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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Pemerintahan Presiden Joko Widodo menargetkan sektor pariwisata 

sebagai sektor unggulan penyumbang devisa negara; ditargetkan di tahun 2019 

sektor pariwisata akan berada di nomor 1, mengalahkan sektor batubara, migas, 

kelapa sawit, dan karet olahan (yang notabene selama bertahun-tahun menjadi 

tulang punggung perekonomian nasional). 

Kabupaten Malang merupakan daerah pariwisata yang selama ini masih 

dipandang sebelah mata dan “under-rated” sebagai daerah tujuan investasi di 

bidang pariwisata. Saudara-saudara nya di Malang Raya, Kota Malang dan Kota 

Wisata Batu sudah terlebih dahulu menjadi primadona pariwisata Nusantara. 

Namun demikian, beberapa fakta menarik membuat penulis yakin bahwa 

Kabupaten Malang akan menjadi primadona pariwisata Nusantara di Jawa Timur. 

Beberapa hal yang mendorong pertumbuhan kepariwisataan di Malang antara 

lain: 

1. Rencana Induk Pariwisata Nasional Indonesia sesuai PP 50 tahun 2011, 

Singosari, Malang berada di DPN Bromo - Malang dan sekitarnya. 

2. Program Pembangunan Kepariwisataan Nasional era Presiden Jokowi 

2014-2019: Pembangunan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas Nasional, 

Singosari Malang berada di salah satu “10 Bali Baru” Bromo Tengger 

Semeru. 
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3. Akselerasi pembangunan Infrastuktur Nasional di wilayah Malang Raya: 

a. Pembangunan Jalan Tol Surabaya-Malang (direncanakan 

beroperasi 2018) 

b. Perpanjangan Landasan dan Internasionalisasi Bandara 

Abdulrachman Saleh (diperkirakan 2018) 

4. Rencana Kementerian Pariwisata untuk mengusulkan Singhasari 

Integrated Tourism Complex sebagai Kawasan Ekonomi Khusus 

Pariwisata dalam rangka pemusatan kebutuhan amenitas penunjang 

Bromo Tengger Semeru. 

Singosari memiliki lokasi strategis dilalui oleh Jalan Arteri Nasional 

Surabaya-Malang dan akan menjadi semakin strategis pasca pembangunan Tol 

Surabaya Malang; akan berada di tengah entrance/exit Bedali dan Karangploso, 

80 Km dari Kota Surabaya, 5 Km dari Kota Malang, 15 Km dari kota Batu, 15 

Menit dari Bandara Abdul Rachman Saleh (satu-satunya Bandara Komersial di 

Jawa Timur selain Bandara Internasional Juanda, Surabaya); Bandara yang 

berkembang dan direncanakan untuk dijadikan Bandara Internasional. Saat ini 

diterbangi Garuda Indonesia, Citilink, Sriwijaya Air, Wings Air, secara langsung 

menghubungkan Malang dengan Jakarta, Balikpapan, Makassar, dan Bali. 

Pesatnya perkembangan Kota Malang serta letak Kecamatan Singosari 

yang berbatasan langsung dengannya menjadikan seolah-olah Kecamatan 

Singosari menyatu dengan Kota Malang terutama di sepanjang poros jalan raya 

Malang-Surabaya. Karena lokasinya yang strategis, beberapa industri besar dan 

menengah membangun pabriknya di Singosari, antara lain PT. Bentoel, PT. Sido 
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Bangun, PT. Beiersdorf Indonesia, PT. Morodadi Prima, PT. Phillip Morris, PT. 

Indomarine, dan lain-lain. 

Berada ditengah lingkungan hijau yang terproteksi. Singosari 

direncanakan Pemerintah Kabupaten Malang untuk menjadi kota Hijau yang 

hanya memiliki 20% area terhuni, sisanya dipertahankan sebagai Hutan Lindung, 

kawasan pertanian, perkebunan, jalur hijau. Berada di Lereng Gunung Arjuna, 

600-700 dpl, suasana alam yang sangat terjaga dengan pemandangan yang 

indah menawan, didukung dengan kesejukan udara pegunungan (suhu rata-rata 

24-27 derajat Celcius). 

