

(Sutopo 2002:80) 

6. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis 

interaktif. Analisis interaktif memiliki empat komponen yakni : 

1. Pengumpulan data  

Merupakan kegiatan memperoleh informasi yang berupa kalimat-

kalimat yang dikumpulkan melalui kegiatan observasi wawancara 

dan dokumen data yang diperoleh masih berupa data mentah yang 

tidak teratur, sehingga diperlukan analisis agar data menjadi teratur 

2. Reduksi data   

Reduksi data adalah bagian dari proses analisis yang mempertegas, 

memperpendek, membuat focus, membuata hal-hal yang tidak 

penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan 

penelitian dapat dilakukan.  
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3. Sajian data  

Merupakan rakitan organisasi informasi yang memungkinkan riset 

dapat dilakukan. Sajian data dapat berupa matrik, gambaran atau 

skema, jaringan kerja kegiatan dan tabel. Semua dirakit secara 

teratur guna mempermudah pemahaman informasi. 

4. Penarikan kesimpulan 

Kesimpulan akhir diperoleh bukan hanya sampai pada akhir 

pengumpulan data melainkan dibutuhkan suatu verifikasi yang 

berupa pengulangan dengan melihat kembali field note (data 

mentah) agar kesimpulan yang diambil kuat dan bisa dipertanggung 

jawabkan  

Berdasarkan analisa tersenut apabila digambarkan adalah sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.3. Model Analisis Interaktif 

Sumber : Model Analisis Interaktif (H.B Sutopo, 2002 : 96) 

1 
Pengumpulan Data 

2 
Reduksi Data 

4 
Verifikasi / Penarikan 

Kesimpulan 

3 
Sajian Data 
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BAB II 

DISKRIPSI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 

KABUPATEN DEMAK 

 

A. GAMBARAN UMUM KABUPATEN DEMAK 

1. Sejarah Kabupaten Demak 

Dalam babad Demak,ditulis bahwa berdirinya kasultanan Demak tidak 

lepas dari peran Raden Patah. Raden Fattah merupakan putra Raja 

Majapahit, Prabu kerthabumi atau Brawijaya V dan putri Campa. Namun 

kehadiran putri Campa di kerajaan Majapahit telah menimbulkan sengketa, 

karena pada saat itu putri Campa memeluk agama Islam, sedangkan  di 

kerajaan Majapahit baik Raja maupun rakyatnya memeluk agama Hindhu 

Budha. Dikhawatirkan nantinya tahta kerajaan akan jatuh kepada anak putri 

campa yang memeluk Islam. Untuk menghindari hal tersebut dan atas 

keinginan banyak pihak, akhirnya Prabu Kerthabumi terpaksa 

menyingkirkan istrinya agar tidak terjadi sengketa di Majapahit. 

Putri Campa beserta Raden Patah diungsikan ke Palembang, yang 

kemudian menikah dengan Arya Amar yang juga memeluk agama Islam. 

Dari pernikahannnya dengan Arya Amar putri Campa melahirkan seorang 

anak laki-laki yang diberi nama Raden Husin. Setelah dewasa Raden Patah 

dan Raden Husin kemudian pergi ke Majapahit, dan ingin mengabdikan diri 

kepada kerajaan Majapahit. Ketika hampir sampai Majapahit kedua kakak 

beradik itu kemudian berpisah. Raden Husin meneruskan perjalanan ke 

31 
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Majapahit sedangkan Raden Patah menuju Ampel Denta.  Dalam 

perjalanannya ke Jawa, Raden Fattah bertemu dengan para wali yang 

kemudian berguru ilmu, keislaman, pengetahuan, seni budaya, tatanan 

pemerintahan, maritim, keprajuritan, bela diri serta kerohanian. Atas 

petunjuk dari Sunan Ampel, Raden Patah kemudian membuka Hutan 

Glagahwangi, untuk dijadikan tempat bermukim. Setelah dirasa cukup 

mempunyai berbagai ilmu Raden Fattah kemudian menghadap ayahnya 

Prabu Kertabumu / Brawijaya V. Raden Patah menyatakan bahwa tujuannya 

membuka hutan Glagahwangi atau Bintara bukanlah untuk memerangi 

Majapahit, tetapi hanya untuk menyebarkan agama Islam. Raja ternyata 

mengijinkan melanjutkan pembabatan hutan Bintara, bahkan oleh brawijaya 

V, Raden Patah diberi jabatan sebagai Adipati Notoprojo di Glagahwangi 

Bontoro Demak tahun 1475 M.  

Setelah secara formal Raden Fattah menjadi panutan rakyat Majapahit 

yang pada saat itu juga telah berpindah agama Islam, Raden Fattah bersama 

para Wali kemudian mendirikan Masjid yang hingga saat ini dikenal dengan 

sebutan Masjid Agung Demak. 

Setelah berstatus sebagai daerah kadipaten maka peranan kota Demak 

pun meningkat. Jika semula Demak hanyalah pusat penyebaran agama, 

kemudian berkembang menjadi pusat kegiatan politik, militer, perdagangan 

sekaligus sebagai pusat pengembangan budaya Indonesia-Islam. Masjid 

tidak hanya dijadikan sebagai sarana ibadah tetapi juga sebagai pusat 

pemerintahan kerajaan islam dalam arti spiritual dan lambang persatuan 
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umat. Dalam babad Demak edisi Admodarminto, menyebutkan bahwa 

dalam masa pembentukan kerajaan, terdapat dua aliran Islam yaitu Aliran 

Tuban dan Aliran Giri. Aliran Tuban dipelopori oleh Sunan Bonang, Sunan 

kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria dan Sunan Gunung Jati. Aliran ini juga 

disebut dengan aliran abangan yaitu dalam menyebarkan agama disesuaikan 

dengan tradisi penduduk setempat. Sedangkan aliran Giri dipelopori oleh 

Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Drajad dan para ulama golongan ortodoks 

dan lebih dikenal dengan aliran mutihan. Perbedaan pandang antara kedua 

aliran itu dapat dipersatukan dengan pengangkatan Sunan Giri sebagai 

pemimpin Ulama.  

Tokoh Sunan Giri mempunyai peranan penting dalam pembentukan 

kasultanan Demak. Dalam babad Demak disebutkan, setelah mengalahkan 

Majapahit, pangeran Kudus kemudian menghadap Adipati Natapraja atau 

Raden Patah dan menyerahkan barang rampasan perang. Adipati Natapraja 

kemudian menyerahkan harta rampasan perang kepada Sunan Giri. Atas 

restu para wali, Sunan Ngampel kemudian menobatkan Adipati Natapraja  

menjadi Raja dengan gelar Sultan Bintara. Penobatan Raja itu ditandai 

dengan Candrasangkala yang berbunyi “ Warna Sirna Catur Nabi “yaitu 

pada tahun 1404 S atau 1482 M.  

2.  Kondisi Geografis 

Kabupaten Demak terletak di antara 6043’ 26” – 70 09’ 43” LS, dan 

1100 48’ 47” BT. Dengan batas-batas wilayah :  

1. Sebelah utara  :  Kabupaten Jepara dan Laut Jawa  
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2. Sebelah timur  :  Kabupaten Kudus dan Kabupaten 

Grobongan  

3. Sebelah selatan  :  Kabupaten Grobogan dan Kota Semarang  

4. Sebelah barat  :  Kota Semarang 

Luas Wilayah Kabupaten Demak adalah 88.743 ha, sedang luas laut 

252,34 ha. Topografi, Luas kemiringan lahan : metiputi datar : 0 – 2%, 

seluas : 88.765 ha, bergelombang (2 – 15%) 834 ha, curam (15 – 40%) 

seluas : 408 ha, serta sangat curam (>40%) seluas :136 ha. Dilihat dari 

ketinggian permukaan tanah dari permukaan laut (elevasi), wilayah Demak 

terletak dari 0 m sampai dengan 100 m dari permukaan laut.  

Sedang dilihat dari tekstur tanahnya, wilayah Kabupaten Demak terdiri 

atas tekstur tanah halus (liat) seluas 49.066 ha dan tekstur tanah sedang 

(lempung) seluas 40.677 ha. Secara administrasi, luas wilayah Kabupaten 

Demak adalah 89.743 ha, terdiri atas 14 kecamatan, 243 desa dan 6 

kelurahan. Sebagai daerah agraris yang kebanyakan penduduknya hidup dari 

pertanian, sebagian besar wilayah Kabupaten Demak terdiri atas lahan 

sawah yang mencapai luas 48.947 ha, dan selebihnya adalah lahan 

kering.Menurut penggunaannya sebagian besar lahan sawah yang digunakan 

berpengairan teknis 40,40% dan tadah hujan (33,22%) dan setengah teknis 

12,85%.Sedang untuk lahan kering 35,395 digunakan untuk tegal kebun, 

29,56% digunakan untuk bangunan dan halaman, serta 18,90 digunakan 

untuk tambak. 
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3 . Pemerintahan 

Kabupaten Demak terbagi dalam 14 Kecamatan 243 desa dan 6 

kelurahan. Sedangkan untuk Aparatur Negara, Pada tahun 2008 jumlah 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kabupaten Demak sebanyak 

8.809 orang. Dari jumlah tersebut : 

Golongan I sebanyak  :  237 orang 

Golongan II sebanyak  :  1.877 orang 

Golingan III sebanyak  :  3.740 orang 

Golongan IV sebanyak  :  2.955 orang 

4 . Demografi 

Jumlah penduduk Kabupaten Demak berdasarkan hasil registrasi tahun 

2008 adalah sebanyak 1.025.314. Terdiri atas 507.581 (49,54%) laki-laki 

dan 517.733 (50,46%) perempuan. Jumlah penduduk ini naik sebanyak : 

30.076 orang atau sekitar 2,88% dari tahun sebelumnya. Adapun jumlah 

penduduk tersebut dirinci menurut lapangan usaha : 

1. Pertanian  :  219.635 

2. Industri  :  119.156 

3. Perdagangan  :  107.752 

4. Transportasi  :  24.558 

5. Jasa   :  54.137 
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Jumlah Penududuk Menurut Jenis Kelamin dan Sex Rasio Per Kecamatan 

Di Kabupaten Demak Tahun 2008 

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin 

Kecamatan Laki-laki Perempuan Jumlah Sex Rasio  

1 2 3 4 5  

01.Mranggen 63.067 63.668 126.735 99,06  

02.Karangngawen 38.022 39.869 77.891 95,37  

03.Guntur 34.882 35.932 70.814 97,08  

04.Sayung 44.775 46.151 90.926 97,02  

05.Karangtengah 28.347 28.940 56.837 99,50  

06.Bonang 48.323 48.057 96.380 100,55  

07.Demak 47.213 49.197 96.410 95,97  

08.Wonosalam 33.870 34.974 68.844 96,84  

09.Dempet 25.303 25.360 50.663 99,78  

10.Gajah 23.133 23.260 46.393 99,45  

11.Karanganyar 34.730 35.206 69.936 98,65  

12.Mijen 28.183 28.212 56.395 99,90  

13.Wedung 38.648 40.163 78.811 96,23  

14.Kebonagung 19.085 19.194 38.279 99,43  

Jml th 2008 507.581 517.733 1.025.314 98,04 

     

Sumber : Kantor Kabupaten Demak 
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Jumlah penduduk yang masih bersekolah usia 7-24 Di Kabupaten Demak 

Tahun 2008 

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk yang Masih Bersekolah 

SD SMP SMA 

115.568 25.039 13.717 

Sumber : Disparbud kabupaten Demak 

Tenaga kerja yang terampil merupakan potensi sumber daya manusia 

yang sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan. Adapun yang 

dimaksud dengan penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur 15 

tahun keatas. Penduduk usia kerja ini dibedakan sebagai angkatan kerja yang 

terdiri dari bekerja dan mencari pekerjaan. Penduduk Kabupaten Demak usia 

15 tahun ke atas yang bekerja pada tahun 2008 sebanyak 525.238 orang 

yang terdiri atas laki-laki 309.071 dan perempuan 216.167. 

B. DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK 

1. Dasar Hukum Berdirinya Organisasi 

Sebagimana telah dituangkan dalam UU No.32 tahun 2004 tentang 

Pemerintah Daerah bahwa tiap-tiap daerah diberi hak dan kewenangan untuk 

mengelola daerahnya, termasuk dalam sektor pariwisata, mengingat 

pariwisata merupakan sumber pendapatan bagi daerah bila dikelola secara 

optimal. Potensi objek dan daya tarik wisata yang cukup besar perlu dikelola 

secara profesional agar menghasilkan nilai tambah bagi kesejahteraan 

masyarakat. Upaya tersebut perlu dilakukan agar dapat memberikan nilai 
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tambah dan daya produktif yang tinggi bagi pembangunan daerah dalam 

rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.  

2. Visi, Misi dan Tujuan Organisasi 

Visi 

Visi Dinas pariwisata dan Kebudayaan kabupaten Demak adalah 

“Terwujudnya pengembangan Seni Budaya dan Objek Wisata Religius, 

Agro Wisata, Wisata Bahari dalam lingkungan yang kondusif”.    

Misi 

Misi yang di dirumuskan dalam usaha mencapai misi adalah sebagai 

berikut : 

1. Mengembangkan wisata religius, agro wisata, dan wisata bahari. 

2. Mengembangkan seni budaya khas Demak dalam rangka 

melestarikan budaya daerah. 

3. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia bidang 

pariwisata dan keudayaan. 

Tujuan Organisasi 

Tujuan merupakan suatu kondisi yang diharapkan dapat terwujud 

dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Tujuan pokok yang ingin dicapai 

yaitu meningkatkan perencanaan pengembangan potensi  pariwisata yang 

ada sebagai daya tarik wisata yang pada akhirnya dapat meningkatkan 

jumlah pengunjung objek wisata. Untuk mendukung tercapainya tujuan 

tersebut Dinas pariwisata dan kebudayaan merencanakan sasaran yang akan  
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dicapai adalah : 

1. Meningkatkan jumlah pengunjung dari tahun ke tahun. 

2. Meningkatnya pemasaran daerah tujuan wisata yang kompetitif, 

dapat terlihat dalam pengadaan brosur, leaflet, paket wisata, 

promosi melalui media elektronik, dan lain-lain yang mendukung 

kegiatan pemasaran wisata. 

3. Meningkatnya jumlah prasarana dasar objek wisata serta omset 

penjualan produk wisata, seperti kerajinan, souvenir dan lain-lain. 

4. Meningkatnya manajemen objek wisata yang tercermin dari 

tertatanya tarif retribusi, lahan parkir, personalia, serta administrasi 

keuangan objek wisata.  

