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Untuk mengkoordinir suatu program atau kegiatan yang sesuai dengan 

tujuan organisasi, setiap organisasi memerlukan pengelolaan komunikasi 

organisasi. Begitu pula dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 

Karanganyar yang juga membutuhkan pengelolaan komunikasi organisasi yang 

baik untuk mengembangkan Sapta Tirta Pablengan yang merupakan satu-

satunya objek wisata yang dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Karanganyar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengelolaan komunikasi organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Karanganyar dalam mengembangkan objek wisata Sapta Tirta 

Pablengan. 

Metode dasar penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, 

yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang 

alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci. Sedangkan metode 

risetnya adalah studi kasus tunggal holistik, yaitu studi kasus yang hanya 

menggunakan satu unit analisis. Teknik penentuan informan menggunakan 

teknik purposive, yaitu menyeleksi orang-orang atas dasar kriteria-kriteria 

tertentu yang dibuat oleh peneliti berdasarkan tujuan penelitian. 

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini bahwa pengelolaan 

komunikasi organisasi yang dijalankan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Karanganyar dalam mengembangkan objek wisata Sapta Tirta 

Pablengan sudah cukup baik dan sesuai dengan prosedur, yaitu dimulai dari 

menyusun perencanaan, melaksanakan kegiatan yang direncanakan, serta 

mengevaluasi kegiatan yang sudah dilaksanakan. Meskipun ada beberapa 

hambatan yang dialami, tapi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 

Karanganyar dapat menentukan atau mencari solusi yang dirasa tepat untuk 

mengatasi hambatan tersebut. 

 

Kata kunci: Kebijakan pariwisata, Komunikasi organisasi, dan Pengelolaan 

komunikasi organisasi. 

 

 



ABSTRACT 

 

Vinna Rahmawati 

Bluequtuque@yahoo.com 
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Communication Department of Tourism and Culture District of 

Karanganyar in Developing Attractions Sapta Tirta Pablengan, Thesis, 

Communication Science Program, Concentration Public Relations and 

Marketing Communication, Faculty of Communication and Informatics, 

University Muhammadiyah of Surakarta, 2012. 

 

To coordinate a program or activity in accordance with the goals of the 

organization, each organization requires organizational communication 

management. So it is with the Department of Tourism and Culture district of 

Karanganyar that also requires good management of organizational 

communication to develop the Sapta Tirta Pablengan which is the only attraction 

that is managed by the Department of Tourism and Culture District of 

Karanganyar. The purpose of this study is to investigate the management of 

organizational communications Tourism and Culture District of Karanganyar in 

developing the Sapta Tirta Pablengan attractions. 

The basic method of this study using a qualitative descriptive method, the 

research methods used to examine the condition of natural objects, where the 

researcher is a key instrument. While the method of research is a holistic single 

case study, the case studies that use only one unit of analysis. The technique of 

determining the informant using purposive technique, which is selected on the 

basis of those certain criteria made by researchers based on research objectives. 

Conclusions can be drawn from this research that the management of 

organizational communication which is run by the Department of Tourism and 

Culture District of Karanganyar in developing attraction Sapta Tirta Pablengan is 

good enough and in accordance with the procedure, beginning from the planning, 

carrying out planned activities, and evaluate activities been implemented. 

Although there are several barriers they experience, but the Department of 

Tourism and Culture district of Karanganyar may determine or find a solution that 

seems right to overcome these obstacles. 

 

Keywords: tourism policy, organizational communication, and management of 

organizational communication. 

 

 

 

 



PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Karanganyar perlu penanganan 

untuk dikembangkan, karena sektor pariwisata adalah salah satu sektor andalan 

untuk menambah pemasukan pendapatan daerah selain sektor industri dan sektor 

pertanian. Hal tersebut sesuai dengan identitas Kabupaten Karanganyar yaitu 

INTANPARI (Industri-Pertanian-Pariwisata). Pemerintah daerah Kabupaten 

Karanganyar mempunyai suatu lembaga yang bertugas untuk mengelola, 

mengembangkan, melestarikan, serta mempromosikan pariwisata di Karanganyar, 

yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Karangannyar. 

