
    
BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang Masalah  

Era otonomi daerah, sektor pariwisata memegang peranan penting dalam 

menunjang perekonomian suatu daerah. Sektor ini memiliki efek multiplier pada 

industri yang bergerak pada sektor pariwisata. Apabila sektor ini berkembang 

dengan baik, maka akan menggerakan industri lainnya seperti industri perhotelan, 

industri rumah makan, industri kerajinan, transportasi dan industri lainnya. Selain 

itu yang paling utama adalah menghasilkan devisa di berbagai negara, karena 

pariwisata merupakan industri terbesar dengan pertumbuhan tercepat di dunia 

(World Tourism Organization, 2000)  

Bagi Indonesia, peranan industri pariwisata semakin terasa dengan 

banyaknya potensi pariwisata yang ada. Hal itu memungkinkan kemajuan industri 

pariwisata Indonesia dikelola dengan baik. Sebagai negara yang berkembang, 

Indonesia harus bisa membuat strategi yang tepat untuk mengembangkan industri 

pariwisata daerah yang memiliki potensi pariwisata.  



     
Provinsi Banten sebagai salah satu tujuan wisata di Indonesia, tentunya 

harus mempersiapkan daerahnya sebagai tujuan wisata baik bagi wisatawan asing 

maupun wisatawan domestik. Provinsi Banten adalah sebagai tempat pintu utama 

masuknya wisatawan yaitu Bandara Soekarno Hatta. Oleh karena itu harus bisa 

mengambil keuntungan keberadaan daerahnya.  

Objek wisata yang ada di Banten sebagian telah mendunia, seperti Anyer, 

Pulau Umang, Anak Gunung Krakatau. Oleh karena itu untuk menjaring 

wisatawan, Banten perlu mempersiapkan daerahnya baik dari segi obyek wisata, 

sarana dan prasarana pendukung, kemampuan sumberdaya manusia, sampai 

dengan masalah keamanan bagi wisatawan. 

Dari uraian di atas penulis merasa tertarik untuk menulis tugas akhir yang 

berjudul  PROGRAM VISIT BANTEN 2013 DINAS KEBUDAYAAN DAN 

PARIWISATA PROVINSI BANTEN

  

1.2 Identifikasi Masalah  

Agar tugas akhir ini bisa lebih terarah maka penulis membatasi masalah 

sebagai berikut: 



    
1. Bagaiman peranan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata khususnya pemasaran, 

dalam upaya mensukseskan Program Visit Banten 2013? 

2. Faktor pendukung dan faktor penghambat apa saja yang dapat mempengaruhi 

proses kelancaran Program Visit Banten 2013?  

1.3 Tujuan Pelaksanaan  

Tujuan pelaksanaan kuliah Praktik Kerja ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui Peranan Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata dalam upaya meningkatkan wisatawan. 

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat apa saja yang 

dapat mempengaruhi proses kelancaran Program Visit Banten. 

3. Untuk mengetahui segala kegiatan di Bidang Pemasaran Pariwisata di Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten.  

1.4 Manfaat Pelaksanaan  

Adapun manfaat pelaksanaan dari kuliah praktik yaitu: 

1. Menambah wawasan dan pengalaman dalam ruang lingkup dunia kerja. 



    
2. Bisa mengamalkan ilmu pengetahuan yang di dapat semasa perkuliahan dan 

memanfaatkannya untuk perusahaan dan masyarakat. 

3. Dapat melatih diri untuk bisa bersosialisasi, beradaptasi dengan baik, dan 

menjadikan pribadi yang disiplin, jujur, dan sopan santun.  

1.5 Metode Penulisan  

Metode penulisan untuk membuat tugas akhir ini adalah metode 

deskriptif yaitu mendatangi sumber data dan memaparkan data tersebut apa 

adanya. Selain itu metode yang lainnya untuk memperoleh sejumlah data ialah 

sebagai berikut : 

a. Metode Observasi 

Penulis melakukan pengamatan secara langsung terhadap situasi, kondisi, dan 

juga aktifitas yang berlangsung di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi 

Banten. 

b. Interview atau Wawancara 

Penulis melakukan tanya jawab secara langsung dengan para staf yang ada di 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten dengan maksud untuk 

mendapatkan informasi yang berhubungan dengan data yang dibutuhkan oleh 



    
penulis untuk menyusun tugas akhir ini. 

c. Metode Dokumentasi 

Penulis mendapatkan tambahan data dari buku, majalah, surat kabar, brosur 

dan internet. 

d. Studi Kepustakaan 

Penulis mempelajari dan mengamati sumber lain seperti tugas akhir, makalah 

yang berhubungan dengan data yang diperlukan penulis untuk menyusun 

tugas akhir ini.  

1.6 Waktu dan Tempat Pelaksanaan  

Penulis melaksanakan Kuliah Praktik Kerja di Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Provinsi Banten yang berlokasi di jalan Syech Nawawi Albatani 

kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten. 

Waktu pelaksanaan kuliah praktik kerja dilaksanakan selama 100 jam yang di 

mulai pada 9 April 2012 sampai dengan 14 Mei 2012.    



    
1.7 Sistematika Penulisan  

Secara singkat isi dari masing-masing bab pada tugas akhir ini meliputi : 

BAB 1  : PENDAHULUAN  

Dalam bab pendahuluan ini berisi tentang latar belakang 

masalah, identifikasi masalah, tujuan pelaksanaan, manfaat 

pelaksanaan, dan sistematika penulisan. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas mengenai landasan operasional, definisi, 

konsep teoritis pariwisata dan pemasaran. 

BAB III  : PROFIL PERUSAHAAN 

Dalam bab profil perusahaan ini berisi tentang gambaran umum 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten yang terdiri 

dari visi dan misi organisasi, tugas pokok organisasi, program 

operasional dan manajemen organisasi, struktur organisasi, dan 

job description (uraian tugas) dari beberapa posisi manajemen. 

BAB IV  : PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan segala kegiatan penulis selama kuliah 

praktik kerja di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi 



    
Banten dan membahas Identifikasi Masalah yang ada di BAB I. 

BAB V  : SIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab terakhir ini berisikan simpulan yang merupakan 

jawaban dari identifikasi masalah dan tujuan pelaksanaan 

kuliah praktik kerja.   


