BAB III
TEMUAN DATA

Pada bab ini, peneliti akan memaparkan hasil temuan penelitian yang
dikumpulkan dari hasil observasi lapangan, wawancara, dan studi dokumentasi.
Melalui metode observasi, peneliti mengamati dan mencatat kegiatan komunikasi
pemasaran yang dilakukan oleh Dinas kebudayaan dan pariwisata Kab. banyuwangi.
Observasi juga didukung dengan data-data dokumentasi yang diperoleh dari internet
dan arsip Dinas Pariwisata Kab. banyuwangi. Wawancara yang dilakukan adalah
dengan melakukan tanya jawab dengan kepala bagian pemasaran Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata Kab. banyuwangi. Hasil temuan yang diperoleh dari wawancara
dengan Bapak Sandy Dian Erfani S.E selaku kepala bagian pemasaran Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi dan Bapak Ainur Rofik S.sos
sebagai Kepala Seksi Pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
Banyuwangi berkaitan dengan topik penelitian.

1. Pariwisata banyuwangi
Perkembangan pariwisata di kabupaten banyuwangi tumbuh sangat
pesat. Banyaknya potensi wisata yang dimiliki oleh kabupaten Banyuwangi
membuat banyuwangi menjadi salah satu kota yang banyak dikunjungi oleh
wisatawan. Wisata yang ditawarkan bayuwangi sendiri dalah satunya adalah
objek objek wisata alam.
“konsep pengembangan wisata dibanyuwangi ini adalah
ecotourism, jadi pariwisata yang berbasis alam. Kita memang
mensegment kan dengan potensi yang kita punya. Makanya,
destinasi destinasi seperti Ijen, alas purwo ini kan semua berbasis
alam. Bukan seperti yang ada di malang misalnyamalang ini kan
lebih banyak wisata wisata buatan seperti museum angkut, jatim
park dan lain lain itu man made ya, dibuat oleh orang, kalo
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banyuwangi enggak, alam. Apa yang disajikan oleh alam yang
dianugerahi tuhan ini yang kita percantik, kita bikin nyaman,
bagaimana kitya melestarikan alam ini sebagai destinasi wisata.
seperti bangsring, bangsring ini kan wisata laut atau bahar. Jadi
kita memanfaatkan kekayaan laut ni sebagai destinasi wisata, kita
jaga kita konservasi sebagai destinasi wisata. jadi alam. Itu semua
kita promosikan lewat media” (wawancara dengan bapak Sandi
Dian Erfani 17, Mei,2018)
Banyuwangi juga menyelenggarakan tujuh puluh tujuh event
kebudayaan yang digelar di tahun 2018. Raingkaian acara tersebut bernama
Banyuwangi indonesia Festival.
“ dari Januari sampai dengan desember 2018, itu ada tujuh
puluh tujuh event. Dimana acara Banyuwangi Festival pada
awalnya sekitar lima tahun yang lalu itu hanya ada beberapa
event saja, acara ini menampilkan kebudayaan yang ada
dibanyuwangi mulai dari adat hingga religi” (wawancara dengan
bapak Sandi Dian Erfani 17, Mei,2018)
Dengan

pesatnya

perkembangan

pariwisata

di

Kabupaten

Banyuwangi, investor dari luar Kabupaten Banyuwangi berdatangan.
“Sekarang ini kan wisata kita mulai dilirik orang orang yang
punya duit dalam segi apapun. Salah satunya adalah ini, mobil
caravan majesty. Mobil ini konsepnya mobil wisata yang bisa
disewa secara personal. nah ini juga sudah dilirik. Ini investor
dari bali dan bali sudah melirik kesini. Dan kebetulan si
ownernya sedang menghadap ke ke kadinnya. Nah,kalau bicara
masalah investasi ini kan, investorkan pasti peka, wah lagekin.
Nah saya bisa masuk. Nah mereka survey juga gitu ksrena duit
yang dikeluarkan juga tidak sedikit” (wawancara dengan bapak
Sandi Dian Erfani 17, Mei,2018)
Dalam perkembanggannya, pengelolaan pariwisata Kabupaten
banyuwangi pun juga diatur supaya tidak terjadi ketimpangan antara masyarakat
dan investor. Dalah satu caranya adalah membuat peraturan jiika investor hanya
diperbolehkan membangun hotel bintang 3 keatas saja. Sedangkan hotel kelas
bintang tiga kebawah diserahkan kepada masyarakat.
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“banyuwangi membangun hotel itu kelas bintang 3 keatas.
Yang boleh.yang bintang 3 kebawah nggak boleh sama pak anas.
Efeknya apa? Urusan duit. Investor tu luar biasa. Kalo dikasihkan
investor habis nanti. Masyarakat mggak kebagian. Nah yang
urusan bintang tiga serahkan masyarakat” (wawancara dengan
bapak Sandi Dian Erfani 17, Mei,2018)

