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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan kepada hasil penelitian kualitatif dengan teknik observasi, 

wawancara, dan dokumentasi pada lokasi Dinas Kepemudaan Olahraga dan 

Pariwisata Kabupaten Pati, tentang Analisis peran duta wisata dalam strategi 

pemasaran pariwisata pdi Kabupaten Pati  oleh Dinas Kepemudaan Olahraga 

dan Pariwisata Kabupaten Pati dapat diambil beberapa kesimpulan. Adapun 

kemipulan tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut :  

1. Kabupaten Pati memiliki banyak objek wisata alam, buatan dan religi yang 

tidak kalah menarik memang keberadaanya belum dikelola secara 

maksimal karena saat ini Dinporapar sedang fokus ke dua objek Unggulan 

yaitu Waduk Gunung Rowo dan Goa Pancur karena objek tersebut tidak 

pernah sepi pengunjung sekalipun tidak di waktu akhir pekan. Yang 

diharapkan kedua objek unggulan tersebut dapat dipromosikan oleh duta 

wisata. Selain itu diperlukan kerjasama lintas sektor dan keterlibatan 

berbagai stakeholder baik pemerintah, swasta, masyarakat maupun 

lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan lainnya. 

2. Pemilihan duta wisata pati adalah suatu event tahunan yang wajib 

diselenggarakan yang bertujuan untuk membantu DINPORAPAR 

Kabupaten Pati untuk menjalankan  salah satu progam pengembangan 

pemasaran pariwisata di Kabupaten Pati yang diselenmggarakan oleh 
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Dinas Kepemudaan Olahraga dan mempromosikan pariwisata Pati selain 

itu untuk mewakili Pati di tingkat provinsi Pemilihan Mas Mbak Jateng, 

pemilihan duta wisata tentunya memerlukan kriteria dan persyaratan agar 

calon duta wisata yang terpilih nantinyamampu dan mau menjalankan 

tugas dan perannya sebagai duta wisata. Selain itu mereka yang terpilih 

diharapkan mampu menjalankan kegiatan – kegiatan sebagai duta wisata 

dan ikut berkontribusi selama masa tugas, . Duta wisata juga diharapkan 

mampu memberikan  ide – ide yang kreatif dan inovatif dalam 

mengembangkan potensi wisata yang ada di Kabupaten Pati. Selain itu 

mereka yang telah terpilih nantinya diharapkan mau mengikuti progam – 

progam pariwisata dan bekerja dengan dinas Kepemudaan Olahraga dan 

Pariwisata Kabupaten Pati dan mampu menjebatani hubungan antara 

DINPORAPAR dengan masyarakat maupun investor. 

3. Dalam mempromosikan Kabupaten Pati ada sebab dan kendala yang 

menjadi faktor duta wisata  Mas dan Mbak Pati mengalami kendala dalam 

melaksanakan tugasnya seperti kurangnya pemahaman masyarakat 

terhadap parwisata,  

4. Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten melakukan 

beberapa strategi, diantaranya pemanfaatan beberapa media seperti buku 

atau majalah, website, partisipasi dalam kegiatan event terkait 

pariwisata,kerjasama dengan pihak terkait, dan melalui Pemilihan duta 

wisata karena duta wisata merupakan public speaking pemerintah dalam 

memasarkan Kabupaten Pati.  
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B. Saran  

Berdasarkan penelitan yang telah dilakukan, terdapat beberapa 

kekurangan dalam permasalahan mengenai peran duta wisata dalam 

melakukan strategi pemasaran dan promosi wisata oleh Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Pati, sehingga peneliti mengajukan beberapa saran, 

diantaranya adalah :  

1. Sebaiknya tidak hanya dua objek wisata saja yang dijadikan wisata 

unggulan dan tidak hanya dua objek unggulan saja yang dipantau  , tapi 

semua objek wisata di Kabupaten Pati juga harus dipantau .  

2. Lebih selektif lagi dalam menentukan kriteria calon duta wisata agar duta 

wisata yang sudah terpilih dapat menerapkan perannya dengan bijak, tidak 

hanya dijadikan sebagai ajang axis saja.  

3. Evaluasi kegiatan promosi pariwisata melalui pemilihan duta wisata 

dilakukan lebih berkala seperti setiap bulan sekali.  

4. Mengubah konsep acara agar memberikan hasil yang sesuai dengan 

anggaran dana yang dikeluarkan, seperti menambah pelatihan dan 

wawasan terhadap promosi pariwisata secara lebih mendalam.  