Mayoritas penduduk Singosari perkotaan adalah sebagai buruh dan 

pedagang, sedangkan Singosari pedesaan di dominasi oleh masyarakat 

pertanian yang sangat santun dan ramah. Tanah di sekitar Singosari sangat 

subur dan produktif menjadikannya salah satu andalan lumbung pangan 

Kabupaten Malang. Sebagian besar sawah masih dikerjakan secara tradisional. 

Singosari merupakan pusat pembelajaran Islam, dengan kurang lebih 30 

pesantren di Kecamatan Singosari. Alumni pesantren-pesantren di Singosari 

banyak menjadi tokoh nasional. 

Singosari juga merupakan bagian penting bagi sejarah KOSTRAD. Saat 

ini juga ditempati oleh Markas Divisi Infantri 2 KOSTRAD, Batalyon Armed 1/105 

Kodam Brawijaya, Batalyon Kavaleri 3/Serbu Kodam Brawijaya. Dan di sebelah 

Timur juga menjadi Pangkalan TNI AU Abdul Rachman Saleh. 

Singosari merupakan peninggalan dari Kerajaan Singhasari yang menjadi 

cikal bakal Majapahit. Semangat mempersatukan Nusantara, “Cakrawala 
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Mandala Dwipantara”, terlahir dari Raja Kertanegara dari Singosari, 50 tahun 

sebelum Sumpah Palapa Gajahmada. Singosari dipercaya menurunkan raja-raja 

Jawa. 

Singosari juga melekat dengan legenda Ken Arok dan Kendedes, sebuah 

sejarah dan legenda yang sangat menarik, meliputi percintaan, perebutan tahta 

dan politik, serta ke-ksatria-an. 

Peninggalan bersifat fisik meliputi Candi Singosari (makam Kertanegara), 

Arca Dwarapala (terbesar di Asia), Stupa Sumberawan (petilasan Hayam 

Wuruk), Sumber Nagan, Petirtaan Watu Gede (Pemandian Kendedes). Arca-arca 

Singosari yang sangat berseni tinggi dan sangat dihargai di zamannya dicuri oleh 

bangsa-bangsa penjajah dan saat ini artefak-artefak tersebut tersebar di 

beberapa museum terkemuka di Eropa. 

Kesenian Tradisional masih terpelihara: Jaranan, Bantengan, Ludruk, 

Wayang, Seni Musik Campursari, Keroncong, Seni Keris, dll. Kerajinan 

Tradisional turun–temurun: klompen kayu, Cobek, dan makanan olahan seperti 

keripik buah. 

Kabupaten Malang, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta sesuai dengan 

Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah telah memetakan Singosari 

sebagai salah satu kawasan wisata andalan Kabupaten Malang.  

Di antara 5 wisata andalan lainnya, Pemerintah berencana untuk 

mengutamakan Singosari sebagai prioritas pembangunan kepariwisataan, 

dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut: Pertama, Akses yang dekat 
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dengan Surabaya dan Jalan Arteri Nasional sehingga mudah dijangkau dan tidak 

membutuhkan pembangunan infrastruktur dalam nominal yang besar. Singosari 

juga sangat dekat dengan Bandara Abdul Rachman Saleh. 

Kedua, Kabupaten Malang, bersama dengan Kabupaten Probolinggo, 

Pasuruan, dan Lumajang akan menggunakan Gunung Bromo sebagai ikon 

promotif dan magnet kunjungan wisata. Dibandingkan dengan tiga Kabupaten 

lainnya, Malang memiliki kondisi alam dan jalur geografis yang paling indah dan 

alami untuk mencapai Gunung Bromo. Selain itu, jalur Malang-Bromo juga relatif 

lebih pendek daripada akses dari Probolinggo (separuh jarak) ditambah dengan 

konektivitas dari Bandara Abdul Rachman Saleh, Bromo sangat mudah 

dijangkau dari Kabupaten Malang. Dengan alasan itu, Pemerintah Kabupaten 

Malang berharap dapat mengembangkan kepariwisataan Kabupaten Malang 

pertama-tama melalui wisata transit menuju Gunung Bromo, dimana saat ini 

transit tersebut banyak dinikmati oleh Kota Malang, Kota Batu, Kota Surabaya, 

dan Tretes, Pasuruan. 

