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ABSTRAK 

 

Gandes Dwi Ayuwangi. 14321015 Analisis Perencanaan Komunikasi 

Pemerintah Kotawaringin Timur Dalam Upaya Menjadikan Sampit 

Sebagai Kota Tujuan Pariwisata 2016-2021. Skripsi Sarjana. Program 

Studi Ilmu Komikasi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, 

Universitas Islam Indonesia. 2018. 

 Sampit merupakan Ibukota Kabupaten Kotawaringin Timur yang 

berada di Provinsi kalimantan Tengah. Potensi yang dimiliki Sampit 

beraneka ragam, tidak hanya wisata alamdan kreatifitas masyarakatnya 

saja yang dimiliki tetapi juga memiliki kebudayaan dan agama yang 

beraneka ragam. Rencana ini merupakan program prioritas dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kotawaringin Timur 

(KOTIM) tahun 2016-2021. Analisis yang dilakukan peneliti mengangkat 

berbagai rencana komunikasi Pemerintah KOTIM serta kendala apa saja 

yang dihadapi hingga terwujudnya Sampit menjadi Kota TujuanWisata. 

Penelitian ini menggunakanmetode kualitaif menjabarkan 

perencanaan komunikasi yang dilakukan Pemerintah KOTIM dalam 

mengupayakan Sampit sebagai kota tujuan wisata. Peneliti melakukan 

observasi dengan wawancara dan dokumentasi. Yang dilakukan di Kantor 

Bupati KOTIM, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, pada bulan Maret 

2018. 

Berdasarkan hasil penelitian, Perencanaan komunikasi yang 

dilakukan adalah pertama, perencanaan komunikator, perencanaan ini 

dilakukan dengan menentukan komunikator dalam menyampaikan pesan 

kepada masyarakat dan melakukan pendekatan. Kedua, perencanaan 

pesan, perencanaan ini berfokus kepada pesan yang disampaikan kepada 

masyarakat agar pesan dapat mudah dipahami. Ketiga, perencanaan media, 

dalam perencanaan ini media massa memang sangat dibutuhkan dalam hal 

mempromosikan potensi apa saja yang dimiliki. Keempat, perencanaan 

komunikan, perencanaan ini berfokus kepada komunikan yang akan 
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disampaikan pesan. Kelima, feedback, kegiatan dalam menerima 

tanggapan dari masyarakat. 

Kata Kunci : Analisis Perencanaan Komunikasi, Pemerintah 

Kowaringin Timur, Program Menjadikan Sampit Sebagai Kota 

Tujuan Wisata. 
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ABSTRACT 

 

Gandes Dwi Ayuwangi. 14321015. Communication Planning Analysis 

of the Kotawaringin Timur Government in an effort to make Sampit 

as a Tourism Destination for 2016-2021. Undergraduate Thesis. 

Communication Studies Program, Facully of Psychology and Social 

and Cultural Sciences, Islamic University of Indonesia. 2018. 

Sampit is the Capital of East Kotawaringin Regency in Central 

Kalimantan Province. Sampit has a wide range of potential, not only 

natural tourism and community creativity that is owned but also has a 

diverse culture and religion. This plan is a priority program in the 2016-

2021 Kotawaringin Timur Regional Medium Term Development Plan 

(RPJMD). The analysis carried out by the researchers raised various 

KOTIM Government communication plans as well as what obstacles were 

faced until Sampit became a Tourist Destination City. 

This study uses a qualitative method to describe the 

communication planning carried out by the Government of KOTIM in 

pursuing Sampit as a tourist destination. The researcher conducted 

observations with interviews and documentation. What was done at the 

Office of the KOTIM Regent, the Office of Culture and Tourism, in March 

2018. 

 Based on the results of the research, the communication planning 

that was carried out was first, the communicator planning, this planning 

was done by determining the communicator in conveying the message to 

the community and approaching. Second, message planning, this plan 

focuses on messages delivered to the community so that messages can be 

easily understood. Third, media planning, in this planning the mass media 

is really needed in terms of promoting the potential of what they have. 

Fourth, planning communicants, this plan focuses on the communicant 
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who will deliver the message. Fifth, feedback, activities in receiving 

responses from the community. 

 

Keywords: Communication Planning Analysis, East Kotawaringin 

Government, Program Making Sampit a Tourist Destination City. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.      Latar Belakang 

Pariwisata yang ada di Indonesia dapat dikembangkan menjadi lebih luas, 

sehingga sumber daya alam yang begitu kaya serta seni dan budaya yang beraneka 

ragam dapat menarik wisatawan. Indonesia memiliki jumlah penduduk terbanyak dan 

jumlah pulau hingga 17.000 an, menjadikan Indonesia lebih memiliki potensi 

pariwisata yang begitu besar. (Nyoman, 1990:15) Indonesia sudah memulai 

mempromosikan sektor pariwisata ke dunia internasional sejak masa pemerintahan 

Presiden Soeharto, pada tahun 1991. Selain sektor minyak dan gas, sector pariwisata 

juga memberikan devisa yang besar di Indonesia. Perolehan devisa negara dari sector 

pariwisata tahun 2011 menembus angka 8,5 miliar dolar AS atau sekitar Rp75 triliun. 

(http://poskota.co.id/berita-terkini/2011/12/30/tembus-rp-75-triliun-devisa-negara-

dari-pariwisata-tahun-201, diakses pukul 10.00 2 Juni 2018) 

Untuk meningkatkan perekonomian, sosial dan budaya yang ada di Indonesi, 

sektor pariwisata yang ada di Indonesia dimanfaatkan untuk dapat memperkuat 

system pemasaran produk unggulan yang dimiliki oleh berbagai macam daerah yang 

ada di Indonesia. Dalam sebuah negara brand memiliki peran penting, karena dengan 

adanya brand maka akan semakin mudah dalam memasarkan produk yang dimiliki 

dalam negara tersebut. Namun brand tetap sebagai pesan dalam proses komunikasi 

pemasaran, karena brand memiliki kontak dengan berbagai aspek komunikasi. 

Sebuah produk harus memiliki brand yang kuat, tujuannya agar strategi pemasaran 

dalam produk tersebut dapat dengan mudah dikenal dan sesuai dengan yang 

diinginkan masyarakat. (Hermawan, 2004:21-22) 

Pariwisata yang berada di berbagai daerah di Indonesia pasti akan 

memberikan pelayanan seperti menyediakan fasilitas penginapan bagi para wisatawan 

yang berkunjung. Hal ini diberikan agar wisatawan merasa nyaman, tidak hanya 

penginapan saja tetapi wisatawan akan di manjakan dengan kuliner berupa makanan 

http://poskota.co.id/berita-terkini/2011/12/30/tembus-rp-75-triliun-devisa-negara-dari-pariwisata-tahun-201
http://poskota.co.id/berita-terkini/2011/12/30/tembus-rp-75-triliun-devisa-negara-dari-pariwisata-tahun-201
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dan minuman yang merupakan dari usaha yang berdiri sendiri. Penyediaan 

transportasi untuk wisatawan yang berkunjung ke objek wisata juga di berikan 

sebagai fasilitas terpenting, serta adanya penyediaan angkutan wisata. (Utama, 

2017:5-6) 

Dalam menciptakan keunggulan dan kekuatan brand dibutuhkan pemerintah 

dan dukungan public yang sejalan. Pemerintah dan masyarakat dilibatkan agar proses 

pemasaran dan pengenalan keunggulan produk bisa berjalan dengan efesien dan 

efektif. kepemerintahan yang baik (good governance) tentunya melibatkan kemitraan 

(partnership) antara negara dan masyarakat. Dalam sebuah pemerintahan yang 

memiliki peran penting adalah masyarakat, masyarakat semakin menuntut pemerintah 

untuk menyelenggarakan kepemerintahan yang baik, sejalan dengan semakin 

tingginya tingkat pengetahuan dan kompetensi masyarakat. Kepemerintahan yang 

diinginkan oleh masyarakat haruslah mencakup semua mekanisme, proses dan 

lembaga yang merupakan saluran bagi rakyat untuk mengartikulasikan kepentingan - 

kepentingan mereka, melaksanakan hak -  hak hukum mereka, memenuhi kewajiban 

– kewajiban dan menyambung semua perbedaan – perbedaan yang dimiliki satu sama 

lain dan minimnya halangan yang menghabat kerja pemerintah. (Dwidjowijoto, 

2004:89-94) 

Untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam suatu program, perencanaan 

komunikasi memiliki peranan penting dalam menyusun strategi dan mewujudkan 

efektifitas komunikasi yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Beda halnya dengan 

komunikasi perencanaan yang digunakan untuk mengimplementasi program-program 

seperti pencitraan dalam sebuah program, memasarkan suatu program, 

menyebarluaskan informasi untuk program tersebut, melakukan kerja sama, atau 

melakukan pembangunan infrastruktur komunikasi.  

Selain itu perencanaan komunikasi juga diperlukan untuk mendukung proses 

pembangunan bangsa tetapi di satu sisi negara dan masyarakat juga diperlukan untuk 

membangun komunikasi itu sendiri. Dalam hal ini perencanaan komunikasi juga 

digunakan untuk mengetahui target sasaran, karakteristik pesan yang akan dibuat, dan 
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tipe media yang akan dipilih. Untuk menyukseskan suatu program maka 

stakeholdernya harus memahami tujuan yang ingin dicapai, oleh karena itu waktu 

yang tepat untuk membangun pemahaman terhadap perencanaan komunikasi adalah 

pada tahap awal dimulainya sebuah program. (Cangara,2013:41-44) 

Kabupaten Kotawaringin Timur (KOTIM) adalah salah satu kabupaten di 

provinsi Kalimantan Tengah, Ibu kota kabupaten ini terletak di Sampit. Potensi 

Sampit yang memiliki beraneka ragam kebudayaan, sejarah serta wisatanya. Melihat 

dari potensi yang dimiliki Sampit seperti wisata pantai ujung pandaran, wisata danau 

biru, wisata bukit batu, air terjun kalap dan sungai bakau. Pemerintah Kotawaringin 

Timur melihat bahwa potensi yang dimiliki Sampit dapat dimanfaatkan dalam 

mengembangkan Sampit menjadi lebih maju. Namun melihat dari pembangunan 

sector pariwisata yang belum memenuhi target, Pemerintah Kotawaringin Timur 

mulai membuat rencana dalam membangun sector pariwisata. 

Banyaknya potensi wisata yang dimiliki Sampit tetapi objek wisata yang 

sudah ada tidak dirawat sehingga menjadi rusak. Pemerintah Kabupaten 

Kotawaringin Timur menyadari potensi wisata yang dimiliki Kota Sampit dapat 

dijadikan potensi unggulan, sehinggan kunjungan wisatawan dapat meningkat. Oleh 

sebab itu  Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur melakukan rapat diskusi 

Bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan sector lainnya dalam membuat 

program menjadikan Sampit sebagai kota tujuan wisata tahun 2016-2021.  

Kebijakan politik yang diambil Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur di 

bawah komando H Supian Hadi dan Wakil Drs. H. Muhammad Taufiq Mukri, SH, 

MM di bidang Pariwisata ini sangat tepat. Sudah menjadi komitmen kepemimpinan 

mereka berdua untuk menempatkan sektor pariwisata sebagai sektor unggulan 

sekaligus menjadi satu dari sembilan program prioritas dalam Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kotawaringin Timur tahun 2016-2021. Untuk itu 

pemerintah Kotawaringin Timur terus berbenah serta membangun fasilitas penunjang 

lainnya. Dukungan dana dari pemerintah pusat juga sangat diharapkan agar 

pengembangan pariwisata makin cepat. 



 
 

4 
 

Keseriusan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam persiapan 

sampit sebagai Kota Tujuan Wisata 2016-2021 dapat ditunjukkan dengan tindakan 

yang nyata melalui perencanaan program komunikasi yang tepat dan efektif. Hal ini 

juga harus didukung dengan komunikasi dan koordinasi yang terencana dimulai dari 

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Dinas Pariwisata KOTIM dan para 

pelaku pariwisata termasuk juga seluruh komponen masyarakat, demi mewujudkan 

Kota Sampit sebagai Kota tujuan wisata tahun 2016-2021. 

Dengan melihat potensi yang dimiliki Sampit serta permasalahan yang ada 

dan komitmen Pemerintah Kota Waringin Timur, maka dari itu penulis ingin 

melakukan penelitian tentang rencana dan komunikasi yang dilakukan oleh 

Pemerintah Kotawaringin Timur yang berupaya menjadikan Sampit sebagai kota 

tujuan wisata 2016-2021. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

a. Bagaimana Analisis Perencanaan Komunikasi Pemerintah Kotawaringin 

Timur dalam upaya menjadikan Sampit sebagai kota tujuan wisata tahun 

2016-2021. 

b. Faktor pendukung dan penghambat dalam upaya menjadikan Sampit 

sebagai kota tujuan wisata tahun 2016-2021. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

a. Mendeskripsikan Analisis Perencanaan Komunikasi Pemerintah 

Kotawaringin Timur dalam upaya menjadikan Sampit sebagai kota tujuan 

wisata tahun 2016-2021. 

b. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam upaya menjadikan 

Sampit sebagai kota tujuan wisata tahun 2016-2021. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 
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 Manfaat penelitian dibedakan menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan 

manfaat praktis. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat 

sebagai berikut : 

 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

a. Memperkaya kajian ilmiah dibidang Ilmu Komunikasi tentang konsep 

Analisis Perencanaan Komunikasi Pemerintah Kotawaringin Timur 

dalam upayanya melakukan pembangunan dan pembenahan objek wisata 

yang ada di Sampit agar menjadi kota tujuan wisata tahun 2016-2021 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Untuk mendeskripsikan Analisis Perencanaan Komunikasi Pemerintah 

Kotawaringin  

Timur dalam upayanya melakukan pembangunan dan pembenahan objek 

wisata     

yang ada di Sampit agar menjadi kota tujuan wisata tahun 2016-2021 

b. Untuk memberikan gambaran secara jelas bagaimana kinerja Pemerintah 

Kotawaringin Timur dalam upaya menjadikan Sampit sebagai kota tujuan 

wisata tahun 2016-2021.  

 

1.5. Tinjauan Pustaka 

Pada penelitian ini, peneliti mengambil beberapa peneliti terdahulu yang 

berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian tersebut akan menjadi acuan 

bagi peneliti agar penelitian tersebut menjadi lengkap, selain itu dengan 

adanya beberapa penelitian terdahulu ini, peneliti dapat membandingkan 

penelitian tersebut agar lebih memadai. Adapunbeberapa penelitian terdahulu 

dibahaw ini : 

a.  Penelitian oleh Mangifera Marsya Nurulwaasi (2017, 

skripsi) Program Studi S1 Ilmu Administrasi Bisnis Fakultas 
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Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik dengan judul Analisis Strategi 

Promosi Dalam Pengembangan Pariwisata, studi pada 

Pariwisata Kabupaten Pesawaran. Hasil Penelitian 

menemukan, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten 

Pesawaran diharapkan dapat mengoptimalkan media internet 

sebagai media interaktif utamanya memiliki website pariwisata 

yang terintegrasi karena di era global internet merupakan 

sarana yang paling cepat dalam menyebarkan informasi 

pariwisata. Diperlukan inovasi seperti promosi melalui media 

sosial dan kreatifitas dalam melakukan promosi pariwisata 

sehingga berbagai keunggulan wisata dapat ditonjolkan dan 

mampu menarik lebih banyak wisatawan untuk berkunjung ke 

pariwisata Kabupaten Pesawaran. Perlunya membina 

komunikasi efektif seperti melakukan evaluasi yang 

berkesinambungan antara pihak-pihak yang berkaitan dibidang 

kepariwisataan khususnya pelaku usaha pariwisata. 

(Nurulwaasi, Skripsi, 2017: 87-88) 

b.  Penelitian yang dilakukan oleh Deskart Sotyo Djarmiko 

(2002, Skripsi) Program Studi Magister Administrasi Publik 

Universitas Gadjah Mada dengan judul Perencanaan Strategis 

Pengembangan Lembaga Partisipasi Masyarakat Dalam 

Pembangunan Pariwisata (Studi Kasus di Kawasan Wisata 

Baturraden Kabupaten Banyumas). Hasil Penelitian 

menemukan, dari penelitian lapangan yang menggunakan 

pendekatan diskripsi kualitatif dengan memanfaatkan data-data 

primer dan sekunder menghasilkan kekuatan internal yang 

dihadapi Disparbud sehubungan dengan pengembangan 

lembaga partisipasi masyarakat dalam pembangunan 

periwisata Kabupaten Banyumas, dapat disebutkan dalam 
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kekuatan dan kelemahan sebagai pengungkapan yang 

menunjukkan pengaruh kekuatan internal seperti kemampuan 

ekonomi Disparbud sampai saat ini baik, Struktur yang 

dimiliki Disparbud sudah baik, dan pola hubungan antar 

pemerintah, swasta, dan masyarakat yang dibangun oleh 

Disparbud sudah berjalan dengan baik.  

  Kelemahannya seperti SDM yang dimiliki oleh 

Disparbud sampai dengan saat ini didominasi oleh tamatan 

SLTA dan SD(rendah), Disparbud sampai saat ini masih 

miskin informasi terutama yang berhubungan dengan 

kepariwisataan pada umumnya, Disparbud dalam kegiatannya 

sampai saat ini belim banyak menyentuh masalah partisipasi 

masyarakat. Kekuatan eksternal yang dihadapi Disparbud 

sehubungan dengan pengembangan lembaga partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan pariwisata, dapat disebutkan 

dalam rangkuman peluang dan ancaman sebagai pengungkapan 

yang menunjukkan kekuatan eksternal yang mempengaruhi 

peluang seperti pengaruh lingkunan politik yang semakin 

demokratis mendorong terbentuknya Civil society sebagai 

ruang terbuka bagi masyarakat untuk dapat turut serta 

menentukan kebijakan perencanaan pembangunan. 

Diajukannya RUU “Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisataan, Di kawasan 

wisata Baturraden telah tumbuh Lembaga Pariwisata 

Masyarakat sejumlah 20 buah, Letak geografis dan bentang 

alam Kabupaten Banyumas penyediaan wisata alam dan 

budaya serta posisi yang menguntungkan bagi upaya 

menangkap peluang arus manusia melalui jalur pantura menuju 

ke jalur pantisel Pulau Jawa yang berpotongan dengan arus 
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jalur selatan Pulau Jawa, Kabupaten Banyumas secara umum 

telah mengalami pertumbuhan kunjungan pariwisata pada lima 

tahun terakhir, Baturraden memiliki pengaruh ekonomi cukup 

kuat pada desa-desa dan kota-kota di sekitarnya dalam bisnis 

pariwisata baik pada sektor informasi maupun sektor formal. 

Ancaman seperti proses percepatan Asean Free Trade 

Area (AFTA) dari tahun 2003 menjadi 2002, “Autonomy 

Panic” yang dialami oleh daerah dengan ketergantungan DAU 

kepada pemerintah pusat seperti Kabupaten Banyumas. Badan 

perwakilan desa yang cenderung mewakili kepentingan parpol 

tertentu di tingkat desa, gerak LPM dalam kepariwisataan tidak 

terkoordinasi, rendahnya tingkat pendidikan desa-desa 

penyengga pariwisata atau desa-desa yang secara langsung 

terpengaruhi dan mempengaruhi kepariwasataan di Baturraden, 

kurang berperannya lembaga-lembaga swasta.  

Strategi tepat yang digunakan seperti strategi 

menyelenggarakan pendidikan atau penataran entrepreneurship 

kepariwisataan di level formal melalui pendidikan atau 

penataran bagi PNS dan muatan lokal pendidikan SD sampai 

dengan SMU dan pada pendidikan informal. Strategi 

membentuk Forum Komunikasi Lintas Pelaku Pariwisata di 

Kawasan Wisata, strategi membentuk Dewan Pariwisata dan 

Kebudayaan Daerah yang bertugas menjadi alat komunikasi 

dan perencanaan di level daerah. Strategi membentuk Lembaga 

Ombudsmen kepariwisataan yang bertugas menjebatani setiap 

persoalan kemasyarakatan, strategi membentuk Forum 

Komunikasi Kepariwisataan Dinas Instansi Di Tingkat 

Kabupaten. (Djarmiko, Skripsi, 2002: 99-100) 
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 Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Hervita 

Sari (2015) Skripsi, Program Studi S2 Ilmu Komunikasi 

Universitas Gadjah Mada dengan judul Strategi Komunikasi 

Pemasaran Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten 

Sleman (Analisis Deskriptif Desa Wisata Di Kabupaten 

Sleman Dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Periode 

2010-2012). Hasil Penelitian menemukan, Strategi komuniaksi 

pemasaran pariwisata oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kabupaten Sleman menggunakan bauran pemasaran yaitu 

periklanan dan publisitas. Dengan terbatasnya dana yang 

dimiliki, hal ini membuat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kabupaten Sleman menjadi lebih memperhatikan proses 

publisitas sehingga dengan lebih focus terhadap publisitas 

diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan. (Sari, 

Skripsi, 2015: 110-111) 

c.   Promosi yang dilakukan oleh desa wisata di 

Kabupaten Sleman menggunakan berbagai macam media 

seperti media cetak, media elektronik dan tentunya media 

online. Penggunaan media tersebut dalam hal promosi 

memberikan dampak positif bagi desa wisata di Kabupeten 

Sleman, tidak hanya itu dalam strategi komunikasi pemasaran 

adanya tahapan-tahapan yang dilakukan seperti melakukan 

tahap perencanaan dimana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kabupaten Sleman merencanakan kegiatan apa saja yang akan 

dilakukan selama setahun kedepan. Selanjutnya tahap 

pelaksanaan yaitu mulai untuk menjalankan rencana yang 

sudah di rencanakan sebelumnya dan yang terakhir tentunya 

tahan evaluasi. 
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Kegiatan-kegiatan yang direncanakan disesuaikan 

dengan anggaran yang ada, kemudian pihak Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata Kabupaten Sleman mulai menentukan strategi 

komunikasi pemasaran yang akan dilakukan. Strategi yang 

dilakukan harus relevan dan sesuai agar mencapai tujuan yang 

sudah ditetapkan. Tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan, tahap 

yang meliputi indentifikasi audiens sasaran, memilih pesan, 

memilih media, menetapkan biaya promosi dan menghimpun 

balik. Tahap terakhir yaitu tahan evaluasi, dimana dilakukan 

proses pelaksanaan komunikasi pemasaran pariwisata 

terpantau dan dapat mengetahui keberhasilan dalam kegiatan 

yang sudah dilakukan. (Sari, Skripsi, 2015: 110-111) 

d.  Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Novi Ayu 

Wardani (2016, skripsi) Program Studi S2 Ilmu Komunikasi 

Universitas Gadjah Mada dengan judul Strategi Pemerintah 

Kota Solo Dalam Membangun City Branding (Studi Penelitian 

Deskriptif Kualitatif Tentang Strategi Komunikasi Pemasaran 

Pemkot Solo Dalam Membangun City Branding Solo Melalui 

Event SIPA(Solo Internasional Performing Arts). Hasil 

Penelitian menemukan, lima langkah strategi komunikasi 

pemasaran yaitu Identifying the target audience, target pasar 

sesuai dengan definisi Kotler dan amstrong.  

 mendapati temuan bahwa target pasar juga mencakup seniman-

seniman lokal, seniman nasional, dan seniman internasional 

yang sengaja diundang untuk terlibat dalam kegiatan SIPA 

2014. Specifying promotion objectives, kota Solo yang 

memiliki banyak tempat-tempat yang tentunya bersejarah dan 

bernilai budaya. Selain bertujuan SIPA dalam mengenal icon 

kota solo, juga untuk mengenal tradisi budaya yang masih 
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alami dan mengenal budaya yang sudah dipadupadankan 

dengan budaya modern. (Wardani, Skripsi, 2016: 100-101) 

  Setting the promotion budget, setelah ditelusuri dari 

empat metode umum dalam memutuskan besarnya anggaran 

SIPA community memutuskan besarnya anggaran 

menggunakan metode yang dikemukakan oleh Kotler dan 

Aesmastrong (2001:89) sesuai kemampuan yaitu metode 

menetapkan anggaran promosi pada level yang dianggap oleh 

manajemen mampu dikeluarkan oleh suatu organisasi. 

Selecting the right promotionsl tools, alat komunikasi 

pemasaran yang dijalankan meliputi penggunaan poster, leafet, 

flayer, baliho, dan videotron. Designing the promotion, pada 

langkah ini SIPA merancang sebuah desain pesan yang pas 

agar lebih menonjolkan maksud yang diharapkan sehingga 

dapat mempengaruhi serta membujuk masyarakat untuk 

tertarik menyaksikan event SIPA.  

Strategi komunikasi pemasaran yang dilakukan SIPA 

community yaitu membantu Pemerintah Kota Solo dalam 

menyuarakan dunia. Sesuai dengan tahap city branding yaitu 

blue print yang didapat dari hasil mapping survey dari 

competitive analysis. Faktor kesuksesan yang paling penting 

yaitu place marketing yang dikemukan oleh rainisto yaitu self 

action factor, yaitu faktor kesuksesan place marketing yang 

tergantung dari tim perencana atau tim peranvang place 

marketing itu sendiri, baik secara konseptual maupun praktikal 

atau tindakan. (Wardani, Skripsi, 2016: 100-101) 

e.  Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Soebagyo (2012, 

Skripsi) Fakultas Ekonomi Universitas Pancasil dengan judul 

Strategi Pengembangan Pariwisata Di Indonesia. Hasil 
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Penelitian menemukan, Upaya promosi pariwisata ke luar 

negeri tanpa diimbangi dengan pembenahan di dalam negeri 

tidak akan memberikan hasil yang optimal. Pemerintah harus 

waspada terhadap aksi terorisme global, tujuannya agar upaya 

yang selama ini dilakukan oleh pemerintah dapat tercapai. 

Tidak hanya itu culture dan heritage juga merupakan bagian 

penting dalam kegiatan pariwisata, tanpa adanya budaya maka 

pariwisata akan terasa hambar dan kering dan tidak akan 

memiliki daya tarik untuk di kunjungi.  

Dalam mengembangkan pariwisata suatu daerah 

haruslah memperhatikan dari segi potensi, peluang, tantangan 

dan strategi. Peluang yang dimiliki oleh suatu daerah seperti 

tempat wisata yang masih alami dan masih tradisional dapat 

dimanfaatkan. Tetapi hal tersebut tidak terlepas dari adanya 

kendala dan tantangan, masalah yang muncul yaitu rendahnya 

kualitas sumber daya manusia dan gangguan keamanan. Yang 

harus dilakukan dalam mengatasi masalah tersebut yaitu 

dengan membuat strategi pembangunan pariwisata dan 

menjamin perlindungan serta keamanan bagi para wisatawan. 

(Soebagyo, Jurnal Liquidity, Vol. 1, No. 2, Desember 2012: 

153-158) 

 

1.6. Kerangka Pemikiran 

1.6.1. Perencanaan Komunikasi 

Perencanaan komunikasi adalah seni dan ilmu pengetahuan dalam mencapai 

target khalayak dalam menggunakan saluran-saluran komunikasi pemasaran, 

misalnya periklanan, public relation / kehumasan, pengalaman-pengalaman atau 

surat. Ia konsen dalam memutuskan siapa yang menjadi target, kapan, dengan pesan 

apa dan bagaimana (Cangara, 2013: 23-25) 
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Perencanaan komunikasi adalah menentukan cara agar mendapatkan sumber 

daya komunikasi yang sesuai dengan tujuan organisasi. Media massa memiliki peran 

penting didalamnya, tetapi dalam hal menciptakan keterampilan dan mengubah 

perilaku individu dan kelompok membutuhkan rencana agar mencapai 

tujuan.(Cangara, 2013:47)  

Perencanaan komunikasi menggambarkan bagaimana cara yang dilakukan 

dalam mencapai sebuah tujuan komunikasi dan memberikan hasil evaluasi yang 

didapat dari penelitian. (Cangara, 2013: 43-45). 

Terdapat beberapa unsur didalam komunikasi seperti sumber ialah pihak yang 

menyampaikan atau mengirim pesan kepada penerima. Sumber sering disebut banyak 

nama atau istilah, antara lain; komunikator, pengirim. Pesan ialah pernyataan yang 

disampaikan pengirim kepada penerima. Pesan yang disampaikan dalam bentuk 

verbal (tertulis atau lisan) maupun nonverbal (isyarat) yang bisa dimengerti oleh 

penerima. Media ialah alat yang digunakan untuk memindahkan pesan dari sumber 

kepada penerima. Media yang digunakan berupa media massa seperti surat kabar, 

radio, film, televisi dan internet. Media lain seperti organisasi masyarakat, pesta 

rakyat, atau bisa menggunakan poster, leaflet, brosur, buku, spanduk, dan lain 

sebagainya. (Cangara, 2013: 36-37) 

Penerima ialah pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirim dari sumber 

kepeda penerima. Penerima bisa disebut sebagai sasaran, target, atau komunikan. 

Umpan balik atau feedback ialah tanggaopan yang diberikan oleh penerima sebagai 

akibat penerimaan pesan dari sumber atau bisa disebut efek atau pengaruh. (Cangara, 

2013: 37-38) 

Dalam sebuah negara dan organisasi agar dapat mencapai sebuah keberhasilan 

dalam program yang direncanakan harus memiliki dan menyusun perencanaan 

komunikasi dengan baik. Tujuannya agar program yang sudah dibuat dapat berjalan 

dengan logis, realistis, integrative, komprehensif, dan tentunya berjalan secara 

menyeluruh. Hal ini dilakukan agar tidak adanya pemborosan dalam anggaran, 

tenaga, serta waktu yang digunakan dalam program tersebut. Karena itu langkah yang 
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paling tepat dalam sebuah perencanaan komunikasi yaitu saat awal memulai sebuah 

program dan tentunya seluruh stakeholder juga harus bisa mengerti tujuan dari 

program tersebut.(Cangara, 2013:44-48) 

   Dalam hal ini perencanaan komunikasi dibedakan atas dua tipe yakni 

perencanaan komunikasi strategic dan perencanaan operasional. 

(Cangara, 2013:50-55)  

 

a. Perencanaan Komunikasi Strategik  

Kerzner (2001) menyatakan bahwa Perencanaan Strategik digunakan 

sebagai petunjuk dalam menjalankan program dimasa depan, dalam 5 

sampai 10 tahun kedepan rencana strategik digunakan oleh organisasi 

dalam program yang sudah disusun. Perencanaan strategik mengacu pada 

kebijakan komunikasi dalam pencapaian tujuan jangka Panjang dan 

menjadi kerangka dasar dalam perencanaan jangka pendek. 

  

Gambar 1.1 

Perencanaan Strategi 

 

Dasar Perencanaan Strategik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : (Cangara, 2013:51) 

Perencanaan 

Intuitif Antisipatif 

Perencanaan Jangka 

Panjang Formal 

Dasar prosedur melibatkan 

banyak orang menghasilkan 

seperangkat rencana tertulis 

Dasar pengalaman masa 

lalu, pertimbangan, cara 

berpikir reflektif 

PERENCANAAN STRATEGIK 
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   Perencanaan komunikasi jangka panjang yang dilakukan dalam waktu 

10 sampai 25 tahun harus dapat menentukan nilai, filosofi serta budaya 

yang kuat agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. (Cangara, 

2013:54)  

b. Perencanaan Komunikasi Operasional 

Adapun yang dimaksud dengan perencanaan operasional komunikasi, 

ialah perencanaan yang memerlukan tindakan dalam bentuk aktifitas 

yang dirancang untuk mencapai tujuan. Perencanaan operasional 

komunikasi dapat dibagi atas dua macam, yakni : 

1) Perencanaan infrastruktur komunikasi (hardware), yaitu perencanaan 

yang lebih mengarah ke alat-alat komunikasi dan piranti keras 

komunikasi yang dibutuhkan.  

2) Perencanaan program komunikasi (software), yaitu menentukan piranti 

lunak yang ada dalam perencanaan program. Tidak hanya itu 

perencanaan ini juga lebih mendalami tentang pengetahuan, 

keterampilan, serta struktur dari rencana program yang dilakukan. 

 

Perencanaan komunikasi dalam menyusun rencana diperlukan 

pendekatan sesuai dengan tujuan dan target sasaran yang dicapai. (2009) 

menyatakan pedekatan perencanaan dilakukan dengan dua cara, yakni  

a) Pendekatan Perencanaan Rasional Menyeluruh ; 

Merupakan kesatuan yang dilakukan berdasarkan dengan pendekatan 

dan dilandasi dengan kebijaksanaan umum, tujuannya agar apa yang di 

rencanakan dapat dicapai.  

b) Pendekatan Perencanaan Terpilah ; 

Merupakan perencanaan yang lebih mengarah keunsur atau subsistem, 

serta menjadi sebuah perencanaan yang pelaksanaannya lebih mudah 

dan realistis. 
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Dasar perencanaan komunikasi dapat dilihat dari beberapa konteks, yaitu 

sebagai proses dimana teori digunakan untuk menjelaskan gejala dan bukannya 

menjadikan teori sebagai pedoman untuk melakukan sesuatu dengan membuat 

proyeksi apa yang akan terjadi di masa depan. Selain itu juga digunakan untuk 

mendapatkan alternatife di dalam mengorganisasikan fungsi-fungsi perencanaan, 

pendekatan proses ini dimaksud untuk memperoleh pendekatan yang lebih 

komprehensif dan rasional. (Cangara, 2013:55)  

Perencanaan komunikasi yang memiliki kesamaan dengan sektor lain ini 

merupakan sebuah sistem yang dapat dilihat secara integral dalam sebuah 

perencanaan nasional. (Cangara, 2013:56). Perencanaan komunikasi merupakan 

komponen dari suatu sistem perencanaan multisektoral. Sebagai suatu komponen dari 

suatu sistem maka perencanaan komunikasi harus sejalan dengan sektor-sektor lain 

sehingga bisa diciptakan suatu prinsip penghematan (efisiensi) dan tepat guna 

(efektivitas) dengan mengurangi duplikasi yang tidak perlu. 

Perencanaan komunikasi sebagai teknologi, John Spencer mengusulkan agar 

dalam menyusun perencanaan komunikasi melakukan pendekatan dengan menyusun 

perencanaan komunikasi untuk jangka pendek dengan membuat proyeksi 

pertumbuhan dan perkembangan sistem komunikasi yang ada dan menyusun 

perencanaan komunikasi jangka panjang dengan mebuat proyeksi alternative untuk 

masa depan dengan jangka waktu yang cukup lama.  

Perencanaan komunikasi sebagai aktivitas ekonomi, yaitu pendekatan yang 

dapat melihat sejauh mana program-program komunikasi dapat dilaksanakan dengan 

tetap memperhitungkan tingkat efisiensi biaya serta keuntungan yang bisa diperoleh 

dan dapat juga melihat status pemilikan media. Perencanaan komunikasi sebagai 

evaluasi dimaksud untuk mendapatkan hasil yang efektif dari pelaksanaan program, 

utamanya untuk melakukan revisi atau perubahan jika dalam proses pelaksanaannya 

tidak sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. 

Model perencanaan komunikasi Philip Lesly terdapat beberapa komponen 

utama untuk menggerakkan sebuah kegiatan dan publik, maka komponen tersebut 
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yaitu menganalisis dan melakukan riset. Tidak hanya itu dilakukannya perumusan 

kebijakan, perencanaan program pelaksanaan dan melakukan kebijakan komunikasi. 

Sedangkan dalam public ada dua tahapan penting yaitu umpan balik dan 

dilakukannya evaluasi dari program tersebut.(Cangara, 2013: 24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 

Model Perencanaan Komunikasi Oleh Philip Lesly 
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Sumber : (Cangara, 2013:74) 

 

Dalam organisasi atau sebuah lembaga diperlukannya tenaga khusus untuk 

menyelesaikan berbagai macam masalah dalam komunikasi. Untuk mengetahui 

permasalahan yang dihadapi maka gunakanlah analisis dan riset, serta mencakup 

strategi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Di tahap perencanaan 

pelaksanaan tentunya sudah terlebih dahulu di tetapkan dan tahap kegiatan 

komunikasi menjadi kegiatan yang selalu dilakukan untuk menyebarluaskan 

informasi diberbagai macam media massa. 

Publik adalah komponen kedua yang menjadi sasaran kegiatan organisasi dan 

bisa bermacam – macam tergantung tipe kegiatan organisasi. Umpan balik dapat 

diketahui melalui riset dengan cara mengedarkan kuesioner, wawancara, atau melalui 

focus group discussion. Tujuannya untuk mengetahui pendapat, ide, keluhan, dan 

sasaran dari khalayak. Berdasarkan pendapat, ide, keluhan, dan saran dari khalayak 

tersebut dijadikan bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan dalam rangka 

perbaikan, peningkatan, dan penyesuaian program yang akan dilakukan oleh 

organisasi atau lembaga pelaksana. (Cangara, 2013: 75) 

 

1.6.2. Analisis SWOT 

Dalam analisi SWOT terdapat peralatan yang bisa digunakan untuk mengukur 

S (Strengths) = Kekuatan – kekuatan yang dimiliki, W (Weakness) = Kelemahan – 

kelemahan yang ada, O (Opportunities) = Peluang – peluang yang mungkin bisa 

diperoleh, dan T (Threats) = Ancaman – ancaman yang bisa ditemui. (Cangara, 

2013:106-107) 

Kaitan antara keempat elemen analisis tersebut, dapat dilihat pada gambar berikut : 

 

Gambar 1. 3 

Model Analisis SWOT 

 

Internal Assessment of 

the Organization 
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Sumber : (Cangara, 2013:107) 

 

Strengths (kekuatan) merupakan kondisi yang terdapat dalam organisasi, 

proyek atau konsep instansi yang ada. Kekuatan yang dianalisis merupakan faktor 

yang terdapat dalam tubuh organisasi, proyek atau konsep instansi itu sendiri seperti : 

(Cangara, 2013:107-108) 

Dalam melaksanakan sebuah pembangunan disuatu daerah dibutuhkannya 

konsep yang tepat, tujuannya agar pembangunan dapat berjalan dengan baik. 

Dibutuhkannya beberapa konsep seperti memberikan pelayanan kepada masyarakat 

dengan memanfaatkan sarana dan prasarana, memberikan informasi terkait 

pembangunan daerah. Menjalin hubungan secara sinergis dengan media-media, serta 

meningkatkan kualitas kinerja bagian humas agar dapat memberikan pelayanan yang 

baik kepada kalangan pers dan masyarakat.  

Dalam kekuatan sumber daya manusia, memiliki SDM untuk pelayanan 

informasi yang cukup memadai. SDM memiliki kemampuan menggunakan fasilitas 

dan teknologi media, semua sub bagian telah memiliki komputer dengan jumlah yang 

beragam dan adanya kesadaran pentingnya data yang akurat dan terintegrasi. Didalam 

kekuatan pengelolaan manajerial terdapat pengorganisasian yang berjalan dengan 

What are our Weakness? What are our strengths? 

SWOT ANALYSIS 

What are our Threats? What are our Opportunities? 

External Assessment of 

the Environment 
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baik, memiliki team work yang bagus dan terdapat kebijakandi bidang pelayanan 

informasi dituangkan dalam SK Walikota. 

