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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

A. Hasil Penelitian  

Pada bab ini, penulis berusaha menjelaskan dari hasil wawancara, 

observasi, dan dokumentasi yang dilakukan di komunitas Generasi Pesona 

Indonesia (GenPI) Sumatera barat, dengan judul penelitian “Strategi Generasi 

Pesona Indonesia (GenPI) dalam mempromosikan pariwisata melalui media sosial 

twitter dan instagram (studi kasus pariwisata di Sumatera Barat)”. 

Wawancara yang penulis lakukan disini adalah wawancara dengan 

narasumber yang berkompeten dalam bidang promosi online. Hasil wawancara 

dan observasi merupakan data primer dalam penelitian ini kemudian data 

sekunder diperoleh dari dokumentasi yang tersedia pada anggota komunitas. 

Penulis melaksanakan proses pengumpulan data ini pada bulan April hingga Mei 

2018. 

Tabel 5.1. Informan Penelitian 

No Nama Jabatan 

1. Nofal Wiska Ketua Umum GenPI Sumbar 

2. Elsa Thessia Yeneva Ketua Harian GenPI Sumbar 

3. Muhammad Amin Ketua Bidang Online GenPI Sumbar 

 

Data yang didapat berdasarkan hasil dari observasi dan wawancara. 

Wawancara yang dilakukan dengan tiga orang informan yang mewakili dan 

mengetahui mengenai strategi promosi pariwisata melalui media sosial. 

Pada tahapan selanjutnya, akan diuraikan mengenai hasil penelitian yang 

didapatkan dari hasil wawancara dari informan tersebut sesuai dengan 

permasalahan dan tujuan penelitian yakni tentang bagaimana strategi GenPI 

Sumatera Barat dalam mempromosikan pariwisata melalui media sosial. 
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Analisis yang dilakukan juga berasal dari landasan perencanaan 

komunikasi pemasaran yaitu strategi komunikan, strategi komunikator, strategi 

pesan dan strategi media : 

Strategi Generasi Pesona Indonesia (GenPI) Sumatera Barat dalam 

mempromosikan pariwisata melalui media sosial. 

Promosi merupakan salah satu kegiatan dalam komunikasi pemasaran, guna 

mencapai tujuan promosi maka digunakanlah strategi. Strategi promosi pariwisata 

merupakan salah satu hal yang wajib untuk di gunakan dalam meraih tujuan 

sebuah organisasi, dalam upaya memperkenalkan pariwisata, baik dalam segi 

objek pariwisata yang bisa dikunjungi, maupun dalam segi kebudayaan yang bisa 

dinikmati oleh wisatawan. Ada empat indikator strategi yang digunakan dalam 

promosi pariwisata disini, yaitu strategi komunikator, strategi komunikan, strategi 

media dan strategi pesan.  

a. Strategi Komunikator 

Strategi komunikator disini terbagi atas dua indikator yaitu : 

1. Menentukan cara berkomunikasi 

Anggota komunitas GenPI Sumatera Barat dalam mempromosikan 

pariwisata memiliki cara komunikasi dengan memposting hal-hal 

menarik mengenai destinasi pariwisata dengan menggunakan akun 

resmi GenPI Sumatera Barat dan akun-akun pribadi anggota. Selain 

itu anggota komunitas ini juga menggunakan kata-kata yang banyak 

digunakan oleh pengguna media sosial agar postingan terlihat 

memiliki kosakata terbaru. Hal ini dijelaskan oleh bapak Noval 

Wiska sebagai ketua umum GenPI Sumatera Barat sebagai berikut.  

“komunitas kami menggunakan media sosial sebagai sarana utama 

untuk mempromosikan pariwisata yang ada di sumatra barat, dan 

mengajak seluruh anggota untuk mem-posting semua yang 

berhubungan dengan pariwisata. Tak lepas juga dengan peran 

khlayak ramai untuk dapat mempromosikan pariwisata kepada 

khlayak ramai lainnya, terutama yang berada di sumatra barat 

maupun  luar sumatra barat, kamipun melakukan postingan dengan 

menggunakan kata-kata yang terkini yang digunakan pengguna 
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media sosial, seperti kuy yang merupakan plesetan dari yuk dan 

sebagainya”
57

 

 

Generasi Pesona Indonesia (GenPI) Sumatera Barat tidak membatasi 

postingan yang mereka lakukan pada media sosial. Komunitas ini 

mempromosikan sebanyak mungkin perihal pariwisata, baik dalam 

bentuk video maupun foto. Karena mereka menganggap bahwa 

semakin banyak  postingan yang dibuat maka semakin banyak 

penggna media sosial yang melihat dan semakin efektif  promosi 

yang dilakukan. Hal ini dijelaskan oleh Ibu Elsa Thessia Yeneva 

sebagai berikut
58

 : 