Satu-satunya objek wisata di Karanganyar yang dikelola oleh Pemerintah 

daerah Kabupaten Karanganyar adalah Sapta Tirta Pablengan. Sedangkan objek 

wisata lain ada yang dikelola oleh swasta dan ada juga yang bekerja sama dengan 

pihak lain dengan sistem bagi hasil. Seperti air terjun Grojogan Sewu dan 

Agrowisata Sondokoro yang dikelola oleh PT. Duta Indonesia Jaya, objek wisata 

candi dikelola bersama-sama dengan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala 

(BP3) Jawa Tengah, serta air terjun Jumog dan Parang Ijo yang dikelola bersama-

sama dengan Pemerintah Desa setempat. 

Berikut ini dapat dilihat data jumlah pengunjung dan jumlah pendapatan 

objek wisata Sapta Tirta Pablengan tahun 2009 dan 2010 berdasarkan data 

statistik Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar dalam buku 

Statistik Pariwisata Kabupaten Karanganyar Tahun 2010, yaitu sebagai berikut : 

 



Tabel 1 

Data Jumlah Pengunjung dan Pendapatan Objek Wisata Sapta Tirta 

Pablengan Tahun 2009-2010 

No Tahun Jumlah Pengunjung Jumlah Pendapatan 

1 2009 4.206 orang Rp 12.921.000,00 

2 2010 4.468 orang Rp 14.928.000,00 

Kenaikan 262 orang Rp 2.007.000,00 

 (Sumber: Statistik Pariwisata Kabupaten Karanganyar Tahun 2010) 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah pengunjung objek 

wisata Sapta Tirta Pablengan dari tahun 2009 ke tahun 2010 mengalami 

peningkatan, yaitu 262 orang. Selain itu, jumlah pendapatannya pun juga 

mengalami kenaikan, yaitu sebesar 2.007.000 rupiah. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa objek wisata Sapta tirta Pablengan sudah dikelola dengan baik oleh Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar, sehingga jumlah 

pengunjung dan pendapatan di objek wisata tersebut selalu meningkat. 

Sebagai pengelola objek wisata Sapta Tirta Pablengan, Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Karanganyar merasa perlu untuk mengembangkan objek 

wisata tersebut, agar Sapta Tirta Pablengan benar-benar menjadi objek wisata 

unggulan Kabupaten Karanganyar yang memiliki banyak pengunjung, baik 

wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara pada tahun-tahun 

berikutnya, sehingga bisa memberikan pemasukan pendapatan daerah secara 

maksimal. Oleh karena itu, agar dapat mengembangkan objek wisata Sapta Tirta 

Pablengan sesuai dengan keinginan para pengunjung, Dinas Pariwisata dan 



Kebudayaan Kabupaten Karanganyar membutuhkan koordinasi serta komunikasi 

yang efektif antar anggota organisasi. 

Untuk mengkoordinir suatu program atau kegiatan yang sesuai dengan 

tujuan organsasi, sebuah organisasi memerlukan pengelolaan komunikasi 

organisasiyang baik. Pengelolaan komunikasi organisasi berarti melakukan 

perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi terhadap berbagai kegiatan 

komunikasi yang dilakukan oleh organisasi. Sebagaimana pengelolaan 

komunikasi organisasi yang sudah dijalankan Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Karanganyar dalam rangka mengembangkan objek 

wisata Sapta Tirta Pablengan. Hal tersebut ditunjukkan dengan meningkatnya 

jumlah pengunjung objek wisata Sapta Tirta Pablengan dari tahun 2009 ke 

tahun 2010. 

Dari uraian dia atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang 

Pengelolaan Komunikasi Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 

Karanganyar dalam Mengembangkan Objek Wisata Sapta Tirta Pablengan. 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan komunikasi 

organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar dalam 

mengembangkan objek wisata Sapta Tirta Pablengan. 

 

 

 

 



TINJAUAN PUSTAKA 

A. Komunikasi Organisasi 

Menurut Book ada sebuah definisi yang dibuat oleh kelompok sarjana 

komunikasi yang mengkhususkan diri pada studi komunikasi antar manusia 

(human communication) yang menyatakan bahwa: 

“Komunikasi adalah suatu transaksi, proses simbolik yang menghendaki 

orang-orang mengatur lingkungannya dengan (1) membangun hubungan 

antar sesama manusia (2) melalui pertukaran informasi (3) untuk 

menguatkan sikap dan tingkah laku orang lain (4) serta berusaha 

mengubah sikap dan tingkah laku itu” (dalam Cangara, 2006: 18-19) 

 

Definisi komunikasi tersebut menunjukkan bahwa komunikasi adalah 

aktivitas yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. 