Adanya sebuah kesadaran akan pentingnya komunikasi dan kolaborasi, 

kelemahan itu sendiri merupakan sebuah kondisi yang sering ditemukan di dalam 

organisasi-organisasi. Sehingga dalam organisasi kelemahan itu sendiri di analisis, 

perlu diketahui bahwa proyek atau sebuah konsep instansi seperti : (Cangara, 

2013:108-109) 

Kelemahan sumber daya manusia, terdapat professional SDM perlu 

ditungkatkan dalam pelayanan informasi. Diklat SDM untuk pelayanan informasi 

masih rendah dan tidak kontinyu, perawatan fasilitas kurang diperhatikan. 

Kebanyakan tidak punya penanggung jawab kerusakan atau tidak ada teknisi. Yang 

kedua, kelemahan pengelolaan manajerial. Pelaksanaan program terkadang masih 

mengalami gangguan sehingga belum sepenuhnya berlangsung dengan baik, 

ketersediaan dan kualitas peralatan antar subbag tidak merata. SDM dibidang 

teknologi informasi dan komunikasi antar Subbag tidak merata, serta kurangnya 

pemanfaatan teknologi akan tertinggal dari daerah lain. (Cangara, 2013: 108-109) 

 Menurut Freddy Rangkuti (2004: 18) analisis SWOT merupakan faktor 

terpenting dalam merumuskan strategi perusahaan, strategi yang digunakan yaitu 

dengan lebih memaksimalkan kekuatan dan peluang yang dapat dijadikan sebagai 

kunci dalam strategi perusahaan. Sedangkan hal yang perlu diperhatikan yaitu lebih 

dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman yang nantinya akan terjadi dalam 

perusahaan. Menurut Philip Kotler, analisis SWOT digunakan dalam mengevaluasi 

sebuah penelitian dengan lebih memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan 

ancaman yang akan dihadapi. (Kotler, 2000: 8) Di dalam analisi SWOT terdapat 

lingkungan internal dan lingkungan eksternal yang terdapat di suatu organisasi. 

Bagian opportunities menjadi keunggulan dalam sebuah peluang, karena 

dalam keadaan apapun walaupun diluar organisasi bisa dijadikan sebuah peluang. 

Threats merupakan sebuah masalah yang memberikan dampak yang dapat 

mengganggu suatu organisasi, proyek yang akan dilakukan, atau sebuah konsep. 
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(Cangara, 2013: 107) Yang pertama masyarakat sudah mengenal internet, membuat 

mereka lebih suka mendapat informasi lewat web. Tuntutan masyarakat akan 

transparansi dan data/informasi yang salah dapat menjerumuskan. Keamanan dan 

penyalahgunaan data, tuntutan kecepatan pelayanan dalam masyarakat. Penyediaan 

data/informasi yang tidak berkualitas dapat menurunkan wibawa pemerintah, tuntutan 

masyarakat akan informasi dan pelayanan, dan masyarakat semakin kritis. 

  Komponen kekuatan dan kelemahan ini masuk kedalam ranah internal 

organisasi, keduanya memiliki hubungan yang erat dengan sumber daya serta 

manajemen organisasi. Oleh karena itu kedua komponen ini disebut dengan asesmen 

internal organisasi, sedangan peluang dan ancaman masuk kedalam ruang lingkup 

masyarakat. Keduanya dapat ditentukan dengan komunikasi, jaringan dan bisa 

melalui kerja sama dengan orang lain. (Cangara, 2013: 109) 

 

1.6.3. Komunikasi Pemerintah 

Komunikasi pemerintah adalah kegiatan pemerintah untuk menyampaikan 

ide, program yang akan dilaksanakan atau menyampaikan gagasan kepada 

masyarakat. Pemerintah maupun masyarakat bisa menjadi komunikator dalam 

meyampaikan berbagai macam ide maupun gagasan, karena pemerintah dan 

masyarakat harus dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan yang 

diinginkan.(Dwidjowijoto, 2004:52-53) 

 

 

 

Gambar 1.4 

Komunikasi Pemerintah 
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Komunikasi pemerintah merupakan komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah 

kepada masyarakat dalam menyampaikan beraneka ragam ide-ide, gagasan, maupun 

program-program yang akan dilakukan. Dalam hal ini tidak hanya pemerintah saja 

yang berhak menyampaikan sebuah ide, program, atau gagasan, tetapi masyarakat 

juga memiliki hak dalam menyampaikan ide dan gagasan. Setelah terkumpulnya ide 

maupun gagasan dari pemerintah maupun masyarakat, maka dilakukannya 

pembangunan yang bertujuan agar keinginan masyarakat dapat tepenuhi. (Erliana, 

2005:89).  

Menurut PBB melalui UNDP yang mendefinisikan pemerintah yang baik sebagai: 

“pelaksanaan wewenang ekonomi, politik, dan administratif untuk 

mengelola urusan negara di semua tingkat. Kepemerintahan yang baik 

mencakup semua mekanisme, proses dan lembaga yang merupakan 

saliran bagi rakyat untuk mengartikulasikan kepentingan-kepentingan 

mereka, melaksanakan hak-hak hukum mereka, memenuhi kewajiban-

kewajiban mereka dan menyambung perbedaan-perbedaan mereka”.  

Komunikasi Pemerintah adalah komunikasi yang digunakan oleh para manajer 

dalam melakukan proses memenejemeni setiap organisasi, tujuannya karena 

komunikasi sangat mempengaruhi dalam pencapaian tujuan bersama sehingga perlu 

untuk diposisikan di dalam tahapan manajemen organisasi mulai dari perencanaan 

sampai pengendalian.(Dwidjowijoto, 2004:121) 

1.7. Metodologi 
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1.7.1. Objek Penelitian 

Adapun objek yang menjadi bahan penelitian yaitu Dinas Pariwisata 

Kotawaringin Timur dan Bupati atau Wakil Bupati Kotawaringin Timur. 

1.7.2. Waktu Dan Lokasi  

Periode penelitian dilakukan selama 3 bulan,  dimulai dari bulan Oktober sampai 

Desember 2017. Lokasi penelitian di kantor Dinas Pariwisata Kotawaringin Timur 

dan Bupati Kotawaringin Timur. Alamat : Jl. Jenderal Sudirman, Mentawa Baru 

Hulu, Mentawa Baru/Ketapan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah 

74311, Indonesia. 

1.7.3. Metode Penelitian 

Metode penelitian kualitatif adalah metode yang dilakukan secara alami, karena 

peneliti melakukan penelitian bersama objek yang apa adanya tanpa adanya rekayasa 

yang dibuat-buat. 

(http://www.diaryapipah.com/2012/05/pengertian-penelitian-kualitatif.html/, 

diakses 28 Mei 2017 pukul 09.00 ) 

Penelitian  

Penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2009: 15) merupakan metode yang 

digunakan peneliti dalam meneliti objek penelitian yang alami, yaitu mengumpulkan 

dari objek yang benar-benar asli tanpa direkayasa. Dalam hal ini pengambilan data 

dilakukan dengan menggabungkan analisis yang bersifat induktif atau kualitatif dan 

hasilnya akan lebih memperhatikan makna generalisasinya. Sehingga peneliti sering 

menggunakan metode penelitian kualitatif dalam penelitian yang dilakukan, karena 

pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode wawancara langsung 

sehingga lebih mudah dan mendapatkan lebih banyak data. 

 

1.8. Paradigma Pendekatan  

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivitas yaitu 

paradigma yang lebih menguatkan suatu pengamatan dan objektivitas untuk 
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menemukan sebuah ilmu pengetahuan. Paradigma pendekatan ini lebih 

memperhatikan dari segi ilmu sosialnya, seperti melakukan penelitian secara 

langsung agar mendapatkan hasil yang maksimal dan dapat mengetahui perilaku 

sosial. 

 

1.9. Teknik Pengumpulan Data 

1.9.1. Observasi 

Pengertian Observasi menurut Supriyati (2011:46) adalah sebagai berikut : 

“suatu cara untuk mengumpulkan data penelitian dengan mempunyai sifat dasar 

naturalistik yang berlangsung dalam konteks natural, pelakunya berpartisipasi secara 

wajar dalam interaksi.”  

Pengertian Observasi menurut Sugiyono (2009:144) adalah sebagai berikut : 

“Teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila di bandingkan dengan 

teknik yang lain. Observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek alam 

yang lain.” 

1.9.2. Wawancara 

Pengertian wawancara menurut Soebagyo dalam jurnal liquidity, vol 1. no. 2 

(2012:39) adalah sebagai berikut : 

“Suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan 

mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. wawancara bermakna 

berhadapan langsung antara interview dengan responden, dan kegiatannya dilakukan 

secara lisan.” 

Pengertian wawancara menurut Esterberg yang diterjemahkan oleh Sugiyono 

(2009:72) adalah sebagai berikut : 

“Pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, 

sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.” 

Pengertian wawancara menurut Supriyati (2011:48) adalah sebagai berikut : 
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“Cara yang umum dan ampuh untuk memahami suatu keinginan atau kebutuhan 

,wawancara adalah teknik pengambilan data melalui pertanyaan yang diajukan 

secara lisan kepada responden.” 

 

1.9.3. Dokumentasi 

Menurut Hamidi (2004:72), data informasi yang didapat dari berbagai macam 

lembaga, organisasi maupun perorangan, serta dokumentasi dapat memperkuat hasil 

dari penelitian. Menurut Sugiyono (2013:240), dalam dokumentasi peneliti akan 

melakukan pengumpulan data dilokasi penelitian secara lebih detail dan menyeluruh. 

Menurut Arikunto (2006:231), pengumpulan data variabel yang dilakukan oleh 

peneliti ini bisa di dalam sebuah catatan, bisa melalui transkrip, buku, surat kabar, 

berbagai majalah, agenda, dan lain sebagainya  

1.10. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan Teknik analisis interaktif, dalam Teknik analisis 

ini peneliti harus mengumpulkan data-data penelitian dilapangan, melakukan reduksi 

data, menyajikan data yang sudah dibuat dan menyimpulkan hasil dari data yang 

didapat peneliti dilapangan. Menurut Moleong (2004:280-281), “Analisis data adalah 

proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan 

uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan tempat dirumuskan hipotesis kerja 

seperti yang disarankan oleh data”. Langkah-langkah analisis data menurut Miles dan 

Huberman (1992:15-19), yaitu mengumpulan secara langsung data-data dalam sebuah 

lokasi penelitian dengan cara wawancara, observasi, dan tentunya 

mendokumentasikan data di lokasi. Selanjutnya reduksi data yaitu lebih 

memfokuskan terhadap proses seleksi  data kasar yang ada didalam penelitian, 

langkah berikutnya yaitu menarik kesimpulan terhadap penelitian langsung yang 

dilakukan dilapangan. 
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BAB II 

DESKRIPSI UMUM OBJEK PENELITIAN 

2.1. Sejarah Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur 

 Kota Sampit yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah, tepatnya berada di 

Kabupaten Kotawaringin Timur ini mempunyai beraneka ragam wisata, budaya, 

hingga kuliner yang memiliki daya tarik tersendiri dari daerah lain. Keunggulan yang 

dimiliki oleh Sampit ini dimanfaatkan sebagai daya tarik dalam menarik perhatian 

para wisatawan agar berkunjung. Pembangunan dan pembenahan objek-objek wisata 

hingga jalan-jalan yang kurang di perhatikan mulai di perbaiki agar wisatawan yang 

berkunjung merasa nyaman. Serta potensi wisata air yang menjadi daya tarik bagi 

wisatawan luar maupun wisata lokal dan dengan letak Sampit yang berada di tepi 

Sungai Mentaya membuat ekonomi menjadi lebih maju.  

(https://kotimkab.go.id/pemerintahan/profil-daerah/sejarah-kotim.html, diambil pukul 

15.00 27 November 2018) 

 Di bawah kepemimpinan Bupati H. Supian Hadi, S. Ikom dan wakil Bupati H. 

M. Taufiq Mukri, menjabat di periode 2010-2015 dan 2016-2021. Kota Sampit 

memiliki perkebunan yang cukup luas, sehingga banyak pengusaha yang melakukan 

https://kotimkab.go.id/pemerintahan/profil-daerah/sejarah-kotim.html
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perdagangan. Pemerintah Kotawaringin Timur melakukan berbagai macam program 

didasari oleh faktor yang sesuai dengan otonomi daerah yang ada di Sampit. Terdapat 

beberapa faktor dalam seperti memberdayakan masyarakat, menumbuhkan kreativitas 

masyarakat yang beraneka ragam, meningkatkan peran masyarakat menjadi lebih 

aktif. 

(https://kotimkab.go.id/pemerintahan/profil-daerah/sejarah-kotim.html, diambil pukul 

15.00 27 November 2018) 

 

Dalam Proses mempercepat pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Timur 

dengan luas wilayah 50.700 kilometer persegi. Terjadi pemekaran menjadi tiga 

Kabupaten yaitu Kabupaten Kotawaringin Timur beribukota Sampit ini menjadi 

induk dari setiap kabupaten dengan luas 16.496 kilometer persegi dengan memiliki 

sepuluh kecamatan, Kabupaten Seruyan beribukota kuala pembuang dengan luas 

16.404 memiliki lima kecamatan , dan Kabupaten Katingan beribukota di kasongan 

ini memiliki luas 17.800  dengan sebelas kecamatan.Pemekaran yang ini dilakukan 

berdasarkan dengan UU Nomor 5 Tahun 2002, hal ini bertujuan agar pemekaran yang 

dilakukan didasari dengan hukum. 

(https://kotimkab.go.id/pemerintahan/profil-daerah/sejarah-kotim.html/,diambil pukul 

10.00 28 September 2018) 

 

2.2. Geografis Sampit 

a) Kondisi Geografis Sampit 

Ibu kota dari Kabupaten Kotawaringin Timur terletak di Sampit, dengan 

memiliki luas wilayah 16.496 Km2 dan pada tahun 2010 memiliki jumlah penduduk 

kurang lebih 373.842 jiwa. Bupati Kotawaringin Timur adalah H. Supian Hadi, S. 

Ikom dengan Wakil Bupati Kotawaringin Timur H. Drs. Taufik Mukri, SH. MM. 

Kabupaten ini memiliki 13 Kecamatan, 132 Desa dan 12 kelurahan yang terletak 

diantara 11100’50’’-11300’46’’ BT dan 0023’14’’-3032’54’’ LS, dengan memiliki 

batas-batas wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur : 

https://kotimkab.go.id/pemerintahan/profil-daerah/sejarah-kotim.html
https://kotimkab.go.id/pemerintahan/profil-daerah/sejarah-kotim.html/,diambil
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a. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Katingan; 

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa; 

c. Sebalah Barat berbatasan dengan Kabupaten Seruyan;  

d. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Katingan. 

(https://kotimkab.go.id/pemerintahan/profil-daerah/kondisi-geografis.html,diambil 

pukul 11.00 27 September 2018) 

b) Iklim 

Kabupaten Kotawaring Timur secara umum memiliki iklim topis berupa 

musim kemarau dan musim hujan. Pada bulan-bulan tertentu saja musim tersebut 

dapat terlihat seperti bulan Juni sampai bulan September tergolong musim kemarau, 

pada bulan Oktober sampai bulan Mei tergolong musim penghujan. Terjadinya curah 

hujan tertinggi pada bulan April yaitu sekitar 443 mm, sedangkan bulan Agustus 

menjadi curah hujan terendah sekitar 83 mm. Curah hujan ini terjadi sekitar sepuluh 

tahun terakhir, adanya jumlah hari hujan selama tiga tahun terakhir pada tahun 2006 

sampai 2008 dan rata-rata berjumlah 187 hari. Pada bulan April sekitar 22 hari 

menjadi hari dimana curah hujan terbanyak, sedangkan 6 hari pada bulan September 

menjadi curah hujan terkecil. Suhu udara maksimum yang terjadi antara 31,0oC, 

sedangkan suhu minimumnya antara 21,3oC-23,4oC, dan dapat diukur bahwa 

kelembaban udara yang terjadi sekitar 85,58%.(BMG Kab. Kotim, 2008). 

 

Gambar 2.1 

Grafik curah hujan Kabupaten Kotawaringin Timur 

https://kotimkab.go.id/pemerintahan/profil-daerah/kondisi-geografis.html
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Sumber : https://kotimkab.go.id/pemerintahan/profil-daerah/kondisi 

geografis.html?showall=&start=1(diakses 27 September 2018) 

Pada gambar 2.1 menunjukkan naik dan turunnya curah hujan, seperti sepuluh 

tahun terakhir di tahun 1999-2008 memperlihatkan dengan jelas pergerakan curah 

hujan terkecil dan terbesar. Dibulan April tercatat menjadi curah hujan terbanyak 

dengan jumlah 22 hari, sedangkan curah hujan terkecil terletak pada bulan September 

dengan jumlah 6 hari dengan. Dengan beraneka ragam curah hujan setiap bulannya 

membuat suhu udara menjadi berubah-ubah, suhu maksimal 31,0°C – 33,8°C dan 

suhu minimum 21,3°C – 23,4°C, dan kelembaban udara 85,58%.(BMG Kab. Kotim, 

2008) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 

https://kotimkab.go.id/pemerintahan/profil-daerah/kondisi%20geografis.html?showall=&start=1
https://kotimkab.go.id/pemerintahan/profil-daerah/kondisi%20geografis.html?showall=&start=1
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Grafik hari hujan Kabupaten Kotawaringin Timur selama tiga tahun terakhir 

(2006-2008) dan Rataannya  

 

Sumber : https://kotimkab.go.id/pemerintahan/profil-daerah/kondisi 

geografis.html?showall=&start=1(diakses 27 September 2018) 

Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki karakter hujan tersendiri. Pola 

rataan curah hujan selama 10 tahun terakhir (1999-2008), memperlihatkan curah 

hujan yang sangat tinggi sepanjang tahun seperti yang diperlihatkan pada Gambar 

2.2. menunjukkan periode basah di kawasan tersebut terjadi pada Nopember-April. 

Pada periode tersebut curah hujan berkisar dari 198 mm yang terjadi pada Juni hingga 

443 mm yang berlangsung pada bulan April. Total curah hujan selama periode basah 

terhitung sebesar 3056 mm dengan rataan 254,6 mm. 

Periode kering kawasan Kabupaten Kotawaringin Timur berlangsung tidak 

selama periode basahnya. Kalau dilihat yang terjadi dari tahun 2002-2006 Juli-

Oktober saja, yaitu berkisar 1-67 mm. Dimana selama sepuluh tahun terakhir maka 

yang menjadi bulan terkecil curah hujannya terjadi pada Agustus, sebayak 83 mm. 

https://kotimkab.go.id/pemerintahan/profil-daerah/kondisi%20geografis.html?showall=&start=1
https://kotimkab.go.id/pemerintahan/profil-daerah/kondisi%20geografis.html?showall=&start=1
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Kondisi curah hujan yang demikian menjadikan kawasan Kabupaten 

Kotawaringin Timur tergolong sebagai kawasan yang cukup basah. Relatif lebih 

lamanya periode basah dibandingkan dengan periode kering menjadikan pasokan air 

tawar yang menuju ke badan-badan perairan, khususnya badan perairan laut pun 

menjadi relatif lebih berlimpah. Fenomena seperti ini memungkinkan salinitas estuari 

Kumai hampir pasti terjaga pada derajat payau di sepanjang musim, kecuali di 

tempat-tempat terjadi pertukaran air laut-air tawar yang kuat, seperti di sekitar mulut 

estuari. 

c) Salinitas Perairan 

Salinitas air laut secara sederhana didefinisikan sebagai kandungan zat padat 

terlarut (dalam gram) yang terdapat dalam satu kilogram air laut sehingga salinitas 

memiliki satuan ppt (parts per thousand) atau ‰. Di lautan terbuka salinitas lapisan 

permukaan bervariasi dengan kisaran 33-37‰. Variasi ini secara umum merupakan 

fungsi keseimbangan evaporasi-presipitasi yang berkaitan dengan iklim. Daerah 

equatorial yang mengalami hujan paling deras merupakan area bersalinitas minimum.  

Salinitas permukaan di perairan Kalimantan Tengah, sebagai bagian wilayah 

equatorial, pada (pertengahan) September 2007 berada dalam kisaran 33-33,5‰ 

(Gambar 2.3).Nilai salinitas semakin meningkat menuju ke laut lepas di Laut Jawa. 

Pada periode ini Laut Jawa tampaknya dipengaruhi oleh dua massa air besar, yakni 

massa air yang melewati Selat Karimata di sebelah timur dan massa air yang 

melintasi Selat Makasar. Massa air yang melewati Selat Karimata cenderung 

bersalinitas (lebih) rendah, yakni berkisar 32-33‰. Massa air yang melintasi Selat 

Makasar merupakan bagian dari Arus Lintas Indonesia (ARLINDO) yang berasal dari 

Pasifik Utara. Massa air jenis ini relatif bersalinitas lebih tinggi, yakni 34-35‰ 

 

Gambar 2.3 
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Susupan salinitas tinggi massa air Pasifik Utara tampak menjulur dari Selat 

Makasar menuju ke Laut Jawa hingga bagian pesisir selatan Kalimantan. (b) 

Sebaran salinitas permukaan di perairan Teluk Sampit, Kalimantan Tengah 

tampak menunjukkan salinitas yang berkisar sekitar 21,5-25‰.  

 

Sumber :https://kotimkab.go.id/pemerintahan/profil-daerah/kondisi 

geografis.html?showall=&start=1(diakses 27 September 2018) 

Kondisi salinitas estuari Teluk Sampit, seperti menjadi karakter beragam 

estuari lain, menunjukkan gradasi ketawaran yang semakin meningkat ke arah hulu 

dan semakin asin menuju hilir. Kisaran salinitas di diperairan Kecamatan Mentaya 

Hilir Selatan berkisar antara dari 0-2‰, ini mencirikan masih sebagai perairan tawar. 

Tapi kalau diperhatikan lebih ke muara/hilir terlihat salinitas perairan mulai naik 

yaitu berkisar antara 2-6‰, ini sudah mencirikan sebagai perairan payau (estuaria) 

atau sudah merupakan daerah transisi antara perairan tawar dan laut.  Sedangkan 

daerah lebih ke hilirnya lagi, yaitu Kecamatan Teluk Sampit sudah merupakan daerah 

perairan laut.  Kecamatan Teluk Sampit ini dicirikan dari salinitasnya yang cukup 

tinggi, berkisar antara 17-21,5‰.  

https://kotimkab.go.id/pemerintahan/profil-daerah/kondisi%20geografis.html?showall=&start=1
https://kotimkab.go.id/pemerintahan/profil-daerah/kondisi%20geografis.html?showall=&start=1
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d) Suhu 

Suhu permukaan laut secara temporal berubah sesuai dengan musim akibat 

variasi jumlah radiasi sinar matahari yang datang. Kendati demikian variasi musiman 

suhu di daerah equator tidak ditandai dengan kuat, yakni sekitar 2oC. Secara umum 

suhu permukaan laut lebih tinggi di musim panas dibandingakn dengan di musim 

dingin. 

Suhu permukaan laut di perairan selatan Kalimantan Tengah khususnya dan 

Laut Jawa pada umumnya di pertengahan September 2007 memperlihatkan pola-pola 

juluran penyebaran terutama asal Samudera Pasifik Utara melalui Selat Makasar, di 

samping asal Samudera Hindia yang memasuki sistem arus Laut Jawa melalui Selat 

Lombok. Suhu permukaan Pasifik Utara relatif lebih tinggi senilai sekitar 29oC 

dibandingkan dengan suhu di Samudera Hindia bagian selatan Lesser Sunda Islands 

yang berkisar di sekitar 25oC (Gambar 2.4a.). 

Pengaruh suhu permukaan yang tinggi dari Samudera Pasifik juga terlihat 

mendominasi  perairan Laut Cina Selatan hingga Selat Karimata di sebelah barat 

Pulau Kalimantan. Di bagian selatan perairan Kalimantan Tengah pola suhu 

permukaannya mengindikasikan hasil percampuran massa air antara kedua samudera 

sehingga nilainya pun bergerak pada kisaran 28-29oC (Gambar 2.4b.). Nilai suhu 

permukaan yang demikian beserta sebaran pola-polanya mengindikasikan relatif lebih 

besarnya pengaruh Samudera Pasifik Utara di perairan Kalimantan Tengah (dan Laut 

Jawa) dibandingkan dengan pengaruh dari Samudera Hindia. 

Gambar 2.4 

a) Sebaran suhu permukaan di Laut Jawa yang mengindikasikan pengaruh 

penyebaran suhu permukaan massa air asal Selat Makasar. (b) Perairan 

Kalimantan Tengah dironai oleh sebaran suhu permukaan senilai 28-29oC. 
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Sumber : https://kotimkab.go.id/pemerintahan/profil-daerah/kondisi 

geografis.html?showall=&start=1(diakses 27 September 2018) 

Gambar 2.5 

Sebaran Suhu di sekitar perairan Teluk Sampit

 

Sumber :   https://kotimkab.go.id/pemerintahan/profil-daerah/kondisi 

geografis.html?showall=&start=1(diakses 27 Sempteber 2018) 

2.3. Potensi Wisata Sampit 

https://kotimkab.go.id/pemerintahan/profil-daerah/kondisi%20geografis.html?showall=&start=1
https://kotimkab.go.id/pemerintahan/profil-daerah/kondisi%20geografis.html?showall=&start=1
https://kotimkab.go.id/pemerintahan/profil-daerah/kondisi%20geografis.html?showall=&start=1
https://kotimkab.go.id/pemerintahan/profil-daerah/kondisi%20geografis.html?showall=&start=1
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Sampit Kotawaringin Timur memiliki potensi wisata yang sangat beragam 

mulai dari desinasi alamnya , kebudayaan, kuliner dan berbagai aneka hiburan. 

Potensi-potensi pariwisata tersebut adalah : 

a. Wisata Alam 

1) Danau Burung 

Obyek ini berada di desa Lempuyang, Kecamatan Teluk Sampit sebelum 

Pantai Ujung Pandaran, letaknya berada ditengah gurun pasir yang sangat luas 

dikelilingi oleh pepohonan perdu. Danau ini sangat luas tidak kurang dari 100 ha. 

Uniknya danau ini terdapat banyak pulau-pulau kecil di tengahnya, ada yang 

berurukuran besar maupun berurukuran kecil. Pulaupulau ini sering digunakan 

berbagai macam jenis burung yang berimgrasi untuk membuat sarang untuk 

bertelur dan membesarkan anaknya, kebanyakan burung yang bersarang disini 

adalah jenis burung laut atau burung pemakan ikan karena di danau ini ikan cukup 

banyak. Bagi sarang yang terlalu rendah kadang-kadang jadi mangsa buaya yang 

juga banyak hidup di danau ini. Dipinggiran danau pulau-pulau ini banyak sekali 

tumbuhan Bakung.Untuk menuju obyek wisata ini dapat ditempuh melalui 

perjalanan darat kurang lebih 1,5-2 jam perjalanan selanjutnya menggunakan 

kelotok selama 30 menit. (http://www.disbudparkotim.com/2016/06/15/danau-

burung/, diakses pukul 13.00 2 Januari 2018) 

2) Hutan Sagonta Kota 

Untuk mengunjungi obyek wisata ini dapat ditempuh melewati sungai dengan 

menggunakan kapal motor / kelotok dengan waktu tempuh setengah jam 

perjalanan dari Kota Sampit, sambil menikmati pemandangan dan melihat 

aktivitas masyarakat dengan menyusuri pinggiran sungai Mentaya.  

(http://www.disbudparkotim.com/2016/06/15/hutan-sagonta-kota/, diakses pukul 

13.00 2 Januari 2018) 

 

3) Tumbang Koling 

http://www.disbudparkotim.com/2016/06/15/danau-burung/
http://www.disbudparkotim.com/2016/06/15/danau-burung/
http://www.disbudparkotim.com/2016/06/15/hutan-sagonta-kota/
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Potensi wisata yang dimiliki berupa Sandung dapat dimanfaatkan untuk 

menarik perhatian para wisatawan, dengan beraneka ragam corak kuno dan 

modern menjadikan wisata ini seperti wisata religi dan artistik. Dengan adanya 

potensi wisata ini maka pembenahan objek tersebut harus dilaksanakan, dengan 

memperbaiki dan menambah fasilitas dapat memberikan kenyamanan bagi para 

wisatawan yang dating. Dengan banyaknya perkebunan Kelapa Sawit membuat 

perjalanan selama 2 jam dari Kota Sampit menuju ke lokasi wisata menjadi tidak 

terasa lama, tidak hanya itu masih banyaknya binatang seperti orang hutan yang 

berkeliaran dengan bebas membuat perjalanan semakin menyenangkan karena 

wisatawan dapat langsung memberikan. 

 (https://www.disbudparkotim.com/2016/06/15/tumbang-koling/, diakses pukul 

13.00 26 April 2017) 

 

4) Riam Sandung Angui 

Riam ini terletak di Desa Tumbang Manya, Kecamatan Antang Kalang 

melalui perjalanan darat, kurang lebih 4 – 5 jam perjalanan dari Kota Sampit 

sampai ke Kecamatan Antang Kalang dan kurang lebih 30 menit menuju Riam 

Sandung Angui. Riam tersebut diberi nama demikian dikarenakan di dekat riam 

tersebut terdapat sebuah Sandung seseorang yang bernama Angui. Pada musim 

kemarau memiliki tingkat kemiringan 600, sedangkan pada musim penghujan 

airnya naik hingga menyentuh bibir tepian sungai. Pada bagian sisi kirinya 

terdapat hamparan batu yang mempesona, pada sisi tebing sungai dapat dijelajahi 

dengan berjalan kaki. Riam ini sangat cocok untuk arung jeram, sebelah utara 

kurang lebih 50 meter dari riam ini ada sebuah gundukan batu pada bagian tengah 

sungai terdapat sebuah pulau yang ditumbuhi rerumputan dimana ditengah-

tengahnya terdapat 3 buah bangunan yang diberi nama “Bayan” oleh masyarakat 

setempat dikeramatkan, digunakan sebagai tempat Pemujaan. Hal yang menarik 

dan unik dari Bayan ini posisinya selalu berada di permukaan air, walaupun air 

sedang pasang atau pun ketika air surut saat kemarau.  

https://www.disbudparkotim.com/2016/06/15/tumbang-koling/
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(http://www.disbudparkotim.com/2016/06/15/riam-sandung-angui/, diakses pukul 

13.00 2 Januari 2018) 

 

5) Pantai Ujung Pandaran 

Pantai Ujung Pandaran berada dalam wilayah Kecamatan Teluk Sampit, kira-

kira 85 Km ke arah Selatan  Kota Sampit. Pantai ini memiliki pemandangan yang 

indah dan berpasir putih, juga relatif masih terjaga keasliannya, sangat cocok 

sebagai tempat untuk bersantai bersama keluarga atau kerabat sambil melakukan 

aktivitas atau sekedar duduk-duduk sambil menikmati semilir angin dan ditemani 

oleh deburan ombak yang menjilati bibir pantai. 

Pantai Ujung Pandaran dapat dicapai dengan menggunakan transportasi darat 

berupa kendaraan roda dua atau roda empat dengan jarak tempuh sekitar 2 (dua) 

jam perjalanan. Bagi pengunjung yang ingin bermalam disana telah tersedia 

penginapan berupa Rumah Betang yang di lengkapi dengan fasilitas yang cukup 

memadai seperti listrik, air tawar, peralatan memasak, bantal guling yang dapat di 

sewa dengan tarif terjangkau. Di sekitar pantai ini juga terdapat sebuah kuburan 

tua yang di keramatkan karena diyakini merupakan kuburan seorang ulama, 

tempat ini sering di datangi para peziarah. 

(http://www.disbudparkotim.com/2016/06/15/pantai-ujung-pandaran/, diakses 

pukul 10.00 27 September 2018) 

Wisata Budaya 

1) Museum Kayu Sampit 

Objek wisata musium kayu ini sudah ada pada tahun 2004 tepatnya pada 

tanggal 6 Oktober yang diresmikan oleh Bapak M. Wahyudi K. Anwar selaku 

Bupati Kotawaringin Timur. Musium kayu ini menjadi tempat bagi para 

wisatawan untuk mengetahui berbagai macam perkayuan yang ada di Kabupaten 

Kotawaringin Timur, koleksi peralatan jaman  dulu, sejarah, alam, arkeologi, 

kebudayaan dan lainnya. (https://www.disbudparkotim.com/2016/06/15/meseum-

kayu-sampit/, diakses pukul 09.00 26 April 2017) 

http://www.disbudparkotim.com/2016/06/15/riam-sandung-angui/
http://www.disbudparkotim.com/2016/06/15/pantai-ujung-pandaran/,%20diakses
https://www.disbudparkotim.com/2016/06/15/meseum-kayu-sampit/
https://www.disbudparkotim.com/2016/06/15/meseum-kayu-sampit/
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2) Wisata Desa Basawang 

Obyek wisata ini terletak di Desa Basawang, Kecamatan Teluk Sampit berada 

di pinggiran Sungai Mentaya yang menjadi salah satu urat nadi perekonomian 

Kabupaten Kotawaringin Timur. Untuk dapat melihat secara langsung 

keberadaaan dan populasi Bekantan dapat dilakukan pada pagi hari atau sore hari 

menjelang malam menggunakan kelotok/kapal motor, sambil menyusuri hutan 

mangrove disekitarnya.Selain obyek wisata Bekantan para wisatawan juga dapat 

mengunjungi dan melihat industri rumah tangga pembuatan Gula Kelapa. Dapat 

secara langsung melihat para petani memanjat, menyadap sampai pada proses 

memasak dan pengemasan gula kelapa.  

(https://www.disbudparkotim.com/2016/06/15/wisata-desa-basawang/, diakses 

pukul 09.00 26 April 2017) 

3) Betang Tumbang Gagu 

Betang Tumbang Gagu terletak di Kecamatan Antang Kalang, kira-kira 190 

Km dari Kota Sampit, dapat dicapai dengan menggunakan transportasi darat dan 

sungai memakan waktu sekitar 5-6 jam perjalanan. Sepanjang perjalanan terdapat 

panorama alam yang menarik, juga melewati riam-riam yang cukup menantang. 

Pembangunan Betang Tumbang Gagu dimulai pada tahun 1870 dan baru selesai 

pada tahun 1878, pembangunan rumah betang ini dirintis oleh Singa Jaya Antang 

bin Lambang, Pangkong Iding, Tuyang Busou, Boruk Dowut dan Lambang Dadu 

(Ayah Anting). 

Betang Tumbang Gagu adalah rumah tradisional Suku Dayak yang cukup 

besar sehingga dapat di huni oleh beberapa Kepala Keluarga. Betang ini masih 

terjaga keberadaannya meskipun bangunannya sudah mulai lapuk dimakan usia. 

Arsitektur rumah betang ini sederhana tetapi unik karena dalam pembangunannya 

tidak menggunakan paku hanya menggunakan pasak.  

(http://www.disbudparkotim.com/2016/06/15/betang-tumbang-gagu/, diakses 

pukul 13.00 2 Januari 2018) 

 

http://www.disbudparkotim.com/2016/06/15/wisata-desa-basawang/
http://www.disbudparkotim.com/2016/06/15/betang-tumbang-gagu/
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b. Wisata Kuliner 

1) Kapal Wisata 

Kapal terapung yang unik dan nyaman ada di sampit, lokasinya berada di 

dermaga Pusat Perbelanjaan Mentaya (PPM) di tepian Sungai Mentaya. Dibuat 

pada tahun 2007 oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dibawah 

naungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.Kapal ini selain dijadikan tempat 

refreshing juga bisa dipakai menyusuri Sungai Mentaya untuk menikmati 

panorama alam dan aktivitas masyarakat di sepanjang tepian Sungai 

Mentaya.Kapal ini juga dapat menjadi pilihan yang refresentative untuk 

mengadakan rapat dengan kapasitas 60 orang, pada malam hari kapal wisata 

berubah fungsi sebagai tempat hiburan dengan live music dan mini cafe yang 

selalu siap dengan menu masakan Indonesia tentunya dengan taste yang nikmat.  

(http://www.disbudparkotim.com/2016/06/15/kapal-wisata/, diakses pukul 13.00 

2 Januari 2018) 

 

c. Wisata Hiburan Dan Rekreasi 

1) Taman Mentaya / Taman Kota 

Taman Mentaya atau yang lebih dikenal oleh masyarakat Sampit sebagai 

Taman Kota merupakan tempat ruang terbuka hijau yang menjadi tempat rekreasi 

favorit yang murah meriah bagi warga kota sampit. Terletak di tengah kota, 

sehingga sangat mudah untuk dikunjungi oleh siapapun yang ingin bersantai di 

tempat ini.Tempat ini ramai dikunjungi pada sore dan malam hari, karena banyak 

terdapat pedagang kaki lima yang menjajakan berbagai jenis makanan, pakaian, 

asesoris dan mainan anak-anak. Pada pagi haripun tempat ini selalu ramai 

dikunjungi bagi mereka yang ingin olah raga ataupun sekedar jalan-jalan sambil 

menghirup udara pagi.  

(http://www.disbudparkotim.com/2016/06/15/taman-mentaya-taman-kota/, 

diakses pukul 13.00 2 Januari 2018) 

 

http://www.disbudparkotim.com/2016/06/15/kapal-wisata/
http://www.disbudparkotim.com/2016/06/15/taman-mentaya-taman-kota/
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2) Ikon Patung Ikan Jelawat 

Obyek wisata ini berada pada posisi yang strategis karena terletak dipinggir 

sungai Mentaya yang berdekatan dengan Pusat Perbelanjaan Mentaya (PPM) dan 

Pelabuhan Habaring Hurung. Sangat cocok sebagai tempat untuk bersantai 

bersama keluarga sambil menikmati aktifitas di Sungai Mentaya pada sore 

hari.Ikon Kabupaten Kotawaringin Timur “Patung Ikan Jelawat” diresmikan pada 

tanggal 21 Februari 2015 oleh Bupati Kotawaringin Timur, yaitu H. Supian Hadi, 

S. Ikom dan juga ditandai dengan aksi Pemecahan Rekor Muri, yaitu Makan Ikan 

Jelawat Terbanyak, yang diikuti oleh 4500 peserta.  

(http://www.disbudparkotim.com/2016/06/15/ikon-patung-ikan-jelawat/, diakses 

pukul 13.00 2 Januari 2018) 

 

2.4. Visi dan Misi Sampit 

A. Visi : 

Demokratis, Adil, Maju, Aman, Indah-Lestari, Mandiri, Taqwa, Profesional 

B. Misi : 

Mewujudkan Kabupaten Kotawaringin Timur yang Asri dan Lestari, 

Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia, Mengembangkan Industri 

Pengolahan, Mengembangkan sektor pertanian yang sesuai dengan lahan di 

Kotawaringin Timur, Mengembangkan Kondisi Sosial Politik yang Demokratis, 

Saling Tenggang Rasa, Persatuan, dan Aman, Meningkatkan Pelayanan Fasilitas 

Sosial, mewujudkan Masyarakat yang Beriman dan Bertaqwa, Pemerataan 

Pembangunan Sarana Prasarana Ekonomi, Meningkatkan Pelayanan Sarana dan 

Prasarana Permukiman Melakukan Pencegahan dan Penanganan Bencana, 

Meningkatkan Profesionalisme Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Kotawaringin Timur, Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Pemerintahan 

Kabupaten Kotawaringin Timur. 