“Dalam melakukan postingan kami tidak pernah membatasi jumlah 

kiriman (postingan) setiap harinya, sebisa mungkin kami melakukan 

postingan sebanyak mungkin, karena dengan banyaknya postingan 

yang dilakukan maka, konten postingan yang kami buat dengan 

menggunakan tagar (Hastag) spesial akan mudah terlihat oleh 

banyak pengguna dan semua hal mengenai pariwisata yang kami 

posting pun menjadi terkenal dan menarik perhatian masyarakat” 

 

 

2. Kreadibilitas sumber 

Komunitas ini menjadikan masyarakat sumatera barat sendiri sebagai 

anggota, putra daerah dipilih karena mereka telah mengetahui jelas 

bagaimana keadaan pariwisata di Sumatera Barat.  Semua anggota 

GenPI Sumatera Barat diberikan tugas untuk mempromosikan 

pariwisata melalui media sosial pribadi, komunitas ini terbagi 

menjadi anggota online dan ofline, mayoritas anggota komunitas ini 

berasal dari kalangan umur 16 hingga 40 tahun dan dari segala 

profesi dalam masyarakat Sumatera barat. Angota online di berikan 

tugas khusus untuk menyiapkan naskah postingan untuk keperluan 

promosi, dan anggota ini terdiri dari anak muda yang memiliki 

kreatif tinggi dalam mengolah kalimat dan memiliki selera kekinian. 

                                                             
57

 Wawancara dengan Noval Wiska Ketua umum GenPI Sumatera Barat pada tanggal 10 

April 2018 
58

 Wawancara dengan Elsa Thesia Yeneva Ketua Harian GenPI Sumbar pada tanggal 6 

April 2016 
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Hal ini dijelskan Muhammad Amin sebagai ketua bidang online 

GenPI Sumatera Barat.  

“Strategi komunikan yang digunakan GenPI adalah memilih anggota 

online dengan anggota anak muda yang memiliki kreatif tinggi 

dalam pengolahan kalimat dan selera kekinian. Nantinya anggota 

online ini memiliki tugas membuat naskah postingan yang akan 

dibagikan untuk semua anggota GenPI. Mayoritas anggota GenPI 

adalah masyarakat Sumatera barat yang berasal dari umur 16 sampai 

40 tahun.” 
59

  

 

b. Strategi Komunikan 

1) Identifikasi komunikan 

Target Promosi Generasi Pesona Indonesia (GenPI) Sumatera Barat 

adalah wisatawan lokal dan mancanegara dari semua kalangan umur 

dan kalangan profesi. Komunitas ini menargetkan pariwisata di 

Sumatera Barat bisa dinikmati oleh semua kalangan tidak 

membedakan umur dan profesi karena komunitas ini menganggap 

semua kalangan bisa menikmati pariwisata, terlebih pengguna media 

sosial pun berasal dari semua kalangan. Hal ini dijelaskan oleh bapak 

Noval Wiska Selaku ketua umum Generasi Pesona Indonesia 

Sumatera Barat sebagai berikut :  

“GenPI Sumbar selama ini tidak melihat siapa target potensial 

ataupun non potensial, karena kami menganggap bahwa setiap event 

budaya, destinasi alam, dan apapun yang disuguhkan dalam 

pariwisata Sumbar dapat dinikmati oleh siapapun, baik dia berprofesi 

sebagai buruh, kantoran, dan mahasiswa sekalipun.”
60

 

 

2) Feedback atau Umpan Balik 

Feedback yang didapat oleh Generasi Pesona Indonesia (GenPI) 

Sumatera Barat ini tidak terlalu menonjol, dapat dilihat dari kolom 

                                                             
59

 Wawancara dengan Muhammad Amin Ketua bidang online GenPI Sumatera Barat 

pada tanggal 7 April 2018 
60 Wawancara dengan Noval Wiska Ketua umum GenPI Sumatera Barat pada tanggal 10 

April 2018 
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komentar postingan yang hanya di komentari beberapa pengguna 

media sosial saja, hal ini tidak seimbang dengan banyaknya 

penonton yang menyukai postingan dan menonton video-video 

promosi yang ditampilkan oleh komunitas ini pada akun-akun resmi 

media sosial mereka. Hal ini dijelaskan oleh bapak Noval Wiska 

selaku ketua umum  Generasi Pesona Indonesia (GenPI) Sumatera 

Barat sebagai berikut:  