2. City Branding
A. City Brand
Banyuwangi memiliki ragam budaya dan kearifan lokal yang
dijadikan sebagai brand selain menawarkan objek wisata. brand Majestic
Banyuwangi dipilih untuk menggambarkan kabupaten Banyuwangi dan
diharapkan mampu meningkatkan kunjungan masyarakat indonesia dan
mancanegara ke kabupaten Banyuwangi.
“Memang sebelumnya, kita punya sunrise of java yang
memiliki filosofi kota yang mendapat sinar mata hari di jawa,
dimana banyuwangi harus cepat geraknya daripada kota-kota
lain di jawa, singkatnya banyuwangi harus lebih maju lah.
Namun pada saat kepimimpinan pak anas yang orangnya
inovatif, beliau tidak mau berkutat di itu-itu saja. Yang diangkat
apa? Ya kultur, kebudayaan masyarakatnya yang beragam,
toleransinya dan pariwisatanya tentunya. Kita tidak mau kalau
orang orang iti kebanyuwangi hanya menjadi tempat istirahat
untuk yg mau pergi ke bali saja. Gampangnya majestic
Banyuwangi itu penjelasan singkatnya banyuwangi, lah kepada
seluruh masyarakat indonesia. “ (wawancara dengan bapak Ainur
Rofiq 17, Mei,2018)
Tagline dari branding Majestic Banyuwangi dirasa bagus.
Brandingdan tagline “Majestic Banyuwangi” akan memperkuat
positioning Banyuwangi sebagai kabupaten yang sedang gencar
dalam mengembangkan pariwisatanya. Branding ini sendiri
menurut Nia Niscaya selaku asisten deputi pengembangan
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pemasaran Eropa timur tengah dan Amerika juga sebagai janji
kepada customer Banyuwangi sudah siap menerima kunjungan
wisatawan dari berbagai negara Eropa. Setelah dikatakan sukses
dengan brand “The Sunrise of Java”, Bramuda selaku Plt.
Kepala

Dinas

kebudayaan

dan

Pariwisata

Kabupaten

banyuwangi menjelaskan jika re-branding sangat penting bagi
daerah untuk mengenalkan kehebatannya dan kemudian hadirlah
“majestik Banyuwangi. (Branding Majestic Banyuwangi jangan
Sebatas Pada Logo;2017)

Gambar 3.1 Logo Majestic Banyuwangi (www.banyuwangibagus.com, diakses 5 Juli
2018)

B. City Branding
a. Brand personality
Brand banyuwangi demgan tagline majestic banyuwangi dirasa seleras
dengan kehidupan warga banyuwangi yamg memiliki kultur yang beragam.
Dengan dipilihnya brand majestic banyuwangi diharapkan mampu
memperkuat positioning kabupaten Banyuwangi sebagai kota yang
mengembangkan pariwisatanya.
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”kebudayaan masyarakatnya yang beragam, toleransinya
dan pariwisatanya tentunya. Kita tidak mau kalau orang orang itu
kebanyuwangi hanya menjadi tempat istirahat untuk yg mau
pergi ke bali saja. Dan banyuwangi itu orangnya multi culture,
mulai dari suku yang ada di Banyuwangi itu banyak, agama yang
dianut disini juga hampir semuanya ada. Gampangnya majestic
Banyuwangi itu penjelasan singkatnya banyuwangi, lah kepada
seluruh masyarakat indonesia” (wawancara dengan bapak Ainur
Rofiq 17, Mei,2018)
Tagline dari branding Majestic Banyuwangi dirasa bagus.
Branding dan tagline “Majestic Banyuwangi” akan memperkuat
positioning Banyuwangi sebagai kabubpaten yang sedang gencar
dalam mengembangkan pariwisatanya. (Branding Majestic
Banyuwangi jangan Sebatas Pada Logo;2017)
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Gambar 3.2 Branding internasional yang Dilakukan kabupaten
Banyuwangi(Sumber: instagram @banyuwangi_tourism diakses 16 Agustus 2018
pukul 20.06)