(http://bappeda.kotimkab.go.id/index.php/visi-dan-misi/, diakses pukul 11.00 27 

September 2018) 

http://www.disbudparkotim.com/2016/06/15/ikon-patung-ikan-jelawat/
http://bappeda.kotimkab.go.id/index.php/visi-dan-misi/
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2.5. Lambang Sampit 

 

Gambar 2.6.  

Lambang Kabupaten Kotawaringin Timur 

 

Sumber :https://kotimkab.go.id/pemerintahan/profil-daerah/arti-lambang.html(diakses 

27 September 2018) 

 

  Lambang dari Kota Sampit ini memiliki arti yang berbeda-beda, bentuk dari 

lambing tersebut seperti sebuah perisai yang melambangkan sebuah pertahanan yang 

kokoh. Dibagian segi empat berwarna hijau memiliki arti kesuburan dan kemakmuran 

masyarakat yang ada, warna putih dalam lambing tersebut memiliki arti kesucian dan 

kejujuran. Warna merah melambangkan berani dan kepahlawanan, warna kuning 

memiliki arti setia dan keluhuran, serta hitam memiliki arti keteguhan. Di bagian 

dalam perisai tersebut terdapat lambang-lambang yang memiliki sebuah arti seperti 

terdapat lambang bintang segi lima atau bintang lima ini melambangkan Pancasila 

sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pohon beringin melambangkan 

awal sejarah dari nama Kotawaringin, akar serta lima kelompok daun rimbunnya 

melambangkan pengayoman yang berasaskan Pancasila. Memiliki akar tunjang 

sebanyak delapan buah melambangkan bulan kemerdekaan Republik Indonesia dan 

warna hijau pada lambang tersebut memiliki arti kesuburuan bagi daerah 

Kotawaringin Timur. Terdapat gambar perahu patai yang memiliki arti sebagai alat 
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khas daerah yang digunakan untuk transportasi laut, di bagian bawahnya terdapat 

gambar satu aliran sungai yang melambangkan aliran sungai mentaya. Mantau dan 

sipet dalam lambang tersebut memiliki arti bahwa nenek moyang suku Dayak 

menggunakan alat Mandau sebagai senjata tradisional jaman dulu, padi merupakan 

bahan makanan pokok Bangsa Indonesia dan empat puluh lima butir melambangkan 

tahun Republik Indonesia Merdeka. Lambang berbentuk Kapas memiliki arti sebagai 

bahan sandang masyarakat Indonesia dan tujuh belas bijinya melambangkan tanggal 

Republik Indonesia Merdeka. Tangkai yang terdapat pada kapas dan padi yang saling 

bersilangan di artikan dengan tujuh belas lingkaran tali, dimana angka ini 

melambangkan di sahkan Daerah Kotawaringin Timur sebagai daerah otonom. Di 

bagian bawah padi dan bintang segi lima terdapat tali yang melingkari tajau dan 

mengikat pada kapas ini melambangkan suatu persatuan yang memiliki ikatan yang 

tidak dapat dipisahkan dengan di sinari cahaya keagungan Pancasila yang di 

keluarkan oleh bintang segi lima. Di bagian bawah terdapat pita kuning yang 

didalamnya tertulis habaring hurung yang artinya gotong royong. 

 

2.6. Demografis Sampit 

  Jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2015 sekitar 426.176 

orang, yang terdiri dari 225.087 orang penduduk laki-laki atau 52,82 persen dan 

201.089 orang penduduk perempuan atau 47,18 persen. Persebaran penduduk pada 

setiap kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

43 
 

 

 

 

 

Gambar 2.7 

Jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2015. 

 

 

 

Sumber: KDA 2016 (BPS, 2016; diolah) 

(http://www.disbudparkotim.com/2016/06/15/jumlah-penduduk/, diaksespukul 

14.00 2 Januari 2018) 

 

2.7. Program Pemerintah 

Dengan telah dilantiknya Bupati Kotawaringin Timur dan Wakil Bupati 

Kotawaringin Timur masa bakti 2016-2021, pada tanggal 17 Pebruari 2016 

http://www.disbudparkotim.com/2016/06/15/jumlah-penduduk/,%20diakses
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berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.32-

6529 Tahun2015 Tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Kotawaringin Timur 

Provinsi Kalimantan Tengah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia Nomor 132.32-6530 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil 

Bupati Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, melekat kewajiban untuk 

menyusun RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021 merupakan 

pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun serta perwujudan amanat Pasal 260 

ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang 

menyatakan bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana 

pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan 

nasional. Selanjutnya berdasarkan pasal 264 ayat (4) dinyatakan bahwa Perda tentang 

RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. 

Program Aksi yang akan dilaksanakan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati 

Kotawaringin Timur, dalam mewujud Sampit di Kabupaten Kotawaringin Timur 

sebagai tempat tujuan wisata, serta melaksanakan Trisakti yang terdiri dari 3 pilar 

yaitu berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi dan 

berkepribadian dalam bidang kebudayaan. Janji Bupati dan Wakil Bupati tersebut 

dapat dilihat pada gambar 2.2.  

 

Gambar 2.8 

Janji Bupati dan Wakil Bupati KOTIM 
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Sumber : https://kotimkab.go.id/informasi-publik/transparansi-informasi/dokumen-

perencanaan.html(diakses pukul 11.00 28 September 2018) 

Dalam mewujud Sampit di Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai tempat 

tujuan wisata, Bupati dan Wakil Bupati mulai melakukan pembangunan di sejumlah 

kawasan yang memiliki potensi wisata. Adanya pembangunan yang dilakukan 

bertujuan agar tempat-tempat yang baru ataupun yang pada zaman dulu memiliki 

potensi wisata tidak terbengkalai begitu saja. Sampit memiliki banyaknya potensi 

wisata yang menarik dan memiliki beranekaragam budaya yang ada di dalamnya. 

Pembangunan yang dilakukan disejumlah objek wisata memiliki dampak positif bagi 

masyarakat sekeliling yang memiliki sentra industri kerajinan dari kayu, dan lain 

sebagainya.  

https://kotimkab.go.id/informasi-publik/transparansi-informasi/dokumen-perencanaan.html(diakses
https://kotimkab.go.id/informasi-publik/transparansi-informasi/dokumen-perencanaan.html(diakses
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Jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Kotawaringin Timur dari tahun 

ke tahun menunjukan peningkatan. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan yang 

cukup signifikan terjadi pada periode 2013-2014, dimana jumlah kunjungan pada 

tahun 2013 sebanyak 30.000 maka pada tahun 2014 menjadi 57.465 atau mengalami 

pertumbuhan sebesar 91,55 persen. 

Gambar 2.9 

Jumlah Kunjungan Wisatawan Ke Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2013-

2014 

 

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab Kotim 

 

RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021 berpedoman pada 

RPJPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2005-2025 dan memperhatikan selalu 

kondisi lingkungan di daerah, serta memperhatikan hasil evaluasi terhadap 

pelaksanaan RPJMD pada periode sebelumnya, susunan beberapa pendekatan seperti 

melakukan pendekatan politik.  Kegiatan pemilihan Kepala Daerah yang ditentukan 

berdasarkan program pembangunan, selain itu melakukan pendekatan Teknokratik 

dengan menggunakan metode dan kerangka pemikiran ilmiah. Pendekatan Partisipatif 

juga merupakan pendekatan untuk mendapatkan aspirasi serta menciptakan rasa 

memiliki, Pendekatan yang tidak kalah penting yaitu dengan menggunakan 

pendekatan Atas ke Bawah dan Bawah ke Atas. Dengan menggunakan pendekatan ini 

maka hasil dari musyawarah bersama masyarakat mengenai perencanaan 

pembangunan dapat di selaraskan.  

(http://bappeda.kotimkab.go.id/wp-content/uploads/2017/11/RPJMD-20162021.pdf/, 

diambil pukul 10.00 2 Januari 2018) 

 

 

http://bappeda.kotimkab.go.id/wp-content/uploads/2017/11/RPJMD-20162021.pdf/
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 Pada bab ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian yang dilakukan dalam 

rentan waktu dua minggu, yang berkaitan judul karya ilmiah peneliti yaitu “Analisis 

Perencanaan Komunikasi Pemerintah Kotawaringin Timur Dalam Menjadikan 

Sampit Sebagai Kota Tujuan Pariwisata Tahun 2016-2021”. Penelitian dilakukan di 

Pemerintahan Kotawaringin Timur dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kotawaringin Timur.  

Dalam pengambilan data di Pemerintahan Kotawaringin Timur peneliti hanya 

bisa mewawancarai Wakil Bupati Kotawaringin Timur karena pada saat itu Bupati 

sedang ada kegiatan diluar kota. Kemudian peneliti mengambil data di kantor Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata, sekaligus mewawancarai Kepala DISKEBPAR. 

Informasi yang didapatkan dari kedua narasumber sudah leng kap dan sudah 

memenuhi pertanyaan peneliti. 

Data-data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian akan disajikan dan 

dianalisis dengan metode kualitatif untuk mendeskrisikan realitas yang sebenarnya 

dengan dijabarkan secara sederhana dan mudah dipahami. Kemudian deskripsi data-

data tersebut dianalisis kembali menggunakan teori yang telah dijabarkan pada bab 

sebelumnya, untuk mengetahui perencanaan komunikasi yang dilakukan oleh dua 

narasumber yaitu : 

1. Drs. H. M. Taufiq Mukri, SH., MM, wakil Bupati Kotawaringin Timur 

2. Drs. Fajrurrahman, M.M, kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

 

3.1. Kebijakan Komunikasi Pemerintah Kotawaringin Timur Dalam 

Menjadikan Sampit Sebagai Kota Tujuan Pariwisata 2016-2021 

Pemerintah Kotawaringin Timur merupakan pemerintahan yang dipimpin 

oleh Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur.Dalam menjalankan program 

yang telah dibuat, Pemerintahan Kotawaringin Timur memberikan kepercayaan 

kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam melaksanakan program. Pemerintah 

Kotawaringin Timur telah menetapkan berbagai peraturan sesuai undang-undang 
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yang berlaku dan program pariwisata unggulan untuk menjawab dinamika 

kebudayaan dan pengembangan fisik dan non fisik.  

3.1.1. Undang-undang 

Prinsip yang menjadi pedoman Pemerintah dan masyarakat dalam 

melestarikan budaya dan pariwisata di Sampit. Prinsip inilah yang membuat 

masyarakat lebih menjaga dan merawat budaya maupun objek-objek wisata yang 

memiliki daya tarik tersendiri. Seperti yang disampaikan oleh Drs. H. M. Taufiq 

Mukri, SH., MM 

“Kita berdasarkan undang-undangdasar 1945 bahwa kita ingin 

mensejahterakan masyarakat, memakmurkan masyarakat. Jadi untuk 

mensejahterakan dan memakmurkan masyarakat kita  melihat potensi 

yang ada di daerah ini. Potensi tambang itu tidak berapa tahun kalau 

digali itu akan habis. Perkebunan mungkin masih bisa bertahan, tapi 

untuk pendapatan daerah masih minim. Hingga kita berharap dari 

pariwisata ini lah yang kemungkinan bisa kita kembangkan untuk 

menambah pendapatan asli daerah dan kita berharap bahwa dengan 

adanya pariwisata ini disamping menarik para wisatawan juga kita 

bisa memajukan daerah kita menjadi daerah yang sejajar dengan 

daerah-daerah lain.” (Drs. H. M. Taufiq Mukri, SH., MM. Wakil 

Bupati Kotawaringin Timur (13/03/2018)). 

Hal ini juga diungkapkan oleh Drs. Fajrurrahman, M.M. Kepala Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata bahwa adanya peraturan-peraturan yang diterapkan untuk 

masyarakat agar tetap menjaga asset budaya dan pariwisatanya. 

“Kita kan ada yang namanya bersosialisasi ke masyarakat bahwa 

sebenarnya itu milik mereka, karna kalau itu dijaga mereka juga akan 

merasa nyaman. Termasuk juga saat ini aset-aset dari budaya milik 

masyakat kita upayakan itu bisa terjaga dengan baik dan kita 

fasilitasi, seperti misalkam kita berikan pemahaman bahwa itu 

penting untuk dijaga seperti situs-situs budaya dan juga ada hal-hal 

yang mungkin bisa kita fasilitasi misalnya danau biru itu kan dikelola 

oleh masyarakat, itu disebut pelaku usaha kepariwisataan.”(Drs. 

Fajrurrahman, M.M. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

(22/03/2018)). 

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa Wakil Bupati kotawaringin 

sangat memikirkan masyarakatnya dalam hal mensejahterakan dan memakmurkan 

masyarakat terutama disekitar objek wisata. Oleh karena itu Wakil Bupati 
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Kotawaringin timur melihat potensi apa saja yang ada diobjek wisata tersebut, lalu 

dikembangkan dan dibangun agar menarik perhatian wisatawan. Kepala Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui 

bersosialisasi agar masyarakat lebih tau dan ikut serta dalam menjaga dan merawat 

objek wisata yang ada di daerah mereka. 

3.1.2. Program Pembangunan Fisik 

Program pembangunan yang dibuat oleh Pemerintah Kotawaringin Timur 

memiliki tujuan dalam menjadikan Sampit sebagai kota tujuan pariwisata tahun 2016-

2021. Sampit memiliki potensi wisata yang tidak kalah dengan daerah-daerah 

lainnya, oleh karena itu Pemerintah KOTIM membuat program pembangunan ini agar 

Sampit menjadi lebih maju dan berkembang. Seperti yang di katakan Drs. H. M. 

Taufiq Mukri, SH., MM 

“Yang pertama kabupaten KOTIM ini luasnya 16.496 itu nanti sudah 

diajukan kepemerintah pusat untuk pemekaran. Pemekaran ini bagian 

utara itu daerah tambang dan kebun, jadi daerah yang tertinggal ini 

kurang lebih 9000 itu daerah sebagian hulu dan tengah dan selatan. 

ini potensinya agak kurang hanya berharap dengan pertanian dan 

perkebunan. Jadi tujuannya karena kedepan tambang yang ada 

ditempat kita ini apabila digali kan habis sedangkan ada potensi lain 

pariwisata yang memungkinkan bisa dikembangkan kenapa tidak kita 

kembangkan. Jadi dengan hilangnya pendapatan kita dari daerah hulu 

ada enam kecamatan yang akan memisahkan diri dari kabupaten 

kotim yaitu jadi kotawaringin utara, jadi kita ini berupaya menggali 

potensi lain. Salah satunya disamping pertanian juga adalah 

pariwisata, kita punya pantai, kita punya objek-objek yang 

memungkinkan bisa kita kembangkan. Misalnya danau burung, pantai 

satiru juga belum itu karena infrastrukturnya belum sampai kesana. 

makanya dalam 2018 kedepan kita tetap memperjuangkan agar dari 

sampit ini ke pantai satiru itu bisa jadi apabila sudah jadi disamping 

itu membuka isolasi daerah juga untuk pengembangan objek wisata 

disampit.” (Drs. H. M. Taufiq Mukri, SH., MM. Wakil Bupati 

Kotawaringin Timur (13/03/2018)). 

 Kabupaten KOTIM ini telah diadakannya pemekaran dibagian utara yaitu 

daerah tambang dan kebun, daerah sebagian hulu dan tengah dan juga selatan ini 

potensinya agak kurang karena hanya berharap dengan pertanian dan perkebunan 
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saja. Karena itu dengan adanya potensi wisata yang ada maka mulailah dilakukannya 

perbaikan dan pembangunan objek wisata yang memiliki tujuan agar dapat 

meningkatkan pendapatan yang ada dihulu dan daerah lainnya. Karena apabila 

potensi wisata yang ada ini dibiarkan dan tidak dikembangkan, maka daerah ini tidak 

akan maju dan akan tertinggal dari daerah-daerah lainnya. 

Dalam program pembangunan pariwisata ini Pemerintah memperhatikan agar 

pembangunan yang dilakukan dapat berorientasi terhadap kemajuan ekonomi, sosial 

dan budaya daerah Sampit. Seperti yang di katakan Drs. H. M. Taufiq Mukri, SH., 

MM 

“Kita membangun kepariwisataan ini juga untuk menggenjot 

perekonomian daerah, menunjang perekonomian daerah dengan 

terbukanya pariwisata dengan sendirinya ada penyerapan tenaga 

kerja. Sudah itu meningkatkan pendapatan masyarakat melalui 

pembuatan sovenir atau tempat-tempat tinggal di objek wisata dan 

juga kita akan memperbaiki imprastruktur. Dengan memperbaiki 

imfrastruktur berarti masyarakat sekitar infrastruktur jalan itu akan 

juga menikmati dan misalnya daerah sebrang itu yang kearah pantai 

satiru itukan kalau jalannya sudah ada dan bagus, insyaallah 

daerahnya akan terbuka dan tidak tertinggal lagi.”(Drs. H. M. Taufiq 

Mukri, SH., MM. Wakil Bupati Kotawaringin Timur (13/03/2018)). 

Pembangunan objek wisata yang dilakukan harus memperhatikan 

perekonomian daerah. Karena dengan memperhatikan ekonomi, sosial dan budaya 

yang ada, masayarakat yang ada disekitar objek wisata akan meningkat 

pendapatannya. Dengan berkunjungnya wisatawan keobjek wisata tersebut 

masayarakat yang ada disekitar kawasan objek wisata dapat menjual cendramata 

ataupun hasil olahan makanan dari ikan. Pembangunan objek wisata yang sudah ada 

dilakukan pembenahan dan fasilitas yang ada diobjek wisata tersebut dikembangkan 

kembali agar wisatawan akan merasa lebih nyaman. 

Program pembangunan dan pembenahan yang dibuat oleh Pemerintah 

Kotawaringin Timurtelah sesuai dengan kondisi internal daerah. Pembangunan objek 

wisata yang bertujuan agar menarik perhatian wisatawan, seperti yang disampaikan 

oleh Drs. H. M. Taufiq Mukri, SH., MM 
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“Iya sudah, karna itu program kita itu kan sudah dikaji sudah dibahas 

lintas sektor. Jadi misalnya kita mengutamakan pembangunan 

pariwisata jelas itu kaitannya dengan pembangunan infrastruktur 

untuk menunjangnya. Disamping kita menggalakan pembangunan 

objek wisata itu sendiri. selain itu kita juga membikin promosi”, 

kemungkinan yang pertama untuk memancing wisatawan, yang 

kedua memancing para infestor, yang ketiga sebagai landasan kita 

meminta atau memohon kepemerintah provinsi dan pusat untuk 

membangun dana pembangunan pariwisata dan 

infrastrukturnya.”(Drs. H. M. Taufiq Mukri, SH., MM. Wakil Bupati 

Kotawaringin Timur (13/03/2018)). 

Pemerintah Kotawaringin Timur selalu memperhatikan terlebih dahulu 

kondisi internal daerah terkait pembangunan. Pembangunan objek wisata dan 

infrastruktur yang dilakukan oleh Pemerintah Kotawaringin Timur ini bertujuan agar 

objek wisata yang ada diSampit dapat menarik perhatian wisatawan dalam negeri 

maupun luar negeri. Adanya sumber daya yang digunakan untuk menunjang 

tercapainya tujuan Sampit sebagai kota wisata, seperti yang disampaikan oleh Drs. H. 

M. Taufiq Mukri, SH., MM 

“Sumber daya yang kita manfaatkan itu yang pasti itu adalah sumber 

daya alam yang ada, misalnya daerah ujung pandaran itu ada 

pantainya. sudah itu kita menggalakan atau memperbaiki ikon daerah 

sehingga itu menjadi tempat kunjungan wisata didalam kota sampit. 

Disamping kita juga berupaya membenahi situs” budaya kita, 

misalnya kalau budaya itu rumah betang di tumbang gagu. Itu kita 

masih mencoba untuk meningkatkan jalan menuju ke lokasi soalnya 

jauh ke pedalaman. Jalannya juga belum tuntas karena kemaren kita 

ingin membangunnya terkena kawasan hutan produksi jadi harus 

minta persetujuan pemerintah pusat untuk pinjam pakainya atau 

pelimpahan dari kementrian kehutanan kepada kementrian PU dan 

kementrian dalam negeri.”(Drs. H. M. Taufiq Mukri, SH., MM. 

Wakil Bupati Kotawaringin Timur (13/03/2018)). 

Dalam mencapai tujuan pembangunan, Pemerintah Kotawaringin Timur 

memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki Sampit. Pembangunan yang terus 

menerus dilakukan agar objek wisata, budaya dan sebagainya dapat meningkatkan 

kunjungan wisatawan yang berkunjung ke Sampit. Pembangunan infrastruktur mulai 

dilakukan agar mempermudah dan memberi kelancaran bagi wisatawan yang ingin 

berkunjung ke objek wisata yang ada di Sampit.  
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Program pembangunan objek wisata oleh Pemerintah Kotawaringin Timur 

akan diselesaikan dalam lima tahun seperti yang disampaikan oleh Drs. H. M. Taufiq 

Mukri, SH., MM 

“Kita sudah ada buat program ini untuk lima tahun itu ya didalam 

RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) selam lima 

tahun itu kita laksanakan, kita susun rencananya pertahunnya 

kedalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahunan. Sehingga 

setiap tahun kita akan evaluasi mana yang bisa diselesaikan, mana 

yang belum itu tetap kita pantau kita evaluasi untuk bisa terselesaikan 

selama lima tahun. Sehingga RPJMD yang kita susun itu bisa tercapai 

dengan baik.”(Drs. H. M. Taufiq Mukri, SH., MM. Wakil Bupati 

Kotawaringin Timur (13/03/2018)). 

Program pembangunan yang telah dibuat oleh Pemerintah Kotawaringin 

Timur disusun didalam RPJMD sehingga dapat dengan mudah mengetahui rencana 

pertahunnya dan mengevaluasi mana saja yang bisa diselesaikan. Hal ini dilakukan 

agar program yang berjalan dapat terselesaikan dalam waktu lima tahun seperti yang 

ditetapkan oleh Drs. H. M. Taufiq Mukri, SH., MM. 

Kabupaten KOTIM memiliki potensi dan kelemahan. Dari segi objek-objek 

wisata Sampit tidak kalah menariknya dari daerah lain. Seperti yang di katakan Drs. 

H. M. Taufiq Mukri, SH., MM 

“Kota Sampit memiliki lintasan perekonomian, yang pertama 

lindasan perekonomian jalan darat, yang kedua pintu gerbang 

ekonomi kalimantan tengah melalui pelabuhan. Jadi itu yang 

memudahkan dan yang ketiga mempunyai objek wisata ada pantai 

ujung pandaran, ada tumbang gagu, dan kita juga sekarang punya 

kebun raya yang sekarang sedang dibikin di km 32 yang kerja sama 

dengan kebun raya bogor. Kerja sama ini yang sedang kita kelola 

mudah-mudahan itu bagus dan juga menjadi tempat objek wisata. 

Sudah itu juga ada danau burung yang lokasinya masih orisinil itu 

perlu dikelola, perlu di kembangkan lebih baik lagi. Antara ujung 

pandara dan seruyan (bakau itu) ada yang pertama bumi perkemahan 

pramuka, itukan tetap kita pelihara dan kita bangun itu juga bisa 

dijadikan tempat objek wisata. Udah itu yang kedua fasilitas-fasilitas 

lain yang telah dibangun oleh para infestor, memanfaatkan lahan 

yang mereka miliki. Itu mereka membangun rumah-rumah tinggal 

ataupun semacam pondok-pondok wisata. Sedangkan disana juga ada 

komunitas kera yang hidup sendiri tidak dipelihara. Ini sekarang 
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mereka kekurangan makan, makanya mereka banyak ke jalan-jalan 

dan kelihatannya disitu seperti ada yang memimpin.”(Drs. H. M. 

Taufiq Mukri, SH., MM. Wakil Bupati Kotawaringin Timur 

(13/03/2018)). 

Sampit memiliki lintas perekonomian darat dan pelabuhan, dengan begitu 

dapat memudahkan masayarakat dalam melakukan perdagangan dan sebagainya. 

Selain itu Kabupaten KOTIM memiliki beberapa objek wisata pantai dan disekitar 

objek wisata pantai terdapat fasilitas untuk wisatawan yang ingin bersantai atau ingin 

menginap dipinggir pantai. Sekitar pantai terdapat objek wisata yang wajib untuk 

dikunjungi juga, yaitu rumah tradisional suku dayak yang di bangun pada tahun 1870 

dan selesai pada tahun 1878, pembangunan rumah ini sederhana tapi unik karena 

tidak menggunakan paku hanya menggunakan pasak.  

Objek wisata yang sekarang mulai dibangun yaitu kebun raya yang berada di 

km 32, pembangunan kebun raya ini bekerja sama dengan kebun raya bogor. Kerja 

sama ini dilakukan agar membantu objek wisata yang ada di Sampit menjadi lebih 

maju dan berkembang. Kemudian Objek wisata danau burung yang berada di desa 

lempuyang, kecamatan teluk Sampit sebelum pantai ujung pandaran. Uniknya danau 

ini terdapat banyak pulau-pulau kecil ditengahnya, ada yang berukuran besar dan 

kecil. Di Sampit juga ada lokasi yang terdapat komunitas kera, kera-kera ini apabila 

ada transportasi yang melewati wilayah mereka. Maka kera-kera itu akan turun dari 

pohon dan akan menghampiri.  
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Gambar 3.1 Pantai Ujung Pandaran 

 

Gambar 3.2 Pondok di Pinggir Pantai Ujung Pandara Yang Dibangun Oleh 

Masyarakat 
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Gambar 3.3 Fasilitas Tempat Menginap Yang Disediakan Pemerintah 

 

Gambar 3.4 Tumbang Gagu 
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Gambar 3.5 Komunitas Kera 

Pariwisata yang ada di Sampit memiliki ciri khas yang berbeda dari daerah 

lain, ciri khas yang di tonjolkan memiliki kekuatan tersendiri bagi Sampit dalam 

mengembangkan objek pariwisata, Hal ini disampaikan oleh Drs. H. M. Taufiq 

Mukri, SH., MM 

“Ciri khas kotim untuk pariwisatanya itu kita ada pantainya yaitu 

pantai ujung pandaran, ada ikon patung jelawat yang merupakan ikon 

Sampit, rumah betang di tumbang gagu, kita punya kebun raya yang 

kerja sama dengan kebun raya bogor, museum kayu, kita punya 

taman yang sekarang kita kelola atau kita bangun yaitu taman segonta 

kota di sebelah hulu lapangan terbang bandara hj. Hasan. Cuman 

masih belum bisa kesana, jadi kita harapkan nanti susur sungai dari 

sampit ke daerah sana itu menarik perhatian.”(Drs. H. M. Taufiq 

Mukri, SH., MM. Wakil Bupati Kotawaringin Timur (13/03/2018)). 

Setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing begitu juga dengan Sampit 

yang memiliki ciri khas dari objek wisatanya. Perkembangan objek wisata yang dari 

tahun ketahun mulai dibenahi dan dikembangkan menjadi lebih kuat dalam menarik 

wisatawan agar berkunjung. Objek wisata seperti ikon ikan jelawat yang sering 

dikunjungi para wisatawan ini merupakan ikon Sampit, objek wisata museum kayu 

juga merupakan objek wisata yang diresmikan tahun 2004. Objek wisata yang tidak 

kalah menarik yaitu wisata susur sungai, wisata ini dilakukan dengan menggunakan 
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kapal atau bisa juga dengan klotok sambil menikmati panorama dan aktivitas 

masyarakat yang ada disepanjang tepian sungai mentaya. 

 

Gambar 3.6 Patung Ikan Jelawat 

 

 

Gambar 3.7 Musium Kayu 
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Gambar 3.8 Susur Sungai 

Sampit memiliki wisata yang andalan yang berbeda dari daerah-daerah lain, 

Seperti yang di katakan Drs. Fajrurrahman, M.M. 

“Yang menjadi andalan seperti ikon patung jelawat, pantai ujung 

pandaran, taman kota atau taman mentaya, museum kayu, susur 

sungai, hutan sagonta kota, danau burung, dan lain-lain.”(Drs. 

Fajrurrahman, M.M. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

(22/03/2018)). 

Objek wisata ini memiliki daya tarik tersendiri yang dapat menarik perhatian 

wisatawan untuk berkunjung, dengan adanya pembangunan dan pembenahan yang 

dilakukan di objek wisata tersebut akan lebih memperbanyak jumlah wisatawan yang 

datang. 

Dalam mengembangkan objek wisata baru Pemerintah memiliki cara 

tersendiri. Cara-cara ini yang dilakukan oleh Pemerintah agar dapat menarik 

wisatawan agar mau berkunjung ke wisata tersebut. Seperti yang di katakan Drs. H. 

M. Taufiq Mukri, SH., MM 

“Ya memang kalau ada objek wisata yang baru kita lihat dulu 

potensinya apa dan apa wisata yang cocok disitu. Kita melihat 

masyarakatnya, melihat struktur tanahnya, melihat potensi hutannya, 

setelah itu melihat potensi yang memungkinkan bisa dijadikan objek 

wisata. Misalnya tadi danau burung, danau burung itu kalau 

musimnya burung dia akan datang disitu itu ribuan burung yang 

putih. Karna burung itu datangnya bergerombol dan nanti bisa tiba-
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tiba hilang kemana, sehingga musiman burung putih itu bisa datang. 

Dan jalan menuju ke danau burung masih darurat belum kita 

bikin.”(Drs. H. M. Taufiq Mukri, SH., MM. Wakil Bupati 

Kotawaringin Timur (13/03/2018)). 

Dalam melakukan pembangunan objek wisata disuatu daerah harus melihat 

dari potensi yang dimiliki, tidak dengan mudah langsung menjadikan tempat tersebut 

menjadi objek wisata. Tidak semua tempat baru yang ditemui bisa dibangun dan di 

jadikan objek wisata, hanya tempat-tempat yang memiliki potensilah yang dapat 

dikembangkan menjadi objek wisata. 

Cara yang dilakukan untuk mempertahankan suatu objek wisata agar terus 

diminati bahkan meningkatkan kunjungannya, dengan melakukan pembenahan dan 

pembangunan di kawasan objek wisata yang memiliki potensi. Seperti yang 

dikatakan Drs. Fajrurrahman, M.M. 

“Yang jelas dengan adanya program dari Pemerintah ini kita 

melaksanakan tugas dengan cara membangun dan memperbaiki 

objek-objek wisata yang ada, mengembangkan potensi-potensi yang 

ada disekitar kawasan objek wisata tersebut. Tujuannya agar jumlah 

kunjungan wisatawan bisa meningkat dari tahun ketahun. Sebenarnya 

objek wisata di Sampit cukup banyak hanya saja masih belum 

terekspos sehingga masyarakat banyak yang tidak tau. Kami saat ini 

sedang mengumpulkan objek-objek wisata yang memiliki potensi dan 

akan kami benahi serta dibangun agar dapat menarik perhatian 

wisatawan.”(Drs. Fajrurrahman, M.M. Kepala Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata (22/03/2018)). 

Pembangunan yang terus menerus dilakukan merupakan cara yang dilakukan 

agar dapat membuat objek wisata menjadi lebih diminati oleh wisatawan, dan 

dibangunnya fasilitas-fasilitas untuk memberikan kenyamanan bagi para wisatawan 

yang berkunjung.   

 “Pembangunan objek wisata itu ini sedang berlangsung di ujung 

pandaran maupun di sagonta kota artinya itu yang utama tapi tidak 

mengabaikan event. Destinasi yang diutamakan objek wisata pantai 

ujung pandaran dan sagonta kota dengan tetap melaksanakan event-

event tahunan yang sudah biasa kita laksanakan. Objek kita itu kan 

ada sagonta kota yang masih dikelola sampai saat ini dan pantai ujung 

pandaran ada rencana tahun ini untuk dikembangkan lebih lanjut, 

dalam pembangunan ini mendapatkan dana 40 Miliar disana itu 
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masuk mengenai hal holmutier kita dan tahun ini mendapatkan dana 

10 M. Jadi itu dikembangkan lagi ada ruang terbuka hijau, ada 

permainan, di tambah ada dibuat infrastrukturnya ditengah itu nanti 

ada bundaran kepiting. Selain itu ikon patung jelawat sekarang ini 

juga dikembangkan, terus taman kota semua itu kita kembangkan, itu 

salah satu destinasi wisata juga objek wisata.” (Drs. Fajrurrahman, 

M.M. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (22/03/2018)). 

Dalam menjalankan program pembangunan objek wisata, kendala yang 

dihadapi selama menjalankan tugas dilapangan tidak ada kendala. Seperti yang 

dikatakan Drs. Fajrurrahman, M.M. 

“Tidak ada kendala, kita hanya ingin masyarakat berpartisipasi itu 

yang perlu disosialisasikan bahwa pentingnya pembangunan objek 

wisata itu.”(Drs. Fajrurrahman, M.M. Kepala Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata (22/03/2018)). 

Pelaksanaan program pembangunan objek wisata yang dilakukan oleh Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata berjalan dengan baik, tetapi yang lebih diinginkan yaitu 

partisipasi dari masyarakat Sampit, karena itu sangat penting terhadap pembangunan 

pariwisata di Sampit.  

3.2. Perencanaan Komunikasi Yang Dilakukan Dalam Menjadikan Sampit 

Sebagai Kota Tujuan Pariwisata Tahun 2016-2021 

3.2.1. Perencanaan Komunikator 

Untuk memantau perkembangan pembangunan objek wisata yang akan 

dilakukan di Sampit, Pemerintah Kotawaringin Timur menyerahkan proses 

pembangunan objek wisata ini kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Pemerintah 

Kotawaringin Timur hanya menerima laporan dari proses pembangunan tersebut, 

Seperti yang di katakan Drs. H. M. Taufiq Mukri, SH., MM 

“Kita dari Pemerintah Kotawaringin Timur menyerahkan kegiatan ini 

kepada Dinas Pariwisata, nah kita harapkan Dinas Pariwisata selalu 

ada orang yang ditugaskan dilokasi objek wisata itu sendiri. Jadi 

semuanya bisa dilaporkan disamping kita minta kepada pihak 

kecamatan dan kepala desa kalau ada informasi yang kurang baik itu 

segera disampaikan kepihak kabupaten untuk dicarikan 

solusinya.”(Drs. H. M. Taufiq Mukri, SH., MM. Wakil Bupati 

Kotawaringin Timur (13/03/2018)). 



 
 

62 
 

Pemantauan proses pembangunan objek wisata dilakukan oleh Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata KOTIM selanjutnya dilaporkan ke Pemerintah 

Kotawaringin Timur. Laporan tersebut meliputi keluhan maupun pendapat dari 

masyarakat sekitar. 

Sumber Daya Manusia (SDM) di Kota Sampit juga harus mendapat perhatian. 

Yaitu bagaimana meningkatkan SDM agar program menjadikan Sampit sebagai kota 

tujuan pariwisata tahun 2016-2021 tercapai, seperti yang disampaikan oleh Drs. H. 

M. Taufiq Mukri, SH., MM 

“Kalau dari sumber daya manusianya kita berupaya yang pertama 

memanfaatkan putra daerah kita, yang kedua para pengrajin kita yang 

kita didik dan kita bina untuk menyediakan sovenir ataupun kuliner-

kuliner yang bisa kita kembangkan, ketiga melatih mereka dibidang 

kepariwisataan, disamping itu kita nanti bisa menyerap kalau ada 

tenaga-tenaga lulusan sekolah tinggi atau fakultas yang berkaitan 

dengan kepariwisataan.”(Drs. H. M. Taufiq Mukri, SH., MM. Wakil 

Bupati Kotawaringin Timur (13/03/2018)). 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ingin melibatkan stakeholder setempat 

dalam membantu mensukseskan Sampit sebagai Kota wisata, seperti yang dikatakan 

Drs. Fajrurrahman, M.M. 

“Untuk dapat menjalankan program yang dibuat oleh Pemerintah 

Kotawaringin Timur dalam menjadikan Sampit sebagai kota tujuan 

pariwisata, tentunya akan melibatkan para stakeholder didalamnya. 

Sehingga kami menginginkan para stakeholder ikut dalam 

mensukseskan program ini, karena Sampit inikan memiliki potensi 

wisata yang sayang kalau tidak dikembangkan. Makanya kami 

berharap stakeholder ikut serta dalam program Sampit sebagai kota 

wisata.”(Drs. Fajrurrahman, M.M. Kepala Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata (22/03/2018)). 

Pemerintah Kota Waringin Timur membutuhkan bantuan dana dari 

Pemerintah provinsi dan pusat, namun bantuan dana yang diberikan oleh Pemerintah 

pusat akan diberikan ke Pemerintah provinsi apabila memiliki potensi objek wisata. 

Seperti yang disampaikan oleh Drs. H. M. Taufiq Mukri, SH., MM 

“Pemerintah Provinsi kan dapat dana dari Pemerintah Pusat, jadi dana 

dari Pemerintah Pusat itu dibagi kebeberapa daerah, nah kita berharap 

kalau memang potensinya ketempat kita, dana itu bisa dialokasikan. 
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karena tidak semua kabupaten itu punya objek pariwisata, jadi yang 

ada objek wisatanya itu yang dibantu oleh pemerintah provinsi.” (Drs. 

H. M. Taufiq Mukri, SH., MM. Wakil Bupati Kotawaringin Timur 

(13/03/2018)). 

Dalam menurunkan dana pembangunan Pemerintah Pusat harus benar-benar 

mengetahui daerah mana saja yang memiliki potensi dalam pembangunan objek 

wisata. Karena apabila suatu daerah tidak memiliki potensi, maka Pemerintah Pusat 

tidak akan menurunkan dana untuk pembangunan dan begitu sebaliknya apabila ada 

objek wisata yang memiliki potensi maka akan dibantu oleh Pemerintah Pusat untuk 

pengembangan selanjutnya.  

3.2.2. Perencanaan Pesan 

a. Perencanaan Pesan Wisatawan Lokal 

Dalam program menjadikan Sampit sebagai kota tujuan pariwisata Pemerintah 

Kotawaringin Timur merencanakan pesan yang akan di sampaikan kepada 

masayarakat local, seperti yang di katakan Drs. H. M. Taufiq Mukri, SH., MM 

 “Pertama kami merencanakan pesan yang akan disampaikan ke 

masyarakat tentunya yang mudah dipahami, kedua pesan yang akan 

disampaikan cukup yang singkat tapi didalamnya sudah berisikan 

program yang akan dilakukan. Ketiga, kami merencanakan agar 

pesan yang saya sampaikan mendapatkan respon positif dari 

masyarakat.”(Drs. H. M. Taufiq Mukri, SH., MM. Wakil Bupati 

Kotawaringin Timur (03/01/2019)). 