5. Memberikan pendampingan yang lebih intensif terhadap duta wisata agar 

mampu bekerja secara maksimal terhadap pembangun pariwisata dan 

pelestarian budaya di Kabupaten Pati, sehingga dapat menjadi pemandu 

atau pendamping bagi wisatawan yang berlisensi sebgai guide.  
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6. Menyelenggarakan kegiatan khusus bagi duta wisata yang berkaitan 

langsung dengan promosi pariwisata, seperti pelatihan sadar wisata ke 

daerah-daerah oleh duta wisata, atau studi banding dengan duta wisata 

lain.  
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Lampiran 1 

Hasil Wawancara 

Kabupaten Pati (13 September 2017) 

N

No.  No  

Pertanyaan Narasumber  kesimpulan  

Sigit Hartoko ,S.H 

1

1.  

Potensi wisata 

unggulan apa yang 

menurut bapak yang 

bisa dijadikan wisata 

unggulan Kab. Pati? 

Menurut saya, objek wisata 

yang bisa diunggulkan 

adalah Waduk Gunung 

Rowo dan Goa Pancur . dua 

objek wisata tersebut sedang 

kami pantau terus 

perkembangannya dan dua 

objek wisata ini tidak pernah 

sepi pengunjung sekalipun 

bukan akhir pekan.  

Kabupaten Pati 

memiliki dua objek 

wisata unggulan yang 

selalu ramai yaitu 

Waduk Gung Rowo 

dan Goa Pancur . 

2

 2.  

Bagaimana promosi 

pariwisata yang 

dilakukan oleh dinas? 

Sejauh ini, promosi 

pariwisata yang dilakukan 

melalui adanya event-event 

tertentu (Pakudjembara, Pati 

Expo, hari Jadi Kota Pati, 

dsb) , melakukan kerja sama 

dengan para anak muda yang 

aktif di media sosial, melalui 

TIC, Website, Duta Wisata, 

menyelenggarakan pameran, 

pentas seni,  dan penyebaran 

brosur.  

 

 

3.  

 

 

 

Berkaitan dengan 

promosi, apakah 

ajang pemilihan duta 

wisata bisa menjadi 

media promosi? 

Sangat bisa, karena duta 

wisata merupakan public 

speaking pemerintah dalam 

memasarkan Kabupaten Pati. 

Dan mereka juga bergabung 

dengan Paduwipa seJateng 

untuk saling menukar 

Informasi.  

 

4.  Sejak kapan event 

Duta Wisata 

diselenggarakan? 

Apakah event 

tersebut atas dasar 

tugas dari pemerintah 

atau ide dari Dinas 

sendiri? 

Kegiatan Duta Wisata ini 

adalah kegiatan nasional , 

jadi sebelum saya terjun di 

dunia pemerintahan kegiatan  

Duta Wisata ini sudah ada 

dan diselenggarakan rutin 

setiap tahun karena sudah 

menjadi suatu kewajiban 

untuk menyelenggarakan 

kegiatan Duta wisata ini.  

 

5.  Apa yang melatar 

belakangi ide awal 

pembuataMas dan 

Untuk membantu promosi 

dengan memilih anak – anak 

yang cerdas, menarik, 

 



Mbak Kab. Pati? bertalenta, dan berprestasi.  

6.  Adakah pembinaan 

dalam kepengurusan 

tersebut? 

Untuk pembinaan saya 

dibantu oleh staf ptomosi .  

 

 

Peneliti melanjutkan wawancara dengan Staf bidang promosi pariwisata untuk 

mendapatkan informasi mengenai kepembinaanya dalam pemilihan duta wisata, informan 

bernama ibu Ucik Nartati, SE,. adapun wawancara yang dilakukan sebagai berikut : 

N

No.  

Pertanyaan  Narasumber Kesimpulan  

Ucik Nartati, S.E,. 

1

1.  

Apa yang menjadi 

tugas Pembina dalam 

menyelnggarakan 

event pemilihan Duta 

Wisata ini? 

Sebagai penyelenggara 

secara total baik dari segi 

manajemen maupun 

pendanaan yang meliputi 

perencanaan, 

pengorganisasian , 

pengendalian, evaluasi dan 

pertanggung jawaban sesuai 

dengan ketentuan dan 

peraturan perundang 

undangan yang berlaku. 

 

2

2.  

