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ABSTRAK : Industri pariwisata akan berkembang pesat jika terdapat dukungan dan 

keterlibatan dari masyarakat lokal. Kupang dengan daya tarik nya sebagai salah satu 

destinasi wisata di Indonesia kenyataannya memiliki kelemahan dalam hal ketersediaan 

sumber daya manusia (SDM) yang kompeten. Pengembangan SDM ini mutlak diperlukan 

agar dapat  bersaing di  arena internasional.  Dengan latar belakang ini, Kementerian 

Pariwisata bekerjasasama dengan lembaga pendidikan formal maupun non formal seperti 

universitas, lembaga profesional pariwisata Indonesia maupun asosiasi pariwisata. 

melakukan upaya peningkatan wawasan dan kesadaran tentang daya saing, melalui 

sosialisasi secara bertahap dan berkelanjutan. Indikator yang digunakan untuk menilai SDM 

pariwisata di Kupang ini adalah seberapa jauh mereka menghayati tujuh (7) unsur (sapta 

pesona) pendukung keberhasilan aktivitas kepariwisataan. Ketujuh komponen tersebut 

adalah aman, tertip, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan. Sapta pesona mesti menjadi 

kultur dan spirit yang dihayati secara konsisten oleh penduduk lokal, yang dilanjutkan 

dengan tahap sosialisasi terhadap kompetensi yang dibutuhkan oleh SDM untuk 

meningkatkan pelayanan kepada para wisatawan yang berkunjung ke Kupang.  Metode yang 

digunakan untuk melakukan sosialisasi ini adalah melalui dialog dan sosialisasi.  Kajian ini 

memberikan suatu model komunikasi dalam mensosialisasikan kebijakan pemerintah kepada 

masyarakat terhadap peran kompetensi untuk meningkatkan daya saing SDM Pariwisata di 

Kupang. Dengan demikian tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui model komunikasi 

yang efektif dalam mensosialisasikan kebijakan kepada SDM pariwisata di Kupang. 

Berdasarkan beberapa aktivitas dan pendekatan yang dilakukan,   ditemukan fakta bahwa 

model komunikasi dalam program sosialisasi kompetensi SDM pariwisata di Kupang terdiri 

dari model komunikasi langsung (one step flow model), komunikasi kelompok (two step flow 

model) serta komunikasi tidak langsung (multi step flow model). Model ini dijadikan usulan 

bagi mitra kementerian pariwisata dalam melakukan berbagai program sosialisasi pada 

masa yang akan datang. 

 
Kata Kunci : Daya Saing SDM, Kompetensi, Sapta Pesona, Pariwisata  
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I. Pendahuluan 

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010– 

2014   sektor Pariwisata berpeluang menarik minat wisatawan mancanegara 

sekaligus menjadikan Indonesia sebagai destinasi unggulan dunia. Tapi di sisi lain 

pariwisata Indonesia akan menghadapi persaingan yang semakin ketat untuk 

merebut pangsa pasar pariwisata dunia, diantaranya melalui daya saing sumber daya 

manusia (SDM). Damanik dan Weber (2006: 11) menyampaikan bahwa dua hal 

penting yang dapat ditawarkan oleh SDM bidang pariwisata meliputi produk dan 

jasa. Produk wisata adalah semua produk yang diperuntukkan bagi atau dikonsumsi 

oleh seseorang selama melakukan kegiatan wisata, baik hotel maupun sarana 

lainnya. Hal yang kedua adalah jasa, yaitu layanan yang diterima tamu maupun 

wisatawan ketika mereka memanfaatkan produk tersebut. Proses pemberian jasa 

inilah yang mengkaitkan kompetensi dan daya saing seorang SDM. 