Terdapat pesan yang disampaikan oleh Pemerintah Kotawaringin Timur 

dalam upaya menjadikan Sampit sebagai Kota Tujuan Pariwisata, seperti yang di 

katakan Drs. H. M. Taufiq Mukri, SH., MM 

“Kepada seluruh masyarakat kabupaten kotim dari semua kalangan, 

baik itu anak-anak, remaja maupun orang tua. Mari bersama-sama 

menggalakan kegiatan pariwisata, sudah itu kepada stakeholder 

ataupun para pengusaha, para infestor mari kita bersama-sama 

membangun kepariwisataan ini dengan baik. Dengan baiknya 

pariwisata ini menunjukkan bahwa daerah kita maju dan dikunjungi 

oleh masyarakat lain dan dikunjungi oleh masyarakat lain dengan 

sendirinya kegiatan-kegiatan perekonomian kita juga akan bertambah 

baik, apakah itu kuliner, apakah itu perdagangan, ataukah itu 

perhotelan ini kan yang secara tidak langsung meningkatkan 
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pendapatan asli daerah.”(Drs. H. M. Taufiq Mukri, SH., MM. Wakil 

Bupati Kotawaringin Timur (13/03/2018)). 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berharap kerja sama yang dilakukan oleh 

semua stakeholder yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur ini ikut dalam 

bersama-sama membangun pariwisata yang ada di Sampit. Potensi wisata yang ada di 

Sampit sangat disayangkan apabila tidak dikembangkan karena ini juga dapat 

membuat kota Sampit menjadi lebih maju dengan adanya potensi wisata didalamnya. 

Selain itu dengan banyaknya jumlah wisatawan yang datang ke tempat wisata yang 

ada di Sampit secara otomatis akan memajukan perekonomian masyarakat seperti 

kuliner dan oleh-oleh khas Sampit, serta souvenir yang ada di Sampit. Selain 

perekonomian yang maju, pendapatan asli daerah juga akan meningkat. 

Kata kunci dalam pesan yang ingin disampaikan Oleh Pemerintah KOTIM 

terhadap segenap stakeholder adalah; 

“Kata kunci yang kita sampaikan untuk program pariwisata ini 

marilah kita bersama-sama membangun pariwisata di kabupaten 

kotawaringin timur yang mempunyai potensi tersendiri. Jangan 

sampai kita menjadi penonton terhadap pembangunan daerah kita 

oleh orang lain.”(Drs. H. M. Taufiq Mukri, SH., MM. Wakil Bupati 

Kotawaringin Timur (13/03/2018)). 

Pemerintah KOTIM menginginkan dengan adanya program menjadikan 

Sampit sebagai kota tujuan pariwisata ini masyarakat menjadi ikut serta dalam 

bersama-sama membangun objek wisata yang ada di Sampit. Pembangunan objek 

wisata ini dilakukan agar Sampit menjadi kota yang maju dan berkembang, serta 

dapat membantu masyarakat yang berada di sekitar objek wisata. 

Bentuk-bentuk pesan yang akan disampaikan harus menarik perhatian 

wisatawan, seperti yang di katakan Drs. Fajrurrahman, M.M. 

“Pesannya itu kan harus ringkas saja bahwa apa yang ada itu yang 

kita sampaikan, jangan kita buat-buat sehingga mereka tidak kecewa. 

Jadi pesannya cukup dengan singkat, padat, dan jelas.”(Drs. 

Fajrurrahman, M.M. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

(22/03/2018)). 

Dalam memberikan pesan kepada wisatawan agar mereka tertarik untuk 

berkunjung cukup menyampaikan pesan yang singkat, padat dan jelas. Karena 



 
 

65 
 

wisatawan lebih tertarik dengan pesan yang simple. Pesan yang dibuat sesuai dengan 

aslinya dan tidak dibuat-buat, karena pesan yang dibuat-buat agar terlihat menarik itu 

nanti akan membuat wisatawan menjadi kecewa karna ketika sudah berkunjung 

ternyata tidak sesuai dengan aslinya. 

b. Perencanaan Pesan Wisatawan Asing 

 Pemerintah Kotawaringin Timur merencanakan pesan yang akan disampaikan 

kepada masyarakat asing melalui pesan yang menarik dan mudah dipahami, seperti 

yang di katakan Drs. H. M. Taufiq Mukri, SH., MM 

“Untuk wisatawan asing, kami merencanakan pesan yang akan 

disampaikan tentunya yang menarik dan mudah dipahami. Karena 

untuk wisatawan asing selain menggunakan Bahasa inggris, kami 

juga merencanakan pesan yang akan diberikan harus lengkap supaya 

wisatawan asing lebih memahami dan tertarik untuk 

berkunjung.”(Drs. H. M. Taufiq Mukri, SH., MM. Wakil Bupati 

Kotawaringin Timur (03/01/2019)). 

 Dengan merencanakan pesan yang akan disampaikan kepada wisatawan asing 

Pemerintah Kotawaringin Timur menjadi lebih mudah dalam membuat pesan yang 

sesuai dan menarik agar wisatawan asing lebih tertarik dan ingin berkunjung ke 

Sampit. Pesan yang menarik, jelas dan lengkap dapat membuat wisatawan menjadi 

lebih memahami dan mengerti akan potensi yang dimiliki oleh Sampit. 

Dalam program pembangunan dan pembenahan objek wisata ini Dinas 

Kebudayaan dan pariwisata merencanakan pesan untuk wisatawan asing agar lebih 

mengetahui objek wisata dan potensi yang ada di Sampit, seperti yang di katakana 

Drs. Fajrurrahman, M.M 

“Kami disini merencanakan pesan tidak hanya untuk wisatawan lokal 

saja, kami juga merencanakan pesan untuk wisatawan asing juga. 

Pertama kami merencanakan pesan yang akan disampaikan ke 

wisatawan asing agar dapat tertarik dan berkunjung ke objek wisata 

Sampit, kedua pesan yang akan disampaikan ke wisatawan lokal dan 

asing hampir sama yang membedakan paling di Bahasa saja.”(Drs. 

Fajrurrahman, M.M. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

(03/01/2019)). 

 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merencanakan pesan yang akan 

disampaikan kepada wisatawan asing dengan lebih memperhatikan pesan yang 
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menarik dan dapat memikat wisatawan asing terhadap potensi yang dimiliki Sampit. 

Oleh karena itu pentingnya untuk membuat pesan yang menarik tapi jelas untuk 

wisatawan agar mau berkunjung. 

 

3.2.3. Perencanaan Media 

a. Media Cetak 

Ada beberapa media cetak yang digunakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

dalam memberikan informasi kepada masyarakat. 

“Kita menggunakan media cetak seperti pamflet, leaflet, dan koran 

dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat.”(Drs. 

Fajrurrahman, M.M. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

(22/03/2018)). 

Media cetak ini digunakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam 

menyebarkan informasi kepada masyarakat kota Sampit dan masyarakat luar melalui 

event-event yang diadakan di daerah lain sehingga masyarakat luar juga dapat 

mengetahui informasi mengenai pembangunan dan pembenahan objek wisata yang 

ada di Sampit.  
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Gambar 3.9 MediaPamflet 

 

Gambar 3.10 Media Leaflet 

 

Seperti yang diungkapkan oleh Wakil Bupati Kotawaringin Timur Drs. H. M. 

Taufiq Mukri, SH., MM. Sampit memiliki media surat kabar yang digunakan untuk 

menyebarkan informasi kepada masyarakat. 

. “Kita menggunakan surat kabar yang tentunya disini kita ada 

macam-macam surat kabar, yaitu radar Sampit dan kalteng 

posmedia.” (Drs. H. M. Taufiq Mukri, SH., MM. Wakil Bupati 

Kotawaringin Timur (13/03/2018)). 
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 Media surat kabar ini digunakan untuk menginformasikan kepada masyarakat 

terkait berita-berita seperti pembangunan dan pembenahan objek wisata, event-event 

budaya, berita pendidikan dan lain sebagainya.  

 

Gambar 3.11 Media cetak koran Sampit 

 

b. Media Sosial 

Media web sait digunakan dalam memberikan informasi yang lebih luas dan 

dapat dilihat oleh wisatawan, hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kotawaringin Timur Drs. Fajrurrahman, M.M. 

“Nah makanya komunikasi terhadap destinasi wisata ini kita 

gencarkan, kita selalu tingkatkan dan kita kuatkan. Kalau kemaren 

kita mempunya 2 web, sekarang kita akan tambah lagi, jadi nanti 

sasarannya berbeda. Nanti juga ada media sosial yang khusus kita 

peruntukan memuat semua destinasi kita, tetapi ada yang khusus 

berbahasa inggris dan sasarannya lebih 80, 90%, untuk menggalang 

informasi dengan orang-orang diluar negeri. Jadi dia akan 

mengidentifikasi lembaga-lembaga mana yang akan dikirim melalui 

media sosial yang akan dikelola nanti. kita sedang berusaha untuk 

melakukan hal yang demikian ini.  

Jadi tahun ini akan kita laksanakan, itulah salah satu upaya 

meningkatkan perencanaan komunikasi kita. Yang kedua nanti ada 

juga yang berbahasa Indonesia disamping yang duta pariwisata dan 

web kita nanti akan dapat melakukan hal yang sama seperti duta 



 
 

69 
 

pariwisata, jadi ada yang berbahasa inggris dan ada yang berbahasa 

Indonesia. kita saling menguatkan dan mendukung antara satu dengan 

yang lain.”(Drs. Fajrurrahman, M.M. Kepala Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata (22/03/2018)). 

Media Instagram juga digunakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat berupa foto-foto objek wisata dan 

event-event yang ada di Sampit. 

 “Instagram juga kita gunakan dalam menyebarkan informasi dan akan 

terus dikuatkan.”(Drs. Fajrurrahman, M.M. Kepala Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata (22/03/2018)). 

 

 

Gambar 3.12 Instagram DISBUDPAR KOTIM 

 

c. Media Elektronik 

Seperti yang katakan Drs. H. M. Taufiq Mukri, SH., MM terkait media apa 

saja yang digunakan dalam memberikan informasi kepada masyarakat. 

“Media yang kita gunakan disini adalah televisi ada tv hayat, tv kabel, 

dan lainnya.”(Drs. H. M. Taufiq Mukri, SH., MM. Wakil Bupati 

Kotawaringin Timur (13/03/2018)). 
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Sampit memiliki stasiun televisi sendiri yaitu tv hayat, tv kabel. Tidak hanya 

itu saja Sampit juga menggunakan media lainnya dalam menyebarkan informasi 

kepada masyarakat Sampit dan masyarakat luar agar mereka mengetahui 

perkembangan yang ada di Sampit. 

 

 

Gambar 3.13 Media Televisi 

3.2.4. Perencanaan Komunikan 

a. Perencanaan Komunikan Lokal 

Dalam program menjadikan Sampit sebagai kota tujuan pariwisata, 

Pemerintah Kotawaringin Timur menginginkan komunikan lebih banyak aktif dari 

pada yang pasif. 

“komunikan kan dari masyarakatnya, karena mereka menerima pesan 

yang disampaikan dan setelah itu merespon pesan tersebut. Kita 

merencanakan untuk melakukan sosialisasi, kunjungan-kunjungan 

kebeberapa lokasi kepada masyarakat untuk menyampaikan pesan, 

disana kita biasanya langsung melihat yang masyarakat yang aktif 

dan masyarakat yang pasif. Saya menginginkan masyarakat yang 

lebih banyak aktif dari pada yang pasif, karena yang aktif dia akan 
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merespon pesan apa yang kita sampaikan.” (Wakil Bupati 

Kotawaringin Timur (13/03/2018)). 

 Dengan merencanakan kunjungan-kunjungan dan sosialisasi kebeberapa 

tempat membuat Pemerintah Kotawaringin Timur mengetahui mana masyarakat yang 

aktif menanggapi pesan yang disampaikan dan mana masyarakat yang pasif yaitu 

masyarakat yang tidak memberikan respon apa pun terhadap pesan yang di 

sampaikan. 

 Jawaban Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengenai kurangnya respon yang 

diberikan oleh masyarakat terkait program ini. 

“pesan yang kita sampaikan kan sudah singkat, padat dan jelas. Tetapi 

masyarakat kurang menanggapi pesan yang kita sampaikan, kan kita 

menyampaikan pesan, informasi dan lain sebagainya melalui berbagai 

macam media. Komunikan kan masyarakat Sampit dan kebanyakan 

pasif, rencana kita akan menga jak masyarakat agar lebih aktif dalam 

merespon pesan yang di Sampaikan.” (Drs. Fajrurrahman, M.M. 

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (22/03/2018)).  

 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merencanakan untuk mengajak komunikan 

lokal atau masyarakat Sampit untuk lebih aktif dalam menanggapi pesan yang 

disampaikan terkait program pembangunan dan pembenahan objek wisata yang ada 

di Sampit. Dengan mengajak masyarakat lokal lebih aktif dalam menanggapi pesan 

maka program yang akan dijalan lebih mudah untuk dikerjakan, karena masyarakat 

sudah paham dan akan bersama-sama dalam melancarkan program menjadikan 

Sampit sebagai kota tujuan pariwisata 2016-2021. 

 

b. Perencanaan Komunikan Asing 

Dalam program menjadikan Sampit sebagai kota tujuan pariwisata Pemerintah 

Kotawaringin Timur merencanakan untuk lebih luas dalam menyebarkan informasi 

kepada komunikan asing, seperti yang dikatakan Drs. H. M. Taufiq Mukri, SH., MM 

“Dalam program ini kami tidak hanya merencanakan memberikan 

informasi ke wisatawan lokal saja, tetapi kami juga merencanakan 

untuk memberikan informasi lebih luas seperti wisatawan asing. 

Rencana ini dibuat agar kunjungan wisatawan tidak hanya lokal saja 

tetapi ada juga yang asing, maka pesan yang kami berikan dan kami 

sebarkan melalui media-media yang di gunakan agar wisatawan dari 

berbagai daerah ataupun wisatawan asing dapat tertarik dan 

berkunjung.”(Drs. H. M. Taufiq Mukri, SH., MM. Wakil Bupati 

Kotawaringin Timur (03/01/2019)). 
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Rencana ini dibuat agar informasi dapat diterima oleh semua masyarakat baik 

lokal maupun asing, sehingga informasi yang akan disebarkan lebih dulu di kuatkan 

agar komunikan yang menerima menjadi tertarik dan tidak bosan. 

Kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bersama 

Pemerintah Kotawaringin Timur dalam merencanakan membuat web dengan dua 

Bahasa agar dapat memberikan informasi kepada masyarakat asing seperti yang 

dikatakan Drs. Fajrurrahman, M.M 

“Dalam program ini kami bekerjasama dengan Pemerintah 

Kotawaringin Timur untuk merencanakan menarik perhatian 

wisatawan asing untuk berkunjung ke Sampit, maka kami 

merencanakan membuat web dengan dua Bahasa yaitu Indonesia dan 

inggris. Menggunakan web ini lah kami akan memberikan informasi 

lengkap dan menarik kepada wisatawan agar mereka mengetahui 

informasi terkait pembangunan dan potensi yang dimiliki oleh 

Sampit.”(Drs. Fajrurrahman, M.M. Kepala Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata (03/01/2019)). 

 

3.2.5. Feedback 

a. Wisatawan Lokal 

Jawaban Pemerintah Kotawaringin Timur mengenai rencana komunikasi 

dalam mendapatkan feedback dari masyarakat. 

“Dalam mendapatkan tanggapan dari masyarakat, kami 

merencanakan akan melakukan semacam rapat serta evaluasi. Dari 

situ kita akan dapatkan berbagai masukan dari masyarakat yang 

nantinya kita pakai sebagai pertimbangan untuk pelaksanaan 

pembangunan.” (Drs. H. M. Taufiq Mukri, SH., MM. Wakil Bupati 

Kotawaringin Timur (13/03/2018)). 

Wakil Bupati KOTIM merencanakan akan mengambil usulan masyarakat 

sebagai pertimbangan dalam menentukan pembangunan. Kemudian dari jawaban 

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Drs. Fajrurrahman, M.M, lebih 

menginginkan kontribusi masyarakat untuk mensukseskan Sampit sebagai kota tujuan 

wisata. 

“Untuk mendapatkan feedback, kami akan mengadakan penyuluhan 

dalam meningkatkan kerajinan, kesenian dan kreatifitas lain dari 
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masyarakat. Dengan harapan masyarakat benar-benar berkontribusi 

dalam mensukseskan kota Sampit menjadi kota pariwisata dimasa 

mendatang.”(Drs. Fajrurrahman, M.M. Kepala Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata (22/03/2018)). 

 Pemerintah Kotawaringin Timur menanggapi respon positif dan negatif 

masyarakat terhadap pembangunan dan pembenahan objek wisata yang ada di 

Sampit. 

“ya masyarakat pasti ada yang setuju dan ada yang tidak, yang kita 

lakukan ini kan juga untuk membuat Sampit menjadi maju dan 

berkembang. Masyarakat yang tidak menerima, kita akan adakan 

sosialisasi dan juga kita lakukan juga pendekatan-pendekatan agar 

tidak ada kesalah pahaman terhadap kegiatan pembangunan dan 

pembenahan objek wisata ini.” (Drs. H. M. Taufiq Mukri, SH., MM. 

Wakil Bupati Kotawaringin Timur (13/03/2018)). 

Dalam hal ini Pemerintah Kotawaringin Timur melakukan sosialisasi dan 

pendekatan-pendekatan kepada masyarakat. Tujuannya agar tidak ada 

kesalahpahaman antara masyarakat dengan program pembangunan dan pembenahan 

objek wisata di Sampit.  

 

 

b. Wisatawan Asing 

Dengan menggunakan web Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menginginkan 

respon yang diberikan oleh wisatawan asing berupa kunjungan ke objek-objek wisata 

yang ada di Sampit, Seperti yang dikatakan oleh Drs. Fajrurrahman, M.M.  

“ini kan kita menyebarkan informasi ke wisatawan asing kan melalui 

web yang baru akan kami buat, tentunya kami berharap wisatawan 

asing dapat merespon informasi yang sudah kami berikan semenarik 

dan selengkap mungkin. Sehingga kami berharap dengan informasi itu 

lah wisatawan asing akan tertarik dengan potensi yang dimiliki Sampit 

dan berkunjung ke objek-objek Sampit.” .”(Drs. Fajrurrahman, M.M. 

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (03/01/2019)). 

 Dalam menjadikan Sampit sebagai kota tujuan pariwisata 2016-2021 Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata menginginkan adanya respon positif yang diberikan oleh 

wisatawan asing terkait informasi-informasi pembangunan maupun potensi yang 

dimiliki Sampit. Dengan adanya respon positif dari wisatawan asing maka nantinya 
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para wisatawan akan tertarik mengunjungi wisata-wisata yang ada di Sampit yang 

tentunya tidak kalah dengan daerah lain. 

 Pemerintah Kotawaringin Timur mengharapkan dengan penyebaran informasi 

kepada wisatawan asing akan membuat Sampit menjadi lebih berkembang, seperti 

yang dikatakan oleh Drs. H. M. Taufiq Mukri, SH., MM.  

“tentunya kami berharap wisatawan asing memberikan respon baik 

terhadap informasi yang nantinya akan di sampaikan menggunakan 

web baru kita. Tidak hanya respon saja yang kami harapkan, tapi juga 

kunjungan dari wisatawan asing ke objek-objek wisata yang ada di 

Sampit. Dengan banyaknya wisatawan yang berkunjung ke Sampit 

dan berkunjung ke objek-objek wisata di Sampit dapat membuat 

Sampit menjadi lebih berkembang dan tentunya kunjungan wisatawan 

itulah akan membuat perekonomi masyarakat Sampit maupun 

masyarakat yang tinggal di sekitar objek wisata menjadi naik.” (Drs. 

H. M. Taufiq Mukri, SH., MM. Wakil Bupati Kotawaringin Timur 

(03/01/2019)). 

 Dalam program ini Pemerintah Kotawaringin Timur sangat berharap web 

yang akan digunakan sebagai sarana menyebarkan informasi lebih luas ini menjadi 

media yang dapat memberikan informasi lengkap dan dapat menarik perhatian 

wisatawan dari berbagai daerah atau negara untuk berkunjung dan lebih mengenal 

potensi-potensi yang dimiliki oleh Sampit. 

 

3.3. Implementasi Perencanaan Komunikasi Dalam Pelaksanaan Program 

Sampit Sebagai Kota Tujuan Pariwisata 2016-2021 

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak terlepas dari unsur komunikasi, 

hal ini dikarenakan komunikasi memiliki peran penting terhadap kehidupan manusia. 

Komunikasi itu sendiri sebagai suatu proses pengalihan informasi (pesan) dari 

seseorang kepada orang lain, atau sebaliknya (Cangara,2007 hal 36). Dalam program 

pembangunan yang dibuat oleh Pemerintah Kotawaringin Timur dalam menjadikan 

Sampit sebagai kota tujuan pariwisata tahun 2016-2021 memiliki unsur komunikasi 

didalamnya. Tanpa adanya komunikasi program yang dibuat tidak akan berjalan 

dengan baik, karena komunikasi itu sebagai tempat memberikan informasi kepada 
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masyarakat agar masyarakat mengetahui pembangunan yang akan dilakukan di 

Sampit.  

3.3.1. Aktivitas Komunikasi Melalui Event 

Pembangunan wisata Sampit tertera dalam RPJMD, tujuan agar dilakukan 

pembenahan. Hal ini seperti yang ungkapkan oleh Drs. Fajrurrahman, M.M. 

“Pertama itu kita menetapkan sampit di dalam RPJMD (Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah) perencanaan itu sebagai 

tujuan wisata yang tertera di dalam RPJMD kita lakukan 

pembenahan-pembenahan objek wisata itu dipelihara, ditingkatkan 

kualitasnya terus event-event itu dikuatkan budayanya dan lain-lain. 

Penyelenggaraannya dan semuanya di perbagus kembali dan tidak 

kalah pentingnya promosi itu dilakukan. Event-event pun kita kuat 

kan jadi kita kuatkan disana itu hal-hal yang berkenaan dengan 

sejarah dan budaya yang berkembang di masyarakat kotim. 

Kemasannya kita kuatkan dari tahun ke tahun kita kuatkan seperti 

mandi safar, simah laut, maniyang anak, tiwah itu kita kuatkan 

semuanya. Kita adakan pembenahan-pembenahan sehingga itu 

menjadikan memang berakar dari budaya yang tumbuh dan 

berkembang di masyarakat dan bisa menjadi  daya tarik dari pada 

teman-teman utamanya baik wisatawan mancanegara maupun 

nusantara. Yang kedua yang namanya destinasi wisata sebenarnya 

tidak hanya berupa event, tidak hanya berdiri sendiri di tempat kita 

sendiri. Yang namanya destinasi yaitu pelaku usaha kepariwisataan, 

seperti kuliner masakan-masakan ciri khas sampit. Destinasi yang 

sedang kita garap dan kita kumpulkan seperti yang orang bikin 

misalnya membuat amplang, membuat kerupuk ikan jelawat, 

membuat kerajinan, dan lain-lain. Semua kita kuatkan mulai dari 

pembangunan objek wisata yang ada di Sampit, event-event budaya 

dan kuliner yang ada di Sampit.”(Drs. Fajrurrahman, M.M. Kepala 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (22/03/2018)). 
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Gambar 3.14 Mandi Safar. 

Dalam hal promosi yang dilakukan Pemerintah Kotawaaringin Timur yaitu 

mengadakan event-event yang didalamnya diselipkan informasi-informasi pariwisata 

yang ada di Sampit. Seperti yang di katakan Drs. H. M. Taufiq Mukri, SH., MM 

“Seperti berlangsungnya sampit expo, kalteng expo kita kan turut 

juga kesana sambil kita mempromosikan. Disana kita sekalian 

menampilkan foto-foto objek wisata.”(Drs. H. M. Taufiq Mukri, SH., 

MM. Wakil Bupati Kotawaringin Timur (13/03/2018)). 

Hal ini diungkapkan kembali oleh Drs. Fajrurrahman, M.M. 

“Mempromosikan bisa melalui event-event yang diselenggaran di 

Sampit, kalau ada event diluar Sampit biasanya kita juga ikut 

berpartisipasi dan melalui event yang kita ikuti bisa sekalian promosi 

pariwisata yang ada diSampit. Karena Masyarakat itu hanya tau 

objek-objek wisata itu-itu saja, padahal ada banyak objek wisata yang 

Sampit miliki dan itu sedang kami kembangkan.”(Drs. Fajrurrahman, 

M.M. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (22/03/2018)). 

Dalam memperkenalkan objek wisata yang ada di Sampit Pemerintah 

Kotawaringin Timur dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sama-sama melalui 

sebuah event. Dimana event tersebut bisa menjadi wadah selain menghibur juga bisa 

dijadikan tempat memberikan informasi mengenai objek-objek wisata yang ada di 

Sampit. Karena banyaknya objek-objek wisata yang baru dan sedang dikembangkan 

oleh Pemerintah Kotawaringin Timur. 
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Kegiatan atau event yang selalu diadakan untuk memperkenalkan wisata 

Sampit, seperti diadakannya event-event budaya. Seperti yang di katakan Drs. 

Fajrurrahman, M.M. 

“Event-event kita ada mandi safar, betiwah, ma’ayun anak, simah 

laut, bagasing atau habayang, balogo, manyipet, lawing sekepeng, 

sepak sawut, dayung tradisional, besei kambe, pemilihan putra putri 

pariwisata, Upacara mampakanan sahur dan mamapas lewu, 

mangaruhi, maneweng manetek manyila kayu, ada sampit etnik 

karnaval, karungut, lomba mangenta, malamang, panginan sukup 

simpan.”(Drs. Fajrurrahman, M.M. Kepala Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata (22/03/2018)). 

Event-event yang di laksanakan ini bertujuan agar masyarakat Sampit tidak 

melupakan budaya-budaya tradisional yang ada. Budaya ini dilakukan oleh 

masyarakat-masyarakat jaman dulu hingga sekarang. Dengan adanya event-evebt 

budaya yang diadakan dapat memperkenalkan kepada wisatawan yang sedang 

berkunjung pada saat event budaya itu diadakan, karena didalam event budaya 

tersebut ada banyak budaya-budaya yang akan ditampilkan. Hal ini sengaja dilakukan 

agar dapat menarik perhatian wisatawan. 

 

Gambar 3.15 Simah Laut. 
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Gambar 3.16 Manuyang Anak. 

3.2.1. Aktivitas Komunikasi Melalui Media 

a. Wisatawan Lokal 

Aktivitas komunikasi yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

melalui berbagai macam media yang bertujuan untuk menyebarkan informasi dan 

promosi, Seperti yang di katakan Drs. Fajrurrahman, M.M. 

“Kita menyebar brosur-brosur, pamflet dan leafletpada event-event 

tertentu. Jadi misalkan ada acara event sampit expo itu aja di ikutkan, 

terus ada expo di palangkaraya itu diikutkan. Nah terus kita memiliki 

web sait yang hanya bukan audiovisual, hanya berupa foto-foto saja. 

Nah untuk menguatkan dari pada destinasi wisata mengenai objek itu 

kita adakan media sosial yang lebih berkembang dengan 

audiovisualnya. Sehingga web kita sekarang ini itu bisa dilihat disana 

mengenai event-event yang kita laksanakan berupa audiovisual di 

media sosial kita di web DISBUPAR KOTIM itu ada. Jadi itu bisa 

dilihat disana itu perkembangan yang kita lakukan. 

Nah terus yang kedua khusus dari pada event duta pariwisata kotim 

itu yang juga aktif itu dikembangkan kembali, jadi kalau mau melihat 

perkembangan pemilihan putra putri pariwisata dan kegiatan-kegiatan 

bisa dibuka di web DISBUPAR KOTIM. Jadi ada 2 kita memiliki 

duta pariwisata dan web kita. 

Kedepan ini tahun, saya kuatkan lagi untuk pemasaran dimedia sosial 

walaupun saya tidak terlalu familiar ini kita sekarang mengadakan 3 

hp. Ada hp kita laksanakan yang akan dipegang oleh stap kita, disana 

akan ada ig dan web baru mungkin yang masih kita cari yang kita 

juga memperbaharui peralatan kita. Kita mempunya dron dua ini 
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supaya memudahkan, nanti ada striming didalam event-event kita, 

tanggal 14 april nanti ada striming siaran langsungnya. Jadi itu kita 

manfaatkan itu.  

Yang kedua perencanaan komunikasi kita ini pada tahun ini sudah 

akan kita benahi mengenai pelaku usaha kepariwisataan. Utamanya 

kita akan membenahi dari pada persatuan hotel Indonesia (PHI), kita 

akan membenahi dari pada tour and travel yang ada di sampit. Terus 

kita juga akan membenahi lain-lain sebagainya pramuwisata semua 

itu akan kita lakukan, ini kita komunikasikan juga dengan mereka.  

Nah ini lah ada secara media sosial yang kita lakukan untuk 

perencanaan komunikasi kita, ada juga secara kelembagaan yang kita 

lakukan. Disamping kita juga melakukan hal yang berkenaan dengan 

memanfaatkan media elektronik, jadi tahun ini kita sudah melakukan 

penjajakan kerjasama dengan stasiun televisi itu mereka bersedia 

datang tergantung jadwal kita. Itu ada penayangan nanti hal-hal yang 

bersifat objek wisata di kotim, itu sudah kita lakukan pembicaraan-

pembicaraan mungkin durasi setengah jam atau satu jam.  

Masih beberapa pilihan ada tv MMC Grup dan juga ada Net yang kita 

pilih antara dua itu, perencanaan kita mengkomunikasikan mengenai 

hal-hal yang berkenaan dengan destinasi kepariwisataan di kabupaten 

kotawaringin timur. Selanjutnya kita pun juga mengusulkan kepada 

pemerintah pusat juga, kita akan membikin pusat informasi pariwisata 

di kabupaten kotim. Jadi sebagai kalau ada teman-teman disini bisa 

melakukan hal-hal dipusat pariwisata itulah yang akan tepat untuk 

mengetahui detil mengenai kepariwisataan di kotim.”(Drs. 

Fajrurrahman, M.M. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

(22/03/2018)). 

Dalam menyampaikan informasi melalui media massa, yang berperan penting 

yaitu Bupati, Dinas Pariwisata, Dinas Informasi dan Komunikasi, dan Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah. Seperti yang di katakan Drs. H. M. Taufiq 

Mukri, SH., MM 

“Yang berperan penting menyampaikan informasi melalui media 

massa, yang pertama bupati kepala daerah, yang kedua dinas 

pariwisata, yang ketiga dinas informasi dan komunikasi dan yang 

keempat badan perencanaan pem. Daerah.”(Drs. H. M. Taufiq Mukri, 

SH., MM. Wakil Bupati Kotawaringin Timur (13/03/2018)). 

Alasan mengapa Pemerintah KOTIM memilih media massa sebagai sarana 

untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, yaitu sebagai berikut; 

“Yah itu lah komunikasi yang lebih cepat yang kita pakai kalau kita 

melalui memanggil mereka untuk rapat dan sebagainya mungkin agak 
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lambat. Mungkin itu cara-cara yang juga bisa kita tambahkan untuk 

memberikan pengertian kepada masyarakat melalui seminar, melalui 

sosialisasi.”(Drs. H. M. Taufiq Mukri, SH., MM. Wakil Bupati 

Kotawaringin Timur (13/03/2018)). 

Melalui seminar dan sosialisasi akan menjadi pilihan Pemerintah KOTIM 

untuk berkomunikasi dengan masyarakat secara langsung. 

Media yang paling berkontribusi dalam membantu mempromosikan 

pariwisata Sampit yaitu lebih ke web, seperti yang di katakan Drs. Fajrurrahman, 

M.M. 

“Sebenarnya semua media berkontribusi, tapi media web yang kita 

miliki saat ini sangat berkontribusi sekali dalam hal promosi.”(Drs. 

Fajrurrahman, M.M. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

(22/033/2018)). 

Dalam mempromosikan pariwisata yang ada di Sampit semua media 

digunakan dan sangat membantu dalam memberikan informasi kepada masyarakat 

Kotawaringin Timur, saat ini media web menjadi keunggulan yang digunakan Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata dalam memperluas informasi pariwisata kepada 

masyarakat luar. 

Pemerintah Kotawaringin Timur menggunakan handphone sebagai saluran 

komunikasi dengan rekan-rekan kerja. Tujuannya karna saluran komunikasi ini dapat 

memudahkan untuk mendapatkan respon cepat dari rekan-rekan kerja. Seperti yang di 

katakan Drs. H. M. Taufiq Mukri, SH., MM 

“Yang pertama yang jelas melalui hp, yang kedua wa dengan grup 

masing-masing yang dibuat, yang ketiga ada ig itu jalur-jalur 

komunikasi yang kita punyai disamping kita melalui organisasi-

organisasi.”(Drs. H. M. Taufiq Mukri, SH., MM. Wakil Bupati 

Kotawaringin Timur (13/03/2018)). 

Selain informasi disampaikan dengan cara dari mulut ke mulut, media 

elektronik juga memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi dengan cepat 

dan mudah, seperti handphone. Masyarakat kota Sampit semuanya memiliki 

handphone, melalui media massa ini kita bisa mendapatkan segala macam informasi 

yang dibutuhkan. Begitu juga dengan Pemerintah Kotawaringin Timur dalam 

menjalankan tugas masing-masing, selain melakukan rapat dalam membahas program 
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yang dijalankan mereka juga memiliki grup whatsapp yang digunakan untuk 

membahas program pembangunan yang sudah dilakukan maupun yang sedang di 

persiapkan.  

Promosi yang paling bayak mendapat respon oleh masyarakat hingga dapat 

meningkatkan kunjungan, seperti yang di katakan Drs. Fajrurrahman, M.M. 

“Promisinya sih hampir semua sih, tapi memang kami tidak 

melakukan penelitian mana promosi yang berupa butpet, leppet. Tapi 

saya meyakini melalui media elektronik yang paling banyak yaitu 

media sosial karna itu paling cepat.”(Drs. Fajrurrahman, M.M. 

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (22/03/2018)). 

Dalam hal promosi yang paling cepat mendapat respon oleh masyarakat 

melalui media sosial, karena selain cepat dan mudah. Tidak hanya masyarakat 

Kotawaringin Timur saja tetapi masayarakat luar juga menggunakan media sosial 

dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan. 

b. Wisatawan Asing 

Dalam menyebarkan informasi Pemerintah Kotawaringin Timur 

menggunakan web agar informasi dapat tersebar luas hingga ke wisatawan asing, 

seperti yang dikatakan oleh Drs. H. M. Taufiq Mukri, SH., MM.  

“Kami bekerjasana dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

membuat web dengan menggunakan dua Bahasa, web ini kan 

nantinya akan kami gunakan sebagai tempat menyampaikan 

informasi kepada masyarakat lokal dan asing. Dengan adanya web 

dua Bahasa nanti tentunya akan mempermudah wisatawan asing 

dalam mengenal potensi yang dimiliki Sampit.”(Drs. H. M. Taufiq 

Mukri, SH., MM. Wakil Bupati Kotawaringin Timur (03/01/2019)). 

Hal ini juga diungkapkan oleh Drs. Fajrurrahman, M.M. 

“Dalam menyebarkan informasi kami berencanakan menggunakan 

web dan membuat menjadi dua Bahasa, yaitu Indonesia dan Inggris. 

Tujuannya agar wisatawan asing dapat dengan mudah memahami 

informasi yang kami berikan terkait potensi Sampit, tapi saat ini web 

sedang dalam tahap pengerjaan dan kami berharap dapat diselesaikan 

dengan cepat. Sehingga wisatawan asing juga bisa cepat mendapatkan 

informasi dan bisa menarik wisatawan untuk datang ke Sampit.”(Drs. 

Fajrurrahman, M.M. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

(03/01/2019)). 
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 Aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kotawaringin Timur 

dan Dinas Kebudayaan Pariwisata agar dapat menarik wisatawan asing untuk 

berkunjung melalui web menjadi media andalan untuk menyebarkan informasi ke 

masyarakat luar atau para turis turis asing. Web yang masih dalam tahap pengerjaan 

ini menjadi media yang sangat di perhatikan, karena web ini nantinya akan menjadi 

sarana menyampaikan informasi lengkap tentang Sampit beserta potensinya. 

Nantinya web ini akan dibuat menarik dengan gambar-gambar potensi yang dimiliki 

Sampit, budaya dan sejarahnya juga akan di tampilkan dalam web tersebut. 

 

 

 

 

 

3.2.2. Aktivitas Komunikasi Melalui Pesan 

a. Wisatawan Lokal 

Pesan yang selalu disampaikan untuk semua stakeholder agar tetap berperan 

dalam melestarikan dan memajukan pariwisata Sampit, seperti yang di katakan Drs. 

H. M. Taufiq Mukri, SH., MM 

“Kita sudah menjadikan pembangunan pariwisata ini diantara 5 

kegiatan yang kita utamakan didalam tahun 2017-2018 dan 

kemungkinan juga 2019 nanti. Karna objek wisata ini adalah salah 

satu sumber pendapatan bagi masyarakat baik langsung maupun tidak 

langsung. Jadi yang langsung itu mungkin masyarakat menjual 

souvenir atau kuliner yang didatangin oleh pengunjung. Kalau tidak 

langsung ya itukan masyarakat berbelanja, perekonomian masyarakat 

menjadi baik jadi masyarakat daerah kita ini kan jadi bagus jadinya 

perputaran perekonomiannya.”(Drs. H. M. Taufiq Mukri, SH., MM. 

Wakil Bupati Kotawaringin Timur (13/03/2018)). 

Sampit memiliki potensi objek wisata yang dapat dikembangkan, oleh karena 

itu Pemerintah Kotawaringin Timur berupaya menjadikan Sampit sebagai kota tujuan 

pariwisata tahun 2016-2021. Kemajuan serta peningkatan kunjungan dibidang 
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pariwisata merupakan sumber pendapatan daerah dan meningkatkan perekonomian 

masyarakat. 

 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengajak masyarakat agar lebih peduli 

dengan potensi yang dimiliki seperti potensi wisatanya, seperti yang dikatakan oleh 

Drs. Fajrurrahman, M.M.  

“Dalam program ini kami melakukan aktivitas dalam memberikan 

pesan kepada masyarakat melalui media-media yang kami gunakan. 

Pesan yang kami sampaikan kepada masyarakat agar bersama-sama 

dalam menjaga dan mendukung Sampit menjadi kota tujuan 

pariwisata. Tidak hanya melalui media saja, tapi juga kami bekerja 

sama dengan Pemerintah Kotawaringin Timur dalam terjun langsung 

menyampaikan pesan kepada masyarakat disekitar objek wisata dan 

di daerah-daerah terpencil.”(Drs. Fajrurrahman, M.M. Kepala Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata (03/01/2019)). 

 Aktivitas yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang bekerja 

sama dengan Pemerintah Kotawaringin Timur ini merupakan kegiatan yang dapat 

menarik perhatian masyarakat agar lebih memperhatikan Sampit. Tidak hanya itu, 

dukungan dari masyarakat sangat dibutuhkan dalam program menjadi Sampit sebagai 

kota tujuan pariwisata 2016-2021. 

 

b. Wisatawan Asing 

Dalam aktivitas menyampaikan pesan melalui web belum bias dilakukan 

dikarenakan web masih dalam proses pengerjaan, seperti yang dikatakan oleh Drs. 