C. KEPEGAWAIAN 

Sumber daya manusia yang terdapat di Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan kabupaten Demak 

a.kondisi Personil Menurut Jenjang Pendidikan 

Tabel 2.3  Pegawai Negeri Sipil 

Pendidikan Jumlah Keterangan 

Sekolah Dasar (SD) - - 

Sekolah Lanjutan Tingkat 

Pertama (SLTP) 

1 orang - 

Sekolah Menengah Atas 

(SLTA) 

16 Orang - 

Diploma 3 (D3) 1 orang D3 Pariwisata 
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Sarjana S1 13 Orang S1 Manajemen Pariwisata : 2 Orang 

S1 Sastra                            : 1 Orang 

S1 Ilmu Pemerintahan       : 6 Orang 

S1 ilmu Hukum                 : 6 Orang 

S1 Sosial                            : 2 Orang 

Pasca Sarjana (S2) 1 Orang S2 manajemen 

Jumlah 32 Orang  

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Demak 

Tabel 2.4  Tenaga Kontrak Parkir 

Pendidikan Jumlah Keterangan 

Sekolah Dasar (SD) 6 orang - 

Sekolah Lanjutan Tingkat 

Pertama (SLTP) 

2 orang - 

Sekolah Menengah Atas 

(SLTA) 

4 Orang - 

Jumlah  12 Orang  

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Demak 

Tabel 2.5 Kondisi personil yang telah mengikuti penjenjangan struktural 

Jenjang Struktural Jumlah 

Diklat Pim II - 

Diklat Pim III 3 Orang 

Diklat Pim IV 1 Orang 

Adum / Sepada 12 orang 
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Tabel 2.6  Kondisi Personil Yang Telah Mengikuti  Diklat Teknik 

Fungsional 

Nama Diklat Teknik / Fungsional Jumlah 

             Diklat Kepariwisataan 4 Orang 

Diklat Pengadaan Barang 3 Orang 

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Demak 

Tabel 2.7  Kondisi Personil Menurut Golongan 

Gol I II III IV 

Jumlah - 3 28 1 

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Demak 

D. STRUKTUR ORGANISASI 

Susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Demak ditetapkan dalam perda Nomor 4 tahun 2001 tentang 

pembentukan susunan organisasi dan tata kerja lembaga Teknis daerah 

dilingkungan Pemerintah kabupaten Demak. Berdasarkan perda tersebut 

maka struktur organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 

Demak adalah sebagai berikut : 

1. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Demak 

2. Sekretariat yang membawahi : 

2.1 Sub.Bagian Program 

2.2 Sub. Bagian Keuangan 

3. Bidang Objek dan daya tarik wisata yang membawahi : 
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3.1 Seksi Objek Wisata 

3.2 Seksi Atraksi Wisata dan Urusan Hiburan Umum 

4. Bidang budaya dan seni yang membawahi 

4.1 Seksi pengembangan budaya dan seni 

4.2 Seksi Cagar Budaya dan Sejarah 

5. Bidang Industri Pariwisata dan Pemasaran yang membawahi : 

5.1Seksi Sarana Pariwisata dan  Sumber Daya Manusia 

5.2 Seksi Promosi 

6. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) 

7. Kelompok Jabatan Fungsional 

E. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak No.4 tahun 2001 

tentang pembentukan susunan organisasi dan Tata kerja lembaga teknis 

Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Demak , Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan 

urusan rumah tangga dan tugas perbantuan dibidang pariwisata dan 

kebudayaan. 

Tugas pokok masing-masing seksi adalah sebagai berikut : 

1. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Demak 

a. Merumuskan kebijakan teknis dibidang pariwisata dan 

kebudayaan Daerah. 

b. Mengoordinasi susunan rencana dan program monitoring, 

evaluasi dan pelaporan dibidang pariwisata dan kebudayaan 
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c. Pelaksanaan kebijakan operasional, pemberian perizinan, 

rekomendasi, izin prinsip, pelayanan umum serta pembinaan 

dan pengembangan lembaga bidang pariwisata dan kebudayaan 

d. Pengendalian pelaksanaan kegiatan dibidang pariwisata dan 

kebudayaan 

2. Sekretariat  

Dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas pokok      

membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan 

pengkoordinasian pembinaan dan pengendalian urusan program, 

umum dan kepegawaian serta keuangan Dinas. 

Untuk melaksanakan tugas pokok diatas Sekretaris Dinas 

mempunyai fungsi : 

a. Pelaksanaan perencanaan / penyusunan program Dinas 

b. Pengelolaan administrasi dan urusan umum administrasi dan 

urusan kepegawaian, urusan rumah tangga dan poerlengkapan 

perpustakaan dan kearsipan organisasi dan tata laksana. 

c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi dan urusan keuangan 

Dinas. 

2.1 Sub bagian program 

Sub bagian program dipimpin oleh seorang kepala sub. Bagian 

yang mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam 

melaksanakan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.  
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Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut kepala sub.bagian 

mempunyai tugas : 

a. Menyusun rencana dan kegiatan sub.bagian program 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta 

sumberdata yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan 

kegiatan 

b. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan 

dan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan  tugas sesuai 

dengan dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku. 

c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya dan 

memberi petunjuk serta arahan guna kelancaran pelaksanaan 

tugas. 

d. Melaksanakan koordinasi dengan sub bagian dan seksi-seksi 

dilingkungan Dinas untuk mendapatkan masukan informasi 

serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil 

kerja yang optimal. 

2.2 Sub bagian Keuangan  

Sub bagian keuangan dipimpin oleh seorang kepala sub bagian 

yang mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam 

melaksanakan administrasi keuangan dan pelaporan pertanggung 

jawaban keuangan Dinas. Untuk melaksanakan tugas pokok 

tersebut, kepala sub bagian mempunyai tugas : 
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a. Menyusun rencana dan kegiatan program kegiatan sub bagian  

keuangan Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlakuserta sumber data yang tersedia sebagai pedoman 

pelaksanaan kegiatan  

b. Memeriksa pembukuan baik kepada bendaharawan rutin, 

bendaharawan gaji, bendaharawan kegiatan dan bendaharawan 

penerima agar pembukuan tertib dan tidak terjadi 

penyimpangan. 

c. Menyiapkan bahan perhitungan anggaran atas dasar anggaran 

yang sudah dilaksanakan sebagai bahan laporan pertanggung 

jawaban 

3. Bidang Objek dan Daya Tarik Wisata  

a. Mengkoordinasi pembinaan dan pengembanga objek dan daya 

tarik wisata di wilayah kabupaten Demak, dengan 

mengoptimalkan pengelolaan potensi dan asset wisata. 

b. Mengkoordinasikan pelaksanaan regulasi bidang pariwisata 

dengan mengelola mekanisme perijinan bagi usaha rekreasi dan 

hiburan umum serta melakukan penarikan retribusi dalam 

rangka meningkatkan pendapatan asli daerah. 

 3.1. Seksi Objek Wisata 

Seksi objek wisata dipimpin oleh seorang kepala seksi yang 

mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang objek dan daya 

tarik wisata dalam perumusan kebijakan, pengkoordinasian, 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



lix 
 

pembinaan dan pengendalian dan pemberian bimbingan pada seksi 

objek wisata. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut kepala 

seksi Objek Wisata mempunyai tugas : 

a. Menginventarisir objek-objek wisata kabupaten Demak, 

melalui pendataan dan penggalian objek wisata baru untuk 

dikembangkan untuk menjadi objek wisata unggulan. 

b. Mengadakan observasi dalam rangka mengembangkan potensi 

objek wisata. 

c. Melaksanakan penarikan retribusi pada tempat-tempat wisata. 

 3.2  Seksi Atraksi Wisata dan Urusan Hiburan Umum 

Seksi Atraksi Wisata dan Urusan Hiburan Umum dipimpin oleh 

seorang kepala seksi yang mempunyai tugas membantu kepala 

bidang objek dan daya tarik wisata dalam merumuskan kebijakan, 

pengkoordinasian, pembinaan, pengendalian dan pemberian 

bimbingan pada seksi atraksi Seksi Atraksi Wisata dan Urusan 

Hiburan Umum. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut kepala 

Seksi Atraksi Wisata dan Urusan Hiburan Umum memiliki tugas : 

a. Menginventarisir atraksi wisata dan usaha hiburan 

umumdiwilayah kabupaten Demak dengan kegiatan 

pendataan dan pembinaan. 

b. Melaksanakan penarikan retribusi dari sektor usaha rekreasi 

dan hiburan umum. 
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c. Mengadakan observasi dalam rangka pembinaan dan 

pengembangan atraksi wisata dan usaha hiburan umum. 

4. Bidang Budaya dan Seni 

a. Menyiapkan konsep program pembinaan dan 

pengembangan budaya, seni, perfilman, sejarah, cagar 

budaya dan purbakala. 

b. Melaksanakan fasilitasi dan pengelolaan kebudayaan 

berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah 

c. Mengusulkan calon penerima penghargaan kebudayaan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

d. Melaksanakan koordinasi pelestarian nilai-nilai budaya, 

perlindungan cagar budaya, benda-benda purbakala dari 

peninggalan sejarah daerah dan nasional 

e. Melaksanakan kerja dan memfasilitasi kegiatan kebudayaan 

antar negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

 4.1 Seksi Pengembangan Budaya dan Seni 

a. Melaksanakan kegiatan dan fasilitasi pengembangan nilai-

nilai budaya termasuk budaya spiritual, antara lain 

penelitian, pengkajian penulisan, penanaman dan 

penyebarluasan informasi tingkat kabupaten berdasarkan 

pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 
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b. Mengurus calon penerima penghargaan kebudayaan tingkat 

Kabupaten Demak, propinsi dan pusat berdasarkan 

pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 

c. Melaksanakan dan fasilitasi kegiatan kerja sama budaya 

dan seni antar Kabupaten / Kota dan antara Kabupaten 

dengan Propinsi. 

d. Mendayagunakan program tegnologi komunikasi dalam 

mengembangkan kebudayaan.  

 4.2 Seksi Cagar Budaya dan Sejarah 

a. Menyusun konsep kebijakan kepala Dinas tentang teknis 

cagar budaya dan sejarah sebagai bahan arahan operasional 

pembinaan dan pengawasan teknis 

b. Melaksanakan fasilitasi dan pengembangan penulisan 

sejarah antara lain melalui rekaman, penelitian, penulisan, 

penanaman nilai-nilai dan penyebaran informasi sejarah 

daerah. 

c. Menanamkan nilai-nilai sejarah daerah dan nasional 

melalui kegiatan kebudayaan dan kepariwisataan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

d. Mengusulkan karya industri budaya untuk dipatenkan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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5. Bidang Industri Pariwisata dan Pemasaran 

Bidang Industri Pariwisata dan Pemasaran dipimpin oleh seorang 

kepala bidang yang memiliki tugas sebagai berikut : 

a. Menyusun konsep peluang investasi pengelolaan sarana 

pariwisata berdasarkan kebijakan atasan dan peraturan 

perundang-perundangan yang berlaku, untuk bahan 

penyusunan profil investasi pariwisata kabupaten Demak 

b. Menyusun data, menyiapkan informasi sarana pariwisata, 

industri pariwisata dan SDM dalam rangka pemasaran 

pariwisata. 

c. Menyusun, melayani dan memfasilitasi perijinan sarana 

pariwisata berdasarkan kebijakan atasan. 

d. Menyusun konsep kebijakan kepala Dinas  tentang teknis 

sarana pariwisata dan sumber daya manusia berdasarkan 

peraturan perundangan-undangan yang berlaku sebagai bahan 

arahan operasional pembinaan dan pengawasan teknis. 

5.1 Seksi Sarana Pariwisata dan  Sumber Daya Manusia 

a. Melaksanakan pendataan sarana pariwisata dalam rangka 

inventarisasi potensi pariwisata di Kabupaten Demak 

b. Melaksanakan pelatihan ketrampilan kepada masyarakat 

dilingkungan objek wisata dalam rangka pengembangan 

SDM. 
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c. Menyusun konsep rekomendasi perijinan dan rekomendasi 

kegiatan usaha sarana dan industri pariwisata sesuai dengan 

persyaratan yang telah ditentukan, kebijakan dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

d. Menyusun konsep investasi pengelolaan usaha sarana dan 

industri pariwisata berdasarkan kebijakan atasan untuk 

bahan penyusuna profil investasi pariwisata di Kabupaten 

Demak.   

 5.2 Seksi Promosi 

a. Menyebarluaskan informasi mengenai objek dan sarana 

pariwisata serta potensi Kabupaten Demak dengan 

membuat leaflet dan booklet agar dapat diketahui 

masyarakat dan investor pariwisata. 

b. Melaksanakan promosi dan pameran didalam dan di luar 

daerah dengan memanfaatkan berbagai media dan wahana 

agar potensi wisata di Kabupaten Demak dapat diketahui 

khalayah umum dan pelaku usaha pariwisata dari berbagai 

daerah 

c. Membuat alat promosi pariwisatadengan membuat peta 

wisata dan alat penunjuk jalan menuju objek wisata untuk 

memudahkan pengunjung / wisatawan mencapai objek 

wisata Kabupaten Demak 
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d. Menyelenggarakan atraksi wisata dan mengundang 

kesenian tradisional melalui pementasan di objek wisata 

untuk menumbuh kembangkan kesenian tradisional agar 

bisa menjadi aset wisata.  

6. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Museum 

Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Museum dipimpin oleh 

kepala unit pelaksanaan teknis Dinas yang mempunyai tugas pokok 

melaksanakan tugas teknis Dinas dengan mengadakan pembinaan, 

penggalian dan pengelolaan, pemeliharaan dan pelestarian serta 

pemberian pelayanan informasi dan pengawasan museum, yang 

memiliki tugas sebagai berikut : 

a. Melaksanakan pengawasan kegiatan di museum 

berdasarkan kebijakan atasan dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

b. Melaksanakan penataan, perawatan dan perlindungan serta 

memelihara kebersihan dan ketertiban dilingkungan 

museum secara terus menerus agar kondisi museum 

representative sebagai UPT cagar budaya. 

c. Melaksanakan program promosi dan pelayanan informasi 

tentang museum baik secara langsung maupun tidak 

langsung, melaui pameran dan penerbitan buku-buku 

sejarah Demak dan benda-benda purbakala di Kabupaten 

Demak. 
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d. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai kinerja 

bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai 

cerminan penampilan kerja. 