Tanpa komunikasi tidak akan ada aktivitas yang terorganisir, terutama dalam 

sebuah perusahaan atau organisasi. Peranan komunikasi yang efektif merupakan 

salah satu syarat untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. 

Pengertian organisasi menurut Wright adalah suatu bentuk sistem terbuka 

dari aktivitas yang dikoordinasi oleh dua orang atau lebih untuk mencapai suatu 

tujuan bersama (dalam Muhammad, 2007: 24). Definisi tersebut menjelaskan 

bahwa sebuah organisasi merupakan suatu sistem yang mempunyai karakteristik 

tertentu yaitu, memiliki struktur, tujuan yang harus dicapai bersama, saling 

berhubungan satu bagian dengan bagian lain dan tergantung pada komunikasi 

antar anggota organisasi untuk mengkoordinasikan aktivitas dalam organisasi 

tersebut.  

 

 



Goldhaber memberikan definisi komunikasi organisasi sebagai berikut: 

“organizational communications is the process of creating and 

exchanging message whitin a network of interdependent 

relationship to cope with environmental uncertainty” 

 

Atau dengan kata lain, komunikasi organisasi adalah proses menciptakan 

dan saling menukar pesan dalam satu jaringan hubungan yang saling tergantung 

satu sama lain untuk mengatasi lingkungan yang tidak pasti atau yang selalu 

berubah-ubah (dalam Muhammad, 2007: 67). 

Dari definisi yang dikemukakan oleh Goldhaber tersebut, maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa komunikasi organisasi merupakan proses saling 

menukar informasi dalam sebuah organisasi yang meliputi komunikasi internal, 

komunikasi eksternal dan komunikasi pribadi antar anggota organisasi, baik yang 

bersifat formal maupun informal untuk mengurangi ketidakpastian. 

Penelitian ini mengguanakan dua teori organisasi, diantaranya sebagai 

berikut: 

1. Teori Berorganisasi 

Teori ini dikemukakan oleh Karl Weick. Teori ini sangat penting 

dalam bidang komunikasi, karena teori ini menggunakan komunikasi 

sebagai sebuah dasar bagi pengorganisasian manusia dan memberikan 

sebuah dasar pemikiran untuk memahami bagaimana manusia berorganisasi. 

Menurut Weick, organisasi bukanlah susunan yang terbentuk oleh posisi 

atau peranan, tetapi oleh aktivitas komunikasi. Ketika manusia melakuakan 

interaksi sehari-hari, kegiatan mereka menciptakan organisasi. Semua 



perilaku dihubungkan karena perilaku seseorang bergantung pada perilaku 

orang lain (dalam Littlejohn, 2009: 364-365). 

Teori Weick digunakan dalam penelitian ini karena teori tersebut lebih 

mengutamakan komunikasi dan koordinasi daripada otoritas sebagai sebuah 

dasar berorganisasi, seperti komunikasi organisasi yang dijalankan pada 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar. Selain itu teori 

tersebut berkaitan dengan perencanaan komunikasi organisasi yang 

merupakan bagian dari pengelolaan komunikasi organisasi. 

Perencanaan adalah langkah awal dalam usaha mencapai suatu 

kegiatan, tak terkecuali kegiatan komunikasi pada sebuah organisasi 

pariwisata, dalam hal ini adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Karanganyar. Kegiatan perencanaan komunikasi organisasi 

tersebut dibutuhkan dalam rangka untuk mengembangkan objek wisata 

Sapta Tirta Pablengan agar bisa menjadi salah satu objek wisata unggulan di 

Kabupaten Karaganyar. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menganalisis 

masalah yang sedang terjadi di obyek wisata Sapta Tirta Pablengan 

sehingga memerlukan pengembangan. Langkah ini merupakan tahap awal 

yang sangat menentukan arah dan tujuan perencanaan. Selanjutnya adalah 

menentukan tindakan apa saja yang akan dilakukan ketika pelaksanaan 

komunikasi organisasi. 

2. Teori Kendali Organisasi 

Teori ini dikemukakan oleh Philip Tompkins dan George Cheney. 