Peran dan fungsi daya saing SDM ini semakin penting, seiring dengan 

diberlakukannya Mutual Recognition Agreement (MRA) untuk negara ASEAN sejak 

awal tahun 2016 ini. Mutual Recognition Agreement (Perjanjian Untuk 

Penyetaraan), disingkat MRA ini adalah pengaturan saling pengakuan antara dua atau 

lebih pihak/negara atas kualitas dan kompetensi SDM/tenaga kerja, yang salah 

satunya adalah bidang pariwisata. MRA merupakan bagian dari kesepakatan yang 

telah dilakukan oleh negara-negara ASEAN dalam menerapkan Asean Economic 

Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Tujuan dari MRA ini adalah 

memberikan fasilitasi atas terjadinya mobililasitenaga terampil bidang pariwisata ke 

berbagai negara ASEAN. Selain itu, melalui MRA maka akan terjadi pertukaran 

informasi tentang pengalaman di dalam pendidikan dan pelatihan berbasis 

kompetensi para tenaga profesional pariwisata, serta memberikan  kesempatan untuk 

melakukan kerjasama serta pembangunan kapasitas di seluruh negara anggota 

ASEAN. Tujuan tersebut memberikan dampak positif bagi pengembangan kualitas 

SDM pariwisata bagi seluruh negara yang tergabung dalam ASEAN. 

Kegiatan Pengabdian Masyarakat terkait dengan telah diberlakukannya 

AEC ini adalah penting dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia dengan 

menggandeng berbagai stakeholder, termasuk didalamnya adalah para praktisi dan 

akademisi yang memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk meningkatkan 

kompetensi sumber daya manusia bidang pariwisata. Dibawah koordinasi Deputi 

Menteri Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Pariwisata 

Indonesia, dibentuklah suatu tim yang bertugas melakukan sosialisasi MRA dan 

Peran Penting Kompetensi SDM ke berbagai daerah di Indonesia, baik ke daerah 

yang diduga masih jauh pemahamannya akan pentingnya kompetensi SDM maupun 

daerah yang menjadi destinasi potensial pariwisata Indonesia. Tim terdiri dari unit 

internal Deputi Bidang Pengembangan SDM, aosiasi pariwisata terkait serta unsur 

akademisi dengan kepakaran bidang manajemen hotel dan pariwisata. 
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Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk berperan 

menjadi mitra aktif pemerintah dalam hal ini Kementerian Pariwisata, dengan 

menjalankan program sosialisasi kompetensi SDM yang dilakukan secara sistimatis 

dan berkelanjutan. Tujuan lainnya adalah untuk memberikan bantuan teknis kepada 

masyarakat pariwisata di daerah-daerah dalam bentuk pelatihan dan pengembangan 

terkait peningkatan kualitas SDM bidang periwisata, serta memonitor dan 

melakukan harmonisasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi bagi daerah-daerah di 

Indonesia yang keberadaan SDM nya telah lebih maju di bandingkan yang lain. 

Program ini adalah sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang yaitu UU No 10/09 

Pasal 53 : ayat (1) : tenaga kerja di bidang kepariwisataan memiliki standar 

kompetensi; ayat (2) standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan melalui sertifikasi kompetensi PP No. 52 Thn 2012 : Skema KKNI dan 

kualifikasi okupasi nasional bidang kepariwisataan diatur dengan Peraturan Menteri. 

Dengan berlakunya MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN), idealnya tenaga 

kerja pariwisata berlomba-lomba untuk mengikuti sertifikasi kompetensi ini, akan 

tetapi pada kenyataannya kurangnya sosialisasi dan kaitannya dengan kompetensi, 

membuat banyak pihak yang kurang aware terhadap MRA ini. Menurut laporan 

yang disampaikan World Bank (2015), kesenjangan terbesar pada kualitas pekerja 

terampil Indonesia terletak pada pengguasaan bahasa Inggris (44%), penguasaan 

komputer (33%), keterampilan perilaku (30%), keterampilan berpikir kritis (33%), 

dan ketrampilan dasar (13%). Hal ini menjadi dasar terhadap upaya peningkatan 

kompetensi SDM di Indonesia termasuk di dalamnya sektor perhotelan dan 

pariwisata, melalui sosialisasi peningkatan kompetensi. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1978 tanggal 18 September 

1978 Kupang diresmikan menjadi Kota Administrasi Kupang oleh Menteri Dalam 

Negeri Amir Mahmud. Selanjutnya melalui Undang Undang No. 5 tahun 1996 

tanggal 25 April 1996, Kupang diresmikan sebagai Kota Madya Daerah Tingkat II. 