Banyuwangi menempatkan diri sebagai kabupaten yang sedang
menggelakkan pariwisata. Banyuwangi ysng telah memiliki semua aspek
yang masuk dalam kriteria destinasi wisata oleh Kemenpar dirasa mampu
menempatkan diri sebagai kota wisata yang menjanjikan bagi para
pengunjung
“ kebudayaan masyarakatnya yang beragam, toleransinya
dan pariwisatanya tentunya. Kita tidak mau kalau orang orang itu
kebanyuwangi hanya menjadi tempat istirahat untuk yg mau
pergi ke bali saja. Dan banyuwangi itu orangnya multi culture,
mulai dari suku yang ada di Banyuwangi itu banyak, agama yang
dianut disini juga hampir semuanya ada. Pemerintah ingin
mengangkat banyuwangi tidak hanya dengan potensi alam yang
ada saja, tetapi juga dengan seperti keramahan dan toleransi
masyarakatnya dan lain-lain. Oh kalau untuk positioningnya kita
menyasar seluruh masyarakat” (wawancara dengan bapak Ainur
Rofiq 17, Mei,2018)

Branding ini sendiri menurut Nia Niscaya selaku asisten
deputi pengembangan pemasaran Eropa timur tengah dan
Amerika juga sebagai janji kepada customer Banyuwangi sudah
siap menerima kunjungan wisatawan dari berbagai negara Eropa.
Setelah dikatakan sukses dengan brand The Sunrise of Java,
Bramuda selaku Plt. Kepala Dinas kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten banyuwangi menjelaskan jika re-branding sangat
penting bagi daerah untuk mengenalkan kehebatannya dan
kemudian hadirlah “majestik Banyuwangi. (Branding Majestic
Banyuwangi jangan Sebatas Pada Logo;2017). Salah satu sasaran
dari branding internasional Kabupaten banyuywangi adalah
pasar eropa. Menurut Nia, orang eropa cenderung tertarik kepada
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kawasan yang memiliki keindahan alam dan budaya yang tinggi.
dan banyuwangi bisa menjadi pilihan bagi turis eropa.
(Kemenoar Gencar Promosi Banyuwangi ke Eropa;2017)
b. Brand communication
Pemerintah melalui Kemenpar juga memiliki program untuk
membranding 10 daerah pariwisata yang ada di indonesia. Dimana
Kabupaten Banyuwangi menjadi salah satu branding tersebut.

“pemerintah melalui kemterian pariwasata membentuk
yang namanya kawasan pariwisata nasional, sebagai bali bali
yang baru lah di Indonesia yang itu jumlahnya ada
sepuluh.termasuk bromo tengger semur dan banyuwangi salah
satunya. Dari segi kota yang ditetapkan sebagai bali bali baru di
indonesia ini dibuat yang namanya branding wisata untuk
mensupport wonderful indonesia dan pesona indonesia,
banyuwangi setelah dilakukan beberapa pengkajian sampai
berbulan bulan oleh tim ahli untuk

pembentukan branding,

munculah brand majestic banyuwangi. Ini kerjasama pemerintah
kabupaten dengan kementerian pariwisata untuk pembuatan
brand wisata ini tadi.” (wawancara dengan bapak Ainur Rofiq 17,
Mei,2018)
Kementerian

pariwisata

(kemenpar)

mendorong

pengembangan pariwisata Banyuwangi . salah satu bentuk
pengembangannya ialah Kemenpar mempromosikan secara
gencar pariwisata Banyuwangi di pasar Eropa. Kabupaten
Banyuwangi merupakan 10 daerah di Indonesia yang di branding
oleh pemerintah untuk dipromosikan.