7. Kelompok Jabatan Fungsional 

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan 

kegiatan dalam menunjang tugas pokok Dinas.  

a. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada 

pasal 18 terdiri dari sejumlah pejabat fungsional yang 

terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan 

keahliannya. 

b.  Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan 

kebutuhan dan beban kerja. 

c. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 

diatas maka fungsi Organisasi adalah : 

1. Pelaksanaan kebijakan operasional, pemberian bimbingan 

dan pembinaan perijinan sesuai kebijakan yang telah 

ditetapkan Bupati berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

2. Pemantauan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas 

pokok sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh 

Bupati menurut perundang-undangan yang berlaku. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



lxvi 
 

F. KEPARIWISATAAN KABUPATEN DEMAK 

1 Objek Wisata Kabupaten Demak 

Objek wisata di Kbupaten Demak adalah Masjid Agung Demak, 

Makam Sunan Kalijaga dan Pantai Morosari yang dikelola oleh Perusda 

Anwusa. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Demak bertanggung 

jawab untuk meningkatkan kualitas objek wisata tersebut, sehingga arus 

kunjungan wisata baik domestik maupun asing dapat meningkat dari tahun 

ke tahun. 

a. Masjid Agung Demak 

Sejarah berdirinya Masjid Agung Demak diawali dengan kelahiran 

anak raja Majapahit yang bernama Raden Fattah yang menjadi cikal bakal 

berdirinya kerajaan Islam. Kerajaan Majapahit baik Raja maupun rakyatnya 

memeluk agama Hindu Budha. Namun hal tersebut  berubah ketika raja 

Majapahit XIV atau Brawijaya ke V memperistri putri Campa yang berasal 

dari Cina dan beragama Islam, dan tidak mendapatkan restu dari Brawijaya 

ke VI. Akhirnya putri Campa yang sedang hamil diungsikan ke Palembang. 

Dalam perjalanan waktu putri Campa melahirkan seorang pangeran dari 

darah majapahit yang diberinama Raden Fattah. Ketika beranjak dewasa, 

Raden Fattah kembali ke Jawa untuk mencari ayahnya. Dalam perjalanannya 

ke Jawa Raden Fattah bertemu dengan para wali yang kemudian berguru 

ilmu, keislaman, pengetahuan, seni budaya, tatanan pemerintahan, maritim, 

keprajuritan, bela diri serta kerohanian. Setelah dirasa cukup mempunyai 

berbagai ilmu Raden Fattah kemudian menghadap ayahnya Prabu 
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Kertabumu / Brawijaya V, bahkan olehnya diberi jabatan sebagai Adipati 

Notoprojo di Glagahwangi Bontoro Demak tahun 1475 M.  

Setelah secara formal Raden Patah menjadi panutan rakyat Majapahit 

yang pada saat itu juga telah berpindah agama Islam, Raden Fattah bersama 

para Wali kemudian mendirikan Masjid yang hingga saat ini dikenal dengan 

sebutan Masjid Agung Demak. Struktur bangunan Masjid mempunyai nilai 

historis seni bangunan arsitektur khas Indonesia, kharismatik, megah, indah, 

mempesona, mencerminkan filosofi tingkat kehidupan manusia dalam 

hubungan dengan pencipta-NYA. Penampilan atap limas piramida 

menunjukkan akidah Islamiyah yaitu iman dan Islam.  Masjid yang memiliki 

usia lebih dari lima abad ini tetap dipertahankan kelestariannya sebagai 

warisan budaya bangsa Indonesia dan menjadi cagar budaya yang 

ditegaskan dengan UU No.5/1992. 

Lokasi Masjid Agung Demak berada berada dipusat kota Demak, 

berjarak ± 26 km ke arah timur kota Semarang, ±35 km ke arah barat 

Kabupaten Kudus, dan ± 35 km ke arah selatan dari Kabupaten Jepara. 

Sebagai cagar budaya, masjid Agung Demak Memiliki historis dan 

arkeologis dengan arsitektur khas Indonesia, yang merupakan satu diantara 

bangunan Islam yang penting di Asia Tenggara dan Dunia Islam pada 

umumnya. Masjid yang syarat dengan nilai religi ini memiliki fungsi sebagai 

tempat peribadatan dan tempat berziarah, karena didalamnya terdapat 

makam raja-raja Islam diantaranya, Sultan Fatah, Sultan Trenggono, Adipati 

Unus, Raden Hadiwijaya.  
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Selain terdapat makam raja-raja Islam, didalam kompleks masjid juga 

terdapat museum. Museum Masjid agung Demak meski bangunannya 

kurang representatif, akan tetapi didalamnya tersimpan benda arkeologi 

sebagai bukti khasanah budaya zaman “Wali Songo” yang mempunyai nilai 

historis perkembangan Islam secara Nasional pada umumnya dan di Demak 

pada khususnya. Didalam museum terdapat benda-benda peninggalan 

sejarah diantaranya, guci hadiah putri Campa pada zaman dinasti Ming abad 

XIV, kentongan dan bedug wali abad XV, pintu bledeg ciptaan ki Ageng 

Selo, prasasti, gambar-gambar seperti Dampar Kencana, Surya Majapahit 

yang aslinya masih dapat dilihat di dalam Masjid Agung Demak dan benda-

benda purbakala lainnya. 

b.  Makam Sunan Kalijaga 

Demak merupakan kerajaan Islam di Jawa dengan rajanya Raden 

Fattah. Di samping sebagai pusat pemerintahan, Demak sekaligus menjadi 

pusat penyebaran agama Islam. Dengan bukti peninggaln sejarah yaitu 

Masjid Agung Demak. Penyebaran Islam di pulau Jawa dimulai pada abad 

XV yang dipelopori oleh “Wali Songo”. Yang salah satunya bernama 

Maulana Malik Ibrahim atau lebih dikenal dengan sebutan Sunan kalijaga, 

yang sampai akhir hayatnya bermukim di Demak dan dimakamkan di 

Kadilangu Demak. Kadilangu sendiri merupakan anugrah yang diberikan 

oleh Raden Fattah kepada Sunan Kalijaga atas jasa-jasanya mengembangkan 

ajaran Islam dan memajukan kerajaan Demak. Dalam disertasi yang ditulis 

seorang pemuda 29 tahun pada 1935, Manunggaling Kawula Gusti: 
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Pantheisme dan Monisme dalam Sastra Suluk Jawa, disebutkan bahwa di 

antara para wali, ajaran Sunan Kalijaga adalah “yang paling orisinil.” Dalam 

penyebaran agama Islam, kecenderungan Sunan Kalijaga untuk peduli 

kepada konteks lokal di tempat ia berdakwah sangat dimaknai sampai hari 

ini. Dalam menyebarkan ajaran Islam Sunan Kalijaga melakukan 

pendekatan dari segi kebudayaan, misalnya saja lewat pagelaran wayang 

kulit. 

Makam Sunan Kalijaga ramai dikunjungi setiap tahunnya oleh umat 

Islam, peziarah melakukan do’a . Makam Sunan kalijaga terletak di 

kadilangu sekitar 1,5 km dari arah Masjid Agung Demak menuju arah 

tenggara. Makam Sunan Kalijaga  berada di dalam “rumah” kokoh dengan 

ukiran Jepara terbaik di pintu, jendela, maupun tiang-tiangnya Makam 

Sunan Kalijaga ramai dikunjungi peziarah khususnya pada malam Jum’at 

kliwon ditempat ini pula pada tanggal 10 dzulhijah dilaksanakan upacara 

penjamasan pusaka peninggalan Sunan kalijaga.  

2 Event-event Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Demak 

a.  Grebeg Besar Demak  

Berbagai upaya dilakukan para wali dalam menyebarluaskan ajaran 

Islam, banyak halangan yang dihadapi diantaranya masih kuatnya ajaran 

Hindu dan Budha pada masyarakat Demak pada waktu itu. Pada akhirnya 

agama Islam dapat diterima masyarakat melalui pendekatan-pendekatan para 

wali dengan jalan menyebarkan ajaran islam melalui kebudayaan atau adat 

istiadat yang telah ada.  
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Setiap tanggal 10 Dzulhijah umat Islam memperingati Hari Raya Idhul 

Adha dengan melaksanakan sholat ied dilanjutkan dengan penyembelihan 

hewan qurban. Pada waktu itu dilingkungan masjid Agung Demak 

diselenggarakan pula keramaian yang disisipi syiar agama sebagai upaya 

penyebarluasan agama Islam oleh “Wali Songo”. Sampai sekarang hal 

tersebut masih berlangsung bahkan ditumbuh kembangkan dan acara 

tersebut dikenal dengan Grebeg Besar. Prosesi grebeg Besar sendiri adalah 

sebagai berikut : 

a. Ziarah ke Makam Sultan Demak dan Sunan Kalijaga 

Grebeg besar Demak diawali dengan pelaksanaan ziarah oleh 

Bupati, Muspida dan segenap pejabat dilingkungan Kabupaten 

Demak ke Makam Sultan Demak diarea komplek masjid Agung 

Demak dan dilanjutkan dengan ziarah ke makam Sunan Kalijaga. 

Kegiatan ziarah tersebut dilaksanakan pada jam 16.00 wib kurang 

lebih sepuluh hari menjelang tanggal 10 Dzulhijah.  

b. Pasar Malam Rakyat di Tembiring Joglo Indah 

Untuk meramaikan perayaan Grebeg Besar dilapangan 

Tembiring Joglo Indah digelar pasar malam rakyat yang dimulai 

kurang lebih sepuluh hari sebelum hari raya Idhul Adha dan 

dibukla oleh Bupati Demak setelah melakukan ziarah ke makam 

sultan Demak dan Sunan kalijaga. Pasar malam tersebut dipenuhi 

dengan berbagai macam barang dagangan, mulai dari kebutuhan 
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sehari-hari sampai dengan hasil kerajinan, makanan, minuman, 

permainan anak-anak dan juga panggung pertunjukan   

c.  Selamatan Tumpeng Sanga 

Selamatan Tumpeng Sanga dilaksanakan pada malam hari 

menjelang Hari Raya Idhul Adha bertempat di Masjid Agung 

Demak. Sebelumnya kesembilan tumpeng terebut dibawa dari 

Pendopo Kabupaten Demak dengan diiringi ulama, para santri, 

beserta Muspida dan tamu undangan lainnya menuju ke Masjid 

Agung Demak. Tumpeng yang berjumlah sembilan tersebut 

melambangkan Wali Sanga. Selamatan ini dilaksanakan dengan 

harapan agar seluruh masyarakat Demak diberikan berkah 

keselamatan dan kebahagiaan dunia akhirat dari Allah SWT. Acara 

selamatan tersebut diawali dengan pengajian umum diteruskan 

dengan pembacaan doa. Sesudah itu kepada para pengunjung 

dibagikan nasi bungkus.  

Pembagian nasi bungkus tersebut dimaksudkan agar para 

pengunjung tidak berebut tumpeng sanga. Sejak beberapa tahun 

terakhir tumpeng sanga tidak diberikan lagi kepada para 

pengunjung dan sebagai gantinya dibagikan nasi bungkus tersebut. 

Pada saat yang sama di Kadilangu juga dilaksanakan kegiatan 

serupa, yaitu Selamatan Ancakan, selamatan terebut bertujuan 

untuk memohon berkah kepada Allah SWT agar sesepuh dan 

seluruh anggota Panitia penjamasan dapat melaksanakan tugas 
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dengan lancar tanpa halangan suatu apapun juga serta untuk 

menghormati dan menjamu para tamu yang bersilaturahmi dengan 

sesepuh.  

d. Slolat Ied  

Pada tanggal 10 Dzulhijah Masjid Agung dipadati oleh umat 

Islam yang akan melaksanakan Sholat Ied, pada saat-saat seperti ini 

Masjid Agung Demak sudah tidak dapat lagi menampung para 

jamaah, karena penuh sesak dan melebar ke jalan raya, bahkan 

sebagian melaksanakan sholat di alun-alun. Pada kesempatan 

tersebut Bupati Demak beserta Muspida melaksanakan sholat di 

Masjid Agung Demak dan dilajutkan dengan penyerahan hewan 

qurban dari Bupati Demak kepada panitia 

e. Penjamasan Pusaka Peninggalan Sunan Kalijaga 

Setelah selesai Sholat Ied di makam Sunan Kalijaga, 

Kadilangu, dilaksanakan penjamasan pusaka peninggalan Sunan 

Kalijaga. Kedua pusaka tersebut adalah Kutang Ontokusuma dan 

Keris Kyai Crubuk. Konon Kutang Ontokusumo adalah berujud 

ageman yang dikiaskan pegangan santri yang dipakai sunan 

kalijaga setiap kali berdakwah.  

Penjamasan pusaka-pusaka tersebut didasari oleh wasiat sunan 

kalijaga sebagai berikut ”agemanku, besuk yen aku wis 

dikeparengake sowan engkang Maha Kuwaos, salehna neng duwur 

peturonku. Kajaba kuwi sawise uku kukut, agemanku jamas ana.” 
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Dengan dilaksanakan penjamasan tersebut, diharapkan umat Islam 

dapat kembali ke fitrahnya dengan mawas diri/mensucikan diri 

serta meningkatkan iman dan taqwa Kepada allah SWT. 

Prosesi penjamasan tersebut diawali dari Pendopo Kabupaten 

Demak, dimana sebelumnya dipentaskan pagelaran tari Bedhoyo 

Tunggal Jiwo. Melambangkan “Manunggale kawula lan gusti”, 

yang dibawakan oleh 9 (sembilan) remaja putri. Dalam perjalanan 

ke Kadilangu minyak jamas dikawal oleh bhayangkara kerajaan 

Demak Bintoro “Prajurit Patangpuluhan” dan diiringi kesenian 

tradisional Demak. Bersamaan dengan itu Bupati beserta 

rombongan menuju Kadilangu dengan mengendarai kereta 

berkuda.  

Penjamasan pusaka peninggalan Sunan Kalijaga dilaksanakan 

oleh petugas dibawah pimpinan Sesepuh Kadilangu di dalam 

cungkup gedong makam Sunan Kalijaga Kalijaga. Sesepuh dan ahli 

waris percaya, bahwa ajaran agama Islam dari Rasulullah 

Muhammad SAW dan disebar luaskan oleh Sunan Kalijaga adalah 

benar. Oleh karena itu penjamasan dilakukan dengan mata tertutup. 

Hal tersebut mengandung makna, bahwa penjamas tidak melihat 

dengan mata telanjang, tetapi melihat dengan mata hati. Artinya 

ahli waris sudah bertekad bulat untuk menjalankan ibadah dan 

mengamalkan agama Islam dengan sepenuh hati. Dengan 

selesainya penjamasan pusaka peninggalan Sunan Kalijaga 
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tersebut, maka berakhir pulalah rangkaian acara Grebeg Besar 

Demak. 

b. Syawalan Morodemak 

Syawalan atau sedekah laut merupakan tradisi yang selalu dilakukan 

masyarakat pesisir setiap bulan Syawal atau tepatnya 7 hari setelah Idul 

Fitri. Kegiatan ini merupakan bentuk ungkapan rasa syukur kepada Allah 

SWT atas berkah keselamatan dan hasil laut yang telah dilimpahkan. 

Melalui kegiatan ini, masyarakat pesisir berharap tangkapan pada tahun-

tahun mendatang terus membaik dan selalu diberkati keselamatan. 