“untuk umpan balik yang kami dapat saat melakukan promosi 

melalui media sosial tidak begitu terlihat, karena hanya beberapa 

pengguna yang ikut mengomentari postingan di akun kami, tetapi 

kalau untuk jumlah pengunjung, saat setelah kami melalukan 

promosi melalui media sosial dari satu tahun terakhir yaitunya tahun 

2017 sampai februari 2017 ini terlihat sangat banyak 

peningkatannya, yang awalnya 2016 sampai 2017 jumlah bisatawan 

berjumlah 13 juta pengunjungg, naik 4 juta pengunjung menjadi 17 

juta pengunjung di tahun 2017 sampai awal 2018”
61

 

 

c. Strategi Media 

1) Memilih kategori media  

Generasi Pesona indonesia (GenPI) Sumatera barat melakukan 

promosi pariwisata menggunakan media sosial Facebook, Instagram, 

Twitter, Youtube, dan Blog, namun komunitas ini memfokuskan 

promosi pada media sosial instagram dan Twitter. Hal tersebut 

dijelaskan dalam wawancara dengan ibu Elsa Thesia Yeneva sebagai 

ketua harian Generasi Pesona Indonesia Sumatera Barat sebagai 

berikut:   

“kami memfokuskan diri melakukan promosi menggunakan media 

sosial Twitter dan Instagram, namun kami juga menggunakan media 

Facebook, Youtube, dan Blog untuk mempromosikan pariwisata 

namun tidak  efektif digunakan oleh anggota”
62

 

 

 

                                                             
61

 Wawancara dengan Noval Wiska Ketua umum GenPI Sumatera Barat pada tanggal 10 

April 2018 
62

 Wawancara dengan Elsa Thesia Yeneva Ketua Harian GenPI Sumbar pada tanggal 6 

April 2016 
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Hal ini juga dijelaskan oleh bapak Noval Wiska sebagai berikut : 

“Komunitas kami memfokuskan promosi melalui media sosial 

twitter dan instagram karna kami menggap bahwa media sosial 

tersebut merupakan media sosial baru yang banyak dimanfaatkan 

untuk promosi bagi banyak orang”
63

 

 

2) Menentukan tujuan media 

Dalam menentukan tujuan media ada beberapa tujuan khusus. Ada 

lima tujuan berikut yang  merupakan dasar perencanaan media yaitu 

jangkauan, frekuensi, bobot, kuantitas, dan biaya.
64

 Dalam hal ini 

Komunitas GenPI tidak memiliki tujuan khusus dalam memilih 

media dalam mempromosikan pariwisata, karena komunitas ini 

memanfaatka media sosial yang merupakan media baru yang bisa 

diakses dimana saja, dan media ini juga tidak membutuhkan banyak 

biaya. Hal ini dijelaskan oleh Elsa Thessia Yaneva ketua harian 

GenPI Sumatera Barat sebagai Berikut :  

“komunitas kami tidak menentukan tujuan media secara jelas, karena 

kami hanya menggunakan media sosial maka kami tidak memikirkan 

bagaimana frekuensi, biaya serta jangkauan media”
65

 

 

d. Strategi Pesan  

1) Isi Komunikasi 

Konten merupakan salah satu hal penting dalam kegiatan promosi, 

konten menjadikan isi pesan menjadi teratur.  Generasi Pesona 

Indonesia (GenPI) Sumatera Barat membentuk konten postingan 

berupa kampanye santun pariwisata, yang mana media sosial yang 

digunakan oleh GenPI Sumatera Barat ini mempromosikan 

pariwisata dengan foto-foto terbaik serta video menarik seputar 

pariwisata Sumatera Barat maupun Nusantara, dengan tetap menjaga 

                                                             
63

 Wawancara dengan Noval Wiska Ketua Harian GenPI Sumbar pada tanggal 10 April 

2018  
64

http://sridela.com/2015/04/review-strategi-media.html (diakses tanggal 12 april 2018)  
65

 Wawancara dengan Elsa Thesia Yeneva Ketua Harian GenPI Sumbar pada tanggal 6 

April 2016 

 

http://sridela.com/2015/04/review-strategi-media.html
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etika postingan dari hal yang berbau sara, politik dan berita bohong. 

