
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Sejalan dengan semakin besarnya peran daerah yang didorong semangat otonomi (UU 

No 22 dan 25 tahun 1999), maka pengembangan kepariwisataan di daerah perlu didukung 

berbagai perangkat pengembangan yang memadai dan profesional. Hal ini mutlak sebagai 

modal dasar untuk menggali, memanfaatkan dan mengoptimalkan potensi-potensi 

kepariwisataan di masing-masing daerah di Indonesia. Perangkat tersebut mulai dari sistem, 

sumber daya manusia, peraturan dan kebijakan serta pedoman-pedoman pengembangan yang 

seluruhnya akan mendukung pencapaian visi dan misi pariwisata di daerah, yang secara 

otomatis akan mendukung visi dan misi pariwisata nasional. 

Sesuai dengan wewenang dan tugasnya di bidang pariwisata dan juga Peraturan 

Pemerintah RI Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, 

maka daerah otonom (kabupaten/kota) hanya memiliki tugas di bidang promosi pariwisata. 

Hal ini berarti perlu adanya perubahan dalam perencanaan dan strategi pengembangan 

kepariwisataan di masing-masing daerah dengan fokus pada upaya-upaya promosi. Untuk itu 

diperlukan suatu kegiatan yang dapat menjadi wadah dan sarana untuk mengumpulkan para 

pelaku usaha kepariwisataan yang ada di Jawa Barat dengan para pelaku usaha daerah 

lainnya di Indonesia dan mancanegara. 

Salah satu aktivitas promosi pariwisata yang selama ini banyak digunakan oleh 

berbagai negara atau daerah adalah Travel Mart (Pasar Wisata). Sebagian besar negara yang 

telah melaksanakan kegiatan ini berpendapat bahwa, penyelenggaraan Travel Mart banyak 

memberikan manfaat terhadap kepariwisataan mereka, baik dalam bentuk peningkatan 

kunjungan wisatawan, perolehan devisa maupun peningkatan sumbangan pariwisata terhadap 



perekonomian negara. Berbagai dampak inilah yang mendorong banyak negara atau daerah 

ingin menyelenggarakan Travel Mart.    

Tercatat beberapa Travel Mart yang sampai saat ini masih aktif diselenggarakan dan 

menjadi event yang ditunggu-tunggu oleh para pelaku usaha pariwisata, seperti PATA Travel 

Mart, Arabian Travel Mart, EIBTM, CIS Travel Market, dan TIME (Tourism Indonesia Mart 

& Expo). 

Beberapa daerah tujuan wisata di Indonesia pun sudah mulai mencoba untuk 

menyelenggarakan kegiatan Travel Mart, seperti Bali dengan BTM (Bali Travel Mart), Jawa 

Timur dengan Majapahit Travel Mart, dan Jawa Barat dengan JTX (Jawa Barat Travel 

Exchange). 

Dengan mengadakan Travel Mart sekaligus promosi pariwisata Indonesia di pasar 

Internasional, diharapkan pada saat yang sama dapat meningkatkan citra Indonesia sebagai 

salah satu destinasi wisata dunia, melalui acara ini pun jumlah lalu lintas wisata ke Indonesia 

diharapkan bisa meningkat. Selain itu juga meningkatkan sadar wisata di Indonesia dan 

meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia. 

Berdasarkan hal tersebut penulis merasa tertarik untuk mengangkat 

tema ”PENYELENGGARAAN JAWA BARAT TRAVEL EXCHANGE (JTX) SEBAGAI 

MEDIA PROMOSI PARIWISATA DI JAWA BARAT” dikarenakan dirasa pentingnya 

promosi wisata dengan mempertemukan para sellers (hotel, restoran, kawasan wisata, dan 

sebagainya) dan buyers (biro perjalanan) dari dalam dan luar negeri. 

 

1.2 Pembatasan Masalah 

1. Latar belakang mengapa diselenggarakannya Travel Mart. 

2. Apa itu Travel Mart, siapa saja yang dapat melaksanakannya dan hal-hal yang 

perlu dipersiapkan dalam penyelenggaraan Travel Mart. 



3. Bagaimana Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat memanfaatkan 

kegiatan Jawa Barat Tavel Exchange/JTX (Travel Mart) sebagai media promosi 

pariwisata Jawa Barat. 

 

1.3 Tujuan Pembahasan 

1.3.1 Tujuan Umum 

1. Sebagai salah satu syarat kelulusan program studi Diploma III Bahasa Jepang 

Fakultas Bahasa Universitas Widyatama. 

2. Sebagai pengalaman langsung bagi penulis agar siap menghadapi dunia kerja yang 

sesungguhnya. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Untuk mengetahui langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan dalam 

menyelenggarakan Travel Mart. 

2. Memberikan solusi, dan informasi kepada Mahasiswa Widyatama yang tertarik 

mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pariwisata terutama promosi 

pariwisata melalui Travel Mart. 

 

1.4 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk menyusun laporan tugas akhir ini penulis melakukan teknik pengumpulan data 

yang berupa: 

a. Teknik observasi 

Dilakukan dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap objek 

yang diselidiki, dengan maksud untuk mendapatkan data yang diperlukan. 

 



b. Teknik wawancara 

Dilakukan dengan cara mewawancarai narasumber untuk mendapatkan data-data yang 

lebih akurat, mengenai hal-hal yang berhubungan dengan data yang diperlukan. 

c. Teknik studi pustaka 

Dilakukan dengan jalan mengamati, membaca, mempelajari data dan laporan-laporan 

tertulis secara langsung sebagai sumber informasi yang dibutuhkan untuk tugas akhir ini.   

 

1.5 Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

Penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan/PKL di Bidang Pemasaran Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat di JL. L.L. R.E. Martadinata No. 209 

Bandung. Praktik kerja lapangan dilaksanakan selama kurang lebih 100 jam yang 

dilaksanakan terhitung dari tanggal 1 Juni – 1 Juli 2011. Dalam seminggu PKL dilaksanakan 

dari hari Senin sampai dengan Jum’at. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


