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ABSTRAK 

Dandi Prasandi, Jaelan Usaman dan Muhammad Yusuf. 2022. Efektivitas Aplikasi 

Bulukumba Tourism Sebagai Promosi Wisata Digital di Kabupaten Bulukumba. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk efektivitas aplikasi Bulukumba Tourism 

sebagai promosi wisata digital di kabupaten Bulukumba. Jenis penelitian ini 

adalah kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini 

melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang 

digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas Aplikasi Bulukumba 

Tourism Sebagai Promosi Wisata Digital di Kabupaten Bulukumba berdasarkan 

pada indikator efektivitas yaitu (1) Pencapaian tujuan, pengguna aplikasi 

Bulukumba Tourism masih sangat sedikit sehingga pada indikator ini aplikasi 

Bulukumba Tourism belum efektif. (2) Integrasi belum efektif, pada indikator ini 

aplikasi Bulukumba Tourism belum efektif karena hanya disosialisakan melalui 

peserta pelatihan saja bukan kepada masyarakat secara umum. (3) Adaptasi, 

aplikasi Bulukumba Tourism mampu memberikan informasi tentang destinasi 

wisata yang ada di Kabupaten Bulukumba sehingga memudahkan wisatawan yang 

ingin berkunjung ke Bulukumba, sehingga pada indikator ini aplikasi Bulukumba 

Tourism telah efektif. 

 

Kata kunci :  Efektivitas, Aplikasi Bulukumba Tourism. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Saat ini, dalam suatu negara yang ingin meningkatkan pertumbuhan 

ekonominya dengan melalui satu sektor yaitu sektor pariwisata. Agar 

wisatawan melakukan kunjungan maka pengelolaan pariwisata pengting 

dilakukan dengan cara memanfaatkan sumber daya semaksimalnya. 

Menurut Heliany (2019) Sektor pariwisata merupakan salah satu bidang 

yang  terdampak dari industry 5.0 di Jepang, jika dilihat dua dekade terakhir 

yang begitu cepat dapat dilihat pengaturan yang ada dihidup manusia juga 

ikut berubah. Di Indonesia era Revolusi Industri baru di Era 4.0 dan untuk era 

industry 5.0 bisa dilihat dari kemudahan akses informasi dengan 

menggunakan media digital (Heliany, 2019). Ini menjadi alasan mengapa 

muncul fenomena tentang pergeseran budaya yang dulunya manual, sekarang 

menjadi dunia maya dan visual, generasi milenial yang akan hadir sebagai 

wisatawan pada sektor pariwisata,  industri pariwisata yang sekarang jadi 

andalan terus diusahakan meningkat dengan macam kebijakan dan ini 

merupakan program pemerintah sesudah kemerdekaan hingga sampai saat ini 

(Heliany, 2019).  

Dari tahun ke tahun, pariwisata tumbuh menjadi industri yang besar dan 

terus memperlihatkan konsistensinya yang juga disebabkan dari prosses 

globalisasi dunia yang membuat adanya interkoneksi antar semua bidang, 

antar semua bangsa ataupun individu di dunia (Utama, 2014). Menurut Utama 

1 



2 
 

 
 

(2014) dinamika globalisasi saat ini dipercepat dari perkembangan teknologi 

yang di dalamnya mencakup dunia hiburan, kegiatan rekreasi dan juga 

pariwisata. Wisatawan mancanegara bisa mengenal kebudayaan yang 

dimiliki, peranan pariwisata juga memiliki arti pembangunan ekonomi yang 

berasal dari devisa, dari pajak, dari kerja sama antar negara yang bersahabat 

(Pitana & Diarta, 2009).  

Setiap daerah melakukan dan mengusahakan pengembangan saraa dan 

prasaran untuk pariwisatanya. Di provinsi Sulawesi Selatan juga menyimpan 

potensi pariwisata dan paling berkesan yaitu Kabupaten Bulukumba.  

Bulukumba dengan peminat wisata yang terhitung beragam baik itu 

wisatawan lokalnya ataupun wisatawan mancanegaranya. Daerah dengan 

julukan “Butta Panrita Lopi” ini memiliki potensi wisata yang beragam 

pilihan dan patut dikembangkan. 

Bulukumba sebagai daerah yang menjadi tujuan wisata yang 

pengembangan pusatnya di Kecamatan Bonto Bahari. Dengan potensi wisata 

meliputi obyek wisata bahari, obyek wisata alam, agro wisata, obyek wisata 

budaya dan sejarah, obyek wisata gunung, sungai, gua dan danau (Dinas 

Pariwisata, Pemuda dan Olah raga Kabupaten Bulukumba, 2022).  Namun, 

tahun 2021 jumlah wisatawan menurun drastis dikarenkan pandemic covid 

19. Berikut jumlah wisatawan yang mengunjungi kabupaten Bulukumba. 

Tabel 1.1 

Jumlah Wisatawan 

 

No Tahun Jumlah Wisatawan 

1 2019 301.000 
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2 2020 364.000 

3 2021 20.486 

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah raga Kabupaten Bulukumba, 

2021 

Sehingga peningkatan pariwisara Bulukumba bergantung pada peran 

pemerintah Kabupaten Bulukumba. Berdasarkan Peraturan Bupati 

Bulukumba dengan Nomor 87 Tahun 2016 dengan pembahasan tentang 

kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas 

Pariwisata, Pemuda dan Olah raga Kabupaten Bulukumba mengenai 

pelaksanaan pengelolaan pariwisata yang sudah menjadi fungsi Dinas 

Pariwisata, Pemuda dan Olah raga adalah melakukan sebuah perencanaan, 

pelaksanaan kegiatan organisir dan juga pelaksanaan pengendalian pariwisata 

sebagai potensi yang dimiliki oleh kabupaten Bulukumba. 

Dengan menggunakan media sosial para wisatawan bisa mencari 

informasi seputar destinasi yang ingin mereka tuju, pencarian hotel sampai 

dengan tiket perjalanan. Ketika mereka melihat unggahan berupa foto dan 

juga video maka akan memunculkan ketertarikan supaya bisa langsung 

menikmatinya. Foto dan video mampu menarik minat konsumen karena 

melihat layanan virtual tersebut dan akan langsung mendatangi destinasi. Hal 

ini mampu mempengaruhi konsumen sehingga harus diadakannya inovasi 

oleh dilakukan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah raga Kabupaten 

Bulukumba terkait pengelolaan pariwisata yaitu meluncurkan aplikasi 

bernama Bulukumba Tourism.  

Aplikasi Bulukumba Tourism sebagai perangkat yang menyediakan 
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informasi yang mampu menuntun wisatawan agar mengenal lebih jauh dan 

juga memberikan akses untuk melakukan jelajah spot-spot wisata yang ada di 

Bulukumba. Aplikasi Bulukumba Tourism menjadi program Dinas 

Pariwisata, Pemuda dan Olah raga Bulukumba dalam melakukan promosi 

wisata yang berbasis promosi digital dan aplikasi Bulukumba Tourism 

menjadi program terbaik ketiga nasional dalam Anugrah Pariwisata Indonesia 

atau API Award tahun 2021, berikut gambar aplikasi Bulukumba Tourism. 

Gambar 1.1 

Aplikasi Bulukumba Tourism 

 

Sumber : Play Store 

 

Perancangan aplikasi mobile yang terdiri dari pelaksanaan perancangan 

sistem teknisnya dan juga manajemen aplikasinya, adanya user experience 

dan juga user interface sampai dengan melakukan pengembangan promosi. 
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Dari beberapa hal yang sudah disebutkan maka user interface sebagai salah 

satu yang aspek begitu penting dikarenakan berhubungan langsung dengan 

para wisatawan yang sebagai user. adanya kemudahan yang dirasakan dan 

juga keberhasilan dalam penggunaan aplikasi yang melakukan tugasnya 

secara baik maka akan berdampak pada kepuasan pengguna aplikasi tersebut 

dan juga berpengaruh terhadap brand positioning dari aplikasi. Aplikasi ini 

memiliki fungsi penyampaian informasi aplikasi dan juga pengalaman dari si 

pengguna yang diaanggap sebagai faktor penentu dari keberhasilan aplikasi 

yang sudah dirancang dengan baik (Rianingtyas & Wardani, 2018). 

Aplikasi Bulukumba Tourism sebagai salah satu aplikasi digital tourism 

atau e-tourism yang sudah terintegrasi dengan perkembangan dari TIK 

(Teknologi Informasi dan Komunikasi) dan juga perkembangan industri 

pariwista. Pelaksanaan penyelenggaraan dalam pemasaran pariwisata yang 

bertujuan kemudahan akses yang berbentuk telematika, pemberian macam-

macam jasa, melakukan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi 

dalam meningkatkan daya guna di bidang pariwisata sebagai konsep dari 

digital tourism (Yanti, 2019). 

Aplikasi Bulukumba sebagai satu dari banya digital tourism atau e-

tourism dapat dilakukan pengaplikasian digital marketing yaitu mobile 

applications. Terkhusus bagi perangkat berbasis mobile yang desaiinya 

khusus perangkat smartphone merupakan bagian dari pelaksanaan 

pengembangan dari mobile applications. Android dan ios, windows 8 serta 

windows phone ini menjadi bagian dari Platform aplikasi mobile (Heliany, 
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2019). 

Diharapkan dengan adanya aplikasi Bulukumba Tourism bisa menjadi 

promosi wisata digital sehingga pengunjung wisata terus meningkat. Ini 

sejalan dengan Undang-Undang No. 10 tahun 2009 Bab IV tentang 

pelaksanaan dari pembangunan kepariwisataan, dalam pasal 6 ini mengatur 

pelaksanaan peningkatan pembangunan dari kepariwisataan bisa dilaksanakan 

didasarkan pada asas yang ada pada Pasal 2 yang perwujudannya dengan cara 

melaksanakan rencana yang disusun dari pembangunan kepariwisataan yang 

harus selalu melihat dari banyaknya keanekaragaman, adanya keunikan dan 

juga memiliki kekhasan budaya dan alam yang dimiliki serta adanya 

kebutuhan manusia melakukan atau berwisata. Dalam Undang-Undang No. 

10 tahun 2009 Bab IV Pembangunan Kepariwisataan Pasal 7 Pembangunan 

kepariwisataan meliputi:  

1. Industri pariwisata;  

2. Destinasi pariwisata; 

3. Pemasaran;  

4. Kelembagaan kepariwisataan. 

 Maka dari itu perlu diadakan pengukuran efektifitas dari adanya 

aplikasi bulukumba tourism sebagai bentuk pembangunana kepariwisataan. 

Menurut Drucker dalam Zeparioanto & Adnan (2019) efektivitas adalah 

melakukan atau mengerjakan (doing the right thing). Menurut Campbell, J. P. 

yang dikutip oleh Wingfi Japami & Fitri Eriyanti dalam Savira & Kurniawan 

(2021) efektivitas merupakan penentuan sasaran yang dilakukan sebelumnya 
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dan tugas-tugas pokok yang diukur dari tingkat kemampuan dari sebuah 

lembaga dalam melaksanakannya. 

Sedangkan menurut Dunn dalam Rafida (2019) menyatakan efektivitas 

merupakan pelaksanaan pengukuran terhadap suatu alternatif dalam 

pencapaian hasil yang diharap dapat dicapai sesuai dengan tujuan dari 

pelaksanaan tindakan. Ditarik kesimpulannya bahwa efektivitas sebagai 

bentuk dari tindakan yang perbuat supaya seluruh tugas bisa dilakukan sesuai 

dengan sasaran yang tepat. Efektivitas dari aplikasi Bulukumba Tourism bisa 

dikur dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Duncan dalam 

Mokoginta (2021) yang terdiri dari 3 aspek yang antara lain pencapaian 

tujuan, integrasi dan adaptasi. 

Namun, dari hasil observasi awal yang dilakukan penulis ditemukan 

permasalah-permasalahan yang dihadapi yaitu masih banyak masyarakat yang 

belum mengetahui aplikasi Bulukumba Tourism, sosialisasi tentang aplikasi 

Bulukumba Tourism yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Bulukumba 

masih kurang maksimal dikarenakan banyaknya masyarakat yang belum kenal 

dan mengetahuinya. Akan tetapi pengunjung atau wisatawan yang datang ke 

Bulukumba setiap tahun mengalami peningkatan sehingga peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian terkait aplikasi Bulukumba Tourism. Alasan 

penelitian ini ini untuk mengetahui apakah aplikasi Bulukumba Tourism telah 

efektif digunakan dan merupakan salah satu pendorong banyaknya wisatawan 

yang berkunjung ke Bulukumba. 
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Dari latar belakang tersebut, penulis ingin melakukan penelitian tentang 

“Efektivitas Aplikasi Bulukumba Tourism Sebagai Promosi Wisata 

Digital di Kabupaten Bulukumba”. 

B. Rumusan Masalah 

        Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu. 

1. Bagaimana pencapaian tujuan dalam efektivitas aplikasi Bulukumba 

Tourism sebagai promosi wisata digital di kabupaten Bulukumba? 

2. Bagaimana integrasi dalam efektivitas aplikasi Bulukumba Tourism 

sebagai promosi wisata digital di kabupaten Bulukumba? 

3. Bagaimana adaptasi dalam efektivitas aplikasi Bulukumba Tourism 

sebagai promosi wisata digital di kabupaten Bulukumba? 

C. Tujuan Penelitian 

        Adapun tujuan penelitian ini yaitu. 

1. Mengetahui pencapaian tujuan dalam efektivitas aplikasi Bulukumba 

Tourism sebagai promosi wisata digital di kabupaten Bulukumba. 

2. Mengetahui integrasi dalam efektivitas aplikasi Bulukumba Tourism 

sebagai promosi wisata digital di kabupaten Bulukumba. 

3. Mengetahui adaptasi dalam efektivitas aplikasi Bulukumba Tourism 

sebagai promosi wisata digital di kabupaten Bulukumba. 

D. Kegunaan Penelitian 

        Adanya tujuan dari pelaksanaan penelian ini harus memiliki manfaat yang 

terdiri dari.  

1. Manfaat teoritis  



9 
 

 
 

        Adanya penelitian ini diharap bisa memberikan manfaat teoritis 

dan pastinya akan memberikan sumbangsi pikiran teruntuk dalam dunia 

pendidikan terlebih penelitian yang terkait dengan efektivitas aplikasi 

dan juga promosi wisata digital. 

2. Manfaat praktis 

a. Pemerintah 

         Diharapkan penelitian bermanfaat untuk pemerintahan dan bisa 

sebagai bahan pengetahuan serta evaluasi dari kebujikan atau 

program yang dijalankan terkhusus berkaitan dengan efektivitas 

aplikasi Bulukumba Tourism sebagai promosi wisata digital di 

Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini bisa diambil rujukan untuk 

meningkatkan jumlah wisatawan terlebih setiap daerah memiliki 

potensi pariwisata yang banyak. 

b. Masyarakat  

         Masyarakat harus sadar bahwa mereka punya peranan sehingga 

mereka perlu memiliki pengetahuan dan perlu memiliki pemahaman 

yang betul dan sesuai dengan perannya. Dukungan yang diberikan dan 

juga pasrtisipasinya di setiap kebijakan mampu membantu dan 

mendorong kebijakan yang ada berjalan dengan baik, pemberian 

sebuah saran dan kritik membangun juga diperlukan dalam melakukan 

perbaikan dan peningkatan efektivitas aplikasi Bulukumba Tourism 

sebagai promosi wisata digital di Kabupaten Bulukumba.
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

        Dalam melaksanakan penelitian, maka peneliti menggunakan penelitian 

terdahulu yang menjadi referensi dasar dan juga sebagai bahan acuan. Adanya 

penelitian terdahulu bisa menjadi perbandingan dengan penelitian yang akan 

dilakukan nantinya. Berikut penelitian terdahulu yang relevan dengan 

penelitian yang akan dilakukan. 