Jabatan Walikota pertama dipegang oleh S. K. Lerik (www.kupangkota.go.id). 

Kupang menjadi salah satu daerah di Indonesia yang cukup potensial dilihat dari 

tingkat pendapatan daerahnya, yang menunjukan kenaikan, sebagaimana tercermin 

pada grafik 1 berikut; 

 

http://www.kupangkota.go.id/
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Grafik 1. Pendapatan Asli Daerah Kupang 

 

Sumber  : Dinas Pendapatan Daerah Kupang, 2015 

 

Dari data di atas dapat dijelaskan bahwa dari tahun 2012 hingga 2015, 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kupang mengalami kenaikan yang cukup signifikan. 

Hal ini mengindikasikan hal yang sangat positif terhadap pengembangan dan 

pembangunan kota Kupang. Pertumbuhan PAD yang baik tersebut, tidak serta merta 

menggambarkan potensi dan kualitas SDM di kota tersebut. Pada kenyataannya 

pengembangan pada sektor sumber daya manusia di Kupang masih perlu 

mendapatkan perhatian, khususnya terkait dengan keberadaan kompetensi SDM 

khususnya di bidang pariwisata.  

Indikator sederhana untuk menilai kondisi umum dan keberadaan SDM 

masyarakat di daerah tujuan wisata , termasuk di daerah Kupang adalah seberapa 

jauh mereka menghayati tujuh (7) unsur sapta pesona sebagai pendukung 

keberhasilan aktivitas kepariwisataan. Ketuju komponen tersebut adalah aman, 

tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan. Perwujudan tujuh elemeni ni tentu 

membutuhkan kondisi  SDM yang handal. Walaupun obyek wisata melimpah, jika 

tidak cerdas dan kreatif dalam mengimplementasikan sapta pesona, maka hal 

tersebut tidak memberikan dampak positif bagi kemajuan suatu daerah. Demikian 

pula halnya dengan kondisi SDM di Kupang. 

Pemaparan tersebut diatas menjadi dasar yang kuat, mengapa dilakukan 

program sosialisasi terhadap pentingnya peran kompetensi SDM di Kupang, dalam 

turut meningkatkan daya saing bagi seluruh SDM pariwisata di Indonesia.  
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II. Metode 

Metode yang digunakan untuk melakukan sosialisasi ini adalah melalui 

dialog dan sosialisasi. Menurut Vander Zande dalam Ihromi (2004: 30), sosialisasi 

adalah proses interaksi sosial melalui mana kita mengenal cara-cara berpikir, 

berperasaan dan berperilaku sehingga dapat berperan secara efektif dalam 

masyarakat.  

Kajian ini memberikan suatu model komunikasi dalam mensosialisasikan 

kebijakan pemerintah kepada masyarakat Kupang pada umunya serta kepada SDM 

pariwisata yang terkait terhadap peran kompetensi untuk meningkatkan daya saing 

SDM Pariwisata di Kupang.  

Adapun yang menjadi unit observasi dalam program ini adalah masayarakat 

Kupang yang mewakili guru/dosen lembaga pendidikan pariwisata, instansi/unit 

pariwisata terkait seperti dinas pariwisata daerah maupun propinsi, asosiasi 

pariwisata terkait seperti PHRI, maupun badan terkait pariwisata lainnya. 