Di kabupaten Demak, pelaksanaan tradisi syawalan dipusatkan di 

Pantai Morodemak, Kecamatan Bonang, berjarak 15 km dari pusat kota 

Demak. Puncak kegiatan ini adalah larung sesaji oleh Bupati yang 

didampingi muspida dan pemuka masyarakat setempat. Bupati melepas dan 

melarung sesaji berupa pucuk tumpeng yang telah dipotong. Pemotongan 

tumpeng dilakukan di atas perahu. Tradisi syawalan selalu dimeriahkan 

dengan pesta rakyat dan berbagai kegiatan hiburan, sebelum atau sesudah 

acara puncak. 

3. Vasilitas Pendukung Wisata  

Adapun dalam Pelaksanaan Kegiatan pengembangan potensi objek 

wisata di Demak, hasil yang telah di capai adalah sebagau berikut : 

1. Pengembangan Fasilitas Objek Wisata 

a. Peningkatan pelayanan dan fasilitas pengunjung ( tempat 

istirahat pengemudi 1 unit, kamar kecil / WC 5 Unit). 
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b. Terpeliharanya taman parkir di 3 lokasi (Masjid Agung 

Demak, Makam Kadilangu dan Tembiring) 

2. Pengembangan Industri pariwisata 

a. Data Sarana Pariwisata 

1 Fasilitas Hotel 

Tabel 2.8 Daftar Hotel dan Daftar Pengunjung Hotel 

No Tahun  Hotel Wijaya 
Kusuma 

Hotel Citra 
Alam 

Hotel 
Sederhana 

1 2005 15.652 1.890 1.967 

2 2007 16.700 1.705 1.908 

3 2008 16.806 1.874 2.575 

4 2009 17.106 2.047 2.459 

Sumber :Disparbud Tahun 2009 

2 Fasilitas Rumah Makan 

Tabel 2.9 Fasilitas Rumah Makan 

No Nama Rumah Makan Alamat 

1 RM. Rahayu Jl. Sultan Fatah, No. 40, Demak, 

59511 

2 RM. H Ismun Jl. Lingkar No.18 Demak 

3 RM. Khasanah  Jl.Lingkar  No. 30 Demak 

4 RM.Agung Jl Sultan Trenggono No 56 Demak   

5 RM Suntari Jl Raya Demak Kudus 

6 RM Mbak Tari Jl Raya Demak Kudus 

7 RM.Sido Mampir Jl Raya Demak Kudus 
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8 RM. Mbak Tun Jl Raya Demak Kudus 

9 RM. Bu Saipah Jl Raya Demak Kudus 

10 RM. Sidomukti Jl.Raden Sahid No 20 

11 RM. Moro Seneng Jl. Bhayangkara Baru No 19 

12 RM Citra Alam  Jl Bhayangkara baru No 12 

13 RM. Bunda Jl.Sultan patah No 15 

14 RM. Mbak Sri Jl.Sultan Patah No.25 

15 RM.Basmallah Jl.Pemuda No.23 

16 RM. Waroeng Kuning Jl Kyai Singkil No.3  

17 RM.Cak Kholil Jl.Kyai Turmudzi no 14 

18 RM. Santosa Jl. Majapahit no 24 

Sumber : Disparbud Tahun 2009 

b. Terdidiknya ketrampilan Saka Pandu wisata di bidang 

kepariwisataan sebanyak  bagi para pemuda dan pelajar 

sebanyak 50 siswa 

c. Terpilihnya Duta Wisata tingkat Kabupaten untuk mewakili 

Propinsi  
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BAB III 

PENYAJIAN  DAN ANALISA DATA 

 

A. Penyajian Data 

1. Data Informan 

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan metode 

observasi, wawancara serta dokumentasi. Melalui metode observasi, peneliti 

mengumpulkan data dengan cara mengamati dan mencatat fenomena yang 

ada melalui penglihatan dan pendengaran pada aktivitas komunikasi 

pemasaran wisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Demak. 

Observasi juga didukung dengan menggunakan data-data dokumentasi yang 

diperoleh peneliti dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Demak, 

perpustakaan maupun internet. 

Metode pengumpulan data lainnya adalah dengan wawancara, yaitu 

melakukan tanya jawab dengan informan. pemilihan sampel dilakukan 

dengan purposive sampling yang mana peneliti cenderung memilih informan 

yang dianggap menguasai masalah yang diteliti. informan dalam penelitian 

ini adalah : 

Tabel 3.1 Data Informan Disparbud 

Informan Usia Jenis 
kelamin 

Pekerjaan Masa 
Kerja 

Ruslan,SIP 49 
thn 

L Kepala Bagian Industri 
dan Pemasaran Disparbud 
Demak 

24 thn 

Amiruddin,SIP 40 
thn 

L Staf Bidang Promosi 
Disparbud Demak 

20 thn 

64 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



lxxviii 
 

 

Tabel 3.2 Data Informan Wisatawan 

 
 
Informan 

 
 
Usia 

 
 
Jenis 
kelamin 

 
 
Pekerjaan 

   Frekuensi  

Masjid 
Agung 

Kunjungan 

Makam 
Kalijaga 

Moh.Kustiyono,Spd 48 th L PNS 2 1 

Sugihartini 41 th P PNS 4 1 

Hendra Kurniawan 30 th L Wiraswasta 1 1 

Ratiman  28 th L Pedagang 

Asongan 

- - 

 

2. AKTIVITAS KOMUNIKASI PEMASARAN WISATA DINAS  

PARIWISATA KABUPATEN DEMAK 

Keberadan suatu objek wisata yang ada disuatu daerah  tidak akan 

diketahui secara luas oleh masyarakat apabila tidak diadakan kegiatan 

komunikasi pemasaran oleh pihak pengelola maupun pihak terkait. 

Demikian juga dengan objek wisata yang ada di Demak, perlu adanya 

kegiatan komunikasi pemasaran, terutama untuk meningkatkan kunjungan 

wisatawan. Seperti yang diungkapkan oleh Amiruddin sebagai berikut : 

“..Agar keberadaan objek wisata di Demak diketahui oleh masyarakat 
maka diperlukan adanya aktivitas komunikasi pemasaran yang rutin 
dilakukan”. 
(wawancara tanggal 17 Desember 2009). 
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Aktivitas komunikasi pemasaran dalam membidik wisatawan domestik 

sangat penting dilakukan terutama untuk meningkatkan kunjungan 

wisatawan, seperti yang diungkapkan oleh Ruslan,SIP, sebagai berikut : 

“Aktivitas komunikasi pemasaran sangat penting dilakukan mbak, 
disamping untuk memberi informasi tentang keberadaan suatu objek 
wisata juga diharapkan nantinya dengan adanya kegiatan tersebut dapat 
meningkatkan kunjungan wisatawan domestik bahkan mancanegara.” 
(wawancara tanggal 15 Desember 2009). 

 
Jumlah kunjungan wisatawan pada objek wisata di Demak setiap 

tahunnya mengalami peningkatan dan penurunan. Hal ini juga diungkapkan 

oleh Amiruddin SIP sebagai berikut : 

“..untuk jumlah pengunjung di masjid Agung Demak dan Makam 
Sunan Kalijaga setiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan 
seperti yang dapat mbak lihat dalam tabel total pengunjung Masjid 
Agung Demak dan Sunan Kalijaga. Tabel ini sengaja dibuat untuk 
mengetahui perkembangan jumlah wisatawan dari tahun ke tahun, 
apakah mengalami kenaikan atau penurunan” (wawancara tanggal 17 
Desember 2009). 

 
Tabel  3.3 Daftar Pengunjung Objek Wisata Kab.Demak 

No Tahun Masjid Agung Makam Kadilangu Jumlah 

1 2005 297.857 235.851 533.708 

2 2006 235.920 185.207 439.127 

3 2007 218.036 546.162 389.305 

4 2008 389.305 237.737 627.042 

Sumber : Dinas pariwisata dan Kebudayaan  Kab.Demak tahun 2009 

Dari tabel diatas bisa dilihat bahwa jumlah wisatawan yang 

berkunjung di makam kadilangu mengalami kenaikan pada tahun 2007 

sebanyak 360%, hal ini dikarenakan adanya event ruwatan. Ruwatan 
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diadakan 3 tahun sekali, diikuti oleh berbagai kalangan tanpa dipungut biaya 

sama sekali. Salah satu cara yang dilakukan Disparbud dalam upaya 

memberikan informasi mengenai event ruwatan, dengan melakukan kegiatan 

komunikasi pemasaran, yaitu pembuatan iklan melalui media leaflet. 

Aktivitas komunikasi pemasaran Disparbud, dilakukan oleh kepala Bidang 

Industri dan Pemasaran dengan dibantu oleh staf Promosi. Hal ini seperti 

yang dijelaskan oleh Ruslan,SIP sebagai berikut : 

“..Untuk kegiatan komunikasi pemasaran objek wisata di Demak 
diserahkan kepada Divisi Bidang Industri dan Pemasaran yang dibantu 
serta didukung oleh seluruh staf yang ada di Dinas Pariwisata dan 
Kebudayaan Kabupaten Demak” (wawancara tanggal 15 Desember 
2009). 

  
Aktivitas Komunikasi pemasaran tidak hanya menjadi tanggung jawab 

Divisi Bidang Industri dan Pemasaran saja, namun seluruh staf yang ada 

pada Disparbud juga ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan aktivitas 

komunikasi pemasaran. 

Dari hasil wawancara maupun observasi yang dilakukan peneliti, 

seluruh staf ikut mempromosikan objek wisata yang ada di Demak. Hal ini 

dapat dilakukan dengan mengemban bidang tugas yang diamanatkan dengan 

sebaik-baiknya. karena pada dasarnya seluruh devisi memiliki keterkaitan 

satu sama lainnya selain itu seluruh staf  khususnya dalam rangka 

mempromosikan objek wisata di Demak.  Seperti yang diungkapkan oleh 

Amiruddin,SIP sebagai berikut : 

“..Seluruh staf yang ada harus ikut berpartisipasi dalam kegiatan 
komunikasi pemasaran, karena pada dasarnya setiap devisi itu memiliki 
keterkaitan satu sama lain mbak, misalkan saja untuk staf sarana dan 
prasarana juga memiliki peranan penting dalam kegiatan komunikasi 
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pemasaran, dengan sarana dan prasarana yang memuaskan, otomatis 
pengunjung akan merasa nyaman dan diharapkan akan melakukan 
kunjungan lagi dikemudian hari, dengan begitu diharapkan kunjungan 
wisatawan dapat mengalami peningkatan setiap tahunnya” (wawancara 
tanggal 17 Desember 2009). 

 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Demak, melalui staf 

Bidang Industri dan Pemasaran melakukan berbagai macam bentuk aktivitas 

komunikasi pemasaran antara lain : 

a.   Periklanan (Advertising) 

Iklan dapat membangun citra jangka panjang sebuah produk atau 

seketika bisa mendorong terjadinya penjualan. Iklan adalah bentuk 

komunikasi tidak langsung, yang didasari pada informasi tentang 

keunggulan atau keuntungan suatu produk yang disusun sedemikian rupa 

sehingga menimbulkan rasa menyenangkan yang akan mengubah fikiran 

seseorang untuk melakukan pembelian atas barang maupun jasa. 

Periklanan juga dapat diklasifikasikan kedalam dua bentuk menurut 

media yang digunakan yaitu iklan lini atas (above the line) dan iklan lini 

bawah (below the line). Iklan lini atas (above the line) yakni jenis iklan 

yang mengharuskan pembayaran komisi kepada biro iklan, contohnya 

adalah tayangan iklan media cetak, televisi, radio, bioskop dan 

sebagainya. Sedangkan iklan lini bawah (below the line) yakni jenis-

jenis iklan yang tidak mengharuskan adanya komisi, seperti iklan pada 

pameran, brosur, lembar informasi dan sebagainya  

Staf Bidang Industri dan Pemasaran Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Demak menerapkan kedua bentuk periklanan 
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tersebut dalam melakukan komunikasi pemasaran wisata kabupaten 

Demak. Tetapi tidak semua dipakai hanya beberapa media saja yang 

dipilih. Seperti yang diungkapkan oleh Amiruddin,SIP sebagai berikut : 

“Kalau untuk iklan lini atas, kami memakai media televisi dan 
radio lokal mbak,sedangkan untuk iklan lini bawah kami lebih pada 
pembuatan leaflet, booklet atau brosur yang kami bagikan secara 
cuma-cuma kepada pengunjung. Kami pilih beberapa media yang 
kami anggap lebih efisien dan sesuai dengan dana yang kami miliki” 
(wawancara tanggal 17 Desember 2009). 

 
 

Hal serupa juga diungkapkan oleh Ruslan,SIP dalam wawancara 

tanggal 17 Desember 2009, sebagai berikut : 

“Kami menggunakan beberapa media, diantaranya televisi, radio, 
spanduk, leaflet, brosur  dan kepingan VCD yang berisi tentang 
objek wisata yang ada di Demak. Tapi karena keterbatasan dana 
kami hanya pake media lokal saja, untuk nasionalnya hanya sekedar 
meliput saja, ketika ada event-event budaya”. 

 

Kegiatan periklanan yang dilakukan dalam mempromosikan objek 

wisata Demak antara lain : 

1. Kegiatan melalui media elektronik 

Televisi merupakan salah satu media yang efektif dalam memberikan 

informasi secara luas kepada khalayak. Sejauh ini Dinas pariwisata dan 

kebudayaan kabupaten Demak telah menjalin hubungan dengan televisi 

swasta nasional maupun televisi lokal. Seperti yang dijelaskan oleh 

Ammiruddin,SIP, televisi swasta nasional sering meliput event-event 

budaya yang ada di Demak. Berikut penjelasan lebih lanjut dalam 

wawancara tanggal 17 Desember 2009 :  
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“Untuk media televisi kami masih pake yang lokal yaitu TVB 
yang untuk iklan. Untuk televisi swasta nasional lebih kepada 
publikasi saja, bukan periklanan. Beberapa kru dari stasiun televisi 
datang dengan sendirinya untuk meliput objek wisata yang ada di 
Demak, maupun ketika ada event budaya. 

 
Hal tersebut juga diungkapkan oleh Ruslan,SIP sebagai berikut : 

 
“TVB kami pake sebagai media promosi untuk pariwisata di 

Demak, disini berupa spot iklan. Kemudian ada juga media swasta 
nasional yang ingin meliput tentang Masjid Agung Demak maupun 
Makam Sunan kalijaga. Waktu itu TransTV juga mengambil gambar 
masjid Agung Demak untuk dijadikan tayangan pada waktu adzan. 
Kemudian pada waktu event-event budaya dan pembukaan wisata 
morodemak, banyak televisi swasta yang meliput  Ketika tayangan 
tersebut disiarkan televisi, otomatis membantu dalam 
mempromosikan wisata yang ada di Demak” (wawancara tanggal 15 
Desember 2009). 