Fajrurrahman, M.M.  

“Untuk wisatawan asing kami menggunakan web, tapi masih dalam 

proses pengerjaan sehingga kami masih belum bisa memberikan 

informasi kepada wisatawan asing. Kami akan berusaha agar web ini 

akan cepat diselesaikan, agar kami bisa mengisi pesan dan informasi 

lengkap dan tentunya menarik di dalam web tersebut sehingga 

wisatawan asing tertarik untuk berkunjung.”(Drs. Fajrurrahman, 

M.M. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (03/01/2019)). 

 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melakukan aktivitas dalam menyampaikan 

informasi dan pesan kepada wisatawan asing menggunakan web yang masih dalam 
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tahap pengerjaan. Web ini dibuat agar mempermudah dan dapat memperluas dalam 

menyebarkan informasi dan pesan kepada masyarakat asing. 

3.2.3. Target Komunikasi 

Target sasaran dalam promosi yaitu seluruh masyarakat Kabupaten 

Kotawaringin Timur. Seperti yang di katakan Drs. H. M. Taufiq Mukri, SH., MM 

“Jadi sasaran kita adalah seluruh masyarakat kabupaten kotim sendiri 

itu secara lokal, sudah itu masyarakat-masyarakat diluar daerah kita 

termasuk para turis segala macam. Itu kita harapkan informasi ini 

dikemas dengan baik oleh dinas pariwisata sehingga objek wisata di 

tempat kita ini menjadi objek tujuan wisata Kalimantan tengah atau 

pun nasional. Misalnya tadi kegiatan mandi safar, kegiatan simah 

laut, dan kegiatannya lainnya.”(Drs. H. M. Taufiq Mukri, SH., MM. 

Wakil Bupati Kotawaringin Timur (13/03/2018)). 

Hal ini juga diungkapkan oleh Drs. Fajrurrahman, M.M. 

“Tentunya sasaran kita itu dari masyarakat kotawaringin Timur dan 

masyarakat luar seperti para turis-turis asing”(Drs. Fajrurrahman, 

M.M. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (22/03/2018)). 

Pemerintah Kotawaringin Timur dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

memiliki kesamaan target promosi yaitu masyarakat Sampit dan masyarakat dari 

diluar, termasuk para turis asing.  

Target yang ingin dicapai oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dari segi 

jumlah kunjungan wisatawan, seperti yang di katakan Drs. Fajrurrahman, M.M. 

“Target kita kan itu berkenaan dengan ada dari segi kunjungan, dari 

kunjungan dari pada wisatawan. Jadi ada target-target yang kita 

lakukan, nah malah baru-baru ini dengan adanya komunikasi kemaren 

ada 8 orang turis dari jerman yang special untuk menikmati wisata 

susur sungai. Terus kemaren juga ada organisasi karang taruna yang 

mulai berorisasi melakukan rapat kerja diperahu kita, jadi sambil 

menyusuri sungai mereka rapat kerja. Perahu besar yang memang 

disiapkan oleh Pemerintah Daerah untuk objek wisata susur sungai, 

biaya untuk menyewa perahu besar tersebut sekitar 750.000 dengan 

batas waktu 3 sampai 4 jam tetapi itu diluar uang bensin. Apabila 

ingin menyewa bisa langsung saja datang ke Dinas Pariwisata karena 

kami disini menyewakan perahu saja dan ditambah dengan uang 

bensin sekitar 150.000 sampai 200.000. Nah kalau misalkan ada perlu 

seperti input makanan dibawa kesana atau dibawa keatas perahu tentu 

boleh, jadi wisatawan mau pesan makanan dimana saja boleh di bawa 
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ke atas kapal.”(Drs. Fajrurrahman, M.M. Kepala Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata (22/03/2018)). 

Dalam menjadikan Sampit sebagai kota tujuan wisata Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata menginginkan target kunjungan wisatawan terus meningkat dan dengan 

adanya komunikasi yang dilakukan membuat banyaknya wisatawan yang datang 

berkunjung. Kemudian biasanya wisatawan dari rombongan komunitas/organisasi 

mengadakan acara seperti rapat atau sebagainya di atas perahu sambil menikmati 

suasana.  

3.2.4. Aktivitas Komunikasi Dalam Mengembangkan Pariwisata 

Hal-hal yang sering dibicarakan dengan rekan-rekan kerja terkait 

pembangunan pariwisata di Sampit, Seperti yang di katakan Drs. H. M. Taufiq 

Mukri, SH., MM 

“Pembangunan pariwisata disampit ini yang sering kita bicarakan 

adalah bagaimana tanggapan masyarakat terhadap kegiatan yang akan 

kita laksanakan. Misalnya pembangunan ikon ikan jelawat dan 

ternyata berbagai tanggapan ada yang senang dan ada yang tidak 

senang. Tapi karena itu dikomunikasikan dengan baik akhirnya 

semua pihak juga dapat menerima dan walaupun ada yang puas dan 

ada yang tidak puas. Tidak puasnya mereka beranggapan kenapa itu 

dibangun sedangkan kegiatan-kegiatan lain yang menyangkut 

kehidupan masyarakat misalnya pertanian dan lainnya masih juga 

memerlukan. Nah ini kita informasikan, kita komunikasikan bahwa 

ini juga adalah salah satu sumber pendapatan daerah untuk 

kesejahteraan masyarakat.”(Drs. H. M. Taufiq Mukri, SH., MM. 

Wakil Bupati Kotawaringin Timur (13/03/2018)). 

Berbagai macam tanggapan dari masyarakat menegenai pembangunan yang 

dilakukan di Sampit. Ada yang antusias dengan pembangunan objek wisata dan ada 

yang tidak ingin adanya pembangunan objek wisata di Sampit. Hal ini membuat 

Pemerintah Kotawaringin Timur memiliki catatan penting bahwa informasi kepada 

masyarakat itu sangat penting, pembangunan tidak akan berjalan lancar apabila tidak 

mendapat dukungan dari masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah KOTIM melakukan 

pendekatan kepada masyarakat dan memberikan informasih serta penjelasan terhadap 

program pembangunan objek wisata yang ada di Sampit. 



 
 

86 
 

Pembahasan yang sering dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan 

Pemerintah KOTIM terkait pembangunan objek wisata yang ada di Sampit, Seperti 

yang di katakan Drs. Fajrurrahman, M.M. 

“Kita ada berdiskusi mengenai pembangunan destinasi wisata, terus 

penguatan dari pada wisata susur sungai kita termasuk juga hal-hal 

penguat dibidang pemasaran itu.”(Drs. Fajrurrahman, M.M. Kepala 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (22/03/2018)). 

Diskusi yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bersama 

Pemerintah KOTIM mengenai program pembangunan objek wisata yang sedang 

berjalan dan menguatkan pemasaran yang ada di Sampit serta menguatkan wisata 

susur sungai. Karena wisata susur sungai ini merupakan wisata yang sering sekali di 

kunjungi oleh wisatawan yang ingin menyusuri kota Sampit sambil melihat 

pemandangan dan aktivitas masyarakat yang ada di pinggir sungai. 

Pemerintah Kotawaringin Timur Tentu ingin melakukan kerjasama dengan 

Pemerintah lain diluar Kotawaringin timur dalam mengembangkan pariwisata di 

Sampit. Seperti yang disampaikan oleh Drs. H. M. Taufiq Mukri, SH., MM 

“Untuk sementara kita masih belum ada melaksanakan kerja sama, 

hanya kita berupaya meningkatkan potensi yang ada. Kita akan 

mengembangkan kerja sama dengan pemerintahan atau pemerintah 

daerah yang lain. Kabupaten kotawaringin barat kita mengadakan 

study banding atau studi tiru kekabupaten-kabupaten yang maju di 

pulau jawa. Sehingga kita meniru mereka, bukan hanya membanding-

bandingkan saja tapi meniru itu yang akan dilaksanakan di daerah 

kita yang sesuai dengan kondisi potensi kita disini. Dalam 

pembangunan pariwisata kita ini, kita berupaya mengadakan 

pendekatan ke Pemerintah Provinsi dan Pusat. Sehingga kita bisa 

apakah itu dana dari dana alokasi khusus, ataukah itu dana dari 

APBN dan kita mencoba kerjasama dengan pihak infestor apabila ada 

untuk bersama-sama membangun pariwisata itu. kita juga meminta 

kepedulian para infestor, misalnya infestor perkebunan yang ada di 

daerah kita.”(Drs. H. M. Taufiq Mukri, SH., MM. Wakil Bupati 

Kotawaringin Timur (13/03/2018)). 

Dalam pembangunan objek wisata di Sampit memang membutuhkan kerja 

sama dengan Pemerintahan dari daerah lain. Kemudian untuk meningkatkan potensi 

Pemerintah KOTIM melakukan study banding kedaerah lain. 
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Pemerintah Kabupaten KOTIM melanjutkan mengenai cara dalam kerjasama, 

beliau mengatakan ; 

“Pemerintah daerah selalu mengkaji dan menyiapkan dananya dalam 

anggaran. Sudah itu kita mencoba mengusulkan tambahan dana dari 

pemerintah provinsi dan pusat dari APBN. Jadi itu yang kita 

upayakan agar bisa mengembangkan potensi wisata disamping juga 

kita mencoba kerjasama dengan pihak investor apakah itu pihak 

perkebunan, pertambangan yang menggunakan dana JSRnya.”(Drs. 

H. M. Taufiq Mukri, SH., MM. Wakil Bupati Kotawaringin Timur 

(13/03/2018)). 

Pemerintah Kotawaringin Timur ingin selalu setiap proyek yang dilakukan 

dapat berjalan dengan lancar. Seperti yang diutarakan Drs. H. M. Taufiq Mukri, SH., 

MM 

 “Dananya itu apabila sudah dianggarkan itukan dilihat kerjaannya, 

yang jelas itu dari konsultannya dari pihak pelaksananya sudah itu 

dari pihak pengawasannya. Apabila itu tidak ada bermasalah, 

lokasinya tidak berkaitan dengan status kawasan hutan produksi itu 

insyaallah akan berjalan dengan baik. Hambatan kita itu paling-paling 

kalau dalam pelaksanaan itu berkaitan dengan musim kemarau. Sudah 

itu yang kedua musim penghujan kalau memang itu kaitannya dengan 

pelaksanaan infrastruktur itu kadang-kadang mengalami hambatan 

dalam pengerjaannya. Tapi rata-rata pelaksanaan kegiatan dapat 

terselesaikan.” (Drs. H. M. Taufiq Mukri, SH., MM. Wakil Bupati 

Kotawaringin Timur (13/03/2018)). 

Apabila tidak ada masalah dari pihak konsultan dan pengawas serta lokasi 

bukan hutan produksi, bisa dipastikan pembangunan akan berjalan dengan baik. 

Dalam pembangunan objek wisata yang ada di Sampit ada cara yang 

dilakukan Pemerintah Kotawaringin Timur dalam mengukur hasil dari program yang 

telah dijalankan, Seperti yang di katakan Drs. H. M. Taufiq Mukri, SH., MM 

“Dalam mengukur ini kita ada berbagai macam itu pasti beberapa 

indikator nanti yang kita pakai apakah pariwisata yang kita 

laksanakan ini sudah sesuai dengan target. Setalah itu kita kaji dengan 

RPJMD yang telah kita susun jadi RPJMD itu berapa yang telah kita 

capai dibidang kepariwisataan itu nanti di RPJMD ada rincian-

rinciannya.”(Drs. H. M. Taufiq Mukri, SH., MM. Wakil Bupati 

Kotawaringin Timur (13/03/2018)). 
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Hasil yang di peroleh dari program pembangunan objek wisata yang sudah 

dilakukan dan sesuai target, kemudian di kaji menggunakan RPJMD ( Rencanan 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang di buat oleh Pemerintah Kotawaringin 

Timur. Hasil pembangunan objek wisata yang telah mencapai target di bidang 

kepariwisataan nanti akam di rinci dan di masukkan kedalam RPJMD, dengan 

maksud agar jelas hasil pembangunan dibidang kepariwisataan yang sudah 

dijalankan. 

Dalam perkembangan suatu objek wisata yang ada di Sampit, Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata melakukan riset untuk mengetahui peningkatan jumlah 

kunjungan dan lamanya wisatawan untuk berlibur di Sampit. Karena riset yang 

dilakukan belum maksimal, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tetap akan melengkapi 

riset yang belum terpenuhi. Seperti yang disampaikan oleh Drs. Fajrurrahman, M.M. 

“Jadi kalau kita berdasarkan peningkatan pendapatan dengan jumlah 

kunjungan wisatawan, jadi disanalah berkembanglah kepariwisataan. 

Kita belum menghitung lamanya wisatawan tinggal, berapa yang 

mereka belanjakan itu belum sampai risetnya kesana tapi sedang 

menuju kearah sana.”(Drs. Fajrurrahman, M.M. Kepala Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata (22/03/2018)). 

Dari tahun ke tahun jumlah kunjungan wisatawan yang objek wisata semakin 

meningkat, karena itu pembangunan dan pembenahan objek wisata terus dilakukan 

agar dapat menarik perhatian wisatawan dan meningkatkan jumlah kunjungan. 

Objek wisata yang ada di Sampit yang paling sering dikunjungi oleh 

wisatawan dan objek wisata yang kurang dikunjungi oleh wisatawan itu dilihat dari 

waktu kunjungan ketempat objek wisata itu sendiri. Hal ini diutarakan Drs. 

Fajrurrahman, M.M. 

“Yang diminati itu icon jelawat, pantai ujung pandaran. Kalau kurang 

diminati saya kurang tau, karena kan objek wisata itu kan mungkin 

karna keterbatasan waktu saja di Sampit makanya mereka yang 

awalnya ingin berkunjung ke wisata ujung pandaran jadi tidak bisa. 

Jadi ini hanya karna keterbatasan waktu yang mereka miliki.”(Drs. 

Fajrurrahman, M.M. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

(22/03/2018)). 
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Objek wisata yang paling diminati yaitu icon jelawat dan pantai ujung 

pandaran. Tidak ada objek wisata yang kurang dimintai, hanya saja keterbatasan 

waktu, sehingga tidak bisa kerkunjung kesemua objek wisata.  

Dari sekian banyak objek wisata yang dimiliki kota Sampit, biasanya 

wisatawan dari kalangan masyarakat sekitar yang paling banyak berkunjung. seperti 

yang dikatakan Drs. Fajrurrahman, M.M. 

“Yang paling banyak masyarakat domestik dan masyarakat sekitar 

kota Sampit.”(Drs. Fajrurrahman, M.M. Kepala Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata (22/03/2018)). 

Masyarakat Sampit sangat antusias dengan adanya objek wisata baru maupun 

objek wisata yang sudah lama. Karena masyarakat Sampit membutuhkan hiburan, 

maka mereka biasa menghabiskan waktu dengan mengunjungi objek-objek wisata 

yang ada di Sampit.  

Setelah melakukan promosi dampak atau perubahan yang terjadi signifikan, 

seperti yang diungkapkan Drs. Fajrurrahman, M.M. 

“Siknifikan, pertama siknifikannya apa saja event-event yang kita 

lakukan itu luar biasa masyarakat untuk menikmatinya. Kita desain 

ini utamanya dari palangkaraya, seruyan, pangkalanbun, malah ada 

yang dari banjarmasin itu sangat luar biasa selain itu juga ada jetski. 

Kemaren one day one jus itu ada dari jakarta, itu ada suatu 

perkumpulan yang di Sampit sini ada cabangnya, satu hari satu jus itu 

mereka lakukan kegiatan di atas kapal wisaata. Juga itu karna dampak 

dari pada promosi yang kita lakukan, kemaren ada 30 pengusaha dari 

berbagai Indonesia juga menikmati wisata susur sungai. Jadi fasilitas 

yang diberikan itu sudah dari segi pendapatan daerah, pemanfaatan 

fasilitas yang diberikan oleh pemerintah itu semakin meningkat yang 

pasti masyarakat dapat menikmati event-event yang kita laksanakan 

secara lebih berkualitas seperti Sampit Etnik Karnaval kita sudah 

mulai pembenahan. Nantinya juga saya yakin kualitasnya juga 

semakin meningkat, jadi dampaknya itu baik dari kunjungan 

wisatawan nusantara maupun negeri itu ada terjadi peningkatan 

walaupun ada lah pendapatan asli daerah kita semakin 

meningkat.”(Drs. Fajrurrahman, M.M. Kepala Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata (22/03/2018)). 
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Komunikasi yang dilakukan Pemerintah Kotawaringin Timur dengan warga 

saat ingin mengembangkan objek wisata yang ada di Sampit, seperti yang di katakan 

Drs. H. M. Taufiq Mukri, SH., MM 

“Itu yang pertama pada acara pertemuan-pertemuan, misalnya ada 

kunjungan kerja pak bupati. Kunjungan kerja camat ke desa dan 

sebagainya, jadi kita pada forum-forum tertentu selalu kita sampaikan 

apakah itu dilokasi objek wisata atau secara umum di pemerintahan 

kabupaten kotawaringin timur kalau memang ada event-event atau 

pun pertemuan-pertemuan atau pun ada kegiatan-kegiatan keagamaan 

bisa kita sampaikan program itu. Bapak bupati sering menyampaikan 

walaupun di sampit tapi kegiatannya di ujung pandaran.”(Drs. H. M. 

Taufiq Mukri, SH., MM. Wakil Bupati Kotawaringin Timur 

(13/03/2018)). 

Pemerintah Kotawaringin Timur melakukan komunikasi dengan masyarakat 

melalui kunjungan-kunjungan kebeberapa desa dan apabila ada event-event atau 

acara-acara yang sedang berlangsung Pemerintah KOTIM langsung menyampaikan 

kepada masyarakat terkait program pembangunan objek wisata di Sampit. 

Pemerintah Kotawaringin Timur memiliki cara dalam melakukan perkiraan 

terhadap kendala yang mungkin terjadi, cara ini dilakukan agar kegiatan yang 

dilaksanakan dapat berjalan dengan baik. Seperti yang di katakan Drs. H. M. Taufiq 

Mukri, SH., MM 

“Yang pertama kita mengadakan rapat koordinasi lintas sektor, sudah 

itu yang kedua kita meminta masukan atau informasi dari pihak 

kecamatan desa dan tokoh masyarakat, yang ketiga kita sudah tentu 

berupaya agar kegiatan itu terlaksana dengan baik tentunya 

disamping kita melaksanakan pekerjaan selalu kita laksanakan 

evaluasi. Jadi kita mengadakan deteksi dini dalam waktu pelaksanaan 

dimulai.”(Drs. H. M. Taufiq Mukri, SH., MM. Wakil Bupati 

Kotawaringin Timur (13/03/2018)). 

Untuk mengatasi kemungkinan kendala yang akan terjadi yaitu dengan cara 

koordinasi dan evaluasi sehingga dapat mengetahui faktor-faktor yang terjadi setelah 

dimulai.  

“Hasil yang diperoleh dalam pembangunan pariwisata selama ini 

seperti kendala-kendala yang dihadapi itu semuanya berjalan dengan 

baik, tidak ada hambatan. Kita dalam mengembangkan kegiatan 

wisata di ujung pandaran, itu ada pemindahan perumahan masyarakat 
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ujung pandaran yang hampir terkena abrasi. Kita mengadakan 

pendekatan disana dan Alhamdulillah masyarakat sudah mau pindah 

kelokasi yang telah kita bangunkan fasilitasnya. Masyarakat juga 

dibantu dari dana dari pemerintah pusat danada juga dari dana daerah 

sendiri.”(Drs. H. M. Taufiq Mukri, SH., MM. Wakil Bupati 

Kotawaringin Timur (13/03/2018)). 

Dikawasan objek wisata pantai ujung pandaran terdapat banyaknya rumah-

rumah penduduk yang memiliki potensi terkena abrasi, maka Pemerintah 

Kotawaringin Timur memindahkan perumahan masyarakat tersebut kelokasi aman 

dan masayarakat disana sudah diberikan fasilitas sehingga tidak akan kesusahan lagi. 

Program pembangunan Pemerintah Kotawaringin Timur yang melibatkan 

para stakeholder membuat pembangunan berjalan dengan lancar dan sesuai rencana. 

Seperti yang dikatakan Drs. Fajrurrahman, M.M. 

“Para stakeholder ikut membantu dalam menjaga dan merawat objek 

wisata yang ada di Sampit dan mereka percaya bahwa dengan adanya 

pembangunan objek wisata ini akan membuat Sampit menjadi kota 

yang lebih maju dan berkembang.”(Drs. Fajrurrahman, M.M. Kepala 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (22/03/2018)). 

Dibutuhkannya partisipasi dari stakeholder agar pembangunan dan 

pembenahan objek wisata yang ada di Sampit berjalan dengan lancar dan secara 

otomatis akan memajukan kota Sampit itu sendiri. 

Dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kota Sampit, Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata melakukan kegiatan semacam pelatihan, seperti yang 

dikatakan oleh Drs. Fajrurrahman, M.M 

“Melalui peningkatan sumber daya manusia, mengikuti event-event 

yang lain, juga disini kita tingkatkan sumber daya manusia melalui 

pelatihan dan pendidikan. Terus juga teman-teman pelaku seperti 

penari dan lain sebagainya juga kita ikut sertakan didalam 

perlombaan.”(Drs. Fajrurrahman, M.M. Kepala Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata (22/03/2018)). 

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa upaya yang dilakukan oleh 

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memiliki kesamaan dengan Wakil Bupati 

KOTIM dalam menjadikan Sampit sebagai kota tujuan wisata tahun 2016-2021. 

Harus Saling bersinergi dalam meningkatkan sumber daya yang ada di Sampit, 
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dengan cara memberi pelatihan dan pendidikan, agar sumber daya yang ada dapat 

menarik perhatian wisatawan. 

Pendekatan yang masih kurang dilakukan oleh Pemerintah Kotawaringin 

Timur untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai, yaitu dengan adanya gangguan-

gangguan yang kurang baik. Seperti yang di katakan Drs. H. M. Taufiq Mukri, SH., 

MM 

“Pendekatan yang masih kurang kita itu hanya gangguan adanya 

kegiatan-kegiatan kepemudaan yang dipengaruhi oleh kegiatan-

kegiatan yang kurang baik. Misalnya pemuda kita ada mengkonsumsi 

narkoba atau mabuk-mabukan nah ini kita tetap berupaya dengan 

tokoh masyarakat dengan tokoh agama untuk selalu mengadakan 

penyuluhan dan juga kemungkinan mecarikan peluang-peluang 

kepada mereka untuk bisa mendapatkan pekerjaan.”(Drs. H. M. 

Taufiq Mukri, SH., MM. Wakil Bupati Kotawaringin Timur 

(13/03/2018)). 

Banyaknya kegiatan-kegiatan yang kurang baik yang ada, mengakibatkan 

banyak pemuda-pemuda yang mengikuti kegiatan tersebut. Karena itu Pemerintah 

Kotawaringin Timur bertindak untuk menghentikan kegiatan-kegiatan yang kurang 

baik ini dengan mengadakan penyuluhan agar pemuda-pemuda lebih mengerti dan 

memahami kegiatan tersebut tidak baik. 

 

 

3.2.5. Tanggapan Masyarakat Terhadap Pengembangan Pariwisata 

Tanggapan masyarakat mengenai rencana pengembangan pariwisata di 

Sampit cukup optimis. Seperti yang diutarakan Drs. H. M. Taufiq Mukri, SH., MM 

“Tanggapan masyarakat dengan adanya rencana pembangunan atau 

pembenahan objek wisata ini yaitu mereka berharap Sampit mejadi 

lebih maju dan berkembang seperti daerah-daerah lain sudah maju. 

Kalau bagi para nelayan, mereka minta dapat membantu dalam 

penjualan hasil nelayan, begitu juga dengan pengrajin, agar kemajuan 

pariwisata dapat memberi dampat positif bagi perekonomian mereka. 

Ada juga pesan dari masyarakat, agar pemerintah itu tidak hanya 

memperhatikan potensi wisata yang ada di Sampit tapi juga 

memperhatikan kebutuhan masyarakat seperti memperbaiki jalan-
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jalan yang rusak dan fasilitas umum lainnya.”(Drs. H. M. Taufiq 

Mukri, SH., MM. Wakil Bupati Kotawaringin Timur (13/03/2018)). 

Terlihat respon masyarakat begitu berharap penuh kepada pemerintah, agar 

kemajuan pariwisata nanti dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan 

dibarengi dengan fasilitas umum yang baik. 

Antusiasme masyarakat setelah pembangunan objek wisata telah selesai 

diperbaiki atau dibangun, seperti yang di katakan Drs. H. M. Taufiq Mukri, SH., MM 

“Keliatannya masyarakat kabupaten kotawaringin timur ini masih 

haus hiburan sehingga apabila setelah sehari, setelah hari raya baik 

idul fitri dan idul adha itu masyarakat banyak berkunjung kepantai 

karna hanya itulah tempat hiburan mereka yang bisa melonggarkan 

kebersamaan mereka dengan keluarga. Pada waktu hari raya itupun 

sudah rame, sudah itu malam tahun baru juga rame karena mereka 

memanfaatkan khususnya pegawai negeri apakah itu pegawai 

pekerbunan dan masyarakat juga memanfaatkan hari libur untuk 

kesana.”(Drs. H. M. Taufiq Mukri, SH., MM. Wakil Bupati 

Kotawaringin Timur (13/03/2018)). 

Masyarakat kabupaten Kotawaringin Timur membutuhkan sekali objek wisata 

sebagai hiburan mereka, objek-objek wisata seperti ikon jelawat, pantai ujung 

pandaran, taman kota, susur sungai dan lain sebagainya selalu menjadi tempat 

wisatawan berkunjung dihari libur maupun dihari-hari biasa. Dengan adanya 

pembangunan dan pembenahan objek-objek wisata yang ada di Sampit masyarakat 

menjadi tidak bosan dan jenuh karena objek wisata dibangun dengan fasilitas-fasilitas 

yang diberikan oleh Pemerintah Kotawaringin timur. 

Tanggapan masyarakat mengenai pembangunan yang disampaikan melalui 

berbagai media, hal ini diutarakan oleh Drs. H. M. Taufiq Mukri, SH., MM 

“Memang tanggapan masyarakat berbagai macam tapi apabila 

disampaikan dengan baik dan mudah diserap oleh masyarakat 

insyaallah itu akan cepat diterima oleh masyarakat melalui informasi 

dan komunikasi, melalui media surat kabar, melalui televisi.”(Drs. H. 

M. Taufiq Mukri, SH., MM. Wakil Bupati Kotawaringin Timur 

(13/03/2018)). 

Tanggapan masyarakat beragam, namun jika dikomunikasikan dengan baik 

maka akan mudah dipahami masyarakat. 
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Tanggapan atau keluhan yang biasa disampaikan oleh masyarakat kepada 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, seperti yang di katakan Drs. Fajrurrahman, M.M. 

“Masyarakat ditempat kita ini kadang-kadang mengeluh mengenai 

transportasi, jadi transportasi kita ini seperti misalnya ke daerah 

pantai ujung pandaran sampai sekarang ini kan yang reguler belum 

ada yang khusus, misalnya sabtu dan minggu itu belum ada. Tapi 

tahun ini Dinas Perhubungan sudah mempersiapkan hal itu, jadi yang 

tahun-tahun kemarenkan mereka mengeluh jadi ini dijadikan catatan 

oleh Pemerintah untuk dibenahi. Tahun ini insyaallah juga dilakukan 

dan ada reguler yang kesana. 

Yang kedua bukan berupa keluhan sih ya lebih ke masyarakat itu kan 

wajarlah kalau ada event-event yang diadakan itu kan namanya itu 

secara masal kan mereka itu melihat dengan bagus seperti Sampit 

Etnik. Tahun ini kita upayakan masyarakat ini nontonnya ada seperti 

tenda yang menutupi agar masyarakat tidak kepanasan dan 

kehujanan, walaupun tidak bisa menampung keselurihannya tapi akan 

ada tenda tambahan masyarakat yang kita kasih agar masyarakat bisa 

nyaman.”(Drs. Fajrurrahman, M.M. Kepala Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata (22/03/2018)). 

Dengan adanya keluhan yang disampaikan oleh masyarakat melalui Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata ini menjadi catatan penting untuk Pemerintah 

Kotawaringin Timur agar memperhatikan lagi sarana transportasi khususnya yang 

menuju ke ujung pandaran.  
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Pada Bab ini peneliti akan membahas lebih dalam mengenai hasil 

temuan penelitian. Peneliti akan membahas konsep perencanaan komunikasi 

Pemerintah Kotawaringin Timur dalam menjadikan Sampit sebagai kota 

tujuan pariwisata tahun 2016-2021 dengan disusun menggunakan konsep 

perencanaan komunikasi Philip Lesly.  

4.1.  Analisis Perencanaan Komunikasi Pemerintah Kotawaringin 

Timur 

4.1.1. Organisasi 

 Komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kotawaringin Timur 

dengan melakukan kerja sama dengan sekelompok masyarakat seperti para 

peninggi-peningginya dan dengan para sektor lainnya. Tujuan kerja sama ini 

dilakukan agar program yang dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar, serta 

mempermudah Pemerintah Kotawaringin Timur untuk mendapatkan 

masukan-masukan. Dengan semakin banyaknya masukan, ide maupun 

gagasan yang diberikan, maka Pemerintah Kotawaringin Timur akan 

menjadikan masukan, ide dan gagasan tersebut sebagai pondasi dari program 

yang akan dilakukan. 

4.1.2. Analisa dan Research Munculnya Program Menjadikan Sampit 

Sebagai Kota Tujuan Pariwisata 2016-2021 

 Sampit memiliki objek wisata yang cukup banyak, hanya saja pada 

saat itu objek-objek wisata yang sudah ada sejak tahun 1870 ini kurang 

dirawat dan diperhatikan sehingga dari tahun ke tahun objek tersebut menjadi 

rusak dan kotor. Di tahun 2014, mulailah dilakukan pembangunan di objek-

objek wisata di Sampit, mulai dari musium kayu, taman kota dan pantai ujung 

pandaran. Namun pembangunan sempat terhenti dikarenakan masalah dana 

yang tidak mencukupi dan juga cuaca yang tidak mendukung. Namun 
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pembangunan dan pembenahan objek wisata tersebut berhasil diselesaikan, 

dengan adanya perbaikan objek wisata ini wisatawan menjadi semakin tertarik 

untuk berkunjung.  

Potensi wisata yang ada di Sampit cukup banyak sehingga membuat 

Pemerintah Kotawaringin Timur mulai melakukan survei kelokasi-lokasi yang 

memiliki potensi dijadikan objek wisata. Setelah terkumpulnya beberapa 

objek wisata yang Pemerintah Kotawaringin Timur mulai memikirkan untuk 

memanfaatkan objek wisata Sampit sebagai wisata unggulan di Sampit. 

Dengan begitu kunjungan dari wisatawan akan meninggkat dan akan 

menjadikan Sampit sebagai kota maju dan tentunya perekonomian masyarakat 

juga akan maju. 

 Pemerintah Kotawaringin Timur akhirnya mengadakan rapat diskusi 

Bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam membuat program yang 

dapat membuat Sampit menjadi kota maju dan berkembang. Dengan melihat 

potensi wisata yang dimiliki Sampit sangat disayangkan apabila tidak di 

manfaatkan, sehingga hasil dari rapat diskusi akhirnya program yang akan 

dilakukan adalah Menjadikan Sampit Sebagai Kota Tujuan Pariwisata 2016-

2021 dan tentunya langsung dimasukkan ke dalam program unggulan 

RPJMD. 

4.1.3. Perumusan Kebijakan  

 Dalam merencanakan program ini Pemerintah Kotawaringin Timur 

menggunakan undang-undang dasar dalam mensejahterakan masyarakan dan 

memakmurkan masyarakat.  Sehingga Pemerintah Kotawaringin Timur 

melakukan komunikasi dengan masyarakat melalui sosialisasi, kunjungan-

kunjungan yang tujuannya agar masyarakat mengetahui program yang akan 

dilakukan seperti apa dan mengajak masyarakat agar ikut bekerjasama dalam 

program ini.  
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Pemerintah Kotawaringin Timur dalam menjalankan program 

menjadikan Sampit kota tujuan pariwisata 2016-2021 tentulah mendapatkan 

faktor pendukung dan hambatan. Dalam perencanaan komunikasi Pemerintah 

Kotawaringin Timur mendapatkan factor pendukung dari beberapa media dan 

masyarakat, sedangkan hambatan yaitu kurang kuat dalam merencanakan 

komunikasi yang dilakukan sehingga mengalami keterlambatan dalam 

menyampaikan informasi. 

4.2. Analisis Perencanaan Komunikasi Program Pemerintah dalam 

menjadikan Sampit sebagai kota tujuan pariwisata tahun 2016-2021 

Perencanaan komunikasi memiliki peran penting dalam 

pengembangan atau pembangunan kota seperti Kota Sampit yang 

menggunakan sistem perencanaan komunikasi untuk mengembangkan potensi 

pariwisata yang ada. Terlihat dari hasil penelitian Pemerintah Kotawaringin 

Timur dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang terlibat dalam proses 

partisipasi yaitu apa yang harus dilakukan yang berhubungan dengan 

komunikasi dalam pencapaian tujuan, dengan cara apa yang dapat dilakukan 

sehingga tujuan tersebut dapat dicapai dan evaluasi dalam memantau dalam 

pemanfaatan hasil. Dari hasil penelitian bahwa Pemerintah Kotawaringin 

Timur dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah memenuhi bentuk 

partisipasi dalam pengembangan dan pembangunan objek wisata yang ada di 

Sampit. 

4.2.1. Perencanaan Komunikator  

Dalam membuat program menjadikan Sampit sebagai kota tujuan 

wisata tahun 2016-2021 Pemerintah Kotawaringin Timur menggunakan 

perencanaan komunikasi agar program dapat berjalan dengan baik. Dalam 

perencanaan komunikasi ini hal yang paling utama adalah menentukan 

komunikator dalam meyampaikan pesan kepada komunikan, karena 
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komunikator memiliki peran penting dalam menguasai dan memahami isi 

dalam pesan yang akan disampaikan agar pesan yang disampaikan dapat 

diterima oleh komunikan.  

Adanya kesamaan antara data yang didapat dengan analisis peneliti, 

ditemukan adanya persamaan antara teori dengan realisasi dalam menentukan 

komunikator. Dalam menentukan komunikator yang sesuai, perlu 

diadakannya rapat dan diskusi agar komunikator yang dipilih dapat sesuai dan 

dapat memberikan pesan yang sesuai kepada khalayak.Dalam menentukan 

komunikator Pemerintah Kotawaringin Timur dan Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata melakukan rapat dan diskusi dalam menentukan komunikator yang 

sesuai. Hasil dari rapat dan diskusi tersebut ditetapkan lah bahwa komunikator 

yang sesuai adalah Pemerintah Kotawaringin Timur. Sebagai komunikator, 

Pemerintah Kotawaringin Timur bekerja keras dalam mensukseskan program 

yang telah dibuat. Dengan adanya potensi objek wisata yang dimiliki oleh 

Sampit, Pemerintah Kotawaringin Timur yakin bahwa Sampit dapat 

berkembang dan bisa menjadi kota yang lebih maju.   

Dalam program ini Pemerintah Kotawaringin Timur juga menggelar 

rapat dan diskusi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata membahas 

mengenai pesan yang akan disampaikan kepada masayarakat. Dari hasil rapat 

diskusi bahwa Pemerintah Kotawaringin Timur mengandalkan Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata untuk ditugaskan memantau perkembangan 

pembangunan objek wisata yang akan dilakukan di Sampit, hasil pemantauan 

proses pembangunan objek wisata selanjutnya dikumpulkan dan akan 

dilaporkan ke Pemerintah Kotawaringin Timur. Laporan yang sudah 

dikumpulkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tersebut meliputi 

keluhan maupun pendapat dari masyarakat yang tinggal di sekitar objek 

wisata maupun masyarakat kota Sampit, laporan yang sudah diserahkan ke 

Perintah Kotawaringin Timur akan diproses dan hasilnya akan disampaikan 

ke masyarakat kota Sampit oleh Pemerintah Kotawaringin Timur. 
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Pemerintah Kotawaringin Timur dalam menjalankan program 

menjadikan Sampit sebagai kota tujuan pariwisata juga memperhatikan 

sumber daya manusia yang ada. Tidak hanya ingin mengangat pariwisata yang 

dimiliki Sampit, tetapi juga mengangkat sumber daya manusia yang ada di 

Sampit. Dengan adanya putra dan putri pariwisata dapat membantu dalam 

mempromosikan kepada masyarakat Sampit mampun masyarakat dari luar 

Sampit mengenai objek-objek wisata dan potensi yang dimiliki Sampit. Selain 

itu masyarakat Sampit yang memiliki kreatifitas seni maupun kuliner pun 

didukung oleh Pemerintah Kotawaringin Timur dan Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata, tidak hanya objek wisata saja yang dimiliki Sampit tetapi dengan 

adanya kreatifitas yang dimiliki masyarakat Sampit dapat dimanfaatkan 

sebagai daya tarik para wisatawan. 

Dalam program ini Pemerintah Kotawaringin Timur tidak sedikit 

mengeluarkan biaya pembangunan dan pembenahan objek wisata yang ada di 

Sampit, Dengan adanya potensi wisata yang dimiliki Sampit Pemerintah 

Kotawaringin Timur mengharapkan bantuan dana yang diberikan oleh 

Pemerintah Pusat. Dana bantuan tidak akan diberikan apabila suatu daerah 

tidak memiliki potensi, sehingga dana bantuan tidak akan diberikan. 

Dikarenakan Sampit memiliki potensi wisata yang dapat dikembangkan dan 

dapat memberikan perubahan terhadap perkembangan maka dengan ini 

Pemerintah Kotawaringin Timur sangat mengharapkan bantuan dana untuk 

pembangunan dan pembenahan objek wisata yang ada di Sampit. 

Dalam program menjadikan Sampit sebagai kota tujuan pariwisata 

2016-2021, peneliti menyarankan bahwa komunikator lebih bisa memperkuat 

lagi dalam melakukan perencanaan. Dengan perencanaan yang kuat dapat 

lebih meyakinkan masyarakat terhadap program yang dilaksanakan, oleh 

karena itu komunikator yang dipilih adalah Pemerintah Kotawaringin Timur 

tujuannya agar dapat dengan mudah meyakinkan masyarakat yang masih 

belum setuju dengan program pembangunan yang dilakukan. Selain itu saran 
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dari peneliti terhadap dana untuk pembangunan dan pembenahan objek wisata 

sebaiknya Pemerintah Kotawaringin Timur dapat bergerak dengan cepat 

dalam mengurus dana bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. 

Karena dalam program yang dibuat oleh Pemerintah Kotawaringin 

Timur ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga bantuan dana dari 

Pemerintah Pusat sangat diharapkan dalam program ini. Selain dapat 

membantu dalam proses pembangunan dan pembenahan objek wisata serta 

pebenahan lainnya.  