 

III. Hasil dan Pembahasan 

 

Sekilas Tentang Sejarah Kota Kupang 

Asal mula nama Kupang sesungguhnya diambil dari nama Raja Helong 

“Nai Koepan” atau “Lai Koepan” yang menguasai dan memerintah wilayah ini 

sebelum kedatangan Bangsa Barat (Portugis dan Belanda). Sebelum kedatangan 

kekuasaan Asing pada abad 16 (tahun 1561) di Kota Kupang telah ada Pemerintah 

Helong yang dipimpin oleh Raja bernama Koen Lai Bissi. Tanggal 29 Desember 

1645 Padri Portugis yang bernama Antonio Desao Jasinto mendarat di Kupang 

selanjutnya membangun benteng pertahanan yang disebut Ford Concordia yang 

sekarang ditempati Batalyon Infantri 743 Kodam Udayana. 

Pada tahun 1653 VOC Belanda merebut benteng Concordia dan 

menempatkan Openhoof J. Van Der Haiden  sebagai pimpinan. Tanggal 23 April 

1886 oleh Residen Greeve ditetapkan batas Kota Kupang seluas 2 km2  yang 

diumumkan dalam Lembaran Negara Nomor 171 Tahun 1886. Tahun 1949 Kota 

Kupang berstatus Heminte dengan Walikota I (Pertama) Bapak Th. Y. Messakh, 

(almarhum). Melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor PUD.5/16/46 

tanggal 22 Oktober 1955 Kota Kupang disamakan statusnya menjadi Kecamatan, 

sementara penetapan Wilayah Kota Kupang ditetapkan dalam surat Keputusan 

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor 17/1969, 

tanggal 12 Mei 1969. 

 

Pentingnya Daya Saing SDM Pariwisata   

Beberapa faktor yang mempengaruhi daya saing pada sektor pariwisata 

antara lain meliputi  kemampuan berinteraksi, pembelajaran organisasi, sumber 

daya manusia dan teknologi informasi (Ioncica et al. 2008). Sumber daya manusia 

itu sendiri merupakan salah satu faktor penting sebagaimana diungkapkan oleh 
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Werner & Schuler (2012) bahwa SDM yang professional akan menerapkan proses 

bisnis, perubahan serta konsultasi dan pembelajaran dengan sesama SDM lainnya, 

untuk bersama membangun dan menciptakan suatu nilai (value) bagi perusahaan. 

Saleem dan Perweez (2012) juga menguatkan pernyataan tersebut bahwa fungsi 

SDM sangat penting dalam memfasilitasi para karyawan di hotel terutama dalam 

mengebangkan kebijakan, proses perekrutan karyawan, proses seleksi dan 

pengembangan perencanaan SDM dalam perusahaan. 

Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa SDM di subsektor 

perhotelan memegang peran penting dalam organisasi termasuk dalam isu-isu 

strategis lainnya yang terintegrasi dalam berbagai kebijakan maupun praktek bidang 

SDM. SDM juga memegang peran penting dalam proses komunikasi perusahaan 

yang melibatkan partisipasi seluruh karyawan, termasuk berbagai program retensi 

karyawan yang sangat vital bagi perushaaan.  

Kondisi dimana ditemukan fakta terhadap masih rendahnya daya saing 

tersebut dapat dilihat dari jumlah tenaga kerja yang telah memiliki sertifikasi 

kompetensi. Peningkatan kualitas layanan yang diberikan oleh tenaga kerja bidang 

perhotelan dalam dunia kepariwisataan melalui program sertifikasi menjadi bagian 

penting dalam pembangunan SDM kepariwisataan di tanah air.  

Berdasarkan data Kementerian Pariwisata, jumlah tenaga kerja pariwisata 

yang tersertifikasi baru mencapai 121.520 orang dari total 375.000 orang. Jumlah ini 

masih terlampau sedikit dibanding negara ASEAN lain. Untuk siap berkompetisi, 

paling tidak dibutuhkan 50% tenaga kerja sudah mengantongi sertifikasi. 

(Bisnis.com, 2014). Tahun 2015 ini Kementerian Pariwisata (Kemenpar) 

menargetkan sebanyak 250.000 sumber daya manusia bidang pariwisata sudah 

tersertifikasi hingga tahun 2019, termasuk didalamnya SDM perhotelan. (Kompas, 

Maret 2015).   

