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ABSTRAK 

 

ERWIN NOVI HARDIANTO. NIM : 13221190. 2018. PENGEMBANGAN 

PARIWISATA MELALUI STRATEGI PROMOSI WISATA PADA DINAS 

PARIWISATA KABUPATEN PONOROGO. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 

 

Kabupaten Ponorogo memiliki berbagai kekayaan alam, sosial, budaya dan adat. 

Terdapat banyak lokasi wisata yang belum dikenal luas oleh masyarakat lokal 

mapun nasional. Dengan dikenalnya tempat wisata oleh masyarakat luas maka 

berdampak meningkatnya pengunjung wisata. Dengan demikian maka 

perkembangan wisata akan meningkat seiring dengan jumlah wisatawan yang 

semakin banyak. Dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan apakah strategi 

promosi yang dilakaukan, bagaimana pelaksanaan strategi promosinya, 

menganalisis apa saja  hambatan dan langkah yang di tempuh dalam melaksanakan 

promosi wisata. Dalam penelitian ini menggunkan Metode penelitian kualitatif 

deskriptif. Informan penelitian ini adalah Kepala Bidang Pengembangan Produk 

dan Promosi Pariwisata, informan pendukung adalah kepala Seksi Promosi dan 

Pengelolaan Data Pariwisata, dan Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata. 

Pengumpulan data dilakukan dengan observasi langsung, wawancara, dan 

dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahap-tahap pengumpulan data, 

reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. Pemeriksaan keabsahan data 

dilakukan dengan triangulasi data yaitu triangulasi sumber data dan metode. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa dalam pelaksanaan strategi promosi yang di lakukan 

oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo sudah cukup baik akan tetapi masih 

adanya kekurangan yang harus di perbaiki. Dalam melaksanakan strategi promosi 

Dinas Pariwisata mempunyai beberapa Strategi seperti melakukan Inventarisasi, 

melakukan Pameran, melakukan Table Mart dan juga di dukung oleh Lembaga 

pemrintah, pihak swasta dan juga Kelompok Sadar Wisata. Dalam melakukan 

promosi wisata menggunakan alat atau media serperti, media elektronik, media 

sosial, dan media cetak. Dalam perkembangan wisata yang ada di kabupaten 

ponorogo masih terdapat berbagai macam kenadala atau hambatan yaitu, sumber 

daya manusia masyarakat sekitar objek wisata yang masih rendah, objek wisata 

yang belum terkelola dengan baik, infrastruktur jalan yang sulit dan juga alokasi 

dana untuk pengembangan objek wisata yang kurang, sehingga menjadikan 

hambatan dalam melaksanakan promosi wisata. Dalam mengatasi hambatan 

tersebut dinas pariwisata melakukan berbagai cara yaitu dengan melakukan 

pembinaan kepada masyarakat yang terlibat dalam pengembangan obek wisata 

serta melakukan kerja sama dengan Lembaga, pemerintah, swasta, maupun 

kelompok sadar wisata dalam mengembangkan pariwisata yang ada di Kabupaten 

Ponorogo. Sehingga dapat berhasil dengan bukti meningkatnya kunjungan wisata 

di kabupaten ponorogo yang semula di tahun 2016 sejumlah 345,818 orang. Pada 

tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 352,171orang. 

Kata Kunci : Pengembangan Pariwisata, Strategi Promosi, Dinas Pariwisata 
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ABSTRACT 

 

ERWIN NOVI HARDIANTO. NIM: 13221190. 2018 REGIONAL 

AUTONOMY IN TOURISM DEVELOPMENT THROUGH TOURISM 

PROMOTION STRATEGY IN TOURISM DEVELOPMENT IN PONOROGO 

REGENCY. Skripsi Thesis: Student in Faculty of Social and Political Sciences 

Muhammadiyah University of Ponorogo.  

 

 

Ponorogo Regency has a variety of natural wealth, social, cultural and custom. 

There are many tourist sites that are not widely known by local and national 

communities. With the recognition of tourist attractions by the public then the 

impact of increased tourist visitors. Thus, the development of tourism will increase 

along with the number of tourists who are more and more. In this research, the 

researcher describes whether the promotion strategy is done, how the 

implementation of promotional strategy, analyzing what are the obstacles and steps 

taken in carrying out tourism promotion. In this research using qualitative 

descriptive research method with informant determination technique using 

purposive sampling while data collection technique used with triangulation method. 

The results showed that in the implementation of promotional strategies undertaken 

by the tourism agency ponorogo district is good enough but still there are 

deficiencies that must be improved. In implementing the promotion strategy of 

Tourism Department has several steps such as conducting inventory, exhibition, fun 

trip and also supported by the Government Institution, the private sector and also 

the Conscious Tourism Group. In doing tourism promotion using tools or media, 

electronic media, social media, and print media. In the development of existing 

tourism in the district ponorogo there are various kinds of kenadala or obstacles that 

is, human resources society around the object of tourism is still low, attractions that 

have not managed well, difficult road infrastructure and also allocation of funds for 

the development of less tourist attraction , thus making barriers in carrying out 

tourism promotion. In overcoming these obstacles the tourism office perform 

various ways that is by conducting guidance to the community involved in the 

development of tourism obek and do cooperation with institutions, government, 

private, and tourism awareness groups in developing tourism in Ponorogo regency. 

So it can be successful with the evidence of increasing tourist visits in the district 

ponorogo that originally in 2016 a number of 345,818 people. In 2017 increased to 

352,171 people. 

 

Keywords: Tourism Development, Promotion Strategy, Tourism 

Department. 
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