
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang  

Pariwisata merupakan wujud dari serangkaian kegiatan yang saling terkait dan 

terpadu yang dilakukan oleh Pemerintah, pengelola wisata, pelaku wisata dan 

masyarakat. Pengembangan pariwisata tidak bisa berjalan terpisah-pisah yang 

tentunya memerlukan strategi dan program yang diperlukan dalam pengembangan 

pariwisata ke depan. Diperlukan kerja sama antara pemerintah, pengelola wisata, 

pelaku wisata dan masyarakat untuk memajukan dan mengembangkan kegiatan 

pariwisata. 

Pariwisata pula lah sebagai agent of development bagi daerah / Negara yang 

mengembangkannya dan memberikan investasi maupun pengembangan yang 

sustainable atau berkelanjutan dalam hal memlihara pariwisata itu sendiri, yang 

dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan berdasar pada The United Nations 

Environment Programme (UNEP) mengadopsi batasan sperti ini Sustainable 

development is improving the quality of human life while living withinthe carrying 

capacity of supporting ecosystems. If an activity is sustaible, for all practical purposes 

it can continue forever (WTO, 1995: 30). Dikatakan pembangunan yang 

berkelanjutan adalah usaha memperbaiki kualitas hidup manusia untuk jangka 

panjang dengan memanfaatkan daya dukung ekosistem yang ada, dan untuk 

pariwisata berkelanjutan diberikan definisi sebagai berikut which meet needs present 

tourist and host region while protecting and enhancing opportunity for the future. It is 



 

 

envisaged as leading to the government of all resources in such a way that economic, 

social and aesthetic needs can be fullfiled while maintaining cultural integrity, 

essential ecological diversity and life support system
1
. Adapun yang dimaksud 

pariwisata berkelanjutan adalah mempertremukan kebutuhan wisatawan dan daerah 

tujuan wisata dalam usaha menyelamatkan dan memberi peluang untuk menjadi lebih 

menarik lagi di waktu yang akan datang
2
. 

Berdasar dari itu maka banyak negara yang mengembangkan pariwisata dan 

juga menggantungkan cukup besar ekonomi mereka pada sektor ini, melihat 

fenomena ini sangatlah menarik untuk dikaji seperti apa perkembangan pariwisata 

internasional atau dunia kini, karakteristik para wisatawan dan juga negara mana 

yang benar-benar mengembangkan pariwisata berbasis pada Generating Countries 

atau negara bangkitan atas wisatawan yang berkunjung ke Indonesia. 

Pariwisata kini telah berkembang secara global dan berubah menjadi sebuah 

industri yang menjanjikan namun biar bagaimanapun juga berisiko, paling tidak kini 

pariwisata telah berarti bagi perekonomian sebuah negara seperti juga dikatakan 

Robert Christie Mill dan Alastair M. Morrison (1984 : xvii) dalam buku berjudul The 

Tourism System : An Introduction Text mengatakan : 

Tourism is a difficult phenomena to describe. We have trouble in thingking of 

tourism as asn industry. The idea of tourism industry would give some unity to the 

idea of tourism, and from an image and political viewpoint it sound attractive. 

                                                             
1
UNWTO, 2011, history, diakses 07 maret 2011, dari url : http://unwto.org 

2
Yoeti. 2008. Perencanaan dan pengembangan pariwisata. Jakarta : Pradnya Paramita. 



 

 

Yang mana juga dikatakan oleh yoeti dalam bukunya yang berjudul 

perencanaan dan pengembangan pariwisata (2008 : 10 ) mengatakan bahwa, batasan 

pariwisata sebagai suatu industri diberikan secara terbatas, hanya sekedar untuk 

menggambarkan apa sebenarnya pariwisata itu. Dengan demikian dapat memberikan 

pengertian yang lebih luas. Jadi sebenarnya, ide memberikan istilah industri 

pariwisata lebih banyak bertujuan memberikan daya tarik supaya pariwisata dapat 

dianggap sebagai sesuatu yang berarti bagi perekonmian suatu negara. 

Sebagai pelaku wisata, saat ini disetiap kota di seluruh Indonesia sedang 

marak menyelenggarakan pemilihan duta wisata. Penyelenggaraan pemilihan duta 

wisata merupakan bagian integral dari pembangunan dunia pariwisata serta 

pelestarian nilai-nilai seni dan budaya nasional.Kriteria penilaian duta wisata 

senantiasa ditingkatkan kualitasnya dengan menitik beratkan kepada keterpaduan 

seluruh komponen penilaian secara menyeluruh.Hal itu menyangkut perpaduan 

terbaik dari aspek-aspek yang mencakup pengetahuan umum, pengetahuan sejarah 

dan kebudayaan, pariwisata, public speaking, etika perilaku, penguasaan bahasa, dan 

pengembangan diri.  