4.2.2. Perencanaan   Pesan 

Pesan adalah kata-kata atau kalimat yang disampaikan oleh 

komunikator,karena itu pesan memiliki peran penting dalam keberhasilan 

komunikasi. Dalam menyampaikan sebuah pesan dapat dilakukan melalui 

berbagai cara seperti melalui lisan, tatap muka, langsung atau menggunakan 

media atau saluran. Pesan memiliki dua macam simbol yaitu simbol verbal 

dan nonverbal, simbol verbal digunakan dalam mempresentasikan suatu objek, 

selain itu simbol verbal ini juga menggunakan sekumpulan bahasa yang 

dirangkai hingga menjadi sebuah kalimat yang memiliki arti. Dalam nonverbal 

pesan dapat disampaikan melalui sebuah tindakan atau bisa menggunakan 

isyarakat anggota tubuh.  

Pemerintah Kotawaringin Timur menginginkan program yang telah 

dibuat dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan apa yang 

direncanakan. Dalam program ini Pemerintah Kotawaringin Timur 

mengandalkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk bersama-sama 

merencanakan dan memberikan pesan-pesan kepada masyarakat terkait 

program pembangunan dan pembenahan objek wisata agar dapat menjadikan 

Sampit sebagai kota tujuan wisata. Pesan yang disampaikan kepada 

masyarakat seperti bapak atau ibu dan anak muda ini dilakukan agar ikut serta 

dalam berpartisipasi dan sadar dengan pentingnya bersama-sama menjaga 

potensi yang dimiliki Sampit terutama objek wisatanya.   
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Dari analisis peneliti, pesan yang disampaikan oleh komunikator 

kepada komunikan telah sesuai dengan konsep, pesan yang disusun terlebih 

dahulu sangat diperlukan agar penerima pesan dapat memahami maksud dari 

pesan tersebut. Pemerintah Kotawaringin Timur Bersama Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata bekerja sama dalam merencanakan pesan yang akan 

disampaikan kepada masyarakat, terutama kepada masyarakat yang berada 

disekitar objek wisata. Pemerintah Kotawaringin Timur menyampaikan pesan 

dengan melakukan sosialisasi dan kepada para komunitas yang ada di Sampit. 

Dalam melakukan sosialisasi Pemerintah Kotawaringin Timur 

melaksanakannya tidak hanya di kota saja, tetapi juga melakukan sosialisasi 

langsung dengan datang ke desa-desa yang khususnya berada di lokasi jauh 

dari kota tapi dekat dengan objek wisata.  

Sosialisasi yang dilakukan langsung oleh Pemerintah Kotawaringin 

Timur di desa-desa ini mendapat respon positif dari masyarakat yang 

berprioritas bapak-bapak dan ibu-ibu, tujuan dari kunjungan lansung agar 

pesan yang disampaikan dapat langsung didengar oleh masyarakat yang 

prioritas bapak-bapak dan ibu-ibu. Pesan yang di sampaikan oleh Pemerintah 

Kotawaringin Timur cukup dengan pesan yang singkat, padat dan jelas 

sehingga dapat mudah untuk diterima dan dimengerti oleh masyarakat. Selain 

itu Pemerintah Kotawaringin Timur juga melakukan sosialisasi langsung 

dengan para komunitas yang ada di Sampit, dengan melakukan kunjungan 

langsung ke komunitas-komunitas tersebut yang berprioritas anak muda ini 

dapat memudahkan Pemerintah Kotawaringin Timur dalam menyampaikan 

pesan. Menyampaikan pesan kepada para komunitas yang ada di Sampit lebih 

mudah karena mereka dapat dengan cepat memahami bahasa yang disampai 

oleh Pemerintah Kotawaringin Timur. 

Apabila memberikan pesan kepada masyarakat terlalu panjang maka 

masyarakat akan kesusahan dalam memahami pesan yang disampaikan, pesan 

yang terlalu panjang dan berbelit-belit akan kurang mendapat respon 



 
 

102 
 

masyarakat karena masyarakat tidak mengerti maksud dari pesan tersebut. 

Oleh karena itu pesan yang disampaikan kepada masyarakat tentunya harus 

singkat, padat dan jelas. Masyarakat akan mudah untuk mengerti dan dapat 

memberikan repon yang cepat apabila pesan yang disampaikan tidak terlalu 

panjang, memberikan pesan kepada masyarakat ini sangat penting bagi 

Pemerintah Kotawaringin Timur dalam program menjadikan Sampit sebagai 

kota tujuan wisata 2016-2021 dapat berjalan dengan lancar.  

Selain itu pesan yang disampaikan akan mengurangi kesalah pahaman 

masyarakat yang tidak terima dengan program pembangunan dan pembenahan 

objek wisata yang ada di Sampit.  Potensi wisata yang ada di Sampit memiliki 

daya tarik tersendiri, maka sangat disayangkan apabila tidak dikembangkan 

dan dirawat. Dengan adanya potensi wisata yang ada di Sampit dan 

meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan lokal maupun wisatawan 

mancanegara dapat menjadikan sektor prekonomian masyarakat Sampit 

meningkat terutama bagi masyarakat yang tinggal didekat objek wisata dan 

tentunya dapat menjadikan Sampit lebih maju dan berkembang.  

Dalam kegiatan ini kunjungan langsung yang dilakukan oleh 

Pemerintah Kotawaringi Timur ini tidak hanya sekedar menyampaikan pesan 

saja kepada masyarakat, melainkan memiliki tujuan lain yaitu Pemerintah 

Kotawaringin Timur dapat lebih dekat dengan masyarakat baik itu dari 

kalangan bapak-bapak dan ibu-ibu maupun dari kalangan anak muda. 

Sehingga tidak hanya dapat memberikan pesan kepada masyarakat menjadi 

mudah, tetapi juga dapat saling bersilaturrahmi dengan masyarakat di Sampit. 

Sehingga kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kotawaringin Timur ini 

dapat mengurangi dapat mengurangi pikiran negatife dari masyarakat yang 

tidak setuju dengan program yang di jalankan ini. 

Tidak hanya masyarakat lokal saja yang menjadi perhatian Pemerintah 

Kotawaringin Timur dan Dinas Kebudayaan tetapi juga memperhatikan 

wisatawan asing juga. Dalam kunjungan wisatawan setiap tahunnya memang 
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yang lebih dominan adalah wisatawan lokal, sedangkan kunjungan wisatawan 

asing sangat diharapkan bertambah setiap tahunnya. Oleh karena itu 

penyebaran informasi mulai diperluas dan dibuat semenarik mungkin agar 

tidak hanya menarik wisatawan lokal saja melainkan juga menarik perhatian 

wisatawan asing juga. 

Peneliti memberi saran dalam perencanaan pesan ini yaitu dengan 

memperkuat pesan yang disampaikan kepada masyarakat baik itu dari 

kalangan anak muda maupun dari kalangan bapak-bapak dan ibu-ibu serta 

untuk wisatawan asing. Pesan yang disampaikan oleh Pemerintah 

Kotawaringin Timur tidak hanya singkat, padat dan jelas saja tetapi pesan 

tersebut harus dapat membuat masyarakat Sampit menjadi lebih memahami 

dan ikut berpartisipasi dalam program ini.  

4.2.3. Perencanaan Media 

Dalam menyampaikan sebuah informasi kepada masyarakat, media 

memiliki peran penting. Dengan perkembangan jaman yang semakin maju dan 

informasi dapat dengan mudah didapatkan melalui berbagai macam media, 

tidak hanya melalui media cetak dan media elektronik saja informasi mudah 

didapat. Ada banyak media yang sekarang sudah canggih seperti media sosial, 

masyarakat dijaman yang semakin canggih ini lebih banyak menggunakan 

media sesial untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan lebih cepat 

didapat. Walaupun media sosial lebih banyak masyarakat yang 

menggunakannya, tetapi masih ada masyarakat yang menggunakan media 

cetak dan elektronik untuk mendapatkan informasi. 

Dari data yang peneliti temukan terdapat kesamaan antara teori dengan 

data yang di dapat dilapagan. Dinas Kebudayaan dan Parwisata Kotawaringin 

Timur mengandalkan proses mempromosikan potensi wisata yang ada di 

Sampit melalui berbagai cara, seperti melalui duta pariwisata yang dimiliki 

Sampit, melalui media cetak, media sosial, media elektronik. Melalui duta 

pariwisata dan media ini lah informasi disebarkan kepada masyarakat Sampit 



 
 

104 
 

dan wisatawan luar, tujuannya agar masyarakat dan wisatawan luar dapat 

mengetahui perkembangan yang ada di Sampit. Melalui media ini semua 

informasi tentang Sampit akan diberikan, mulai dari event-event yang 

diadakan di Sampit, seperti tradisi budaya yang biasa di selenggarakan di 

Sampit, festival budaya, maupun event-event lainnya.  

Tidak hanya event-event saja tetapi juga menampilkan potensi wisata 

yang dimiliki Sampit, kreatifitas yang dimiliki masyarakatnya dan 

keanekaragaman suku, agama dan budayanya.Dengan memberikan informasi 

mengenai potensi yang dimiliki Sampit melalui media ini lah dapat menarik 

perhatian para wisatawan lokal maupun wisatawan dari luar, sehingga selain 

menjadikan Sampit menjadi lebih maju dan berkembang tetpi juga dapat 

memperbaiki perekonomian masyarakat Sampit.  

Dalam rencana mempromosikan objek wisata Sampit Pemerintah 

Kotawaringin Timur dan Dinas Kebudayaan dan Priwisata melalui duta 

pariwisata, disini duta pariwisata menyampaikan informasi kepada masyarakat 

pada saat diadakannya event-event tertentu, seperti event kebudayaan dan 

event-event lainnya yang diadakan di Sampit maupun di daerah lainnya. 

Disaat adanya event yang sedang diselenggarakan maka duta pariwisata akan 

ikut bergabung didalam event tersebut, dalam event tersebuat duta pariwisata 

akan memberikan informasi terkait objek-objek wisata yang ada di sampit. 

Dengan begitu masyarakat akan mengetahui perkembangan objek wisata yang 

ada di Sampit dan dapat menarik perhatian masyarakat Sampit dan masyarakat 

luar juga. 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini merencanakan promosi melalui 

media sosial yang khusus dibuat untuk memuat semua destinasi yang ada di 

Sampit, selain itu dalam mempromosikan dan memberikan informasi kepada 

masyarakat luar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memiliki dua website. 

Website ini akan dibuat dalam dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa 

Inggris, tujuannya agar dapat memperluas jangkauan dan memperluas dalam 
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memberikan informasi kepada masyarakat asing yang tertarik dengan Sampit 

dan potensi yang dimiliki oleh Sampit. Website ini sengaja dibuat agar dapat 

lebih banyak menarik perhatian masyarakat asing untuk berkunjung dan 

menikmati potensi yang dimiliki Sampit seperti objek wisata alamnya yang 

tidak kalah dengan daerah lainnya. 

Dalam hal mempromosikan potensi yang dimiliki Sampit, peneliti 

memberikan saran bahwa media massa yang digunakan dapat dimanfaatkan 

sebaik mungkin. Terutama media sosial berupa website yang harus terus 

dibenahi dan ditambahkan lagi tampilan-tampilan yang menarik. Seperti 

kolom atau menu dalam website tersebut yang masih kosong, alangkah 

baiknya jangan sampai dibiarkan kosong dan cepat di tambahkan data-data 

yang masih kurang diwebsite tersebut. Sehingga para wisatawan lokal maupun 

wisatawan luar mendapatkan informasi yang lengkap dan dengan tampilan 

yang menarik membuat website lebih dilirik oleh para wisatawan. 

4.2.4. Perencanaan Komunikan 

komunikan adalah orang yang bertindak sebagai penerima data 

ataupun informasi yang diberikan oleh komunikator. Pesan atau informasi 

yang diberikan oleh komunikator harus disusun dengan baik agar pesan atau 

informasi tersebut dapat di dengar atau direspon oleh komunikan secara 

efektif dan komunikan akan mengerti dengan pesan apa yang disampaikan 

oleh komuniktor. Komunikan terbagi menjadi dua yaitu Komunikan aktif 

adalah komunikan yang lebih memberikan respon atau yang cepat dalam 

mennggapi pesan yang di sampaikan oleh komunikator, sedangkan 

komunikan pasif adalah komunikan yang cenderung tidak merespon atau 

tidak menanggapi pesan yang di sampaikan oleh komunikan. Cangara, 

2013:65) Data yang peneliti temukan terdapat kesamaan antara teori dengan 

realisasi dari kegiatan lapangan. Dalam menyampaikan pesan kepada 

masyarakat harus sesuai dengan masyarakat itu sendiri dari kalangan anak 

muda atau dari kalangan bapak-bapak dan ibu-ibu. Pemerintah Kotawaringin 
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Timur seorang komunikator yang memberikan pesan kepada komunikan, 

pesan yang disampaikan dengan singkat, padat dan tentunya jelas. Pesan yang 

tidak terlalu panjang sudah direncanakan terlebih dahulu agar para penerima 

pesan tidak kebingungan dengan pesan yang akan di sampaikan. Dalam 

program menjadikan Sampit sebagai kota tujuan wisata tahun 2016-2021 

Pemerintah Kotawaringin Timur menyampaikan pesan kepada komunikan 

melalui berbagai macam media, selain itu Pemerintah Kotawaringin Timur 

juga terjun langsung dalam menyampaikan pesan dalam kegiatan sosialisasi 

maupun mengunjungi tempat-tempat di Sampit.  

Kegiatan ini dilakukan agar Pemerintah Kotawaringin Timur dapat 

langsung mengetahui bagaimana situasi dan kondisi disana. Yang menjadi 

seorang komunikan ialah masyarakat Sampit, masyarakat yang akan merepon 

pesan yang diberikan oleh Pemerintah Kotawaringin Timur. Namun 

kamunikan terbagi menjadi dua yaitu komunikan aktif dan pasif, dalam 

menyampaikan sebuah pesan. Seorang komunikator sangat menginginkan 

respon aktif dari komunikan, karena dengan memberikan respon terhadap 

pesan yang diberikan akan membuat orang tersebut mendengarkan lalu 

menanggapi pesan yang di sampaikan oleh komunikator.  

Dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat melalui sosialisasi 

dan melalui komunitas ini lah maka pesan akan cepat diterima, selain itu 

pesan yang disampaikan harus dapat dipahami. Penyampaian pesan yang 

dilakukan oleh Pemerintah Kotawaringin Timur ini dilakukan dengan 

menyampaikan pesan yang singkat, padat dan tentunya jelas. Pesan yang 

singkat, padat dan jelas ini dalam kalangan bapak-bapak dan ibu-ibu sangat 

memberikan pengaruh terhadap pemahaman dalam isi pesan tersebut. 

Sedangkan kalangan anak muda pesan yang panjang maupun pendek mereka 

akan lebih kritis dalam menanggapi serta akan lebih cepat mengerti. 

Tidak hanya masyarakat lokal saja tetapi penyampaian pesan kepada 

wisatawan asing juga dilakukan oleh Pemerintah Kotawaringin Timur yang 
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bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam menaikkan 

tingkat kunjungan dan memperluas jangkauan. Pesan yang di rencanakan 

dibuat semenarik mungkin sehingga dapat menarik perhatian wisatawan 

asing, dalam penyampaian pesan kepada wisatawan menggunakan web dua 

Bahasa sehingga dapat mempermudah dalam memahami apa yang ada di 

dalam web tersebut. Sehingga tidak hanya masyarakat lokal saja yang 

dominan banyak berkunjung tetapi diharapkan juga kunjungan dari wisatawan 

asing.  

Peneliti menyarankan dalam menyampaikan sebuah pesan kepada 

masyarakat harus lebih diperhatikan lagi, karena masyarakat dari kalangan 

bapak-bapak atau ibu-ibu akan sedikit susah memahami pesan yang 

disampaikan sehingga alangkah baiknya lebih menggunakan bahasa sehari-

hari. Sedangkan dari kalangan anak muda dalam memberikan pesan tidak 

begitu susah, dikarenakan mereka lebih kritis dalam memahami dan 

menanggapi pesan yang akan disampaikan sehingga lebih mudah. Sedangkan 

untuk wisatawan asing diharapkan cara menyampaikan pesan dengan 

semanarik mungkin dan tentunya mudah di pahami dan lengkap, sehingga 

wisatawan asing akan lebih paham dan dapat mengenal lebih banyak 

mengenai Sampit. 

4.2.5. Perencanaan Feedback 

Feedback adalah tanggapan yang diberikan oleh komunikan kepada 

komunikator dalam menyampaikan sebuah pesan. Respon yang berikan oleh 

komunikan akan memberikan gambaran kepada komunikator, respon yang 

diberikan oleh komunikan ada yang positif dan ada juga yang negatif. Untuk 

respon positif komunikan dan komunikator akan saling bekerja sama agar 

dapat mencapai sasaran komunikasi dan untuk respon negatif akan 

ditunjukkan dengan perilaku seperti tidak menerima pesan yang diberikan 

komunikator. Dalam hal ini feedback sangat dibutuhkan agar kita mengetahui 

apakah pesan yang diberikan dapat diterima atau tidak kepada komunikan.  
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Dari data penelitian yang ditemukan peneliti terdapat persamaan 

antara teori dengan data dilapangan. Dalam menjalankan program menjadikan 

Sampit sebagai kota tujuan wisata tahun 2016-2021 Pemerintah Kotawaringin 

Timur dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bekerja sama dalam 

merencanakan bagaimana mendapatkan tanggapan dari masyarakat. Hal ini 

membuat Pemerintah Kotawaringin Timur dan Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata melakukan rapat dan evaluasi, hasil dari rapat dan evaluasi tersebut 

akan mendapatkan berbagai macam masukan dari masyarakat. Masukan ini 

lah yang nantinya akan digunakan oleh Pemerintah Kotawaringin Timur 

dalam pelaksanaan pembangunan dan Pembenahan objek wisata yang ada di 

Sampit. 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam hal ini akan mengadakan 

penyuluhan kepada masyarakat Sampit dalam meningkatkan hasil kreatifitas 

masyarakat berupa kerajinan dan kesenian. Tidak hanya potensi wisatanya 

saja yang dimanfaatkan dalam memajukan Sampit, tetapi dengan adanya 

potensi yang juga dimiliki masyarakat yang juga dapat dimaafkan dalam 

mamajukan Sampit dan dapat menjadi daya tarik bagi para wisatawan yang 

berkunjung. Dengan ada banyaknya potensi yang dimiliki oleh Sampit ini 

diharapkan dapat memajukan Sampit, tidak hanya itu diharakan juga bagi 

masyarakat agar juga ikut berkontribusi dalam mensukseskan kota Sampit 

menjadi kota pariwisata dimasa mendatang.  

Adanya feedback positif dan negatif yang diberikan oleh masyarakat 

dan diterima oleh Pemerintah Kotawarigin Timur terhadap program 

menjadikan Sampit sebagai kota tujuan pariwisata tahun 2016-2021. 

Pemerintah Kotawaringin Timur banyak menerima masukan-masukan yang 

diberikan oleh masyarakat Sampit terkait pembangunan dan pembenahan 

objek wisata yang ada di Sampit, dalam hal ini Pemerintah Kotawaringin 

Timur menanggapi respon negatif dari masyarakat yang kurang setuju dengan 
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program pembangunan dan pembenahan yaitu dengan melakukan sosialisasi 

dan melakukan pendekatan kepada masyarakat.  

Namun dari Pemerintah Kotawaringin Timur akan memberikan 

penjelasan kepada masyarakat yang merespon negatif mengenai program 

pembangunan dan pembenahan objek wisata di Sampit. Sehingga masukan 

yang diberikan oleh masyarakat yang merespon positif terhadap pembangunan 

dan pembenahan objek wisata ini bisa dijadikan sebagai acuan dalam 

pembangunan dan pembenahan objek wisata yang lebih baik lagi. 

 Tidak hanya feedback dari wisatawan lokal saja, tetapi respon positif 

dari wisatawan asing juga sangat diharapkan. Karena dengan adanya respon 

positif yang diberikan wisatawan asing, berarti pesan yang disampaikan 

menggunakan web dapat diterima dengan baik oleh wisatawan asing. 

Pemerintah Kotawaringin Timur dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

berharap tidak hanya respon positif saja yang didapat melainkan kunjungan 

dari wisatawan asing juga sangat di harapkan keobjek wisata yang ada 

Sampit. 

Peneliti memberi saran kepada Pemerintah Kotawaringin Timur dan 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk lebih cepat dalam menanggapi 

respon negatif dari masyarakat yang tidak setuju dengan program yang 

dijalankan. Selain itu juga harus memperhatikan fasilitas jalan yang masih 

rusak dan perlu cepat untuk di perbaiki agar masyarakat merasa nyaman 

dengan adanya perbaikan jalan. Agar mendapat feedback dari wisatawan 

asing Pemerintah Kotawaringin Timur dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

harus lebih kuat dalam merencanakan media yang digunakan dalam 

menyampaikan informasi kepada wisatawan asing sehingga respon yang 

diberikan oleh wisatawan asing bisa didapat dengan cepat. 

 

4.3. Analisis Implementasi Perencanaan Komunikasi 
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4.3.1. Aktivitas Komunikasi Melalui Event 

Pemerintah Kotawaringin Timur dalam program menjadikan Sampit 

sebagai kota tujuan wisata tahun 2016-2021 telah menetapkan sampit di 

dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Program 

yang dibuat oleh Pemerintah Kotawaringin Timur bertujuan untuk memajukan 

dan mengembangkan Sampit menjadi kota wisata, dengan adanya potensi 

wisata yang tidak kalah menariknya dari daerah lain maka Pemerintah 

Kotawaringin Timur melakukan pembenahan dan pembangunan objek wisata 

yang ada di Sampit agar dapat menarik perhatian para wisatawan. Banyaknya 

objek wisata menarik yang ada di Sampit tetapi karena kurangnya kesadaran 

masyarakat dalam menjaga dan merawat objek wisata tersebut, sehingga 

banyak objek wisata yang rusak dan kurang terawat.  

Oleh karena itu Pemerintah Kotawaringin Timur mengajak masyarakat 

Sampit agar bersama-sama ikut merawat dan menjaga objek wisata tersebut, 

karena objek wisata yang sudah ada dari jaman dulu sampai sekarang yang 

ada di Sampit sangat disayangkan apabila tidak di rawat karena objek inilah 

yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk menarik perhatian wisatawan lokal 

maupun wisatawan luar. Banyaknya objek wisata baru yang ditemukan dan 

Pemerintan akan melakukan pembenahan dan pembangunan agar wisatawan 

dapat menuju keobjek wisata tersebut dengan aman dan nyaman. 

Pembangunan dan pembenahan yang dilakukan ini tetap akan 

mempertahankan keaslian dari aslinya sehingga wisatawan dapat merasakan 

suasana objek wisata yang masih bernuansa alam, yang akan diperbaiki adalah 

jalan menuju ke lokasi objek wisata tersebut. 

Selain itu event-event budaya dan sejarah yang ada di Sampit akan 

terus dikuatkan guna menarik perhatian masyarakat lokal maupun masyarakat 

luar. Event yang diselenggarakan di Sampit ini diadakan khusus selain untuk 
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memberi hiburan kepada masyarakat, tetapi juga untuk menarik wisatawan 

karena dalam event ini akan ditampilkan berbagai macam budaya dan tradisi. 

Sampit tidak hanya memiliki destinasi wisata dan budayanya saja, tetapi juga 

memiliki destinasi wisata kuliner. Sampit juga memiliki kuliner yang tidak 

kalah enaknya dengan daerah lain, masakan khas dari Sampit yang berasal 

dari icon Sampit yaitu ikan jelawat. Tidak hanya masakan dari ikan jelaawat 

saja, tetapi ada juga amplang dan kerupuk yang dibuat menggunakan berbagai 

macam ikan. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sedang mengumpulkan wisata 

kuliner dan potensi yang ada di Sampit, tujuannya agar mempermudah dalam 

menyebarkan informasi kepada masyarakat lokal maupun wisatawan luar. 

Dalam mempromosi objek wisata yang ada di Sampit menggunakan 

event-event budaya yang diselenggarakan di Sampit maupun event-event yang 

diselenggarakan di luar Sampit. Melalui event ini lah masyarakat Sampit dan 

masyarakat dari luar Sampit dapat mengenal kebudayaan dan sejarah Sampit 

itu sendiri, dalam event tersebut cara memberikan informasi agar terlihat lebih 

menarik yaitu menggukan foto-foto objek wisata, kesenian yang ada di 

Sampit, dan lain sebagainya. Potensi wisata yang ada di Sampit bisa dibilang 

cukup banyak, tetapi masyarakat hanya mengetahui objek wisata tertentu saja 

dikarenakan kurangnya informasi yang diberikan dan banyaknya objek wisata 

yang baru ditemukan dan lansung dibenahi oleh Pemerintah Kotawaringin 

Timur.  

4.3.2. Aktivitas Komunikasi Melalui Media  

Komunikasi melalui media memiliki peran penting dalam menyebar 

luaskan informasi. Promosi yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata melalui media cetak seperti menyebar brosur-brosur, pamflet dan 

leaflet pada event-event yang di adakan di Sampit maupun event-event yang 

ada di luar Sampit. Dalam hal promosi selain menggunakan media cetak juga 
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menggunakan media sosial website dan intagram, didalamnya menampilkan 

audio visual berupa foto-foto destinasi wisata dan evet-event yang dilaksakan 

di Sampit. Website DISBUPAR KOTIM yang dimiliki oleh Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata ini dapat memberikan kemudahan bagi siapa saja 

yang ingin mengetahui informasi perkembangan yang ada di Sampit.  

Pemerintah Kotawaringin Timur dan Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata menggunakan berbagai macam media cetak, media elektronik dan 

media sosial dalam menyebarkan informasi terkait perkembangan dan potensi 

yang di miliki oleh Sampit. Banyaknya media massa yang digunakan akan 

mempercepat dalam memberikan informasi kepada masyarakat Sampit 

maupun masyarakat yang ada di luar Sampit, usaha yang terus menerus 

dilakukan oleh Pemerintah Kotawaringin Timur dan Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata dalam mempromosikan Sampit terus dilakukan. 

Duta pariwisata yang dimiliki oleh Sampit juga ikut serta dalam 

mempromosikan event-event serta potensi wisata yang ada di Sampit, promosi 

juga dilakukan melalui media elektronik seperti tv hayat, tv kabel, dan lainnya 

dan media cetak atau surat kabar seperti radar Sampit dan kalteng posmedia. 

Kerjasama dengan tv MMC Grup dan Net juga dilakukan oleh Pemerintah 

Kotawaringin Timur tujuannya agar menyiarkan berita mengenai event-event 

dan objek wisata yang ada di Sampit.  Komunikasi yang digunakan oleh 

Pemerintah Kotawaringin Timur dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yaitu 

menggunakan whatsapp, dengan menggunakan whatsapp dapat saling 

memberikan informasi dengan cepat mengenai kesalahan dengan pihak 

kecamatan dan tokoh-tokoh masyarakat. 

Dalam menyampaikan pesan kepada wisatawan asing digunakanlah 

web dua Bahasa yang memiliki fungsi untuk mempermudah dan memperluas 

informasi yang akan di berikan. Selain itu wisatawan asing juga akan lebih 
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mudah memahami dan tertarik dengan potensi yang dimiliki Sampit. Tetapi 

web yang akan digunakan dalam menyebarkan informasi kepada wisatawan 

masih dalam tahap pengerjaan sehingga aktivitas dalam menyebarkan 

informasi masih belum terlaksana. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

berusaha mempercepat pengerjaan web tersebut dan memperkuat lagi rencana 

dalam menyusun pesan yang menarik untuk wisatawan. 

4.3.3. Aktivitas Komunikasi Melalui Pesan 

Dalam program menjaadikan Sampit sebagai kota tujuan Pariwisata 

2016-2021 Pemerintah Kotawaringin Timur melakukan aktivitas dengan 

mengajak seluruh masyarakat untuk ikut bekerja sama dalam program ini 

melalui pesan yang sudah di rencanakan sebelumnya. Dengan adanya 

dukungan dari masyarakat maka program ini akan berjalan sesuai dengan 

rencana yang sudah ditetapkan. Tidak hanya itu pesan yang disampaikan 

kepada masyarakat ini berupa informasi agar masyarakat mengetahui bahwa 

pembangunan dan pembenahan objek wisata yang ada diSampit ini 

merupakan sumber pendapat yang bisa menaikkan perekonomian masyarakat 

Sampit. 

Oleh karena itu kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah 

Kotawaringin Timur Bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini dilakukan 

agar Bersama-sama dalam mengajak masyarakat agar kut serta dalam program 

ini dan juga ikut dalam menjaga serta melindungi potensi yang ada di Sampit. 

Dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat baik lokal maupun asing 

menggunakan berbagai macam media, tujuannya dengan menggunakan media 

dapat mempermudah dan dapat memperluas jangkauan penyampaian pesan. 

Sehingga tidak hanya masyarakat lokal saja, tetapi masyarakat luar seperti 

para turis-turis juga bisa mendapatkan informasi mengenai Sampit. 

Pesan yang akan disampaikan kepada seluruh masyarakat lokal 

maupun asing harus lah memiliki kekuatan dalam memikat masyarakat agar 
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mau memberikan respon positif terhadap program yang dijalankan. Tidak 

hanya itu saja pesan yang sudah direncanakan sebelumnya dibuat menarik 

sehinggal wisatawan tertarik untuk berkunjung. Pesan yang di sampaikan 

kepada masyarakat seperti marilah kita bersama-sama menjaga dan 

mendukung program menjadikan Sampit sebagai kota tujuan pariwisata 2016-

2021 agar Sampit menjadi kota yang lebih maju dan tentunya berkembang. 

Untuk wisatawan asing Dinas Kebudayaan dan Pariwisata masih 

dalam tahap mengerjakan web yang nantinya menjadi tempat menyebarkan 

informasi, tetapi rencana pesan serta isi yang akan di masukkan ke dalam web 

tersebut sudah di rencanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. 

 

4.3.4 Target Komunikasi  

Target sasaran dalam promosi yang dilakukan oleh Pemerintah 

Kotawaringin Timur dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yaitu seluruh 

masyarakat kabupaten kotawaringin Timur sendiri, masyarakat-masyarakat 

diluar daerah Sampit dan para wisatawan dari berbagai negara. Dari 

kunjungan-kunjungan para wisatawan ke objek wisata yang ada di Sampit ini 

dapat menaikkan jumlah kunjungan wisatawan dari tahun ketahun. Dengan 

adanya objek wisata susur sungai yang merupakan objek wisata yang selalu 

menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan maupun masyarakat yang 

ada di Sampit maupun masyarakat luar. Objek wisata susur sungai ini 

merupakan objek wisata dimana para wisatawan dapat menikmati 

pemandangan dengan menggunakan kapal besar yang itu memang sudah 

disiapkan khusus untuk wisatawan.  

Objek wisata susur sungai ini merupakan objek wisata yang berada di 

pusat kota berdekatan dengan objek wisata patung jelawat, taman kota, dan 

museum kayu. Banyak wisatawan maupun masyarakat Sampit datang keobjek 

wisata tersebut, selain lokasinya yang berdekatan tapi juga disana para 
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masyarakat dan wisatawan dapat dimanjakan dengan suasana yang begitu 

indah dan nyaman. Ketiga objek wisata tersebut tidak pernah sepi kunjungan, 

setiap harinya objek wisata tersebut selalu ramai dikunjungi masyarakat. 

Banyak masyarakat yang menghabiskan waktunya ditiga objek wisata 

tersebut, walaupun hanya untuk bersantai-santai bersama keluarga, dan lain 

sebagainya.  

Disaat hari liburan tiba tidak hanya ketiga objek itu saja yang ramai 

dikunjungi, tetapi ada banyak objek wisata yang ramai juga dikunjungi. Salah 

satunya pantai ujung pandaran, dimana masyarakat menghabiskan waktu 

liburannya dipantai bersama keluarga, rekan kerja dan lain sebagainya. 

Pemerintah Kotawaringin Timur dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

bekerjasama dalam membangun dan membenahi objek-objek wisata yang ada 

di Sampit dan melakukan promosi melalui berbagai macam media massa, 

media elektronik dan media lainnya. Kegiatan yang dilakukan oleh 

Pemerintah Kotawaringin Timur dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini 

bertujuan agar kunjungan wisatawan bisa meningkat.  

4.3.5. Aktivitas Komunikasi Dalam Mengembangkan Pariwisata 

Pemerintah Kotawaringin Timur dan Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata serta rekan-rekan kerja lainnya berdiskusi terkait pembangunan 

pariwisata yang ada di Sampit dan tanggapan masyarakat Sampit terkait 

pembangunan dan pembenahan objek wisata yang ada di Sampit. Berbagai 

macam tanggapan yang diberikan oleh masyarakat, ada yang setuju dengan 

adanya pembangunan dan perbaikan objek wisata yang ada di Sampit dan ada 

juga yang tidak setuju dengan adanya pembangunan dan pembenahan objek 

wisata. Dengan adanya komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah 

Kotawaringin Timur dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kepada 

masyarakat terkait pembangunan dan pembenahan objek wisata yang ada di 
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Sampit bertujuan agar masyarakat mengerti maksud dari pembangunan dan 

pembenahan yang ada di Sampit. 

Selanjutnya Pemerintah Kotawaringin Timur dan Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata dalam pembangunan pariwisata yang ada di Sampit berupaya 

mengadakan pendekatan ke Pemerintah Provinsi dan Pusat, serta akan 

mengembangkan kerja sama dengan Pemerintah dari daerah lainnya. Tidak 

hanya mengadakan pendekatan dengan Pemerintah saja tetapi juga mencoba 

melakukan kerjasama dengan pihak investor agar ikut serta dalam 

membangun pariwisata Sampit. Dari segi dana Pemerintah Daerah selalu 

menyiapkan dana untuk pembangunan dan pembenahan objek wisata yang 

ada di Sampit, untuk dana Pemerintah Kotawaringin Timur mencoba 

mengusulkan tambahan dana dari Pemerintah Provinsi dan Pusit terkait 

potensi wisata yang ada di Sampit. 

Pembangunan dan pembenahan objek wisata yang sudah berjalan 

maupun yang sudah selesai dibenahi akan dikaji menggunakan RPJMD 

(Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) agar dapat diketahui 

apakah sudah sesuai dengan target. Sampit memiliki banyaknya potensi 

wisata, tetapi dengan jarak tempuh yang cukup jauh dari satu objek wisata ke 

objek wisata lainnya membutuhkan waktu yang cukup jauh membuat 

wisatawan hanya mengunjungi objek wisata terdekat saja seperti objek wisata 

icon jelawa, pantai ujung pandaran, susur sungai, taman kota, museum kayu, 

dan sebagainya. Pemerintah Kotawaringin Timur melakukan pertemuan-

pertemuan dengan warga seperti hadir di forum-forum tertentu, hadir 

dikegiatan-kegiatan keagamaan dan sebagainya tujuannya untuk mengajak 

bersama-sama dalam mengembangkan objek wisata yang ada di Sampit.  

Dalam menyelesaikan kendala yang mungkin akan terjadi Pemerintah 

Kotawaringin Timur mengadakan rapat koordinasi lintas sektor, lalu akan 
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meminta masukan dan informasi dari kecamatan dan tokoh masyarakat. 

selanjutkan agar kegiatan yang sudah direncanakan dapat terlaksana dengan 

baik tentunya melaksanakan evaluasi. Program pembangunan yang dibuat 

oleh Pemerintah Kotawaringin Timur ini melibatkan para stakeholder, 

bantuan yang diberikan oleh para stakeholder ini lah yang membuat kegiatan 

pembangunan ini dapat berjalan dengan baik. Kualitas sumber daya manusia 

yang ada di Sampit harus meningkat, oleh karena itu Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata mengadakan pelatihan dan pendidikan.  

4.3.6. Tanggapan Masyarakat Terhadap Aktivitas Komunikasi 

Pengembangan Pariwisata  

Program pembangunan dan pembenahan objek wisata yang ada di 

Sampit mendapat tanggapan positif dari masayarakat Sampit, aktivitas 

komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kotawaringin Timur baik 

melalui media massa dan terjun langsung ke lokasi masyarakat mendapat 

respon positif dari masyarakat. Tidak hanya respon positif dari kunjungan 

langsung dari Pemerintah Kotawaringin Timur dalam menyampaikan pesan 

saja, tetapi media yang digunakan dalam menyampaikan pesan juga kurang 

mendapat respon dari masyarakat. 

Aktivitas komunikasi yang dilakukan Pemerintah Kotawaringin Timur 

melalui berbagai macam media sudah berjalan, namun masih sedikitnya 

respon yang diberikan oleh masyarakat terhadap program ini. Namun aktivitas 

yang dilakukan Pemerintah dalam menyebarkan informasi melalui event-

event cukup banyak mendapat respon positif dari masyarakat, melalui event-

event masyarakat lebih tertarik dengan informasi yang kita sampaikan. Karena 

apabila menggunaka media seperti koran dan lain sebagainya, masyarakat 

pasti ada yang berfikir negatif. Seperti tanggapan masyarakat kepada 

Pemerintah Kotawaring Timur yang lebih memperhatikan objek wisata saja 
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sedangkan jalan-jalan yang ada belum dibenahi, padahal masyarakat tidak 

paham bahwa Pemerintah Kotim tidak hanya memperhatikan potensi wisata 

saja tetapi juga memperhatikan akses jalan dan transportasi yang mendukung 

pariwisata yang ada di Sampit. 

Tidak hanya wisatawan lokal saja, tapi juga wisatawan asing belum 

ada memberikan respon terhadap informasi objek wisata yang ada di Sampit. 

Hal ini dikarenakan media yang digunakan masih belum ada dan baru akan di 

buat, sehingga hal ini memperlambat dalam aktivitas komunikasi. 

 

 

4.4. Analisis Model Perencanaan Komunikasi AIDDA 
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Gambar 4.1 Model Perencanaan Komunikasi AIDDA (Cangara, 2013:83) 

Model perencanaan komunikasi AIDDA digunakan dalam proses 

memasarkan perencanaan komunikasi dalam menjadikan Sampit sebagai kota 

tujuan pariwisata 2016-202. Dalam program yang dibuat oleh Pemerintah 

Kotawaringin Timur terdapat model perencanaan komunikasi AIDDA, model 

AIDDA ini adalah kependekatan dari Awareness yang memiliki arti 

kesadaran, Interest yang memiliki arti perhatian, Desire yang memiliki arti 

keinginan, Decision yang memiliki arti keputusan, dan Action yang memiliki 

arti pelaksanaan. Dalam program yang dibuat oleh Pemerintah Kotawaringin 

Timur untuk menjadikan Sampit menjadi kota tujuan wisata ini dilakukan 

agar objek-objek wisata dan potensi lain yang dimiliki oleh Sampit dapat 

dirawat dan perhatikan demi kemajuan Sampit dan masyarakat Sampit itu 

sendiri. 