1. Zeparioanto & Adnan (2019) dengan judul penelitan “Efektivitas Aplikasi 

Sipadlih pada Sosialisasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikita 

Padang Tahun 2018” 

        Penelitian ini dilakukan di kota Padang, hasil penelitian yaitu 

melakukan sosialisasi tentang aplikasi SiPadlih Bersama dengan pilwako, 

melakukan pertemuan dengan berbagai kalangan masyarakat Padang. 

Kegiatan ini bertujuan agar masyarakat bisa dengan mudah mendapatkan 

informasi tentang pemilihan walikota dan wakil walikota Padang yang 

sebarannya sangat luas oleh KPU kota Padang. Akan tetapi dalam 

sosialisasi keluar dari tujuan diadakannya sosalisasi aplikasi SiPadlih. 

Disebabkan karena masyarakat merasa tidak mengetahui adanya aplikasi 

SiPadlih, informasi yang disebar tidak bisa dipahami, mulai dari menu 

tahapannya dan tahap penyelenggaraannya, data pemilih yang ada di 

aplikasi SiPadlih belum tersedia. Kemudian sosialisasi aplikasi SiPadlih 

tidak dapat berjalan dengan maksimal dikarenakan kekurangan dana.  
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2. Savira & Kurniawan (2021) dengan judul penelitian “Efektivitas Aplikasi 

"AKOne MAK'e" di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Sukoharjo” 

Penelitian ini dilakukan di Sukoharjo, hasil penelitian yaitu 

administrasi kependudukan dianggap kurang penting di masyarakat. 

Aplikasi “AKOne MAK’e” sebagai inovasi Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo bertujuan untuk kemudahan 

mengurus dokumen kependudukan. Tetapi inovasi ini masih terkendala 

dengan pemahaman masyarakat yang kurang terkhusus teknologi informasi 

dan masyarakat tidak tahu tentang keberadaan aplikasi “AKOne MAK’e”. 

dari hasil penelitian disimpulkan juga aplikasi ini dapat dikategorikan 

sebagai aplikasi yang mampu meningkatkan pelayanan administrasi dengan 

menggunakan indikator dalam melakukan penilaian aktivitas dari 

pelayanan inovasi aplikasi “AKOne MAK’e” yaitu : 

a. Dilihat dari tingkat keberhasilan aplikasi “AKOne MAK’e” 

memberikan kemudahan pelayanan administrasi terkhusus pada bidang 

pendaftaran kependudukan sehingga bisa dikatakan efektif 

b. Sasaran yang sudah ditetapkan sudah tercapai sehingga “AKOne 

MAK’e” sudah efektif. 

c. Tingkat kepuasan yang didasarkan pada angket yang disebar yang 

didapatkan hasil bahwa penggunaan aplikasi “AKOne MAK’e” 

kategori puas. 

d. Perbandingan data Input dan Output masih kurang baik karena input 
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lebih besar dibandungkan outputnya. Penyebab dari hal itu adalah 

masih banyak kendala yang terjadi dalam penggunaan aplikasi 

“AKOne MAK’e”. 

e. Dilihat dari pencapain tujuan yang menyeluruh dalam penggunaan 

aplikasi “AKOne MAK’e” diambil kesimpulan bahwa sudah dikatakan 

efektif. 

3. Setiawan & Prabawati (2019) dengan judul penelitian “Efektivitas 

Pelaksanaan Aplikasi Go Sigap di Kepolisian Resor Gresik” 

Lokasi penelitian ini di Gresik, hasil penelitian yaitu untuk tingkat 

keefektivan dari aplikasi Go Sigap di Kepolisan Resor (Polres) Gresik 

disimpulkan sudah berjalan baik. Tetapi dilihat dari indikator yang 

digunakan masih ada ditemukan penghambat dari program ini seperti 

adanya masalah dalam infikator tepat sasaran, sesuai dengan hasil 

wawancara Kasubag Humas Polres Gresik yang penjelasannya bahwa 

peningkatan pelayanan pengaduan atau dalam mengurus surat-surat 

SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) baru atau perpanjangan 

dan pengurusan SIM (Surat Izin Mengemudi) belum maksimal. Aplikasi 

ini bisa diakses oleh seluruh masyarakat tetapi untuk pelaporannya 

cuman masyarakat Gresik. Sosialisasi belum dilakukan dan info tentang 

Go Sigap didapatkan melalui berita online dan media cetak lainnya. 

Keinginan masyarakat agar pihak kepolisian secara langsung 

menjelaskan aplikasi Go Sigap. Tujuan dari Go Sigap sudah dimengerti 

oleh masyarakat yang menggunakan aplikasi tersebut. Aplikasi Go Sigap 
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hadir untuk membantu tugas dari Kepolisian Republik Indonesia dalam 

melakukan pelayanan, pemenuhan rasa nyaman masyarakat sehingga 

lebih primas, efisien dan juga mendapat respon yang cepat. Indikator 

pemantauan program masih kurang evektif karena banyak masyarakat 

yang tidak paham mengenai pemantauan yang dilakukan di lapangan dan 

belum adanya pihak polisi yang melakukan pemantauan dan informasi 

yang didapatkan penulis bahwa aplikasi Go Sigap dan selama 6 bulan 

kedepan masih tidak bisa diakses.  

        Lebih jelasnya akan diberikan penjelasn dalam tabel mengenai 

perbedaan dan juga persamaan penelitian terdahulu yang penulis gunakan 

untuk acuan dalam melakukan penelitian nantinya. 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 

No Nama/Tahun/Judul Penelitian Persamaan 

Penelitian 

Perbedaan 

Penelitian 

1 Zeparioanto & Adnan (2019) 

“Efektivitas Aplikasi Sipadlih 

pada Sosialisasi Pemilihan 

Walikota dan Wakil Walikita 

Padang Tahun 2018” 

Jenis 

penelitian 

1. Lokus 

Penelitian 

2. Indikator 

Penelitian 

3. Hasil Penelitian 

 

2 Savira & Kurniawan (2021) 

“Efektivitas Aplikasi "AKOne 

MAK'e" di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Sukoharjo” 

Jenis 

penelitian 

1. Lokus 

penelitian 

2. Indikator 

Penelitian 

3. Hasil Penelitian 

 

3 Setiawan & Prabawati (2019) 

“Efektivitas Pelaksanaan 

Aplikasi Go Sigap di 

Kepolisian Resor Gresik” 

Jenis 

penelitian 

1. Lokus 

penelitian 

2. Indikator 

Penelitian 

3. Hasil penelitian 
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         Penelitian terdahulu yang sudah dijelaskan tersebut memiliki perbedaan 

dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yang berjudul efektivitas 

aplikasi Bulukumba Tourism sebagai promosi wisata digital di Kabupaten 

Bulukumba yaitu lokus atau tempat penelitian berada di kabupaten 

Bulukumba yang merupakan salah satu kabupaten yang ada di provinsi 

Sulawesi Selatan. Fokus penelitian yaitu efektivitas yang berguna untuk 

melakukan pengukuran dari ketercapaian tujuan dan sasaran aplikasi 

Bulukumba Tourism. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur 

efektivitas yang dikemukakan oleh Duncan dalam Mokoginta (2021 ) terdiri 

dari pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. Sedangkan isu dari penelitian 

ini yaitu sebagai promosi wisata digital di Kabupaten Bulukumba, isu ini 

dipilih oleh penulis karena Kabupaten Bulukumba terkenal memiliki banyak 

wisata yang memiliki pesona yang begitu indah. 

B. Tinjauan Teoritis 

1. Konsep Efektivitas 

a. Pengertian Efektivitas 

        Menurut Drucker dalam Zeparioanto & Adnan (2019) efektivitas 

sebagai cara melakukan dan juga mengerjakan sesuatu hal dengan tepat 

sasaran (doing the right thing). Menurut Campbell, J. P. yang dikutip oleh 

Wingfi Japami& Fitri Eriyanti dalam Savira & Kurniawan (2021) 

efektivitas merupakan dalam pencapaian sasaran yang sudah ditetapkan 

maka setiap organisasi harus memiliki tingkat kemampuan pelaksanaan 

tugas pokonya. 
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Secara umum pelaksanaan pengukuran efektivitas sebagai bentuk adanya 

keberhasilan dari program, adanya keberhasilan dari sasaran yang 

ditetapkan dan juga dilihat dari tingkat kepuasan terhadap program, tingkat 

dari input dan juga output dan pencaian dari tujuan menyeluruh program. 

Pengertian efektivitas menurut Handayaningrat dalam Arinda et al., 

(2014) sebagai pengukuran yang artinnya pencapaian sasaran dan 

pencapaian tujuan yang sebelumnnya ditentukan. Dilihat dari indikator 

efektivitas menjelaskan tentang akibat dan dampak (outcome) dari 

keluaran (output) program dalam mencapai tujuan program. Budiani dalam 

Arinda et al., (2014) menyatakan melakukan pengukuran efektivitas dari 

sebuah program yang penggunaan variable-variabel yang terdiri dari 

sasaran program, pelaksanaan sosialisasi, pencapaian tujuan program, 

melakukan pemantauan dari sebuah program. 

Menurut Effendy dalam Edam et al., (2021) menjelaskan efektivitas 

sebagai pelaksanaan komunikasi yang bertujuan untuk mencapai tujuan 

yang sudah direncanakan yang anggarannya sudah disesuaikan, waktu 

yang telah ditetapkan dan juga jumlah dari personil yang sudah ditentukan. 

Menurut pendapat Mahmudi dalam bukunya Manajemen Kinerja Sektor 

Publik  yang dikutip oleh (Maulidin, 2018) mendefinisikan efektivitas 

berhubungan antara output dan pencapaian tujuan. Jika semakin besar 

output yang dikontribusikan maka tingkat pencapaian tujuan semakin 

besar maka tingkat efektif organisasi semakin besar dan juga program dan 

kegiatannya. Sedangkan menurut Dunn dalam Rafida (2019) menyatakan 
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efektivitas merupakan dilakukannya Tindakan untuk mencapai tujuan yang 

diharapkan sehingga dapat mencpai hasil dari akibat disebut dengan 

pengukuran efektivitas. 

b. Pendekatan dalam Pengukuran efektivitas 

Menurut Martani dan Lubis dalam Mokoginta (2021) menjabarkan 

ada beberapa kriteria yang dapat digunakan dalam melakukan pengukuran 

efektivitas dari suatu organisasi yang terdiri dari. 

1. Pendekatan Sumber (resource approach) yang pengukurannya dilihat 

dari efektivitas dari input. 

2. Pendekatan proses (process approach) dengan melihat berapa jauh 

efektivitas dari melaksanakan program yang semuanya mengenai 

kegiatan proses internal dari organisasi atau biasa disebut mekanisme 

sari organisasi. 

3. Pendekatan sasaran (goals approach), pendekatan ini melihat dari 

pencapaian hasil (output) yang memiliki kesesuai dengan 

perencanaan. Menurut Steers dalam Mokoginta (2021) yang dapa 

dikatakan sasaran bisa menjawab semua pertanyaan dari tujuan atau 

arah organisasi. 

c. Dimensi Efektivitas 

Efektivitas menurut Gibson, James L, Ivancecih, John M., dan 

Donnelly dalam Ramdani, (2018) terdiri dari 6 dimensi yaitu. 

1. Produksi, dimensi ini fokus pada organisasi dengan ukuran 

keluarannya yang utama. Ukuran tersebut berhubungan pada 
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penggunaan pelayanan masyarakatnya. 

2. Efisiensi sebagai ukuran dalam menggunakan sumber daya yang 

sudah Langkah oleh organisasi dan penggunaan infrastruktur, inilah 

yang menjadi kriteria dimensi kedua. 

3. Kepuasan fokus pada keberhasilan dari organisasi demi pemenuhan 

kebutuhan anggota organisasinya, kebutuhan masyarakat dan 

kebutuhan dari stakeholder. 

4. Adaptasi berfokus kepada seberapa jauh tanggapan organisasi tentang 

perubahan lingkup internal dan eksternalnya. 

5. Pengembangan berpatokan pada kemampuan menanggapi peribahan 

yang terjadi baik internal maupun eksternal. 

6. Kelangsungan hidup berfokus terhadap pertanggung jawaban dari 

organisasi maupun perusahaan untuk memperbesar kapasitas dan juga 

kemampuan yang dimiliki dalam berkembang. 

d. Pengukuran Efektivitas 

Menurut teori Budiani dalam Setiawan & Prabawati (2019) ada empat 

indikator yang bisa digunakan dalam penganalisaan efektivitas yaitu. 

1. Memiliki ketepatan dari pelaksanaan sasaran program 

2. Melakukan sosialisasi program 

3. Menentukan tujuan program 

4. Melakukan pemantauan program 

Efektiviats memiliki kriteria yang dikemukakan oleh Gibson dalam 

Zeparianto & Adnan (2019) terdapat lima unsur: 
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1. Adanya kejelasan dari tujuan yang hedak dicapai, tujuan dari 

organisasi bisa tercapai dan sasaran terarah maka pelaksanaan tugas 

harus dilakukan oleh pegawai. 

2. Ketepatan program, dilakukan dengan melaksanakan rencana yang 

menjelaskan penjabawan dari program yang akan dilakukan. 

Permasalahan harus memiliki sasaran yang tepat dalam 

melaksanakan program. 

3. Kejelasan dari pelaksanaan strategi dalam melakukan pencapaian 

tujuan, dapat diartikan sebagai jalan yang akan dilalui untuk 

mencapai seluruh sasaran yang harus ditentukan dan akan digunakan 

para implementer agar jalannya tidak salah arah guna pencapaian 

tujuan. 

4. Mengadakan ketersediaan saran dan prasarana, adanya kelengkapan 

ini maka mampu meningkatkan efektivitas dan produktivitas dari 

kemampuan bekerja seseorang agar produktif. 

5. Melakukan proses analisis dan juga perumusan, dalam menjalankan 

kegiatan operasional maka tujuan-tujuan harus memiliki jembatan 

dari strategi kebijakan yang dijalankan. 

Sementara ukuran efektivitas yang disebutkan oleh Gibson dalam 

Arinda et al., (2014) sebagai berikut: 

1. Memiliki kejelasan tujuan yang akan dicapai; 

2. Pencapaian tujuan yang memiliki kejelasan strategi; 

3. Memiliki kemampuan proses penganalisian dan kemampuan 
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merumuskan yang mantap; 

4. Memiliki perencanaan yang dianggap matang; 

5. Melakukan penyusunan program yang tepat; 

6. Ketersediaan tentang sarana dan prasarana; 

7. Memiliki kemampuan sistem pengawasan dan pengendalian yang 

mendidik. 