Adakah 

pertemuan rutin dalam 

kepengurusan 

tersebut? 

Pertemuan rutin 

dalam kepengurusan event 

selalu ada dari mulai 

persiapan , dilaksanakan 

event yaitu rapat koordinasi 

panitia, rakor panitia dengan 

juri juga panitia dengan 

pihak ke 3. 

 

3

.  

Dalam 5 tahun 

terakhir ini tidak 

pernah mendapatkan 

juara  di tingkat 

provinsi jateng. 

Menurut anda sebagai 

Pembina apa yang 

menyebabkan hal itu 

bisa terjadi? 

Dalam 5 tahun 

terakhir ini Kab. Pati dalam  

event pemilihan duta wisata 

tingkat prov Jateng 

mendapatkan juara 

kepribadian putri yaitu pada 

tahun 2014, hal tersebut bisa 

terjadi karena kemampuan 

anak secara personal artinya 

selama karantina dan 

pembekalan di pemilihan 

duta wisata prov dinilai baik. 

 

3

3.  

Bagaimana 

dengan sumber dana 

untuk keperluan event 

duta wisata ini? 

Adakah peserta 

mengeluarkan biaya ? 

adakah sponsor? Atau 

Sumber dana berasal 

dari APBD pemkab Pati, 

peserta hanya mengeluarkan 

biaya pada saat dia terpilih 

sebagai finalis yaitu untuk 

keperluan perform pada saat 

grand final duta wisata, 

 



pemerintah? untuk sponsor memang ada 

namun tidak mengikat dan 

tidak setiap saat ada event 

ini.  

4

4.  

Terkaitr kerjasama 

ikatan Mas dan Mbak 

Kab. Pati dengan 

jaringan eksternal, 

siapa saja pihak yang 

diajak bekerjasama 

dalam tiap event yang 

dibuat oleh ikatan mas 

dan mbak Pati? 

Kerjasama ikatan 

mas dan mbak dengan 

jaringan eksternal memang 

ada yaitu dengan komunitas 

bolo pragolo dimana bolo 

pragolo ini adalah 

sekumpulan anak – anak 

yang mempunyai 

background pendidikan yang 

berbeda yang mempunyai 

keperdulian tentang event 

duta wisata dan keperdulian 

dengan pengembangan 

pariwisata di Kab. Pati 

 

6

5.  

Jika ada pihak siapa 

saja pihak yang pernah 

berkerjasama? 

Pihak yang berkerjasama 

antara lain PTP IX Kebun 

Jollong (Agro Wisata), Jawa 

Pos Radar Kudus (Media), 

Ines Kosmetik , dsb. 

 

7

6.  

Apa yang ditawarkan 

kepada pihak- pihak 

tersebut sehingga 

terjalin kerjasama? 

Yang ditawarkan 

pada pihak – pihak tersebut 

adalah kerjasama promosi, 

kerjasama. 

 

8

7. 

Bagaimana bentuk 

pertanggung jawaban 

atas kerjasama yang 

dilakukan dengan 

pihak – pihak 

tersebut?  

Bentuk pertanggung 

jawaban atas kerjasama yang 

di lakukan dengan pihak – 

pihak tersebut. 

 

9

8.  

Apakah alumni duta 

wisata masih bisa 

dimanfaatkan disetiap 

ada event? 

Alumni duta wisata masih 

bisa dimanfaatkan disetiap 

event misalnya pada 

kegiatan di dinas 

kepemudaan olahraga dan 

pariwisata maupun 

pemerintah kab. Pati 

 

 

 

 

 

 



Peneliti melanjutkanwawancara dengan mencari duta wisata Kabupaten Pati 2017 

untuk mendapatkan informasi mengenai duta wisata dan promosi pariwisata yang 

dilakukan, informan bernama Farizki Kurniawan, adapun wawancara yang dilakukan 

adalah dijelaskan dalam tabel sebagai berikut : 

No.  Pertanyaan Narasumber/informan  Kesimpulan  

Duta Wisata 2017 : Farizki 

Kurniawan  

1.  Apa motivasi anda 

ingin menjadi duta 

wisata ? 

Motivasi saya menjadi Duta 

Wisata karena saya ingin 

memajukan destinasi 

pariwisata yang ada di 

daerah saya maupun daerah 

lain dan mempromosikannya 

ke seluruh warga Indonesia 

dan warga lainnya. 

 

2.  Menurut anda menjadi 

duta wisata itu sudah 

sesuai apa belum? 

