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Bab I 

Pendahuluan 

 

1.1 Latar Belakang 

 Penyusunan Kajian Data Ekonomi Pariwisata merupakan bentuk implementasi terhadap 

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang 

bertanggung jawab dalam penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan 

rencana, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pada tingkat daerah. 

 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (selanjutnya disebut BAPPEDA) berperan sebagai 

Pembantu Pelaksanaan Keberjalanan Pemerintah melalui kebijakan di bidang perencanaan 

pembangunan di daerah. Adapun dalam melaksanakan peran ini, perlu disusun sebuah perencanaan 

untuk menetapkan tujuan dan memilih langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan 

tersebut. Mekanisme perencanaan pembangunan sangat diperlukan dalam penyusunan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah sebagai upaya untuk menciptakan program pembangunan yang tepat 

sasaran. 

 Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu 

sumber pendapatan daerah dan diharapkan mampu memberikan sumbangan bagi pembangunan 

ekonomi. Di Jawa Timur sendiri ditunjukkan bahwa kontribusi PDRB Pariwisata pada tahun 2017 

mencapai Rp117.428 triliun atau sebanyak 5,28% terhadap total PDRB Jawa Timur, dengan kenaikan 

sebesar 10,49% dari tahun 2016-2017. Lumajang menjadi salah satu dari 10 besar kabupaten/kota di 

Jawa Timur yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan nusantara dan merupakan salah satu 

kabupaten yang memiliki potensi wisata yang cukup besar. Namun, popularitas objek wisata 

Kabupaten Lumajang hanya berkembang dalam skala lokal, berbeda dengan kabupaten-kabupaten di 

Jawa Timur yang ada di sekitar Lumajang. 

Tabel 1. 1 10 Besar Kabupaten yang Dikunjungi Wisatawan Nusantara pada Tahun 2017 

Kabupaten/ Kota Jumlah Wisatawan Nusantara 

Kota Surabaya 7.152.866 

Kab. Malang 5.356.422 

Kab. Tuban 5.041.453 

Kab. Banyuwangi 3.690.402 

Kota Malang 3.182.232 
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Kota Batu 2.456.152 

Kab. Gresik 2.380.484 

Kab. Pacitan 1.732.893 

Kab. Kediri 1.718.897 

Kab. Lumajang 1.705.746 

 

 

Gambar 1. 1 Kontribusi PDRB Pariwisata terhadap PDRB Jawa Timur 

Dengan meninjau informasi yang dipaparkan pada bagian latar belakang, maka diperlukan rencana 

kerja yang sebagai pedoman bagi pemerintah untuk dapat mengembangkan potensi-potensi ekonomi 

yang dimiliki di wilayah Kabupaten Lumajang secara lebih efektif dan efisien sebagai upaya untuk 

meningkatkan perekonomian Kabupaten Lumajang. 

 

1.2 Maksud dan Tujuan 

Pekerjaan Jasa Konsultan Kajian Data Ekonomi Pariwisata Kabupaten Lumajang ini dilakukan 

dengan maksud untuk menganalisis potensi ekonomi sektor pariwisata dan seperti apa dampaknya 

terhadap perkembangan ekonomi pada Kabupaten Lumajang sehingga BAPPEDA beserta dengan 

pemerintah Kabupaten Lumajang dapat mengambil langkah strategis untuk dapat mengembangkan 

pariwisata dengan mengacu pada skala prioritas yang diperoleh melalui hasil kajian. 

 Adapun pekerjaan Jasa Konsultan Kajian Data Ekonomi Pariwisata Kabupaten Lumajang ini 

bertujuan untuk: 

a. Mengetahui perspektif internal dan eksternal terkait pengaruh sektor pariwisata terhadap 

ekonomi di Kabupaten Lumajang. 

b. Membuat analisis potensi ekonomi pariwisata Kabupaten Lumajang serta menghubungkan 

kontribusinya terhadap perekonomian daerah. 

4.86% 4.89%
4.98%

5.26%

5.48%

5.73%
5.82%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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c. Memberikan rekomendasi dan langkah strategis kepada BAPPEDA serta Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Lumajang berdasarkan hasil kajian yang diperoleh. 

 

1.3 Ruang Lingkup Pekerjaan 

Ruang lingkup dari pekerjaan Jasa Konsultan Kajian Data Ekonomi Pariwisata Kabupaten 

Lumajang mencakup 3 kelompok yang terdiri dari: 

a. Lingkup Wilayah 

Pihak konsultan memahami bahwa yang menjadi lingkup wilayah pekerjaan ini meliputi  

seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Lumajang. 

b. Lingkup Kegiatan 

Pihak konsultan memahami bahwa lingkup kegiatan pekerjaan Jasa Konsultan Kajian Data 

Ekonomi Pariwisata Kabupaten Lumajang terdiri atas: 

1. Tahap persiapan meliputi kegiatan-kegiatan: 

• Persiapan administrasi. 

• Studi kepustakaan tentang kepariwisataan serta sektor-sektor penunjangnya. 

• Perumusan kebutuhan data yang diperlukan untuk penyusunan. 

• Pemberitahuan/penyampaian kepada pihak terkait tentang rencana pelaksanaan 

kegiatan. 

2. Pengumpulan data primer dan sekunder melalui in-depth interview dan desk research. 

3. Pengolahan dan analisis data baik data potensi daerah, demografi, geografi dan 

perkeonomian, serta kepariwisataan. 

4. Mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pariwisata Lumajang. 

5. Merumuskan rencana/arahan atau merekomendasikan arah pengembangan 

kepariwisataan. 

c. Lingkup Substansi 

Adapun lingkup substansi Penyusunan Kajian Data Ekonomi Pariwisata Kabupaten Lumajang 

mencakup: 

1. Mengidentifikasi seluruh aspek Kepariwisataan Lumajang 

2. Melakukan analisis pekembangan PDRB dan laju pertumbuhan ekonomi 

3. Melakukan analisis korelasi kepariwisataan terhadap pertumbuhan ekonomi 

4. Melakukan analisis perhitungan besaran koefisien kepariwisataan 

5. Merumuskan rekomendasi arah pengembangan pariwisata yang akan berdampak 

signifikan bagi perekonomian 
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1.4 Metodologi Penelitian dan Timeline 

Pihak konsultan akan menjabarkan mengenai metode penelitian yang akan digunakan dalam 

menganalisis permasalahan yang ada.  

Pihak konsultan membagi pekerjaan Penyusunan Kajian Data Ekonomi Pariwisata Kabupaten 

Lumajang ke dalam 3 fase pekerjaan dengan waktu pengerjaan selama 7 minggu atau sama dengan 

50 hari kerja. Agar memudahkan proses pengerjaan proyek dan lebih terorganisir, pihak konsultan 

membagi waktu pengerjaan menjadi 3 fase yang terdiri dari fase persiapan selama 1 minggu, fase 

pelaksanaan penelitian selama 3 minggu, dan fase penyusunan laporan akhir selama 3 minggu. 

 

Gambar 1. 2 Timeline Penelitian 

Pihak konsultan akan memulai pekerjaan dari fase pertama yaitu fase persiapan. Pada fase 

pertama, pihak konsultan akan melakukan 2 aktivitas utama, yaitu penyusunan laporan pendahuluan 

dan diskusi laporan pendahuluan dengan pihak BAPPEDA Kabupaten Lumajang. Pada tahap ini, akan 

didiskusikan mengenai instrumen penelitian yang diperlukan sebagai landasan pelaksanaan 

penelitian. 

Fase kedua dalam metodologi adalah pelaksanaan penelitian yang terdiri dari desk research dan 

in-depth interview terkait penyusunan Kajian Data Ekonomi Pariwisata Kabupaten Lumajang dengan 

mengacu pada instrumen-instrumen penelitian yang diperoleh melalui fase persiapan. Selanjutnya, 

dengan meninjau data yang didapatkan melalui desk research dan in-depth interview dengan pihak 

terkait, maka pihak konsultan dapat melanjutkan dengan analisis data untuk keperluan penyusunan 

laporan antara yang terdiri dari gambaran umum, jenis, jumlah, kondisi, dan cakupan keseluruhan 

pariwisata di Kabupaten Lumajang; analisis jumlah kepariwisataan yang ada; analisis PDRB dan 

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lumajang; serta analisis korelasi sektor pariwisata dengan 

pertumbuhan ekonomi. 
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1.5 Tenaga Ahli 

Mengacu pada Kerangka Acuan Kerja yang telah diinformasikan kepada pihak konsultan, pihak konsultan telah menyusun komposisi tim berdasarkan 

spesifikasi tenaga ahli yang diberikan oleh pihak pengguna jasa. Sebagai upaya untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan jasa konsultansi Kajian Data 

Ekonomi Pariwisata Kabupaten Lumajang, pihak konsultan akan menyiapkan komposisi tim seperti berikut: 

Tabel 1. 2 Komposisi Personel Tenaga Ahli  

Nama Personel Perusahaan 
Tenaga Ahli 

Lokal/Asing 
Lingkup Keahlian Posisi Diusulkan Uraian Pekerjaan 

Jumlah Orang 

Bulan 

Jacob Silas Mussry PT MarkPlus Indonesia Lokal 

S3 – Doktor, Program Studi 

Ilmu Ekonomi, Universitas 

Indonesia, Jakarta (2009) 

Ahli Utama Riset 

Sebagai koordinator dan bertanggung 

jawab penuh terhadap pekerjaan jasa 

konsultan proyek Kajian Data Ekonomi 

Pariwisata Kabupaten Lumajang. 

2 

Taufik PT MarkPlus Indonesia Lokal 

S2 – Master of Business 

Administration, Nanyang 

Technological University, 

Singapore (2005) 

Ahli Utama Riset 

Sebagai koordinator dan bertanggung 

jawab penuh terhadap pekerjaan jasa 

konsultan proyek Kajian Data Ekonomi 

Pariwisata Kabupaten Lumajang. 

2 

Mochamad Nalendra 

Pradono 
PT MarkPlus Indonesia Lokal 

S2 – Master of 

International Sustainable 

Tourism Management, 

Monash University, 

Australia (2017) 

Ahli Muda Riset 

Sebagai anggota yang melaksanakan 

proses analisis data yang dibutuhkan 

untuk menyusun Kajian Data Ekonomi 

Pariwisata Kabupaten Lumajang. 

2 

Abdullah Alaydrus PT MarkPlus Indonesia Lokal S1 – Sarjana Teknik, Ahli Muda Riset 

Sebagai anggota yang melaksanakan 

proses analisis data yang dibutuhkan 

untuk menyusun Kajian Data Ekonomi 

2 
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Program Studi Teknik 

Industri, Institut Teknologi 

Bandung, Bandung (2010) 

Pariwisata Kabupaten Lumajang. 