 
 

Menurut pengamatan peniliti, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Demak hanya menggunakan televisi lokal saja yaitu TVB, 

untuk mengiklankan pariwisata Demak. Iklan tersebut berisi tentang 

penawaran paket wisata  yang ada di  Demak, diikuti dengan gambar 

Masjid Agung Demak, Makam Sunan Kalijaga, tempat pembuatan 

kerajinan khas Demak serta agrowisata buah jambu delima. Televisi 

swasta sering menanyangkan event-event budaya yang ada di Demak 

seperti acara Grebeg besar atau syawalan, acara ngumbah penjamasan 

keris di Kadilangu, tayangan tersebut berisi penjelasan tentang kapan , 

dimana serta bagaimana event tersebut berlangsung. 

Dengan adanya tayangan tersebut Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

kabupaten Demak sangat diuntungkan, karena tanpa adanya permintaan 

khusus pada stasiun televisi untuk mempromosikan pariwisata Demak, 
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dengan sendirinya mereka datang untuk meliput. Selain acara yang 

disebutkan diatas, ANTV pada program Topik Petang, meliput tentang 

acara penjamasan pusaka peninggalan Sunan kalijaga yang dilaksanakan 

pada tanggal 10 Dzulhijah. Sebagai salah satu rangkaian event Grebeg 

Besar. Seperti yang diungkapkan oleh Amiruddin,SIP sebagai berikut : 

“Hampir sebagian televisi nasional pernah meliput event yang 
ada di Demak, bentuknya lebih ke publikasi seperti ANTV yang 
meliput event penjamasan pusaka peninggalan Sunan Kalijaga di 
Kadilangu”.  

 
Pernyataan tersebut juga diperkuat dengan pernyataan 

Moh.Kustiyono, salah satu pengunjung Makam Sunan Kalijaga, pada 

wawancara tanggal 18 Desember 2009, sebagai berikut : 

“Saya pernah melihat liputan di televisi tentang penjamasan 
pusaka peninggalan Sunan kalijaga di Kadilangu  sebagai salah satu 
prosesi Grebeg Besar. Setelah liat itu saya jadi tertarik untuk 
mengajak anak saya mengunjungi Grebeg Besar”. 

 
Berdasarkan hasil wawancara diatas maka kegiatan periklanan sangat 

efektif, mengingat terdapat wisatawan yang berkunjung karena melihat 

liputan televisi mengenai event budaya Demak. Selain melalui media 

televisi, Disparbud juga melakukan aktivitas komunikasi pemasaran 

wisata melelui media radio, yaitu radio swara kotawali. Hal ini dilakukan 

untuk mendukung proses penyebaran pesan tentang pariwisata dan event 

budaya yang ada di Demak. Seperti yang diungkapkan oleh 

Amiruddin,SIP sebagai berikut : 

“Untuk iklan radio, kami memakai Radio Suara Kotawali. Selain 
itu juga ketika mengadakan event wisata maupun budaya atau pihak 
lain mengadakan event yang diselenggarakan di Masjid Agung 
Demak misalnya, siaran radio meliput event tersebut. Maka melalui 
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hal ini nama Masjid Agung juga masuk dalam siaran radio tersebut. 
Hal ini menjadi keuntungan bagi kami terutama dalam hal promosi” 
(wawancara tanggal 17 Desember 2009). 

 
 

Media radio yang digunakan dalam mempromosikan wisata yang ada 

di Demak, masih memakai radio lokal saja karena budget yang dimiliki 

masih terbatas. Sugihartini salah satu pengunjung menggungkapkan 

sebagai berikut : 

“Awalnya saya mendengarkan pengajian yang sering diadakan di 
Masjid Agung lewat radio, kalo tidak salah di radio suara kotawali, 
tapi baru hari ini saya bisa menghadiri pengajian di masjid Agung 
secara langsung, dan ternyata pengunjungnya sangat banyak” 
(wawancara tanggal 31 Desember 2009). 

 
Hal ini lebih dipertegas dengan pernyataan Ruslan,Sip sebagai 

berikut : 

“Periklanan radio lebih ke radio lokal mbak, mengingat budget 
yang terbatas. Yang deket saja yaitu radio suara kotawali. Biasanya 
ketika ada acara di Masjid Agung seperti pengajian rutin maupun 
waktu acara Grebeg Besar juga sering disiarkan di radio” 
(wawancara tanggal 28 Desember 2009). 

 
 

Kegiatan komunikasi pemasaran dengan menggunakan media 

televisi sangat efektif, karena televisi tidak hanya menyampaikan pesan 

melalui suara tetapi juga melalui tampilan sehingga membuat khalayak 

ingin tahu tentang keberadaan objek wisata tersebut dan tertarik untuk 

mengunjunginya. Akan tetapi jika kegitan tersebut tidak dilakukan 

secara rutin, maka orang akan mudah melupakannya.  

Sedangkan melalui radio, sifatnya hampir sama dengan televisi yaitu 

sepintas lalu. Begitu sampai ditelinga pendengar atau muncul dilayar 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



lxxxvi 
 

saat itu pula tayangan akan cepat berlalu. Apalagi jika penyampaian 

pesannya tidak menarik. Hal ini akan membuat khalayak mudah untuk 

melupakan keberadaannya, sehingga diperlukan penyajian iklan yang 

semenarik mungkin yang dapat membuat orang tertarik untuk 

mendengarkannya serta mendapat dorongan untuk mengikuti apa yang 

dianjurkan iklan tersebut.  

Dampak yang ditimbulkan apabila kegiatan periklanan melalui 

media televisi maupun radio dilakukan secara rutin dan dengan 

penyajian yang bagus, akan dapat menarik lebih banyak wisatawan 

untuk berkunjung.      

2. Media Luar Ruang 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Demak juga 

menggunakan media luar ruang dalam melakukan aktivitas komunikasi 

pemasarannya. Media ini dipilih karena mampu menjangkau sasaran. 

Promosi yang dilakukan melalui media luar ruang berupa spanduk 

Peneliti  Seperti jawaban yang  diungkap Amiruddin,SIP mengenai 

apakah Disparbud juga membuat spanduk sebagai salah satu sarana 

periklanan dan untuk apa hal tersebut dilakukan, pernyataannya  sebagai 

berikut : 

“Pemasangan spanduk dilakukan untuk kepentingan promosi 
event-event yang akan diadakan di Demak, bentuk promosi semacam 
ini sangat bermanfaat dalam memberikan informasi kepada khalayak 
tentang event-event wisata maupun budaya yang akan diadakan di 
Demak, sehingga pemasangannnya harus ditempat yang strategis 
agar mudah dilihat oleh khalayak” (wawancara tanggal 30 Desember 
2009). 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



lxxxvii 
 

 
Dari pengamatan peneliti, spanduk yang dibuat berisi tentang event-

event budaya maupun wisata yang akan diadakan di Demak. Berisi 

tentang nama event tersebut, tempat dan waktu diadakannya, serta pihak-

pihak yang mensponsori acara tersebut. Spanduk biasanya dipasang di 

tempat-tempat yang strategis, misalnya saja spanduk tentang acara 

pengajian akbar di Masjid Agung  Demak. 

3. Bentuk Cetakan 

Kegiatan periklanan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Demak juga dalam bentuk penyebaran leaflet, 

brosur maupun selebaran lainnya.  

Menurut pengamatan peneliti ada beberapa bentuk brosur maupun 

selebaran yang dibuat oleh staf Bidang Industri dan Promosi, lealet dan 

booklet objek wisata budaya religius, Masjid Agung Demak dan  event 

budaya. Dari ketiga brosur tersebut isinya hampir sama yaitu 

dicantumkan berbagai wisata yang ada di Demak, event-event budaya 

yang sering diselenggarakan, dilengkapi dengan gambar-gambar 

penunjang beserta sedikit keterangan tentang gambar tersebut. Selain itu 

pada brosur Masjid Agung Demak, dilengkapi dengan sejarah kasultanan 

Demak dan fasilitas yang dimiliki Masjid Agung Demak disertai dengan 

petunjuk lokasi wisata. 

Biasanya brosur maupun leaflet akan dibagikan secara cuma-cuma 

kepada pengunjung yang membutuhkan informasi mengenai objek 
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wisata yang ada di Demak. Seperti yang diungkapkan oleh 

Amiruddin,SIP sebagai berikut : 

“Brosur, leaflet maupun selebaran lainnnya,menjadi tanggung 
jawab divisi bidang industri dan pemasaran, itu semua ditujukan 
lebih kepada pengunjung, brosur, leaflet maupun selebaran dibagikan 
secara cuma-cuma kepada pengunjung yang ingin mengetahui lebih 
jauh tentang objek wisata yang ada di Demak” (wawancara tanggal 
30 Desember 2009). 

 
Hal ini sesuai dengan pernyataan Hendra, salah satu pengunjung 

Makam Sunan kalijaga 

“Waktu saya berkunjung ke Masjid agung Demak, saya diberi 
brosur secara cuma-cuma, saya jadi sedikit lebih tau mengenai 
tempat-tempat wisata yang ada di Demak, tidak hanya religi, namun 
ada juga agrowisata buah jambu Delima dan tempat-tempat 
pembuatan kerajinan khas Demak “(wawancara tanggal 2 januari 
2010). 

 
Dari pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan 

periklanan, dengan membuat brosur sangat efektif. Dengan adanya 

brosur, pengunjung mendapatkan informasi lebih mengenai objek dan 

produk wisata Demak 

b. Promosi Penjualan  (Sales Promotion) 

Promosi penjualan adalah bentuk persuasi langsung melalui berbagai 

insentif yang dapat diatur untuk merangsang pembelian produk maupun 

jasa dengan segera. Melalui promosi penjualan perusahaan dapat 

menarik pelanggan baru, mempengaruhi pelanggan untuk mencoba 

produk baru, mendorong pelanggan untuk membeli lebih banyak. 

Aktivitas dilakukan dengan berbagai cara antara lain pemberian diskon, 

undian berhadiah, pemberian souvenir dan sebagainya.  
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Promosi penjualan yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Demak dilakukan secara rutin. Biaya yang dikeluarkan juga 

relatif rendah dibandingkan kegiatan periklanan. Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Demak, melakukan promosi penjualan dengan 

cara tidak memungut biaya masuk untuk masjid Agung dan Makam 

sunan kalijaga. Disparbud hanya memungut biaya retribusi bagi mereka 

yang berkunjung menggunakan kendaraan bermotor, baik roda dua 

maupun roda empat.  Seperti yang diungkapkan oleh Amiruddin,SIP 

sebagai berikut : 

“untuk masuk ke masjid Agung dan Makam Sunan Kalijaga tidak 
dikenakan biaya sama sekali, pengunjung yang memakai kendaraan 
bermotor hanya perlu membayar biaya retribusi penitipan kendaraan 
bermotor saja. Hal ini sudah menjadi ketetapan daerah, dan 
diharapkan dapat menarik minat masyarakat untuk berkunjung 

 
Seperti yang diungkapkan oleh salah satu informan yaitu 

moh.Kustiyono dalam wawancara tanggal 18 Desember 2009, sebagai 

berikut : 

“Saya beserta rombongan datang dari kudus dengan bus mbak, 
ingin ziarah walisongo, tadi kami hanya dikenai retribusi Rp.15.000 
saja, padahal rombongan kami 50 orang mbak”.  

 
Selain yang telah diungkapkan diatas, Dinas pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Demak juga mengadakan pameran wisata 

maupun kebudayaan, baik tingkat regional maupun nasional. Seperti 

yang diungkapkan oleh Amiruddin,SIP sebagai berikut : 

“Setiap tahunnya kami selalu mengikuti pameran wisata maupun 
budaya, baik tingkat regional maupun nasional, bahkan tahun ini 
kami menjadi satu-satunya wakil dari Indonesia yang mengikuti 
pameran International Malaysia bite Go Mitra Islamic Tourism Expo 
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di Malaysia, Mengirim duta wisata ke TMII Jakarta. Hal ini sebagai 
salah satu upaya yang kami lakukan agar pariwisata dan kebudayaan 
Demak lebih dikenal oleh khalayak bahkan sampai ke mancanegara” 
(wawancara tanggal 30 Desember 2009). 

 
 

Pameran wisata dan Budaya yang diikuti Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten adalah sebagai berikut : 

1 Pameran Gebyar Nusantara di Jakarta, yang diadakan satu kali 

dalam setahun. 

2 Semarang Mega Expo yang diadakan  setiap bulan Juli.  

3 Bengawan Solo Fair Surakarta 

4 Malaysia bite Go Mitra Islamic Tourism Expo di Malaysia 

Amiruddin,SIP mengungkapkan : 

“Mengikuti pameran bertujuan untuk lebih mengenalkan objek 
wisata dan budaya yang ada di Demak. Dalam pameran kami 
memiliki stand yang dapat dikunjungi, disitu kami membagikan 
brosur, leaflet bahkan VCD yang berisi mengenai wisata yang ada di 
Demak, kebudayaan Demak, kerajinan Demak, kami 
membagikannya secara gratis tentunya”. (wawancara tanggal 30 
Desember 2009). 

 
Kegiatan komunikasi pemasaran dengan melakukan kegiatan 

pameran sangat efektif apabila dirancang sedemikian rupa sehingga 

menarik khalayak untuk mengunjungi stand pameran. Dalam stand 

pengunjung diberi gambaran  dan informasi yang lengkap baik dari 

gambar, tulisan maupun suara (leaflet, brosur, VCD).    

c.  Hubungan Masyarakat 

Public Relation merupakan upaya komunikasi menyeluruh dari suatu 

perusahaan untuk mempengaruhi persepsi, opini , keyakinan, dan sikap 
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berbagai kelompok terhadap perusahaan tersebut. Yang dimaksud 

dengan kelompok itu adalah mereka yang terlibat, mempunyai 

kepentingan, dan dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam 

mencapai tujuannya. Kelompok tersebut terdiri dari karyawan, 

pelanggan, khalayak atau orang-orang yang tinggal di sekitar organisasi, 

pemasok, perantara, pemerintah serta media massa (Fandy Tjiptono, 

1997:230).  

Dalam menjalankan kegiatan pemasaran, Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Demak melakukan fungsi public relation 

sebagai berikut : 

1. Hubungan dengan karyawan 

Kegiatan pengakraban antar karyawan selalu dilakukan oleh dinas 

Pariwisata dan Pemasaran Kabupaten Demak. yaitu dengan mengadakan 

pertemuan yang rutin dilakukan setiap 3 bulan sekali. Seperti yang 

diungkapkan oleh Amiruddin dalam wawancara tanggal 30 Desember 

2009, sebagai berikut : 

“..untuk menjaga hubungan baik antar karyawan kami selalu 
mengikuti pertemuan rutin yang diadakan setiap 3 bulan sekali yang 
dihadiri seluruh karyawan. Pertemuan ini dilakukan agar lebih 
mengakrabkan para pegawai. Disitu bisa mengutarakan keluhan serta 
saran, selain itu setipa hari juga diadakan apel pagi sebelum mulai 
bekerja”. 