10 daerah yang

dipromosikan ini merupakan daerah yang telah memenuhi
konsep pengembangan pariwisata yang disarankan oleh
Kemenpar yakni amenitas, aksesibilitas, dan atraksi. (Kemenpar
Gencar Promosi Banyuwangi ke Eropa;2017)
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Kabupaten Banyuwangi mengenalkan brand dan kanalnya pada awal
pelaksaannya adalah menampilkannya dibaliho baliho yang terdapat
dibanyuwangi, dan leaflet yang dicetak oleh Kabupaten Banyuwangi.
“. Untuk mesosialisasikan aplikasi aplikasi promosi itu kita
semua, dalam web kita, dalam sosial media kita itu selalu ada
muncul banyuwangi festifal, banyuwangi in your hand,
banyuwangi tourism, itu selalu dimunculkan. Itu sebagai bentuk
memperkenalakan media media apa saja yang diintewrnet yang
bisa diakses untuk melihat pariwisata banyuwangi. Baik di
leaflet, di baliho baliho yang dipasang, di majalah majalah
penerbangan itu semua ada itu banyu wangi in your hand,
kemudian banyuwangi festival dan segala macem itu pasti ada.”
(wawancara dengan bapak Ainur Rofiq 17, Mei,2018)
Untuk menunjang branding secara maksimal, Kabupaten banyuwangi
juga rutin melaksanakan event baik budaya maupun kesenian yang diharapkan
mampu meningkatkan brand majestic banyuwangi dan memperkuat
Kabupaten banyuwangi sebagai kota pariwisata
“Banyuwangi festival tahu ya? Banyuwangi festival itu ada
tujuh puluh tujuh event yang ada di tahun 2018 ini. Setiap event
kita

selalu

menghadirkan

artis

intuk

mempromosikan

Banyuwangi”
Dalam rangka meningkatkan promosi dan meningkatkan
kunjungan pariwisata, Kabupaten Banyuwangi konsisten dalam
mengemas acara. Pada tahun 2018 terdapat tujuh puluh tujuh
event. Menurut bupati Banyuwangi Azwar Anas banyuwangi
festival yang memiliki tujuh puluh tuh event tersebut merupakan
langkah Banyuwangi untuk meningkatkan awareness orang
orang terhadap Banyuwangi (Tahun 2018, Ada 77 festival wisata
di Banyuwangi;2018)
Mengenai cara mempromosikannya, Kemenpar akan
banyak mempromosikan destinasi wisata dan tradisi Banyuwangi
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di eropa melaluii berbagai cara. Mulai dari mengajak pelaku
industri wisata untuk promosi ke eropa, maupun menggunakan
iklan dengan berbagai macam platform. Iklan wisata yang
dilakukan

Kemenpar

seperti

pemasangan

iklan

tentang

banyuwangi di bandara Schipol Belanda, memasang iklan
dengan gambar barong di 400 taksi di London, dan memasang
iklan di New York. (Kemenpar Gencar Promosi Banyuwangi ke
Eropa;2017)
Selain itu langkah selanjutnya adalah pemerintah Kabupaten banyuwangi
memngkomunikasikan brandMajestic Banyuwangi dengan bekerja sama
dengan event event internasional yang diselenggarakan oleh pemerintah
Republik Indonesia. Salah satunya adalah bekerja sama dengan pengelolala
Asian Games sebagai destinasi yang cocok untuk para atlit dan semua
partisipator yang hadir di Asian games. Dan mempromosikannya melalui acara
IMF World Bank Annual Meeting di Bali dengan menawarkan paket
pariwisata kepada delegasi delegasinya dari tiap negara
“Ya kalau untuk promo untuk segmen asing untuk direct
promo atau promo langsung keluar negeri memang kita tidak
pernah karena keterbatasan anggaran. Tetapi kita menggunankan
anggaran dengan seefektif mungkin agar tujuan itu bisa kita
capai. Duit kita sedikit, nggak mungkin kita promo sampai eropa
sampai keliling eropa itu kan ga mungkin, itu berapa ratus juta
atau milyar yg kita butuhkan. Untuk itu kita kerjasama meminta
bantuan pada kementerian atau dinas pariwisata provinsi untuk
membantu mempromosikan pariwisata banyuwangi via event
event internasional. Seperti misalnya contoh, besok ini kita kan
ada acara asian games bulan agustus september di palembang dan
jakarta. Banyuwangi ini menawarkan bahwa kabupaten
banyuwangi ini layak untuk menjadi tempat wisata bagi suporter
dan atlit setelah bertanding dan itu semua sudah kita tawarkan
kepada panitia dan ini sudah masuk di majalah asian game. Ini lo
banyuwangi ada paket yang ditawarkan banyuwangi di asian
games” (wawancara dengan bapak Ainur Rofiq 17, Mei,2018)
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Gambar 3.3 Brand Communication oleh Kabupaten Banyuwangi(Sumber: instagram
@banyuwangi_tourism diakses 16 Agustus 2018 pukul 22.02)
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3. Online branding
a. Penggunaan media baru oleh Kabupaten Banyuwangi
Dalam perjalanan brandingnya, Kabupaten Banyuwangi memanfaatkan
pertumbuhan pengguna intertnet dan kebutuhan akan informasi