Agus Firmansyah PT MarkPlus Indonesia Lokal 

S1 – Sarjana Ekonomi, 

Program Studi Manajemen, 

Universitas Gunadarma, 

Jakarta (2008) 

Administrasi 

Mempersiapkan dan 

mengkoordinasikan berbagai 

instrumen yang dibutuhkan dalam 

Kajian Data Ekonomi Pariwisata 

Kabupaten Lumajang. 

2 
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Bab II 

Tinjauan Pustaka 

 

2.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Lumajang 

 Dengan meninjau rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Lumajang, pelaksanaan 

penelitian dilaksanakan beriringan dengan rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten 

Lumajang yang mencakup: 

a. Arah Kebijakan, Strategi, dan Indikasi Program Pembangunan Destinasi Pariwisata 

Kabupaten 

• Perwilayahan pembangunan DPK 

• Pembangunan daya tarik wisata 

• Pembangunan aksesibilitas pariwisata 

• Pembangunan fasilitas pariwisata 

• Pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan 

• Pengembangan investasi di bidang pariwisata 

b. Arah Kebijakan, Strategi, dan Indikasi Program Pembangunan Pemasaran Pariwisata 

Kabupaten 

• Pemantapan segmen pasar wisatawan masal dan pengembangan segmen ceruk pasar 

untuk mengoptimalkan pengembangan destinasi pariwisata 

• Peningkatan dan pemantapan citra pariwisata Kabupaten Lumajang secara 

berkelanjutan 

• Peningkatan citra pariwisata Kabupaten Lumajang sebagai destinasi pariwisata yang 

aman, nyaman, berdaya saing, dan berkelanjutan 

• Pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, dan berkelanjutan 

c. Arah Kebijakan, Strategi, dan Indikasi Program Pembangunan Industri Pariwisata 

Kabupaten 

• Penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri 

pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata 

• Pengembangan kualitas dan keragaman usaha daya tarik wisata 

• Pengembangan kualitas fungsi dan layanan fasilitas pariwisata yang memenuhi 

standar dan mengangkat unsur keunikan dan kekhasan lokal 
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• Pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung 

perjalanan wisatawan ke DPK 

• Pengembangan skema kerja sama lintas sektoral yang dapat mendukung 

pengembangan usaha pariwisata 

• Pengembangan manajemen usaha pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip 

pembangunan pariwisata berkelanjutan dan kode etik pariwisata dunia 

d. Arah Kebijakan, Strategi, dan Indikasi Program Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan 

Kabupaten 

• Reformasi dan restrukturisasi organisasi kepariwisataan di Kabupaten Lumajang 

• Optimalisasi koordinasi antar SKPD 

• Optimalisasi organisasi kepariwisataan dalam mendukung usaha pariwisata 

• Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata 

• Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata 

 

2.2 Potensi Pengembangan Pariwisata Wilayah Kabupaten Lumajang 

Potensi pengembangan pariwisata wilayah Kabupaten Lumajang terjabarkan pada Rencana Induk 

Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2033, yang difokuskan pada 16 

(enam belas) Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK) di 8 (delapan) Destinasi 

Pariwisata Kabupaten (DPK) dan 11 (sebelas) Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK), 

meliputi: 

Tabel 2.1 Peta Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten Lumajang 

DPK KSPK KPPK 

1. DPK Senduro dan sekitarnya 

1. KSPK Puncak B-29 

Argosari dan sekitarnya 

1. KPPK Pura Mandaragiri Semeru Agung 

dan sekitarnya 

2. KPPK Air Terjun Manggis dan 

sekitarnya 

3. KPPK Air Terjun Antrukan dan 

sekitarnya 

2. KSPK Ranu Pane dan 

sekitarnya 

2. DPK Pronojiwo dan 

sekitarnya 

3. KSPK Sidomulyo dan 

sekitarnya 
4. KPPK Piket Nol dan sekitarnya 
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3. DPK Klakah-Kedungjajang dan 

sekitarnya 

4. KSPK Papringan dan 

sekitarnya 

5. KPPK Ranu Klakah-Pakis dan 

sekitarnya 

6. KPPK KWT (Water Park) dan 

sekitarnya 

7. KPPK Rowo Danurojo dan 

sekitarnya 

4. DPK Pasirian-Tempursari dan 

sekitarnya 

5. KSPK Dampar dan 

sekitarnya 

6. KSPK Bulurejo dan 

sekitarnya 

8. KPPK Pantai Bambang dan 

sekitarnya 

9. KPPK Pemandian Telaga 

Semeru dan sekitarnya 

10. KPPK Pantai Watu Pecak dan 

sekitarnya 

11. KPPK Panorama Gunung 

Tambuh dan sekitarnya 

5. DPK Yosowilangun dan 

sekitarnya 

7. KSPK Wotgalih dan 

sekitarnya 

12. KPPK Pemandian Alkautsar dan 

sekitarnya 

6. DPK Sumbersuko-Tempeh 

dan sekitarnya 

8. KSPK Petahunan-Pulo- 

Jokarto dan sekitarnya 

13. KPPK Pantai Translog dan 

sekitarnya 

7. DPK Gucialit dan sekitarnya 
9. KSPK Kertowono dan 

sekitarnya 

14. KPPK Wisata Agro Kebun The dan 

sekitarnya 

15. KPPK Air Terjun Semingkir dan 

sekitarnya 

8. DPK Jatiroto-Randuagung dan 

sekitarnya 

10. KSPK Ranuworong dan 

sekitarnya 

11. KSPK Jatiroto dan 

sekitarnya 

16. KPPK Candi Agung dan 

sekitarnya 

 

Adapun peta Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK) diilustrasikan sebagai berikut: 
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a. DPK Senduro dan Sekitarnya 

Gambar 2. 1 Peta DPK Senduro 

b. DPK Pronojiwo dan Sekitarnya 

 
Gambar 2. 2 Peta DPK Pronojiwo 

 

c. DPK Klakah-Kedungjajang dan sekitarnya 

 
Gambar 2.3 Peta DPK Klakah-Kedungjajang  
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d. DPK Pasirian-Tempursari dan sekitarnya 

 
Gambar 2.4 Peta DPK Pasirian-Tempursari 

 
e. DPK Yosowilangun dan sekitarnya 

 
Gambar 2.5 Peta DPK Yosowilangun 

f. DPK Sumbersuko-Tempeh dan sekitarnya 

 
Gambar 2.6 Peta Sumbersuko-Tempeh 
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g. DPK Gucialit dan sekitarnya 

Gambar 2.7 Peta DPK Gucialit 

h. DPK Jatiroto-Randuagung dan sekitarnya 

Gambar 2.8 Peta DPK Jatitoro-Randuagung 
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2.3 Potensi Pariwisata Kabupaten Lumajang 

Kabupaten Lumajang memiliki beragam obyek wisata yang secara umum dapat diklasifikasikan 

menjadi 5 jenis wisata yaitu: 

1. Wisata alam, seperti wisata tirta, hutan wisata, panorama alam 

2. Wisata buatan, seperti taman rekreasi, gelanggang renang, kolam pancing 

3. Wisata budaya, seperti peninggalan purbakala (candi, makam, situs) 

4. Wisata minat khusus, seperti goa, jalur-jalur pendakian 

5. Wisata Religi, seperti Pura Hindu 

Dengan jenis wisata yang beraneka ragam tersebut, jumlah wisatawan yang datang ke Kabupaten 

Lumajang semakin bertambah dari tahun ke tahun yang dapat dilihat melalui tabel berikut: 

Tabel 2. 2 Jumlah Kunjungan Wisata Kabupaten Lumajang  

URAIAN SATUAN 2014 2015 2016 2017 2018 

Jumlah Wisatawan 

Nusantara orang 872.149 895.468 933.514 3.250.890 3.597.712 

Mancanegara orang 2.827 2.455 2.367 7.480 9.993 

Jumlah orang 874.976 897.923 935.881 3.258.370 3.607.705 

 

Kunjungan wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Lumajang tersebut terus mengalami 

peningkatan dari tahun 2014 - 2018 karena adanya pengembangan Daerah Tujuan Wisata (DTW). 

Meski memiliki banyak aset tangible dan intangible, termasuk di dalamnya ragam obyek wisata, 

namun Kabupaten Lumajang belum memiliki jumlah wisatawan yang banyak dibandingkan dengan 

kota/kabupaten tetangganya. Potensi permasalahan di Kabupaten Lumajang cenderung muncul dari 

kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal. Oleh karena itu, rumusan strategi pembangunan 

Kabupaten Lumajang tahun 2018-2033 bertujuan untuk: 

a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang mampu mendorong 

peningkatan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;  

b. Meningkatkan citra destinasi pariwisata dengan menggunakan media pemasaran yang 

mampu menarik kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;  

c. Mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah dan 

pendapatan masyarakat lokal melalui peningkatan investasi; dan  

d. Mengembangkan lembaga kepariwisataan dan sistem tata kelola pariwisata yang mampu 

mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan industri 

pariwisata secara efektif dan efisien.  
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Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka fokus pembangunan destinasi pariwisata kabupaten 

Lumajang meliputi: 

a. Perwilayahan pembangunan DPK;  

b. Pembangunan daya tarik wisata kabupaten;  

c. Pembangunan aksesibilitas pariwisata;  

d. Pembangunan sarana dan prasarana fasilitas umum serta fasilitas pariwisata;  

e. Pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan  

f. Pengembangan investasi di bidang pariwisata.  

 

2.4 Community-Based Tourism 

Pariwisata merupakan sektor yang memiliki multiplier effect atau dampak berjenjang yang mampu 

menghidupkan berbagai sektor ekonomi lain seperti transportasi, perhotelan, kuliner, budaya, dan 

lain sebagainya. Dengan adanya dampak berjenjang tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa secara 

tidak langsung pertumbuhan dan perkembangan pariwisata akan mampu meningkatkan penyerapan 

tenaga kerja di suatu daerah dan pada muaranya turut menentukan tinggi rendahnya pertumbuhan 

ekonomi daerah. 

Namun demikian, pengelolaan pariwisata daerah/destinasi bukanlah perkara yang mudah. 

Terdapat beberapa pihak yang memegang peranan kunci sebagai enabler factor atau faktor 

pemungkin yang membuat pertumbuhan dan perkembangan pariwitasa sebuah destinasi terealisasi. 

Beberapa aktor penting yang memiliki peran krusial dalam pembangunan pariwisata destinasi adalah 

pemerintah, swasta, dan masyarakat, yang ketiganya memiliki kedudukan yang sama pentingnya, 

sebagaimana tercermin dalam ilustrasi berikut ini: 

 

Mengingat pentingnya ketiga pihak tersebut, konsep pariwisata telah berkembang seiring dengan 

perubahan jaman. Teori pembangunan kepariwisataan konvensional (growth-oriented model) 

seringkali mendapatkan kritikan karena dianggap mengabaikan hak dan mengesampingkan 

masyarakat lokal sebagai bagian dari kegiatan kepariwisataan di suatu destinasi, sehingga 

Gambar 2. 9 Community-Based Tourism 
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berkembang sebuah konsep pariwisata baru yang berbasis masyarakat atau Community-Based 

Tourism (CBT). 

