
 

 

BAB II 

GAMBARAN TENTANG DUTA WISATA JAWA TENGAH 

 

A. Duta Wisata 

Menurut Farisya (2011), duta wisata adalah pemuda-pemudi yang dipilih 

baik ditunjuk secara langsung atau diseleksi terlebih dahulu melalui proses pemilihan 

dengan berbagai tahapan seleksi. Duta wisata sendiri 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 (Leliyana Andriyani, 

2014:157). Dengan kata lain sosok duta wisata harus seseorang yang berwawasan 

luas dan mumpuni dalam mempromosikan daya tarik wisata di suatu daerah. 

Sebagai duta wisata, selain harus mampu mempromosikan dunia wisata 

daerahnya tetapi juga harus mampu 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. 

Menurut Evans dan Berman (1992) yang dikutip oleh Simamora (2003, 

p.285),“Promosi adalah segala bentuk komunikasi yang digunakan untuk 

menginformasikan (to inform), membujuk (to persuade), atau mengingatkan orang-

orang tentang produk yang dihasilkan organisasi, individu maupun rumah tangga”. 

Promosi merupakan salah satu cara perusahaan melakukan komunikasi melalui 



 

 

pesan-pesan yang didesain untuk menstimulasi terjadinya kesadaran (awareness), 

ketertarikan (interest), dan berakhir dengan tindakan pembelian (purchase) yang 

dilakukan oleh pelanggan terhadap produk atau jasa perusahaan. 

 

B. Pemilihan Duta Wisata Daerah 

Jawa Tengah memiliki 35 daerah yang terdiri dari Kabupaten dan Kota 

dimana di setiap daerah tersebut terdapat berbagai macam daya tarik wisata yang 

dalam meningkatkan pendapatan daerah. Jawa Tengah banyak terdapat objek wisata 

yang sangat menarik. Kota Semarang memiliki sejumlah bangunan kuno. Obyek 

wisata lain di kota ini termasuk Puri Maerokoco (Taman Mini Jawa Tengah), 

Museum Jawa Tengah Ranggawarsita
 
dan Museum Rekor Indonesia (MURI).

 
 Kota 

Jepara terdapat sejumlah bangunan kuno yaitu: Candi Angin, Masjid Mantingan, 

Kelenteng Hian Thian Siang Tee, Benteng Portugis, Benteng VOC, Museum Gong 

Perdamaian Dunia, Museum R.A Kartini. Salah satu kebanggaan provinsi ini adalah 

Candi Borobudur, yakni monument Buddha terbesar di dunia yang dibangun pada 

abad ke-9, terdapat di Kabupaten Magelang. Candi Mendut dan Candi Pawon juga 

terletak dalam satu kawasan dengan Borobudur. Candi Prambanan di Klaten 

merupakan kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia. Di kawasan Dieng terdapat 

kelompok candi-candi Hindu, yang diduga dibangun sebelum era Mataram Kuno. 

Kompleks candi Gedong Songo terletak di lereng Gunung Ungaran, Kabupaten 

Semarang. Di kawasan kecamatan Keling tepatnya di desa Tempur terdapat Candi 

Angin. Surakarta dipandang sebagai salah satu pusat kebudayaan Jawa, di mana di 

kota ini terdapat Keraton Kasunanan dan Pura Mangkunegaran. Obyek wisata 
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menarik di timur kota ini adalah beberapa wisata air terjun seperti Air Terjun Jumog, 