Hal ini dijelaskan oleh Bapak Noval Wiska Selaku Ketua umum 

Generasi Pesona Indonesia Sumatera Barat dalam wawancara 

sebagai berikut :  

“GenPI Sumbar membentuk konten berupa kampanye santun 

pariwisata dimana disini kami harus menjaga postingan dengan 

aturan no sara, no politic, no hoax, serta meyediakan postinga-

postingan indah berupa foto-foto dan video-video promosi yang 

diambil dan dibuat oleh para anggota komunitas, foto dan video ini 

mampu menampilkan gambaran pariwisata yang bisa dikunjungi di 

Sumatera Barat sehingga menarik pengguna media sosial (calon 

wisatawan) untuk mengunjungi tempat tersebut”
66

 

 

2) Bentuk Kreatif  Pesan 

Dalam kreatif pesan hal utama yang yang harus diperhatikan 

adalah kejelasan pesan. Kejelasan pesan harus disampaikan dengan 

isilah-istilah yang sederhana. Kata-kata harus mengandung makna 

yang sama, baik penerima maupun pengirimnya. Isu-si yang rumit 

(kompleks) harus dipadatkan kedalam berbagai tema, slogan, atau 

stereotip yang sederhana dan jelas serta mudah dimengerti, dalam 

hal ini GenPI Sumatera Barat menggunakan yang sederhana, jelas, 

ringkas, serta persuasif yang membuat pengguna media sosial 

menjadi mengerti akan pesan promosi yang disampaikan komunitas 

ini melalui media sosial. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Muhammad 

Amin Sekalu Ketua bidang Online Generasi Pesona Indonesia 

Sumatera Barat sebagai berikut : 

“Dalam promosi menggunakan media sosial komunitas kami selalu 

menggunakan bahasa yang jelas karena target promosi kita juga 

wisatawan mancanegara, jika promosi dilakukan dengan 

menggunakan bahasa yang jelas makan nantinya server media sosial 

bisa menerjemahkan bahasanya kedalam bahasa yang bisa 

dimengerti oleh calon wisatawan mancanegara tidak hanya jelas, 

pesan yang disampaikanpun harus ringkas”
67

 

                                                             
66

 Wawancara dengan Noval Wiska Ketua umum GenPI Sumatera Barat pada tanggal 10 

April 2018 
67

 Wawancara dengan Muhammad Amin Ketua bidang online GenPI Sumatera Barat 

pada tanggal 7 April 2018 
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Kemudian hal ini ditambah oleh ibu Elsa Thessia Yeneva sebagai 

Berikut : 

“setiap postingan yang dilakukan di media sosial resmi GenPI 

Sumbar ataupun akun pribadi anggota di wajibkan menggunakan 

bahasa yang jelas, agar mudah dipahami pengguna media sosial yang 

merupakan calon wisatawan, namun karena keterbatasan karakter 

yang ada di kolom komentar setiap media sosial mengharuskan 

GenPI melakukan promosi yang ringkas tetapi tetap jelas, dan juga 

dengan menggunakan bahasa persuasif agar penffuna media sosial 

sebagai calon wisatawan menjadi tertarik untuk mengunjungi tempat 

ataupun acara kebudayaan yang di promosikan”
68

 

 

Selain kejelasan pesan, indikator kreatif pesan juga harus 

memperhatikan jenis pariwisata apa yang akan dipromosikan jenis  

Generasi Pesona Indonesia Sumatera Barat tidak membagi jenis 

pariwisata yang di promosikan secara signifikan, dalam promosi yang 

dilakukan oleh komunitas dalam promosi menggunakan media sosial 

mereka memasukan semua jenis pariwisata didalamnya, mulai dari 

wisata alam, kuliner, hingga atraksi budaya ditampilkan saat promosi 

di media sosial. Hal ini dijelaskan oleh ibu Elsa Thessia Yeneva 

selaku ketua harian Generasi Pesona Indonesia (GenPI) Sumatera 

Barat sebagai berikut :  

“Kami tidak membagi secara signifikan mengenai jenis pariwisata 

yang akan di promosikan, selagi jenis pariwisatanya positif, baru, 

berinovasi dan menarik perhatian banyak pengunjung kami akan 

mempromosikan hal tersebut, namun sering kali kami turut 

membantu dinas pariwisata dan budaya provinsi untuk 

mempromosikan   event budaya yang akan di adakan”
69

 

 