 
Didalam suatu organisasi yang kompleks, diperlukan adanya 

hubungan yang baik antar pegawai. Agar tercipta suasana kerja yang 

kondusif, disamping itu juga dapat menimbulkan citra yang baik instansi 

dimata pegawai. 
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2. Hubungan dengan Media 

Kerjasama dan menjaga hubungan baik dengan media perlu 

dilakukan dalam mengupayakan sebanyak mungkin publikasi positif 

mengenai objek wisata yang ada di Demak. Disini peran media sebagai 

wadah penyebaran press release, yaitu media menyajikan berita, maupun 

mengiklankan event wisata maupun budaya yang diselenggarakan di 

Demak. Seperti yang diungkapkan oleh Amiruddin, SIP sebagai berikut : 

“Selama ini kami selalu menjalin hubungan baik dengan media, 
sebatas men trheat saja pada saat mereka kesini, memperlakukan 
mereka sebaik mungkin, dengan begitu diharapkan kerjasama dapat 
terjalin selama mungkin” (wawancara tanggal 30 Desember 2009). 

Media diperlukan sebuah instansi sebagi salah satu sarana 

pembentuk citra dimata masyarakat, oleh karenanya hubungan baik 

antar keduanya harus senantiasa tercipta.  

3. Kerjasama dengan masyarakat 

Dalam rangka menjalin kerjasama dengan masyarakat, Disparbud 

Demak melakukan penyuluhan wisata kepada masyarakat. Kegiatan ini 

dilaksanakan untuk mengembangkan potensi wisata yang dimiliki oleh 

kabupaten Demak. Kegiatan tersebut berupa penyuluhan sadar wisata 

dalam bentuk pokdarwis (kelompok sadar wisata). Komunikasi 

dilakukan secara face to face . Kegiatan ini dilksanakan setiap empat kali 

dalam setahun, seperti yang diungkapkan oleh Ammiruddin,SIP sebagai 

berikut : 

“Penyuluhan dilaksanakan setiap empat kali dalam setahun, seksi 
Pengembangan Seni dan Budaya.selalu terjun langsung memberikan 
penyuluhan kepada pokdarwis tentang hal-hal apa saja yang 
berkaitan dengan kemajuan pariwisata di kabupaten Demak, agar 
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mereka dapat memposisikan dirinya sebagaimana mestinya di objek 
wisata yang ada di Demak” (wawancara tanggal 30 Desember 2009). 

 
 

Pokdarwis yang ada di Demak dibagi menjadi dua yaitu pedagang 

asongan dan pedagang kaki lima. Pokdarwis diharapkan ikut berperan 

serta dalam menjaga kenyamanan, ketertiban, keindahan objek wisata. 

Dalam pariwisata dikenal dengan sapta pesona yaitu meliputi aman, 

tertib, bersih, sejuk, indah, ramah-tamah dan kenangan. Untuk menjaga 

hubungan baik dengan masyarakat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Demak melakukan berbagai upaya agar terjain hubungan yang baik 

antara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan masyarakat. Salah satu 

upaya yang dilakukan adalah memberikan binaan rutin kepada pedagang 

kaki lima di bidang kerajinan, pembinaan saka pandu wisata, lomba 

pokdarwis dilingkungan obyek wisata. Seperti yang diungkapkan oleh 

Amiruddin,SIP sebagai berikut : 

“Untuk menjalin kerjasama dan hubungan baik dengan 
masyarakat, kami rutin melakukan pembinaan kepada pedagang kaki 
lima dibidang kerajinan Demak, pelatihan pembuatan cinderamata, 
pelatihan pramuwisata, mengadakan perlombaan bagi POKDARWIS 
disekitar objek wisata, hal ini kami lakukan untuk lebih 
mengakrabkan diri dengan dengan mereka, dengan begitu diharapkan 
kami dapat saling bekerjasama dalam memajukan pariwisata Demak 
“(wawancara tanggal 30 Desember 2009). 

 
  

Ratiman, salah satu pedagang kerajinan di sekitar mesjid Agung 

Demak mengungkapkan : 

“Saya dan pedagang lainnya sering diberikan penyuluhan oleh 
pemerintah, agar selalu menjaga ketertiban, kebersihan, kalau 
tempatnya  (objek wisata) nyaman, saya untung juga mbak, orang 
banyak yang datang, trus dagangan saya ada yang beli. Kalau pas 
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Tujuh Belas Agustus-an kami juga sering mengikuti perlombaan 
yang diadakan Dinas Pariwisata” (wawancara tanggal 2 Januari 
2010)  

 

Selain hal yang telah diungkapkan diatas, masyarakat memiliki 

peranan penting dalam menjaga kelestarian budaya yang ada di Demak, 

misalkan saja dengan menggelar kesenian Barongan yang merupakan 

kesenian khas Demak, wayang kulit pada saat acara perkawinan maupun 

acara lainnya. Dengan demikian secara tidak langsung masyarakat ikut 

berperan serta menjaga kelestarian budaya agar tidak punah. 

4. Tourist Information Center 

Keberadaan Tourist Information Center (TIC) sangat mendukung 

proses komunikasi pemasaran. TIC dapat membantu calon wisatawan 

untuk lebih mengenal  dan mengetahu informasi lengkap mengenai 

objek wisata yang ada di Demak. Amiruddin,SIP dalam wawancara 

tanggal 30 Desember 2009, mengungkapkan : 

“TIC merupakan salah satu wadah yang mampu memberikan 
informasi secara lengkap kepada calon wisatawan maupun 
wisatawan mengenai objek wisata yang ada di Demak. bagi mereka 
yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai objek wisata yang ada di 
Demak dapat mengunjungi TIC yang berada di area Masjid Agung 
Demak”. 
Wisatawan dapat berkunjung ke TIC, tepatnya di area sekitar masjid 

Agung Demak. TIC juga memberikan layanan informasi mengenai 

tempat-tempat kerajinan Demak yang dapat dikunjungi. Selain itu 

wisatawan dapat memperoleh brosur, leaflet mengenai objek wisata 

Demak 

5. Kerjasama dengan pihak swasta 
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Kerjasama dengan pihak swasta sangat penting dilakukan, dalam 

rangka untuk lebih memajukan pariwisata yang ada di Demak. Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Demak bekerjasama dengan biro 

travel dari berbagai daerah untuk ikut mempromosikan pariwisata yang 

berada di Demak.  Seperti yang dijelaskan oleh Amiruddin,SIP sebagai 

berikut : 

“Tahun ini kami mengeluarkan produk wisata baru berupa paket 
wisata. Untuk dapat terlaksana kami bekerjasama dengan Biro travel 
dari berbagai daerah. Hal ini kami lakukan untuk memperluas 
jaringan promosi. Kami mengundang sebagian dari Biro travel yang 
ada di Jawa Tengah, nanti selama satu minggu kami ajak untuk 
menikmati objek wisata di Demak, kami juga melakukan presentasi 
kepada mereka dan kami harap mereka tertarik untuk bekerjasama 
“(wawancara tanggal 30 Desember 2009). 

 
Hubungan dengan pihak swasta bisa dilakukan dalam bentuk 

kerjasama penyelenggaraan event budaya dan promosi produk wisata. 

Seperti yang diungkapkan oleh Amiruddin,SIP sebagai berikut : 

“..kami melakukan kerjasama dengan Hotel maupun Rumah 
Makan yang ada di Demak. Setiap pembuatan leaflet maupun 
booklet kami sering mencantumkan nama hotel maupun rumah 
makan mereka. Salah satunya adalah Hotel wijaya kusuma, Sebagai 
gantinya Dinas Pariwisata diberikan prodak gratis oleh mereka, 
seperti pada saat kami menjamu tamu dari biro perjalanan dari 
berbagai kota di Jawa Tengah, kami diberi penginapan secara gratis 
oleh mereka selama satu minggu. Disamping itu mereka juga 
diuntungkan, karena secara tidak langsung kami ikut 
mempromosikan hotel atau rumah Makan mereka” (wawancara 
tanggal 30 Desember 2009). 

 
Harus ada kerjasama yang berkesinambungan antara pemerintah dan 

swasta, terutama untuk memajukan pariwisata. Swasta memiliki peran 

penting, salah satunya dengan ikut andil memperkenalkan dan 

memperluas jaringan pariwisata kepada masyarakat. 
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6. Hubungan dengan Pemerintah  

Selain menjalin kerjasama dengan swasta, Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Demak juga melakukan kerjasama dengan 

instansi lain. Seperti pernyataan Amiruddin,SIP sebagai berikut : 

“Pada setiap organisasi kompleks, setiap bagian harus bekerja 
secara terkoordinasi, agar masing-masing dapat menghasilkan hasil 
yang diharapkan. Selain itu koordinasi juga dapat dan harus 
dilaksanakan dengan baik antar organisasi lainnya. Maka untuk itu 
kami disparta dalam melaksanakan komunikasi pemasaran wisata 
telah melakukan beberapa uapaya kerjasama dengan Dinas maupun 
instansi lain yang berada di Kabupaten Demak “(wawancara tanggal 
30 Desember 2009). 

 
 

Kerjasama yang dilakukan antara lain :  

a.  Dalam bidang keuangan dan anggaran, Disparta mempunyai 

hubungan kerja dan koordinasi dengan bagian keuangan dan 

sekretariat Daerah Kabupaten serta Dinas Pendapatan Daerah 

tentang dana operasional baik dalam hal pemasaran maupun 

pengembangan objek wisata. 

b. Bekerjasama dengan Bappeda dalam hal penentuan dasar usulan 

rencana proyek yang akan dijalankan. 

c.  Untuk memperlancar sarana dan prasarana transportasi Disparta  

bekerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum dalam hal 

pengembangan dan pemeliharaan jalan  

 
d.   Penjualan Perorangan (Personal selling) 

Personal selling atau penjualan personal merupakan kegiatan yang 

penting, khususnya komunikasi pemasaran bidang jasa. Hal ini 
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dikarenakan adanya komunikasi secara langsung yang terjadi antara 

individu selaku penjual jasa kepada pelanggannya atau calon konsumen. 

Maka secara langsung penjual jasa dapat melakukan tindakan persuasif 

terhadap calon konsumennya. 

Begitu pula dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kabupaten 

Demak, selalu melakukan upaya persuasif untuk menarik wisatawan 

dengan menawarkan produk wisata yang ada di Demak, hal ini terjadi 

secara langsung tanpa perantara dari media. Produk yang ditawarkan 

berupa oleh-oleh khas Demak, kerajinan khas Demak, atraksi kesenian. 

Pengunjung dapat secara langsung berinteraksi dengan penjual. 

Amiruddin,SIP dalam wawancara tanggal 30 Desember, 

mengungkapkan : 

“kami memiliki produk baru berupa paket wisata atau perjalanan 
wisata Demak, disitu wisatawan diajak berkeliling yang dipandu 
orang yang ditunjuk oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 
nantinya wisatawan diajak mengunjungi objek wisata dan menonton 
kesenian daerah seperti Barongan, selain itu wisatawan juga diajak 
keberbagai tempat pembuatan kerajinan dan cinderamata khas 
Demak, penjual dapat langsung berinteraksi dengan wisatawan 
menawarkan prodak mereka. Wisatawan pun dapat mencoba  
membuat cinderamata sendiri jika mau”. 

 
Untuk dapat berjalan dengan baik, Dinas pariwisata selalu 

mengadakan pembinaan kepada pramuwisata agar mampu memberikan 

informasi dan presentasi yang menarik kepada wisatawan. Menjadi 

perantara yang baik bagi penjual dan wisatawan. Dengan demikian dapat 

tercipta hubungan yang baik antara pelaku usaha dan wisatawan. 
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e.    Pemasaran Langsung (direct marketing) 

Dalam pemasaran langsung, komunikasi pemasaran ditujukan 

langsung kepada konsumen individual dengan tujuan agar pesan-pesan 

tersebut ditanggapi konsumen yang bersangkutan baik melalui telepon, 

pos atau dengan datang langsung ketempat pemasaran. 

Pemasaran langsung yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Demak adalah memasarkan produk wisatanya 

melalui internet dan email. Didalamnya berisi tentang objek wisata yang 

ada di Demak beserta petunjuk jalan, deskripsi objek wisata lengkap 

dengan fasilitas yang dimiliki. Alamat website yang digunakan adalah 

www.parbud.demakkab.go.id. Hal ini seperti diungkapkan 

Amiruddin,SIP sebagai berikut : 

“Bagi mereka yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai objek 
wisata yang ada di Demak, bisa membuka 
www.parbud.demakkab.go.id. Website ini dibuat untuk 
memperkenalkan objek wisata yang ada di Demak lebih luas dan 
dapat mempermudah orang untuk mengetahui informasi mengenai 
objek wisata yang ada di Demak. Jika kurang jelas dapat email ke 
disparbud.demak@yahoo.co.id” (wawancara tanggal 30 Desember 
2009). 

 
 

Selain hal tersebut diatas Dinas pariwisata juga melakukan 

pemasaran langsung dengan cara penyebaran proposal ketika ada event-

event budaya. Seperti yang diungkapkian Amiruddin sebagai berikut : 

“Sampai sekarang kami selalu menyebarkan proposal yang 
nantinya akan disebar kepada pihak swasta agar mau bekerjasama 
dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Demak, 
khususnya ketika ada event-event budaya yang akan diadakan di 
Demak”. 
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Dari keterangan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa aktivitas 

komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten demak adalah : 

1 Meningkatkan pemasaran pariwisata dengan jalan membuat 

brosur, leaflet, booklet yang kemudian disebarkan kepada 

setiap wisatawan yang berkunjung  

2 Membuat baliho dan spanduk yang dipasang ditempat-tempat 

strategis untuk mengiklankan event-event budaya. 

3 Bekerjasama dengan stasiun televisi baik lokal maupun 

nasional untuk lebih mengenalkan objek wisata yang ada di 

Demak. 

4 Bekerjasama dengan radio setempat sebagai media promosi 

serta penyiaran event budaya yang akan diselenggarakan. 

5 Mengikuti pameran wisata maupun budaya baik tingkat 

regional maupun nasional, sebagai upaya untuk lebih 

mengenalkan pariwisata dan kebudayaan Demak. 

6 Melakukan pembinaan kepada masyarakat dan pelaku usaha 

disekitar objek wisata 

7 Melakukan kerjasama dengan pihak swasta dan masyarakat    

8 Bekerjasama dengan agen-agen perjalanan wisata untuk ikut 

serta membantu mengenalkan pariwisata yang ada di Demak 

9 Melakukan pemasaran melalui media online yaitu internet 

dengan membuat website 
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B. Analisis Data 

Aktivitas komunikasi Pemasaran Wisata Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Demak  

Otonomi daerah menuntut setiap daerah untuk mampu 

mengembangkan potensi yang ada pada daerahnya. Salah satu potensi yang 

dimiliki setiap daerah adalah sektor pariwisata. Industri pariwisata sendiri 

memberikan pendapatan daerah yang cukup besar bagi setiap daerah. 