 Menjelaskan lebih lanjut, Murphy dalam Sunaryo (2013:139) mengemukakan bahwa pada 

hakikatnya pembangunan kepariwisataan tidak bisa dilepaskan dari sumber daya dan keunikan 

komunitas lokal, baik dalam rupa elemen fisik maupun elemen non fisik seperti tradisi dan budaya. 

Bahkan, dalam konsep CBT komunitas merupakan pihak utama dalam proses pembangunan 

pariwisata yang sekaligus juga menjadi tujuan utama pariwisata yakni terjadinya peningkatan standar 

kehidupan masyarakat di suatu destinasi. 

 Sinclair (1998) mengemukakan bahwa pariwisata mampu memberikan manfaat dalam bentuk 

penguatan ekonomi lokal, yang antara lain berupa devisa, pendapatan tambahan kepada masyarakat, 

serta peluang pekerjaan yang dapat ditangkap oleh masyarakat. Sektor usaha dalam pariwisata seperti 

usaha akomodasi, transportasi, dan lainnya dapat memberikan kontribusi dalam mendorong 

perekonomian lokal, regional, maupun nasional. 

 Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat yang mendasarkan pada konsep CBT pada 

intinya harus diarahkan pada 4 hal berikut ini: 

1. Meningkatnya kapasitas, peran, dan inisiatif masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan 

2. Meningkatnya posisi dan kualitas keterlibatan/partisipasi masyarakat 

3. Meningkatnya nilai manfaat positif pembangunan kepariwisataan bagi kesejahteraan ekonomi 

masyarakat 

4. Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam melakukan perjalanan wisata (Sunaryo 

(2013:291) 

Secara ringkas, pengembangan pariwisata berbasis masyarakat atau Community-Based Tourism 

merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata daerah, 

agar adanya sektor pariwisata dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.  

 

2.5 Landasan Teori/Framework 

2.5.1 4C Diamond 

Dengan melihat namanya, 4C-Diamond memiliki 4 faktor yang saling terkait dan digunakan 

untuk melakukan peninjauan terhadap berbagai perkembangan di lingkungan bisnis di masa kini dan 

masa mendatang. Empat faktor yang terkandung di dalam sub-model 4C-Diamond tersebut adalah 

Change, Customer, Competitor, dan Company (Kotler, Kartajaya, et. al, 2003). Ketiga faktor pertama 

(change, customer, dan competitor) merupakan unsur-unsur utama lanskap bisnis. Faktor terakhir 

yaitu company adalah faktor internal yang posisinya sangat penting dalam pembentukan strategi 
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perusahaan. Oleh karena itu dengan menggunakan sub-model 4C-Diamond tersebut kita dapat 

meninjau semua faktor baik internal maupun eksternal. 

 

4C-Diamond: Change 

Change berperan sebagai value-migrator. Change memungkinkan suatu nilai (value) 

berpindah-pindah (migrate) dari satu entitas bisnis ke entitas bisnis yang lain. Philip Kotler dan 

Hermawan Kartajaya menyebutkan terdapat 5 kekuatan pendorong perubahan (forces of change), 

yaitu: teknologi (technology), politik-hukum (political-legal), sosial-budaya (social culture), ekonomi 

(economy), dan pasar (market) (Kotler & Kartajaya, 2000).  

Kekuatan-kekuatan perubahan tersebut dikelompokkan berdasarkan 2 variabel, yaitu 

immediacy of impact dan tangibility of impact. Immediacy of impact berbasis waktu dan biasanya 

bersifat segera atau incremental (sedikit demi sedikit). Contoh, kebijakan politik dapat dengan segera 

pada saat itu juga mempengaruhi kebijakan ekonomi suatu negara. Sementara itu variabel tangibility 

of impact didasarkan pada seberapa langsung kekuatan tersebut dapat memberi dampak terhadap 

perusahaan. Contoh, kemajuan-kemajuan teknologi telah mempengaruhi cara hidup manusia secara 

fundamental. 

 

4C-Diamond: Competitor 

Terdapat 3 dimensi yang digunakan untuk menganalisis pesaing yaitu: dimensi general, dimensi 

aggressiveness, dan dimensi capability (Kotler, Kartajaya. et.al, 2000). 

Dimensi general menunjukkan banyaknya pesaing yang ada dalam industri mencakup juga 

potential competitor, latent competitor, serta pihak-pihak yang memberikan substitute product. 
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Gambar 2. 10 Framework 4C 

Gambar 2. 11 Framework 4C: Change 
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Dimensi yang kedua, aggressiveness, menyangkut sejauh mana para pesaing 

mengimplementasikan strategi-strategi yang kreatif dan efektif. Keagresifan para pemain di pasar 

akan membangkitkan semangat pada masing-masing pemain untuk membangun keunggulan 

kompetitif mereka masing-masing. Dimensi yang kedua ini secara langsung terkait dengan usaha 

perusahaan untuk meraih berbagai keunggulan kompetitif. 

Dimensi ketiga, yaitu capability, berkaitan dengan kemampuan pesaing. Dimensi ini diukur dengan 

menilai situasi finansial para karyawan serta aset-aset yang tangible, khususnya yang berkaitan 

dengan teknologi.  

 

4C-Diamond: Customer 

Pelanggan merupakan value demander dalam industri. Keinginan dan harapan dari pelanggan 

bersifat dinamis dan berubah dari waktu ke waktu. Menurut Zeithaml, Berry, dan Parasuraman, 

keinginan dan harapan dari pelanggan bukan hanya dipengaruhi oleh personal need, namun turut 

dipengaruhi juga oleh komunikasi eksternal, baik dari perusahaan itu sendiri ataupun dari pesaing. 

Perubahan yang terjadi juga memberikan dampak kepada pelanggan.  Perubahan yang terjadi akan 

menciptakan lebih banyak pelanggan yang loyal (committed), pelanggan yang hilang (lost), dan 

pelanggan baru (new). 

Terdapat 3 dimensi yang dapat digunakan untuk melihat permintaan pelanggan, yaitu dimensi 

enlightened customer, informationalized customer, dan empowered customer (Kotler, Kartajaya. et.al, 

2000). Enlightened lebih mengacu kepada perihal kognitif yaitu yang berhubungan dengan knowledge 

terhadap merek-merek yang ada di pasar. Informationalized lebih berpengaruh terhadap hal afektif 

yang menyebabkan pelanggan mampu mengevaluasi merek-merek yang ada. Empowered lebih 

berhubungan dengan konatif yaitu tendensi untuk melakukan suatu pembelian akan merek. Dimensi 

yang ketiga ini dianggap paling dominan dalam menentukan permintaan pelanggan terutama pada 

saat tingkat persaingan semakin tinggi. 

 

4C-Diamond: Company 

Ketiga faktor pertama tersebut berkaitan dengan lingkungan bisnis eksternal dan faktor 

perusahaan adalah faktor internal perusahaan. Dengan analisis terhadap perusahaan kita akan dapat 

menentukan existing competence, stretch possibilities, dan risk attitude yang tak lain adalah 

kompetensi riil yang kita miliki (Kartajaya, 2005). Existing competence merupakan kompetensi riil yang 

dimiliki perusahaan saat ini, baik positif maupun negatif. Stretch possibilities merupakan berbagai 

kemungkinan pendayagunaan dan pengembangan kompetensi riil yang dimiliki. Risk attitudes 
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merupakan sikap dalam menghadapi risiko yang muncul sebagai akibat dari implementasi arsitektur 

bisnis yang dibangun. 

Dalam proses menentukan kompetensi, perlu dianalisis kekuatan dan kelemahan yang 

berhubungan dengan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Biasanya sumber daya diklarifikasi 

menjadi 3 kategori, yaitu tangible assets, intangible assets, dan organizational capabilities (Colis and 

Montgomery, 1998). Tangible assets mencakup sumber daya fisik yang dimiliki. Intangible assets 

mencakup brand equity perusahaan, reputasi, hubungan pelanggan, nilai-nilai, pengalaman, serta 

pengetahuan sistem, produksi, dan teknologi. Organizational capabilities merupakan kombinasi dari 

sumber daya yang dimiliki seperti aset, orang-orang/pegawai, serta proses yang digunakan oleh 

perusahaan untuk mentransformasikan input menjadi output. Setelah kita memahami kompetensi-

kompetensi yang dimiliki oleh perusahaan, akhirnya perusahaan sebagai “value-decider” harus 

menentukan arahan ke masa depan.   

 

2.5.2 Teori Efektivitas dan Efisiensi 

Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam jumlah tertentu yang 

secara sadar telah ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan 

yang dijalankannya (Siagian, 2001:24). Untuk mengukur efektivitas, hal ini dapat dilakukan dengan 

mengukur hubungan antara hasil terhadap potensi pendapatan sektor pariwisata. Penghitungan 

efektivitas (Mahmudi, 2007:129) yang telah disesuaikan untuk mengukur Pendapatan Pariwisata 

dapat dihitung dengan menggunakan rumus: 

Efektivitas = 
Realisasi Penerimaan Pendapatan Pariwisata 

x 100% 
Target Penerimaan Pendapatan Pariwisata 

Sektor pariwisata dapat dikatakan efektif apabila tingkat efektivitas lebih besar atau sama dengan 

100%. Namun, jika hasil nilai tersebut  kurang dari 100%, maka dapat dikatakan penerimaan belum 

efektif (Anthony-Dearden-Bedford, 1993:10). 

Efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk 

memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Jika rasio yang dicapai dibawah 

100, maka dapat dikategorikan sudah efisien. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah 

daerah yang bersangkutan semakin baik (Halim, 2004:135). Penghitungan efisiensi yang telah 

disesuaikan untuk mengukur Pendapatan Pariwisata dapat dihitung dengan menggunakan rumus: 

Efisiensi = 
Belanja Sektor Pariwisata 

x 100% 
Realisasi Penerimaan Pendapatan Pariwisata 

 



 

 

 

23 Kajian Data Ekonomi Pariwisata Kabupaten Lumajang 2019 
 

2.5.2 9 Core Marketing 

Sembilan elemen inti pemasaran (nine core elements) dikelompokkan menjadi tiga bagian di mana 

setiap bagian terdiri dari 3 elemen, yaitu strategy (segmentation, targeting, dan positioning), tactic 

(differentiation, marketing-mix, dan selling), serta value (brand, service, dan process). Elemen tersebut 

saling terkait dan mempunyai konsekuensi satu dengan yang lainnya. Segmenting dan targeting yang 

telah ditentukan akan mempengaruhi bagaimana produk dari merek yang dibuat perusahaan harus 

memiliki positioning yang jelas serta diferensiasi yang kuat. Hal ini juga akan mempengaruhi 

bagaimana marketing-mix (product, price, place, dan promotion) dijalankan serta bagaimana cara 

menjualnya. Semua itu pada gilirannya akan menentukan personality merek (brand) serta service dan 

process yang harus dilakukan. 