Tompkins dan Cheney mengatakan bahwa mereka tertarik dalam cara-cara 



komunikasi biasa membentuk kendali atas pegawai. Kendali dinyatakan 

dalam organisasi dengan empat cara. Pertama, kendali sederhana (simple 

control), atau penggunaan kekeuasaan yang langsung dan terbuka. Kedua, 

kendali teknis (technical control), atau penggunaan alat-alat dan teknologi. 

Bentuk kendali yang ketiga adalah birokrasi yang merupakan penggunaan 

prosedur organisasi dan aturan-aturan formal. Keempat adalah kendali 

konsertif (concertive control), yaitu penggunaan hubungan interpersonal dan 

kerjasama tim sebagai sebuah cara kendali. Dalam organisasi konsertif, 

aturan dan regulasi yang tertulis jelas, digantikan oleh pemahaman 

pemaknaan nilai, objektif, dan cara-cara pencapaian bersama sejalan dengan 

apresiasi yang mendalam untuk misi organisasi (dalam Littlejohn, 2009: 

378).  

Selain menggunakan teori Weick tentang berorganisasi, penelitian ini 

juga menggunakan teori Kendali Organisasi yang dikemukakan oleh 

Tompkins dan Cheney dengan alasan teori tersebut berhubungan dengan 

pelaksanaan dan evaluasi komunikasi organisasi yang merupakan lanjutan 

dari rangkaian pengelolaan komunikasi organisasi. Pelaksanaan komunikasi 

organisasi merupakan tahap di mana rencana program komunikasi yang 

telah ditetapkan dilaksanakan atau diimplementasikan ke dalam suatu 

bentuk program aksi sebagai langkah nyata pemecahaan masalah yang 

sedang dihadapi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Salah satu 

tindakan yang dapat dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Karanganyar sebagai wujud implementasi dari perencanaan yang 



sudah dibuat adalah dengan cara mengadakan pertemuan atau rapat dan 

koordinasi dengan anggota organisasi untuk membahas masalah 

pengembangan objek wisata Sapta Tirta Pablengan. 

Selain itu, dalam pengelolaan komunikasi organisasi harus 

mengadakan evaluasi terhadap program komunikasi untuk mengetahui 

apakah pelaksanaan komunikasi dalam sebuah organisasi tersebut dapat 

berjalan sesuai dengan yang direncanakan atau tidak. Evaluasi komunikasi 

organisasi merupakan suatu tahapan yang dilaksanakan untuk menentukan 

atau memperlihatkan nilai suatu program komunikasi termasuk hasil atau 

dampak pelaksanaannya. 

Seperti halnya dengan organisasi-organisasi yang lain, Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar juga perlu untuk 

melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan komunikasi organisasi serta 

program dan kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk mengembangkan 

objek wisata Sapta Tirta Pablengan. Sebab, melalui evaluasi Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar akan mengetahui 

kegiatan yang sudah maupun yang belum dijalankan, hambatan-hambatan 

yang dialami ketika menjalankan kegiatan tersebut, sehingga dapat 

ditentukan langkah-langkah selanjutnya yang seharusnya dilakukan. 

B. Kebijakan Pariwisata 

Dye menyebutkan makna kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk 

melakukan atau tidak melakukan sesuatu (whatever government chooses to do or 

not to do) (dalam Abidin, 2002: 20). Kebijakan mencakup keterkaitan antara 



kehendak, tindakan, dan hasil (Heywood, 1997:382). Pada level kehendak, 

kebijakan terefleksikan pada sikap, misalnya pernyataan Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Karanganyar tentang pengembangan objek wisata sapta 

Tirta Pablengan yang akan dilakukannya. Pada level tindakan, kebijakan 

terefleksikan pada perilaku, yaitu apa yang benar-benar dilakukan oleh Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar untuk mengembangkan 

objek wisata Sapta Tirta Pablengan. Sedangkan pada level hasil, kebijakan 

terefleksikan pada konsekuensi dari tindakan-tindakan yang dilakukan, misalnya 

meningkatnya jumlah pengunjung pada objek wisata Sapta Tirta Pablengan. 