Pengukuran efektivitas yang dikemukakan oleh Duncan dalam 

Mokoginta (2021) mejelaskan ukuran dari efektivitas baik dilakukan 

instansi pemerintah ataupun swasta ada 3 macam aspek yaitu. 

1. Pencapaian tujuan sebagai suatu proses dari keseluruhan dalam 

melakukan pencapaian tujuan. Sehingga priodisasinya memiliki 

tahapan pencapaian dari keseluruhan bagian-bagian sehingga 

pencapaian tujuan akhir bisa lebih terjamin. Pencapaian tujuan disini 

memiliki indikator yang terdiri dari pencapaian tujuan yang memiliki 

kurun waktu dan memiliki target kongkrit dan memiliki dasar hukum. 

2. Integrasi, sebagai mengukur kemampuan dari organisasi yang sedang 

melakukan kegiatan terhadap program kerja yang sudah ada 

kesepakatannya dan melakukan sosialisasi antar pihak lain, intergrasi 

memiliki indikator berupa prosedur dan adanya proses sosialisasi. 

3. Adaptasi, sebagai bentuk kemampuan yang dimiliki dan melakukan 

penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Adaptasi memiliki indikator 

yang berkaitan dengan melakukan peningkatan kemampuan dan 

penyediaan sarana dan prasarana. 
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Organisasi yang melakukan pelayanan dapat diukur menggunakan 

kriteria dari efektivitas yang menurut Sondang P. Siagian terdiri dari  

(Edam et al., 2021). 

1. Faktor waktu, sebagai bentuk dari ketepatan waktu melayani yang 

dilakukan oleh pemberi layanan, setiap orang memiliki perbedaan 

mengenai ketepatan waktu baik tepat tidaknya, cepat atau tidak. 

Terlepas dari itu yang jelas adalah faktor waktu yang bisa dijadikan 

alat pengukuran efektivitas. 

2. Faktor Kecermatan yang mejadi penilaian tentang efektivitas. 

Kecepatan diukur dari kemampuan ketelitian dalam memberikan 

pelayanan ke pelanggan. Ketika pelayanan dilakukan dengan waktu 

yang singkat, pelanggan biasanya akan memberikan nilai tidak terlalu 

tinggi ketika terjadi kesalahan dalam proses pelayanan. 

3. Faktor gaya pemberian pelayanan yangdapat dijadikan faktor 

pengukuran efektivitas kerja. Dilihat ari cara ataupun gaya pelayanan 

dalam memberikan jasanya. Hal ini dilakukan karena untuk 

mengetahui seberapa jauh dampak dan juga manfaat yang bisa 

dihasilkan.  

Setiap pakar memiliki ukuran-ukuran efektivitas yang bersifat 

univariasi. Ketika dilakukan pengukuran efektivitas oleh para sosiolog dan 

psikolog yang fokusnya di bidang industri yang pada awalnya melihat 

konsep efektivitas dari sudut pandang tentang terpenuhinya kriteria akhir  

(Mokoginta, 2021). Menurut Campbell dalam Mokoginta (2021) dari 
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berbagai macam pengukuran yang sudah digunakan dalam penentuan 

tingkat keberhasilan maka disimpulkan ada sembilan belaas variabel yang 

digunakan dan yang paling menonjol yaitu: (1) keseluruhan dari prestasi; 

(2) adanya produktivitas; (3) memiliki kepuasan kerja pegawai; (4) 

menghasilkan laba atau terdapat tingkat penghasilan ketika sudah 

melakukan penanaman modal; dan (5) penyebab dari keluarnya karyawan.  

2. Konsep Pariwisata 

a. Pengertian Pariwisata 

Yoeti dalam Warmayana (2018) menjelaskan bahwa sektor 

pembangunan saat ini terus berfokus salah satunya pada sektor pariwisata. 

Dilihat dari tujuan dilakukannya pengembangan pariwisata di Indonesia 

dapat dilihat secara jelas pada Instruksi Presiden Republik Indonesia 

dengan momor 9 Tahun 1969 yang terkhusus pada Bab II Pasal 3, denagn 

penjelasana bahwa dilakukannya pengembangan pariwisata Indonesia 

memiliki sifat pengembangan atau disebut industri pariwisata yang terdiri 

dari pelaksanaan pengembangan dan melakukan pembangunan serta terus 

meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dan juga negaranya.  

Dalam UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang berasal 

dari revisi pariwisata adalah menyediakan berbagai macam wisata dengan 

macam fasilitas dan pelayanan yang sudah tersedia oleh masyarakat, 

pelayanan juga dilakukan oleh pengusaha begitupula dengan pemerintah, 

dan pastinay pemerintah di setiap daerah. Konon pertama kali istilah 

pariwisata digunakan oleh presiden Soekarno yang memberikan 
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pandangan istitilah asing tourism yang memiliki arti pariwisata yaitu 

kegiatan yang dianggap gagal itu menandakan adanya wisata, adanya 

kegiatan hotel, ketersediaan angkutan dal lain-lain tidak mempunya makna 

dalam kepariwisataan. 

b. Jenis Objek Wisata yang Ada di Indonesia 

Saat ini di era globalsasi, di suatu negara ataupun daerah sektor 

pariwisata sudah menjadi salah satu dari industry yang memiliki pengaruh 

pertumbuhan ekonomi. Pemanfaatan yang dilakukan mulai dari sumber 

daya alam dan manusia dengan sebaiknya dapat menarik wisatawan untuk 

melakukan kunjungan. Saat ini disetiap daerah melakukan pengembangan 

kualitas sarana dan juga prasaran dalam mencukupi semua kebutuhan dari 

para wisatawan (Lestari & Ali, 2020). 

Berikut akan dijelaskan jenis objek wisata yang ada di Indonesia  

1. Wisata Alam. Lebih dari 18 % terumbu karang, lebih dari 3000 

spesies ikan, 590 jenis karang dan objek lainnya menjadikan Indonesia 

memiliki kekayaan alam yang sangat indah. 

2. Wisata Belanja. Di Indonesia sendiri pusat perbelanjaan sudah 

tersedia banyak baik dari modern sampai tradisional. 

3. Wisata Budaya. Indonesia memiliki 1.128 suku bangsa yang berdasar 

pada sensus yang dilakukan tahun 2010 sehingga Indonesia terkenal 

memiliki kekayaan budaya yang melimpah. 

4. Wisata Religi. Di Indonesia sendiri memiliki banyak wisata religi 

yang dapat dikunjungi. (Warmayana, 2018). 
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3. Konsep Digital Marketing 

a. Pengertian Digital Marketing 

Menggunakan saluran (teknologi) digital dalam melakukan pemasaran 

produk dan jasa agat bisa mendapatkan pelanggan dan juga melakkan 

membangun preferensi dari pelanggan, melakukan promosi merek, usaha 

dalam mempertahankan pelanggan, dan pastinya berdampak pada 

peningkatan penjualan (Kurniawan & Lismayasari, 2019). Kannan & Li 

dalam Kurniawan & Lismayasari (2019) menjelaskan pemasaran digital 

bisa dilihat sampai sejauh mana aktivitas yang dilakukan, kelembbagaan 

dan juga proses yang sudah difasilitasi dengan teknologi digital dalam 

menciptakan, melakukan komunikasi dan melakukan pemberian nilai bagi 

pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan yang ada. 

Istilah seperti internet marketing, e-marketing, atau online marketing 

sebagai bentuk dari pelaksanaan pemasaran yang dilakukan secara digital 

atau secara online yang menggunakan internet ataupun media eletronik 

lainnya (Kurniawan & Lismayasari, 2019). Digital Marketing atau 

promosi digital menurut Coviello, R. Milley, dan B. Marcolin dalam 

Rianingtyas & Wardani (2018) sebagai kegiatan yang menggunakan media 

interaktif dan ditunjang dengan media internet dalam menghubungkan atar 

penjual dan pembeli yang pastinya penggunaan media ini memiliki 

kelebihan yaitu profil pembeli yang tingkat spesifiknya dan dapat 

mengoptimalkan konten dan juga desain sesuai dengan karakter si 

pembeli. 
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4. Konsep Digital Tourism 

a. Pengertian Digital Tourism 

Media sosial saat ini digunakan dalam mencari informasi seperti 

destinasi, mencari informasi tentang hotel, tiket perjalanan oleh para 

wisatawan. Unggahan foto yang di dalamnya terdapat pemandangan yang 

indah, video yang menarik maka meraka yang melihat ini juga merasakan 

dan tertarik melakukan kunjungan. Para konsumen dapat terpengaruh 

ketika melihat fato dan video yang unggahan tersebut menarik hati ketika 

melihat layanan-layanan virtual dan ingin mendatangi destinasi wisata 

tersebut (Mahardika & Aji, 2018). Maka dari itu, digital tourism atau e-

tourism hadir untuk menjawab akan hal itu. 

Digital tourism atau e-tourism sebagai bentuk integrasi industi 

pariwisata dengan melakukan pengembangan menggunakan TIK 

(Teknologi Informasi dan Komunikasi). Adapun konsep digital tourism 

yang dimaksud adalah peningkatan daya guna di bidang pariwisata dengan 

cara pemanfaaatan teknologi, bagi costumers bisa mendapatkan macam-

macam jaya pelayanan pariwisata dan memberikan pelayanan pemasaran 

yang lebih gampang utnuk diakses (Yanti, 2019). 

Para pihak dan pelaku usaha pariwisata yang ada pada saat ini belum 

berfokus pada konsep tentang tinjauan dan dasar dari pelaksanaan digital 

tourism di Indonesia. Digital tourism memerlukan pelaksanaan dari 

pengembangan sistem, fungsi, manfaat yang bisa dirasakan, walaupun 

saatt ini pihak lain sudah menekankan pemanfaatan internet untuk 
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melakukan promosi dan jua melakukan penyebaran informasi. Tetapi 

penggunaan internet tidak berbarengan dengan aplikasi internet sebagai 

alat dan tujuannya harus dimiliki oleh setiap daerah. Sehingga 

kesimpulannya internet tidak bisa lepas dengan peranan dari 

perkembangan teknologi terutama pariwisata (Yanti, 2019).  

Hadirnya internet menjadi soliusi dari pengembangan yang mudah 

mengenai pariwisata di Indonesia. Dengan internet maka semua hal bisa 

diakses dengan mudah, penggunaannya hamper Sebagian besar 

masyarakat yang ada di dunia, sehingga seluruh informasi yang ada dan 

berkaitan dengan pariwisata dapat diakses dengan mudahnya, kapanpu dan 

dimanapun (Yanti, 2019). Seluruh wilayah yang ada di Indonesia sudah 

memanfaatkan internet, sudah memasuki seluruh pedesaan dan teknologi 

yang didukung dengan penggunaan handphone yang pada saat ini sudah 

menjadi alat komunikasi dalam menghubungkan seluruh manusia dan 

alatnya yaitu handphone yang terus dikembangkan dalam suatu model 

yang nantinya sangat bermanfaat untuk semua orang dan bagi industry 

(Yanti, 2019). 

Yahya dan Arief dalam (Mulyana et al., (2019) menjelaskan bahwa 

konsep destinasi digital untuk pertama kalinya dipopulerkan Menteri 

Pariwisata Arief Yahya yang terdiri dari dua kata. Pemilihan dua kata itu 

dibentuk dan terus dipilih sebagai promosi yang dilakukan lewat media 

sosial. Di kalangan milenial terjadi fenomena yang unik dan sudah 

didasarkan pada survei yang dilakukan di dunia, Everbrite-Harris Poll 
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dalam (Mulyana et al., (2019) menjelaskan bagi generasi milinial saat ini 

lebih cendereng akan menghabiskan uangnnya agar mendapatkan sebuah 

pengalaman (experience) ketika dibandingkan pada saat mendapatkan 

barang (material goods). 

b. Upaya Digital Tourism 

Upaya yang dilakukan Kementerian Pariwisata Indonesia dengan 

menetapkan 3 jargon penting sebagai pengupayaan go digital terdiri dari 

(Warmayana, 2018). 

1. The More digital, the more personal yaitu peningkatan yang semakin 

digital yang dilakukan secara personal pada akhirnya dapat 

memberikan pengetahuan demografi, psikogafi dan juga mampu 

melihat perilaku konsumen yang bersifat efektif dan dapat terukur. 

2. The More digital, the more professional adalah ketika kita semakin 

digital maka akan semakin professional kita ketika melakukan 

promosi pariwista. 

3. The More digital, the more global adalah ketika kita semakin digital 

maka kita memiliki jangkauan terhadap konsumen dari berbagai 

belahan dunia. 

c. Aplikasi Digital Tourism 

        Pelaksanaan e-tourism atau digital tourism yang pengaplikasiannya 

bisa melalui digital marketing yang terdiri dari (Warmayana, 2018). 

1. Website atau web yaitu halaman yang menyediakan informasi dengan 

menggunakan internet dan dapat diakses oleh seluruh orang yang afda 
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selama mereka terkoneksi internet dan juga website yang dinamis 

statis. Website yang dinamis sebagai web yang dapat dilakukan 

penginputan, mengupdate dan melakukan delete konten oleh admin. 

2. Sosial media adalah media online, semua penggunanya dapat berbagi, 

bisa berpartisipasi dam melakukan penciptaan isi konten text, gambar, 

vidoe maupun buat streaming online.  

3. Online Advertising yaitu iklan yang digunakan dan dibuat guna 

menarik pelanggan. Peletakan iklan di website-webiste yang memang 

secara khusus untuk tempat pemasangan iklan. Adanya hal ini 

mejebabkan pemasaran pariwisata lebih cepat. 

4. Forum discussion yaitu sebuah kumpulan forum yang dilakukan 

dengan csecara online yang berisikan dara, gambaran, ada animasi, 

adanya suara, terdapat video dan juga terhubung ke sebuah jaringan. 

Hyperlink dimuat yang memiliki sifat searah.  

5. Mobile Applications adalah aplikasi mobile yang khusus didesain di 

perangka mobile (android, ios, windows 8 dan windows phone).  

Berkembangnya mobile ini menyebabkan semua data, semua 

informasi bisa didapatkan hanya menggunakan mobile, bahkan 

transaksi dapat dilakukan mobile. Industri 4.0 saat ini didukung 

dengan kehadiran aplikasi mobile karena sudah terintergrasi antar satu 

sama lain semisal melakukan pemesanan hotel yang bisa dilakukan 

secara mobile tanpa dilakukan dengan perantara staf hotel dari proses 

cekin sampai proses cek out. 
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C. Kerangka Pikir  

Dalam efektivitas Aplikasi Bulukumba Tourism sebagai promosi wisata 

Digital di Kabupaten Bulukumba masih ditemukan permasalahan-

permasalahan yang perlu penanganan serius yaitu masih banyak masyarakat 

yang belum mengetahui aplikasi Bulukumba Tourism, sosialisasi ke 

masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Bulukumba masih 

kurang maksimal. Sehingga agar bisa mencapai efektivitas diperlukan 

penangan yang tepat sehingga memberikan keuntungan bagi Kabupaten 

Bulukumba dalam peningkatan pariwisatanya. 