Duta wisata yang diharapkan dapat mewakili daerahnya dalam upaya 

mempromosikan potensi wisata, juga diharapkan bisa menjadi sosok yang kreatif, 

inovatif, percaya diri, berpengalaman, dan berjati diri. Duta wisata adalah ikon atau 

figur pariwisata dan kebudayaan yang terpilih setelah melewati serangkaian proses 

seleksi yang dikemas dalam bentuk pemilihan yang diikuti oleh generasi muda atau 

remaja. Duta wisata merupakan perpanjangan tangan pemerintah dalam upaya 



 

 

memperkenalkan potensi pariwisata dengan tujuan dapat meningkatkan kunjungan 

wisatawan baik lokal maupun asing. 

Dalam hal ini duta wisata bisa berperan sebagai aktor promosi bagi wisatawan 

lokal maupun manca Negara.Promosi wisata ini meliputi seluruh kegiatan yang 

direncanakan termasuk dalamnya penyebaran informasi, iklan, film, brosur, buku 

panduan, poster dan lain-lain.Promosi wisata adalah variabel kunci dalam rencana 

strategi pemasaran pariwisata dan dapat dipandang sebagai suatu unsur untuk 

menciptakan kesempatan-kesempatan menguasai pasar. Unsur promosi yang 

digunakan disusun oleh lingkaran terutama oleh keadaan atau kondisi permintaan 

wisatawan Yoeti (2005:169) dalam buku Perencanaan Strategi Daerah Wisata. 

Perhelatan pemilihan duta wisata yang digelar di beberapa daerah belakangan 

ini menyedot antusiasme yang tinggi dari para putra-putri daerah.Duta wisata yang 

diharapkan dapat mewakili daerahnya dalam upaya mempromosikan potensi dan aset 

wisata daerahnya, juga diharapkan bagi yang terpilih menjadi duta wisata adalah 

sosok duta wisata yang kreatif, inovatif, percaya diri, berpengalaman dan berjati 

diri.Hal itu ditunjang oleh penampilan yang simpatik, yang kemudian diarahkan 

untuk dapat menggapai visi terwujudnya duta wisata sebagai generasi yang 

berkualitas, santun, berdedikasi untuk melestarikan budayanya.Selain itu juga dapat 

berperan aktif dalam mempromosikan kepariwisataan. 

Penyelenggaraan pemilihan duta wisata merupakan bagian integral dari 

pembangunan dunia pariwisata serta pelestarian nilai-nilai seni dan budaya 

nasional.Kriteria penilaian duta wisata senantiasa ditingkatkan kualitasnya dengan 

menitikberatkan kepada keterpaduan seluruh komponen penilaian secara menyeluruh. 



 

 

Hal itu menyangkut perpaduan terbaik dari aspek-aspek yang mencakup pengetahuan 

umum pemerintah pusat dan daerah; pengetahuan sejarah dan kebudayaan daerah; 

pariwisata dan public speaking; etika busana dan penguasaan bahasa; psikologi dan 

pengembangan diri. 

Perlu diketahui, ajang pemilihan duta wisata merupakan atraksi wisata yang 

bertujuan melestarikan budaya daerah.Sekaligus sarana pengembangan potensi bakat, 

kreativitas, kecerdasan para generasi muda untuk menjadi figur yang dapat berperan 

dalam mempromosikan kekayaan seni, budaya dan pariwisata.Serta menghilangkan 

citra sebagai pelengkap kegiatan atau pajangan saja.Melalui ajang ini para finalis duta 

wisata diharapkan dapat memiliki disiplin, dedikasi, dan tanggung jawab yang tinggi 

untuk membantu pemerintah daerahnya dalam memamerkan serta mempromosikan 

keanekaragaman kebudayaan daerah kepada wisatawan.Sebagai duta wisata, selain 

harus mampu mempromosikan dunia wisata daerahnya dan sekaligus membantu 

pemerintah daerah mengajak warga untuk menjaga budaya bersih, indah, dan tertib 

yang akhirnya menghasilkan masyarakat yang bersih, bermoral, serta bermental 

baik.Di samping itu, pemilihan duta wisata diharapkan juga mampu menjadi 

inspirator dan motivator bagi generasi muda dalam menjalankan peran dan fungsinya 

di masyarakat. 