yang

sangat pesat dengan membuat platform platform yang bisa digunakan
sebagai penunjang branding dan promosi pariwisata.
“kita itu dalam mengambil kebijakan itu selalu berbasis
pada data bahwa pada era 2010 kebelakang kita menyadari
bahwamedia internet baik sosial media segala macam ini akan
menjadi alternatif orang untuk mencari informasi, ini tu
berdasarkan data survey. Mengenai angka survey saya tidak hafal
tetapi pada 2017, media internet itu, media terbesar yang
digunakan dan yang palimh efekti untuk mempromosikan hal
termasuk pariwisata.” (wawancara dengan bapak Ainur Rofiq 17,
Mei,2018)
Dengan tingginya jumlah pengguna internmet semenjak tahun 2010-an.
Pemerintah banyuwangi mulai aktif dalam menggunakan internet sebagai
media branding dan mempromosikan pariwisatanya. Dalam penggunaanya,
pemerintah Kabupaten Banyuwangi aktif dalam memberi informasi
kemasyarakat jika Kabupaaten Banyuwangi memiliki destinasi yang bagus
untuk dikunjungi.
“kita menggunakan internet sebagai salah satu media
untuk

memperomosikan

pariwisata

di

kabupaten

banyuwangi.media internet itu, media terbesar yang digunakan
dan yang paling efektif untuk mempromosikan hal termasuk
pariwisata,. Itu yang menjadi salah satu pertimbangan kenapa
sejak tanhun duaribu sepuluhan kita menggunakan internet
sebagai salah satu media untuk memperomosikan pariwisata di
kabupaten banyuwangi.” (wawancara dengan bapak Ainur Rofiq
17, Mei,2018)
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“Kita selalu meemberi informasi dimana banyuwangi itu
memiliki sesuatu yang tidak disemua tempat itu ada. Kita selalu
mempromosikan bahwa banyuwangi itu tempat yang ideal untuk
dikunjungi untuk berwisata” (wawancara dengan bapak Ainur
Rofiq 17, Mei,2018)

b. Pelaksanaan melalui media baru oleh Kabupaten Banyuwangi

i. Website
kanal pertama yang dijelaskan yang dimiliki oleh Kabupaten Banyuwangi
adalah websitre. Kabupaten Banyuwangi sendiri sudah memberikan branding
dan mempromosikan website tersebut sebagai portal informasi yang
memudahkan wisatawan dalam berkunjung ke Kabupaten banyuwangi.

Gambar 3.4 Website banyuwangitourism.com (diakses: 18, Agustus, 2018
pukul 22.30)

ii. Sosial media dan apps
Pemerintah banyuwangi menggunakan kanal yang paling banyak
digunakan yaitu, sosial media. Kabupaten Banyuwangi memiliki akun
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Twitter, Instagram, dan Youtube. Dengan memposting informasi informasi
pariwisata yang ada di Kabupaten Banyuwangi.
“Dalam

penggunaan

media

internet

kita

sudah

menggunakan yang namanya sosial media dimana kita
menggunakan sosial media yang paling banyak digunakan oleh
orang indonesia yaitu twitter, instagram, dan youtube. Kita
mempunyai official account di setiap social media tersebut
dimana didalamnya terdapat posting posting yang menarik
seperti informasi pariwisata, event dari Kabupaten Banyuwangi
dan Semua lah yang menarik dari Banyuwangi mulai dari
masyarakat hingga kebudayaan.”(wawancara dengan bapak
Ainur Rofiq 17, Mei,2018)
Untuk menekan biaya dan mencapai target, Kabupaten Bayuwangi
memanfaatkan media baru sebagai media promosi. Berikut merupakan
media yang dikelola oleh Kabupaten banyuwangi yang digunakan untuk
mempromosikan wisata;
1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banyuwangi telah
meletakkan 430 dari 882 konten instagram dengan logo brand
“Majestic banyuwangi” pada tahun 2017 sampai dengan data ini dibuat
oleh peneliti (5, Oktober, 2018).