Dalam pengukuran efektivitas aplikasi Bulukumba Touris menggunakan 

teori yang dikemukakan oleh Duncan dalam Mokoginta (2021) yang terdiri 

dari 3 aspek yang antara lain pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. Teori 

ini dipilih karena beberapa pertimbangan-pertimbangan. Pertimbangan 

pertama; teori ini bisa menjawab permasalahan yang didapatkan dari 

observasi yang dilakukan oleh penulis, pertimbangan yang kedua pemilihan 

teori yang bisa menjelaskan faktor internal dan faktor eksternal pendukung 

dari tercapainya efektivitas aplikasi Bulukumba Tourism. Adapun kerangka 

pikir dari penelitian ini digambarkan pada bagan berikut: 
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Gambar 2.1 

Bagan Kerangka Pikir 

D. Fokus Penelitian  

Berdasarkan kerangka fikir di atas maka yang menjadi fokus penelitian 

ini adalah Efektivitas Aplikasi Bulukumba Tourism Sebagai Promosi Wisata 

Digital di Kabupaten Bulukumba yang terdiri dari indikator: 

1. Pencapaian tujuan 

2. Integrasi 

3. Adaptasi 

E. Deskripsi Penelitian 

Dari fokus penelitian di atas, maka peneliti memberikan deskriptif penelitian 

untuk mempermudah peneliti. Adapun deskriptif penelitian sebagai berikut: 

1. Pencapaian tujuan, yaitu suatu proses yang membutuhkan tahapan, 

sasaran, waktu, dasar hukum, serta evaluasi terhadap manfaat aplikasi 

Bulukumba Tourism. 

2. Integrasi, yaitu pengukuran kemampuan pemerintah Kabupaten 

Efektivitas Aplikasi Bulukumba Tourism Sebagai Promosi 

Wisata Digital di Kabupaten Bulukumba 

Pencapaian Tujuan Aplikasi Bulukumba Tourism Sebagai Promosi 

Wisata Digital di Kabupaten Bulukumba 

Pencapaian tujuan Integrasi Adaptasi 
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Bulukumba dalam hal ini Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dalam 

melaksanakan suatu kegiatan atau program melalui prosedur 

pelaksanaan, sosialisasi pelaksanaan, dan penggunaan sumber daya yang 

digunakan pada pelaksanaan aplikasi Bulukumba Tourism. 

3. Adaptasi, yaitu setiap pelayanan tentu saja terdapat permasalahan pada 

proses pelaksanaan pelayanan. Untuk itu, pemberi pelayanan perlu 

melakukan berbagai upaya dalam proses pengelolaanya melalui sarana 

dan prasana dan peningkatan kemampuan aplikasi Bulukumba Tourism 

untuk penyesuaian terhadap kebutuhan pelayanan. 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Lokasi Penelitian  

       Adapun waktu yang akan digunakan dalam penelitian ini selama dua (2) 

bulan dan lokasi penelitian bertempat di Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah 

raga Kabupaten Bulukumba yang beralamatkan Jl. Lanto Dg. Pasewang No. 

31 Caile, Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. 

B. Jenis dan Tipe penelitian 

       Penelitian ini menggunakan penelitian yang jenisnya deskriptif kualitatif, 

menurut Sugiyono Sugiyono (2016) metode kualitatif menggunakan landasan 

filsafat bernama filsafat postpositivisme. Metode ini mampu memberikan 

gambaran begitu jelas dan juga bersifat objektif tentang bagaimana efektivitas 

Aplikasi Bulukumba Tourism sebagai promosi wisata Digital di Kabupaten 

Bulukumba. Penelitian ini juga menggunakan tipe deskriptif yaitu peristiwa 

dan juga pengalaman informan yang menjadi dasar dari penelitian. 

C. Sumber Data 

       Sumber data sangat penting dalam penelitian karena segala informasi 

berada pada sumber data yang sangat diperlukan. Adapun sumber data pada 

penelitian ini yaitu (Sugiyono, 2016). 

1. Data Primer 

        Hasil wawancara yang pelaksanaannya dilakukan secara mendalam 

sesuai dengan penentuan informan dan data-data yang didapatkan dari 

pemerintah dan masyarakat merupakan bagian dari data primer. 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder ini menjadi data yang didapatkan penulis dari seluruh 

dokumen dan juga laporan tertulis mengenai efektivitas Aplikasi 

Bulukumba Tourism sebagai promosi wisata Digital di Kabupaten 

Bulukumba yang dapat dijadikan sebagai pegangan untuk menguatkan 

hasil penelitian. 

D. Informan Penelitian 

Informan penelitian didasarkan pada Teknik yang digunakan dalam 

penentuan informan yang disebut purposive sampling. Menurut Sugiyono 

(2016) teknik ini digunakan dengan pemilihan informan yang mempunyai 

informasi yang dianggap akurat sesuai maksud penelitian terkait efektivitas 

aplikasi Bulukumba Tourism sebagai promosi wisata Digital di Kabupaten 

Bulukumba. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu  

1. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah raga Kabupaten Bulukumba 

2. Masyarakat 

3. Wisatawan 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dimaksudkan agar bisa mendapatkan data yang 

memiliki kerelevanan dengan penelitian. penelitian menggunakan teknik 

pengumpulan data yakni (Sugiyono, 2016). 

1. Teknik Observasi 

Aplikasi Bulukumba Tourism sebagai promosi wisata Digital di 

Kabupaten Bulukumba  pada tahapan ini,  akan dilaksanakan pengamatan  



33 
 

 
 

yang secara langsung sehingga peneliti turun ke lapangan.  

2. Wawancara 

       Tujuan agar bisa mendapatkan data yang objektif sehingga bisa 

dijadikan landasan atau acuan maka perlu dilakukan wawancara dengan 

mendalam dengan informan yang sudah ditentukan. Ketika memperoleh 

data pada tahap ini maka dapat menjadi landasan untuk melangkah pada 

tahap selanjutnya yaitu tahap dokumentasi. 

3. Dokumentasi 

       Dari kedua tahap yang dilalui maka sampai pada tahap akhir yaitu 

dengan melakukan pencarian data dan juga seluruh informasi yang 

nantinya bisa menunjang hasil penelitian terkait dengan persepsi 

masyarakat terhadap efektivitas Aplikasi Bulukumba Tourism sebagai 

promosi wisata Digital di Kabupaten Bulukumba. 

F. Teknik Analisis Data 

       Miles dan Hurman mengemukakan ada tiga langkah yang bisa dilakukan  

alam melakukan teknik penganalisian data yaitu (Sugiyono, 2016). 

1. Reduksi data (data reduction) sebagai kegiatan pemilihan data-data 

yang dirasa memiliki kesesuain dengan penelitian yang nantinya akan 

dilakukan perangkuman, pemilihan data yang pokok dan fokus terhadap 

hal yang punya kaitan dengan penelitian. 

2. Penyajian data (data display), pada tahapan ini melakukan penyajian 

data yang berisi uraian singkat yang jelas atau dalam bentuk sebuah 
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narasi yang memiliki tujuan sebagai penjelas dari seluruh bagian antar 

berbagai kategori. 

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing dan 

verivication), tahap ini melakukan penarikan sebuah kesimpulan yang 

dianggap penulis masih memiliki sifat yang sementara dan ketika 

penulis sudah menemukan data-data dan juga menemukan informasi 

yang dapat menguatkan penelitian maka dianggap penelitian sudah 

bersifat mutlak. 

G. Keabsahan Data 

        Keabsahan data yang digunakan yaitu melalui yang namanya uji 

kredibilitas data dengan penggunaan teknik triangulasi. Menurut (Sugiyono, 

2016) Triangulasi merupakan  pelaksanaan berbagai pengecekan seperti 

pengecekan cara, pengecekan melalui sumber berbeda, pengecekan waktu 

pelaksanaan.Dengan demikian terdapat tiga triagulasi yaitu. 

1. Triangulasi sumber  

       Triangulasi sumber adalah perbandingan cara dalam pengecekan 

ulang mengenai tingkat derajat dari kepercayaan sebuah informasi yang 

telah diambil dari sumber berbeda. Sebagai contoh melakukan 

perbandingan dari hasil sebuah pengamatan dengan hasil dari 

wawancara, melakukan perbandingan denga napa yang dikatakan 

seseorang pada ruang umum dan apa yang diucapkan ketika berhadapan 

secara pribadi, perbandingan hasil dari data wawancara dengan dokumen 

yang didapatkan. 
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2. Triangulasi teknik  

       Melakukan pengecekan data tetapi pada sumber yang dianggap sama 

yang dilakukan dengan cara atau Teknik berbeda dinamakan triangulasi 

teknik. 

3. Triangulasi waktu 

       Pengecekan cara dengan cara mengecek berbagai waktu data yang 

berasal dari macam-macam sumber yang berbeda agar bisa melihat 

validas data disebut dengan triangulisi teknik. Jika dilihat dari wakti ke 

wakti terjadi perubahan suatu proses dan juga perubahan dari perilaku 

manusia. Sehingga pengamatan tidak hanya satu kali tapi dilakukan 

berulang kali sehingga dapat memberikan data yang sah.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Objek Penelitian 

1. Kabupaten Bulukumba 

a. Letak Geografis Kabupaten Bulukumba 

Kabupaten Bulukumba terletak di bagian selatan Provinsi Sulawesi 

Selatan yang berjarak kurang lebih 153 Km dari kota Makassar antara 050 

20’ - 050 40’ Lintang Selatan dan 1190 58’ - 1200 ’28’ bujur timur. 

Berbatasan dengan Kabupaten Sinjai di sebelah utara, sebelah timur 

dengan Teluk Bone, sebelah selatan dengan Laut Flores, dan sebelah barat 

dengan Kabupaten Bantaeng. 

Luas wilayah Kabupaten Bulukumba sekitar 1.154,7 km2 atau sekitar 

2,5 persen dari luas wilayah Sulawesi Selatan. Wilayah Kabupaten 

Bulukumba hamper 95,4 persen berada pada ketinggian 0 sampai dengan 

1000 meter di atas permukaan laut (dpl) dengan tingkat kemiringan tanah 

umumnya 0-400. Terdapat sekitar 32 aliran sungai yang dapat mengairi 

sawah seluas 23.365 Hektar, sehingga merupakan daerah potensi 

pertanian. Curah hujan rata-rata 152 mm per bulan dan rata-rata hari hujan 

10 hari per bulan. 

b. Iklim 

Kabupaten Bulukumba merupakan daerah yang beriklim tropis 

sehingga dipengaruhi oleh dua musim yaitu musin hujan dan musim 

kemarau dan diselingi oleh musim pancaroba. Suhu rata rata berkisar 

36 
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antara 26,20 c– 27,90 c dengan suhu maksimum berada pada bulan Oktober 

sedangkan suhu minimum berada pada bulan agustus dan September. 

Jumlah curah hujan  pada tahun 2016 yaitu 10 – 292 mm dan rata-rata 152 

mm. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan februari yaitu 292 mm dan 

terendah pada bulan agustus yaitu 10 mm. 

c. Luas Wilayah 

Luas wilayah Kabupaten Bulukumba sekitar 1.154,7 km2 atau sekitar 

2,5 persen dari luas wilayah Sulawesi Selatan. Dengan luas wilayah 

tersebut dibagi dalam 10 (sepuluh) kecamatan. Kecamatan Gantarang dan 

Kecamatan Bulukumpa merupakan dua wilayah terluas masing-masing 

173,51 km2 dan 171,33 km2 sekitar 30 persen dari luas kabupaten 

Bulukumba. Disusul kecamatan lainnya dan kecamatan terkecil adalah 

kecamatan Ujungbulu yang merupakan pusat kota kabupaten dengan luas 

14,4 km2 atau hanya sekitar 1 persen. Sedangkan kecamatan Kindang 

adalah kecamatan tertinggi yaitu 100-1000 dpl, sebagian besar wilayahnya 

daerah pegunungan. 

2. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah raga Kabupaten Bulukumba 

a. Sejarah Singkat Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah raga 

Pada tahun 1992 Kawasan Wisata Pantai Tanjung Bira dibuka untuk 

destinasi wisata oleh Bupati Bulukumba pada waktu itu bapak A. Thamrin. 

Pengembangan dan Pengelolaan kawasan ini masih dibawah naungan 

Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bulukumba. Seiring waktu berjalan maka 

dibentuklah Kantor Pariwisata pada tahun 1994 yang dikepalai oleh 
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seorang kepala kantor (esolon III) melalui Peraturan Daerah Kabupaten 

Bulukumba Tentang (Perda Kelembagaan). Diakhir tahun 2002 status 

kantor menjadi dinas (SKPD) dengan nama Dinas Perindustrian dan 

Pariwisata Seni Budaya Kabupaten Bulukumba. Dasar pembentukannya 

melalui Peraturan Daerah dipimpin oleh kepala dinas (eselon II.b). Pada 

tahun 2008 perubahan kelembagaan kembali direvisi yaitu Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bulukumba melalui Peraturan 

Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bulukumba yang dipimpin oleh 

seorang kepala dinas (eselon II.b). Kemudian pada tahun 2016 direvisi 

kembali beralih menjadi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah raga 

Kabupaten Bulukumba melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba 

Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah. Berikut adalah Kepala Kantor/Dinas yang pernah menjabat : 

1. Drs. A. Syarifuddin Sahib Tahun 1994 s/d 1997 

2. Drs. A. Mappasulle Tahun 1998 s/d 2000 

3. Drs. Madeaming Tahun 2001 s/d 2002 

4. Drs. Amar Tjalo Tahun 2002 s/d 2003 

5. Dra. A. Bahagia Amin Tahun 2003 s/d 2009 

6. Drs. A. Nasaruddin Gau Tahun 2009 s/d 2012 

7. Muh. Taufik, SH.,MH Tahun 2012 hanya menjabat beberapa bulan 

8. Djunaidi Abdillah, SE.,M.Si Tahun 2012 s/d 2016 

9. Muh. Ali Saleng, SH.,M.Si Tahun 2016 s/d sekarang. 
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b. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah raga 

Susunan organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah raga 

Kabupaten Bulukumba sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor: 14 Tahun 

2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah setelah 

perubahan dari Peraturan Daerah Nomor: 10 tahun 2008 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bulukumba 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor : 11 Tahun 

2014 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor: 10 tahun 

2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten 

Bulukumba. 

Berdasarkan Peraturan Bupati bulukumba Nomor: 87 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata 

Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah raga Kabupaten Bulukumba. 