Menurut saya menjadi duta 

wisata itu sudah sesuai. 

Karena daerah- daerah harus 

memiliki perwakilan untuk 

memperkenalkan wisata 

daerahnya sendiri kepada 

orang – orang yang 

berkunjung ke daerahnya.  

 

3.  Apabila anda terpilih, 

kontribusi apa yang 

akan anda berikan 

kepada Pati sebagai 

duta wisata? 

Jika saya terpilih sebagai 

duta wisata Kabupaten Pati, 

Kontribusi yang akan saya 

berikan adalah 

mempromosikan dan 

memperkenalkan destinasi 

yang ada di kota Pati dan 

ikut membantu merawat dan 

melestarikannya. 

 

4. Menurut anda, apakah 

peran duta wisata itu 

sangat penting utnuk 

pertumbuhan 

perekonomian pati? 

Menurut saya, tentu saja 

peran duta wisata itu sangat 

penting. Duta wisata dapat 

menjadi perwailan dari kota 

Pati sendiri untuk 

memperkenalkan dan 

mengajak masyarakat lain 

untuk mengunjungi Pati. Dan 

itu juga dapat berpengaruh 

terhadap sektor 

perekonomian.  

 

 

 



Peneliti melanjutkan wawancara dengan mencari para alumni Duta Wisata 

Kabupaten Pati tahun- tahun sebelumnya untuk mendapatkan informasi mengenai kegiatan 

dan promosi apa saja yang pernah dilakukan selama menjadi duta wisata Kabupaten Pati 

2017. Informan bernama , . Adapun wawancara yang dilakukan adalah dijelaskan dalam 

tabel sebagai berikut: 

No.  Pertanyaan  Narasumber I Kesimpulan  

Duta Wisata 2015 : Yefta 

Adimas Krishardianto,SP,. 

1.  Apakah ada 

perkumpulan ikatan 

alumni mas dan mbak 

Kab. Pati? 

Ada, namanya PADUWIPA 

= Paguyuban Duta Wisata 

Kab. Pati 

 

2. Bagaimana pembagian 

tugas dalam ikatan 

mas dan Mbak Pati? 

Ada, Struktur Organisasinya 

yang terdiri dari ketua, 

sekretaris, bendahara, 

departemen alumni, 

departemen Media, 

Departemen Event , 

Departemen Logstran, Dsb, 

 

3.  Bagaimana koordinasi 

yang dilakukan dari 

pembagian tugas 

tersebut ? 

Dibentuk grup melalui media 

sosial (Wad an Line) sesuai 

kesepakatan tiap – tiap 

departemn dan BPH  

 

4.  Siapa saja yang bisa 

mengutarakan ide 

terkait perencanaan 

suatu ivent ? 

Seluruh anggota Paduwipa 

dapat mengutarakan 

pendapat dalam rapat untuk 

rencana event 

 

5.  Bagaimana proses 

evaluasi dari tiap 

kinerja yang telah 

anda lakukan? 

Mengadakan rapat evaluasi 

tiap event saat event selesai, 

dan mengadakan rapat 

laporan pertanggung jawaban 

 

6.  Kapan saja rapat tiap 

bidang dilakuakan ? 

Sesuai kesepakatan tiap dept. 

dan BPH , minimal dalam 

sebulan sekali 

 

7.  Apa saja yang dibahas 

pada saat rapat 

berlangsung? 

Bidang kerja, dan rencana 

kerja kedepan sesuai event 

yang akan dilakukan, 

 

8.  Anda pernah 

mengikuti event apa 

saja ? 

Grand Final Duwis 2016, 

Grand Final Duwis 2017, 

Festival Noto Projo Bangun 

Deso 2017 

 

9.  Konstribusi apa yang 

sudah anda berikan ke 

Kabupaten Pati selama 

menjadi Duta Wisata? 

Memperkenalkan kab. Pati 

secara langsung saat 

mengikuti event- event 

pageant lain (missal Putri 

Indonesia, Pemilihan Koko 

Cici, Pemilihan duta wisata 

kab. Lain atau daerah lain) 

 



dan melalui media sosial, 

promosi tempat wisata.  

 

N

No 

Pertanyaan  Narasumber II Kesimpulan  

Juara 1 Lelaki Duta Wisata 

2015 : Anton  

1. Apakah ada 

perkumpulan ikatan 

alumni mas dan mbak 

Kab. Pati? 