Kebijakan pariwisata merupakan tanggung jawab penting yang harus 

dilakukan oleh pemerintah daerah yang ingin mengembangkan atau 

mempertahankan pariwisata sebagai bagian yang integral dalam perekonomian 

pada masing-masing daerah. Kebijakan pariwisata menunjukkan tujuan-tujuan 

dan arah, strategi dan sasaran yang dilakukan untuk mewujudkan kemajuan-

kemajuan dan pembangunan yang diinginkan masyarakatnya. 

Dinas pariwisata adalah suatu badan yang langsung bertanggung jawab 

terhadap perumusan dan pelaksanaan kebijakan pariwisata pada suatu daerah. 

Agar bisa berfungsi secara efektif dalam upaya mengembangkan objek wisata, 

dinas pariwisata harus mempunyai (Mill, 2000:153): 

1. Otoritas mengambil inisiatif melakukan perubahan yang diperlukan 

untuk memperluas kegiatan pariwisata di masa depan. 



2. Dukungan penuh dari pemerintah bersama-sama dengan kemampuan 

mempengaruhi pada beragam departemen pemerintah yang 

mempunyai pengaruh pada pariwisata. 

3. Dukungan dari pelaku bisnis swasta yang mempunyai kegiatan dalam 

bidang pariwisata. 

4. Anggaran yang cukup untuk melaksanakan tugas yang diembannya. 

5. Staf yang berpengalaman. 

Selain itu, komunikasi yang efektif juga sangat dibutuhkan oleh dinas 

pariwisata untuk berkoordinasi dengan semua pihak dalam rangka 

mengembangkan objek wisata di suatu daerah. Begitu juga dengan Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar sebagai organisasi pengelola 

objek wisata Sapta Tirta Pablengan yang juga membutuhkan komunikasi yang 

baik antar anggota organisasi serta pihak lain diluar organisasi untuk memperoleh 

informasi yang dibutuhkan untuk membuat kebijakan, program, tugas, serta 

kegiatan sebagai upaya untuk mengembangkan objek wisata Sapta Tirta 

Pablengan tersebut. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode dasar kualitatif yang bersifat deskriptif, 

yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang 

dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan 

sebagainya secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan 

bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan 

berbagai metode alamiah (Moleong, 2007: 6). 



Peneliti memilih jenis kualitatif yang bersifat deskriptif karena peneliti 

hanya ingin memaparkan situasi  dari sebuah objek penelitian, mendeskripsikan 

secara terperinci dan mendalam mengenai kondisi yang terjadi di lapangan, dalam 

hal ini adalah pengelolaan komunikasi organisasi Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Karanganyar dalam mengembangkan objek wisata Sapta 

Tirta Pablengan.  

Sedangkan untuk metode riset, peneliti menggunakan metode studi kasus, 

yaitu suatu inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena di dalam konteks 

kehidupan nyata bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tak tampak 

dengan tegas dan di mana multi sumber bukti dimanfaatkan. Sedangkan tipe yang 

digunakan adalah studi kasus tunggal holistik, yaitu studi kasus yang hanya 

menggunakan satu unit analisis (Yin, 2008: 18). 

Peneliti menggunakan tipe studi kasus tunggal holistik karena peneliti hanya 

mengkaji satu unit analisis, dalam hal ini peneliti hanya berfokus pada 

pengelolaan komunikasi organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 

Karanganyar dalam mengembangkan objek wisata Sapta Tirta Pablengan. 

HASIL PENELITIAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan 

bahwa pengelolaan komunikasi organisasi pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Karanganyar sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur, 

yaitu terdiri dari perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi. Hasil penelitian tersebut 

adalah sebagai berikut: 

 



A. Perencanaan 

Sebelum membahas masalah pengembangan objek wisata Sapta Tirta 

Pablengan, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar 

terlebih dahulu membuat perencanaan, yaitu dengan menyusun semua informasi 

yang diperoleh dengan dibantu oleh sekretaris, baik informasi yang berasal dari 

petugas yang bekerja di objek wisata Sapta Tirta Pablengan maupun dari staf dan 

karyawan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar itu sendiri. 

Informasi tersebut yang nantinya akan dibahas dalam rapat untuk menentukan 

kegiatan apa yang akan dilakukan selanjutnya. 