Kekuatan audio visual dimanfaatkan oleh komunitas 

Generasi Pesona Indonesia (GenPI) dalam mempromosikan 

pariwisata di Sumatera Barat, komunitas ini memanfaatkan kekuatan 

                                                             
68 Wawancara dengan Elsa Thesia Yeneva Ketua Harian GenPI Sumbar pada tanggal 6 

April 2016 
69

 Wawancara dengan Elsa Thesia Yeneva Ketua Harian GenPI Sumbar pada tanggal 6 

April 2016 
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foto serta video kekinian dan ditambah dengan deskripi destinasi 

yang di promosi. Dalam media sosial yang dipilih komunitas ini 

dalam melakukan promosi memiliki beberapa perbedaan. Dalam 

promosi menggunakan media sosial instagram komunitas ini 

menggunakan foto yang menarik serta video pendek berdurasi 30 

sampai 60 detik dan deskripsi yang cukup lengkap ditambah denga 

penggunaan hastag (tagar). Dalam media sosial twitter karena media 

sosial ini hanya dibatasi 210 kata maka promosi yang dilakukan di 

twitter lebih ringkas dari instagram dan penggunaan hastag (Tagar) 

lebih di tekankan ntuk menaikan trending topik, pesan-pesan pendek 

dalam postingan ini bisanya di jelaskan oleh postingan berikutnya. 

Sedangkan untuk youtube komunitas ini khusus membagikan video 

video promosi pariwisata yang menarik perhatian pengguna. Hal ini 

dijelaskan oleh bapak Noval Wiska sebagai berikut: 

“kami memanfaatkan foto dan video dalam mempromosikan 

pariwisata melalui media sosial, karena kami meyakini bahwa saat 

ini masyarat yang menjadi pengguna media sosial sangat tertarik 

kepada hal yang berhubungan dengan audio visual, dengan mereka 

melihat adanya postingan berupa video dan foto mereka bisa tertarik 

mengunjungi tempat-tempat yang ada dalam foto dan video 

tersebut”
70

 

 

Hal ini ditambahkan oleh ibu Elsa Thessia Yeneva sebagai berikut : 

“GenPI melakukan promosi dengan membedakan gaya pada setiap 

media sosial yang digunakan. Karena fungsi media sosial berbeda-

beda maka komunitas kami juga melakukan promosi sesui dengan 

fungsi masing-masing media sosial, seperti di instagram kami 

mengunggah foto dan video dengan durasi 30 sampai 60 detik , dan 

di twitter melakukan postingan pesan-pesan pendek dengan 

menggunakan hastag, dan youtube yang kami gunakan khusus 

berbagi video promosi”
71
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 Wawancara dengan Noval Wiska Ketua umum GenPI Sumatera Barat pada tanggal 10 

April 2018 
71

 Wawancara dengan Elsa Thesia Yeneva Ketua Harian GenPI Sumbar pada tanggal 6 

April 2016 
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Cara kreatif lain yang ditampilkan Generasi Pesona indonesia 

(GenPI) Sumatera Barat adalah membuat postingan yang 

berhubungan dengan destinasi-destinasi baru yang lebih menarik, 

selain itu komunitas ini juga menonjolkan keindahan alam, 

kebudayaan yang menarik, dan dalam setiap postingan selalu ada 

diselipkan apa yang menjadi daya tarik dan kelebih destinasi yang 

mereka promosikan, seperti penginapan, pelayanan, transportasi 

yang menjangkau destinasi tersebut, dan hal tambahan lainnya yang 

menarik dari seriap destinasi. Hal ini di jelaskan di saat wawancara 

oleh ibu Elsa Thessia Yeneva sebagai berikut: 

“komunitas kami melakukan promosi dengan hal-hal yang sekiranya 

dapat menarik perhatian calon wisatawan untuk mengunjungi 

destinasi yang kami promosikan, misalnya dengan memposting foto-

foto hal apa yang bisa di nikmati di suatu destinasi, kemudian apa 

saja kelebihan-kelebihan yang disuguhkan saat nantinya ketika 

mengunjungi tempat-tempat tersebut, apa saja yang bisa di dapat 

ketika berada di sebuah destinasi, berapa biaya yang kira-kita di 

habiskan ketika calon wisatawan mengunjungi destinasi yang di 

promosikan” 
72

 

 

 

Selain memromosikan destinasi-destinasi wisata yang bisa 

dikunjungi dan juga even-event yang akan berlangsung di Sumatera 

Barat, Komunitas ini mempunyai strategi kreatif dalam 

mempromosikan destinasi yang dikunjungi, salah satunya adalah 

mengadakan perlombaan-perlombaan yang akan di langsungkan di 

salah satu destinasi yang nantinya bisa menambah animo masyarakat 

untuk mengunjungi destinasi tersebut karna ingin memenangkan 

perlombaan yang diadakan oleh Generasi Pesona Indonesia (GenPI) 