Ketiga, Singosari juga merupakan calon destinasi Kabupaten Malang 

yang strategis dipandang dari jumlah traffic wisatawan, karena sebelum 

mencapai Kota Malang dan Kota Batu (yang mana keduanya sangat 

berkembang dalam pariwisata), wisatawan harus terlebih dahulu melewati 

Singosari. Sehingga diharapkan pembangunan kepariwisataan di Singosari dapat 

memanfaatkan padatnya wisatawan Kota dan Kota Batu. 

Keempat, Singosari juga dinilai memiliki nilai jual sejarah dan budaya 

yang sangat tinggi. Siapa yang tidak tahu mengenai sejarah Kerajaan Singosari 

dengan Ken Arok dan Kendedes-nya. 
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 Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Malang memperhatikan dengan 

sungguh-sungguh pembangunan kepariwisataan di kecamatan Singosari dengan 

penyelesaian Perda Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan dan Pedesaan 

Singosari, dimana di dalamnya mengedepankan perlindungan kawasan dan 

kebijakan-kebijakan yang berpihak terhadap pengembangan destinasi wisata. 

Selain daripada itu, di Singosari, Pemerintah Kabupaten Malang berencana 

untuk membangun Malang Cultural Center, sebagai pusat fasilitas wisata budaya 

terpadu. 

Singhasari Residence, dibangun oleh PT. Intelegensia Grahatama sejak 

tahun 2007, memiliki visi dan misi untuk membangun sebuah daerah bernuansa 

wisata. Di atas lahan kurang lebih 200 Hektar, PT.Intelegensia Grahatama telah 

berhasil mewujudkan sebuah populasi di atas lahan-lahan yang tadinya adalah 

lahan perkebunan tebu dan sebagian lahan tidur. Dengan konsep dan desain 

perencanaan yang cermat, PT. Intelegensia Grahatama telah mempersiapkan 

Singhasari Residence untuk menjadi kawasan wisata terpadu berskala 

Internasional layaknya Kompleks Nusa Dua, Bali, yang dibangun oleh Bali 

Tourism Development Corporation. Di samping mempersiapkan fisik lahan dan 

perencanaan kawasan, serta melakukan upaya penghijauan dengan sepenuh 

hati, PT. Intelegensia Grahatama telah menjadi motor untuk mempersatukan 

stakeholder pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Malang antara lain: 

Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Praktisi dan Pelaku usaha Pariwisata, 

serta masyarakat sekitar. Pada akhir 2013, David Santoso, Direktur Utama PT. 

Intelegensia Grahatama dipercaya memimpin Badan Promosi Pariwisata Daerah 

Kabupaten Malang. 
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Singhasari Integrated Tourism Complex membaca dan memanfaatkan 

peluang tersebut di atas dengan merencanakan pendirian berbagai amenitas 

penunjang pariwisata secara tersentral dan integratif. Diharapkan, dengan 

peningkatan kunjungan wisatawan asing dari 250 ribu menjadi 1 juta, ekosistem 

pariwisata terpadu di Singhasari dapat meraih market share yang signifikan. 

Di atas Lahan Singhasari Residence akan dibangun Hotel X yang 

dibangun untuk menjawab kebutuhan dan arah pengembangan wisata 

Kabupaten Malang yang akan menjadikan Malang sebagai daerah tujuan wisata. 

“Javanese-Colonial” boutique hotel yang mempunyai view keindahan alam 

sawah yang permai dan keindahan kota malang  ini mengangkat tema : Luxury, 

Ethnic, Eco Green Hotel. Boutique Hotel X yang akan dibangun diatas lahan 

seluas kurang lebih 1 hektar ini memiliki kapasitas 80 kamar. Boutique Hotel X ini 

mempunyai positioning “Your preferred Boutique Dutch-Colonial Hotel for an 

unforgettable Nostalgic Experience of Java”. Boutique Hotel X  bercita-cita 

menjadi preferred boutique hotel bagi customer yang mendambakan pengalaman 

yang lebih melalui konsep dan desain yang unik, menghadirkan suasana 

nostalgia kolonial, dengan tingkat pelayanan yang prima dan bersahabat.  