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah raga adalah dinas teknis yang 

menangani bidang kepariwisataan, terdiri atas: 

1. Kepala Dinas 

2. Sekretaris 

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

d. Sub Bagian Keuangan 

e. Sub Bagian Program dan Pelaporan 

3. Bidang Pengembangan dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata 

a. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Daya Tarik Wisata  

b. Seksi Pengemabangan Kawasan Pariwisata 
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4. Bidang Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 

a. Seksi Sarana Pengembangan Promosi dan Pemasaran 

b. Seksi Pengembangan Kerjasama, Event dan Daya Tarik Wisata 

5. Bidang Pengendalian Obyek Usaha Pariwisata 

a. Seksi Pengendalian Obyek dan Daya Tarik Wisata 

b. Seksi Pengendalian Usaha Sarana dan Jasa Pariwisata 

6. Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata 

a. Seksi Pengembangan SDM Kepariwisataan 

b. Seksi Hubungan Kelembagaan Kepariwisataan 

Berikut Uraian Tugas dan Fungsi Masing-masing Bidang : 

1. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah raga 

a. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah raga mempunyai tugas 

pokok membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan 

kepariwisataan. 

b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

maka uraian tugas jabatan Kepala Dinas adalah sebagai berikut : 

1) merumuskan rencana strategis Dinas Pariwisata, Pemuda dan 

Olah raga; 

2) mengoordinasikan kebijakan kepariwisataan agar tercipta 

sinkronisasi dan integrasi kebijakan Pemerintah Daerah; 

3) mengendalikan penyelenggaraan kepariwisataan di daerah; 

4) melaksanakan pengendalian, penempatan dan pembinaan 

kepegawaian lingkup Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah raga; 
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5) mengendalikan pengelolaan sumber daya keuangan Dinas 

Pariwisata, Pemuda dan Olah raga; 

6) menyelenggarakan urusan umum Dinas Pariwisata, Pemuda 

dan Olah raga; 

7) mengevaluasi secara berkala pelaksanaan kebijakan 

Pemerintah Daerah lingkup Dinas Pariwisata, Pemuda dan 

Olah raga; 

8) mengkonsultasikan dan mengkoordinasikan program dan 

kegiatan dengan pemerintah Pusat, Propinsi dan lembaga 

lainnya  dalam rangka terciptanya keselarasan program dan 

kegiatan antar tingkatan pemerintahan dalam lingkup kerja dan 

kewenangan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah raga; 

9) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas 

kepada bawahan; 

10)  menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas; 

11)  melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan 

12)  melaksanakan tugas kedinasan  lain yang diperintahkan oleh 

atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 

2. Sekretariat 

a. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok 

membantu Kepala Dinas mengkoordinasikan penyelenggaraan 

kesekretariatan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah raga. 

b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
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maka uraian tugas jabatan Sekretaris adalah sebagai berikut : 

1) menyusun program dan laporan kegiatan Dinas Pariwisata, 

Pemuda dan Olah raga; 

2) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas 

kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar; 

3) memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan 

bawahan; 

4) melaksanakan pelayanan dan penatausahaan kesekretariatan 

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah raga; 

5) merumuskan pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan 

penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas Pariwisata, 

Pemuda dan Olah raga; 

6) mengevaluasi berkala pelaksanaan kegiatan kesekretariatan; 

7) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas; 

8) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; 

9) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 

atasan sesuai bidang tugasnya.  

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala 

Sub Bagian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam  

menyusun program, kegiatan, petunjuk teknis, memantau dan 

mengevaluasi penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian 

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah raga. 
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4. Sub Bagian Keuangan 

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian 

mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam  menyusun 

program, kegiatan, petunjuk teknis, memantau dan mengevaluasi 

penyelenggaraan urusan keuangan Dinas Pariwisata, Pemuda dan 

Olah raga. 

5. Sub Bagian Program 

Sub Bagian Program dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala 

Sub Bagian  mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam  

menyusun program dan pelaporan kegiatan, petunjuk teknis, 

memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan program dan 

pelaporan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah raga. 

6. Bidang Pengembangan dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata 

mempunyai tugas: 

a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Pengembangan dan 

Pengelolaan Destinasi Pariwisata sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan tugas; 

b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 

c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 

dalam lingkungan Bidang Pengembangan dan Pengelolaan 

Destinasi Pariwisata untuk mengetahui perkembangan 

pelaksanaan tugas; 

d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau  
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menandatangani naskah dinas; 

e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 

f. Mengoordinasikan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data 

pengembangan dan pengelolaan destinasi pariwisata; 

g. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 

pemerintah dan nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan 

tugas dan fungsi; 

h. Menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

i. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran 

pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; 

dan 

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 

atasan, sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung 

kelancaran pelaksanaan tugas. 

7. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Daya Tarik Wisata 

mempunyai tugas:  

a. Menyusun rencana kegiiatan Seksi Pengembangan dan 

Pengelolaan Daya Tarik Wisata sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan tugas; 

b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 

c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 

dalam lingkungan Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Daya 
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Tarik Wisata untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau 

menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 

f. melaksanakan sinergitas engembangan daya tarik wisata secara 

terpadu dengan kabupaten dan kotamadya, stakeholder pariwisata 

lainnya dan instansi terkait; 

g. mengumpulkan, mengolah, menyajikan data serta indentifikasi 

kondisi obyek dan daya tarik wisata; 

h. melakukan pengelolaan dan penataan obyek wisata yang berdaya 

saing dan berkelanjutan; 

i. melakukan pembinaan manajemen tata kelola dan desa wisata 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pengembangan 

kepariwisataan; 

j. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 

pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan 

tugas dan fungsi; 

k. Menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

l. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran 

pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; 

dan 

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 
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atasan, sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung 

kelancaran pelaksanaan tugas. 

8. Seksi Pengembangan Kawasan Pariwisata mempunyai tugas: 

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan Kawasan 

Pariwisata sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 

c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 

dalam lingkungan Seksi Pengembangan Kawasan Pariwisata 

untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau 

menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;  

f. meningkatkan kualitas dan kuantitas daya tarik wisata; 

g. melaksanakan perencanaan, pembangunan dan pengembangan 

sarana prasarana obyek wisata unggulan daerah; 

h. meningkatkan sarana dan fasilitas pada Destinasi Pariwisata 

sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk kenyamanan 

wisatawan; 

i. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 

pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan 

tugas dan fungsi; 

j. Menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan; 
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k. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran 

pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; 

dan 

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 

atasan, sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung 

kelancaran pelaksanaan tugas. 

9. Bidang Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri mempunyai 

tugas:  

a. Bidang Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri dipimpin 

oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu 

Kepala Dinas mengkoordinasikan penyusunan program, kegiatan, 

penyelenggaraan pelayanan, memantau dan mengevaluasi 

penyelenggaraan urusan pemasaran pariwisata dalam dan luar 

negeri. 

b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

maka uraian tugas jabatan Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata 

Dalam dan Luar negeri adalah sebagai berikut: 

1) mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan 

Bidang Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri;  

2) melaksanakan pengelolaan Bidang Pemasaran dan Promosi 

Pariwisata Dalam dan Luar Negeri; 
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3) merumuskan pedoman dan/atau petunjuk teknis 

penyelenggaraan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar 

Negeri; 

4) mengevaluasi berkala pelaksanaan kegiatan Pemasaran 

Pariwisata Dalam dan Luar Negeri; 

5) mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan 

kegiatan kepada bawahan; 

6) memantau dan mengevaluasi serta menilai pelaksanaan 

tugas bawahan; 

7) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;  

8) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan 

9) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 

atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 

10. Seksi Sarana Pengembangan Promosi dan Pemasaran mempunyai 

tugas: 

a. Seksi Sarana Pengembangan Promosi dan Pemasaran dipimpin 

oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas pokok membantu 

Kepala Bidang menyiapkan bahan penyusunan , pemantauan dan 

evaluasi kebijakan daerah Bidang Pengembangan Promosi dan 

Pemasaran. 

b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

maka uraian tugas jabatan Kepala Seksi Sarana Pengembangan 

Promosi dan pemasaran adalah sebagai berikut : 
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1) Menyusun rencana kegiatan Seksi Sarana Pengembangan 

Promosi dan Pemasaran sebagai pedoman dalam pelaksanaan 

tugas; 

2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 

3) Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 

dalam lingkungan Seksi Sarana Pengembangan Promosi dan 

Pemasaran untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 

tugas; 

4) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau 

menandatangani naskah dinas; 

5) mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;  

6) melaksanaan pengelolaan saranan pengembangan promosi 

dan pemasaran; 

7) mengevaluasi penyelenggaraan saran pengembangan promosi 

dan pemasaran; 

8) mengikuti pameran, event promosi dan pariwisata dalam dan 

luar negeri;  

9) menyelenggarkan promosi kepariwisataan melalui iklan 

media cetak dan elektronik; 

10) menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 

pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka 

menyelenggarakan tugas dan fungsi; 

11) Menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan 
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perundang-undangan; 

12) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan 

saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan 

kebijakan; dan 

13) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 

atasan, sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung 

kelancaran pelaksanaan tugas 

11. Seksi Pengembangan Kerjasama, Event dan Daya Tarik Wisata 

mempunyai tugas: 

a. Seksi Pengembangan Kerjasama, Event dan Daya Tarik Wisata 

dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok 

membantu Kepala Bidang mengoordinasikan penyusunan program, 

kegiatan, penyelenggaraan pelayanan, memantau dan mengevaluasi 

penyelenggaraan urusan pengembangan kerjasama, event dan daya 

tarik wisata; 

b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

maka uraian tugas jabatan Kepala Seksi Pengembangan Kerjasama, 

Event dan Daya Tarik Wisata adalah sebagai berikut: 

1) menyusun program dan kegiatan Seksi Pengembangan 

Kerjasama, Event dan Daya Tarik Wisata; 

2) mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan 

tugas pada bawahan; 

3) mengevaluasi penyelenggaraan pengembangan kerjasama, 
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event dan daya tarik wisata; 

4) melaksanakan pengelolaan pengembangan kerjasama dan 

pemasaran produksi kesenian dan kearifan lokal; 

5) menyiapkan bahan evaluasi dan menganalisa perkembangan 

pasar wisata dalam dan luar negeri; 

6) menganalisa pola perjalanan/kunjungan wisatawan secara 

individual atau kelompok; 

7) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas; 

8) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan 

9) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 

atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 

12. Bidang Pengendalian Obyek dan Usaha Pariwisata mempunyai tugas: 

a. Menyusun rencana kegiatan pengendalian obyek dan  usaha 

pariwisata sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 

c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan bidang pengendalian obyek dan usaha pariwisata untuk 

mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau 

menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;  

f. melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penertiban 

serta pemberian sanksi terhadap pelanggar obyek dan usaha 
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pariwisata; 

g. melaksanaakan pengendalian dalam upaya pencegahan kerusakan 

lingkungan akibat pembangunan sarana dan prasarana pariwisata; 

h. mengevaluasi data hasil kajian obyek wisata dan daya Tarik serta 

usaha pariwisata; 

i. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 

pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan 

tugas dan fungsi; 

j. Menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

k. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran 

pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; 

dan 

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan, 

sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran 

pelaksanaan tugas 

13. Seksi Pengendalian Obyek dan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas: 

a. Menyusun rencana kegiatan pengendalian obyek dan  usaha 

pariwisata sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 

c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan seksi  pengendalian obyek dan daya Tarik wisata untuk 

mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; 
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d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau 

menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;  

f. melaksanakan pengendalian lingkungan pada obyek dan daya Tarik 

wisata; 

g. menyiapkan data kajian dan mengevaluasi dampak lingkungan 

obyek wisata; 

h. mengevaluasi dan mengendalikan obyek dan daya Tarik wisata; 

i. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 

pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan 

tugas dan fungsi; 

j. Menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

k. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran 

pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; 

dan 

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan, 

sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran 

pelaksanaan tugas. 

14. Seksi Pengendalian Usaha Sarana dan Jasa Pariwisata mempunyai 

tugas: 

a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pengendalian Usaha Saran dan 

Jasa Pariwisata sebagai  pedoman dalam pelaksanaan tugas; 
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b. Mendistribusikan dan memberi petujuk pelaksanaan tugas; 

c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan bidang pengendalian obyek dan usaha pariwisata untuk 

mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; 

d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau 

menandatangani naskah dinas; 

e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 

f. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian intern terhadap sarana 

usaha dan jasa pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-

undangan; 

g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan proses penetapan kebijakan 

kendali mutu (supervise, pelaporan, evaluasi dan monitoring) 

kegiatan pengendalian usaha jasa pariwisata; 

h. Menginventarisasi usaha sarana dan jasa pariwisata; 

i. Menyiapkan segala hak yang terkait dengan pemberian 

rekomendasi persyaratan dasar untuk klasifikasi/ reklasifikasi 

usaha kepariwisataan; 

j. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 

pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan 

tugas dan fungsi; 

k. Menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

l. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran 
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pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; 

dan 

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan, 

sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran 

pelaksanaan tugas 

15. Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata mempunyai tugas: 

a. menyusun program dan kegiatan Pengembangan Sumber Daya 

Pariwisata; 

b. merumuskan pedoman dan/atau petunjuk teknis penyelenggaraan 

Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata; 

c. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerjasama 

dan kemitraan serta usaha peningkatan peran serta masyarakat dan 

swasta dalam kegiatan kePariwisataan; 

d. menyiapkan bahan perumusan, penerapan dan pengembangan serta 

pemantauan, evaluasi, pelaporan dan kerja sama pelaksanaan  

kompetensi sumber daya manusia di bidang kePariwisataan; 

e. melaksanakan koordinasi dengan lembaga kePariwisataan untuk 

pengembangan sumber daya Pariwisata; 

f. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan kepada 

bawahan; 

g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas; 

h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; 

i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan 
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sesuai dengan bidang tugasnya; 

16. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisataan 

mempunyai tugas: 

a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Kepariwisataan sebagai pedoman dalam pelaksanaan 

tugas; 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kepariwisataan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 

tugas; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 

menandatanani naskah; 

e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; 

f. melaksanakan pengembangan sumber daya manusia 

kepariwisataan dalam rangka penerapan sistem sadar wisata dan 

sapta pesona pariwisata untuk mewujudkan sumber daya manusia 

kepariwisataan yang kompeten dan berdaya saing; 

g. menyelenggarakan bimbingan dan pelatihan teknis tenaga 

kepariwisataan; 

h. melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi pemberdayaan 

masyarakat pariwisata; 

i. menyelenggarkan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 
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pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan 

tugas dan fungsi; 

j. Menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

k. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran 

pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; 

dan 

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan, 

sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran 

pelaksanaan tugas. 

17. Seksi Hubungan Kelembagaan Kepariwisataan mempunyai tugas: 

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kelembagaan Kepariwisataan 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan 

pelaksanaan tugas dalam lingkunga Seksi Hubungan  Kelembagaan 

Kepariwisataan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 

tugas; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau 

menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 

f. memfasilitasi pembentukan kelompok masyarakat pariwisata 

dengan pelibatan dan pemberdayaan kelompok masyarakat 
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pariwisata; 

g. melaksanakan kerjasama dengan pemerintah Desa, lembaga 

pendidikan pariwisata, asosiasi kepariwisataan serta lembaga 

lainnya dalam rangka pengembangan kepariwisataan; 

h. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 

pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka melaksanakan tugas 

dan fungsi; 

i. Menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

j. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran 

pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; 

dan 

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan, 

sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran 

pelaksanaan tugas. 

18. Unit Pelaksana Teknis (UPT) mempunyai tugas: 

a. Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan 

teknis penunjang tertentu pada dinas dapat dibentuk UPT. 

b. UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang 

Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 

Bupati melalui Kepala Dinas. 

c. Pembetukan dan Uraian Tugas UPT sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati berdasarkan 
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ketentuan perundang-undangan.  

19. Kelompok Jabatan Fungsional 

a. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok melakukan 

kegiatan sesuai dengan bidang jabatan fungsional masing-masing, 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

b. Jumlah pejabat fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban 

kerja. 

c. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

c. Visi dan Misa Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah raga 

1. Visi 

“Menggapai Masyarakat Sejahtera melalui pengembangan 

Kepariwisataan (Tourism and Culture developmet for prosperity) 

Dengan Berlandaskan Pada Nilai Religi dan Kearifan Lokal.” 