 

STRATEGY 

Elemen strategi dalam ilmu pemasaran terdiri dari segmentation, targeting, dan positioning atau 

yang sering dikenal dengan sebutan ‘STP’. Karena sifatnya yang stratejik tersebut maka 

pengembangan arsitektur bisnis berawal dari elemen STP tersebut. Tahap pertama dalam 

merumuskan arsitektur bisnis adalah melakukan eksplorasi untuk memahami segmen pasar, memilih 

sasaran pasar (target market), dan menetapkan positioning perusahaan yang akan dibentuk di benak 

pelanggan. 

 

 

 

 

Gambar 2. 12 9 Core Marketing Elements 

Gambar 2. 13 9 Core Marketing Elements: Strategy 
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Segmentasi (view your market creatively) digunakan untuk melihat pasar secara kreatif karena 

merupakan seni mengindentifikasi dan memanfaatkan peluang pasar sehingga pasar harus dipandang 

dari sudut yang unik dan berbeda dari pesaing. Segmentasi juga ilmu memandang pasar berdasarkan 

kelompok-kelompok karakteristik perilaku pelanggan yang sama. Sedangkan targeting (allocate your 

resources effectively) adalah bagaimana mengalokasikan sumber daya yang terbatas secara efektif ke 

sasaran pasar yang tepat melalui proses evaluasi serta menentukan segmen mana yang mau dilayani 

sehingga perusahaan harus meninjau potensi menguntungkan dari sasaran pasar di masa yang akan 

datang. Positioning (lead your customer credibly) digunakan untuk memposisikan produk di benak 

pelanggan dengan membangun kepercayaan, keyakinan, dan kompetensi bagi pelanggan yang terkait 

dengan bagaimana menciptakan being di dalam benak pelanggan dan membimbing mereka dengan 

kredibilitas.  

 

TACTIC 

Elemen kedua pada Nine Core Element yaitu taktik yang terdiri dari differentiation, marketing mix, 

dan selling. Elemen taktikal ini dikembangkan berdasarkan strategi yang telah disusun sebelumnya. 

Pengembangan aspek taktikal tanpa mengindahkan strategi sangatlah fatal karena akan 

mengakibatkan tidak efektifnya berbagai upaya bisnis perusahaan dan pada gilirannya membuat 

perusahaan tidak kompetitif, bahkan harus berhenti beroperasi dan keluar dari industri. Manifestasi 

strategi dan juga diferensiasi akan terlihat pada marketing mix yang terdiri dari product, price, place, 

dan promotion.  

 

Bila Strategy seperti yang telah dijelaskan pada bagian yang lalu (Strategy: How to Win the Mind 

Share) bekerja pada tataran strategic business unit (SBU), Tactic bekerja pada tataran operasional. 

Unsur pertama pada Tactic adalah Differentiation. Differentiation adalah “core tactic” untuk 

mendiferensiasi content, context, dan infrastructure dari tawaran perusahaan terhadap target 

market-nya. Unsur kedua, Marketing Mix dikenal sebagai “creation tactic” yang mengintegrasikan 

tawaran, logistic, dan komunikasi perusahaan. Selling sebagai unsur ketiga didefinisikan sebagai 

“capture tactic”, yang menghasilkan cashflow perusahaan serta mengintegrasikan pelanggan dan 

perusahaan dalam suatu jangka panjang yang saling memuaskan. 

Gambar 2. 14 9 Core Marketing Elements: Tactic 
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VALUE 

Proses selanjutnya dari Nine Core Elements adalah Value. Value merupakan perihal yang digunakan 

untuk sebagai finalisasi untuk memenangkan hati pelanggan/customer. Merek disebut sebagai value 

indicator karena merek mampu menciptakan dan menambahkan value kepada produk, perusahaan, 

orang, atau bahkan negara. Oleh karena itu, merek menjadi indikator value yang ditawarkan kepada 

pelanggan. Service disebut sebagai value enhancer karena pelayanan mampu menciptakan value yang 

abadi dan membangun hubungan yang baik dengan pelanggan. Sedangkan process disebut sebagai 

value enabler, karena penciptaan value tidak akan berhasil tanpa proses yang optimal, sehingga 

elemen process memungkinkan value sampai kepada pelanggan.  

 

Merek memiliki kekuatan menciptakan value dan juga menambahkan value bagi produk, 

perusahaan, orang, atau bahkan negara. Oleh karena itu, merek menjadi indikator dari value yang 

akan ditawarkan ke pelanggan. Merek memiliki kekuatan menciptakan value bagi pelanggan internal, 

eksternal, dan investor. Selain itu dapat mengindikasikan value produk, sehingga akan membuat 

perusahaan mampu menghindar dari “jebakan komoditas”.  

Selain penciptaan value untuk memenuhi atau melebihi kebutuhan, keinginan, dan harapan 

pelanggan, pelayanan juga harus mampu menciptakan value yang abadi dan membangun hubungan 

baik dengan pelanggan. Setiap bisnis adalah service business, sehingga service adalah jiwa dari 

perusahaan dan sikap untuk bertahan serta memenangkan persaingan di masa depan. Dengan 

memiliki jiwa service, perusahaan berarti memiliki strategi menghindari “jebakan kategori bisnis”. 

Penciptaan value tidak akan berhasil tanpa melalui proses yang optimal, sehingga komponen 

proses memungkinan value dapat sampai pelanggan. Penciptaan value bagi pelanggan yang 

mencerminkan kualitas, biaya, dan penghantaran produk. Namun proses tidak hanya menciptakan 

value bagi pelanggan eksternal dan investor, tapi juga internal (karyawan). Karyawan dituntut menjadi 

pemasar dan menghindari arogansi fungsional karena hasil akhir adalah customer value bukan jabatan 

kerja. 

 

Gambar 2. 15 9 Core Marketing Elements: Value 
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Bab III 

Metodologi Penelitian 

 

3.1 Wawancara Mendalam (In-Depth Interview) 

Wawancara mendalam (In-Depth Interview) adalah metode penelitian yang dilakukan dengan 

menggunakan guideline untuk melakukan wawancara secara mendalam (deep dive), untuk 

mengetahui kecenderungan atau penilaian terhadap sesuatu. 

Wawancara mendalam (In-Depth Interview) dilakukan kepada pemangku kepentingan Pemerintah 

Kabupaten Lumajang serta stakeholder lainnya yang berperan penting dalam penyusunan Kajian Data 

Ekonomi Pariwisata Kabupaten Lumajang.  

Berikut daftar pemangku kepentingan yang menjadi narasumber dalam wawancara mendalam (In-

Depth Interview): 

Tabel 3. 1 Narasumber In-Depth Interview 

NO RESPONDEN 
KATEGORI 

RESPONDEN 
DATA YANG DIGALI 

1 
Kabid Sarpras Destinasi Pariwisata 

Disbudpar Internal 

Mengetahui persepsi, citra, harapan, dan 

ekspetaksi terhadap pariwisata Lumajang 

dan arah pengembangan pariwisata di 

masa depan. 

2 Bappeda 

3 Pelaku Wisata Eksternal 

 

3.2 Studi Data Sekunder (Desk Research) 

Melakukan Desk Research terkait kondisi pasariwisata di Kabupaten Lumajang. Desk Research ini 

akan mengkaji data dari berbagai sumber dengan hal yang dicari sebagai berikut: 

a. Data Kawasan Pariwisata: Jenis, jumlah, kondisi, dan cakupan kawasan wisata Kabupaten 

Lumajang. 

b. Data Penerimaan Pariwisata: Besar penerimaan per tahun dari sektor pariwisata Kabupaten 

Lumajang. 

c. Data Infrastruktur: Data pengadaan infrastruktur, khususnya penunjang pariwisata 

Kabupaten Lumajang. 

d. Data APBD: Nilai APBD Kabupaten Lumajang beserta proporsi pembelanjaan APBD untuk 

sektor pariwisata. 
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Bab IV 

Hasil Penelitian 

 

4.1 Hasil Wawancara Mendalam (In-Depth Interview) 

Berdasarkan hasil wawancara mendalam (In-Depth Interview) dengan stakeholder pariwisata 

Kabupaten Lumajang, secara umum kondisi pariwisata masih tumpang tindih secara pengelolaan. 

Terdapat wisata yang masih milik Perhutani maupun milik TNBTS (Taman Nasional Bromo, Tengger, 

Semeru). Sebagai contoh, masih terdapat tempat wisata yang dikenakan biaya sewa ratusan juta oleh 

Perhutani, ketika besar pendapatan hanya mencapai Rp70.000.000,00.  

Saat ini, Kabupaten Lumajang memiliki potensi wisata yang banyak terpusat di Lumajang Utara, 

dengan kategori wisata alam. Beberapa objek potensi wisata yang dikelola pemerintah dan dinilai 

memiliki potensi untuk tumbuh di masa mendatang, yaitu: 

Tabel 4. 1 Objek Wisata Potensial Kabupaten Lumajang 

Kategori Wisata Potensi Wisata 

Wisata Alam 
• Ranu Klakah 

• Selokambang 

Wisata Minat Khusus • Puncak B29 

Wisata Buatan • Waterpark (Tirtosari) 

Wisata Religi • Pura Semeru 

 

Namun, terdapat beberapa kendala yang menghambat pertumbuhan Pariwisata Kabupaten 

Lumajang, di antaranya sebagai berikut: 

a. Infrastruktur yang belum memadai. 

b. Belum tersedianya lahan parkir. 

c. Angkutan umum yang belum dapat menjangkau tempat-tempat wisata, meskipun sudah 

tersedia ojek pada beberapa tempat wisata. Contohnya pada Wisata Pohon Bambu, hanya 

orang-orang yang memiliki kendaraan pribadi saja yang dapat datang ke objek wisata 

tersebut.  

d. Amenities, hotel, dan restoran masih sulit ditemukan. Sebagai contoh, di B29 hanya terdapat 

homestay yang ala kadarnya. 

e. Kondisi masyarakat yang belum siap dengan perkembangan. Beberapa contoh yang terjadi 

di berbagai objek wisata adalah sebagai berikut: 
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▪ Lampu sorot di tempat wisata didapati telah digergaji oleh masyarakat setempat, bahkan 

sebelum serah terima dilakukan.  