Hakikatnya, acara pemilihan duta wisata hanya dinilai dari pengetahuan dan 

kematangan individu secara personal dan bukan sosial. Seharusnya pemenang dari 

kegiatan ini adalah orang yang telah berbuat banyak untuk kemajuan daerahnya.Kata 

kuncinya adalah telah berbuat dan bukan telah berteori saja atau punya ilmunya. 

Akhirnya ketika sang pemenang hanya dinilai dengan kriteria tersebut, output 



 

 

pemilihan duta wisata tidak akan tercapai. Buktinya, pemilihan duta wisata yang 

digelar di beberapa daerah dalam sekian tahun terakhir, selama itu pula kita tidak bisa 

melihat pembuktian dari para duta wisata. Pada akhirnya kita hanya melihat sebuah 

kegiatan rutinitas tanpa hasil yang jelas.Beginilah nasib bangsa ini yang selalu 

menghabiskan uang rakyat tetapi bukan untuk rakyat. Mengkritik persoalan ini jelas 

tidak akan membawa banyak perubahan, karena persoalannya terletak pada 

kriterianya. Pastikan pemenangnya adalah orang yang mempunyai knowledge, skill, 

dan attitude yang baik yang diaplikasi ke dalam kehidupan sehari-hari. 

Sesungguhnya, tujuan pemilihan duta wisata sendiri sudah menyimpang dari 

tujuan awalnya, yang memilih duta untuk mewakili kebudayaan daerahnya sendiri. 

Kebanyakan peserta menjadikan ajang ini sebagai pencarian popularitas dan tampil 

belaka. Beberapa pengetahuan yang mereka miliki tentang kebudayaan daerah 

hanyalah informasi seadanya dari bacaan-bacaan yang mereka hafalkan selama proses 

pemilihan. Walaupun tidak sedikit yang mengakui potensi individual dan 

karakteristik dari pemenang duta wisata tersebut.Namun, peranan dan kontribusi 

mereka sebagai duta wisata yang notabene “ikon”nya daerah setempat masih jarang 

kita dengar.Sementara ini tugas duta wisata masih samar-samar, seharusnya 

dilakukan perubahan terhadap kriteria dan outcome-nya supaya duta wisata dapat 

menjadi sebuah ajang yang benar-benar berguna. Terlebih pada kenyataannya 

pemenangnya belum mampu membuktikan kalau mereka bisa mempertanggung 

jawabkan apa yang telah mereka dapatkan. 

Sebagai tambahan, fakta bahwa duta wisata mayoritas berstatus pelajar dan 

mahasiswa, juga menyulitkan perkembangan ide dan kontribusi mereka karena 



 

 

kesibukan pribadi. Lain halnya apabila mereka dicutikan dan dipekerjakan untuk 

Dinas Pariwisata sebagai staf pengembangan dan promosi pariwisata.Jadi untuk 

mengatakan bahwa duta wisata adalah pajangan kurang lebih tepat. Sebab, setelah 

event duta wisata mereka tidak diberdayakan dengan maksimal untuk keperluan 

Dinas Pariwisata sehingga pada akhirnya hanya muncul pada saat acara-acara 

seremonial. 

 

2. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah diatas maka perumusan masalah yang diajukan 

dalam penelitian ini adalah Bagaimana diplomasi pariwisata yang dijalankan oleh 

Duta Wisata Jawa Tengah Periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. 

 

3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui dipromasi pariwisata yang dilakukan oleh duta wisata Jawa 

Tengah periode tahun 2013 sampai dengan 2015 

 

4. Kerangka Dasar Teori 

Dalam skripsi ini, penulis akan menggunakan teori diplomasi pariwisata. 

Peran duta wisata merupakan cara diplomasi dalam pariwisata.  

 

 



 

 

Secara konvensional, pengertian diplomasi adalah sebagai usaha suatu negara 

bangsa untuk memperjuangkan kepentingan nasional di kalangan masyarakat 

internasional
3
. Diplomasi pariwisata yang penulis maksudkan adalah usaha negara 

untuk memperjuangkan kepentingan pariwisata di kancah internasional.Ini sejalan 

dengan salah satu fungsi diplomasi secara umum yaitu meningkatkan hubungan 

ekonomi dan budaya
4
. 