 

Bentuk dan Kegiatan Sosialisasi Terhadap Masyarakat Kupang 

Difinisi yang dijelaskan oleh Berger (dalam Kamanto, 2004 : 23) terhadap 

sosialisasi bahwa sosialisasi adalah “a process by which a child learns to be a 

participant member of society”. Sosialisasi merupakan suatu proses melalui mana 

seorang anak belajar menjadi seorang anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat. 

Terdapat   empat (4) agen sosialisasi yang utama, yaitu keluarga, kelompok bermain, 

media massa, dan lembaga pendidikan sekolah.   

Sosialiasi dapat berjalan dengan baik, dalam suatu pengelolaan jaringan 

sosial yang baik pula. Jaringan sosial terjadi berkat adanya keterkaitan 

(connectedness) antara individu dan komunitas. Keterkaitan mewujud di dalam 

beragam tipe kelompok pada tingkat lokal maupun di tingkat lebih tinggi. Jaringan 

sosial yang kuat antara sesama anggota dalam kelompok mutlak diperlukan dalam 

menjaga sinergi dan kekompakan. Apalagi jika kelompok sosial kapital itu 

bentuknya kelompok formal.  
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Proses sosialisasi sangat terkait dengan penyesuaian diri. Menurut J. Piaget 

dalam Hanum, Farida (2011: 54), proses penyesuaian diri ada dua pola, yaitu: 

a. Individu mengubah diri untuk menyesuaikan dengan lingkungan, yang disebut 

akomodasi 

b. Individu mengubah lingkungan untuk disesuaikan dengan dirinya yang 

disebut asimilasi. 

Proses sosialisasi merupakan bentuk dari proses penyesuaisan diri yang pertama, 

yaitu akomodasi. Seorang individu dalam proses akomodasi ini mengubah diri 

mereka untuk menyesuaikan dengan lingkungannya yang memiliki aturan-aturan 

atau norma-norma yang mengatur tingkah laku dalam lingkungan sosial tersebut. 

Orang yang masuk ke dalam lingkungan tersebut harus menyesuaikan diri dengan 

aturan-aturan yang berlaku dan mengikat setiap individu yang ada dalam masyarakat 

tersebut (Khairuddin, 1985: 82). 

 

Proses sosialisasi yang terjadi di  Kupang bertujuan untuk : 

1. Meningkatkan awereness bagi masyarakat khususnya yang terkait bidang 

pariwisata terhadap pentingnya peran kompetensi bagi SDM pariwisata pada 

era MEA, dimana akan terjadi serbuan berbagai tenaga kerja terampil dari 

negara ASEAN.  

2. Membantu melakukan bimbingan dan pengarahan yang perlu dilakukan bagi 

masyarakat Kupang secara sistimatik dan berkelanjutan, dengan 

memperhatikan kondisi yang saat ini terjadi di Kupang. Misalnya ; tingkat 

pendidikan yang masih rendah, akan tetapi masyarakat cenderung memiliki 

angka partisipasi belajar yang cukup tinggi. Sehingga hal ini menjadi dasar 

atau fondasi yang sangat baik untuk dilakukan bimbingan dan pengarahan. 

3. Mengajak berperan serta dalam melakukan sertifikasi kompetensi. Bagi SDM 

Kupang yang telah bekerja di berbagai perusahaan terkait pariwisata seperti 

hotel, travel agent, restoran dan sebagainya, maka akan dilakukan pendekatan 

dengan para pengelola usaha tersebut, agar dapat didaftarkan dalam program 

pelatihan sertifikasi kompetensi. Setelah melalui tahap bimbingan, 

pengarahan dan pelatihan, maka akan dilakukan uji kompetensi terhadap para 

pekerja tersebut bekerja sama lembaga sertifikasi kompetensi, yang 

dikkordinatori oleh dinas pariwisata setempat.   

 

 Proses sosialisasi itu sendiri  dilakukan dengan beberapa tahap yaitu : 

1. Berkoordinasi secara internal, dengan Bapak H.M. Ahman Sya, selaku 

Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan, serta Bapak 

Dr.Wisnu Bawa Tarunajaya, SE.MM., yang berkantir di gedung film lt. 4.   

