
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pariwisata saat ini merupakan sektor yang terkuat dan terbesar dalam 

menunjang perekonomian dunia. Pariwisata menjadi sektor pendorong utama 

dalam menunjang perkenomian dunia karena dari kegiatan pariwisata dapat 

menghasilkan berbagai keuntungan yang bisa meningkatkan devisa suatu negara, 

menciptakan serta memperluas lapangan pekerjaan, hingga memperkenalkan 

budaya dari suatu negara (Sabon et al. 2018). Dalam pengembangan pariwisata 

nasional, kualitas dan pandangan lingkungan harus selalu diperhatikan. 

Perkembangan kegiatan pariwisata berjalan seiring dengan berbagai program 

pengembangan dalam industri pariwisata. Pembangunan industri pariwisata baik 

dalam skala besar hingga skala kecil akan memperoleh manfaat dari program 

pengembangan tersebut (Badan Pusat Statistik Nasional 2018). 

Peran sektor pariwisata di Indonesia semakin penting seiring dengan 

kontribusi yang diberikannya dalam menunjang perekonomian Indonesia melalui 

penerimaan devisa, pengembangan wilayah, penyebaran lapangan pekerjaan, 

pendapatan daerah, serta peningkatan kegiatan usaha yang kini tersebar diberbagai 

wilayah Indonesia. Pada tahun 2014 sektor pariwisata memberikan kontribusi 

terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) nasional mencapai 9 % atau senilai 

Rp946,09 triliun. Kemudian, devisa yang dihasilkan sektor pariwisata di tahun 

2014 mencapai Rp120 triliun dan kontribusinya dalam peningkatan lapangan 

pekerjaan sebanyak sebelas juta orang (LPEM-FEBUI 2018). 

Pariwisata budaya merupakan konsep yang diterapkan dalam 

perkembangan pariwisata di Indonesia. Hal ini tercantum dalam UU No.10 Tahun 

2009 tentang Kepariwisataan Pasal 6 bahwa pembangunan pariwisata dilakukan 

berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diwujudkan melalui 

pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan 

keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan 

manusia untuk berwisata. Sunaryo (2013) mengemukakan bahwa pariwisata 

budaya merupakan daya tarik wisata yang 
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berdasarkan pada hasil karya cipta manusia baik itu berupa peninggalan budaya 

maupun nilai-nilai budaya yang masih hidup hingga saat ini. Dimana dalam 

kegiatan pariwisata budaya wisatawan akan dipandu dan diperkenalkan sekaligus 

untuk memahami nilai-nilai budaya dan kearifan lokal suatu daerah. 

Indonesia mengambil konsep pariwisata budaya tentunya berdasarkan 

pertimbangan bahwa Indonesia memiliki potensi seni dan budaya yang beraneka 

ragam tersebar di setiap Daerah Tujuan Wisata di Indonesia. Data dari BPS (2010) 

menunjukkan bahwa Indonesia memiliki 1.340 suku bangsa, dengan demikian 

Indonesia memiliki banyak peninggalan dan nilai-nilai budaya yang dapat 

dijadikan objek destinasi wisata budaya. Berdasarkan Pusat Data Statistik 

Pendidikan dan Kebudayaan, 2019 Indonesia memiliki 2.754 Warisan Budaya 

Benda yang meliputi cagar budaya dan museum dan 819 Warisan Budaya Tak 

Benda yang berupa kesenian, sejarah, serta kepercayaan dan tradisi. Dalam hal ini, 

warisan seni dan budaya tersebut dapat dijadikan sebagai daya tarik wisata utama 

untuk menarik minat wisatawan mancanegara datang ke Indonesia. 
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Gambar 1.1 Data Warisan Budaya Benda di Indonesia, sumber: Pusat Data 

Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, Statistik Kebudayaan, 2019. 
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Gambar 1.2 Data Warisan Budaya Tak Benda di Indonesia, sumber: Pusat Data 

Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, Statistik Kebudayaan, 2019.  

 Kota Batam merupakan kota yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau, 

dan saat ini Kota Batam menjadi salah satu pintu masuk utama wisatawan 

mancanegara di Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena letaknya yang sangat 

strategis yaitu bersebrangan dengan Singapura dan Malaysia. Saat ini, Kota Batam 

berada di posisi tiga besar jumlah kunjungan wisatawan mancanegara menurut 

pintu masuk utama tahun 2018 dengan jumlah wisatawan mancanegara yang 

mencapai 1.887.284 dengan tingkat pertumbuhan sebanyak 11,94 % setelah Bali 

dan Jakarta (Badan Pusat Statistik Nasional 2018). Terdapat beberapa jenis wisata 

yang ada di Kota Batam, seperti Wisata Kota, Wisata Bahari, Wisata MICE, 
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Wisata Minat Khusus, Wisata Terpadu, Ekslusif, Wisata Agro dan Wisata Alam 

(Bappeda-Kepri 2017). 