▪ Harga-harga di wisata Puncak B29 masih belum terstandardisasi dan cenderung mahal 

(harga Rp75.000,00 dapat menjadi Rp100.000,00 tergantung dari petugas). Selain itu, 

terkadang ada beberapa pihak yang memberikan informasi tidak benar ke pengunjung, 

seperti berita akan adanya tanah longsor untuk mencegah pengunjung naik dari bawah. 

▪ UNI Garden (pengelolaan swasta) sesungguhnya dinilai baik oleh Kepala Bidang 

Pariwisata, namun tidak diimbangi dengan sumber daya manusia yang mendukung dan 

masih terdapat pemungutan biaya yang seharusnya tidak dilakukan. 

▪ Harga makananan di restoran cenderung tidak seragam, di mana harga restoran 

umumnya relatif semakin mahal ketika semakin mendekati tempat wisata.  

f. Fasilitas pendukung seperti travel agent juga belum tersedia. Paket kunjungan ke daerah-

daerah wisata Lumajang masih bersifat on demand, di mana paket wisata hanya tersedia jika 

terdapat permintaan dari wisatawan. 

 

Untuk mengembangkan Pariwisata Kabupaten Lumajang, terdapat rencana pengembangan di 

tahun 2020 yang akan fokus pada kawasan wisata Ranu Pane. Hal ini didasari oleh sejumlah faktor 

yang mendukung, di antaranya kawasan Ranu Pane yang telah menjadi tempat tujuan wisata dinilai 

memiliki branding yang baik, dan dari segi sosial masyarakatnya pun sudah tergolong baik. Di samping 

itu, kawasan Ranu Pane juga dapat ditempuh melalu jalur yang melewati Kota Malang. Adapun 

menurut Kepala Bidang Pariwisata, fokus pengembangan wisata akan dilakukan pada daerah wisata 

Air Terjun Tumpak Sewu sebab destinasi wisata tersebut dinilai baik dan telah memiliki pasar 

internasional. 

Selain itu, dari hasil wawancara dengan pengelola wisata Tirtosari View, masih terdapat beberapa 

kekurangan dari segi aksesibilitas, di antaranya: 

a. Jalan menuju tempat wisata masih merupakan jalan desa yang tidak terlalu lebar. 

b. Jalan menuju tempat wisata dapat dengan bebas ditutup oleh warga masyarakat atas dasar 

kepentingan acara warga setempat sehingga perlu melalui jalan alternatif yang agak 

memutar. 

c. Tidak memiliki tanda/signage yang menunjukkan arah menuju tempat wisata. 

Namun, untuk mengembangkan wisata Tirtosari View pengelola telah melakukan beberapa upaya 

seperti promosi dengan menggunakan media sosial melalui Facebook dan website. Selain itu, terdapat 

beberapa rencana pembangunan di antaranya pembangunan kolam baru serta ke depannya akan 
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dibangun penginapan dan lahan parkir. Dari segi harga, saat ini harga tiket masuk dan parkir masih 

tergolong murah dengan biaya Rp3.000,00 untuk anak-anak, Rp5.000,00 untuk dewasa, Rp3.000,00 

untuk parkir motor, dan Rp5.000,00 untuk parkir mobil. Dengan berbagai upaya yang sudah dilakukan 

tersebut saat ini jumlah pengunjung sudah mencapai 3.500 orang per minggu, dengan pengunjung 

terbanyak di hari Minggu yang dapat mencapai 2500 orang.  

 

4.2 Hasil Studi Data Sekunder (Desk Research) 

Peninjauan sektor pariwisata Indonesia terkait dengan 4C-Diamond adalah sebagai berikut: 

 

4C – Diamond Sektor Pariwisata Indonesia: Change 

Aspek perubahan teknologi di Indonesia berkaitan dengan pertumbuhan konektivitas/ 

penggunaan internet yang meningkat dengan luar biasa. Dalam survei netizen yang dilakukan oleh 

MarkPlus Insight pada 2012, tampak adanya pertumbuhan positif penggunaan data di Indonesia. 

Sekitar 40% pengguna internet di Indonesia mengakses internet lebih dari 3 jam. Pada tahun 

sebelumnya, hanya 25% dari pengguna internet yang melakukan hal serupa.  Masyarakat lebih sering 

menggunakan waktunya menjelajahi internet untuk berbagi gambar, lagu, data, dan cerita kepada 

sesama teman. 

Perubahan ini membuat para penikmat pariwisata akan mencari informasi terlebih dahulu tentang 

suatu hal mulai dari akomodasi, hiburan yang tersedia, makanan khas di daerah tersebut, sampai 

kepada keadaan masyarakat sekitar lokasi. Di sisi lain, penyedia jasa juga semakin aktif dan mulai 

menyediakan suatu platform yang terpercaya untuk penyediaan informasi bagi para turis. 

Dalam praktiknya, para turis akan melakukan pencarian informasi secara langsung terhadap suatu 

hal/objek wisata yang menarik perhatian mereka langsung kepada pemilik/entitas objek tersebut. 

Namun, tidak berhenti di situ saja, mereka akan mencari informasi tambahan kepada pihak ketiga 

untuk mengkonfirmasi apa yang mereka temukan. Selain itu, dengan menggunakan layanan yang 

bernama Google Now, traveler dapat menemukan berbagai macam kebutuhan seperti tempat 

berbelanja di lokasi terdekat, hotel, pom bensin, tempat makan, rumah sakit, dan informasi lainnya 

lengkap dengan ulasan mengenai keunggulan dan kelemahan dari tempat tersebut. 

Selanjutnya,perubahan politik dan hukum di Indonesia juga membawa pengaruh dalam sektor 

pariwisata Indonesia. Pemerintah daerah saat ini berlomba-lomba untuk berinovasi menjadi daerah 

terbaik di Indonesia. Investor asing beraksi dengan cara membangun hubungan secara langsung 

dengan kepala-kepala daerah. Mereka berlomba-lomba membangun network dan tidak menutup 

kemungkinan untuk semua pihak yang nantinya penting untuk berkontribusi sehingga setiap wilayah 
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melakukan usaha lebih untuk memaksimalkan potensi daerah mereka. Hampir semua wilayah di 

Indonesia mempunyai festivalnya sendiri dan diselenggarakan sepanjang tahun. 

Pada aspek ekonomi, konsumsi domestik di Indonesia masih berkontribusi terhadap PDB dalam 

porsi besar sehingga konsumsi domestik dianggap sebagai mesin pertama yang mendukung ekonomi 

Indonesia. Akan tetapi, Indonesia membutuhkan investasi untuk menjadi mesin kedua untuk memacu 

pembangunan. Investasi banyak dilakukan para pihak asing yang biasanya bermula dari wisatawan 

mancanegara yang mengunjungi suatu daerah dan merasa puas lalu berkeinginan untuk membuatnya 

lebih baik. Investasi pengembangan di dunia pariwisata biasanya akan sangat terlihat di daerah-

daerah yang belum berkembang pesat. Namun diperlukan perbaikan terhadap fasilitas umum seperti 

infrastruktur, telekomunikasi, transportasi, dan lainnya guna mendukung perkembangan dunia 

pariwisata. 

Dalam aspek perubahan aspek sosial budaya saat ini masyarakat Indonesia lebih horizontal atau 

peer-to-peer (menerima dan memberikan informasi tanpa batasan lokasi dan waktu), lebih inklusif 

(tidak mencap orang berdasarkan suku, agama, ras, maupun golongan), dan lebih sosial 

(mengedepankan inisiatif sosial dibandingkan individual). 

Sementara pada aspek pasar, dunia pariwisata Indonesia sedang dalam fase berkembang dengan 

potensi pertumbuhan yang masih terbuka lebar, mengingat banyak sumber daya di Indonesia yang 

belum maksimal dimanfaatkan dan masih banyak daerah yang dapat dijelajahi. 

 

4C – Diamond Sektor Pariwisata Indonesia: Customer 

Salah satu prinsip dari pemasaran destinasi pariwisata adalah berorientasi terhadap pasar (market-

oriented), dan yang dimaksud dengan pasar dalam hal ini adalah pelanggan destinasi pariwista. 

Market-Oriented pada dasarnya merupakan suatu pendekatan dalam segala aktivitas pemasaran 

dengan menyandarkan pada sudut pandang pelanggan. Hal tersebut dilakukan karena pada dasarnya 

segala aktivitas pemasaran berupaya untuk menyelaraskan antara kebutuhan, keinginan, dan harapan 

pelanggan dengan penawaran destinasi agar tercapai kepuasan dan loyalitas pelanggan. 

Pada era ini terdapat pergeseran dalam perilaku konsumsi masyarakat di mana masyarakat 

cenderung lebih banyak mengalokasikan pendapatan mereka untuk rekreasi (leisure), seperti untuk 

travel dan hiburan. Meningkatnya urbanisasi, kenaikan pendapatan, bonus demografi, dan perubahan 

tren gaya hidup menjadi faktor-faktor yang mendorong perubahan perilaku konsumsi masyarakat 

tersebut. Adapun menurut McKinsey (2017), konsumsi tahunan masyarakat Indonesia untuk kategori 

rekreasi (leisure) diproyeksikan menempati posisi kedua untuk persentase Compound Annual Growth 
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Rate (CAGR) tertinggi sejak tahun 2010 sampai dengan proyeksi pada tahun 2030 seperti pada ilustrasi 

di bawah ini: 

 

Gambar 4. 1 Pengeluaran Tahunan Masyarakat Indonesia (CAGR 2010-2030) 

Perkembangan perilaku masyarakat tersebut tentunya dapat menjadi peluang bagi Kabupaten 

Lumajang untuk meningkatkan pertumbuhan sektor pariwisata. Namun, untuk mencapai target pasar 

yang tepat, Kabupaten Lumajang perlu memahami tren perilaku masyarakat dalam wisata serta 

menyusun strategi yang tepat yang dapat menjawab kebutuhan target pasar terkait dengan wisata. 

Seperti halnya wisawatawan yang dahulu cenderung menentukan destinasi dan akomodasi secara 

konvensional melalui pemandu atau agen wisata, kini dengan hadirnya Online Travel Agent (OTA), 

semua bisa dilakukan lewat ponsel di genggaman tangan. Survei yang dilakukan bisnis.com 

mengungkapkan bahwa 69% responden menggunakan perangkat mobile mereka untuk mencari 

informasi perjalanan dan sebanyak 62% menggunakannya untuk reservasi perjalanan. Sebagaimana 

terjadi perubahan perilaku masyarakat, begitu pula pengelola kawasan wisata perlu melakukan 

perubahan yang sejalan dengan perubahan pada perilaku masyarakat tersebut. 