Visi ini mengandung arti : 

a. Kepariwisatan merupakan salah satu sektor andalan kabupaten 

Bulukumba yang perlu mendapatkan prioritas, yang selanjutnya 

diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah maupun 

pendapatan masyarakat. 

b. Sebagai upaya pengembangan kepariwisataan dengan obyek 

sasaran pada pemamfaatan sumber daya alam, pelestarian nilai-

nilai budaya sebagai daya tarik wisata. 

c. Sebagai perwujudan daerah tujuan wisata andalan Sulawesi 
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Selatan, maka sektor kepariwisataan menjadi salah satu bidang 

andalan untuk menopang peningkatan perekonomian untuk 

menggapai masyarakat yang sejahtera. 

d. Nilai religi dan kearifan lokal menjadi landasan kokoh dalam 

pengembangan kepariwisataan yang akuntabel dan transparan. 

2. Misi 

a. Mengembangkan destinasi pariwisata potensial (tourism 

destination development) yang berkelanjutan dan terencana. 

b. Menerapkan suatu system pemasaran yang inovatif dan 

bertanggung jawab (Innovative and responsible marketing). 

c. Mengembangkan industri pariwisata untuk peningkatan ekonomi 

daerah. 

d. Mengembangkan kapasitas sumber daya kepariwisataan yang 

berdaya saing. 

e. Menciptakan tata kelembagaan yang akuntabel, transparan, dan 

responsive 

B. Efektivitas Aplikasi Bulukumba Tourism Sebagai Promosi Wisata Digital 

di Kabupaten Bulukumba 

 

Pada tahun 2018, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah raga Kabupaten 

Bulukumba melakukan sebuah inovasi dalam pemberian pelayanan informasi 

pariwisata dengan menggunakan teknologi informasi berbentuk aplikasi yaitu 

Bulukumba Tourism. Informasi yang disampaikan pada aplikasi Bulukumba 

Tourism tidak hanya berkaitan tentang potensi pariwisata saja, melainkan 

juga menyampaikan informasi keseluruhan potensi yang ada di Kabupaten 
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Bulukumba seperti akomodasi, kuliner, pusat perbelanjaan, salon dan 

kecantikan, angkutan umum, agen perjalanan, bus, pelabuhan, kesehatan, 

ATM, layanan publik dan lain-lain.  

Dengan adanya aplikasi Bulukumba Tourism, diharapkan membantu 

masyarakat dalam menemukan informasi pariwisata di Kabupaten 

Bulukumba dengan mudah. Selain itu, adanya aplikasi Bulukumba Tourism 

yaitu bentuk upaya Pemerintah Kabupaten Bulukumba khususnya Dinas 

Pariwisata, Pemuda dan Olah raga dalam meningkatkan kualitas pelayanan 

informasi di bidang pariwisata. Berikut hasil penelitian terkait efektivitas 

aplikasi Bulukumba Tourism sebagai promosi wisata digital di Kabupaten 

Bulukumba di bidang pariwisata. 

Dalam penelitian ini pengukuran efektivitas dilakukan dengan 

menggunakan 3 indikator, yaitu: 1) Pencapaian tujuan, 2) Integrasi, dan 3) 

Adaptasi. Dengan begitu, dapat diketahui bagaimana efektivitas aplikasi 

Bulukumba Tourism sebagai promosi wisata digital di Kabupaten 

Bulukumba. 

1. Pencapaian Tujuan  

Pencapaian tujuan merupakan suatu proses yang membutuhkan 

tahapan, sasaran, dasar hukum, serta evaluasi yang jelas agar pencapaian 

tujuan suatu program dapat terpenuhi. 

a. Tahapan Pelaksanaan 

Dalam pembuatan aplikasi, pihak Dinas Pariwisata, Pemuda dan 

Olah raga sudah melakukan perencanaan pelaksanaan aplikasi supaya 
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pelayanan infromasi yang diberikan kepada masyarakat dapat berjalan 

secara maksimal.  

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara di lapangan proses 

tahapan pelaksanaan aplikasi Bulukumba Tourism telah berjalan dengan 

maksimal dan sesuai perencanaan yang diharapkan. Seperti yang 

dikatakan oleh Dr. Mattampawali. As terkait tahapan pelaksanaan 

Bulukumba Tourism: 

“Aplikasi ini muncul pertama kali ketika ada perlombaan 

pembuatan konten-konten untuk aplikasi diseluruh Indonesia yang 

diadakan oleh Kementrian Pariwisata sehingga merangasang 

seluruh daerah untuk membuat aplikasi, maka ikutlah Bulukumba 

Toruism ini. Dan berhasil masuk peringkat ke-3 nasional. Untuk 

mekanisme dari data kita libatkan generasi muda dan pemerhati 

pariwisata. Inilah yang kita sebar tiap tahun untuk menentukan 

titik-titik koordinat lokasi yang akan diinput masuk. Inilah yang 

memperkaya sehingga kita bisa tembus dan berkompetisi di tingkat 

nasional” (Wawancara dengan M, 2 Agustus 2022). 

 

Berdasarkan uraian di atas dijelaskan bahwa kemunculan inovasi 

aplikasi Bulukumba Tourism diawali oleh adanya perlombaan 

pembuatan konten-konten untuk aplikasi di seluruh Indonesia sehingga 

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga tergerak untuk ikut membuat 

sebuah inovasi pembuatan aplikasi yang diberi nama Bulukumba 

Tourism. 

Tahapan pelaksanaan pembuatan aplikasi Bulukumba Tourism 

tentunya melalui beberapa mekanisme yang tersusun dan sudah 

direncanakan sebelum pelaksanaan dimulai. Berdasarkan keterangan 

IbuIdiwaty, S.S.,MM yang mengungkapkan bahwa: 

“Untuk tahapan pembuatan aplikasi ini berdasarkan pada: 1) 
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perencanaan yang dituangkan pada RKA (Rencana Kerja 

Anggaran), 2) Ketika lolos masuk ke DPR, maka ditetapkan 

menjadi anggaran pokok di DPA, 3) Pemilihan rekanan yang 

bekerjasama dengan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah raga, 4) 

Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan rekan kerja tentang 

aplikasi yang akan dibuat, 5) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah 

raga memilih destinasi wisata, kemudian rekan kerja mencari foto, 

informasi atau dokumentasi tentang wisata tersebut untuk 

dimasukkan ke dalam aplikasi, 6) Setelah itu launching aplikasi 

Bulukumba Tourism pertama kali yang dilaksanakan pada acara 

festival Phinisi tahun 2019.” (Wawancara dengan I, 2 Agustus 

2022). 

 

Berdasarkan uraian di atas dijelaskan bahwa tahapan pelaksanaan 

aplikasi Bulukumba Tourism tertuang dalam RKA (Rencana Kerja 

Anggaran) yang selanjutnya dikelola oleh rekan kerja yang bekerja 

sama dengan Dinas Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah raga untuk 

pembuatan aplikasi Bulukumba Tourism. 

Senada dengan itu, Bapak Andi Aryono, S.IS.,MM 

mengungkapkan: 

“untuk tahapan kita memiliki bahwa konsep untuk promosi kita 

ikuti perkembangan jaman bahwa digital lah yang efektif untuk 

kegiatan promosi, yaitu: 1) Perencanaan penganggaran, 2) 

Memasukkan anggaran untuk kegiatan ini APBD di DPA Dinas 

Pariwisata, Pemuda dan Olah raga tahun 2018, 3) Melakukan 

proses penentuan pihak yang akan melaksanakan kegiatan ini, 4) 

Pengambilan data dan membangun aplikasi oleh pihak yang telah 

ditunjuk mengelola aplikasi Bulukumba Tourism, 5) Mengolah 

semua data ke dalam aplikasi Bulukumba Tourism. 6) 

Menyerahkan aplikasi kepada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah 

raga, Pemuda dan Olah raga yang menandakan aplikasi telah 

selesai dan siap digunakan.” (Wawancara dengan AA, 2 Agustus 

2022). 

 

Berdasarkan uraian di atas dijelaskan bahwa pada pembuatan 

aplikasi Bulukumba Tourism tentunya diawali dengan perencanaan 

anggaran APBD pada DPA Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah raga 
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tahun 2018, selanjutnya pihak pengelola akan membuat aplikasi dan 

mengelola semua data atau konten ke dalam aplikasi Bulukumba 

Tourism yang selanjutnya diserahkan kepada Pariwisata, Pemuda dan 

Olah raga, Pemuda dan Olah raga yang menandakan aplikasi telah 

selesai dan siap digunakan. 

Berikut ini tahapan pelaksanaan pembuatan aplikasi Bulukumba 

Tourism dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah raga berdasarkan hasil 

wawancara dengan informan: 

 

Gambar 4.1 

Tahapan Pelaksanaan Pembuatan Aplikasi Bulukumba Tourism 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Olah Data, 2022 

b. Sasaran Program 

Sasaran program merupakan tolak ukur yang digunakan dalam 

pemenuhan tujuan pelaksanaan program. Pada aplikasi Bulukumba 

Tourism, sasaran program dapat diketahui dengan adanya sasaran 

pengguna untuk mengetahui pihak mana saja yang dapat menggunakan 

dan jumlah pengguna aplikasi yang sudah ditentukan oleh Dinas 

Pariwisata, Pemuda dan Olah raga, Pemuda dan Olah raga. Sasaran 
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pengguna dari aplikasi Bulukumba Tourism yaitu seluruh masyarakat 

umum yang mau berkunjung ke Kabupaten Bulukumba. Seperti yang 

dikatakan oleh Dr. Mattampawali. As: 

“Aplikasi ini diperuntukkan untuk seluruh masyarakat, nukan 

Cuma lokal atau regional bahkan internasional karena ini dibuka 

untuk umum, apalagi aplikasi Bulukumba Tourism sudah terdaftar 

di Kementrian Pariwisata, meskipun tingkat kesempurnaanya 

masih jauh tapi tetap berjalan terus. Setiap tahun kita perpanjangan 

kontrak dengan operator aplikasi” (Wawancara dengan M, 2 

Agustus 2022). 

 

Senada dengan uraian di atas, Ibu Idiwaty, S.S.,MM juga 

mengungkapkan hal sama: 

“Sasarannya untuk semua orang, semua pengunjung wisata. Ini kan 

sistemnya download, jadi saja yang mau mendownload karena 

konten juga untuk semua umur, tidak batasan. Kontennya tentang 

informasi pariwisata jadi bisa akses sama siapa saja.” (Wawancara 

dengan I, 2 Agustus 2022). 

 

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Andi Aryono, S.IS.,MM 

yang mengungkapkan bahwa: 

“Aplikasi ini diperuntukkan untuk semua wisatawan yang akan 

berkunjung ke Bulukumba, mereka butuh informasi dulu bahwa di 

Bulukumba ada destinasi ini, jaraknya dari kota ke destinasi itu 

sekian karena aplikasi ini sudah terkoneksi dengan GPS, jadi 

wisatwan dapat mengetahui rute yang akan dilewati, jarak yang 

akan ditempuh, serta waktu yang akan ditempuh wisatawan. Jadi 

wisatawan dapat mengetahui semua informasi yang diperlukan 

melalui aplikasi Bulukumba Tourism.” (Wawancara dengan AA, 2 

Agustus 2022). 

 

Dari uraian di atas diketahui bahwa pembuatan aplikasi Bulukumba 

Tourism ditujukan untuk seluruh masyarakat umum yang ingin 

berkunjung ke Kabupaten Bulukumba. Hingga saat ini jumlah 

pengguna aplikasi Bulukumba Tourism adalah 500+ pengguna. 
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Gambar 4.2 

Jumlah Pengunduh Aplikasi Bulukumba Tourism 

 

Gambar di atas menunjukkan bahwa dari awal peluncuran aplikasi 

Bulukumba Tourism hingga sekarang jumlah pengunduh sebanyak 

±500 pengguna. Jika dilihat dan dibandingkan dengan perjalanan 

pelaksanaan aplikasi  yang sudah berjalan hampir 4 tahun, maka jumlah 

pengguna aplikasi Bulukumba Tourism masih sangat sedikit  sehingga 

dapat dikatakan aplikasi Bulukumba Tourism belum efektif dalam 

pelaksanaannya karena masyarakat yang menggunakan aplikasi 

Bulukumba Tourism masih sedikit. 

c. Dasar hukum 

Sebagai program inovasi layanan publik Bulukumba Tourism tentu 

berdasarkan pada peraturan daerah atau memiliki dasar hukum dalam 

setiap pelaksanaan. Seperti yang dikatakan oleh Dr. Mattampawali. As: 

“Untuk payung hukum, dalam bentuk Surat Keputusan dari Kepala 

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah raga. Jadi dinas yang membuat 

Surat Keputusan” (Wawancara dengan M, 2 Agustus 2022). 

 

Dari uraian di atas diketahui bahwa pembuatan aplikasi Bulukumba 
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Tourism harus berdasarkan pada Surat Keputusan yang dibuat oleh 

Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah raga Kabupaten 

Bulukumba. 

 Sementara itu, Ibu Idiwaty, S.S.,MM mengungkapkan bahwa : 

“Kalau berbicara payung hukum untuk aplikasi ini tentu tidak ada 

karena tidak ada peraturan khusus untuk aplikasi kayaknya tidak 

perlu, akan tetapi kita tetap berpegang pada Undang-undang yang 

mendasari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah raga, yaitu UUD 

Nomor 9 tahun 2010 tentang Kepariwisataan. Jadi kita berbasisnya 

disitu yakni tentang usaha pariwisata dan jasa pariwisata. Dari 

dasar itulah kita mengambil konten untuk aplikasi Bulukumba 

Tourism. Semua yang ada dalam aplikasi adalah turunan dari UUD 

itu.” (Wawancara dengan I, 2 Agustus 2022). 

 

Dari uraian di atas diketahui bahwa pembuatan aplikasi Bulukumba 

Tourism tidak memiliki Perda khusus, namun dalam setiap konten 

dalam aplikasi berdasar pada Undang-undang Nomor 9 tahun 2010 

tentang Kepariwisataan seperti usaha pariwisata dan jasa pariwisata. 

Berikut hasil wawancara dengan Andi Aryono, S.IS.,MM: 

“kalau dasar hukumnya itu yang terkait anggaran yakni Perda 

tentang APBD tahun 2018, saya kira itu dasar hukumnya.” 

(Wawancara dengan AA, 2 Agustus 2022). 