Pertama awareness yang artinya kesadaran. Dalam hal ini Pemerintah 

Kotawaringin Timur mengajak masyarakat Sampit untuk sadar atas potensi 

yang dimiliki Sampit. Program pembangunan dan pembenahan objek-objek 

wisata ini dilakukan agar masyarakat dapat melihat betapa berpotensinya 

Sampit menjadi kota yang bisa maju dan berkembang asalkan masyarakatnya 

sadar dan ikut berpartisipasi dalam menjaga dan melindungi objek-objek 

wisata maupun potensi lainnya yang ada di Sampit. Masyarakat Sampit belum 

semua masyarakatnya yang sadar akan potensi yang dimiliki Sampit untuk 

maju, namun ada sebagian masyarakat Sampit yang memiliki kesadaran 

dalam menjaga dan merawat potensi yang di miliki Sampit.  

ACTION 

(Pelaksanaan) 
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Seperti halnya Pemerintah Kotawaringin Timur yang sadar akan 

potensi alam dan potensi lainnya yang dapat dikembangkan, oleh karena 

mulai dibuatlah perencanaan komunikasi dalam memberikan informasi 

kepada masyarakat mengenai potensi wisata yang dimiliki Sampit. Kesadaran 

akan pentingnya merencanakan komunikasi dalam menginformasikan 

program yang akan dijalankan di Sampit, sehingga masyarakat bisa 

mengetahui dan mendukung program tersebut. 

Kedua interest yang artinya perhatian. Pemerintah Kotawaringin 

Timur tidak hanya m emperhatikan pembangunan dan pembenahan objek 

wisata saja. Sumber daya manusia yang ada di Sampit juga di perhatikan oleh 

Pemerintah Kotawaringin Timur, perekonomian masyarakat Smpit masih 

kurang terutama bagi masyarakat Sampit yang tinggal jauh dari kota namun 

dekat dengan objek wisata. Oleh karena itu Pemerintah Kotawaringin Timur 

membangun fasilitas-fasilitas pada objek wisata tersebut sehingga masyarakat 

yang tinggal didekat objek wisata dapat menggunakan fasilitas tersebut.  

Selain fasilitas untuk masyarakat, Pemerintah juga membangun 

fasilitas untuk para wisatawan agar merasa nyaman di area objek wisata 

tersebut. Perencanaan komunikasi yang dilakukan juga menjadi perhatian 

Pemerintah Kotawaringin Timur dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 

dikarenakan komunikasi yang dilakukan dapat memberikan pemaham kepada 

masyarakat terkait program yang akan dijalankan. 

Ketiga desire yang artiya keinginan. Pemerintah Kotawaring Timur 

menginginkan kunjungan wisatawan dapat meningkat, sehingga rencana 

komunikasi yang sudah dibuat dengan menggunakan media massa diharapkan 

bisa menjadi sarana dalam menarik perhatian wisatawan agar mau 

berkunjung. Tidak hanya itu pembangunan dan pembenahan objek wisata 

yang dilakukan oleh Pemerintah Kotawaringin merupakan program yang 
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sudah lama dibuat untuk menjadikan Sampit menjadi lebih maju. Tidak hanya 

Pemerintah Kotawaringin Timur saja yang menginginkan Sampit lebih maju, 

masyarakat Sampit juga menginginkan Sampit bisa berkembang dan lebih 

maju lagi. Perkembangan Sampit sangat dinantikan oleh masyarakat Sampit, 

karena apabila Sampit berkembang maka perekonomian masyarakat juga ikut 

maju.  

Keempat decision yang artinya keputusan, Promosi yang dilakukan 

dengan menggunakan beberapa media sudah duputuskan terlebih dahulu 

melalui rapat Bersama Pemerintah Kotawaringin timur. Keinginan yang kuat 

dalam mempromosikan serta memperlihatkan potensi-potensi yang dimiliki 

sampit serta event-event budaya yang tentunya menjadi daya tarik tersendiri. 

Promosi melalui berbagai media massa ini digunakan karena dapat diputuskan 

bahwa melalui media ini lah informasi akan cepat diterima oleh para 

masyarakat, baik itu masyarakat Sampit maupun wisatawan luar. Karena 

perkembangan jaman semakin maju, oleh karena itu Dinas Kebudayaan mulai 

untuk mengembangkan media website yang sudah dimiliki Sampit mejadi 

lebih maju lagi dengan membuat menjadi dua bahasa.  

Kelima action yang artinya pelaksanaan. Dalam program pebangunan 

dan pembenahan yang dilakukan di Sampit ini sudah mulai dilaksanakan. 

Seperti pembenahan objek-objek wisata yang sudah ada lalu dibenahi 

sehingga wisatawan yang berkunjung menjadi nyaman. Selain itu 

dilakukannya pembangunan terhadap objek-objek wisata yang baru di temuka 

dari sekian lama dan melakukan pembenahan jalan serta transportasi. 

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan Pemerintah Kotawaringin Timur dalam 

waktu 5 tahun, sehingga Pemerintah Kotawaringin Timur berharap 

pembangunan dan pembenahan objek wisata Sampit dapat selesai tepat waktu. 
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Perencanaan komunikasi melalui berbagai macam media juga sudah 

berjalan, sehingga informasi dan pesan-pesan untuk masyarakat lokal dapat 

tersampaikan melalui media tersebut. Sedangkan untuk wisatawan asing 

media yang akan digunakan masih dalam proses penyelesaian, sehingga 

dalam proses penyebaran informasi masih belum terlaksana.  

a. Feedback  

Perencanaan komunikasi Pemerintah Kotawaringin Timur tentunya 

diharapkan mendapat feedback positif dari masyarakat baik lokal maupun 

asing. Feedback ini lah yang nantinya akan menjadi point penting dalam 

membenahi hal-hal yang masih kurang. Melalui media massa masyarakat 

tidak terlalu aktif dalam merespon informasi yang diberikan, walaupun ada 

beberapa yang merespon. Respon yang paling banyak diberikan masyarakat 

ketika Pemerintah Kotawaringin Timur terjun langsung kedalam masyarakat 

dalam menyampaikan informasi.Respon positif paling banyak diberikan pada 

saat itu, sedangkan wisatawan asing belum dapat memberikan respon dikarena 

media yang digunakan masih dalam tahap pengerjaan sehingga respon dari 

wisatawan asing belum dapat diterima. 

 

b. Evaluasi 

 Dalam perencanaan komunikasi Pemerintah Kotawaringin Timur 

melakukan penguatan kembali terharap rencana komunikasi yang akan di 

sampaikan kepada masyarakat, agar kunjungan wisatawan dapat meningkat 

maka dibutuhkannya perencanaan yang kuat dalam menarik perhatian 

wisatawan lokal maupun asing untuk berkunjung. Media-media yang 

digunakan dalam menyampaikan informasi lebih dibuat menarik sehingga 

wisatawan akan lebih tertarik melihat dan merasa ingin lebih mengetahui 

lebih mengenai Sampit.  
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 Walaupun wisatawan yang berkunjung lebih banyak wisatawan lokal, 

Pemerintah Kotawaringin Timur berusaha untuk menarik perhatian wisatawan 

melalui web yang masih dalam tahap pengerjaan yang berisi foto-foto, 

sejarah, budaya dan lain sebagainya. Web ini digunakan khusus untuk 

menarik perhatian wisatawan agar tertarik berkunjung. 

4.5. Analisis SWOT 

Berdasarkan pada data yang peneliti peroleh selama melakukan 

penelitian, peneliti membuat sebuah analisis SWOT mengenai perencanaan 

komunikasi Pemerintah Kotawaringin Timur dan Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata. 

1. Strengths atau kekuatan 

Kekuatan perencanaan komunikasi Pemerintah Kotawaringin 

Timur dalam program menjadikan Sampit sebagai kota tujuan 

wisata tahun 2016-2021, proses merencanakan komunikasi dengan 

menggunakan berbagai macam media seperti leaflet, pamflet, 

koran, tv, spanduk, event-event dan lain sebagainya menjadi 

kekuatan dalam menyebar luaskan informasi dan pesan yang akan 

disampaikan. Tidak hanya menggunakan media massa jadi, tetapi 

juga dengan terjun langsung ke masyarakat sehingga akan lebih 

mudah dan lebih jelas dalam menyampaikan informasi langsung 

kepada masyarakat. Potensi yang dimiliki Sampit inilah 

dimanfaatkan oleh Pemerintah Kotawaringin Timur dalam 

mempromosikan Sampit kepada wisatawan, potensi yang dimiliki 

oleh Sampit beraneka ragam. 

2. Weakness atau kelemahan 

Kelemahan dalam menjalankan program ini yaitu lemahnya dalam 

menjalin kerjasama dengan para investor dalam pembangunan 
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objek wisata, karena itu pembangunan dan pembenahan objek 

wisata menjadi berjalan kurang cepat. Selain itu karena masih 

kurangnya prekonomian masyarakat yang ada di Sampit, maka 

Pemerintah Kotawaringin Timur sangat memperhatikan sekali cara 

dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Sampit. 

Kelemahan yang masih sering terjadi yaitu kurangnya kesadaran 

masyarakat dalam ikut serta menjaga dan merawat objek wisata 

yang ada di Sampit, banyaknya objek wisata yang sudah dibenahi 

oleh Pemerintah Kotawaringin Timur tetapi karna kurangnya 

kesadaran dari masyarakat akhirnya fasilitas yang ada di sana 

menjadi rusak, ada beberapa yang hilang dan lain sebagainya. 

Transportasi dan jalan menuju objek wisata pun harus menjadi 

sorotan terpenting bagi Pemerintah Kotawaringin Timur, 

dikarenakan akses transportasi dan jalan apabila tidak diperhatikan 

dengan benar bisa membuat wisatawan menjadi tidak ingin 

berkunjung ke objek wisata tersebut. Oleh karena itu Pemerintah 

Kotawaringin Timur melakukan perbaikan terhadap jalanan yang 

masih rusak, hal ini dilakukan agar wisatawan dan masyarakat 

merasa nyaman dan tenang dengan perjalan menuju objek wisata 

tersebut. Karena lokasi yang berjarak cukup jauh, maka jalan-jalan 

yang masih rusak harus lebih cepat di perbaiki. 

3. Opportunities atau peluang 

Dengan banyaknya potensi yang dimiliki Sampit seperti potensi 

wisata alamnya yang sangat memberikan pengaruh terhadap 

kunjungan wisatawan. Banyaknya objek-objek wisata yang baru 

ditemukan dan diyakini objek wisata tersebut dapat menarik 

perhatian masyarakat Sampit maupun wisatawan untuk datang 

berkunjung. Selain itu peluang yang sangat besar ketika 

masyarakat Sampit memiliki kreatifitas dalam membuat beraneka 



 
 

125 
 

ragam kerajinan tangan dan souvenir lainnya. Hasil dari kreatifitas 

masyarakat Sampit ini lah yang nantinya akan di pasarkan dan 

dengan memasarkan hasil dari kreatifitas masyarakat Sampit dapat 

mengangkat Sampit sebagai kota yang memiliki potensi yang tidak 

kalah dengan yang lainnya. Selain itu masyarakat pun juga akan 

dilatih dan diajarkan dibidang kepariwisataan, sehingga ketika ada 

wisatawan luar yang dating masyarakat Sampit dapat berpartisipasi 

dalam memperkenalkan objek-objek wisata dan potensi yang 

dimiliki Sampit. Maka potensi inilah nantinya akan dimasukkan ke 

media-media yang digunakan dan disebar luaskan ke masyarakat 

lokal dan masyarakat asing agar mereka dapat tertarik dan dating 

berkunjung. 

4.  Threats atau ancaman 

Dalam komunikasi masih kurangnya dalam mengolah media 

yang digunakan menjadi menarik, sehingga kurangnya respon dari 

masyarakat. Tidak hanya itu kurangnya kesadaran dari masyarakat 

untuk lebih menjaga dan melindungi objek wisata yang sudah ada 

maupun yang baru dibenahi. Dalam program pelaksanaan 

pembangunan dan pembenahan objek wisata di Sampit yang dibuat 

oleh Pemerintah Kotawaringin Timur terkadang dapat berjalan 

tidak sesuai dengan target yang diharapkan.  

Adanya hambatan-hambatan yang membuat pembangunan dan 

pembenahan objek wisata seperti perubahan cuaca yang tidak 

menentu. Perubahan cuaca ini lah yang membuat pembangunan 

dan pembenahan objek wisata menjadi terhambat, cuaca yang tiba-

tiba hujan ini akan memperngaruhi tanah. Sehingga tanah menjadi 

lembek dan para pekerja suka akan kesulitan dalam proses 

pembangunan dan pembenahan. 
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 Tidak hanya faktor cuaca saja yang mempengaruhi 

pembangunan dan pembenahan objek wisata di Sampit, selain itu 

faktor dari masyarakat yang mendukung dan tidak mendukung 

dilakukannya pembangunan dan pembenahan objek wisata yang 

ada di Sampit. Karena adanya masyarakat yang tidak menerima 

dilaukannya program ini, maka kegiatan pembangunan dan 

pembenahan objek wisata menjadi terganggu. Hal ini dikarenakan 

masyarakat protes kepada Pemerintah Kotawaringin Timur kenapa 

lebih memperhatikan objek wisata saja, sedangkan masyarakat 

melihat masih banyak jalan-jalan yang masih rusak dan perlu 

segera dibenahi sebelum semakin rusak. Ancaman seperti inilah 

yang membuat program menjadikan Sampit sebagai kota tujuan 

wisata 2016-2021 menjadi terhambat. 

 

4.2 Table Analisis SWOT Perencanaan Komunikasi Pemerintah 

Kotawaringin Timur 

4.3 r 

Faktor Internal 

Strengths : 

1. Menginformasikan objek 

wisata agar dikenal 

masyarakat lokal maupun 

masyarakat luar dengan 

menggunakan media massa, 

media elektronik dan melalui 

duta pariwisata 

2. Potensi Alam, Budaya dan 

Sejarah yang menarik 

Weaknesses : 

1. Kurang menjalin kerjasama 

dengan para investor dalam 

pembangunan objek wisata 

2. Kurangnya kesadaran 

masyarakat ikut serta dalam 

menjaga objek wisata  

3. Perekonomian masyarakat 

yang masih kurang 
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3. Kreativitas masyarakat yang 

menarik dengan membuat 

souvenir dan kuliner makanan 

khas Sampit 

4. Program Pemerintah 

menjadikan Sampit sebagai 

kota tujuan wisata dengan 

melakukan pembangunan dan 

pembenahan objek wisata dan 

memperbaiki fasilitas yang 

ada di Sampit guna 

meningkatkan perekonomian 

sumber daya manusia (SDM) 

dan menarik perhatian 

wisatawan untuk berkunjung 

Faktor Eksternal 

Opportunities : 

1. Melalui media potensi yang 

dimiliki Sampit dapat 

tersebar luas 

2. Objek wisata baru yang 

memiliki potensi dan bisa 

dikembangkan 

3. Memasarkan hasil kreativitas 

masyarakat berupa souvenir 

unik dan kuliner makanan 

khas Sampit yang dibuat 

oleh masyarakat 

Threats : 

1. Kurang dalam mengolah 

media yang digunakan 

menjadi lebih menarik 

2. Masyarakat yang tidak setuju 

dengan pembangunan dan 

pembenahan objek wisata 

3. Pembangunan dan 

pembenahan objek wisata 

yang terhambat oleh cuaca 

dan lain sebagainya 
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Rencanaan komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kotawaring 

Timur sudah berjalan dengan menggunakan berbagai macam media yang 

mendukung dalam menyampaikan informasi dan pesan kepada masyarakat 

lokal dan asing. Berbagai macam respon dari masyarakat ada yang postif dan 

negatif, informasi yang disampaikan ke masyarakat ada yang bisa diterima 

dan ada yang merasa tidak terima. Masyarakat memberikan respon positif 

4. Melatih masyarakat dibidang 

kepariwisataan 
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terhadap informasi dan pesan yang disampaikan menggunakan event-event 

dan terjun langsung kemasyarakat. 

Dengan begitu masyarakat akan lebih mengerti dan dapat langsung 

menyampaikan tanggapannya terhadap informasi yang disampaikan terkait 

program yang dilakukan. Potensi wisata yang dimiliki oleh Sampit tidak kalah 

dengan wisata-wisata didaerah lain, banyaknya objek wisata yang sudah ada 

dari jaman dulu dan mulai dibenahi oleh Pemerintah Kotawaringin Timur. 

Tujuannya agar dengan adanya pembangunan dan pembenahan objek wisata 

ini dapat membuat wisatawan tertarik untuk berkunjung dan wisatawan bisa 

merasa nyaman berada diobjek wisata tersebut.  

Tidak hanya objek wisatanya saja yang menarik, dari segi 

masyarakatnya juga memiliki kreativitas seperti pembuatan souvenir berupa 

kalung, gelang yang terbuat dari batu khusus yang ada di Sampit. Kapal-

kapalan dan benda lainnya yang terbuat dari kayu khas Kalimantan, serta 

wisata kuliner berupa makanan khas Sampit. Dengan adanya pembangunan 

dan pembenahan objek wisata yang di lakukan oleh Pemerintah Kotawaringin 

Timur serta masyarakat yang memiliki kreativitas dapat meningkatkan 

perekonomian masyarakat Sampit. Masyarakat juga akan diajarkan dibidang 

kepariwisataan, tujuannya agar masyarakat menjadi tau dan mau belajar 

menjaga potensi yang dimiliki Sampit. 

Potensi yang dimiliki Sampit ini lah yang akan menjadi daya tarik 

dalam informasi yang akan di sampaikan kepada wisatawan lokal maupun 

asing. Namun media web yang dikhususkan untuk wisatawan asing masih 

dalam tahap pengerjaan sehingga hal ini tentunya memperlambat dalam 

proses penyampaian informasi. Pemerintah Kotawaringin Timur berharap web 

ini dapat diselesaikan dengan cepat dan dapat langsung digunakan dalam 

menyebarkan informasi. 



 
 

130 
 

 

 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

Bab ini terdiri dari 3 bagian yaitu kesimpulan, keterbatasan penelitian 

dan saran. Kesimpulan akan memberikan gambaran menyuruh tentang temuan 

dan analisis atas masalah utama penelitian yaitu Analisis Perencanaan 

Komunikasi Pemerintah Kotawaringin Timur Dalam Upaya Menjadikan 

Sampit Sebagai Kota Tujuan Pariwisata 2016-2021. Bagian keterbatasan 

penelitian menjelaskan keterbatasan yang dilakukan saat penelitian oleh 

peneliti dan bagian saran, peneliti berusaha memberikan rekomendasi terkait 

dengan temuan dan analisis yang telah dilakukan. 

A. Kesimpulan 

Program Perencanaan Komunikasi Pemerintah Kotawaringin Timur 

dalam menjadikan Sampit kota tujuan pariwisata adalah sebuah kegiatan 

Pemerintah Kotawaringin Timur dalam merencanakan komunikasi yang akan 

digunakan untuk mengangkat potensi yang dimiliki Sampit terutama dibidang 

objek wisatanya. Program ini telah resmi dibuat dan sesuai dengan RPJMD 

(Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) sehingga kegiatan ini 

dibuat sesuai dengan potensi yang dimiliki Sampit. Dalam program 

menjadikan Sampit sebagai kota tujuan pariwisata 2016-2021, Potensi yang 
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dimiliki Sampit seperti objek wisatanya, kebudayaannya, kreatifitas 

masyarakatnya yang membuat kerajinan dari kayu maupun batu, dan wisata 

kulinernya.  

Analisis Perencanaan komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah 

Kotawaringin Timur sebagai berikut : 

1.  Perencanaan Komunikator  

Dalam program ini menetapkan komunikator yang sesuai haruslah 

memiliki cara penyampaian pesan yang baik sehingga pesan dapat 

disampaikan dengan efektif kepada masyarakat. Komunikator disini dipilih 

sesuai dengan hasil dari rapatdan diskusi dari Pemerintah Kotawaringin Timur 

dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang memiliki Pemerintah 

Kotawaringin Timur yang akan menjadi komunikator dalam menyampaikan 

pesan kepada masyarakat Sampit. Tidak hanya menentukan komunikator saja, 

tetapi juga menentukan perencanaan pesan yang akan di sampaikan itu seperti 

apa.  

2.  Perencanaan Pesan  

Pesan yang digunakan yaitu verbal dan non verbal, dalam 

penyampaian pesan kepada masyarakat Pemerintah Kotawaringin Timur 

menggunakan sosialisasi langsung kepada masyarakat dengan berkunjung ke 

desa-desa dan sosialisasi langsung dengan para komunitas yang ada di 

Sampit.  

3.  Perencanaan Media 

program ini Pemerintah Kotawaringin Timur sangat memperhatikan 

dalam melakukan perencanaan media untuk proses mempromosikan. 

Perencanaan media yang dilakukan yaitu dengan menggunakan beberapa 
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media massa seperti media cetak berupa koran, pamflet, leaflet. Media sosial 

seperti website Kotawaringin Timur dan intagram, selain itu juga 

menggunakan media elektronik seperti televisi hayat dan televisi lainnya. 

4.  Perencanaan Komunikan  

Menentukan perencanaan komunikan Pemerintah Kotawaringin Timur 

melihat dari masyarakat yang terbagi dua yaitu bapak-bapak dan ibu-ibu, serta 

anak muda, dan wisatawan asing. 

5. Feedback 

Dalam perencanaan komunikasi feedback yang diberikan oleh 

masyarakat lokal ada yang memberikan respon positif dan negative. Berbagai 

macam media yang digunakan dalam menyampaikan informasi seperti koran, 

leaflet, pamphlet, tv dan lain sebagainya. Masyarakat lebih memberikan 

respon terharap rencana pemerintah dalam menyampaikan informasi 

menggunakan event-event dan terjun langsung ke masyarakat, sehingga 

Pemerintah Kotawaringin Timur akan lebih mudah dalam menyampaikan 

pesan dan lebih dekat dengan masyarakat. 

Untuk wisatawan asing, informasi masih belum bisa disampaikan 

dikarenakan web yang akan digunakan masih dalam tahap pengerjaan. Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata berusaha agar web bisa cepat diselesaikan dan 

tentunya bisa langsung di gunakan dalam menyebarkan informasi dan pesan 

kepada wisatawan asing.  

B. Keterbatasan 

Dalam melakukan penelitian mengenai Analisis Perencanaan 

KomunikasiPemerintah Kotawaringin Timur dalam upaya menjadikan Sampit 

sebagai kota tujuan Pariwisata 2016-2021, peneliti menyadari bahwa masih 

terdapat keterbatasan penelitian sehingga penelitian yang dilakukan masih 
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belum sempurna. Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan yang 

dapat dijadikan pelajaran dan sebagai refleksi bagi penelitian akan datang 

dengan tema yang serupa. Salah satu dari keterbatasan penelitian adalah : 

 

1. Keterbatasan yang dilakukan saat pra-riset oleh peneliti, membuat 

proses penelitian menjadi kurang maksimal.  

2. Dalam proses pengumpulan data, waktu yang digunakan peneliti 

dalam penelitian terhitung singkat. Dalam proses wawancara bersama 

Wakil Bupati Kotawaringin Timur waktu yang digunakan hanya satu 

kali, selebihnya peneliti melakukan observasi sendiri kelokasi-lokasi 

wisata yang ada di Sampit. 

3. Sumber data seperti data peningkatan jumlah wisatawan yang 

berkunjung dari tahun ke tahun yang peneliti peroleh masih kurang, 

serta kurangnya data mengenai objek wisata mana saja yang sudah 

dilakukannya pembenahan dan pembangunan. Sehingga peneliti 

belum dapat sepenuhnya memeriksa kebenaran dari informasi 

narasumber, dalam memeriksa kebenaran dari data yang diperoleh 

peneliti hanya melalui website Kotawaringin Timur dan data laporan 

yang diberikan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. 

 

C. Saran 

Berdasarkan temuan dan pembahasan yang telah dilakukan, peneliti 

memberikan saran sebagai berikut : 

 

1. Bagi Pemerintah Kotawaringin Timur sebagai yang membuat program 

menjadikan Sampit sebagai kota tujuan pariwisata 

Ide dalam membuat program menjadikan Sampit sebagai kota tujuan 

pariwisata terutama dalam memperhatikan potensi yang dimiliki oleh Sampit 

untuk di kembangkan, serta memperhatikan perekonomian masyarakat Sampit 
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patut untuk diapresiasikan. Namun sayangnya Pemerintah Kotawaringin 

Timur kurang kuat dalam memberikan pesan kepada masyarakat, selain itu 

kurang memperkuat proses promosi yang dilakukan agar dapat menarik 

perhatian wisatawan lokal maupun wisatawan luar. Peneliti menyarankan agar 

Pemerintah Kotawaringin Timur lebih dapat menarik perhatian masyarakat 

Sampit dalam ikut serta berpartisipasi, pesan yang disampaikan disarankan 

lebih kuat dan tentunya lebih mudah untuk di pahami oleh masyarakat.  

Dalam proses promosi peneliti menyarankan semua media massa yang 

digunakan dapat lebih bisa dikuatkan lagi, khususnya promosi menggunakan 

media website Kotawaringin Timur yang dibuat dengan dua bahasa. Data-data 

yang ada di dalam website tersebut lebih dibuat menarik sehingga tidak 

membosankan dan dapat menarik wisatawan juga untuk mengetahui apa saja 

isi dalam website Kotawaringin Timur tersebut, tidak hanya itu data-data yang 

ada juga ditambah dan diperjelas lagi sehingga wisatawan tidak kekurangan 

dalam mendapatkan informasi tentang Sampit. 

 

2. Bagi peneliti yang melakukan penelitian dengan tema yang serupa  

Bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema yang 

serupa, maka peneliti menyarankan untuk terlebih dahulu melakukan riset 

serta lebih memahami apa yang ingin peneliti teliti. Sehingga dalam proses 

penelitian maka peneliti akan lebih mudah dalam melakukannya, karena 

peneliti sudah mengetahui masalah yang ingin diteliti. 

Selain itu peneliti menyarankan sebelum melakukan penelitian maka 

perbanyak untuk membaca buku mengenai perencanaan komunikasi, 

perencanaan pemerintah, atau berita online yang berkaitan dengan objek 

penelitian. 
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INTERVIEW GUIDE 

Wawancara Dengan Pemerintah Kotawaringin Timur 

A. KEBIJAKSANAAN 

1. Apakah kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah telah sesuai dengan kondisi 

internal daerah? 

2. Sumber daya apa yang digunakan untuk menunjang tercapainya tujuan Sampit 

sebagai Kota Wisata? 

3. Bagaimana kebijakan Pemerintah mengenai sumber daya manusia dan 

pelayanan di Sampit? 

4. Bagaimana memformulasikan program ini selesai dalam lima tahun? 

5. Apa prinsip yang menjadi pedoman Pemerintah dan masyarakat dalam 

melestarikan budaya dan pariwisata Sampit? 

6. Apakah Pemerintah KOTIM melakukan kerjasama dengan Pemerintah lain 

diluar KOTIM dalam mengembangkan pariwisata di Sampit? 

7. Seperti apa kerjasama yang dilakukan? 

8. Apakah ada bantuan dana dari Pemerintahan Provinsi dalam pegembangan 

pariwisata di Sampit? 

 

B. PERENCANAAN 

1. Apa tujuan dari Pemerintah ingin menjadikan Sampit sebagi kota tujuan 

wisata? 

2. Bagaimana cara Pemerintah agar pembangunan yang dilakukan dapat 

berorientasi terhadap kemajuan ekonomi, sosial dan budaya daerah Sampit? 

3. Apa potensi atau kelebihan yang dimiliki Kota Sampit dibandingkan daerah 

lain? 

4. Ciri khas apa yang ditonjolkan dari pariwisata Sampit, sehingga beda dari 

pariwisata yang ada di daerah lain? 

5. Bagaimana cara dalam mengembangkan suatu objek wisata baru? 
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6. Siapa saja yang terlibat langsung dalam proses perencanaan pembangunan 

objek wisata? 

7. Apa saja yang dilakukan Pemerintah dalam menunjang pariwisata Sampit? 

8. Dari segi anggaran, bagaimana upaya agar setiap proyek yang akan dikerjakan 

berjalan dengan lancar, tanpa kendala masalah dana? 

9. Bagaimana cara pemerintah dalam melakukan perkiraan terhadap kendala 

yang mungkin terjadi? 

10. Seperti apa hasil yang diperoleh? 

11. Bagaimana mengatasi setiap kendala yang ada? 

12. Bagaimana cara Pemerintah dalam memantau pembangunan objek wisata? 

13. Pendekatan apa yang dirasa masih kurang oleh Pemerintah untuk mencapai 

tujuan? 

 

C. KOMUNIKASI 

1. Tipe saluran komunika siapa yang dipilih untuk berkomunikasi dengan rekan-

rekan kerja? 

2. Hal apa yang sering dibicarakan dengan rekan – rekan kerja terkait 

pembagunan pariwisata di Sampit? 

3. Media Massa apa saja yang digunakan dalam memberikan informasi kepada 

masyarakat? 

4. Mengapa memilih media massa tersebut? 

5. Siapa yang berperan penting dalam menyampaikan informasi melalui media 

massa? 

6. Bagaimana dampak yang dirasakan setelah menyampaikan pesan melalui 

media massa tersebut? 

7. Seperti apa komunikasi yang dilakukan dengan warga saat ingin 

mengembangkan objek wisata? 

8. Apa pesan yang selalu disampaikan untuk semua stakeholder agar tetap 

berperan dalam melestarikan dan memajukan pariwisata Sampit? 
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D. PERENCANAAN KOMUNIKASI 

1. Pesanapa yang ingin disampaikan terkait program menjadikan Sampit sebagai 

Kota Tujuan Pariwisata? 

2. Apa yang menjadi kata kunci dalam pesan yang di sampaikan? 

3. Bagaimana cara Pemerintah dalam mengukur hasil dari program yang telah 

dijalankan? 

4. Bagaimana antusiasme masyarakat yang terjadi setelah objek wisata selesai 

diperbaiki atau dibangun? 

5. Bagaimana memperkenalkan pariwisata Sampit? 

6. Siapa yang menjadi target sasaran dalam promosi? 

7. Kegiatan apa yang selalu diadakan untuk hal promosi? 

 

 

 

Wawancara dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

 

A. KEBIJAKSANAAN 

1. Apa pedoman yang selalu dipegang teduh oleh Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata dalam mengemban tanggung jawab? 

2. Bagaimana meningkatkan Sumber daya manusia dan pelayanan pariwisata di 

Kota Sampit? 

3. Bagaimana Sistem komunikasi yang dibangun agar menciptakan informasi 

yang seimbang dan akurat? 

4. Seperti apa peraturan-peraturan yang diterapkan untuk masyarakat agar tetap 

menjaga aset budaya dan pariwisatanya? 

5. Bagaimana riset yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk 

mengetahui perkembangan suatu objek wisata? 
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B. PERENCANAAN 

1. Wisata apa yang menjadi andalan di Kota Sampit? 

2. Bagaimana cara agar kunjungan wisatawan mengalami peningkatan dari tahun 

ke tahun? 

3. Objek wisata apa yang paling diminati dan kurang diminati di Sampit? 

4. Wisatawan dari kalangan manakah yang paling banyak berkunjung? 

5. Bagaimana cara mempertahankan suatu objek wisata agar terus diminati 

bahkan meningkatkan kunjungan dari tahun ke tahun? 

6. Bagaimana cara dalam memperbaharui objek wisata yang ada, agar lebih 

menarik dan diminati pengunjung? 

7. Bagaimana cara menjamin wisatawan bahwa akses atau transportasi siap 

memenuhi kebutuhan pengunjung? 

8. Bagaimana mengakomodir wisatawan agar sesampainya di Sampit pelancong 

tetap mendapat penginapan yang layak dan terjaga keamanannya? 

9. Apakah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melibatkan stakeholder setempat 

dalam membantu mensukseskan Sampit sebagai Kota wisata? 

10. Bagaimana kerjasama yang dilakukan terhadap setiap stakeholder yang 

terlibat? 

11. Kendala seperti apa yang sering dihadapi selama menjalankan tugas 

dilapangan? 

 

 

 

C. KOMUNIKASI 

1. Pembahasan apa yang sering didiskusikan dengan Pemerintah KOTIM? 

2. Media apa saja yang digunakan untuk hal informasi atau promosi? 

3. Bagaimana aktivitas serta peranan website Dinas Kebuyaan dan Pariwisata 

KOTIM dalam menginformasikan pariwisata? 

4. Tanggapan atau keluhan seperti apa yang biasanya disampaikan masyrakat? 
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5. Bagaimana komunikasi yang dilakukan dalam menanggapi suara masyarakat? 

6. Bagaimana bentuk-bentuk pesan yang disampaikan agar menarik perhatian 

wisatawan? 

 

D. PERENCANAAN KOMUNIKASI 

1. Apa saja cara yang dilakukan untuk mempromosikan pariwisata Sampit? 

2. Kegiatan atau event apa saja yang selalu diadakan untuk memperkenalkan 

wisata Sampit? 

3. Sejauh mana target yang ingin dicapai? 

4. Siapa saja yang menjadi target dari pemasaran? 

5. Bagaimana dampak atau perubahan yang terjadi setelah melakukan promosi? 

6. Media apa yang paling berkontribusi dalam membantu mempromosikan 

pariwisata Sampit? 

7. Promo siapa yang paling bayak mendapat respon oleh masyarakat hingga 

dapat meningkatkan kunjungan? 
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RANCANGAN DAFTAR WAWANCARA 

 

Wawancara Penelitian 

Pewawancara : Gandes Dwi Ayuwangi 

Responden : Drs. H. M. Taufiq Mukri, SH., MM Bapak Wakil Bupati 

KOTIM 

Hari  : Selasa, 13 Maret 2018 

Pukul  : 11.00 WIB 

 

A. KEBIJAKSANAAN 

Peneliti  : Apakah kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah telah sesuai 

dengan kondisi internal daerah? 

Narasumber : iya sudah, karna itu program kita itu  kan sudah dikaji sudah 

dibahas lintas sektor. Jadi misalnya kita meutamakan pembangunan pariwisata 

jelas itu kaitannya dengan pembangunan infrastruktur untuk menunjangnya. 

Disamping kita menggalakan pembangunan objek wisata itu sendiri. selain itu 

kita juga membikin promosi” , kemungkinan yang pertama untuk memancing 

wisatawan, yang kedua memancing para infestor, yang ketiga sebagai landasan 

kita meminta atau memohon kepemerintah provinsi dan pusat untuk membangun 

dana pembangunan pariwisata dan infrastrukturnya. 

Peneliti   : Sumber daya apa yang digunakan untuk menunjang 

tercapainya tujuan Sampit sebagai Kota Wisata? 

Narasumber  :sumber daya yang kita manfaatkan itu yang pasti itu adalah 

sumber daya alam yang ada, misalnya daerah ujung pandaran itu ada pantainya. 

sudah itu kita menggalakan atau memperbaiki icon daerah sehingga itu menjadi 

tempat kunjungan wisata didalam kota sampit. disamping kita juga berupaya 
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membenahi situs” budaya kita, misalnya kalau budaya itu rumah betang di 

tumbang gagu. itu kita masih mencoba untuk meningkatkan jalan menuju ke 

lokasi soalnya jauh ke pedalaman. jalannya juga belum tuntas karena kemaren 

kita ingin membangunnya terkena kawasan hutan produksi jadi harus minta 

persetujuan pemerintah pusat untuk pinjam pakainya atau pelimpahan dari 

kementrian kehutanan kepada kementrian PU dan kementrian dalam negeri. 

Peneliti   : Bagaimana kebijakan Pemerintah mengenai sumber daya 

manusia dan pelayanan di Sampit? 

Narasumber  : kalau dari sumber daya manusianya kita berupaya yang 

pertama memanfaatkan putra daerah kita, yang kedua para pengrajin kita yang 

kita didik dan kita bina untuk menyediakan sovenir ataupun kuliner-kuliner yang 

bisa kita kembangkan, ketiga melatih mereka dibidang kepariwisataan disamping 

kita menyerap kalau ada tenaga-tenaga lulusan sekolah tinggi atau universitas 

atau fakultas yang berkaitan dengan kepariwisataan. 

Peneliti  : Bagaimana memformulasikan program ini selesai dalam lima 

tahun? 

Narasumber : Kita sudah ada buat program ini untuk lima tahun itu ya 

didalam RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) selam lima 

tahun itu kita laksanakan, kita susun rencananya pertahunnya kedalam anggaran 

pendapatan dan belanja daerah tahunan. sehingga setiap tahun kita akan evaluasi 

mana yang bisa diselesaikan, mana yang belum itu tetap kita pantau kita evaluasi 

untuk bisa terselesaikan selama lima tahun. Sehingga RPJMD yang kita susun itu 

bisa tercapai dengan baik. 

Peneliti  : Apa prinsip yang menjadi pedoman Pemerintah dan 

masyarakat dalam melestarikan budaya dan pariwisata Sampit? 

Narasumber : Kita berdasarkan undang-undang dasar 1945 bahwa kita ingin 

mensejahterakan masyarakat, memakmurkan masyarakat. jadi untuk 

mensejahterakan dan memakmurkan masyarakat kita melihat potensi yang ada di 

daerah ini. Potensi tambang itu tidak berapa tahun kalau digali itu akan habis. 
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perkebunan mungkin masih bisa bertahan, tapi untuk pendapatan daerah masih 

minim. hingga kita berharap dari pariwisata ini lah yang kemungkinan bisa kita 

kembangkan untuk menambah pendapatan asli daerah dan kita berharap bahwa 

dengan adanya pariwisata ini disamping menarik para wisatawan juga kita bisa 

memajukan daerah kita menjadi daerah yang sejajar dengan daerah-daerah lain. 

Peneliti  : Apakah Pemerintah KOTIM melakukan kerjasama dengan 

Pemerintah lain diluar KOTIM dalam mengembangkan pariwisata di Sampit? 

Narasumber : Untuk sementara kita masih belum ada melaksanakan kerja 

sama, hanya kita berupaya meningkatkan potensi yang ada. kita akan 

mengembangkan kerja sama dengan pemerintahan atau pemerintah daerah yang 

lain. Kabupaten kotawaringin barat kita mengadakan study banding atau studi 

tiru kekabupaten-kabupaten yang maju di pulau jawa. sehingga kita meniru 

mereka, bukan hanya membanding-bandingkan saja tapi meniru itu yang akan 

dilaksanakan di daerah kita yang sesuai dengan kondisi potensi kita disini. Dalam 

pembangunan pariwisata kita ini, kita berupaya mengadakan pendekatan ke 

Pemerintah Provinsi dan Pusat. Sehingga kita bisa apakah itu dana dari dana 

alokasi khusus, ataukah itu dana dari APBN dan kita mencoba kerjasama dengan 

pihak infestor apabila ada untuk bersama-sama membangun pariwisata itu. kita 

juga meminta kepedulian para infestor, misalnya infestor perkebunan yang ada di 

daerah kita. 

Peneliti  : Apakah ada bantuan dana dari luar Pemerintahan KOTIM 

dalam pegembangan pariwisata di Sampit? 