  

4C – Diamond Sektor Pariwisata Indonesia: Competitor 

Peluang dunia pariwisata internasional akan terbuka sangat luas dengan melihat berbagai macam 

perubahan yang terjadi, namun di sisi lain persaingan juga semakin sengit. Setiap negara akan 

berlomba-lomba mempertahankan turis domestiknya dan mencoba menarik turis internasional. 

Setiap negara juga berlomba-lomba untuk mempersiapkan diri dengan membangun infrastruktur. 

Dari segi kompetisi di pasar domestik, masih terdapat beberapa Kota/Kabupaten yang lebih unggul 

dibandingkan Lumajang contohnya seperti Surabaya, Malang, Tuban, Banyuwangi, Batu, Gresik, 

Pacitan, dan Kediri.  

Oleh karena itu diperlukan sebuah icon yang memiliki diferensiasi yang sangat unik, bisa dengan 

mengeskalasi sisi budaya, alam, maupun kecerdasan sumber daya manusianya sendiri. Jika tidak 
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memiliki keunikan yang khas, sulit untuk sebuah icon bertahan lama. Biasanya hanya akan bertahan 

selama beberapa tahun, namun tidak mampu menciptakan sustainability jangka panjang. Ketika icon 

ini sudah dapat dikembangkan dengan baik, biasanya akan menjadi word-of-mouth di kalangan orang 

yang memiliki interest sama.  

Selain icon, berbagai negara dan kabupaten juga mengadakan event-event untuk menciptakan 

experience lebih di sisi pengunjung. Tantangan yang muncul adalah bagaimana menjadikan event 

menjadi penting di mata masyarakat. Perlu diperhatikan bagaimana alur kerja dan setiap titik harus 

benar-benar sudah dijalankan karena event tersebut akan dihadiri banyak orang. 

 

4C – Diamond Sektor Pariwisata Indonesia: Company 

Pariwisata 

Menurut data Badan Pusat Statistik (2019), jenis wisata yang terdapat di Kabupaten Lumajang 

terdiri atas wisata alam dan wisata buatan, dengan objek wisata yang tercatat di Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata Kabupaten Lumajang adalah sebanyak 36. Namun, di luar data tercatat tersebut, 

terdapat potensi di bidang wisata pada 84 objek wisata lainnya yang didominasi oleh 49 objek wisata 

alam yang dilengkapi dengan 14 objek wisata minat khusus, 10 objek wisata buatan, 6 objek wisata 

budaya, dan 5 objek wisata religi. 

Wisatawan domestik yang berkunjung ke Kabupaten Lumajang meningkat sebanyak 10,7% pada 

tahun 2018, yakni sebanyak 3.597.890 orang dibandingkan dengan jumlah wisatawan pada tahun 

2017. Adapun jumlah wisatawan mancanegara juga mengalami kenaikan sebesar 33,6% dari tahun 

sebelumnya yang berjumlah 7.490 wisatawan. 

Akomodasi 

Namun dengan meningkatnya jumlah wisatawan dan jumlah objek wisata yang tersedia, hanya 

terdapat 6 kecamatan yang mempunyai fasilitas akomodasi berupa hotel yang meliputi 5 unit di 

Kecamatan Lumajang, 1 unit di Kecamatan Tekung, 3 unit di Kecamatan Sukodono, 1 unit di 

Kecamatan Senduro, 1 unit di Kecamatan Kedungjajang, dan 1 unit di Kecamatan Klakah. Jumlah total 

12 unit hotel tersebut hanya mengalami peningkatan sebanyak 1 unit hotel dari tahun 2017. Di 

samping itu jumlah rumah makan dan restoran justru malah mengalami penurunan dari tahun 2017 

ke tahun 2018 dengan jumlah 1.232 unit pada tahun 2017 menjadi hanya 1.040 unit pada tahun 2018 

sebagaimana digambarkan pada grafik di bawah ini: 
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Gambar 4. 2 Jumlah Rumah Makan/Restoran & Hotel Kabupaten Lumajang 

(Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019) 

Infrastruktur Pendukung 

Terkait dengan infrastruktur pendukung pengembangan wisata Kabupaten Lumajang, 

perkembangan dinilai baik dan dapat menjadi potensi bagi Kabupaten Lumajang untuk 

mengintegrasikan moda transportasi dan jalur lalu lintas yang nantinya juga akan berperan dalam 

mendukung perkembangan dan pertumbuhan pariwisata di Kabupaten Lumajang. 

Dari tahun 2017 ke tahun 2018 terdapat peningkatan yang signifikan dalam upaya perbaikan jalan, 

di mana jalan dalam kondisi baik meningkat dari 61,54% menjadi 71,57%, diikuti dengan penurunan 

persentase pada jalan dalam keadaan sedang, rusak ringan, dan rusak berat. Hal ini merupakan 

langkah yang baik bagi Kabupaten Lumajang untuk mendorong pertumbuhan pariwisata pada periode 

yang akan datang. 

Tabel 4. 2 Perkembangan Kondisi Jalan dan Jembatan Kabupaten Lumajang 

No Uraian 2017 % 2018 % 

Jenis Permukaan 

1 Diaspal 1.064,15 Km 95,96 1.065,10 Km 96,04 

2 Kerikil 31,25 Km 2,82 16,05 Km 1,45 

3 Tanah - - - - 

4 Tidak Dirinci 13,60 Km 1,23 27,85 Km 2,51 

Kondisi Jalan 

1 Baik 682,48 Km 61,54 793,73 Km 71,57 

2 Sedang 96,82 Km 8,73 90,93 Km 8,20 

3 Rusak Ringan 78,60 Km 7,09 50,92 Km 4,59 

4 Rusak Berat 251,10 Km 22,64 173,43 Km 15,64 

Kelas Jalan 

1232

11

1040

12

Rumah Makan / Restoran Hotel

2017 2018
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1 Kelas I - - - - 

2 Kelas II - - - - 

3 Kelas III 97,25 Km 8,77 97,25 8,77 

4 Kelas III B 1.011,75 Km 91,23 1.011,75 Km 91,23 

5 Kelas III C - - - - 

6 Tidak Dirinci - - - - 

(Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lumajang, 2019) 

 

Teori Efektivitas & Efisiensi 

Setelah melakukan penghitungan dan analisis dari target dan realisasi pendapatan sejumlah objek 

wisata di Kabupaten Lumajang, maka diperoleh hasil efektivitas Kabupaten Lumajang sebagai berikut: 

Tabel 4. 3 Nilai Efektivitas Objek Wisata 

  

Nilai Efektivitas (%) 

2016 2017 2018 

TOTAL 119,92 104,9 109 

Retribusi Jasa Usaha (Wisata) 
   

Pemandian Alam Selokambang 122,3 100,8 121,21 

Water Park 110,4 102,49 104,59 

Segitiga Ranu 129,99 161,2 200,45 

Pantai TPI Permai Tempursari 112,02 140,9 55,44 

Goa Tetes 105,7 46,98 32,5 

Puncak B29 
 

100 137,96 

Pantai Wot Galih 
 

133,33 100 

 

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa penerimaan dari sektor pariwisata Lumajang telah 

tergolong efektif (dimana semua nilai lebih dari 100%). Akan tetapi, terdapat sedikit penurunan dari 

tahun 2016 ke 2018 (khususnya pada tahun 2017). Hal ini disebabkan oleh nilai efektivitas dari 

retribusi tempat rekreasi dan olahraga mengalami penurunan, contohnya Pemandian Alam 

Selokambang, Water Park, Pantai TPI Permai Tempursari, dan Goa Tetes.  

 

 

 



 

 

 

35 Kajian Data Ekonomi Pariwisata Kabupaten Lumajang 2019 
 

 

Bab V 

Rekomendasi 

 

Kabupaten Lumajang merupakan daerah dengan potensi-potensi wisata yang masih alami. Nuansa 

pemandangan yang masih alami menjadi keunikan tersendiri bagi Kabupaten ini, sehingga 

berdasarkan analisis hasil riset, baik melalui wawancara dengan pihak daerah dan pengelola wisata 

maupun desk research, didapatkan usulan dari Nine Core Marketing Elements, yang meliputi Strategy, 

Tactic, Value. 

 

5.1 STRATEGY 

Segmentation & Targeting 

Sebagaimana digambarkan pada ilustrasi di bawah ini, kategori wisata Kabupaten Lumajang terdiri 

atas 5 pengelompokan yang terdiri atas wisata alam, wisata buatan, wisata minat khusus, wisata 

budaya, dan wisata religi. 

 

Gambar 5.1 Kategori Wisata Kabupaten Lumajang 

Dengan meninjau aspek benefit sought oleh pengunjung wisata terhadap tempat-tempat wisata 

tersebut, maka segmentasi pengunjung objek wisata dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian 

berdasarkan kategori Pleasure Seeker-Oriented, Explore-Oriented, View-Oriented, dan Experience-

Oriented. Berikut penjelasan mengenai pembagian segmentasi yang dilakukan: 

a. Pleasue Seeker-Oriented 

Segmen pengunjung yang ketika mendatangi objek wisata lebih mencari sesuatu yang 

menyenangkan namun tidak memberatkan.  
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b. Explore-Oriented 

Segmen pengunjung yang ketika mendatangi objek wisata lebih mencari objek wisata yang 

dapat memberikan tantangan, sehingga dapat memacu adrenalin. 

c. View-Oriented 

Segmen pengunjung yang ketika mendatangi objek wisata lebih mencari pemandangan alam 

maupun buatan yang menarik. 

d. Experience-Oriented 

Segmen pengunjung yang ketika mendatangi objek wisata lebih mencari aktivitas-aktivitas 

yang dapat dilakukan baik secara berkelompok maupun sendiri. 

  

Melihat dasar pembagian segmentasi, kemudian MarkPlus menyimpulkan bahwa ada 4 segmen 

besar pengunjung pariwisata di Kabupaten Lumajang, yaitu: 

1. The Families 

Pada segmen “The Families” ini, pengunjung objek wisata biasanya datang secara 

berkelompok dan memiliki kedekatan hubungan personal (keluarga maupun kerabat dekat).  

Berikut adalah karakteristik segmen ini: 

• Mencari tempat yang sudah populer 

• Sangat mementingkan kelengkapan fasilitas (ada toko oleh-oleh dan kuliner) 

• Sangat mementingkan kemudahan akses menuju tempat wisata 

• Sangat mementingkan keamanan dan kenyamanan 

2. The Selfie Taker 

Pada segmen “The Selfie Taker” ini, pengunjung objek wisata biasaya datang secara 

berkelompok dan menyukai objek wisata yang dapat memberikan spot foto yang bagus 

untuk diangkat. 