serta yang terkenal adalah Air Terjun Grojogan Sewu. Ada pula candi-candi 

peninggalan Majapahit yang ketiganya terletak di Kabupaten Karanganyar; serta 

Museum Fosil Sangiran yang terletak di Jalan Solo-Purwodadi tepatnya Kecamatan 

Kalijambe, Kabupaten Sragen. Di bagian selatan wilayah Surakarta, Kabupaten 

Wonogiri terdapat beberapa wisata air, seperti Waduk Gajah Mungkur, serta Pantai 

Nampu dan Pantai Sembukan dengan hamparan tebing dan pasir putihnya. Bagian 

selatan Jawa Tengah juga menyimpan sejumlah objek wisata menarik, di antaranya 

Goa Jatijajar, Goa Petruk, Pantai Menganti, Benteng Van der Wijk, Pantai Suwuk, 

Waduk Sempor, Air Terjun Sudimoro, Air Terjun Sawangan, Goa Barat, Hutan 

Mangrove Logending, Geowisata Karangsambung, Pemandian Air Panas Krakal dan 

Pantai Karangbolong di Kabupaten Kebumen, serta Baturraden di Kabupaten 

Banyumas. Di bagian utara terdapat Obyek Wisata Guci di lereng Gunung Slamet, 

Kabupaten Tegal; serta Kota Pekalongan yang dikenal dengan julukan 'kota batik'. 

Kawasan pantura timur banyak menyimpan wisata religius. Masjid Agung Demak 

yang didirikan pada abad ke-16 merupakan bangunan artistik dengan paduan 

arsitektur Islam dan Hindu. Demak adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. 

Kawasan pantura timur terdapat 3 makam wali sanga, yakni Sunan Kalijaga di 

Demak, Sunan Kudus di kota Kudus, dan Sunan Muria di Kabupaten Kudus. 

Beberapa tempat tujuan wisata di Pati di antaranya adalah makam Syech Jangkung 

(Saridin), makam KH. Ahmad Mutamakkin kajen margoyoso, Mbah Ronggo 

Kusumo Ngemplak, Gua Pancur, Waduk Gunungrowo, Waduk Seloromo, Juwana 

Water Park Fantasy (JWF), Agrowisata Kebun Kopi Jolong dan Pintu Gerbang 
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Majapahit. Sementara itu di Kabupaten Rembang terdapat wisata ziarah, alam, dan 

sejarah, seperti di Pasujudan Sunan Bonang dan Masjid Sunan Bonang di desa 

Bonang, Lasem, makam Tumenggung Wilwatikta Mpu Santibadra yang tersohor 

sebab mengarang kitab Pustaka Sabda Badra Santi, makam pahlawan nasional RA. 

Kartini, Vihara Ratanavana Arama Lasem, Klenteng  Cu An Kiong, telusur kota tua 

Lasem, situs arkeologi Plawangan dan Terjan wisata pantai di pantai Tasikharjo, 

pantai Karangjahe, Punjulharjo, pantai Gedong/Caruban, pantai Binangun, hutan 

bakau Banggi, Dampo Awang Beach serta wisata alam pendakian Gunung Lasem.
1
 

Untuk dapat mempromosikan daya tarik wisaya sebanyak itu maka 

diperlukan suatu ikon yang dapat membangun sekaligus mempromosikan daya tarik 

wisata disetiap daerah di Jawa Tengah. Berbicara tentang ikon dalam 

mempromosikan daya tarik wisata, maka desetiap daerah di Jawa Tengah 

menyelenggarakan pemilihan duta wisata. Penyelenggaraan duta wisata di setiap 

daerah bertujuan untuk mendapatkan sepasang ikon pariwisata yang mempunyai 

pengetahuin tentang pariwisata. Biasanya dalam penyelenggaraan terdapat beberapa 

kriteria yang harus di penuhi oleh peserta seperti : 

a. Mengisi formulir pendaftaran 

b. Berusia antara 17 sampai dengan 25 tahun dan belum menikah 

c. Tinggi badan minimal 160 cm untuk wanita dan 170 cm untuk pria 

d. Sehat jasmani dan rohani 

e. Pendidikan serendah-rendahnya SMA atau sederajat 

f. Mampu berbahasa inggris dan berbahasa daerah dengan lancer 
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g. Mempunyai ketrampilan khusus seperti menari, menyanyi atau 

bermain alat musik. 

h. Bertempat tinggal di daerah pemiihan. 

Dalam pelaksanaannya, penilaian pemilihan duta wisata di setiap daerah 

juga terdiri dari beberapa materi seperti : 

a. Kepariwisataan, secara tidak lansung peserta harus mengetahui 

pariwisata yang terdapat di daerahnya dan dia juga harus mampu 

menyebutkan daya tarik wisata apa saja yang terdapat diadaerahnya. 