Pendapan daerah yang besar akan membantu meningkatkan  kesejahteraan 

masyarakat. Oleh karenamya diperlukan usaha yang serius dari instansi 

terkait untuk mengoptimalkan potensi pariwisata yang ada pada setiap 

daerahnya.  Dinas Pariwisata dan kebudayaan kabupaten Demak  merupakan 

instansi pemerintah yang memiliki peranan penting dalam mengembangkan 

objek wisata yang ada di Demak. Disparbud  berkewajiban mengembangkan 

aset-aset negara berupa objek wisata. Untuk itu disparbud harus melakukan 

upaya agar objek wisata dikenal luas oleh masyarakat. Salah satu cara yang 

dapat dilakukan adalah dengan melakukan aktivitas komunikasi pemasaran. 

Dalam strategi komunikasi pemasaran terdapat konsep dasar 

komunikasi pemasaran perusahaan serta teknik aplikasinya pada program 

kegiatan komunikasi pemasaran yang direncanakan. Dengan adanya 

komunikasi pemasaran, pesan yang ingin disampaikan perusahaan dapat 

mencapai pasar sasaran yang dituju. Konsep yang secara umum sering 

digunakan untuk menyampaikan pesan adalah apa yang disebut dengan 

bauran pemasaran (marketing mix). Bauran pemasaran adalah seperangkat 
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alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk terus menerus mencapai 

tujuan pemasaran dipasar sasaran. Mc Carthy dalam philip kotler dan AB 

Susanto (2001:18) mengklarifikasikan alat-alat itu menjadi empat kelompok 

yang luas yang disebut 4P dalam pemasaran : produk (product), harga 

(price), tempat (place), dan promosi (promotion). 

Keberhasilan suatu perusahaan dalam pemasaran sangat ditentukan 

oleh kemampuan perusahaan dalam memilih produk yang tepat, harga yang 

pantas, saluran yang distribusi yang baik dan promosi yang efektif. Melalui 

promosi diusahakan informasi yang diberikan mengenai keberadaan produk 

dapat menarik perhatian dan minat khalayak sasaran dari penjualan produk 

itu sendiri.  

Komunikasi pemasaran meliputi 3 tujuan utama yakni untuk 

menyebarkan informasi (komunikasi informatif), mempengaruhi untuk 

melakukan pembelian atau menarik konsumen (komunikasi persuasif) dan 

mengingatkan khalayak untuk melakukan pembelian ulang (komunikasi 

mengingatkan kembali) (fandy Tjiptono, 1997:221). 

Promosi merupakan sarana alternatif atau cara baru yang lebih baik 

dalam penyampaian informasi. Promosi merupakan salah satu variabel 

dalam bauran pemasaran yang sangat penting dilaksanakan oleh perusahaan 

dalam memasarkan produk jasa. Kegiatan promosi bukan saja berfungsi 

sebagai alat komunikasi antara perusahaan dengan konsumen, melainkan 

juga sebagai alat untuk mempengaruhi konsumen dalam kegiatan pembelian 

atau penggunaan jasa sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. 
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Pengertian promosi sebagai bentuk strategi komunikasi dalam bidang 

pemasaran juga sering diidentikkan hampir sama dengan pengertian 

komunikasi pemasaran terutama perangkat dalam promosi yang biasa 

digunakan adalah sama dengan perangkat bauran komunikasi pemasaran 

tersebut dikenal dengan promotion mix. Menurut Philip Kotler (1995:704), 

bauran komunikasi pemasaran terdiri atas lima alat utama yakni iklan 

(advertising), promosi penjualan (sales promotion), humas dan publisitas 

(public relation), penjualan personal (personal selling) serta pemasaran 

langsung (direct marketing). 

Kegiatan komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata 

dan Kebudayaan Kabupaten Demak, telah terlaksana dengan baik sehingga 

kegiatan tersebut berjalan dengan efektif. Adapun kegiatan komunikasi 

pemasaran yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Periklanan (advertising) 

AMA (American Marketing Association) mendefinisikan iklan 

sebagai semua bentuk bayaran untuk mempresentasikan dan 

mempromosikan ide, barang maupun jasa secara non-personal oleh 

sponsor yang jelas. Dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten 

Demak sebagai pemasar, melakukan kegiatan periklanan antara lain 

sebagai berikut : 

a.  Kegiatan melalui media elektronik 

 Televisi merupakan salah satu media yang efektif dalam 

memberikan  informasi secara luas kepada khalayak. Sejauh ini 
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Dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten Demak telah menjalin 

hubungan dengan televisi swasta nasional maupun televisi lokal. 

Media televisi lokal yang digunakan untuk beriklan adalah TVB. 

Sedangkan untuk televisi swasta (Trans tv, ANTV)  sifatnya adalah 

publisitas saja. Televisi adalah media komunikasi yang memiliki 

daya penyampaian langsung dengan beberapa kelebihan yang 

dimiliki salah satunya adalah menimbulkan kesan realistik dengan 

sifatnya yang visual dan merupakan kombinasi warna, suara dan 

gerakan. Dengan kelebihan tersebut iklan televisi tampak begitu 

hidup dan nyata. Menurut pengamatan peneliti, Dalam 

mempromosikan diri melalui televisi masih belum maksimal 

karena keterbatasan anggaran.  

Media elektronik lainnya adalah radio. Radio merupakan media 

audio yang bersifat atraktif, artinya mengandalkan pendengaran 

untuk menyapa pendengar. Bagi pendengar, radio seperti berbicara 

padanya. Radio merupakan media yang memiliki jangkauan 

selektif terhadap segmen pasar tertentu. Hampir setiap orang 

memiliki radio, karena harganya yang terjangkau oleh semua 

kalangan ditambah dengan adanya sinyal yang kuat sehingga 

memungkinkan radio dapat mencapai sasaran atau pendengar yang 

banyak, pada jarak yang jauh sekalipun. Selain itu juga dapat 

menjangkau jarak yang jauh maupun suatu wilayah yang luas yang 

tidak mempunyai akses dengan media lain. Radio yang digunakan 
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Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kabupaten Demak untuk 

beriklan adalah radio suara kotawali. Kerjasama dengan radio 

biasanya siaran pengajian di Masjid Agung Demak, siaran event-

event budaya yang diadakan di Demak dan dialog interaktif tentang 

kegiatan pariwisata Demak. 

b. Melalui media luar ruang 

Media luar ruang yang dipilih berupa spanduk, dari pengamatan 

peneliti, spanduk yang dibuat berisi tentang event-event budaya 

maupun wisata yang akan diadakan di Demak. Berisi tentang nama 

event tersebut, tempat dan waktu diadakannya, serta pihak-pihak 

yang mensponsori acara tersebut. Spanduk biasanya dipasang di 

tempat-tempat yang strategis, misalnya saja spanduk tentang acara 

pengajian akbar di Masjid Agung  Demak. 

c. Bentuk cetakan 

Menurut pengamatan peneliti, brosur, leaflet, VCD potensi 

wisata Kabupaten Demak telah sesuai standar dan tampilannya 

menarik. Leaflet dan brosur dibuat semenarik mungkin dengan 

warna-warna yang terang, diharapkankan agar orang bisa tertarik 

untuk membacanya dan kemudian terdorong untuk mengunjungi 

objek wisata di Demak. Didalam leaflet juga terdapat sejarah kota 

Demak dilengkapi dengan peta lokasi tempat wisata.  

Brosur, booklet, leaflet dapat menjadi salah satu pilihan media 

iklan yang efektif. Leaflet dapat diartikan sebagai lembaran kertas 
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cetak yang dilipat menjadi dua halaman atau lebih. Media ini 

memang tepat dipilih oleh pemasar karena lebih fleksibel untuk 

semua sasaran, tahan lama, mudah dibawa dan pesannya khusus 

menampilkan objek wisata di Demak, masyarakat dapat 

memakainya sebagai panduan jika akan melakukan kunjungan 

wisata. Selain itu dari segi pembiayaan lebih murah daripada media 

komersil. Leaflet maupun brosur dibagikan secara gratis kepada 

wisatawan maupun kepada mereka yang ingin mengetahui 

informasi mendalam mengenai objek wisata di Demak.  

2. Promosi penjualan 

Salah satu perangkat komunikasi pemasaran yang mendukung 

aktivitas pemasaran wisata adalah dengan menjalankan kegiatan 

promosi penjualan. Promosi penjualan adalah semua aktivitas  dan 

atau materi yang berfungsi sebagai persuasi langsung, yang 

menawarkan nilai tambah suatu produk kepada penjual atau 

konsumen. Promosi penjualan meliputi berbagai sarana promosi 

yang didesain untuk memotivasi respon pasar lebih awal (Mahmud 

Machfoedz, 2005:101). Kegiatan promosi penjualan yang dilakukan 

antara lain : 

a. Tidak memungut biaya masuk 

Sejauh ini Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Demak 

telah melakukan promosi penjualan dengan baik. Dinas Pariwisata 

dan Kebudayaan Kabupaten Demak, melakukan promosi penjualan 
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dengan cara tidak memungut biaya masuk untuk masjid Agung dan 

Makam sunan kalijaga. Disparbud hanya memungut biaya retribusi 

bagi mereka yang berkunjung menggunakan kendaraan bermotor, 

baik roda dua maupun roda empat. Dengan upaya tersebut 

diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan.  

b. Pameran 

Dinas Pariwisata dan kebudayaan kabupaten Demak melakukan 

promosi penjualan dengan mengikuti pameran baik tingkat 

regional, nasional maupun mancanegara. Pameran yang diikuti 

antara lain : Pameran Gebyar Nusantara di Jakarta, Semarang 

Mega Expo, Bengawan Solo Fair Surakarta, Malaysia bite Go 

Mitra Islamic Tourism Expo di Malaysia. Pameran merupakan 

bagian dari kegiatan komunikasi pemasaran yang sudah menjadi 

agenda tahunan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 

Demak. Pameran akan menjadi efektif , jika dirancang sedemikian 

rupa dan semenarik mungkin sehingga diharapkan dapat menarik 

pengunjung untuk mengunjungi stand pameran. Dalam pameran, 

pengunjung diberi gambar atau informasi yang lengkap baik dari 

gambar, tulisan maupun suara (leaflet, brosur, VCD) tentang 

pariwisata Demak disertai cinderamata maupun makanan khas 

Demak. Melalui pendekatan ini diharapkan pengunjung tertarik 

dan selanjutnya terdorong untuk berkunjung ke objek wisata 
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Demak.  Adapun keuntungan dari kegiatan promosi penjualan 

antara lain : 

1) Komunikasi : Pameran bisa mengundang minat dan 

menyajikan pesan atau informasi agar konsumen terdorong 

untuk berkunjung ke objek wisata Demak. 

2) Intensif : Pameran menawarkan rangsangan maupun 

kontribusi bagi konsumen, meskipun konsumen tidak akan 

menerima keuntungan dalam bentuk barang, tapi konsumen 

bisa memperoleh informasi lengkap baik secara lisan maupun 

tulisan dan gambar baik dari brosur, leaflet, VCD yang 

disajikan di stand pameran. 

3) Undangan : pameran dirancang dirancang sedemikian rupa 

baik dai segi fisik penampilan stand pameran maupun 

kualitas dan kuantitas informasi yang disajikan. Dengan 

demikian pemasar bersifat mengundang agar konsumen 

tertarik untuk mengunjungi objek wisata Kabupaten Demak. 

 

3. Hubungan masyarakat (Public relation) 

Hubungan masyarakat atau Public Relation merupakan upaya 

komunikasi menyeluruh dari suatu perusahaan untuk mempengaruhi 

persepsi, opini , keyakinan, dan sikap berbagai kelompok terhadap 

perusahaan tersebut. Yang dimaksud dengan kelompok itu adalah 

mereka yang terlibat, mempunyai kepentingan, dan dapat 
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mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam mencapai tujuannya. 

Kelompok tersebut terdiri dari karyawan, pelanggan, khalayak atau 

orang-orang yang tinggal di sekitar organisasi, pemasok, perantara, 

pemerintah serta media massa (Fandy Tjiptono, 1997:230). 

Dinas pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Demak belum 

mempunyai divisi humas yang khusus mengkomunikasikan 

kegiatan-kegiatan kehumasan. Peranan humas masih di pegang oleh 

sub bagian industri dan Pemasaran. Adapun kegiatan perhumasan 

antara lain : 

a. Hubungan dengan karyawan 

Kegiatan pengakraban antar karyawan selalu dilakukan oleh 

dinas Pariwisata dan Pemasaran Kabupaten Demak. yaitu dengan 

mengadakan pertemuan yang rutin dilakukan setiap 3 bulan sekali. 

Para pegawai dapat menyampaikan keluhan maupun saran 

kemudian akan diberi semacam solusi atau pemecahan masalah. 

Dengan kata lain, dalam pertemuan ini dilakukan evaluasi bersama 

yang diharapkan bisa tercipta suasana bekerja yang nyaman antar 

pegawai. Kegiatan ini adalah upaya pemeliharaan hubungan yang 

harmonis diantara para pegawai baik secara vertikal maupun 

horizontal 

b. Hubungan dengan media 

 Yaitu dengan menciptakan hubungan yang baik dengan media 

massa seperti memberikan pelayanan sebaik mungkin dan 
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memberikan informasi yang jujur kepada wartawan.  Selain itu 

juga menyangkut penyebaran press release yaitu untuk menyajikan 

berita dan informasi tentang event pariwisata maupun budaya yang 

diselenggarakan di Demak. yang dimuat melalui media elektronik 

yaitu radio suara kotawali. Hubungan baik dengan media 

memudahkan Disparbud dalam mempublikasikan berbagai 

kegiatannya, sehingga mampu mendongkrak nama pariwisata 

Demak. Selain itu menghemat biaya untuk publikasi. Terjadi 

hubungan yang saling menguntungkan antara media dan PR. PR 

membutuhkan sarana publikasi tentang produk maupun jasa 

sedangkan media membutuhkan informasi resmi, akurat, lengkap 

yang bisa di dapat dari PR   

c. Kerjasama dengan masyarakat 

Dalam rangka menjalin kerjasama dengan masyarakat, Disparbud 

Demak melakukan penyuluhan wisata kepada masyarakat. 

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengembangkan potensi wisata 

yang dimiliki oleh kabupaten Demak. Kegiatan tersebut berupa 

penyuluhan sadar wisata dalam bentuk pokdarwis (kelompok sadar 

wisata). Dalam pariwisata terdapat sapta pesona yang meliputi 

aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah-tamah dan kenangan. 