Berikut karakteristik segmen ini, yaitu: 

• Mencari tempat yang sudah populer 

• Sangat mementingkan kelengkapan fasilitas (ada toko oleh-oleh dan kuliner) 

• Sangat mementingkan kemudahan akses menuju tempat wisata 

• Mencari tempat wisata yang memiliki spot bagus untuk berfoto 

3. The Adventurer 

Pada segmen “The Adventurer” ini, pengunjung objek wisata memiliki jiwa petualang yang 

tinggi. Segmen ini sangatlah bebas, tidak terlalu banyak menuntut fasilitas lengkap dan akses 

bagus. Anak-anak muda yang memiliki jiwa petualang merupakan anggota segmen ini. 
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Berikut adalah karakteristik segmen ini: 

• Mencari tempat wisata yang dapat memberikan pengalaman baru 

• Mengunjungi tempat wisata yang masih jarang dikunjungi 

• Senang akan tantangan 

• Ada aktivitas yang bisa dilakukan di objek wisata 

• Tidak terlalu mementingkan fasilitas 

4. The Escapist 

Pada segmen “The Escapist” ini, pengunjung objek wisata ingin mencari objek wisata yang 

memberikan ketenangan jiwa dan raga sehingga dapat menghilangkan kepenatan dari 

rutinitas yang dilakukan sehari-hari.  

Berikut adalah karakteristik segmen ini: 

• Mencari objek wisata yang dapat memberikan pengalaman baru 

• Mengunjungi tempat wisata yang masih jarang dikunjungi 

• Mencari ketenangan di objek wisata  

• Tidak terlalu mementingkan fasilitas 

 

Gambar 5.2 Segmentasi Pengunjung Wisata Kabupaten Lumajang 

Dengan meninjau segmentasi dan kawasan wisata potensial Kabupaten Lumajang, maka pemetaan 

terhadap kawasan wisata Kabupaten Lumajang dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 5.3 Pemetaan Kategori Wisata Kabupaten Lumajang 

Melalui pemetaan ini, Kabupaten Lumajang dapat menentukan perencanaan pengembangan 

setiap kategori objek wisata sesuai dengan target segmen untuk masing-masing objek wisata, yang 

pada akhirnya akan menjadi dasar penyusunan strategi untuk setiap segmen dan kategori objek 

wisata. 

Adapun, dalam upaya pengembangan pariwisata Kabupaten Lumajang secara keseluruhan, 

targeting dapat difokuskan pada segmen kategori wisata alam yang saat ini mendominasi jumlah dan 

pertumbuhan wisata di Kabupaten Lumajang. 

 

Positioning 

Positioning sangatlah penting bagi Kabupaten Lumajang, dikarenakan positioning adalah proses 

memposisikan Kabupaten Lumajang di benak masyarakat, baik lokal, nasional, maupun di level 

internasional. Dalam poin ini, Kabupaten Lumajang perlu secara jeli memposisikan diri sebagai 

destinasi wisata yang unik dan valuable.  

Melalui positioning yang sukses, diharapkan Kabupaten Lumajang dapat bersaing dengan 

pariwisata kabupaten lainnya sehingga mendapat tanggapan yang positif dari masyarakat dan 

menciptakan keberadaan dan kredibilitas di mata pengunjung.  

Maka dari itu, untuk memposisikan diri secara jelas di benak masyarakat dan pengunjung, 

positioning yang sesuai untuk Kabupaten Lumajang selaras dengan keunikan wisata yang dimiliki, 

yakni “Menyatu dengan Alam ”. 
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Melalui implementasi strategi pemasaran, masyarakat umum dan pengunjung serta pemangku 

kepentingan lainnya dapat mengenal dan mengingat Kabupaten Lumajang sebagai tempat untuk 

menikmati keindahan wisata yang alami. 

 

5.2 TACTIC 

Differentiation 

Sama halnya dengan positioning, differentiation juga penting bagi Kabupaten Lumajang. 

Positioning dan differentiation sangatlah berkaitan, di mana differentiation akan memperjelas 

positioning yang dimiliki sehingga tercipta integritas yang kuat bagi Kabupaten Lumajang. Selain itu, 

differentiation juga membuat penawaran Kabupaten Lumajang menjadi unik dan berbeda dengan 

yang lainnya.  

Menurut teori pemasaran, differentiation mengintegrasikan konten (content), konteks (context), 

dan infrastruktur (infrastructure) dari apa yang ditawarkan kepada pasar. Definisi penawaran dari sisi 

konten sebagai bagian pertama dari diferensiasi adalah mencakup apa yang ditawarkan pariwisata 

Kabupaten Lumajang kepada pengunjung. Selanjutnya, definisi penawaran dari sisi konteks sebagai 

bagian kedua dari diferensiasi adalah mencakup bagaimana cara menawarkan kepada pengunjung, 

serta menjadi atribut dari cara memberikan penawaran kepada pengunjung. Terakhir, definisi 

penawaran dari sisi infrastruktur sebagai bagian ketiga dari diferensiasi adalah suatu faktor enabler 

untuk merealisasikan diferensiasi melalui konten dan konteks, serta merupakan faktor keberhasilan 

yang dapat membedakan diri dari destinasi wisata lainnya melalui teknologi, kapabilitas SDM, dan 

fasilitas (Kotler dan Kartajaya, 2000). 

Maka, untuk Kabupaten Lumajang, konten differentiation yang dimiliki adalah wisata alamnya yang 

asri dan masih alami (termasuk di dalamnya gunung, pantai, serta air terjun). Sedangkan konteks 

differentiation dari Kabupaten Lumajang adalah kesenian dan budayanya, di mana budaya yang 

ditawarkan sangat unik dan valuable yang dapat tercermin melalui tarian Jaran Kencak yang 

ditampilkan pada festival tertentu, Tari Glipang, dan Tari Topeng Kaliwungu. Bagian ketiga dari 

differentiation Kabupaten Lumajang adalah infrastruktur yang terwujud dalam keberadaan desa 

wisata yang berada di sekitar objek wisata, di mana desa wisata ini merupakan suatu bentuk integrasi 

antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan 

masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Hal tersebut menjadi faktor 

keberhasilan yang menunjang konten dan konteks differentiation Kabupaten Lumajang.  
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Marketing Mix 

a. Product 

 Atraksi, fasilitas, akses jalan/infrastruktur, maupun pelayanan yang diberikan dapat 

termasuk ke dalam kategori produk Kabupaten Lumajang. Ketika komponen produk wisata 

yang terdapat di Kabupaten Lumajang lengkap dan memiliki kondisi yang baik/memadai, 

maka hal ini akan berpengaruh terhadap minat wisatawan untuk berkunjung kembali. Saat 

ini, infrastruktur Kabupaten Lumajang sudah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. 

Dengan adanya perbaikan jalan, hal ini akan mempermudah wisatawan untuk mengunjungi 

berbagai tempat wisata. Namun selain perbaikan jalan, Kabupaten Lumajang perlu untuk 

membuat moda transportasi yang terintegrasi dan dapat menjangkau tempat-tempat 

wisata. Dengan melakukan hal ini, diharapkan jumlah wisatawan yang tidak memiliki 

kendaraan pribadi namun ingin berkunjung ke tempat-tempat wisata tertentu (misalkan 

Wisata Pohon Bambu) akan bertambah. 

Selanjutnya, akomodasi berupa hotel yang terbatas dan jumlah restoran/rumah 

makan yang mengalami penurunan dapat berdampak kepada jumlah wisatawan yang akan 

berkunjung ke Kabupaten Lumajang sebab ketersediaan akomodasi menjadi faktor penting 

yang berdampak langsung terhadap durasi/jumlah hari wisatawan tersebut akan 

berlibur/tinggal di Kabupaten Lumajang. Ketika keadaan hotel kurang memadai atau tidak 

ada ketersediaan kamar, maka wisatawan akan mencari opsi lain, salah satunya hanya 

mengunjungi wisata Kabupaten Lumajang dalam 1 hari dan bermalam di kabupaten lain. 

Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah dengan memperbanyak jumlah homestay atau 

tinggal di rumah warga yang memiliki kondisi baik. Fasilitas homestay yang baik dan memadai 

juga perlu disosialisasikan lebih banyak ke masyarakat dan dapat ditawarkan kepada 

pengunjung misalnya melalui platform AirBnb. Hal ini juga dapat menjadi nilai tambah di 

mata wisatawan karena pengunjung dapat merasakan secara langsung kehidupan di 

Kabupaten Lumajang. 

 

b. Place 

 Secara umum, Lumajang memiliki letak yang cukup strategis karena dekat dengan 

Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Jember, serta Kabupaten Malang (salah satu Kabupaten 

yang terkenal dengan pariwisatanya). Hal ini akan menguntungkan Kabupaten Lumajang 

sebab dengan adanya akses yang mudah dari Kabupaten lain ke Lumajang (misalnya 

Kabupaten Malang ke Lumajang), maka wisatawan dapat sekaligus berlibur ke Kabupaten 
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Lumajang. Dari segi tempat wisata sendiri, lokasi yang dekat dengan akses dari kabupaten 

lain serta memiliki beberapa objek wisata yang layak untuk dikunjungi akan menarik 

perhatian wisatawan untuk berkunjung sehingga Kabupaten Lumajang dapat 

memprioritaskan pembangunan serta perbaikan di daerah tersebut untuk meningkatkan 

jumlah wisatawan yang berkunjung. Sebagai contoh, destinasi Ranu Pane memiliki akses ke 

kota Malang serta memiliki beberapa objek wisata lain di sekitarnya, seperti Kawasan 

Pendakian Semeru, Ranu (danau) Pani, dan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Selain 

itu, dengan adanya fasilitas-fasilitas pendukung (produk wisata) seperti parkir, spot foto, 

kamar mandi, mushola, gazebo, serta homestay akan mendukung minat wisatawan untuk 

berkunjung. 

 

c. Price 

 Faktor harga dapat mempengaruhi minat wisatawan untuk berkunjung kembali 

(Rambe, 2014; Bactiar, 2016). Akan tetapi jumlah harga yang ditetapkan akan berkaitan erat 

dengan produk/tempat wisata yang ditawarkan. Ketika harga yang ditawarkan lebih mahal, 

maka ekspektasi/harapan wisatawan akan semakin besar terhadap tempat wisata tersebut. 

Selain itu, penyeragaman harga wisata di suatu daerah juga merupakan hal yang penting. 

Sebagai contoh, harga di wisata Puncak B29 perlu memiliki standard dengan harga yang wajar 

(dibandingkan dengan destinasi wisata lainnya) serta seragam antara satu petugas dengan 

yang lainnya. Tanpa keseragaman harga tersebut, hal ini akan membuat citra yang kurang baik 

terhadap suatu tempat wisata sehingga wisatawan tidak akan kembali ke lokasi tersebut serta 

akan memberikan informasi/ulasan yang negatif untuk tidak mengunjungi tempat wisata 

tersebut, baik kepada kerabat maupun secara online. 