Ada , namanya PADUWIPA 

(Paguyuban Duwis Pati) 

 

2

2. 

Bagaimana pembagian 

tugas dalam ikatan mas 

dan Mbak Pati? 

Untuk pembagian tugas 

sendiri  sesuai dengan 

jabatan yang dipegang pada 

struktur organisasi Paduwipa 

yang terdiri dari semua 

alumni duta wisata  

 

3

3. 

Bagaimana koordinasi 

yang dilakukan dari 

pembagian tugas 

tersebut ? 

Koordinasi yang dilakukan 

pada saat ini terkesan masih 

kurang dikarenakan banyak 

pengurus maupun anggota 

duta wisata Kab. Pati yang 

kuliah atau bekerja di luar 

kota Pati.  

 

4

.4 

Siapa saja yang bisa 

mengutarakan ide 

terkait perencanaan 

suatu ivent ? 

Untuk saat ini kami sangat 

terbuka, mengenai gagasan 

ide semua anggota maupun 

pihak luar bisa memberi 

masukan kepada Paduwipa 

mengenai pengadaan event, 

seperti Alumni dewan Juri, 

dan terutama Dinporapar 

 

5

5. 

Bagaimana proses 

evaluasi dari tiap kinerja 

yang telah anda 

lakukan? 

Untuk pelaksanaan evaluasi, 

dilakukan dengan forum 

santai, biasanya 

dilaksanakan sehari setelah 

event selesai , sekalian 

pemberesan administrasi 

 

6. Kapan saja rapat tiap 

bidang dilakukan? 

Untuk rapat bidang sendiri 

dari dikukuhkannya 

kepengurusan , sudah 

dilakukan selama 2 kali . 

yang diagendakan 1 bulan 

sekali. 

 

7

7. 

Apa saja yang dibahas 

pada saat rapat 

berlangsung? 

Pokok bahasan sesuai 

dengan bidang masing – 

masing, namun apabila 

terdapat event yang cukup 

besar, rapat akan dijadikan 1 

untuk semua anggota . 

 



8. Anda pernah mengikuti 

event apa saja ? 

Event Mas Mbak Jateng , 

Pemilihan duta bahasa, 

fashion show, kirab adipura 

kencana , among tamu 

kegiatan dinas, among tamu 

hari jadi Kodim, buyer pada 

pati tourism expo, tamu 

undanmgan pada Pati 

Carnaval.  

 

9. Konstribusi apa yang 

sudah anda berikan ke 

Kabupaten Pati selama 

menjadi Duta Wisata? 

Kontribusi yang saya 

lakukan selama saya 

dinobatkan menjadi duta 

wisata hingga lengser, yang 

pertama lebih 

menggencarkan promosi 

melalui berbagai sosial 

media mengenai pariwisata 

Pati, mengadakan game fun 

ditempat keramaian sambil 

bersosialisasi kepada 

masyarakat mengenai 

pariwisata Pati, 

mempromosikan hasil karya 

asli Pati yaitu kain batik 

dengan cara 

menampilkannya pada setiap 

, kegiatan fashion show, 

intern maupun ekstern .  

 

  

N

No 

Pertanyaan  Narasumber II Kesimpulan  

Juara 1 Putri Duta Wisata 

2016 : Tia Siska 

1. Apakah ada 

perkumpulan ikatan 

alumni mas dan mbak 

Kab. Pati? 

Ada , namanya 

PADUWIPA (Paguyuban 

Duwis Pati) 

 

2

2. 

Bagaimana pembagian 

tugas dalam ikatan mas 

dan Mbak Pati? 

Untuk pembagian tugas 

sendiri  sesuai dengan 

dengan devisi masing-

masing 

 

3

3. 

Bagaimana koordinasi 

yang dilakukan dari 

pembagian tugas 

tersebut ? 

Setiap ada event pasti 

dirapatkan dulu untuk 

pembagian tugasnya. 

 

4

.4 

Siapa saja yang bisa 

mengutarakan ide terkait 

perencanaan suatu ivent 

? 

Anggota dari devisi mana 

saja boleh mengutarakan ide 

 

5Bagaimana proses Ya, kalau evaluasi secara  



5. evaluasi dari tiap kinerja 

yang telah anda 

lakukan? 

formal dalam forum belum 

ada, paling dari pendapat 

orang lain tanggapan orang 

lain mengenai kinerja kita.  

6. Kapan saja rapat tiap 

bidang dilakukan? 