Sumatera Batar ini. Selain itu pesan kreatif yang digunakan 

komunitas ini untu menarik perhatian pengguna media sosial adalah 

menggunakan kata-kata kekinian pada kutipan foto-foto yang 
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 Wawancara dengan Elsa Thesia Yeneva Ketua Harian GenPI Sumbar pada tanggal 6 

April 2016 
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mereka buat, dan juga setiap destinasi yang di posting disertai 

dengan hastag (Tagar) khusus yang mamudahkan pengguna mencari 

informasi lain mengenai destinasi tersebut.  Hal tersebut di jelaskan 

oleh Bapak Noval Wiska selaku ketua Umum Generasi Pesona 

Indonesia (GenPI) Sumatera Barat sebagai Berikut :  

“strategi kreatif pesan yang kami gunakan adalah membuat 

promosikan destinasi-destinasi yang ada adalah dengan mengadakan 

perlombaan yang berhubungan dengan destinasi-destinasi yang 

sedang mempromosikan, kemudia kami juga menarik perhatian 

pengunjung dengan hadiah-hadiah menarik yang disediakan oleh 

GenPI, misalnya saat kami mempromosiakn destinasi digital pasar 

Siti Nurbaya kami membuat lomba selfie yang mana hal tersebut 

ternyata banyak menarik perhatian pengunjung, dan pengunjung 

destinasi digital baru itupun di kunjungi banyak wisatawan”
73

 

  

Hal ini juga dijelaskan oleh Bapak Muhammad Amin sebagai ketua 

bidang online Generasi Pesona Indonesia (GenPI) Sumatera Barat 

sebagai berikut : 

“setiap postingan yang kami buat biasanya kami menggunakan kata-

kata unik yang sedang viral di antara pengguna media sosial, 

misalnya kata „kuy‟ yang merupakan pergeseran dari kata „yuk‟ yang 

sering digunakan di media sosial turut mewarnai postingan kami, 

seperti sebuah postingan yang mengajak pengguna menjelajah 

indahnya danau maninjau, lalu kami melakukan postingan dengan 

kutipan „kuy sama-sama kita nikmati pesona indahnya danau 

maninjau‟. Selain itu kami juga selalu menyertakan hastag khusus 

agar pengguna media sosial mudah menemukan postinga-postingan 

yang berkaitan untuk mencari informasi lain mengenai destinasi 

yang di promosikan, misalnya ketika kami mempromosikan jam 

gadang Bukittinggi maka kami akan sertahan hastag 

#PesonaBukittinggi #Sumbarrancak #Wonderfulwestsumatera”
74

 

 

 

B. Pembahasan  

Data yang telah diuraikan pada hasil penelitian diatas, akan dianalisis 

sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Analisis data merupakan suatu upaya 

                                                             
73 Wawancara dengan Noval Wiska Ketua umum GenPI Sumatera Barat pada tanggal 10 

April 2018 
74 Wawancara dengan Muhammad Amin Ketua bidang online GenPI Sumatera Barat 

pada tanggal 7 April 2018 
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atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengolah data menjadi informasi 

sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi 

permasalahan, terutama masalah yang sedang diteliti, penelitian ini dilakukan 

untuk mengetahui apa strategi yang digunakan oleh Generasi Pesona Indonesia 

(GenPI) Sumatera Barat dalam mempromosikan pariwisata melalui media sosial. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif, 

yaitu metode yang menggunakan analisa data yang disesaukan dengan teori- teori 

yang mendukung rumusan masalah dan sesuai dengan data yang diperoleh 

dilapangan.  

J L Thompson (1995) mendefinisikan strategi sebagai cara untuk 

mencapai sebuah hasil akhir : „hasil akhir menyangkut tujuan dan sasaran 

organisasi. Ada strategi yang luas untuk keseluruhan organisasi dan strategi 

kompetitif untuk masing-masing aktivitas. Sementara itu, strategi fungsional 

mendorong secara langsung strategi kompetitif.‟
75

 

Sedangkan Strategi Promosi merupakan kegiatan komunikasi dengan 

konsumen yang dilakukan melalui penyampaian pesan tentang kondisi suatu 

produk. Kegiatan produksi harus direncanakan dengan baik agar tercipta suasana 

yang kondusif dan konsumen dapat menjadi tahu, kemudian dapat tertarik dan 

senang pada produk yang dipromosikan. Selanjutnya konsumen diharapkan 

bersedia untuk mengeluarkan uang atau membeli produk yang dipromosikan 

tersebut. 
76

 

Dapat disimpukan bahwa strategi promosi pariwisata, adalah suatu cara 

dan upaya memperkenalkan pariwisata, baik dalam segi objek pariwisata yang 

bisa dikunjungi, maupun dalam segi kebudayaan yang bisa dinikmati oleh 

wisatawan. 