Terlebih lagi peserta harus dapat menunjukkan aksi nyata ataupun 

mempunyai ide-ide yang dapat menikatkan daya tarik wisata di 

daerahnya. 

b. Psikologi, Tes psikologi berfungsi sebagai seleksi jika digunakan 

untuk memilih individu-individu yang cocok/sesuai dengan kualifikasi 

yang diharapkan.. misalnya tes masuk suatu lembaga pendidikan atau 

tes seleksi jabatan tertentu. Berdasarkan hasil-hasil tes psikologis yang 

dilakukan, pimpinan lembaga dapat memutuskan calon-calon pelamar 

yang dapat diterima dan menolak alon-calon lainnya. 
2
 

c. Bahasa Inggris, penilaian bahasa inggris sangat diperlukan dalam 

pemilihan duta wisata, Karen duta wisata adalah icon pariwisata maka 

dari itu diperlukan seseorang yang dapat berbahasa dengan baik , tidak 

hanya bahasa Indonesia ataupun bahasa daerah, duta wisata juga 

dituntut dapat berkomunikasi dengan bahasa asing minimal bahasa 
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Inggris, oleh karena itu tes bahasa Inggis sangat diperlukan dalam 

penilaian pemilihan duta wisata. 

Setelah dilakukan tes, biasanya terdapat peserta yang lolos menjadi finalis 

dan menjalani serangkaian pembekalan. Pembekalan ini ditujukan untuk menambah 

pengetahuan peserta dalam dunia pariwisata. Dalam pembekalan yang dilakukan 

beberapa hari dapat meliputi : 

a. Kepariwisataan, peserta dalam mengetahui lebih dalam mengenai 

pariwisata 

b. Bahasa Inggris, agar peserta dapat menambah pengetahuan tentang 

bahasa inggris dalam dunia pariwisata. 

c. Public speaking, merupakan sebuah rumpun keluarga Ilmu 

Komunikasi (Retorika) yang mencakup berdiskusi, berdebat, pidato, 

memimpin rapat, moderator, MC, dan presenter serta kemampuan 

seseorang untuk dapat berbicara di depan publik, kelompok maupun 

perseorangan yang perlu menggunakan strategi dan teknik 

berbicara yang tepat 
3
. Melakukan public speaking akan meningkatkan 

kualitas diri kamu karena dengan kamu mampu berbicara di depan 

umum denganbaik dan benar akan meningkatkankualitas dirimu 

melalui bagaimanakamu mengatasi audience, menarik perhatian 

audience, dan bagaimana kamu berinteraksi dengan orang banyak di 

                                                             
3 http://www.publicspeakingmagically.com/pengertian-public-speaking. 



 

 

hadapan umum
4
 . oleh karena itu pembekalan public speaking sangat 

diperlukan bagi seorang duta wisata. 

d. Wawasan Kebangsaan, tidak hanya harus cakap dalam kepariwisataan, 

seorang duta wisata juga harus mempunyai pengetahuan tentang 

wawasan kebangsaan. wawasan kebangsaan adalah cara kita sebagai 

bangsa Indonesia di dalam memandang diri dan lingkungannya dalam 

mencapai tujuan nasional yang mencakup perwujudan Kepulauan 

Nusantara sebagai kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi dan 

pertahanan keamanan, dengan berpedoman pada falsafah Pancasila 

dan UUD 1945 atau dengan kata lain bagaimana kita memahami 

Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan POLEKSOSBUD dan 

HANKAM.
5
 

e. Ngadi Saliro dan Ngadi Busono, sebagai orang jawa, Ngadi saliro dan 

ngadi busono sangatlah penting. Karena menjadi duta wisata harus 

bisa menata diri dari dalam maupun dari luar. 