Belum pasti, kalau ada 

kendala atau ada event baru 

rapat . selama ini belum ada 

rapat rutin. 

 

7

7. 

Apa saja yang dibahas 

pada saat rapat 

berlangsung? 

Bahas keoorganisasian  

dalam kinerja mana saja 

yang perlu diperbaiki, 

progam ke depan Duwis 

mau mengadakan event apa,  

 

8. Anda pernah mengikuti 

event apa saja ? 

Anak – anak biasa ikut 

fashion show ditarik 

desainer – desainer untuk 

jadi modelnya, kita juga 

bergabung dengan 

organisasi di bidang sosial 

yang perduli dengan 

kesejahteraan masyarakat, 

pembicara di berbagai 

event. 

 

9. Konstribusi apa yang 

sudah anda berikan ke 

Kabupaten Pati selama 

menjadi Duta Wisata? 

Inisiator : mengisi berbagai 

progam tentang 

kepariwisataan contohnya 

Kjen Heritage Trail. 

Motivator : memotivasi 

pelaku obyek pariwisata 

untuk selalu berinovasi 

dalam mencipatakan 

peluang wisata. Koordinator 

: membantu 

menghubungkan pelaku 

obyek wisata dengan 

pemerintah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



No. Pertanyaan  Narasumber Kesimpulan  

Bapak  Agustinus  

1

1. 

Apa saja yang menjadi 

indikator penilaian duta 

wisata Pati? 

Yang menjadi indikator 

penilaian duta wisata pati 

yaitu kepribadian, seni 

budaya, Pariwisata, tata 

rias, dan busana, moral dan 

etika, kemampuan 

berbahasa di depan publik, 

pemahaman tantang ngadi 

busono dan ngadi sarira.  

 

2

2. 

Apakah motivasi dan 

latar belakang 

pendidikan calon duta 

wisata sangat penting? 

Motivasi dan latar belakang 

pendidikan  calon duta 

wisata sangat penting 

karena kemampuan dari 

seorang duta wisata dapat 

dilihat dari latar belakang 

pendidikannya artinya 

kebanyakan finalis duta 

wisata kebanyakan berasal 

dari sekolah favorit Kab. 

Pati dan dari beberapa 

Universitas terkemuka di 

jateng.  

 

3. Berapa kali pengalaman 

bapak/ibu menjadi juri 

duta wisata? 

Pengalaman menjadi juri 

duta wisata 3 kali berturut 

turut 

 

4. Apakah bapak melalui 

seleksi untuk menjadi 

juri Duta wisata Kab. 

Pati? 

Untuk menjadi juri tidak 

melalui seleksi tetapi 

penunjukan langsung dari 

Dinas sesuai bidang 

keahlian dan akademis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Peniliti melanjutkan wawancara dengan mencari pendapat sebagaian dari 

masyarakat Kabupaten Pati untuk mendapatkan informasi mengenai pandangan mereka 

tentang adanya peran duta wisata Kabupaten Pati. Adapun wawancara yang dilakukan 

adalah dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :  

No.  Pertanyaan Narasumber Kesimpulan  

Mba Erika 

1.,  Menurut anda 

bagaimana 

dengan adanya 

event duta wisata 

Kab. Pati? 

Percuma ada event Duta Wisata 

karena pesertanya hanya ingin 

axis saja, tidak ada yang 

menjalankan tanggung jawab 

sebagai duta wisata 

 

  Narasumber :  

Mbak Nurul Pratiwi 

 

2. Menurut anda 

bagaimana 

dengan adanya 

event duta wisata 

di Kab. Pati? 

Menurut saya, dengan adanya 

event Duta Wisata Kab. Pati 

sangat bagus, dan begitu banyak 

peminat untuk mengikuti event 

tersebut. Serta dengan adanya 

event tersebut bisa menjadikan 

atau memberikan kesempatan 

bagi pemuda untuk berkembang 

dan aktif dalam 

mengembangkan destinasi 

ataupun wisata yang ada di Kab. 

Pati. Mereka dapat menambah 

wawasan pengetahuan dan 

pengalaman jika ikut serta 

dalam event duta wisata Kab. 

Pati. 
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 Foto dengan Pembina Duta wisata    foto dengan Kepala DINPORAPAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Peserta calon duta wisata Tes Bakat           peserta menunggu giliran tes 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

   Tes Kepribadian     Panitia Penyelenggara 
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