Begitu pun dengan tujuan promosi yang akan dilakukan oleh Generasi 

Pesona indonesia (GenPI) Sumatera barat, komunitas ini menginginkan promosi 
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yang efektif dengan strategi yang mereka gunakan. Untuk mendapatkan tujuan 

komunitas tersebut dalam mempromosikan pariwisata secara efektif maka dalam 

temuan yang didapat oleh peneliti dengan menggunakan strategi komunikasi 

pemasaran yang menggunakan tiga indikator yaitu, strategi komunikan, strategi 

komunikator,  strategi pesan dan strategi media. maka analisa yang akan 

dilakukan adalah mengenai empat indikator tersebut yang dibagi lagi kepada 

beberapa indikator sebagai berikut : 

a. Stategi Komunikator 

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan 

strategi komunikator dalam promosi
77

 

1) Menentukan cara berkomunikasi 

Menentukan cara berkomunikasi adalah penentuan mengenai 

bagaimana seorang komunikator harus membawa dirinya 

dihadapan khalayak. Dari data yang peneliti peroleh dari informan, 

maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Stategi komunitas 

GenPI Sumatera Baratdalam menentkan cara bekomunikasi adalah  

dengan cara  merealisasikan media sosial untuk media promosi 

pariwisata, yang kemudian di kembangkan untuk mendapatkan 

pandangan dari calon wisatawan terhadap postingan pariwisata 

tersebut. Setiap media sosial yang digunakan oleh GenPI memiliki 

fungsi berbeda, maka dari itu komunitas ini membedakan bentuk 

postingannya, dalam media sosial Instagram GenPI membuat 

postingan dalam bentuk foto dan video pendek berdurasi 30 sampai 

60 detik dengan deskripsi lengkap dan ditambah penggunaan 

hastag (tagar), untuk twitter karena keterbatasan kata dalam twitter 

maka komunitas ini melakukan postingan berupa pesan-pesan 

pendek yang nantik diperjelas denan postingan selanjutnya dengan 

tema yang sama dan memperbanyak penggunaan tagar, sedangkan 

dalam media sosial youtube komunitas ini mempromosikan 
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destinasi wisata dengan video-video promosi pariwisata yang 

dibuat oleh anggota-anggota GenPI.  

 

2) Kreadibilitas sumber 

Kreadibilitas adalah suatu kondisi dimana seorang komunikator 

dinilai memiliki pengetahuan atau pengalaman relevan dengan 

topik pesan yang disampaikan sehingga komunikan menjadi 

percaya bahwa yang disampaikan tersebut bersifat objektif. 

Daslam temuan yang didapat peneliti dari informan maka 

didapatlah Strategi GenPI mengenai kredibilitas sumber adalah 

dengan menggunakan putra daerah atau masyarakatnya sendiri 

dalam mempromosikan pariwisata, karena masyarakat itu sangat 

mengetahui pariwisata apa yang sedang di promosikan, setiap 

anggota maupun masyarakat memiliki perannya sendiri untuk 

mengembangkan pariwisatanya sendiri. Dalam kasus ini GenPI 

lebih mengedepankan sistem kerjasama untuk mendapatkan hasil 

yang baik sekaligus tidak adanya ke khawatiran  untuk melakukan 

promosi dan tidak ada keraguan untuk mempromosikan setiap 

destinasi kepada pengguna media sosial. 

 

b. Stategi Komunikan atau Khalayak  

Hal ini merupakan analilsis situasi komunikasi darisudat pandang 

komunikan, yang mencakup didalamnya adalah pertimbanga-

pertimbangan terhadap : 

1) Identifikasi komunikan, yaitu siapa yang akan menerima pesan 

harus diidentifikasi dengan jelas. GenPI sendiri tidak menetapkan 

siapa saja komunikan yang akan menerima pesan promosi, karena 

mereka lebih menargetkan kepada siapa saja pengguna media sosial 

secara umum. 

2) Latar belakang pengetahuan komunikan 



58 
 

Dengan mempertimbangkan latar belakang pengetahuan mereka 

komunikator dapat menyesuaikan perilaku komunikasinya untuk 

tidak menghubungkan konsep yang asing bagi komunikan. Karena 

khalayak GenPI Sumatera barat adalah semua pengguna media 

sosial maka komunitas ini  tidak memiliki strategi khusus untuk 

mempertimbangkan isi promosi dengan latar belakang khalayak, 

karena semua latarbelakang pendidikan dan profesi menjadi target 

promosi GenPI. 