Kegiatan penyuluhan kepada Pokdarwis mempunyai tujuan agar : 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



cx 
 

1) Ada pengarahan untuk para pelaku wisata (masyarakat, 

penduduk setempat) agar lebih tanggap terhadap 

perkembangan mereka khususnya dalam hal pariwisata. 

2) Melalui bimbingan wisata diharapkan bisa membantu 

masyarakat dalam hal pendanaan, karena ada fasilitas simpan 

pinjam modal kepada Pokdarwis. 

d.  Tourist Information Center 

Keberadaan Tourist Information Center (TIC) sangat mendukung 

proses komunikasi pemasaran. TIC dapat membantu calon 

wisatawan untuk lebih mengenal  dan mengetahu informasi 

lengkap mengenai objek wisata yang ada di Demak. TIC berada di 

area Masjid Agung Demak yang dipimpin oleh seorang UPTD. 

Keberadaan TIC bertujuan semata-mata untuk memperkenalkan 

pariwisata Demak dan membangun citra yang baik dimata publik. 

Melalui TIC diharapkan masyarakat calon wisatawan lebih bisa 

mengenal objek wisata Demak , asal mula tempat wisata tersebut, 

dan informasi seputar objek wisata Demak, sehingga pengunjung 

puas dan dapat meningkatkan citra positif di masyarakat tentang 

pariwisata di Demak.  

e. Hubungan dengan pihak swasta 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Demak menjalin 

hubungan dengan pihak swasta dalam bentuk promosi produk. 

Kerjasama dilakukan dengan Biro perjalanan antara lain dengan 
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CV Laut Biru, Surya Wisata, Miki Tour, Nice Tour, nusantara 

Tour and Travel, pesona Tour, CV Orsela Tour. 

Hubungan dengan pihak swasta juga dilakukan dalam bentuk 

kerjasama penyelenggaraan event budaya dan promosi produk 

wisata. Antara lain dengan Hotel Wijaya Kusuma, beberapa rumah 

akan di Demak. Didalam pembuatan leaflet maupun brosur 

mengenai produk wisata, Dinas Pariwisata dan kebudayaan 

Kabupaten Demak selalu mencantumkan nama hotel maupun 

rumah makan yang menjadi sponsor. Sebagai gantinya Dinas 

Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Demak mendapatkan 

produk mereka secara gratis ketika ada event yang berkaitan 

dengan promosi pariwisata Demak. 

f. Hubungan dengan  badan pemerintah 

Hubungan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Demak dengan pemerintah antara lain : 

1) Dalam bidang keuangan dan anggaran, Disparta mempunyai 

hubungan kerja dan koordinasi dengan bagian keuangan dan 

sekretariat Daerah Kabupaten serta Dinas Pendapatan Daerah 

tentang dana operasional baik dalam hal pemasaran maupun 

pengembangan objek wisata. 

2) Bekerjasama dengan Bappeda dalam hal penentuan dasar 

usulan rencana proyek yang akan dijalankan. 
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3) Untuk memperlancar sarana dan prasarana transportasi 

Disparta bekerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum dalam 

hal pengembangan dan pemeliharaan jalan, pengadaan sarana 

transportasi.   

4. Penjualan perorangan (Personal selling) 

Penjualan perorangan merupakan aktivitas komunikasi antar 

produsen yang diwakili oleh tenaga penjual dengan konsumen 

potensial yang melibatkan pikiran, emosi, dan berhadapan langsung. 

Penjualan perorangan lebih interaktif dan komunikatif. Maka secara 

langsung penjual jasa dapat melakukan tindakan persuasif terhadap 

calon konsumennya. Transaksi terjadi secara langsung tanpa 

perantara media. Dalam hal ini penjualan perorangan yang dilakukan 

oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kabupaten Demak adalah  

selalu melakukan upaya persuasif untuk menarik wisatawan dengan 

menawarkan produk wisata yang ada di Demak, hal ini terjadi secara 

langsung tanpa perantara dari media. Produk yang ditawarkan berupa 

oleh-oleh khas Demak, kerajinan khas Demak, atraksi kesenian 

kepada wisatawan yang berkunjung. Diperlukan adanya pelatihan 

dan bimbingan kepada para pelaku wisata, karena pelaku wisata 

merupakan faktor penting dalam menarik dan mempertahankan 

minat berkunjung wisatawan. Penjualan perorangan dilakukan 

karena memiliki banyak keunggulan, sesuai dengan sifat yang 

dimiliki personal selling antara lain : 
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1) Personal confrontation, yaitu adanya hubungan yang hidup, 

langsung, dan interaktif antara dua orang atau lebih. Para 

penjual produk pariwisata dapat berhubungan langsung 

dengan konsumen,  sehingga pesan yang disampaikan lebih 

dapat membujuk daripada promosi yang lain. 

2) Cultifation, yaitu sifat yang memungkinkan berkembangnya 

segala macam hubungan, mulai dari sekedar hubungan jual 

beli sampai dengan suatu hubungan yang lebih akrab. Dengan 

pelayanan yang memuaskan diharapkan konsumen memiliki 

minat untuk berkunjung dikemudian hari. 

3) Response, yaitu situasi yang seolah-olah mengharuskan 

pelanggan untuk mendengar, memperhatikan dan 

menanggapi. Dengan bertatap muka secara langsung 

diharapkan terjadi komunikasi dua arah antara penjual dan 

pembeli. Sehingga pembeli bisa bertanya atau memberikan 

pendapat langsung kepada penjual agar peroleh kepuasan. 

5. Pemasaran langsung (Direct marketing) 

Direct marketing adalah sistem pemasaran yang bersifat 

interaktif, yang memanfaatkan satu atau beberapa media iklan untuk 

menimbulkan respon yang terukur dan atau transaksi disembarang 

lokasi. Dalam pemasaran langsung, komunikasi pemasaran ditujukan 

langsung kepada konsumen individual dengan tujuan agar pesan-

pesan tersebut ditanggapi konsumen yang bersangkutan., baik 
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melalui telepon, pos atau datang langsung ke tempat pemasaran 

(Fandy Tjiptono, 1997:232). Direct mail dilakukan karena memiliki 

keunggulan sebagai berikut (Fandy Tjiptono, 1997:246) 

1) Dapat memilih khalayak yang dituju 

2) Fleksibel 

3) Jumlah respon khalayak dapat diukur  

4) Tidak ada saingan 

5) Ada sentuhan pribadi (bersifat pribadi) 

6) Dapat ditanggapi segera 

Pemasaran langsung yang telah dilakukan Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Demak antara lain :   

a. Komunikasi pemasaran dilakukan dengan memasarkan produk-

produk wisata melalui internet dan email. 

 Pemasarkan produk-produk wisata melalui internet dan email 

berisi tentang berbagai objek dan daya tarik wisata lengkap dengan 

petunjuk jalan dan fasilitas yang dimiliki. Alamat website yang 

dimiliki adalah www.parbud.demakkab.go.id, masyarakat juga bisa 

mengirim email ke disparbud.demak@yahoo.co.id . Masyarakat 

dpat memberikan keluhan dan saran kepada Disparbud dan dapat 

segera ditanggapi dengan mengirim email balasan.  

 Kegiatan pemasaran online dinilai sangat penting bagi kalangan 

industri pariwisata indonesia.  Internet adalah jaringan komputer 

yang saling berhubungan dan terdapat diseluruh dunia yang 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



cxv 
 

memungkinkan transfer informasi secara elektronik. Jutaan orang 

diseluruh dunia mempunyai akses pada internet dan world wide 

web (the web atau www). Sarana ini sangat efektif dilakukan 

mengingat pengguna layanan online meningkat setiap tahunnya.  

Menyikapi hal ini maka para pelaku wisata harus mampu 

menangkap berbagai peluang promosi melalui internet dengan 

menciptakan website, blog. Untuk itu Dinas Pariwisata dan 

kebudayaan Demak memerlukan media yang efektif dalam 

mempromosikan potensi pariwisata kepada khalayak luas. Maka 

dibuatlah website  Dinas Pariwisata dan kebudayaan Demak 

www.parbud.demakkab.go.id, yang berisi tentang seluk beluk 

mengenai objek wisata Demak. 

Website yang dibuat Dinas Pariwisata dan kebudayaan Demak 

sudah cukup baik dengan tampilan yang menarik dengan 

menggunakan warna-warna yang cerah dan isi yang cukup 

lengkap. Untuk kedepannya yang perlu diperhatikan adalah agar 

selalu meng update informasi, foto, agar tidak membosankan.  

b. Pemasaran langsung juga dilakukan dengan menyebarkan 

proposal kerjasama, saling tukar menukar informasi secara rutin 

dengan instansi pemerintah maupun swasta.  

Pemasaran langsung tidak semata-mata ditujukan langsung 

kepada konsumen tetapi juga melalui kerjasama dengan pemerintah 

daerah maupun perusahaan. Kerjasama tersebut bisa dilakukan 
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dengan saling tukar menukar informasi secara rutin melalui 

telepon, faximilie, ataupun surat menyurat. Pemasaran langsung ini 

dilakukan disamping untuk meningkatkan kerjasama, juga 

mempermudah pelayanan informasi pariwisata kepada masyarakat 

luas.  
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian tentang aktivitas komunikasi pemasaran Dinas 

Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Demak, dapat disimpulkan bahwa 

aktivitas komunikasi pemasaran yang dilakukan Dinas Pariwisata dan 

kebudayaan Kabupaten Demak  dalam upaya meningkatkan kunjungan 

wisatawan adalah sebagai berikut : 

1 . Periklanan (advertising) 

Kegiatan periklanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Demak dilakukan melalui media elektronik baik televisi 

maupun radio, media luar ruang serta pembuatan leaflet. Televisi 

lokal yang digunakan adalah TVB, sedangkan untuk stasiun televisi 

swasta (Trans tv dan ANTV) sifatnya publisitas saja. Radio yang 

digunakan untuk kegiatan promosi adalah radio Suara Kotawali. 

Media lokal dipilih, mengingat badget yang dimiliki masih terbatas. 

Promosi yang dilakukan melalui media luar ruang berupa pembuatan 

spanduk yang berisi mengenai event-event yang diadakan di Demak. 

Selain itu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Demak juga 

membuat leaflet yang dibagikan secara cuma-cuma kepada 

wisatawan maupun calon wisatawan.  
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2 . Promosi Penjualan (sales promotion) 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Demak 

melakukan kegiatan promosi penjualan dengan cara tidak memungut 

biaya masuk area Masjid Agung dan Makam sunan kalijaga. 

Disparbud hanya memungut biaya retribusi bagi mereka yang 

berkunjung menggunakan kendaraan bermotor, baik roda dua 

maupun roda empat. Dengan upaya tersebut diharapkan dapat 

meningkatkan kunjungan wisatawan. Selain itu Disparbud juga 

mengikuti kegiatan pameran yang rutin diadakan setiap tahunnya, 

baik tingkat regional, nasional maupun mancanegara. Pameran yang 

diikuti antara lain : Pameran Gebyar Nusantara di Jakarta, Semarang 

Mega Expo, Bengawan Solo Fair Surakarta, Malaysia bite Go Mitra 

Islamic Tourism Expo di Malaysia. Dalam pameran, pengunjung 

diberi leaflet, brosur dan VCD mengenai objek wisata kabupaten 

Demak secara cuma-Cuma. 

3 . Humas dan Publisitas ( public relations) 

Kegiatan kehumasan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Demak  dilakukan dengan cara menjalin hubungan yang 

baik dengan karyawan, dengan melakukan pertemuam rutin setiap 3 

bulan sekali. Menjalin hubungan baik dengan media, menjalin 

kerjasama dengan masyarakat, badan pemerintah, menyediakan 

Tourist Information Center      ( TIC ) serta menjalin kerjasama yang 

baik dengan pihak swasta. 
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4 . Penjualan perorangan (Personal selling) 

Penjualan perorangan (Personal selling) yang dilakukan oleh 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Demak adalah  selalu 

melakukan upaya persuasif untuk menarik wisatawan dengan 

menawarkan produk wisata yang ada di Demak, hal ini terjadi secara 

langsung antara wisatawan dan pelaku bisnis wisata, tanpa perantara 

dari media. Produk yang ditawarkan berupa oleh-oleh khas Demak, 

kerajinan khas Demak,  pertunjukan atau atraksi kesenian Demak 

kepada wisatawan yang berkunjung.  

5 . Pemasaran langsung (Direct marketing) 

Kegiatan pemasaran langsung (direct marketing) yang 

dilakukan oleh Disparbud Demak adalah dengan memasarkan 

produk-produk wisata melalui internet dan email. Pemasarkan 

produk-produk wisata melalui internet dan email berisi tentang 

berbagai objek dan daya tarik wisata lengkap dengan petunjuk jalan 

dan fasilitas yang dimiliki. Alamat website yang dimiliki adalah 

www.parbud.demakkab.go.id, masyarakat juga bisa mengirim email 

ke disparbud.demak@yahoo.co.id . Pemasaran langsung juga 

dilakukan dengan menyebarkan proposal kerjasama, saling tukar 

menukar informasi secara rutin dengan instansi pemerintah maupun 

swasta. 

Dari kelima aktivitas komunikasi pemasaran diatas yang 

cenderung lebih sering digunakan adalah kegiatan periklanan, yang  
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berupa pembuatan leaflet yang berisi informasi mengenai objek 

wisata kabupaten Demak. Media massa masih belum optimal 

mengingat budget yang dimiliki masih terbatas. Dengan adanya 

komunikasi pemasran yang dilakukan secara rutin, diharapkan dapat 

meningkatkan kunjungan wisatawan di Kabupaten Demak dan 

tentunya dapat meningkatkan pendapatan bagi kabupaten Demak. 

B. Saran 

Dari hasil pengamatan yang dilakukan penulis terdapat beberapa saran 

yang diharapkan dapat bermanfaan bagi kemajuan Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Demak, khusunya pada sub Divisi Bidang Industri 

dan Pariwisata, antara lain :  

1. Perlu adanya peningkatan anggaran dana pariwisata. Selama ini 

anggaran yang tersedia lebih diprioritaskan pada pembangunan 

sarana dan prasarana, sedangkan untuk kegiatan promosi 

anggarannya masih terbatas sehingga promosi yang dilakukan 

kurang optimal. 

2. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih mencintai objek 

wisata. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan bimbingan 

atau penyuluhan wisata kepada masyarakat dan lebih 

mengefektifkan pemberdayaan pokdarwis untuk selalu menjaga 

kebersihan, keamanan, ketertiban lingkungan objek wisata  agar 

nantinya wisatawan merasa nyaman. 
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3. Tampilan website perlu diperbaharui baik berupa foto maupun 

informasi mengenai pariwisata maupun kebudayaan Demak, 

karena khalayak akan cepat bosan dengan tampilan yang selalu 

sama setiap bulannya.  
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