Gambar 3. 5 Instagram Kabupaten Banyuwangi(Sumber: instagram
@banyuwangi_tourism diakses 18, Agustus, 2018 pukul 21.03)
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2. Sedangkan untuk kanal sosial media Youtube, Pemerintah Kabupaten
banyuwangi telah memanfaatkan penggunaan Youtube dari tahun
2012. Kabupaten Banyuwangi telah mengupload 204 konten video
sejak tahun 2016. Chanel ini merupakan chanel milik Pemerintah
Kabupaten Banyuwangi dimana konten yang di upload tidak selalu
konten pariwisata

Gambar 3.6 Youtube Kabupaten Banyuwangi(sumber:
www.youtube.com/kabupatenbanyuwangi, diakses: 18, agustus, 2018 pukul 21.46)

3. aplikasi berbasis android yaitu Banyuwangi in Your hand dan
Banyuwangi Festifal yang diharapkan mampu mempermudah para
pengakses untuk mencari informasi dan pemesanan kebutuhan yang
dibutuhkan saat berada di Kabupaten banyuwangi.
a. Banyuwangi in Your Hand: dalam aplikasi Banyuwangi in your
Hand terdapat pilihan pilihan informasi yang dapat diakes dan
menyediakan fasilitas fasilatas penunjang yang disediakan oleh
Kabupaten Banyuwangi. Brand Majestik banyuwangi di dalam
aplikasi ini tidak ditemukan
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Gambar 3.7 Aplikasi Banyuwangi in Your Hand (Sumber: Playstore,
diakses: 19 Agustus 2018 pukul 13.32)

b. Banyuwangi Festival: merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh
Kabupaten Banyuawangi yang memberikan informasi kalender
event yang ada dibanyuwangi. Dalam aplikasi ini, brand Majestic
Banyuwangi telah disematkan pada layar awal tampilan aplikasi
Banyuwangi festival ini.
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Gambar 3.8 Aplikasi Banyuwangi Festival (Sumber: Playstore, diakses: 19
Agustus 2018 pukul 13.13)

Gambar 3.9 Twitter @banyuwangi_tourism (Sumber:
twitter.com/Banyuwangi_tour, diakses: 18, Agustus, 2018 pukul 22.14)
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Gambar 3.10 Instagram @banyuwangi_tourism(sumber:
instagram.com/banyuwangi_tourism, diakses: 18, Agustus, 2018 pukul
22.10)
iii. Konten Marketing
Untuk meng-efektifkan branding, kabupaten Banyuwangi juga aktif
membuat konten marketing. Tujuannya ialah supaya masyarakat
mengetahui jika Kabupaten Banyuwangi adalah Kabupaten yang memiliki
keunikan dan ideal dikunjungi sebagai kabupatren yang mengembangkan
pariwisatanya dengan serius
“Kita selalu mempromosikan bahwa banyuwangi itu
tempat yang ideal untuk dikunjungi untuk berwisata. Contoh
seperti kemarin saat festival tiong hoa, kita ramai-ramai
menomton film tentang keberagaman yang ada dibanyuwangi.
Karena dibanyuwangi itu terdapat suku dan agama yang
beragam. Difilm tersebut, karya pemuda banyuwangi berisikan
tentang tingkat keberagaman dan toleransi di banyuwangi yang
sangat tinnggi. Ketik saja “pelangi tak pernah satu warna” di
youtube” (wawancara dengan bapak Ainur Rofiq 17, Mei,2018)
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Gambar 3.11 Konten marketing yang dilakukan oleh Kabupaten Banyuwangi
(sumber: www.youtube.com/kabupatenbanyuwangi, diakses: 18, agustus, 2018
pukul 22.10)

iv. Buzz Marketing
Sedangkan untuk bisa lebih dikenal, pemerintah Kabupaten Banyuwangi
dibantuoleh Kemenpar melalui GENPI untuk memviralkan promosi
pariwisata. GENPI merupakan komunitas yang dibentuk oleh Kementrian
Pariwisata kususnya bergerak di fotografi dan instagram.
“kemenpar membentuk komunitas yang bernama GENPI.
GENPI merupakan singkatan dari generasi pesona indonesia.Dan
kita dalam perjalanannya juga dibantu oleh GenPI untuk
memviralkan kepariwisataan”(wawancara dengan bapak Ainur
Rofiq 17, Mei,2018)
Kementerian Pariwisata membentuk komunitas yang bernama
Generasi pesona indonesia. Komunitas ini bergerak dalam
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bidang pengembangan pariwisata dalam bentuk fotografi di
instagram. Generasi Pesona Indonesia atau yang disingkat
GENPI ini juga dibagi di tiap tiap daerahnya, baik GENPI
Provinsi maupun Tingkat kabupaten. Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten banyuwangi sendiri bekerja sama dengan
komunitas yang beranggotakan masyarakan dengan background
yang berbeda mulai dari pelajar hingga pegiat pariwisata tersebut
guna membantu mempromosikan dan membranding Kabupaten
banyuwangi dan membantu Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
dalam menindak isu isu negatif dalam pariwisata Kabupaten
Banyuwangi.