 

Dari uraian di atas diketahui bahwa dasar hukum pembuatan 

aplikasi Bulukumba Tourism itu terletak pada anggaran yakni Perda 

tentang APBD tahun 2018 Kabupaten Bulukumba. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dapat 

disimpulkan bahwa pada pembuatan aplikasi Bulukumba Tourism  

didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan 

Olah raga Kabupaten Bulukumba, Undang-undang Nomor 9 tahun 2010 
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tentang Kepariwisataan, dan terkait anggaran yakni Perda tentang 

APBD tahun 2018 Kabupaten Bulukumba. 

d. Evaluasi Program (Manfaat Aplikasi Bulukumba Tourism) 

Dalam pencapaian tujuan, untuk mengetahui hasil pelaksanaan 

suatu aplikasi maka diperlukan adanya kegiatan evaluasi terkait manfaat 

dari aplikasi tersebut. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui seberapa 

besar manfaat aplikasi Bulukumba Tourism. Seperti yang dikatakan 

oleh Dr. Mattampawali. As: 

“Manfaat dari aplikasi ini yaitu dapat meningkatkan kunjungan 

wisatawan untuk melihat wisata kita yang otomatis meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita, memberikan kemudahan 

kepada siapa saja yang ingin mengakses secara update seperti apa 

sekarang kondisi Kabupaten Bulukumba, program dan event yang 

sedang di lakukan di Bulukumba. Semua ini dapat dilihat melalui 

aplikasi Bulukumba Tourism. Untuk aplikasi ini setiap tahun ada 

perubahan konten, ada perubahan objek untuk memudahkan 

masyarakat/wisatawan. Paling utama dengan adanya aplikasi ini 

peningkatan jumlah kunjungan mencapai 20% – 40% per bulannya. 

Selain itu aplikasi ini menjadi juara 3 di ajang Anugerah Pesona 

Indonesia (API) tahun 2021.” (Wawancara dengan M, 2 Agustus 

2022). 

 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Andi Aryono, S.IS.,MM 

bahwa: 

“Manfaatnya tentunya yaitu calon wisatawan lebih mudah 

mendapatkan informasi tentang destinasi wisata yang ada di 

Bulukumba, event yang akan dilaksanakan, dan lain-lain yang ada 

dalam aplikasi Bulukumba Tourism. Bagi Dinas Pariwisata, 

Pemuda dan Olah raga sendiri, lebih mudah menyiapkan informasi 

kepada calon wisatawan untuk mengakses aplikasi Bulukumba 

Tourism. Jadi manfaat aplikasi ini memberi kemudahan untuk 

mendapatkan informasi tentang destinasi wisata yang ada di 

Bulukumba. Dari penggunaan aplikasi ini terjadi jumlah 

peningkatan kunjungan wisatawan, cuma untuk persentasenya saya 

kurang tau pastinya, akan tetapi mulai 2018 itu meningkat 

kunjungan wisatawan. Pada masa corona kemarin kita tetap ada 
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peningkatan, kecuali wisatawan mancanegara, wisatawan domestik 

meningkat bahkan melampaui target PAD 2020 dan 2021. 

Alhamdulilah tahun ini PAD sudah mencapai 50% artinya da trek 

kenaikan.” (Wawancara dengan AA, 2 Agustus 2022). 

 

Berdasarkan uraian di atas dijelaskan bahwa aplikasi Bulukumba 

Tourism memberikan manfaat dari segi Pendapatan Asli Daerah (PAD), 

memudahkan wisatawan mempeoleh informasi tentang destinasi wisata 

yang ada di Kabupaten Bulukumba. Dengan adanya aplikasi ini 

peningkatan jumlah kunjungan mencapai 20% – 40% per bulannya. 

Selain itu aplikasi ini menjadi juara 3 di ajang Anugerah Pesona 

Indonesia (API) tahun 2021. 

Sementara itu Ibu Idiwaty, S.S.,MM selaku informan 

mengungkapkan bahwa: 

“Manfaatnya tentu memberikan informasi pariwisata di 

Bulukumba, seperti destinasi wisata, sarana dan prasarana yang ada 

di Bulukumba, fitur maps sehingga memudahkan wisatawan 

mencari informasi yang ada di Bulukumba, informasi transportasi, 

event dan lain-lain. Terlepas dari adanya aplikasi ini tentunya tiap 

tahun Bulukumba mengalami peningkatan kunjungan wisata. 

Untuk tahun ini per bulan Mei 2022 kita sudah mengantongi 50% 

peningkatan pengunjung” (Wawancara dengan I, 2 Agustus 2022). 

 

Berdasarkan uraian di atas dijelaskan bahwa manfaat aplikasi 

Bulukumba Tourism adalah memberikan informasi pariwisata yang ada 

di Kabupaten Bulukumba sehingga memudahkan wisatawan 

memperoleh informasi yang dibutuhkan. Namun, belum diketahui 

dengan pasti bahwa peningkatan kunjungan wisatawan disebabkan 

karena adanya aplikasi ini sehingga belum ada untuk manfaat dari segi 

jumlah kunjungan wisatawan belum diketahui dengan jelas. 
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Untuk mengetahui seberapa besar manfaat dan seberapa banyak 

yang mengetahui tentang aplikasi Bulukumba Tourism telah dilakukan 

beberapa evaluasi ke beberapa informan masyarakat yang terdiri dari 4 

informan.  

Berikut hasil wawancara dengan masyarakat yang menjadi 

informan dalam penelitian ini. 

Informan 1 : Ayu Wahyuningsih mengungkapkan bahwa: 

”saya tidak bisa kasi jawaban soal manfaat karena saya tidak sama 

sekali pengetahuanku tentang aplikasi ini.” (Wawancara dengan 

AW, 4 Agustus 2022). 

 

Informan 2 : Khaedir mengungkapkan bahwa: 

 “Kalau soal itu saya juga tidak tahu tapi kalau dengar nama 

aplikasinya mungkin bermanfaat ji bagi yang sudah tahu.” 

(Wawancara dengan K, 4 Agustus 2022). 

 

Informan 3 : Risnawati mengungkapkan bahwa: 

“Manfaatnya saya juga belum ketahui karena aplikasinya saja nda 

saya tau karena sosialisasi tentang aplikasinya juga tidak ada saya 

dengar dan tidak pernah lihat.” (Wawancara dengan R, 4 Agustus 

2022). 

 

Informan 4 : Emil Kusuma mengungkapkan bahwa: 

“Manfaatnya bagi saya selaku pengguna android karna aplikasi 

bulukumba tourism mampu mengarahkan pengguna aplikasi untuk 

menemukan lokasi wisata yg kita mau datangi, tapi tidak semua 

wisata ada di aplikasi hanya ada beberapa wisata yang saya lihat di 

menu apk nya.” (Wawancara dengan EK, 4 Agustus 2022). 

 

Informan 5 : Arman mengungkapkan bahwa: 

“Saya belum mengetahui tentang aplikasi ini, jad untuk 

manfaatnya beluma tahu juga tetapi dari namanya sih, mungkin 

berfungsi membantu wisatawan. (Wawancara dengan A, 4 Agustus 

2022). 
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Berdasarkan hasil wawancara atau survey di atas dapat 

disimpulkan bahwa belum banyak masyarakat yang mengetahui 

tentang aplikasi Bulukumba Tourism, sehingga manfaatnya juga 

belum dirasakan oleh mansyarakat banyak. Jika melihat kondisi ini 

dapat dikatakan bahwa aplikasi ini belum efektif karena belum banyak 

masyarakat yang mengetahui tentang aplikasi Bulukumba Tourism. 

2. Integrasi 

Integrasi merupakan pengukuran kemampuan pada suatu organisasi 

maupun pemerintah dalam melaksanakan suatu kegiatan atau program 

melalui prosedur, sosialisasi, dan penggunaan sumber daya pelaksanaan 

program. 

a. Prosedur 

Prosedur merupakan tata cara yang dilakukan suatu organisasi 

atau instansi pemerintah untuk mengenalkan aplikasi Bulukumba 

Tourism kepada seluruh masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Dr. 

Mattampawali. As: 

“Secara khusus tidak prosedur karena begitu kita perpanjang 

kontrak dengan aplikasi ini untuk tetap di onlinenkan sebenarnya 

sudah selesai, tinggal dia kontrol dan melihat perkemgangan yang 

terjadi dengan adanya aplikasi ini.” (Wawancara dengan M, 2 

Agustus 2022). 

 

Dari uraian di atas diketahui bahwa tidak ada prosedur khusus 

hanya melalui kontrak dengan pihak pengelola aplikasi yang 

selanjutnya akan dikontrol oleh pihak pengelola setelah kontrak 

dilakukan.  
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Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Idiwaty, 

S.S.,MM bahwa: 

“Untuk prosedurnya itu kita bekerjasama dengan Genpi (Generasi 

Pesona Indonesia), Genpi merupakan binaan dari Kementrian 

Pariwisata Ekonomi Kreatif. Mereka itu menjadi mitra kami 

khususnya dalam mengupdate informasi. Jadi yang mengelola 

aplikasi Bulukumba Tourism adalah admin Genpi. Untuk Dinas 

Pariwisata, Pemuda dan Olah raga berperan mensupport dan 

pembuatan kebijakan anggaran.” (Wawancara dengan I, 2 

Agustus 2022). 

 

Berdasarkan uraian di atas dijelaskan bahwa Dinas Pariwisata, 

Pemuda dan Olah raga  bekerjasama dengan Generasi Pesona Indonesia 

(Genpi) selaku mitra dalam pembuatan serta admin pengelola aplikasi 

Bulukumba Tourism. 

Berikut hasil wawancara dengan Andi Aryono, S.IS.,MM yang 

mengungkapkan bahwa: 

“Kalau prosedurnya itu terbagi beberapa tim. Masing-masing 

memiliki tugas. Ada tim yang mengelola destinasi, ada yang 

mengelola event. Jadi teman-teman berbagi tugas, masing-masing 

mengupdate informasi ke dalam aplikasi sesuai tugasnya karena 

bukan cuma aplikasi, ada juga sosial medianya seperti Facebook 

dan Instagram.” (Wawancara dengan AA, 2 Agustus 2022). 

 

Dari uraian di atas diketahui bahwa pada pembuatan dan 

pengelolaan aplikasi Bulukumba Tourism dibagi dalam beberapa tim 

yang memiliki tugas masing-masing, yakni tim pengelola destinasi, tim 

pengelola event, tim pengelola media sosial, dan tim lain sesuai dengan 

fitur-fitur yang ada dalam aplikasi. 

b. Sosialisasi Program 

Sosialiasi program merupakan suatu kegiatan yang dilakukan 
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suatu organisasi atau instansi pemerintah untuk mengenalkan program 

tersebut kepada seluruh masyarakat. Dengan begitu, saat masyarakat 

sudah mengetahui program tersebut mereka dapat memanfaatkan 

program yang sudah diberikan. Pada pelaksanaan aplikasi Bulukumba 

Tourism. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah raga melakukan 

sosialisasi melalui pelatihan dan media sosial. Seperti yang dikatakan 

oleh Dr. Mattampawali. As: 

“Sosialisasi dilakukan dengan cara setiap kita pelatihan, aplikasi 

ini diangkat sebagai bahan pelatihan. Setiap tahun dilakukan 

pelatihan minimal 6 kali. Di angkat dikalangan muda kemudian 

kita share ke masing-masing komunitas terkait aplikasi 

Bulukumba Tourism, makanya setiap ada konten yang kita 

angkat, tagar Bulukumba Tourism, tagar pesona tanpa batas, tagar 

ayo ke Bulukumba, itu semua wajib ada. Itulah cara kita 

mensosialisasikan aplikasi kita pelatihan dan lewat media sosial. 

Aplikasi ini masih jauh dari tuntutan kesempurnaan tapi meski 

sangat sederhana tapi bagi kami sangat  efektif karena 

peningkatan kunjungan wisatawan sangat dipengaruhi oleh 

aplikasi ini.” (Wawancara dengan M, 2 Agustus 2022). 

 

Senada dengan ungkapan di atas, Idiwaty, S.S.,MM juga 

mengungkan bahwa: 

“Kalau sosialisasinya, pertama, melalui media sosial seperti 

facebook, instagram, dengan selalu menyertakan tagar 

Bulukumba Tourism. Kedua, setiap kegiatan pelatihan selalu 

disispkan promosi aplikasi Bulukumba Tourism .” (Wawancara 

dengan I, 2 Agustus 2022). 

 

Berdasarkan uraian di atas dijelaskan bahwa bentuk sosialisasi 

yang dilakukan terhadap aplikasi Bulukumva Tourism agar dikenal 

masyarakat luas yaitu melalui pelatihan dan media sosial. Dimana 

setiap diadakan pelatihan selalu menginformasikan kepada peserta 
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tentang adanya aplikasi Bulukumva Tourism dan melalui sosial media 

dengan selalu menyertakan tagar Bulukumba Tourism pada setiap 

postingan dikalangan anak muda.  

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah raga mengakui jika aplikasi 

Bulukumba Tourism masih jauh dari kesempurnaan akan tetapi menurut 

mereka sangat efektif dalam meningkatkan kunjungan wisatawan. 

Namun sebenarnya belum diketahui pasti jika peningkatan kunjungan 

wisatawan disebabkan karena adanya aplikasi tersebut mengingat 

jumlah pengguna aplikasi yang masih sangat sedikit. 

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan Andi Aryono, 

S.IS.,MM, mengungkapkan bahwa: 

“Sosialisasi dilakukan pada saat launching aplikasi Bulukumba 

Tourism di festival Phinisi, selain itu, pernah ikut ajang Anugerah 

Pesona Indonesia (API), waktu itu kita dapat juara 3 tingkat 

Nasional, itu salah satu bentuk sosialisasinya.” (Wawancara 

dengan AA, 2 Agustus 2022). 

 

Berdasarkan uraian di atas dijelaskan bahwa sosialisasi yang 

dilakukan untuk mengenalkan aplikasi ini melalui Festival Phinisi yang 

bertepatan dengan launching aplikasi Bulukumba Tourism. Yang paling 

luas yaitu aplikasi Bulukumba Tourism mengikuti ajang Anugerah 

Pesona Indonesia (API) dan mendapat juara 3 tingkat Nasional. 

c. Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia sebagai pengelola aplikasi menjadi salah 

satu pendukung dalam pengelolaan aplikasi Bulukumba Tourism. 
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Dengan adanya sumber daya yang memadai maka pengelolaan aplikasi 

dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara maksimal.  

Pada pelaksanaan aplikasi, sumber daya manusia yang digunakan 

dalam pengelolan aplikasi Bulukumba Tourism yaitu semua struktural 

yang ada di Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah raga. Akan tetapi, 

segala kewenangan yang berkaitan dengan aplikasi Bulukumba Tourism 

dipegang oleh bidang pemasaran yang dibantu oleh pihak Dinas 

Kominfo sebagai leading sector segala sarana komunikasi IT di 

Kabupaten Bulukumba. Seperti yang dikatakan oleh Dr. Mattampawali. 

As: 

“Yang kita tingkatkan adalah SDM nya, semua pengelola objek 

wisata yang sudah kita bina dalam bentuk Kelompok Sadar 

Wisata sebanyak 24 desa wajib tau semua tentang aplikasi ini, 

Kemudian ada organisasi mitra wisata, semua stakeholder ada 

HPI, HPRI, PORSI, Asosiasi Diving. Pokoknya yang banyak 

mengembangkan aplikasi ini adalah kalangan anak muda, yang 

banyak menggunakan aplikasi ini” (Wawancara dengan M, 2 

Agustus 2022). 

 

Senada dengan ungkapan di atas, Ibu Idiwaty, S.S.,MM juga 

mengungkapkan bahwa: 

“Banyak sekali stakeholder atau mitra-mitra pariwisata, misalnya 

HPI (Himpuna Pariwisata Indonesia), Genpi (Generasi Pesona 

Indonesia), PHRI, Ojek Phinisi, dan Omadompea. Dengan adanya 

aplikasi ini sangat membantu dalam promosi mereka, misalnya 

PHRI kontennya banyak sekali konten tentang hotel, penginapan. 