Dari informasi-informasi yang sudah diperoleh kepala dinas, maka kepala 

dinas menentukan pilihan untuk mengembangkan objek wisata Sapta Tirta 

Pablengan agar bisa bersaing dengan objek wisata lain. Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Karanganyar akan mengembangkan objek wisata Sapta 

Tirta Pablengan sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat atau wisatawan 

dengan cara melakukan survei terlebih dahulu kepada masyarakat untuk 

mengetahui apa yang sebenarnya diinginkan dan diharapkan oleh masyarakat dari 

sebuah objek wisata Sapta Tirta Pablengan. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar bertanggung jawab 

terhadap objek wisata yang dikelolanya dan peduli dengan kebutuhan pasar. 

Karena mereka sadar bahwa pariwisata adalah salah satu aspek yang 

menyumbang pendapatan daerah Kabupaten Karanganyar. 

Untuk membahas masalah pengembangan obyek wisata Sapta Tirta 

Pablengan, Kepala dinas memilih untuk mengadakan rapat dan koordiasi dengan 



staf dan karyawannya, seperti kata pepatah “dua kepala lebih baik dari pada satu 

kepala”. Selain itu juga berkoordinasi dengan pihak di luar dinas untuk 

mendukung kegiatan pengembangan objek wisata Sapta Tirta Pablengan. Rapat 

tersebut dilakuakan untuk menentukan sasaran dan tujuan serta merumuskan 

masalah, sehingga nantinya akan dapat diambil keputusan yang disepakati 

bersama sesuai dengan visi misi dari pengembangan objek wisata Sapta Tirta 

Pablengan. 

B. Pelaksanaan 

Untuk mengembangkan objek wisata Sapta Tirta Pablengan tidak hanya 

dilakukan rapat saja, tapi terkadang Kepala Dinas juga memberikan perintah 

secara langsung baik secara lisan maupun tertulis kepada staf dan karyawannya. 

Perintah atau tugas secara tertulis disampaikan melalui surat tugas atau disposisi 

surat yang diberikan kepada bidang yang bersangkutan.  

Dalam mengembangkan objek wisata Sapta Tirta Pablengan, Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar lebih mengutamakan 

nilai-nilai bersama, kerja sama tim dan interaksi interpersonal seluruh staf dan 

karyawan. Selain melakukan koordinasi dengan staf dan karyawan, Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar juga bekerja sama dengan 

pihak ke tiga dalam rangka melaksanakan program pengembangan objek 

wisata Sapta Tirta Pablengan, diantaranya Bappeda (Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah), PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia), 

Perhutani serta dengan masyarakat sekitar desa Pablengan. 

 



C. Evaluasi 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar rutin melakukan 

evaluasi untuk mengetahui apakah kegiatan dapat dilakukan dengan baik, kegiatan 

apa yang belum dapat terlaksana, hal-hal apa saja yang masih kurang, sehingga 

nanti kedepannya dapat dilakukan perbaikan. Evaluasi tersebut diharapkan dapat 

menjadi tolak ukur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar 

untuk melakukan kegiatan selanjutnya dalam rangka mengembangkan obyek 

wisata Sapta Tirta Pablengan. Kegiatan evaluasi juga dapat digunakan untuk 

mengetahui apa saja hambatan yang dialami, sehingga dapat dicari solusi yang 

tepat untuk mengatasi hambatan tersebut. 

Ketidakhadiran staf atau karyawan menjadi salah satu hambatan ketika 

melaksanakan program dan kegiatan untuk mengembangkan obyek wisata Sapta 

Tirta Pablengan. Oleh karena itu, agar program atau kegiatan tersebut dapat tetap 

terlaksana, kepala dinas harus mengalihkan perintah atau tugas kepada staf lain 

yang masih dalam satu bidang. 

Hambatan tidak hanya dialami oleh kepala dinas dan kepala bidang saja, 

tetapi juga dialami oleh staf serta karyawan yang lain. Dalam upaya 

pengembangan obyek wisata Sapta Tirta Pablengan, staf dan karyawan Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar terkadang mengalami 

hambatan mengenai masalah pemberian tugas atau perintah yang tidak detail dari 

kepala dinas atau kepala bidangnya masing-masing. Untuk mengatasi hambatan 

tersebut biasanya mereka sharing atau berkoordinasi dengan staf dalam satu 

bidang. 