 Kota Batam merupakan kota yang multietnis, tentunya banyak 

peninggalan sejarah dan budaya dari berbagai suku di Kota Batam yang dapat 

dijadikan sebagai destinasi wisata. Beragam suku dan golongan itu antara lain, 

Melayu, Jawa, Batak, Minangkabau, Tionghoa, Bugis-Makassar, Flores dan 

beberapa suku dari Wilayah Indonesia Timur lainnya. Bermayoritaskan suku 

Melayu, Kota Batam berpayungkan budaya Melayu dan menjujung tinggi 

Bhineka Tunggal Ika (Hafid 2019). Oleh karena itu, banyak peninggalan-

peninggalan sejarah Melayu yang cukup banyak ditemui di beberapa Kampung 

Tua di Kota Batam, salah satunya yaitu Kampung Tua di Kecamatan Nongsa. 

Kecamatan Nongsa merupakan salah satu wilayah administrasi di Kota 

Batam yang terdiri dari 12 kecamatan. Saat ini, Pemerintah Kota Batam telah 

meresmikan 14 Kampung Tua yang ada di Kecamatan Nongsa. Ciri khas dari 

Kampung Tua ini yaitu suasana yang masih alami dan masih terasa kekentalan 

budaya Melayu pada masyarakanya. Di Kampung Tua inilah terdapat peninggalan 

sejarah dan budaya Melayu yang bisa dikunjungi oleh wisatawan 

(https://arsipskpd.batam.go.id, 2015). Selain di Kecamatan Nongsa, terdapat juga 

beberapa objek wisata sejarah dan religi yang terdapat di Bengkong, Lubuk Baja, 

dan Sungai Panas. 

Namun, saat ini masih banyak wisatawan maupun masyarakat yang belum 

mengetahui bahwa Kota Batam memiliki destinasi wisata sejarah dan budaya. 

Untuk itu, diperlukan adanya komunikasi pemasaran yang efektif agar objek 

wisata budaya dapat lebih dikenal oleh masyarakat luar, serta memotivasi 

pemerintah untuk lebih memperhatikan pengelolaan pada objek wisata budaya di 

Kota Batam. 

Komunikasi pemasaran memegang peranan penting bagi eksistensi suatu 

destinasi wisata. Tanpa adanya komunikasi, wisatawan maupun masyarakat tidak 

akan mengetahui keberadaan destinasi wisata tersebut. Untuk mencapai tujuan 

kepariwisataan diperlukan informasi mengenai suatu daerah yang memiliki daya 

tarik wisata yang menarik serta sarana dan prasarana yang memadai.  
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Seiring dengan perkembangan dunia digital, internet menjadi hal yang 

sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Internet berperan dalam berbagai 

bidang termasuk dalam bidang pariwisata dan kebudayaan. Data Asosiasi 

Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (2018) menunjukkan bahwa pengguna 

internet di Indonesia saat ini mencapai 171.176.716,8 jiwa dari total populasi 

penduduk Indonesia yang berjumlah 264.161.600 jiwa (proyeksi BPS) dan 

mengalami kenaikan sebesar 10,12% dari tahun 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.3 Penetrasi Pengguna Internet, sumber: Data Asosiasi Penyelenggara 

Jasa Internet Indonesia, 2018. 

Gambar 1.3 menunjukkan bahwa lebih dari setengah populasi masyarakat 

Indonesia saat ini aktif dalam penggunaan internet dalam kehidupan sehari-

harinya. Hal ini berarti pemasaran digital memang diperlukan untuk mendongkrak 

kegiatan pariwisata saat ini. Dengan memanfaatkan kemajuan di bidang teknologi 

dan informasi, diharapkan pariwisata budaya di Kota Batam dapat terus terjaga 

eksistensinya. Berdasarkan latar belakang di atas, maka laporan kerja praktek ini 

diberi judul “Penerapan Sistem Pemasaran Digital pada Objek Wisata 

Budaya di Kota Batam” 

 

Jola Fitria Ningsih. Penerapan Sistem Pemasaran Digital pada Objek Wisata Budaya di Kota Batam. 
UIB Repository©2020



1.2. Ruang Lingkup Kerja Praktek 

1.2.1. Lingkup Waktu 

Kerja Praktek dilakukan selama tiga bulan terhitung dari 2 

September 2019 sampai dengan 2 Desember 2019. Pelaksanaan 

observasi dilakukan pada hari Minggu mulai dari pukul 10.00 – 

16.00. 

1.2.2. Lingkup Tempat 

Kerja Praktek dilakukan melalui observasi objek wisata 

budaya yang ada di Kota Batam, meliputi daerah Kecamatan 

Nongsa, Bengkong, Lubuk Baja, dan Sungai Panas.  