Itukan sangat berpengaruh dan aplikasi inilah yang menjadi media 

mereka dalam melakukan promosi destinasi wisata.” (Wawancara 

dengan I, 2 Agustus 2022). 

 

Berdasarkan uraian di atas dijelaskan bahwa sumber daya 

manusia yang digunakan dalam pengelolaan aplikasi Bulukumba 
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Tourism adalah tentunya semua struktur Dinas Pariwisata, Pemuda dan 

Olahraga dan mitra pariwisata yang terdiri dari Himpuna Pariwisata 

Indonesia, Generasi Pesona Indonesia), PHRI, PORSI, Asosiasi Diving, 

Ojek Phinisi, dan Omadompea. 

Sementara itu, menurut Andi Aryono, S.IS.,MM terkait sosialisasi 

aplikasi Bulukumba Tourism: 

“Memberikan informasi kepada travel-travel bahwasanya kita ada 

aplikasi Bulukumba Tourism yang bisa di download di playstore, 

terkoneksi dengan link kabupaten dan website Ojek Phinisi.” 

(Wawancara dengan AA, 2 Agustus 2022). 

 

Dari uraian di atas diketahu bahwa bentuk lain dari sosialisasi 

yang dilakukan yaitu melalui penyebaran informasi kepada travel 

tentang adanya aplikasi Bulukumba Tourism yang dapat di 

akses/didownload melalui playstore serta menghubungkan aplikasi 

Bulukumba Tourism pada website Ojek Phinisi dan website kabupaten. 

Berikut ini bagan tim pengelola aplikasi Bulukumba Tourism 

yang diperoleh melalui hasil wawancara dengan informan dari Dinas 

Pariwisata, Pemuda dan Olahraga: 

Gambar 4.3 

Tim Pengelola Bulukumba Tourism 
 

 

 

 

 

Sumber : Olah Data, 2022. 

Dinas Pariwisata, Pemuda 

dan Olahraga 

Project Leader 
Stakeholder (Mitra 

Pariwisata) 
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3. Adaptasi  

Setiap pelayanan tentu saja terdapat permasalahan pada proses 

pelaksanaan pelayanan. Untuk itu, pemberi pelayanan perlu melakukan 

berbagai upaya dalam proses pengelolaanya melalui peningkatan 

kemampuan serta sarana dan prasana untuk penyesuaian terhadap 

kebutuhan pelayanan. 

a. Peningkatan Kemampuan 

Peningkatan kemampuan adalah suatu upaya yang dilakukan 

dalam meningkatkan pengelolaan program sehingga dapat lebih 

memudahkan seseorang individu dalam melakukan atau mengerjakan 

beragam tugas dalam suatu pekerjaan atau suatu penilaian atas program 

tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Dr. Mattampawali. As: 

“Kedepannya dibuat kebijakan anggaran, ini kan anggarannya 

yang paling sedikit, cuma 2.600.000 setiap tahun, tapi efeknya 

besar, sama dengan aplikasi anggarannya cuma 26.000.000 per 

tahun tapi pendapatan yang dimasukkan mencapai 8 milyar per 

tahun, dan baru kita yang punya aplikasi seperti ini, makanya 

kedepannya kita buat kebijakan anggaran untuk lebih 

mengembangkan aplikasi ini misalnya untuk sosialisasi untuk 

membantu kita melakukan pemasaran melalui aplikasi itu” 

(Wawancara dengan M, 2 Agustus 2022). 

 

Senada dengan itu, Ibu Idiwaty, S.S.,MM juga mengungkapkan 

hal yang sama: 

“Dengan fitur-fitur yang kita punya sekarang itu ada 9 fitur, 

tentunya kita berharap itu bisa menjadi/mewakili dalam 

memberikan informasi kepada wisatawan, menjawab pertanyaan-

pertanyaan mereka sebelum masuk ke Bulukumba. Untuk 

kedepannya kita akan melakukan pembaruan anggaran agar 

aplikasi ini lebih baik lagi ke depannya, serta pengembangan 

aplikasi dalam bentuk web yang direncanakan tahun 2023.” 

(Wawancara dengan I, 2 Agustus 2022). 
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Berdasarkan uraian di atas dijelaskan bahwa untuk meningkatkan 

pengelolaan dan kemampuan aplikasi maka ke depannya perlu 

dilakukan pembaharuan/kebijakan anggaran untuk lebih 

mengembangkan aplikasi Bulukumba Tourism agar aplikasi ini menjadi 

lebih baik dan lebih afektif. 

Sementara itu, menurut Andi Aryono , S.IS.,MM bahwa: 

“Setelah pengguna mendownload aplikasi Bulukumba Tourism, 

alhamdulillah selama ini tidak ada trouble pada aplikasi ini, 

teman-teman tetap mengupdate data terbaru ke dalam aplikasi.” 

(Wawancara dengan AA, 2 Agustus 2022). 

 

Dari uraian di atas diketahui bahwa pada pengelolaan aplikasi 

Bulukumba Tourism tidak pernah mengalami trouble, dan pihak 

pengelola selalu mengupdate data terbaru ke dalam aplikasi. 

b. Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasana termasuk juga dalam faktor yang dapat 

mendukung dalam proses pengelolaan aplikasi Bulukumba Tourism 

sebagai media pelayanan informasi karena sarana dan prasana tersebut 

dapat digunakan sebagai peralatan dalam pelaksanaan program seperti 

pembuatan konten,  pembaharuan tampilan, pembaharuan fitur, 

merespon keluhan, dan lain sebagainya. Ketika sarana dan prasana yang 

diperlukan sudah memadai, maka pelayanan yang diberikan kepada 

masyarakat dapat berjalan secara maksimal. Idiwaty, S.S.,MM selaku 

pencetus inovasi aplikasi Bulukumba Tourism mengungkapkan bahwa: 

“Untuk mengakses aplikasi ini tentunya yang butuhkan adalah 

smartphone Android untuk mendownload aplikasi. Komputer 
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untuk mengupdate konten ke dalam aplikasi dan server untuk 

menyimpan data.” (Wawancara dengan I, 2 Agustus 2022). 

 

Dari uraian di atas diketahui bahwa sarana dan prasarana yang 

digunakan dalam proses pengelolaan aplikasi Bulukumba Tourism 

sudah memadai yaitu hanya menggunakan smartphone dan komputer 

untuk konten manajemen sistem serta server untuk penyimpanan data. 

Adapun detail spesifikasi software berdasarkan laporan akhir 

pemeliharaan aplikasi Bulukumba Tourism dapat dilihat pada gambar 

berikut: 

Gambar 4.4 

Spesifikasi Aplikasi Bulukumba Tourism 

 

Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa aplikasi Bulukumba 

Tourism didukung oleh Android OS 5.0 dan yang lebih baru, versi 
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aplikasi 1.2 dan ukuran aplikasi yaitu 6,34 MB. Diketahui pula bahwa 

aplikasi ini telah diupdate pada tahun 2021. 

C. Pembahasan 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara diketahui bahwa Efektivitas 

Aplikasi Bulukumba Tourism Sebagai Promosi Wisata Digital di Kabupaten 

Bulukumba untuk memudahkan wisatawan memperoleh informasi destinasi 

wisata yang ada di Kabupaten Bulukumba.  

Untuk mengukur keefektifan Aplikasi Bulukumba Tourism Sebagai 

Promosi Wisata Digital di Kabupaten Bulukumba digunakan teori pengukuran 

efektivitas menurut Duncan dalam Mokoginta (2021) yaitu pencapaian tujuan, 

integrasi, dan adaptasi. Dari hasil amatan dan wawancara yang dilakukan oleh 

penulis terlihat bahwa: 

1. Pencapaian Tujuan 

Dalam pelaksanaannya terdapat tahapan pelaksanaan aplikasi 

Bulukumba Tourism yang terdiri dari: perencanaan anggaran, penunjukan 

pihak kedua sebagai rekan kerja, berkomunikasi dan berkoordinasi dengan 

rekan kerja, pengambilan data, membangun aplikasi, dan launching aplikasi. 

Sasaran pengguna aplikasi Bulukumba Tourism adalah seluruh 

masyarakat yang mau berkunjung ke Kabupaten Bulukumba. Dari awal 

peluncuran aplikasi Bulukumba Tourism hingga sekarang jumlah 

pengunduh sebanyak ±500 pengguna. Jika dilihat dan dibandingkan dengan 

perjalanan pelaksanaan aplikasi yang sudah berjalan hampir 4 tahun, maka 

jumlah pengguna aplikasi Bulukumba Tourism masih sangat sedikit 
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sehingga dapat dikatakan aplikasi Bulukumba Tourism belum efektif dalam 

pelaksanaannya karena masyarakat yang menggunakan aplikasi Bulukumba 

Tourism masih sedikit.  

Dasar hukum pelaksanaan aplikasi Bulukumba Tourism didasarkan 

pada Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah raga 

Kabupaten Bulukumba, Undang-undang Nomor 9 tahun 2010 tentang 

Kepariwisataan, dan terkait anggaran yakni Perda tentang APBD tahun 

2018 Kabupaten Bulukumba. 

Setelah dilakukan evaluasi terhadap manfaat aplikasi Bulukumba 

Tourism, belum banyak masyarakat yang mengetahui tentang aplikasi 

Bulukumba Tourism, sehingga manfaatnya juga belum dirasakan oleh 

mansyarakat banyak. Jika melihat kondisi ini dapat dikatakan bahwa 

aplikasi ini belum efektif karena belum banyak masyarakat yang 

mengetahui tentang aplikasi Bulukumba Tourism. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Muhammad Alfian (2019) 

yang menyatakan bahwa sasaran pengguna aplikasi Jelajah Bantul yaitu 

seluruh masyarakat yang mau berkunjung ke Bantul. Jumlah pengguna 

mengalami peningkatan setiap tahunya. Berdasarkan laporan terakhir jumlah 

pengguna sebanyak 1630 pengguna. Namun jika dibandingkan dengan lama 

pelaksanaan yang sudah berjalan dua tahun maka aplikasi Jelajah Bantul 

dikatakan tidak efektif karena pengguna aplikasi yang masih dikategorikan 

sedikit. 
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2. Integrasi 

Prosedur pelaksanaan aplikasi Bulukumba Tourism yaitu melalui  

kerjasama antar tim yakni kerjasama dengan Generasi Pesona Indonesia 

(Genpi) selaku mitra dalam pembuatan serta admin pengelola aplikasi 

Bulukumba Tourism, serta dengan beberapa mitra pariwisata yang terbagi 

dalam tim pengelola destinasi, tim pengelola event, tim pengelola media 

sosial, dan tim lain sesuai dengan fitur-fitur yang ada dalam aplikasi. 

Pengenalan aplikasi dilakukan melalui sosialisasi aplikasi Bulukumba 

Tourism melalui pelatihan dan media sosial. Dalam pengelolaan aplikasi 

sudah terdapat sumber daya manusia sebagai pengelola aplikasi semua 

struktur Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan mitra pariwisata yang 

terdiri dari Himpuna Pariwisata Indonesia, Generasi Pesona Indonesia, 

PHRI, PORSI, Asosiasi Diving, Ojek Phinisi, dan Omadompea. Namun 

dalam pelaksanaanya, Dinas Pariwisata masih bergantung pada Genpi 

(Generasi Pesona Indonesia) dalam proses penginputan data sehingga tim 

Genpi selain bertugas dalam pengembangan aplikasi mereka juga menjadi 

admin dalam pengelolaan aplikasi. Namun aplikasi ini dikatakan belum 

belum efektif karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui 

adanya aplikasi Bulukumba Tourism.  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Savira & 

Kurniawan (2021) yang menyatakan bahwa  aplikasi “AKOne MAK’e” 

sebagai inovasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Sukoharjo bertujuan untuk kemudahan mengurus dokumen kependudukan. 
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Tetapi inovasi ini masih terkendala dengan pemahaman masyarakat yang 

kurang terkhusus teknologi informasi dan masyarakat tidak tahu tentang 

keberadaan aplikasi “AKOne MAK’e”. 

3. Adaptasi 

Belum ada peningkatan kemampuan terhadap aplikasi Bulukumba 

Tourism, namun untuk ke depannya akan membuat kebijakan anggaran baru 

dan serta pengembangan aplikasi dalam bentuk web yang direncanakan 

tahun 2023. Namun sejauh ini aplikasi Bulukumba Tourism memberi 

kemudahan bagi wisatawan untuk memperoleh informasi terkait destinasi 

wisata yang ada di Bulukumba. Sarana dan prasarana yang digunakan sudah 

memadai yaitu smartphone, komputer atau laptop, dan server untuk 

penyimpanan data. Hanya dengan mengandalkan smartphone wisatawan 

dapat memperoleh setiap informasi yang diinginkan, sehingga dari segi 

adaptasi dapat dikatakan efektif. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Savira & 

Kurniawan (2021) yang menyatakan bahwa Dilihat dari tingkat keberhasilan 

aplikasi “AKOne MAK’e” memberikan kemudahan pelayanan administrasi 

terkhusus pada bidang pendaftaran kependudukan sehingga bisa dikatakan 

efektif. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan keseluruhan penelitian pada bab pembahasan penelitian 

yang telah dilakukan dengan judul Efektivitas Aplikasi Bulukumba Tourism 

Sebagai Promosi Wisata Digital di Kabupaten Bulukumba, maka peneliti 

menyimpulkan bahwa: 

1. Pencapaian tujuan 

Pengguna aplikasi Bulukumba Tourism masih sangat sedikit, selain itu 

belum banyak masyarakat yang mengetahui tentang aplikasi Bulukumba 

Tourism, sehingga manfaatnya juga belum dirasakan oleh masyarakat 

banyak. Sehingga dapat dikatakan aplikasi Bulukumba Tourism belum 

efektif. 

2. Integrasi 

Pelaksanaan aplikasi Bulukumba Tourism telah sesuai dengan prosedur, dan 

telah disosialisasikan melalui pelatihan dan sosial media serta melibatkan 

beberapa sumber daya manusia sebagai pengelola aplikasi, maka pada 

indikator ini aplikasi Bulukumba Tourism belum efektif karena hanya 

disosialisakan melalui peserta pelatihan saja bukan kepada masyarakat 

secara umum. 

3. Adaptasi 

Aplikasi Bulukumba Tourism mampu memberikan informasi tentang 

destinasi wisata yang ada di Kabupaten Bulukumba sehingga memudahkan 

84 
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wisatawan yang ingin berkunjung ke Bulukumba. Hanya dengan 

menggunakan smartphone, pengguna dapat memperoleh informasi yang 

diinginkan, maka pada indikator ini aplikasi Bulukumba Tourism telah 

efektif. 

B. Saran 

Adapun saran dari penulis untuk pengelola aplikasi Bulukumba Tourism yaitu: 

1. Melakukan kajian terhadap besarnya pengaruh aplikasi Bulukumba Tourism 

terhadap jumlah peningktan kunjungan wisatawan. 

2. Sosialisasi aplikasi lebih ditingkatkan agar masyarakat luas mengetahui 

tentang adanya dan manfaat aplikasi Bulukumba Tourism. 

3. Segera melakukan pengembangan aplikasi berbasis web sehingga keluhan 

pengguna yang malas mendownload dapat teratasi melalui website. 
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