Salah satu aspek diplomasi adalah persuasi yaitu melibatkan upaya untuk 

mengusahakan terus melakukan negosiasi dan untuk membujuk (mempengaruhi) 

masyarakat untuk mau mendukung tujuan yang ingin dicapai. Dengan persuasi 

dimaksudkan semata-mata memprakarsai atau membahas suatu usul dengan pihak 

lain dan mendapatkan tanggapan yang baik dari kedua belah pihak.  

1. Diplomasi Pariwisata  

Kata pariwisata menurut Dirjen Pariwisata Republik Indonesia mempunyai 

definisi sebagai berikut : 

“Seluruh kegiatan wisatawan di dalam perjalanan dan persinggahan 

sementaranya dengan motivasi yang beranekaragam yang menimbulkan permintaan 

barang dan jasa, dan seluruh kegiatan yang dilakukan pemerintah, dunia usaha dan 

masyarakat di daerah atau negara tujuan wisatawan, yang dalam proses secara 

keseluruhan menimbulkan pengaruh terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, 

                                                             
3K.J. Holsti, International Politics, A Framework for Analysis, Third Edition, (New Delhi:Prentice Hall of 
India, New Delhi, 1978,hal 82-83. 
4 Christer J Nsson, Diplomasi Tawar Menawar Dan Negosiasi, dalam Walter Carlsnaes, Thomas Rissw, 
Beth A Simmons, Handbook Hubungan Internasional (Nusa Media) hal 445 



 

 

politik dan hankamnas untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pembangunan negara 

dan bangsa” 
5
. 

Definisi lain dari pariwisata adalah sebagai berikut : 

”yang bersifat sementara dari seseorang atau beberapa orang dengan maksud 

memperoleh pelayanan yang diperuntukan bagi kepariwisataan itu oleh lembaga- 

lembaga yang digunakan untuk maksud tersebut. Hal ini menekankan kepada 

perjalanan untuk pariwisata adalah peralihan tempat untuk sementara waktu dan 

mereka mengadakan perjalanan dengan meperoleh pelayanan dari perusahaan yang 

bergerak dalam industri pariwisata” 
6
 

Tujuan kepariwisataan menurut UU No. 10 tahun 2009 meliputi:  

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi  

2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat  

3. Menghapus kemiskinan  

4. Mengatasi pengangguran  

5. Melestarikan alam, ligkungan, dan sumber daya yang ada  

6. Memajukan kebudayaan  

7. Mengangkat citra bangsa  

8. Memupuk rasa cinta tanah air  

9. Memperkukuh jati diri dan kesatuan  

10. Mempererat persahabatan antar bangsa. 
7
 

Poin pertama hingga ke empat membicarakan mengenai tujuan pariwisata  

                                                             
5Dirjen Pariwisata Republik Indonesia. 1989:3 
6 Yoeti,Hukum Bisnis Pariwisata. 1996:105  
7UU. No.10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan pasal 4  



 

 

untuk perkembangan ekonomi.Jika disinkronkan maka sesuai dengan pendapat 

bahwa diplomasi pariwisata bisa disebut sebagai bagian dari diplomasi ekonomi 

tersebut
8
, dan diplomasi yang intens akan berdampak pada keberhasilan dari 

diplomasi. Dalam pariwisata, tentu tidak hanya pemerintah yang memiliki 

kewajiiban untuk melakukan diplomasi, namun juga seluruh stakeholder yang ada. 

Dalam UU No 22 Tahun 1999 misalnya tentang otonomi daerah, yang mendasari 

bahwa tidak hanya pemeritah pusat saja yang memiliki wewenang atas  

diplomasi pariwisata namun juga aktor yang lain misalnya dalam pembagian upaya 

promosi. Dapat ditempuh langkah-langkah dimana untuk pemerintah pusat 

melakukan country-image promotion , daerah melakukan destination promotion 

sesuai dengan keunggulan daerah masing-masing, sedangkan industri atau swasta 

melakukan product promotion masing-masing pelaku industri 
9
. 

Dengan kata lain pola hubungan internasional sekarang ini tidak hanya 

menggunakan pola First Track Diplomacy yakni diplomasi yang dilakukan oleh 

aktor negara saja, namun telah berkembang menggunakan pola Second Track 

Diplomacy yakni diplomasi yang melibatkan berbagai macam aktor non negara, 

meliputi antara lain: warga masyarakat, pengusaha, lembaga swadaya masyarakat, 

organisasi masyarakat, lembaga keagamaan, lembaga keuangan,kalangan 

profesional, hingga media massa. Atau bahkan mungkin memadukan keduanya 

yakni yang disebut dengan Multitrack Diplomacy. 