Narasumber : Pemerintah provinsi juga kan dapat dana dari Pemerintah 

Pusat. Dana dari Pemerintah Pusat itu dibagi kebeberapa daerah, kita berharap 

kalau memang potensinya ketempat kitalah dana itu bisa dialokasikan. karena 

tidak semua kabupaten itu punya objek pariwisata, jadi yang ada objek wisatanya 

itu yang dibantu oleh pemerintah profinsi. 
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B. PERENCANAAN 

Peneliti  : Apa tujuan dari Pemerintah ingin menjadikan Sampit sebagi 

kota tujuan wisata? 

Narasuber  : yang pertama kabupaten KOTIM ini luasnya 16.496 itu nanti 

sudah diajukan kepemerintah pusat untuk pemekaran. Pemekaran ini bagian utara 

itu daerah tambang dan kebun, jadi daerah yang tertinggal ini kurang lebih 9000 

itu daerah sebagian hulu dan tengah dan selatan. ini potensinya agak kurang 

hanya berharap dengan pertanian dan perkebunan. Jadi tujuannya karena kedepan 

tambang yang ada ditempat kita ini apabila digali kan habis sedangkan ada 

potensi lain pariwisata yang memungkinkan bisa dikembangkan kenapa tidak 

kita kembangkan. Jadi dengan hilangnya pendapatan kita dari daerah hulu ada 

enam kecamatan yang akan memisahkan diri dari kabupaten kotim yaitu jadi 

kotawaringin utara, jadi kita ini berupaya menggali potensi lain. Salah satunya 

disamping pertanian juga adalah pariwisata, kita punya pantai,kita punya objek-

objek yang memungkinkan bisa kita kembangkan. misalnya danau burung, pantai 

satiru juga belum itu karena infrastrukturnya belum sampai kesana. makanya 

dalam 2018 kedepan kita tetap memperjuangkan agar  dari sampit ini ke pantai 

satiru itu bisa jadi apabila sudah jadi disamping itu membuka isolasi  daerah juga 

untuk pengembangan objek wisata disampit. 

Peneliti   : Bagaimana cara Pemerintah agar pembangunan yang 

dilakukan dapat berorientasi terhadap kemajuan ekonomi, sosial dan budaya 

daerah Sampit? 

Narasumber  : Kita membangun kepariwisataan ini juga untuk menggenjot 

perekonomian daerah, menunjang perekonomian daerah dengan terbukanya 

pariwisata dengan sendirinya ada penyerapan tenaga kerja. Sudah itu 

meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pembuatan sovenir atau tempat-

tempat tinggal di  objek wisata dan juga kita akan memperbaiki imprastruktur. 

Dengan memperbaiki imprastruktur berarti masyarakat sekitar infrastruktur jalan 

itu akan juga menikmati dan misalnya daerah sebrang itu yang kearah pantai 
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satiru itukan kalau jalannya sudah ada dan bagus, insyaallah daerahnya akan 

terbuka dan tidak tertinggal lagi. 

Peneliti   : Apa potensi atau kelebihan yang dimiliki Kota Sampit 

dibandingkan daerah lain? 

Narasumber  : Kota Sampit memiliki lintasan perekonomian, yang pertama 

lindasan perekonomian jalan darat, yang kedua pintu gerbang ekonomi 

kalimantan tengah melalui pelabuhan. jadi itu yang memudahkan dan yang ketiga 

mempunyai objek wisata ada pantai ujung pandaran, ada tumbang gagu, dan kita 

juga sekarang punya kebun raya yang sekarang sedang dibikin di km 32 yang 

kerja sama dengan kebun raya bogor. Kerja sama ini yang sedang kita kelola 

mudah-mudahan itu bagus dan juga menjadi tempat objek wisata. Sudah itu juga 

ada danau burung yang lokasinya masih orisinil itu perlu dikelola, perlu di 

kembangkan lebih baik lagi. Antara ujung pandara dan seruyan (bakau itu) ada 

yang pertama bumi perkemahan pramuka, itukan tetap kita pelihara dan kita 

bangun itu juga bisa dijadikan tempat objek wisata. Udah itu yang kedua 

fasilitas-fasilitas lain yang telah dibangun oleh para infestor, memanfaatkan 

lahan yang mereka miliki. Itu mereka membangun rumah-rumah tinggal ataupun 

semacam pondok-pondok wisata. Sedangkan disana juga ada komunitas kera 

yang hidup sendiri tidak dipelihara. Ini sekarang mereka kekurangan makan, 

makanya mereka banyak ke jalan-jalan dan kelihatannya disitu seperti ada yang 

memimpin. 

Peneliti   : Ciri khas apa yang ditonjolkan dari pariwisata Sampit, 

sehingga beda dari pariwisata yang ada di daerah lain?  

Narasumber  : Ciri khas kotim untuk pariwisatanya itu kita ada pantainya 

yaitu pantai ujung pandaran, ada ikon patung jelawat yang merupakan ikon 

Sampit, rumah betang di tumbang gagu, kita punya kebun raya yang kerja sama 

dengan kebun raya bogor, objek wisata bekantan, museum kayu, kita punya 

taman yang sekarang kita kelola atau kita bangun yaitu taman segonta kota di 

sebelah hulu lapangan terbang bandara hj. Hasan. Cuman masih belum bisa 
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kesana, jadi kita harapkan nanti susur sungai dari sampit ke daerah sana itu 

menarik perhatian. 

Peneliti   : Bagaimana cara dalam mengembangkan suatu objek wisata 

baru? 

Narasumber  : Ya memang kalau ada objek wisata yang baru kita lihat dulu 

potensinya apa dan apa wisata yang cocok disitu. Kita melihat masyarakatnya, 

melihat struktur tanahnya, melihat potensi hutannya, setelah itu melihat potensi 

yang memungkinkan bisa dijadikan objek wisata. Misalnya tadi danau burung, 

danau burung itu kalau musimnya burung dia akan datang disitu itu ribuan 

burung yang putih. Karna burung itu datangnya bergerombol dan nanti bisa tiba-

tiba hilang kemana, sehingga musiman burung putih itu bisa datang. Dan jalan 

menuju ke danau burung masih darurat belum kita bikin. 

Peneliti  : Siapa saja yang terlibat langsung dalam proses perencanaan 

pembangunan objek wisata? 

Narasumber : Dalam perencanaan itu yang terlibat adalah Dinas Pariwisata, 

BAPEDA, Dinas Perhubungan, sudah itu lingkungan hidup, Dinas Informasi dan 

Komunikasi. 

 

Peneliti  : Apa saja yang dilakukan Pemerintah dalam menunjang 

pariwisata Sampit? 

Narasumber  : Pemerintah daerah selalu mengkaji dan menyiapkan dananya 

menunjang dananya dalam anggaran, sudah itu mencoba mengusulkan tambahan 

dana dari pemerintah provinsi dan pusat dari APBN jadi itu yang kita upayakan 

agar bisa mengembangkan potensi wisata disamping juga kita mencoba 

kerjasama dengan pihak infestor apakah itu pihak perkebunan, pertambangan 

yang menggunakan dana JSRnya. 

Peneliti :Dari segi anggaran, bagaimana upaya agar setiap proyek yang akan 

dikerjakan berjalan dengan lancar, tanpa kendala masalah dana? 
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Narasumber  : Dananya itu apabila sudah dianggarkan itukan dilihat 

kerjaannya, yang jelas itu dari konsultannya dari pihak pelaksananya sudah itu 

dari pihak pengawasannya. Apabila itu tidak ada bermasalah, lokasinya tidak 

berkaitan dengan status kawasan hutan produksi itu insyaallah akan berjalan 

dengan baik. hambatan kita itu paling-paling kalau dalam pelaksanaan itu 

berkaitan dengan musim kemarau. Sudah itu yang kedua musim penghujan kalau 

memang itu kaitannya dengan pelaksanaan infrastruktur itu kadang-kadang 

mengalami hambatan dalam pengerjaannya. Tapi rata-rata pelaksanaan kegiatan 

dapat terselesaikan. 

Peneliti   : Bagaimana cara pemerintah dalam melakukan perkiraan 

terhadap kendala yang mungkin terjadi? 

Narasumber  : Yang pertama kita mengadakan rapat koordinasi lintas sektor, 

sudah itu yang kedua kita meminta masukan atau informasi dari pihak kecamatan 

desa dan tokoh masyarakat, yang ketiga kita sudah tentu berupaya agar kegiatan 

itu terlaksana dengan baik tentunya disamping kita melaksanakan pekerjaan 

selalu kita laksanakan evaluasi. Jadi kita mengadakan deteksi dini dalam waktu 

pelaksanaan dimulai. 

Peneliti   :  Seperti apa hasil yang diperoleh? 

Narasumber  : Hasil yang diperoleh dalam pembangunan pariwisata selama 

ini seperti kendala-kendala yang dihadapi itu semuanya berjalan dengan baik, 

tidak ada hambatan. Kita dalam mengembangkan kegiatan wisata di ujung 

pandaran, itu ada pemindahan perumahan masyarakat ujung pandaran yang 

hampir terkena abrasi. Kita mengadakan pendekatan disana dan Alhamdulillah 

masyarakat sudah mau pindah kelokasi yang telah kita bangunkan fasilitasnya. 

Masyarakat juga dibantu dari dana dari pemerintah pusat dan ada juga dari dana 

daerah sendiri. 

Peneliti  : Bagaimana cara Pemerintah dalam memantau pembangunan 

objek wisata? 
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Narasumber : Kita dari Pemerintah Kotawaringin Timur menyerahkan 

kegiatan ini kepada Dinas Pariwisata, nah kita harapkan Dinas Pariwisata selalu 

ada orang yang ditugaskan dilokasi objek wisata itu sendiri. Jadi semuanya bisa 

dilaporkan disamping kita minta kepada pihak kecamatan dan kepala desa kalau 

ada informasi yang kurang baik itu segera disampaikan kepihak kabupaten untuk 

dicarikan solusinya. 

Peneliti  : Pendekatan apa yang dirasa masih kurang oleh Pemerintah 

untuk mencapai tujuan? 

Narasumber : Pendekatan yang masih kurang kita itu hanya gangguan 

adanya kegiatan-kegiatan kepemudaan yang dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan 

yang kurang baik. Misalnya pemuda kita ada mengkonsumsi narkoba atau 

mabuk-mabukan nah ini kita tetap berupaya dengan tokoh masyarakat dengan 

tokoh agama untuk selalu mengadakan penyuluhan dan juga kemungkinan 

mecarikan peluang-peluang kepada mereka untuk bisa mendapatkan pekerjaan. 

C. KOMUNIKASI 

Peneliti  : Tipe saluran komunikasi apa yang dipilih untuk 

berkomunikasi dengan rekan-rekan kerja? 

Narasumber : Yang pertama yang jelas melalui hp, yang kedua whatsapp 

dengan grup masing-masing yang dibuat, yang ketiga ada ig itu jalur-jalur 

komunikasi yang kita punyai disamping kita melalui organisasi-organisasi. 

Peneliti  : Hal apa yang sering dibicarakan dengan rekan – rekan kerja 

terkait pembagunan pariwisata di Sampit? 

Narasumber : Pembangunan pariwisata disampit ini yang sering kita 

bicarakan adalah bagaimana tanggapan masyarakat terhadap kegiatan yang akan 

kita laksanakan. Misalnya pembangunan icon ikan jelawat dan ternayata berbagai 

tanggapan ada yang senang dan ada yang tidak senang. Tapi karena itu 

dikomuniaksikan dengan baik akhirnya semua pihak juga dapat menerima dan 

walaupun ada yang puas da nada yang tidak puas. Tidak puasnya mereka 

beranggapan kenapa itu dibangun sedangkan kegiatan-kegiatan lain yang 
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menyangkut kehidupan masyarakat misalnya pertanian dan lainnya masih juga 

memerlukan. Nah ini kita informasikan, kita komunikasikan bahwa ini juga 

adalah salah satu sumber pendapatan daerah untuk kesejahteraan masyarakat. 

Peneliti  : Media Massa apa saja yang digunakan dalam memberikan 

informasi kepada masyarakat? 

Narasumber : Media massa yang kita gunakan yang pertama disini adalah 

televisi ada tv hayat, tv kabel, dan lainnya. Yang kedua surat kabar ini macam-

macam disni, yang ketiga saling informasi melalui wa atau segala macam kalau 

perlu ada kesalahan dengan pihak kecamatan atau tokoh-tokoh masyarakat. 

Peneliti  : Mengapa memilih media massa tersebut? 

Narasumber : Yah itu lah komunikasi yang lebih cepat yang kita pakai 

kalau kita melalui memanggil mereka untuk rapat dan sebagainya mungkin agak 

lambat. Mungkin itu cara-cara yang juga bisa kita tambahkan untuk memberikan 

pengertian kepada masyarakat melalui seminar, melalui sosialisasi. 

Peneliti  : Siapa yang berperan penting dalam menyampaikan informasi 

melalui media massa? 

Narasumber : Yang berperan penting menyampaikan informasi melalui 

media massa, yang pertama bupati kepala daerah, yang kedua dinas pariwisata, 

yang ketiga dinas informasi dan kom dan yang keempat badan perencanaan pem. 

Daerah. 

Peneliti  : Bagaimana dampak yang dirasakan setelah menyampaikan 

pesan melalui media massa tersebut? 

Narasumber : Memang tanggapan masyarakat berbagai macam tapi apabila 

disampaikan dengan baik dan mudah diserap oleh masyarakat insyaallah itu akan 

cepat diterima oleh masyarakat melalui informasi dan kom, melalui media surat 

kabar, melalui televisi. 

Peneliti  : Seperti apa komunikasi yang dilakukan dengan warga saat 

ingin mengembangkan objek wisata? 
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Narasumber : Itu yang pertama pada acara pertemuan-pertemuan, misalnya 

ada kunjungan kerja pak bupati. Kunjungan kerja camat ke desa dan sebagainya, 

jadi kita pada porum-porum tertentu selalui kita sampaikan apakah itu dilokasi 

objek wisata atau secara umum di pemerintahan kabupaten kotawaringin timur 

kalau memang ada event-event ataupun pertemuan-pertemuan ataupun ada 

kegiatan-kegiatan keagamaan bisa kita sampaikan program itu. Bapak bupati 

sering menyampaikan walaupun di sampit tapi kegiatannya di ujung pandaran. 

 

D. PERENCANAAN KOMUNIKASI 

Peneliti  : Pesan apa yang ingin disampaikan terkait program 

menjadikan Sampit sebagai Kota Tujuan Pariwisata? 

Narasumber : Kita berharap kepada seluruh masyarakat kabupaten kotim 

bersama-sama menggalakan kegiatan pariwisata, sudah itu kepada stakeholder 

ataupun para pengusaha, para infestor mari kita bersama-sama membangun 

kepariwisataan ini dengan baik. Dengan baiknya pariwisata ini itu menunjukkan 

bahwa daerah kita maju dan dikunjungi oleh masyarakat lain dan dikunjungi oleh 

masyarakat lain dengan sendirinya kegiatan-kegiatan perekonomian kita juga 

akan bertambah baik, apakah itu kuliner, apakah itu perdagangan, ataukah itu 

perhotelan ini kan yang secara tidak langsung meningkatkan pendapatan asli 

daerah. 

Peneliti  : Apa yang menjadi kata kunci dalam pesan yang di 

sampaikan? 

Narasumber : Kata kunci yang kita sampaikan untuk program pariwisata ini 

marilah kita bersama-sama membangun pariwisata di kabupaten kotawaringin 

timur yang mempunya potensi tersendiri. Jangan sampai kita menjadi penonton 

terhadap pembangunan daerah kita oleh orang lain 

Peneliti  : Bagaimana cara Pemerintah dalam mengukur hasil dari 

program yang telah dijalankan? 
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Narasumber : Dalam mengukur ini kita ada berbagai macam itu pasti 

beberapa indikator nanti yang kita pakai apakah pariwisata yang kita laksanakan 

ini sudah sesuai dengan target. Setalah itu kita kaji dengan RPJMD yang telah 

kita susun jadi RPJMD itu berapa yang telah kita capai dibidang kepariwisataan 

itu nanti di RPJMD ada rincian-rinciannya 

Peneliti  : Bagaimana antusiasme masyarakat yang terjadi setelah objek 

wisata selesai diperbaiki atau dibangun? 

Narasumber : Keliatannya masyarakat kabupaten kotawaringin timur ini 

kelihatannya masih haus hiburan sehingga apabila setelah sehari, setelah hari 

raya bai idul fitri dan idul adha itu masyarakat banyak berkunjung kepantai karna 

hanya itulah tempat hiburan mereka yang bisa melonggarkan kebersamaan 

mereka dengan keluarga. Pada waktu hari raya itupun sudah rame, sudah itu 

malam tahun baru juga rame karena mereka memanfaatkan khususnya pegawai 

negeri apakah itu pegawai pekerbunan dan masyarakat juga memanfaatkan hari 

libur untuk kesana 

Peneliti  : Siapa yang menjadi target sasaran dalam promosi? 

Narasumber : Jadi sasaran kita adalah seluruh masyarakat kabupaten kotim 

sendiri itu secara lokal, sudah itu masyarakat-masyarakat diluat daerah kita 

termasuk para turis segala macam. Itu kita harapkan informasi ini dikemas 

dengan baik oleh dinas pariwisata sehingga objek wisata di tempat kita ini 

menjadi objek tujuan wisata Kalimantan tengah ataupun nasional. Misalnya tadi 

kegiatan mandi safar, kegiatan simah laut, dan kegiatannya lainnya 

Peneliti  : Kegiatan apa yang selalu diadakan untuk hal promosi? 

Narasumber : Seperti berlangsungnya sampit expo, kalteng expo kita kan 

turut juga kesana sambil kita mempromosikan. Disana kita sekalian 

menampilkan foto-foto objek wisata 

Peneliti  : Berapa jumlah wisatawan yang ditargetkan pada tahun 2016 – 

2021? 
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Narasumber : Yang pasti kami berharap jumlah wisatawan yang berkunjung 

bias lebih banyak dari tahun sebelumnya. 

 

Wawancara Penelitian 

Pewawancara : Gandes Dwi Ayuwangi 

Responden  : Drs. Fajrurrahman, M.M Kepala Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata  

Hari  : Kamis, 22 Maret 2018 

Pukul  : 13.00 WIB 

 

A. KEBIJAKSANAAN 

Peneliti  : Apa pedoman yang selalu dipegang teduh oleh Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata dalam mengemban tanggung jawab? 

Narasumber  : Yang kita upayakan dulu fokus terhadap visi dan misi kita, 

terus kita juga harus meningkatkan kinerja dan kerja sama dengan semua pihak 

maupun diantar kita. Yang kedua kita upayakan kita bersifat ramah berkenaan 

dengan tugas fungsi kita 

Peneliti   : Bagaimana meningkatkan Sumber daya manusia dan 

pelayanan pariwisata di Kota Sampit? 

Narasumber  : Melalui peningkatan sumber daya manusia, mengikuti event-

event yang lain, juga disini kita tingkatkan sumber daya manusia melalui 

pelatihan dan pendidikan. Terus juga teman-teman pelaku seperti penari dan lain 

sebagainya juga kita ikut sertakan didalam perlombaan 

Peneliti   : Bagaimana Sistem komunikasi yang dibangun agar 

menciptakan informasi yang seimbang dan akurat? 
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Narasumber  : Kita berikan pelayanan sepanjang mereka menanyakan hal 

yang berkenaan, disamping kita menyampaikan informasi kemasyarakat melalui 

media sosial dan kita juga mempersilahkan kalau ada yang bertanya mengenai 

kepariwisataan pasti kita berikan pelayanan dengan sebaik-baiknya 

Peneliti   : Seperti apa peraturan-peraturan yang diterapkan untuk 

masyarakat agar tetap menjaga asetbudaya dan pariwisatanya? 

Narasumber  : Kita kan ada yang namanya bersosialisasi ke masyarakat 

bahwa sebenarnya itu milik mereka, karna kalau itu dijaga mereka juga akan 

merasa nyaman. Termasuk juga saat ini aset-aset dari budaya milik masyakat kita 

upayakan itu bisa terjaga dengan baik dan kita fasilitasi, seperti misalkam kita 

berikan pemahaman bahwa itu penting untuk dijaga seperti situs-situs budaya dan 

juga ada hal-hal yang mungkin bisa kita fasilitasi misalnya danau biru itu kan 

dikelola oleh masyarakat, itu disebut pelaku usaha kepariwisataan 

Peneliti   : Bagaimana riset yang  dilakukan Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata untuk mengetahui perkembangan suatu objek wisata? 

Narasumber  : Jadi kalau kita berdasarkan peningkatan pendapatan dengan 

jumlah kunjungan wisatawan, jadi disanalah berkembanglah kepariwisataan. Kita 

belum menghitung lamanya wisatawan tinggal, berapa yang mereka belanjakan 

itu belum sampai risetnya kesana tapi sedang menuju kearah sana 

 

B. PERENCANAAN 

Peneliti   : Wisataapa yang menjadi andalan di Kota Sampit? 

Narasumber : Yang menjadi andalan seperti ikon patung jelawat, pantai 

ujung pandaran, taman kota atau taman mentaya, museum kayu, susur sungai, 

hutan sagonta kota, danau burung, dan lain-lain 

Peneliti   : Bagaimana cara agar kunjungan wisatawan mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahun? 

Narasumber  : Pertama itu kita menetapkan sampit di dalam RPJMD 

(Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) perencanaan itu sebagai 
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tujuan wisata yang tertera di dalam RPJMD kita lakukan pembenahan-

pembenahan objek wisata itu dipelihara, ditingkatkan kualitasnya terus event-

event itu dikuatkan budayanya dan lain-lain. Penyelenggaraannya dan semuanya 

di perbagus kembali dan tidak kalau pentingnya promosi itu dilakukan. Event-

event pun kita kuat kan jadi kita kuatkan disana itu hal-hal yang berkenaan 

dengan sejarah dan budaya yang berkembang di masyarakat kotim. Kemasannya 

kita kuatkan dari tahun ke tahun kita kuatkan seperti mandi safar, simah laut, 

maniyang anak, tiwah itu kita kuatkan semuanya. Kita adakan pembenahan-

pembenahan sehingga itu menjadikan memang berakar dari budaya yang tumbuh 

dan berkembang di masyarakat dan bisa menjadi  daya tarik dari pada teman-

teman utamanya baik wisatawan mancanegara maupun nusantara. 

Yang kedua yang namanya destinasi wisata sebenarnya tidak hanya berupa event, 

tidak hanya berdiri sendiri di tempat kita sendiri. Yang namanya destinasi yaitu 

pelaku usaha kepariwisataan, seperti kuliner masakan-masakan ciri khas 

sampit.Destinasi yang sedang kita garap dan kita kumpulkan seperti yang orang 

bikin misalnya membuat amplang, membuat kerupuk ikan jelawat, membuat 

kerajinan, dan lain-lain.Semua kita kuatkan mulai dari pembangunan objek wisata 

yang ada di Sampit, event-event budaya dan kuliner yang ada di Sampit 

Peneliti   : Objek wisata apa yang paling diminati dan kurang diminati di 

Sampit? 

Narasumber  : Yang diminati itu icon jelawat, pantai ujung pandaran. Kalau 

kurang diminati saya kurang tau, karena kan objek wisata itu kan mungkin karna 

keterbatasan waktu saja di Sampit makanya mereka yang awalnya ingin 

berkunjung ke wisata ujung pandaran jadi tidak bisa . Jadi ini hanya karna 

keterbatasan waktu yang mereka miliki 

Peneliti   : Wisatawan dari kalangan manakah yang paling banyak 

berkunjung? 
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Narasumber : Paling banyak masyarakat domestik dan masyarakat sekita 

kota Sampit 

Peneliti   : Bagaimana cara mempertahankan suatu objek wisata agar 

terus diminati bahkan meningkatkan kunjungan dari tahun ke tahun? 

Narasumber  : Kami melakukan pembenahan dan perbaikan terhadap objek-

objek wisata yang memiliki potensi, tujuannya agar menarik wisatawan agar mau 

berkunjung 

Peneliti   : Bagaimana cara dalam memperbaharui objek wisata yang 

ada, agar lebih menarik dan diminati pengunjung? 

Narasumber  : Pembangunan objek wisata itu ini sedang berlangsung di 

ujung pandaran maupun di sagonta kotaartinya itu yang utama tapi tidak 

mengabaikan event. Destinasi yang diutamakan objek wisata pantai ujung 

pandaran dan sagonta kota dengan tetap melaksanakan event-event tahunan yang 

sudah biasa kita laksanakan. Objek kita itu kan ada sagonta kota yang masih 

dikelola sampai saat ini dan pantai ujung pandaran ada rencana tahun ini untuk 

dikembangkan lebih lanjut, dalam pembangunan ini mendapatkan dana 40 Miliar 

disana itu masuk mengenai hal holmutier kita dan tahun ini mendapatkan dana 10 

M. Jadi itu dikembangkan lagi ada ruang terbuka hijau, ada permainan, di tambah 

ada dibuat infrastrukturnya ditengah itu nanti ada bundaran kepiting. Selain itu 

ikon patung jelawat sekarang ini juga dikembangkan, terus taman kota semua itu 

kita kembangkan, itu salah satu destinasi wisata juga objek wisata 

Peneliti   : Bagaimana cara menjamin wisatawan bahwa akses atau 

transportas siap memenuhi kebutuhan pengunjung? 

Narasumber  : DiSampit ini kita ada banyak punya travel sehingga para 

wisatawan tidak perlu khawatir, karena disini tersedia saja transportasi seperti 

agen-agen yang banyak tersedia disini 

Peneliti   : Bagaimana mengakomodir wisatawan agar sesampainya di 

Sampit pelancong tetap mendapat penginapan yang layak dan terjaga 

keamanannya? 
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Narasumber  : Tenang saja karna sampit kondusif, karena pemerintah 

daerah itu tidak hanya kita saja tapi termasuk pihak keamanan dan lainnya 

mendukung mengenai wisatawan yang berkunjung di Sampit. Kita Alhamdulillah 

event-event yang kita jalani juga berjalan dengan baik dan aman tidak pernah 

terjadi hal-hal yang tidak diinginkan 

Peneliti   : Apakah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melibatkan 

stakeholder setempat dalam membantu mensukseskan Sampit sebagai Kota 

wisata? 

Narasumber  : Tentu saja melibatkan stakeholder, karena bantuan dari 

stakeholder sangat kami harapkan dalam pembangunan dan pembenahan objek 

wisata ini.  

Peneliti   : Bagaimana kerjasama yang dilakukan terhadap setiap 

stakeholder yang terlibat? 

Narasumber  : Kerjasama yang dilakukan seperti apabila ada potensi wisata 

yang belum dibenahi akan bersama-sama kita benahi dan pasti akan kami bantu 

dalam menjadikan tempat yang  memiliki potensi wisata tersebut menjadi lokasi 

wisata yang patut untuk dikunjungi oleh wisatawan. 

Peneliti   : Kendala seperti apa yang sering dihadapi selama menjalankan 

tugas dilapangan? 

Narasumber  : Tidak ada kendala, kita hanya ingin masyarakat berpartisipasi 

itu saya yang perlu disosialisasikan bahwa pentingnya pembangunan objek wisata 

itu 

 

 

C. KOMUNIKASI 

Peneliti   : Pembahasan apa yang sering didiskusikan dengan Pemerintah 

KOTIM? 
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Narasumber  : Kita ada berdiskusi mengenai pembangunan destinasi wisata, 

terus penguatan dari pada wisata susur sungai kita termasuk juga hal-hal penguat 

dibidang pemasaran itu 

Peneliti   : Media apa saja yang digunakan untuk hal informasi atau 

promosi? 

Narasumber  : kita menyebar brosur-brosur, pamflet pada event-event 

tertentu. Jadi misalkan ada acara event sampit expo itu aja di ikutkan, terus ada 

expo di palangkaraya itu diikutkan. Nah terus kita memiliki web sait yang hanya 

bukan audiovisual, hanya berupa foto-foto saja. Nah untuk menguatkan dari pada 

destinasi wisata mengenai objek itu kita adakan media sosial yang lebih 

berkembang dengan audiovisualnya. Sehingga web kita sekarang ini itu bisa 

dilihat disana mengenai event-event yang kita laksanakan berupa audiovisual di 

media sosial kita di web DISBUPAR KOTIM itu ada. Jadi itu bisa dilihat disana 

itu perkembangan yang kita lakukan. Nah terus yang kedua khusus dari pada 

event duta pariwisata kotim itu yang juga aktif itu dikembangkan kembali, jadi 

kalau mau melihat perkembangan pemilihan putra putri pariwisata dan kegiatan-

kegiatan bisa dibuka di web DISBUPAR KOTIM. Jadi ada 2 kita memiliki duta 

pariwisata dan web kita. Kedepan ini tahun, saya kuatkan lagi untuk pemasaran 

dimedia sosial walaupun saya tidak terlalu familiar ini kita sekarang mengadakan 

3 hp. Ada hp kita laksanakan yang akan dipegang oleh stap kita, disana aka nada 

ig dan web baru mungkin yang masih kita cari yang kita juga memperbaharui 

peralatan kita. Kita mempunya dron 2 ini supaya memudahkan, nanti ada striming 

didalam event-event kita, tanggal 14 april nanti ada striming siaran langsungnya. 

Jadi itu kita manfaatkan itu.  

Yang kedua perencanaan komunikasi kita ini pada tahun ini sudah akan kita 

benahi mengenai pelaku usaha kepariwisataan. Utamanya kita akan membenahi 

dari pada persatuan hotel Indonesia (PHI), kita akan membenahi dari pada tour 

and travel yang ada di sampit. Terus kita juga akan membenahi lain-lain 
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sebagainya pramuwisata semua itu akan kita lakukan, ini kita komunikasikan juga 

dengan mereka. Nah ini lah ada secara media sosial yang kita lakukan untuk 

perencanaan komunikasi kita, ada juga secara kelembagaan yang kita lakukan. 

Disamping kita juga melakukan hal yang berkenaan dengan memanfaatkan media 

elektronik, jadi tahun ini kita sudah melakukan penjajakan kerjasama dengan 

stasiun televisi itu mereka bersedia datang tergantung jadwal kita. Itu ada 

penayangan nanti hal-hal yang bersifat objek wisata di kotim, itu sudah kita 

lakukan pembicaraan-pembicaraan mungkin durasi setengah jam atau satu jam. 

Masih beberapa pilihan ada tv MMC Grup dan juga ada Net yang kita pilih antara 

dua itu, perencanaan kita mengkomunikasikan mengenai hal-hal yang berkenaan 

dengan destinasi kepariwisataan di kabupaten kotawaringin timur. Selanjutnya 

kita pun juga mengusulkan kepada pemerintah pusat juga, kita akan membikin 

pusat informasi pariwisata di kabupaten kotim. Jadi sebagai kalau ada teman-

teman disini bisa melakukan hal-hal dipusat pariwisata itulah yang akan tepat 

untuk mengetahui detil mengenai kepariwisataan di kotim 

Peneliti   : Bagaimana aktivitas serta peranan website Dinas Kebuyaan 

dan Pariwisata KOTIM dalam menginformasikan pariwisata? 

Narasumber  : Nah makanya dari tahun-tahun it utu komunikasi terhadap 

destinasi wisata ini kita gencarkan, kita selalu tingkatkan dan  kita kuatkan. Kalau 

kemaren kita mempunya 2 web, sekarang kita akan tambah lagi, jadi nanti 

sasarannya berbeda. Jadi nanti ada media sosial yang khusus kita peruntukan 

membuat semua media itu memuat destinasi kita, tetapi ada yang khusus 

berbahasa inggris dan sasarannya lebih 80, 90% dia akan menggalang 

memberikan informasi dengan orang-orang diluar negeri. Jadi dia akan 

mengidentifikasi lembaga-lembaga mana yang akan dia kirim melalui media 

sosial yang akan dikelola ini, kita sedang berusaha ini melakukan hal yang 

demikian ini. Jadi tahun ini akan kita laksanakan, itulah salah satu upaya 

meningkatkan perencanaan komunikasi kita. Yang kedua nanti ada juga yang 
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berbahasa Indonesia disamping yang duta pariwisata dan web kita nanti ada 

khusus yang semuanya juga melakukan hal itu juga, jadi ada yang berbahasa 

inggris da nada yang berbahasa indonesiakita kuatkan saling dukung mendukung 

antara satu dengan yang lain. Mungkin nanti ada pakai lets go sampit ataukah ayo 

kesampit ini lah yang kita cari brend nya dulu, jadi mereka begitu menguatkan itu 

bisa melihat apa saja hal-hal yang dilakukan oleh dinas pariwisata khususnya 

masyarakat dan pemerintah kabupaten kotawaringin sedunia 

Peneliti   : Tanggapan atau keluhan seperti apa yang biasanya 

disampaikan masyarakat? 

Narasumber  : Masyarakatdi tempat kita ini kadang-kadang mengeluh 

mengenai transportasi, jadi transportasi kita ini seperti misalnya ke daerah pantai 

ujung pandaran sampai sekarang ini kan yang reguler belum ada yang khusus, 

misalnya sabtu dan minggu itu belum ada. Tapi tahun ini Dinas Perhubungan 

sudah mempersiapkan hal itu, jadi yang tahun-tahun kemarenkan mereka 

mengeluh jadi ini dijadikan catatan oleh Pemerintah untuk dibenahi. Tahun ini 

insyaallah juga dilakukan dan ada reguler yang kesana. Yang kedua bukan berupa 

keluhan sih ya lebih ke masyarakat itu kan wajarlah kalau ada event-event yang 

diadakan itu kan namanya itu secara masal kan mereka itu melihat dengan bagus 

seperti Sampit Etnik. Tahun ini kita upayakan masyarakat ini nontonnya ada 

seperti tenda yang menutupi agar masyarakat tidak kepanasan dan kehujanan, 

walaupun tidak bisa menampung keselurihannya tapi akan ada tenda tambahan 

masyarakat yang kita kasih agar masyarakat bisa nyaman 

Peneliti   : Bagaimana komunikasi yang dilakukan dalam menanggapi 

suara masyarakat? 

Narasumber  : Yang dilakukan seperti memberikan penjelasan kepada 

masyarakat terhadap pentingnya pembangunan dan pembenahan objek wisata dan 

mulai dilakukan pembenahan dan pembangunan di fasilitas-fasilitas lainnya. 
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Peneliti   : Bagaimana bentuk-bentuk pesan yang disampaikan agar 

menarik perhatian wisatawan? 

Narasumber  : Pesannya itu kan harus ringkas saja bahwa apa yang ada itu 

yang kita sampaikan, jangan kita buat-buat sehingga mereka tidak kecewa. Jadi 

pesannya cukup dengan singkat, padat, dan jelas 

 

D. PERENCANAAN KOMUNIKASI 

Peneliti   : Apa saja cara yang dilakukan untuk mempromosikan 

pariwisata Sampit? 

Narasumber  : Cara yang dilakukan dengan mengikuti acara-acara yang ada 

diluar, sehingga disana kita dapat menunjukkan potensi apa saja yang dimiliki 

kota Sampit. Tidak hanya itu, agar menarik perhatian biasanya kita adakan event-

event budaya atau permainan tradisional. tujuannya agar tidak hanya wisatawan 

lokal saja yang tertarik tapi juga dapat menarik perhatian wisatawan luar juga. 

Peneliti   : Kegiatan atau event apa saja yang selalu diadakan untuk 

memperkenalkan wisata Sampit? 

Narasumber  : Event-event kita ada mandi safar, betiwah, ma’ayun anak, 

simah laut, bagasing atau habayang, balogo, manyipet, lawing sekepeng, sepak 

sawut, dayung tradisional, besei kambe, Pemilihan putra putri pariwisata, Upacara 

mampakanan sahur dan mamapas lewu, mangaruhi, maneweng manetek manyila 

kayu, ada sampit etnik karnaval, karungut, lomba mangenta, malamang, panginan 

sukup simpan 

Peneliti   : Sejauh mana target yang ingin dicapai? 

Narasumber  : Target kita kan itu berkenaan dengan ada dari segi kunjungan, 

dari kunjungan dari pada wisatawan. Jadi ada target-target yang kita lakukan, nah 

malah baru-baru ini dengan adanya komunikasi kemaren ada 8 orang turis dari 

jerman yang special untuk menikmati wisata susur sungai. Terus kemaren juga 

ada organisasi karang taruna yang mulai berorisasi melakukan rapat kerja 

diperahu kita, jadi sambil menyusuri sungai mereka rapat kerja. Perahu besar 
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yang memang disiapkan oleh Pemerintah Daerah untuk objek wisata susur sungai, 

biaya untuk menyewa perahu besar tersebut sekitar 750.000 dengan batas waktu 3 

sampai 4 jam tetapi itu diluar uang bensin. Apabila ingin menyewa bisa langsung 

saja datang ke Dinas Pariwisata karena kami disini menyewakan perahu saja dan 

ditambah dengan uang bensin sekitar 150.000 sampai 200.000. Nah kalau 

misalkan ada perlu seperti input makanan dibawa kesana atau dibawa keatas 

perahu tentu boleh, jadi wisatawan mau pesan makanan dimana saja boleh di 

bawa ke atas kapal 

Peneliti   : Siapa saja yang menjadi target dari pemasaran? 

Narsumber  : Tentunya wisatawan lokal dan wisatawan luar 

Peneliti   : Bagaimana dampak atau perubahan yang terjadi setelah 

melakukan promosi? 

Narasumber  : Siknifikan, pertama siknifikannya apa saja event-event yang 

kita lakukan itu luar biasa masyarakat untuk menikmatinya. Kita desain ini 

utamanya dari palangkaraya, seruyan, dari pangkalanbun, malah ada yang dari 

banjarmasin itu sangat luar biasa selain itu juga ada jetski. Kemaren one day one 

jus itu ada dari jakarta, itu ada suatu perkumpulan yang di Sampit sini ada 

cabangnya, satu hari satu jus itu mereka lakukan kegiatan di atas kapal wisaata. 

Juga itu karna dampak dari pada promosi yang kita lakukan, kemaren ada 30 

pengusaha dari berbagai Indonesia juga menikmati wisata susur sungai. Jadi 

fasilitas yang diberikan itu sudah dari segi pendapatan daera, pemanfaatan 

fasilitas yang diberikan oleh pemerintah itu semakin meningkat yang pasti 

masyarakat dapat menikmati event-event yang kita laksanakan secara lebih 

berkualitas seperti Sampit Etnik Karnaval kita sudah mulai pembenahan. 

Nantinya juga saya yakin kualitasnya juga semakin meningkat, jadi dampaknya 

itu baik dari kunjungan wisatawan nusantara maupun negeri itu ada terjadi 

peningkatan walaupun ada lah pendapatan asli daerah kita semakin meningkat 

Peneliti   : Media apa yang paling berkontribusi dalam membantu 

mempromosikan pariwisata Sampit? 
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Narasumber  : Sebenarnya semua media berkontribusi, tapi media web yang 

kita miliki saat ini sangat berkontribusi sekali dalam hal promosi 

Peneliti   : Promo siapa yang paling bayak mendapat respon oleh 

masyarakat hingga dapat meningkatkan kunjungan? 

Narasumber  : Promisinya sih hampir semua sih, tapi memang kami tidak 

melakukan penelitian mana promosi yang berupa butpet, leppet. Tapi saya 

meyakini melalui media elektronik yang paling banyak yaitu media sosial karna 

itu paling cepat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