Setelah melalui serangkaian pembekalan dan karantina, terpilihlah sepsang 

duta wisata dari masing-masing daerah. Dan penyebutan duta wisata biasanya 

berbeda di setiap daerah di Jawa Tengah, seperti denok dan kenang untuk Kota 

Semarang, sinok dan sinang untuk Kabupaten Kendal, kakang dan mbekayu untuk 

Kabupaten Banyumas dan masih banyak lagi. 
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makna. 

https://www.scribd.com/document/318805299/Tujuan-Manfaat-dan-Public-Speaking-yang-Baik


 

 

 

C. Pemilihan Duta Wisata Provinsi Jawa Tengah 

Setelah diadakan pemilihan daerah, sepasang pemenang dari tiap daerah di 

Jawa Tengah berkompetisi kembali di tingkat Provinsi dalam Pemilihan Mas Mbak 

Jawa Tengah. Kali ini para peserta bersaing dengan 35 Kabupaten / Kota di Jawa 

tengah dan harus lebih menguasai tentang daya tarik wisata di Jawa Tengah.  

Untuk pemilihan duta wisata tingkat provinsi Jawa Tengah pun harus 

memenuhi syarat administrasi seperti ; 

a. Usia minimal 17 tahun (sudah ber-KTP) dan maksimal 25 tahun. 

b. Tinggi minimal 170 cm untuk pria dan 165 cm untuk wanita. 

c. Melampirkan surat keterangan sehat dari dokter. 

d. Melampirkan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK). 

e. Berwawasan luas mengenai daya tarik wisata di daerah asalnya pada 

khususnya dan Jawa Tengah pada umumnya. 

f. Mempersiapkan kesenian untuk ditampilkan pada apresiasi seni. 

g. Mengirimkan materi tentang daya tarik wisata di daerah asalnya untuk 

dipresentasikan pada saat karantina Mas Mbak Jawa Tengah. 

h. Berdedikasi tinggi dalam pembangunan pariwisata di Jawa Tengah. 

Seperti halnya di pemilihan duta wisata daerah, pemilihan mas mbak Jawa 

Tengah juga melalui serangkaian acara sebagai berikut : 

a. Hari pertama  



 

 

- peserta dari tiap daerah berkumpul di tempat yang telah ditentukan 

(tempat penyelnggaraan) dan daftar ulang untuk kelengkapan 

administrasi. 

- Pembukaan karantina, pengarahan dan pembacaan tata tertib 

- Tes tertulis tahap awal (preteset) 

- Materi pertama tentang kebudayaan dan tes materi kebudayaan 

- Materi kedua tentang Pemerintahan dan Pembangunan berkelanjutan 

dan tes materi Pemerintahan dan Pembangunan berkelanjutan 

- Audiensi dengan penjabat terkait dalam hal ini pejabat sebagai tuan 

rumah penyelenggaraan. 

b. Hari Kedua 

- Materi ketiga tentang Public Relation dan tes materi public relation. 

- Materi keempat tentang etika dan kepribadian dan tes materi etika dan 

kepribadian. 

- Materi kelima tentang Public Speaking dan tes materi public speaking. 

- Materi keenam tentang Ngadi Saliro dan Ngadi Busono dan tes Ngadi 

saliro dan ngadi busono 

- Latihan koreografi (diadakan setiap malam) 

a. Hari Ketiga 

- Materi ketujuh tentang pariwisata berkelanjutan dan tes materi 

pariwisata berkelanjutan. 

- Presentasi Karya tulis 

b. Hari Keempat 



 

 

- City Tour 

- Beauty Class 

- Apresiasi Seni 

- Gladi Resik Grand Final 

c. Hari kelima 

- Grand Final 

Padatnya acara finalis Mas Mbak Jawa tengah bertujuan untuk 

mematangkan wawasan peserta tentang kepariwisataan. Selain itu 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, pengetahuan sejarah 

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

bahasa, psikologi dan pengembangan diri.  

Setelah melewati serangkaian acara, finalis Mas Mbak Jawa Tengah harus 

menunjukkan performanya lagi pada saat Grand final. Pada konsep terbaru, finalis 

mas mbak Jawa Tengah harus berkenalan sembari mempresentasikan pakaian adat 

yang merekai kenakan dalam waktu sekitar 1 menit. Setelah ke 35 pasang telah 

memperkenalkan diri, lalu diambil 10 pasang untuk diberi pertanya ditiap peserta. 