                                                             
8 Sukawarsini Djelantik, Diplomasi Antara Teori dan Praktek (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008) 
9 Santosa, Op.Cit  
 



 

 

Setiap bagian atau elemen yang berada dalam pola First Track Diplomacy 

maupun Second Track Diplomacy sampai saat ini terus melakukan sinergi dalam 

usaha untuk memperoleh tujuan yang hendak dicapai. Hal ini sejalan dengan 

diplomasi pariwisata atau diplomasi melalui pariwisata sebagai diplomasi yang 

dilaksanakan dengan menggunakan secara optimal sumber daya unsur-unsur 

pariwisata serta pendukungnya, yang dilaksanakan sebagai sebuah bentuk strategi 

untuk mendapatkan tujuan pariwisata yang hendak dicapai. 

Multitrack diplomacy adalah sebuah kerangka kerja konseptual untuk 

melihat proses perwujudan perdamaian internasional sebagai suatu sistem kehidupan 

dan sebagai refleksi dari beragam aktivitas yang dilakukan untuk berkontribusi 

dalam proses peacemaking dan peacebuilding di lingkup internasional. Semua 

komponen saling terkait seperti sebuah cobweb model, mulai dari kegiatan, 

individual, institusi, dan komunitas yang lantas saling bekerja sama untuk mencapai 

sebuah dunia dalam perdamaian.
10

 

Louise Diamond dan John Mcdonald menjelaskan sembilan track diplomasi 

yang dikenal dengan “Multitrack diplomasi”. Terdapat sembilan track diplomasi 

yang diidentifikasikan dari aktor dan institusi yang terlibat, yakni oleh pemerintah, 

non-pemerintah atau professional, pebisnis, masyarakat privat, penelitian, pelatihan 

dan edukasi, aktivis, keagamaan, pendanaan, komunikasi dan media
11

. 

Hal ini mencerminkan bahwa Indonesia dapat mengembangkan diplomasi  

                                                             
10Louise Diamond and Mc.donalds, Multitrack diplomacy: Asystem approach to peace. 1996, dikutip 
di artikel devi-anggraini-fisip12.web.unair.ac.multi track diplomasi.diakses senin 13april 2015  
11Louise diamond and McDonald.Multitrack Dipomacy.1996.sri-harini-fisip13.web.unair.ac.id/the art 
of writing journals.Diplomasi multitrack sebagai pemanfaatan media baru dalam meraih tujuan 
diplomasi. 



 

 

pariwisatanya melalui berbagai pihak baik aktor state maupun non-state. Dalam 

pengembangan pariwisatanya, setidaknya Indonesia pantas untuk lebih percaya diri 

sebab kekayaan budaya Indonesia dapat dijadikan salah satu kekhasan Negara 

bhineka tunggal ika ini. Dalam Deklarasi Bali tentang Conserving Cultural Heritage 

for Sustainable Social, Economic and Tourism Development pada tanggal 14 Juli 

2000 dikatakan :  

“ The growth of the tourist industry brings welcome economic development 

to many parts of the world. Cultural tourism is now a significant sector of this 

industry. Mass tourism and inappropriate behavior by tourists and those in the tourist 

industry can, and has, adversely affected the cultural identity of tourism centers. The 

tourism industry must recognize that it has a responsibility to contribute to the 

maintenance of the living culture on whichit relies ”.  

 

Dan sesungguhnya culture dan heritage ini adalah nyawanya atau “roh” dari 

kegiatan pariwisata Indonesia. Tanpa adanya budaya maka pariwisata akan terasa 

hambar dan kering, dan tidak akan memiliki daya tarik untuk dikunjungi
12

. Oleh 

karena itu dalam pariwisata selalu berkaitan dengan unsur kebudayaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
12Santosa, Op.Cit 



 

 

5. Metode Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Rancangan penelitian ini menggunakan tipe diskriptif kuantitatif. Diskriptif 

adalah tipe penelitian dimana penulis mencoba untuk mendiskripsikan atau 

memberikan gambaran secara sistematis pada diplomasi yang dilakukan oleh Duta 

Wisata Jawa Tengah mengenai diplomasi pariwisata ke wisatawan Manca 

Negara.Caranya adalah dengan mengumpulkan pendapat dari orang-orang yang telah 

terpilih menjadi Duta Wisata Jawa Tengah dari tahun 2013 sampai dengan 2016. 