2. Penentuan dan konfirmasi tempat dan jadwal serta pembicara. Dalam hal ini 

salah satu pembicara yang ditugaskan adalah penulis. Adapun untuk wilayah 

yang ditentukan adalah daerah Kupang, Nusa Tenggara Timur. Durasi 

kegiatan dilakukan secara sistimatis dengan memperhatikan waktu dan 
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efektifitas kegiatan, yaitu selama dua hari. Untuk kemudian dilakukan 

evaluasi dan monitoring kegiatan, terhadap langkah dan rencana selanjutnya 

setelah dilakukannya proses sosialisasi. 

3. Melakukan konfirmasi dengan pihak Dinas Pariwisata di Kupang, yaitu Ibu 

Dra. Ester Muhu, MM selaku Kepa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kupang. Dalam hal ini, akan ditentukan peserta yang diundang dan hadir 

dalam kegiatan tersebut. 

4. Konfirmasi tempat dilakukan juga bersamaan dengan konfirmasi peserta, 

yaitu dilakukan di hotel Naka Kupang. Adapun peserta yang hadir kurang 

lebih 78 orangd ari berbagai unsur seperti ; sekolah pariwisata, hotel dan 

restoran, asosiasi pariwisata seperti PHRI, Ikatan Pemandu Wisata, IFBEC, 

HAFLA dan dinas pariwisata setempat. 

5. Memberikan presentasi tentang sejarah singkat MRA dan peran penting 

kompetensi bagi SDM oleh nara sumber yang dalam hal ini adalah penulis. 

Kegiatan dibuka oleh paparan singkat dari perwakilan kementerian pusat, 

dilanjutkan pembukaan oleh Ka.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kupang. 

6. Melakukan Tanya Jawab terhadap beberapa pertanyaan yang krusial terkait 

peran dan bagaimana melakukan uji komptensi bagi SDM pariwisata terkait 

di Kupang. 

7. Penutupan oleh perwakilan dinas kebudayaan dan pariwisata Kupang. 

 

 

Bentuk Komunikasi Dalam Program Sosialisasi Kompetensi di Kupang 

Berdasarkan beberapa aktivitas dan pendekatan yang dilakukan, ditemukan fakta 

bahwa model komunikasi dalam program sosialisasi kompetensi SDM pariwisata di 

Kupang terdiri dari model yaitu : 

a. komunikasi langsung (one step flow model),  

b. komunikasi kelompok (two step flow model)  

c. komunikasi tidak langsung (multi step flow model).  

 

Terkait model komunikasi yang digunakan dalam proses sosialisasi ini, maka proses 

ini akan sangat terkait dengan komunikasi massa. Model dalam suatu komunikasi 

merupakan penggambaran tentang suatu realita yang dibuat sesederhana mungkin.  

 

Menurut Devito (2011) ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh ketika kita 

mempelajari suatu model komunikasi, yaitu: 

1.Model memiliki fungsi mengorganisasikan, artinya model dapat mengurutkan dan 

menghubungkan satu sistem dengan sistem lainnya serta dapat memberikan 

gambaran yang menyeluruh. 

 

2.Model dapat membantu menjelaskan sesuatu dengan menyajikan informasi secara 

sederhana, artinya tanpa model, informasi tersebut dapat menjadi sangat rumit. 
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3.Dengan model dimungkinkan adanya perkiraan hasil atau jalannya suatu kejadian. 

Model dapat dijadikan sebagai dasar bagi pernyataan terhadap berbagai alternatif 

dan membantu membuat hipotesis suatu penelitian.   