1.2.3. Lingkup Substansi 

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka ruang 

lingkup kerja praktek ini adalah sebagai berikut: 

1. Analisa objek wisata 

Analisa ini bertujuan untuk mengetahui apa saja nilai 

budaya maupun sejarah yang ada di objek wisata tersebut. 

2. Pembuatan website, sosial media, dan video 

Website, sosial media, dan video bertujuan untuk 

memperkenalkan kepada masyarakat mengenai objek 

wisata budaya yang ada di Kota Batam. 

1.3. Tujuan Pelaksanaan Kerja Praktek 

1. Untuk mengidentifikasi dan melakukan analisis mengenai objek wisata 

budaya di Kota Batam, 

2. Untuk meningkatkan pengetahuan mengenai pariwisata budaya di Kota 

Batam, 

3. Untuk memberikan informasi kepada calon wisatawan mengenai objek 

wisata budaya di Kota Batam, dan 

4. Untuk menarik minat wisatawan berkunjung ke objek wisata budaya di 

Kota Batam. 
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1.4. Luaran Proyek 

Output/produk yang dihasilkan dari pelaksanaan kerja praktek ini yaitu: 

1. Website 

Website yang berisikan informasi mengenai budaya melayu dan juga 

objek wisata budaya yang terdapat di Kota Batam, diharapkan dapat 

memberikan informasi kepada para pembaca dan memperkenalkan 

objek wisata budaya kepada calon wisatawan. 

2. Media Sosial 

Media sosial merupakan salah satu media pemasaran yang cukup 

efektif dilakukan pada saat ini. Untuk itu, kami akan membuat akun 

media sosial berupa fanpage dan instagram yang menampilkan 

informasi mengenai objek wisata budaya di Kota Batam. 

3. Video 

Video yang menampilkan wisata budaya di Kota Batam selanjutnya 

akan diunggah pada youtube Program Sarjana Pariwisata. 

1.5. Manfaat Penulisan 

Adapun manfaat dari penulisan laporan kerja pratek ini adalah: 

1. Bagi Mahasiswa 

a. Untuk dapat menerapkan teori yang telah dipelajari selama proses 

perkuliahan di kampus dengan praktek nyata di lapangan, 

b. Sebagai syarat kelulusan mahasiswa Program Sarjana Pariwisata. 

2. Bagi Pemerintah 

a. Dapat membantu pemerintah dalam memasarkan objek wisata 

budaya di Kota Batam, 

b. Dapat membantu pemerintah untuk meningkatkan kualitas sarana 

dan prasarana pada objek wisata budaya Kota Batam. 

3. Bagi Pengelola Objek Wisata 

a. Dapat memperkenalkan objek wisata budaya di kota Batam kepada 

masyarakat luas, 
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b. Dapat meningkatkan wisatawan di Kota Batam terutama wisatawan 

mancanegara, dan 

c. Dapat membantu ekonomi masyarakat di sekitar objek wisata. 

4. Bagi Wisatawan dan Pembaca 

a. Membantu wisatawan domestik dan mancanegara untuk dapat 

mengetahui lokasi, harga, jarak tempuh, dan sejarah wisata budaya 

di Kota Batam. 

1.6. Sitematika Pembahasan 

Penulisan laporan praktek kerja lapangan ini terbagi dalam tujuh bab 

sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

 Pada bab ini, penulis membahas mengenai latar belakang penulis 

dalam menjalankan praktek kerja lapangan, tujuan penulis, serta 

manfaat dari pelaksanaan praktek kerja lapangan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Pada bab ini, penulis membahas mengenai teori dan informasi dari 

peneliti sebelumnya sebagai dasar pelaksanaan praktek kerja 

lapangan. 

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 Pada bab ini, penulis membahas tentang sejarah singkat objek 

wisata budaya di Kota Batam, aksesibilitas, atraksi wisata, fasilitas, 

dan operasional objek wisata budaya tersebut. 

BAB IV METODOLOGI PENELITIAN 

 Pada bab ini, penulis membahas mengenai metode atau pendekatan 

yang digunakan dalam mencapai tujuan praktek kerja lapangan 

serta menjelaskan tahapan praktek kerja lapangan. 

BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

 Pada bab ini, penulis membahas mengenai hasil observasi dan 

wawancara kepada pengelola objek wisata budaya di Kota Batam 

serta perancangan dari produk yang dihasilkan. 
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BAB VI IMPLEMENTASI 

 Pada bab ini, penulis membahas mengenai proses implementasi 

dari sistem yang penulis rancang dan umpan balik dari hasil 

perancangan yang telah diimplementasikan. 

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

 Pada bab ini berisi rangkuman dari laporan praktek kerja lapangan 

penulis serta saran kepada pihak pengelola objek wisata budaya di 

Kota Batam. 
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