Sedangkan tipe kualitatif adalah penelitian dengan mengkolaborasikan antara 

penelitian di perpustakaan (Library Research) atau studi pustaka dengan penelitian 

lapangan (Field Research). 
13

 

Moleong menyebutkan bahwa pendekatan kualitatif merupakan prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis (atau lisan) 

serta perilaku yang dapat diamati dan siarahkan pada latar alamiah holistik (utuh).
14

 

b. Sumber Data 

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 

datasekunder yang membahas mengenai topik yang diteliti. Data primer adalah data 

yang kita kumpulkan sendiri sedangkan data sekunder merupakan data yang 

dikumpulkan oleh orang atau organisasi lain.
15

 

Data primer yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data dari sumber 

Duta Wisata yang telah menjabat dan mewakili Provinsi Jawa Tengah di tingkat 

                                                             
13Pedoman Dan Petunjuk Penulisan Skripsi, FISIP Unwahas 2004 
14 Lexy Moloeng, Metode Penelitian Kualitatif, bandung: PT remaja Rosda Karya, 2005, hal 4 
15J. Fielding dan N. Gilbert, Understanding Social Statistics, Sage: London, 2000, hal. 4-5 



 

 

Nasional dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, dengan menggunakan metode 

telaah pustaka.  

Sedangkan data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

berupa telaah dari pustaka sebelumnya yang berhubungan dengan pokok 

permasalahan tulisan ini, yang dapat berupa buku, jurnaal ilmiah, dokumentasi, media 

massa, artikel dan lain sebagainya yang membahas mengenai duta wisata Jawa 

Tengah. 

 

6. Teknik Pengumpulan Data 

Sesuai paparan jenis data, maka penelitian ini dengan demikian akan 

menggunakan teknik pengumpulan data melalui:  

a. Wawancara  

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data untuk lebih mendalami 

responden secara spesifik yang dapat dilakukan dengan tatapmuka ataupun 

komunikasi melalui alat bantu komunikasi. Metode ini merupakan alat pengumpulan 

informasi secara langsung melalui tanya jawab yang dilakukan peneliti terhadap 

responden yang dipilih sengaja oleh peneliti, dengan maksud agar dapat memberikan 

informasi yang diperlukan dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. 

 

 

 

 

 



 

 

b. Studi Dokumen  

 

Teknik pengumpulan data ini dengan cara membaca, mengamati, dan 

mempelajari dokumen mengenai obyek penelitian berupa literatur buku, internet, 

surat kabar, serta laporan yang berhubungan dengan masalah yang menjadi obyek 

penelitian. 

7. Teknik Analisis Data 

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisa data kualitatif. Adapun langkah-langkah yang dipergunakan dalam analisa 

data kualitatif, setelah data-data terkumpul dari berbagai sumber menurut Lexy J. 

Moleong, yaitu : 

a. Menelaah data 

b. Mereduksi data, yakni proses menyempurnakan data, baik mngurangi data yang 

dirasa kurang relevan maupun menambah data yang dirasa masih kurang. 

c. Menyusun dalam satuan-satuan 

d. Mengategorisasikan 

e. Mengadakan pemeriksaan mengenai keabsahan data 

f. Menafsirkan data 

Tujuan dari analisa data ini adalah menyajikan dan menganalisa fakta secara 

sistematis sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan. 

 

 

 



 

 

8. Sistematika Penelitian 

Sebuah tulisan yang mudah dipahami dan memiliki alur pemikiran yang 

masuk akal harus ditulis dengan urutan yang sesuai dengan runtutan pemikiran yang 

logis pula. Oleh karena itu, hasil penelitian ini akan ditulis dengan sistematika 

sebagai berikut: 

 Bab I berjudul Pendahuluan, didalamnya terdiri dari latar belakang 

masalah, batasan dan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka 

konseptual, metodologi penelitian dan sistematika penulisan. 

 Bab II berisi gambaran umum tentang pemilihan Duta Wisata serta 

kegiatan yang dilakukan oleh Duta Wisata. 

 Bab III akan menjelaskan mengenai diplomasi pariwisata oleh Duta 

Wisata Jawa Tengah. 

 Bab IV sebagai penutup penelitian berisi kesimpulan dan saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


