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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam 

meningkatkan pendapatan untuk negara. Indonesia merupakan negara yang 

kaya akan keindahan alam, keindahan laut, ragam budaya, aktivitas bahari, 

dan masih banyak lagi. Hal ini membuat banyaknya turis berbondong – 

bondong untuk mendatangi Indonesia.  

Kebanyakan turis mendatangi destinasi wisatanya bersama travel 

agent yang dipercayainya. Sehingga travel agent dan tour operator pun 

berperan besar dalam mendatangkan turis selain karena destinasi wisata 

yang tersedia. 

Namun, bagaimana produk yang ditawarkan oleh travel agent atau 

produk yang diinginkan konsumen dapat sampai ke tangan konsumen 

tersebut? Hal ini dapat diwujudkan dengan melakukan pemasaran secara 

online. Adapun online sendiri itu yaitu suatu situs publik di jaringan 

komputer yang memungkinkan siapa saja di dunia ini untuk mengakses dan 

menggunakannya sebagai media berbagi informasi. 

Salah satunya adalah pemanfaatan media sosial untuk pemasaran 

online. Adapun penggunaan media sosial di Indonesia berkembang sangat 

gesit. Berdasarkan penelitian We Are Social oleh perusahaan media asal 

Inggris yang bekerja sama dengan Hootsuite, dapat diketahui bahwa 

kebanyakan orang Indonesia mengakses media sosial selama tiga jam dua 

puluh tiga menit dalam satu hari. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa saat ini kebanyakan orang sering 

menjelajahi online dan media sosial. Oleh karena itu melakukan iklan secara 

online akan jauh lebih efektif dibandingkan dengan iklan konvensional 

lainnya. Selain itu, membagikan informasi melalui online dianggap jauh 

lebih hemat dan ramah lingkungan karena tidak perlu mencetak lagi. 
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Adapun penggunaan media sosial dapat dilihat dari youtube yang 

menempati posisi pertama dengan persentase 43%. Facebook, WhatsApp, 

Instagram, dan Line mengikuti dari posisi kedua hingga kelima secara 

berurutan. Dengan angka Facebook sebesar 41% pengguna, 40% WhatsApp, 

38% Instagram, sementara pengguna Line sebanyak 33%. Menghasilkan 

total pengguna internet menembus angka empat miliar pengguna secara 

global. Sedangkan untuk pengguna media sosialnya naik 13% (Kompas, 

2018). 

Melihat peluang besar pada internet khususnya media sosial, maka PT. 

Rudi Azka Cemerlang menggunakan pemasaran online untuk mengenalkan 

dan menyampaikan produk kepada konsumen. Sehingga penulis menyusun 

laporan dengan judul “TRAINEE DI BAGIAN ONLINE MARKETING 

DAN TOUR DIVISION DI RUDI TOUR & TRAVEL”. 

1.2 Ruang Lingkup 

Pembahasan ruang lingkup dalam pelaporan kerja praktik ini yaitu 

mengenai penulis yang melaksanakan tugas atau aktivitas seorang trainee di 

bagian marketing dan tour division. Adapun yang penulis lakukan adalah 

sebagai admin, asisten tour leader, dan panitia dalam kegiatan komunitas 

yang diikuti oleh perusahaan penulis. Ditambah penulis juga akan 

membahas tentang perancangan sistem yang penulis buat untuk Rudi Tour 

& Travel, yaitu SOP (Standard Operational Procedure) dan surat – surat 

pendukung. 

1.3 Tujuan Penulisan 

Program pelatihan kerja praktik yang dilaksanakan dari tanggal 5 

Agustus 2019 hingga 4 Desember 2019 di Rudi Tour & Travel 

diselenggarakan dengan tujuan sebagai berikut: 

a. Memperoleh ilmu mengenai operasional tour & travel (online

marketing dan tour division).

b. Menambah wawasan dan juga pengalaman penulis di industri

kepariwisataan.
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c. Mengembangkan penulis untuk menjadi seorang pegawai yang baik di

bagian online marketing dan tour division.

d. Membekalkan diri untuk terjun di dunia kepariwisataan di masa

mendatang.

1.4 Manfaat Penulisan 

Adapula manfaat dari laporan “TRAINEE DI BAGIAN ONLINE 

MARKETING DAN TOUR DIVISION DI RUDI TOUR & TRAVEL” 

untuk mahasiswa pariwisata di Universitas Internasional Batam adalah 

menjadi bukti konkret tentang wawasan maupun pengalaman baru yang 

diterima dari Rudi Tour & Travel.  

Di dalam kesempatan ini pula, membawa manfaat bagi mahasiswa 

untuk menerapkan ilmu yang telah dipelajari dari universitas di dunia 

industri. Sehingga penulis dapat mengetahui bagaimana keterkaitan serta 

perbedaan ilmu teori dan praktik di lapangan. Selain itu, juga menjadi salah 

satu kewajiban untuk menyelesaikan pelaksanaan kerja praktik dalam 

program pendidikan S-1 di bidang pariwisata di Universitas Internasional 

Batam. 

Adapun manfaat dari laporan ini bagi perusahaan adalah untuk 

melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang dapat mengisi pekerjaan di 

industri pariwisata. Perusahaan pun dapat mengetahui ilmu-ilmu teori 

tentang kepariwisataan yang tidak semuanya dapat ditemukan di lapangan 

secara langsung. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Berikut ini adalah sistematika penulisan yang telah disusun oleh 

penulis untuk laporan ini. 

BAB I PENDAHULUAN 

Di bab pertama ini penulis akan menerangkan tentang latar belakang 

penulisan laporan, ruang lingkup, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan 

juga sistematika penulisan.
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Di bab ini penulis akan membahas mengenai pengertian dari pariwisata, 

unsur–unsur pariwisata, pengertian wisatawan, pengertian online marketing, 

pengertian biro perjalanan wisata, dan pengertian agen perjalanan wisata. 

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Di bab ini penulis akan membahas tentang identitas perusahaan, struktur 

organisasi perusahaan, dan aktivitas kegiatan operasional perusahaan PT 

Rudi Azka Cemerlang atau Rudi Tour & Travel. 

BAB IV METODOLOGI 

Di bab yang satu ini penulis akan menjelaskan mengenai rancangan 

penelitian, teknik pengumpulan data, proses perancangan, dan tahapan dan 

jadwal pelaksanaan penulis selama on the job training. 

BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Di bab ini penulis akan membahas tentang analisis data penulis berupa 

proses aktivitas selama on the job training di Rudi Tour & Travel. Serta 

bagaimana perancangan sistem untuk Standard Operational Procedure 

(SOP) dan surat pendukung. 

BAB VI IMPLEMENTASI 

Di bab ini penulis akan membahas mengenai implementasi penulis 

mengenai pembuatan Standard Operational Procedure (SOP) dan surat – 

surat pendukung. Kemudian tentang kendala implementasi yang penulis 

hadapi. 

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

Di bab penutup ini penulis akan menyimpulkan secara keseluruhan kegiatan 

on the job training dan proyek di Rudi Tour & Travel, serta memberikan 

saran kepada Rudi Tour & Travel dan Universitas Internasional Batam. 
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