 

d. Promotion 

 Strategi serta berbagai program yang disusun tidak akan berhasil jika kurang 

dilakukan promosi atau pemasaran. Promosi Kabupaten Lumajang dapat dilakukan secara 

offline maupun online. 

  Pada dasarnya, saluran komunikasi dapat dikelompokkan berdasarkan offline-online 

dan above the line-below the line seperti pada bagan berikut: 
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Gambar 5.4 Pengelompokan Saluran Komunikasi 

(Sumber: MarkPlus Model) 

 

 Namun pada program promosi Kabupaten Lumajang, saluran komunikasi yang 

digunakan akan disesuaikan dengan tahap-tahap dalam customer path, yaitu: 

▪ Aware: wisatawan mulai mengetahui tentang pariwisata di Kabupaten Lumajang; 

▪ Appeal: wisatawan memiliki ketertarikan lebih terkait pariwisata di Kabupaten 

Lumajang; 

▪ Ask: wisatawan memiliki rasa ingin tahu tentang pariwisata di Kabupaten Lumajang; 

▪ Act: wisatawan mengunjungi destinasi wisata di Kabupaten Lumajang; 

▪ Advocate: wisatawan merekomendasikan pariwisata di Kabupaten Lumajang kepada 

orang lain melalui berbagai saluran. 

 

Gambar 5.5 Marketing Communication Channel 

 (Sumber: MarkPlus Model) 
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  Untuk menciptakan awareness dan meningkatkan ketertarikan (appeal) dari 

wisatawan, ada berbagai macam saluran komunikasi yang dapat digunakan, antara lain: 

▪ Televisi 

▪ Radio 

▪ Media cetak (koran, majalah) 

▪ Media luar ruang (baliho) 

▪ Sponsorship 

▪ Iklan pada bioskop 

▪ Website kampanye wisata 

▪ Pemasaran langsung (direct marketing) ke tour dan travel agent 

▪ Event 

▪ Media Sosial (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram) 

 Sedangkan untuk meningkatkan rasa ingin tahu (ask) dan meningkatkan interaksi 

(act) dari wisatawan, ada berbagai macam saluran komunikasi yang dapat digunakan, antara 

lain: 

▪ Table Top 

▪ Konvensi 

▪ Promosi penjulan 

▪ Website Kampanye wisata 

▪ Event 

▪ Search Engine Optimization 

▪ Tourism Information Center 

 

 Untuk meningkatkan rekomendasi (advocate) dari wisatawan, ada berbagai macam 

saluran komunikasi yang dapat digunakan, antara lain: 

▪ Keterlibatan dalam komunitas 

▪ Media sosial 

 

 Adapun untuk mengimplementasikan langkah konkret berdasarkan situasi yang 

tergambar saat ini, MarkPlus merekomendasikan strategi promosi berikut: 

Secara offline, promosi dapat dilakukan melalui spanduk/banner yang dipasang di berbagai 

tempat strategis menuju Kabupaten Lumajang, termasuk di dekat kawasan-kawasan wisata. 

Petunjuk arah yang hanya berupa tulisan dapat diganti dengan spanduk/banner yang lebih 
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mencolok dan mudah dilihat. Untuk membuat spanduk lebih menarik, foto keunikan tempat 

wisata serta nama lokasi dan Kabupaten Lumajang perlu ditampilkan. Selain itu, Kabupaten 

Lumajang dapat mengikuti berbagai pameran/event serta membagikan brosur kepada para 

pengunjung. Untuk menarik calon pengunjung, brosur dapat menjadi media informasi yang 

detail mengenai wisata yang ada di Kabupaten Lumajang. Pada brosur tersebut ada beberapa 

aspek yang penting untuk dimasukkan ke dalamnya seperti:  

▪ Foto keunikan objek wisata, contohnya Ranu Klakah, Selokambang, kuliner khas 

Lumajang, budaya dan kesenian, serta spot-spot foto, berikut dengan keterangan 

singkat yang jelas bagi pembacanya. 

▪ Foto pengunjung dari lokal dan mancanegara yang sudah pernah datang. 

▪ Nuansa alami yang perlu ditonjolkan dalam brosur, contohnya warna yang 

menunjukkan unsur alami, yaitu warna hijau. 

▪ Testimonasi dan kesan pesan dari pengujung, untuk meningkatkan kepercayaan dan 

ketertarikan calon pengunjung terhadap Kabupaten Lumajang. 

▪ Fasilitas yang ada di Kabupaten Lumajang (misalnya: akomodasi yang berlokasi 

strategis dan dekat dengan tempat-tempat wisata). 

▪ Media sosial dapat menjadi media promosi yang efektif untuk menarik pengunjung 

terutama dari kalangan generasi muda. Beberapa promosi melalui media online dapat 

dilakukan melalui Facebook dan Instagram. Kedua media sosial ini cocok digunakan 

untuk promosi karena sifatnya yang publik dan mempunyai fitur menarik dalam 

menampilkan gambar. Beberapa hal yang dapat diperhatikan melalui penggunaan 

pada media sosial adalah: 

 Menggunakan nama akun yang mudah diingat, misalkan, akun Facebook dengan 

nama “Wisata Lumajang” dan nama akun Instagram dengan nama 

@wisata.Lumajang. 

 Unggah foto/video dari objek-objek wisata yang unik yang ada di Kabupaten 

Lumajang. Gunakan fitur filter untuk membuat foto lebih menarik dan enak 

dilihat. Pada jenis foto ini, fokuskan foto pada objek wisatanya, bukan pada subjek 

orang. 

 Unggah foto kegiatan/aktivitas yang ada dilakukan pengunjung di Kabupaten 

Lumajang. Aktivitas bisa berupa aktivitas dengan alam maupun aktivitas budaya. 
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 Unggah foto/video yang berisi testimoni/kesan pesan dari kelompok pengunjung 

yang jarang berkunjung, misalkan: artis, wisatawan mancanegara, pejabat 

pemerintah. 

 Semua unggahan harus menggunakan hashtag/tagar untuk mempermudah 

pencarian. Hashtag/tagar yang digunakan bisa berasal dari branding yang telah 

dibuat, misalkan #lumajangalami, #pesonalumajang, #lumajangmasihalami 

#petualangandilumajang. 

 Minta pengunjung untuk melakukan tagging ke akun media sosial Kabupaten 

Lumajang dari foto yang diunggah di media sosial. Bila perlu bisa dilakukan 

kompetisi foto untuk membuat banyak pengunjung berlomba-lomba 

mengunggah foto keindahan Kabupaten Lumajang. 

 

Selling 

Tingkat penjualan dapat dibagi berdasarkan kebutuhan produk dan waktu dalam membangun 

hubungan. Adapun penjualan tersebut dapat dibedakan manjadi feature selling, benefit selling dan 

solution selling. Dengan mengacu pada segmentation, targeting, dan pemetaan objek wisata yang 

telah dilakukan sebelumnya, maka Kabupaten Lumajang dapat mengadopsi benefit selling, dengan 

mengkategorikan objek wisata yang dijual berdasarkan macam-macam benefit yang diberikan, yakni 

Pleasure Benefit, Exploration Benefit, dan View Benefit, sebagaimana telah dipetakan pada Gambar 

5.2 dan Gambar 5.3. 

 

5.3 VALUE  

Brand (merek) bukan hanya sebuah nama, logo, ataupun simbol, tapi juga memiliki peranan yang 

jauh lebih besar daripada hanya sekedar hal tersebut. Brand dapat berperan sebagai payung 

representasi dari apa yang ditawarkan Kabupaten Lumajang.  

Untuk dapat meningkatkan nilai suatu brand, maka diperlukan elemen brand awareness, yang 

biasanya diwujudkan dalam penyusunan pesan singkat agar pengunjung pariwisata cepat ingat tapi 

sulit melupakannya. Melalui penyesuaian dengan positioning dan differentiation dari Kabupaten 

Lumajang, maka pesan (message) yang sesuai adalah “Lumajang, Immerse in Beauty of Nature”. 

Melalui pesan ini, pengunjung pariwisata diajak untuk menikmati alam yang asri (konten 

differentiation) yang ada di Kabupaten Lumajang dan secara aktif ikut serta di dalamnya melalui 

serangkaian penawaran lain yang berbentuk budaya, kesenian, dan desa wisata (konteks dan 

infrastruktur differentiation). 
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Service disebut sebagai value enhancer karena pelayanan mampu menciptakan value yang abadi 

dan membangun hubungan yang baik dengan pelanggan. Sebagai upaya untuk menyampaikan 

message “Lumajang, Immerse in Beauty of Nature“, Kabupaten Lumajang perlu mengoptimalkan 

layanan pada kategori wisata alam, khususnya kawasan wisata potensial seperti Ranu Klakah dan 

Selokambang . 

Process disebut sebagai value enabler, karena penciptaan value tidak akan berhasil tanpa proses 

yang optimal, sehingga elemen process memungkinkan value sampai kepada pelanggan. Untuk dapat 

mengoptimalkan value, analisis pada studi data primer dan sekunder MarkPlus merekomendasikan 

untuk mengoptimalkan proses dari sejumlah aspek berikut: 

▪ Perbaikan infrastruktur, khususnya pada jalur Kabupaten Lumajang bagian utara, 

yang menjadi infrastruktur penghubung terhadap sejumlah kawasan objek wisata 

Kabupaten Lumajang. 

▪ Penyediaan lahan parkir untuk kawasan wisata khususnya kawasan wisata potensial 

yang telah dipetakan. 

▪ Integrasi terhadap angkutan umum dari setiap jenis moda transportasi untuk 

mendukung keterjangkauan tempat wisata Kabupaten Lumajang, yang secara tidak 

langsung juga dapat meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjug ke objek wisata 

Kabupateng Lumajang. 

▪ Percepatan pengadaan amenities, hotel, dan restoran untuk mengimbangi dan 

mengoptimalkan peningkatan jumlah wisatawan, sebagaimana mengalami 

peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2017 hingga tahun 2019. 

▪ Melibatkan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk 

meningkatkan kontribusi pariwisata terhadap pertumbuhan Kabupaten Lumajang, 

baik dari segi ekonomi maupun kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lumajang, yang 

secara tidak langsung juga dapat menjadi cara untuk meminimalisasi tindakan 

masyarakat yang tidak mendukung pengembangan pariwisata Kabupaten Lumajang. 

▪ Menciptakan sinergi antara pihak sipil dan swasta, seperti UNI Garden, untuk 

mendukung optimalisasi pengembangan pariwisata, sehingga kontrol dapat dilakukan 

secara tersentralisasi, namun pelaksanaan lebih dapat dilaksanakan secara 

menyeluruh dan terintegrasi secara horizontal. 
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