KESIMPULAN 

Kesimpulan yang dapat diambil mengenai pengelolaan komunikasi 

organisasi yang dijalankan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 

Karanganyar dalam mengembangkan objek wisata Sapta Tirta Pablengan yang 

dimulai dari menyusun perencanaan, melaksanakan kegiatan yang direncanakan, 

serta mengevaluasi kegiatan yang sudah dilaksanakan, diantaranya sebagai 

berikut: 

a. Perencanaan 

Sebelum membahas masalah pengembangan objek wisata Sapta Tirta 

Pablengan, Kepala Disparbud Karanganyar terlebih dahulu membuat 

perencanaan, yaitu dengan menyusun semua informasi yang diperoleh 

dengan dibantu oleh sekretaris. Informasi tersebut yang nantinya akan 

dibahas dalam rapat untuk menentukan kegiatan apa yang akan dilakukan 

selanjutnya. Kemudian kepala  dinas menyusun seragkaian pertemuan 

atau rapat guna membahas masalah pengembangan Sapta Tirta 

Pablengan dari informasi-informasi yang sudah diperoleh sebelumnya. 

b. Pelaksanaan 

Kepala dinas mengadakan rapat dengan staf dan karyawan Disparbud 

Karanganyar serta memberikan tugas atau perintah secara langsung 

kepada staf dan karyawan untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka 

mengembangkan objek wisata Sapta Tirta Pablengan, baik secara lisan 

maupun tertulis dengan menggunakan surat tugas atau disposisi surat 

yang diberikan kepada bidang yang bersangkutan. Selain itu, Disparbud 



Karanganyar juga berkoordinasi dengan pihak ketiga dalam rangka 

mengembangkan objek wisata Sapta Tirta Pablengan, diantaranya 

Bappeda, PHRI, Perhutani serta masyarakat desa Pablengan. 

c. Evaluasi 

Setiap kegiatan yang dilakukan untuk mengembangkan objek wisata 

Sapta Tirta Pablengan, Disparbud Karanganyar selalu melakukan 

evaluasi secara rutin pada rapat yang diselenggarakan selanjutnya. 

Bentuk evaluasi tersebut dapat berupa laporan secara tertulis atau 

langsung disampaikan secara lisan.  

Ada beberapa hambatan yang dialami Disparbud Karanganyar dalam 

mengembangkan objek wisata Sapta Tirta Pablengan, yaitu 

ketidakhadiran staf atau karyawan serta perintah dari kepala dinas atau 

kepala bidang yang tidak detail. Tetapi, Disparbud Karanganyar bisa 

mencari solusi yang dirasa tepat untuk mengatasi hambatan tersebut. 

REKOMENDASI 

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti memberikan beberapa 

rekomendasi yang diharapkan dapat bermanfaat bagi kemajuan pengelolaan 

komunikasi organisasi Disparbud Karanganyar, sebagai berikut: 

1. Rekomendasi Praktis 

a. Selain berkoordinasi dengan PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran 

Indonesia), hendaknya Disparbud Karanganyar juga bekerja sama 

dengan ASITA (Association of the Indonesia Tours and Travel 

Agencies)  dalam penyediaan jasa angkutan dan melakukan kerja sama 



dengan investor agar dapat membuka peluang luas dalam 

mengembangkan objek wisata Sapta Tirta Pablengan yang lebih 

menarik bagi wisatawan. 

b. Hendaknya kepala dinas dan kepala bidang lebih detail dan lebih 

diperjelas lagi dalam memberikan perintah atau tugas kepada staf dan 

karyawannya mengenai program dan kegiatan yang harus 

dilaksanakan sebagai upaya untuk mengembangkan objek wisata 

Sapta Tirta Pablengan, agar perintah tersebut dapat dilaksanakan 

dengan sebaik-baiknya. Selain itu, jika staf atau karyawan yang diberi 

tugas belum jelas mengenai tugas yang diberikan, hendaknya 

langsung ditanyakan kepada yang memberikan tugas agar bisa 

memperoleh keterangan yang lebih jelas dan tidak terjadi salah 

paham. 

2. Rekomendasi Akademis 

Untuk lebih menyempurnakan penelitian tentang kajian pengelolaan 

komunikasi organisasi ini, diharapkan peneliti yang selanjutnya membuat 

penelitian kuantitatif dengan variabel komunikasi organisasi, terutama 

untuk organsasi yang bergerak dibidang pariwisata dan dampaknya 

terhadap pengembangan objek wisata di suatu daerah. 
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