 Saat ini di seluruh Kabupaten Malang belum tersedia boutique hotel, 

yang ada hanyalah hotel, penginapan dan guest house. Dengan potensi 

wisatawan mancanegara yang datang secara rutin melalui program Java 

Overland Tour, dipastikan kebutuhan akomodasi untuk transit menuju Bromo 

akan terus meningkat. Tamu-tamu mancanegara tersebut tentunya 

membutuhkan akomodasi berstandarisasi, pelayanan yang hospitable, dan 

inovasi serta kreativitas suguhan aktivitas dan pertunjukan. 
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Kompetitor  secara langsung boutique hotel X bisa dikatakan tidak ada, 

karena jarak radius di daerah Singosari tidak ada hotel yang sama persis dengan 

boutique hotel X. Tetapi jika dilihat kompetitor terdekat boutique hotel X adalah 

Hotel Tugu Malang. Tetapi itupun sebenarnya berbeda produk. Namun jika 

menyebutkan kompetitor terdekatnya adalah Hotel Tugu Malang. 

Hotel Tugu Malang  terletak di Jalan Tugu no 3, Malang. Hotel yang 

bertemakan Tugu Malang houses a vast, priceless collection of antique 

influenced by the Javanese Babah peranakan ini mengklaim dirinya tidak 

sekedar hotel, tetapi menyajikan pengalaman yang indah dan penting dalam 

keindahan kekayaan sejarah Jawa. 

Hotel Tugu telah memiliki nama besar dan jaringan hotel dibawah nama 

Hotel Tugu yang berada di beberapa kota di Indonesia. Hotel Tugu juga 

mempunyai beberapa kantor resprentative di Luar Negeri. Dengan memiliki 

kantor  perwakilan di luar negeri, Hotel Tugu Malang dapat menjaring pangsa 

pasar luar negeri dengan lebih mudah. Hotel Tugu Malang juga memperkenalkan 

hotel mereka dengan berbagai media surat kabar, majalah maupun internet. 

Hotel Tugu bekerjasama dengan berbagai travel agent baik dari dalam maupun 

luar negeri untuk memasarkan hotelnya. Hotel Tugu Malang juga rajin 

menyelenggarakan acara di hotel mereka sebagai salah satu media promosi 

mereka. 

Boutique Hotel X merencanakan produk mereka melalui media surat 

kabar, majalah, baliho, website, promosi internet lainnya. Boutique Hotel X 

bekerja sama dengan travel agent domestik dan internasional untuk menjaring 

pangsa pasar dalam dan luar negeri. Boutique Hotel X juga akan bekerjasama 
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dengan berbagai maskapai penerbangan untuk memperkenalkan produk 

mereka. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian ini akan 

mengambil judul “Perencanaan Promosi Boutique Hotel X”. 

1.2  Perumusan Masalah 

Bagaimana merencanakan promosi Boutique Hotel X? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan merencanakan promosi Boutique Hotel X.  

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

1.    Sarana menambah pengetahuan dalam perencanaan promosi boutique  

hotel  supaya dapat bertahan ditengah persaingan yang ada. 

2.       Sumber referensi yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.     Menambah ilmu bagi peneliti dalam menentukan perencanaan promosi 

boutique hotel untuk dapat bersaing di industri perhotelan. 

2.   Menambah wawasan bagi para pengusaha untuk mengenal kondisi 

persaingan pasar serta bahan pertimbangan dalam menentukan 

perencanaan promosi untuk dapat bertahan dan bersaing di tengah 

persaingan yang ada. 
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1.5 Batasan Penelitian  

Penelitian ini dilakukan dari Oktober 2014 s/d November 2017. Bahwa penelitian 

ini adalah perencanaan untuk pembukaan boutique hotel Sehingga hotel ini 

belum di realisasikan. 