Setelah itu diambil 6 besar untuk diberi pertanyaan kembali. Dari pertanyaan-

pertanyaan ini dapan dinilai perform di tiap finalis Mas Mbak Jateng. Tidak hanya 

penilaian pada saat sesi Tanya jawab saat Grand Final, tetapi penilaian pada saat 



 

 

karantina sangat mempengaruhi. Dari 6 besar tersebut diambil sepasang juara 1 

sampai dengan 3 dan sepasang juara harapan 1 sampai dengan 3. 

Terpilihnya sepasang juara 1 Mas Mbak Jawa Tengah biasanya akan dikirim 

kembali sebagai perwakilan Jawa Tengah dalam Pemilihan Duta Wisata Indonesia. 

Hal ini membuat Mas Mbak Jawa tengah terpilih untuk menambah wawasan kembali 

tentang daya tarik wisata yang lebih luas. 

 

D. Paguyuban Duta Wisata Jawa Tengah 

Setelah melewati masa karantina dan grand final, mas mbak Jawa Tengah 

dikumpul dalam satu paguyuban duta wisata Jawa Tengan yang bernama Ikatan Mas 

Mbak Jateng ( IMMJ) 

Ikatan Mas Mbak Jawa Tengah didirikan pada tanggal 9 Desember 2009 

dengan jangka waktu yang tidak ditentukan. Yang mempunyai tujuan : 

1. Terwujudnya pertumbuhan social, budaya dan ekonomi masyarakat 

melalui peningkatan industri pariwisata Jawa Tengah yang mumpuni. 

2. Mewujudkan masyarakat sadar wisata. 

3. Mempromosikan Jawa Tengah menjadi daerah tujuan wisata. 

4. Membantu peningkatan perekonomian, sosial dan budaya masyarakat 

melalui kegiatan pariwisata. 

 

Sedangkan fungsi dari Ikatan Mas Mbak Jawa Tengah adalah sebagai wadah 

komunikasi dan wahana pemberdayaan generasi muda dengan kepedulian terhadap 

pengembangan sektor pariwisata Jawa Tengah. 



 

 

Dalam menjalankan seluruh tujuan, Ikatan Mas Mbak Jawa Tengah dibagi 

oleh beberarapa orang yang mempunyai tugas masing-masing yang terbentuk dalam 

suatu struktur organisasi sebagai berikut: 

 

STRUKTUR ORGANISASI 

IKATAN MAS MBAK  JAWA TENGAH 

PERIODE 2016 – 2018 

Dewan Pertimbangan :  1. Andre Wijaya 

         2. Dias Veronika 

   3. Prast Lisaputra 

Ketua   : Gideon Guruh S. P. 

Wakil Ketua : Roy Yuzaen P. 

Sekertaris : 1. Billy Castyana 

2. Nur Kholis 

Bendahara : 1. Magma M. Dahono  

    2. Iva Nike Imanta Puteri S.E 

Sie Humas : 1. Theodorus Yudi K. (Koordinator) 

2. Handhita Timur A. (Internal) 

3. Frans Elkana S.E (Bakorwil 1) 

4. Yogi Heri N. (Bakorwil 2) 

5. Bima Trinanda A. (Bakorwil 3) 

6. Dika Fadli (Eksternal) 

Sie Seni Budaya : 1. Ade Sony Neoverianto (Koordinator) 



 

 

2. M. Afi N. Rizqi  

3. M. Thol’at Al-Farakhi 

Sie Kreatif : 1. Mochamad Rizqi AP (Koordinator) 

2. Luluk Kartikawati S.Pd 

3. Dea G. Rizkita, S.Psi 

4. dr. Nydia R. Benita 

5. M. Balan Nabyan 

Yang masuk dalam kepengurusan Ikatan Mas Mbak Jawa Tengah adalah 

pemuda Jawa Tengah yang telah mengikuti seleksi pemilihan duta wisata serta telah 

dinyatakan atau masuk sebagai finalis duta wisata Jawa Tengah. Hal ini tersusun 

dalam Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga Ikatan Mas Mbak Jawa Tengah 

tanggal 19 Februari tahun 2011. 

 

 

 

 

 