 

Adapun implementasi  model komunikasi yang dilakukan dalam proses sosialisasi 

“Pentingnya Peran Kompetensi SDM Pariwisata di Kupang”, terdiri dari kombinasi 

ketiga model yaitu ; 

 

1. Model komunikasi satu tahap (one step flow of communication) 

 

Media massa  Komunikan 

 

Model ini mengasumsikan bahwa media massa sangat berpengaruh besar terhadap 

khalayak. Khalayak diasumsikan sangat pasif, menerima pesan yang disampaikan 

oleh media massa. Dalam model ini hanya ada satu tahap, dari sumber langsung ke 

komunikan sehingga model ini disebut model satu tahap. 

 

Tim Kementerian pariwisata di pusat (Jakarta) bekerja sama dengan Dinas 

Pariwisata Kupang, untuk menlibatkan Pos Kupang dan Kupang Tribusnews untuk 

meliput maupun mengangkat berita terkait pentingnya kompetensi dan dampaknya 

terhadap peningkatan daya saing SDM Pariwisata termasuk di Kupang. 

 

2. Model komunikasi dua tahap (two step flow of communication) 

 

Sumber Komunikasi  Pesan  Media Massa  Opinion Leader  komunikan 

 

Proses komunikasi dimulai oleh sumber atau media, akan tetapi ternyata tidak semua 

orang memahami isi pesan yang disampaikan mengingat formalitas isi berita yang 

terlalu “tinggi”. Dalam model ini kemudian dikenal adanya opinion leader atau 

pemuka pendapat. Pemuka pendapat adalah orang yang memahami lebih isi pesan 

media massa, atau orang yang mempunyai akses yang lebih besar ke media massa 

dibandingkan dengan individu lain. Proses pertama, seperti yang dijelaskan 

sebelumnya, adalah proses komunikasi massa dan proses kedua dari opinion leader 

ke khalayak umum adalah proses komunikasi interpersonal. 

 

Apabila hanya mengandalkan tokoh saja, maka proses sosialisasi di Kupang tidak 

akan berjalan dengan baik, khususnya dalam mencapai tujuan jangka panjang yang 

diinginkan. Penggunaan tokoh tertentu, dikhawatirkan akan bersifat subjektif dan 

tidak sesuai dengan pihak lain yang berbeda prinsip dan pemikiran.  

 

3. Model yang ketiga adalah model Komunikasi Banyak Tahap (multi step flow of 
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communication) 

 

Sumber  Media Massa komunikan komunikan  komunikan 

 

Jika dibandingkan dengan yang lain, maka model ini lahir dengan pertimbangan 

bahwa dalam masyarakat terjadi proses sosial. Perspektif hubungan sosial inilah 

berpengaruh terhadap proses penyebaran pesan yang disampaikan media massa. 

Model ini merupakan model yang paling efektif digunakan, karena menggabungkan 

beberapa hal dalam model komunikasi satu tahap dan dua tahap. Pada model pertama 

khalayak bersifat pasif, tapi ternyata khlayak aktif mencari informasi yang dia 

butuhkan dan menyampaikan kepada yang lain. Proses sosial ini menjadi salah satu 

yang melatar belakangi lahirnya model komunikasi banyak tahap 

 

Pesan yang kuat dan jelas terhadap “Pentingnya Peran Kompentensi SDM 

Pariwisata” yang disampaikan secara kolaboratif dari dinas pariwisata setempat 

dengan agamawan menjadi sangat efektif dilakukan di Kupang. Melalui tokoh adat 

dan agama, banyak hal yang dapat diselesaikan dengan baik. Sosialisasi dengan 

mengajak tokoh agama dan perwakilan usaha serta pemerintah, akan sekaligus 

mampu memecahkan masalah-masalah teknis yang terjadi dalam proses sosialisasi 

ini. 

 

IV. Simpulan 

Model komunikasi yang efektif digunakan dalam program sosialisasi “Pentingnya 

Peran Kompetensi SDM PAriwisata di Kupang”, adalah Model yang ketiga adalah 

model Komunikasi Banyak Tahap (multi step flow of communication). 

Hal ini lebih lanjut akan  dijadikan usulan bagi mitra kementerian pariwisata dalam 

melakukan berbagai program sosialisasi pada masa yang akan datang di Kota 

Kupang, Nusa Tenggara Timur. 
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