(Generasi Pesona Indonesia (GenPI), Sebagai

Digital Influencer Kepariwisataan Indonesia;2018)
Selain melalui GENPI, Kabupaten Banyuwangi yang memilki
Banyuwangi Festival juga rutin mendatangkan publik figur yang memiliki
jumlah followers yang banyak. Banyuwangi selaku penyelenggara event,
meminta tolong kepada publik figur yang hadir untuk memposting foto
yang berada di banyuwangi.
“Banyuwangi festival tahu ya? Banyuwangi festival itu ada
tujuh puluh tujuh event yang ada di tahun 2018 ini. Setiap event
kita selalu menghadirkan artis sebagai endorseannya. Contoh,
kemarin jazz itu artis semua yang dateng. Kemudian sebelumnya
ada acara green and recycle, itu ada indah kalalo. Hampir semua
event dibanyuwangi selalu mendatangkan artis besar. Artisnya,
pertimbangan dari pemilihan artis adalah dilihat dari followers
yang ada di sosial medianya apakah itu di instagram, facebook.
Coba sampean liat pevita pearce, itu followersnya berapa juta,
indah kalalo hampir satu juta. Itu pertimbangan kita. Dan ketika
dikontrak, itu selalu disebutkan bahwa anda ketika berada
dibanyuwangi akan diajak keliling destinasi wisata. nah ketika
diajak ke destinasi wisata itu harus di upload itulah salah satu
bentuk promosi kita”(wawancara dengan bapak Ainur Rofiq 17,
Mei,2018)
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Gambar 3.12 Buzz marketing oleh @Banyuwangi_tourism (Sumber: instagram
@banyuwangi_tourism diakses 18, Agustus, 2018 pukul 22.09)

Untuk semakin memudahkan dan meningkatkan promosi, Pemerintah
Kabupaten banyuwangi telah Berkolaborasi dengan platform market place
Traveloka untuk lebih mudah dalam mendistribusikan dan mempromosikan
produk produk pariwisata
“kalau kongkritnya masih kebijakan pimpinan, tetapi kalau
implementasinya pariwisata di Banyuwangi menggunakan
online sistem untuk pemasaran sekaligus paymentnya itu kita
menggandeng provider penyedia jasa itu. Bahkan sekarang di
indonesia kalau berjalan atau kemana aja yang dibukak kan
traveloka. Mau beli tiket lah mau cari hotel lah. Nah, ketika kita
terkonek dengan traveloka, artinya kita masuk dalam media yang
orang sudah familiar sehingga sangat mungkin orang ketioka
browsing di traveloka, sudah muncul itu foto fotoobjek
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dibanyuwangi. Seperti itu.” (wawancara dengan bapak Ainur
Rofiq 17, Mei,2018)
Kabupaten

Bayuwangi

sendiri

juga

telah

berkolaborasi dengan market place di bidang jasa perjalanan
yang sudah besar di indonesia yaitu traveloka. Sehingga dapat
semakin memudahkan para wisatawan dalam merencanakan
perjalanan pariwisata di banyuwangi. kemudahan dalam
pemesanan dan pembayaran di traveloka diharapkan mampu
menarik minat wisatawan yang mempunyai rencana berlibur
dibanyuwangi dan didalamnya juga terdapat gambaran gambaran
mengenai deskripsi dan foto didalam market place tersebut Geber
Pariwisata, (Geber Pengembangan Wisata, Setelah Go-jek dan
Ruangguru, kini Banyuwangi Gandeng Traveloka:2018)

Gambar 3.13 Posting instagram @banyuwangi_tourism diakses 18, Agustus,
2018 pukul 22.07
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Gambar 3.14 Kolom komentar pada youtube Kabupaten Banyuwangi(sumber:
www.youtube.com/kabupatenbanyuwangi, diakses: 18, agustus, 2018 pukul 22.05)
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