3) Perasaan komunikan  

Disini kita mempertimbangkan mengenai perasaan khalayak adalah 

seberapa tertariknya komunikan pada pesan komunikasi. Dengan 

melihat tingginya penggunaan media sosial di Indonesia GenPI 

mempertimbangkan promosi yang digunakannya dengan 

menggunakan hasil-hasil foto dan video yang indah yang bisa 

mempengaruhi perasaan khalayak atau komunikan untuk 

mengunjungi destinasi pariwisata yang dipromosikan tersebut.  

 

c. Strategi Media  

Dalam strategi media ada dua indikator yang dibahas yaitu mengenai 

Memilih Audiensi atau melihat celah konsumanen  dan memilih kategori media 

sasaran
78

  

1. Memilih Audiens sasaran atau melihat celah konsumen 

Syarat pertama yang harus dipenuhi agar strategi media berhasil adalah 

dengan menentukan audiens sasaran, empat faktor utama untuk mensegmentasi 

sasaran (1) geografis, (2) demografis, (3) pemakaian produk, (4) gaya hidup/ 

psikografis 

Dalam hal ini komunitas Generasi Pesna Indonesia (GenPI) Sumatera 

Barat tidak melakukan pemilihan sasaran konsumen dalam mempromosiakan 

Pariwisata, karena komunitas ini menjadikan semua pengguna media sosial dari 
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semua kalangan profesi dan umur menjadi target sasaran promosi. Komunitas ini 

tidak melihat secara signifikan sasaran yang mereka ambil. 

  

2. Memilih kategori media dan sarana 

Pemilihan media yang tepat akan menentukan keberhasilan 

penyebaran pesan kepada khalayak. Namun, hal pertama yang harus dipahami 

oleh organisasi adalah memahami jenis-jenis media dan sifat dari media tersebut.  

 

Komunitas Generasi Pesona Indonesia (GenPI) Sumatera Barat disini 

menggunakan media sosial instagram, twitter, faceboo, youtube, dan blog sebagai 

media promosi dan mereka memfokuskan promosi ini di media sosial twitter dan 

instagram. Komunitas ini menganggap bahwa media instagram dan twitter 

merupakan media yang sangat banyak penggunannya, dan media sosial instagram 

dan twitter ini sangan mudah untuk memviralkan suatu fenomena. Namu jika 

dilihat pemilihan fokus komunitas ini, komunitas ini terlihat belum melakukan 

survey pengguna media sosial secara jeli, karena media sosial yang paling banyak 

penggunanya adalah facebook. Target promosi yang di incar oleh komunitas 

Generasi pesona Indonesia (GenPI) adalah semua kalangan profesi dan dari semua 

kalangan umur, yang mana jika hanya difokuskan promosi untuk media sosial 

twitter dan instagram saja, maka instagram dan twitter paling banyak digunakan 

oleh masyarakat yang berada pada rentang umur 12 hingga 35 tahun.  

 

d. Strategi Pesan 

1. Isi Informasi Komunikasi  

Dalam menyampaikan pesan, pemasar memiliki beberapa tujuan dan 

objek komunikasi. Media yang digunakan juga harus sesuai. Setiap objek 

menunjukkan kebutuhan konsumen tertentu pada tahap proses pembelian yang 

sama dan karena alasan tersebut memungkinkan untuk mengunakan informasi 

dengan cara yang sama.
79

 Pemasar yang dimaksud disini adalah komunitas 
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Generasi Pesona Indonesia (GenPI) Sumatera barat yang menginginkan promosi 

yang efektif untuk pariwisata di Sumatera Barat. 

Strategi pesan terdiri dari isi informasi komunikasi dan bentuk kreatif 

pesan. Sebelum merancang isi pesan dan bentuk pesan tersebut, segmen pasar 

sasaran harus diseleksi terlebih dahulu. Isi informasi komunikasi dalam 

menyampaikan pesan memiliki tujuan dan objek komunikasi. Setiap objek 

menunjukkan kebutuhan konsumen tertentu pada tahap proses pembelian yang 

sama dan karena alasan tersebut memungkinkan untuk menggunakan informasi 

dengan cara yang sama
80

  

Dari hasil penelitian didapatlah bahwa Dalam pembuatan strategi 

promosi komunitas Generasi Pesona Indonesia (GenPI) Sumatera Barat 

menentukan konten postingan, komunitas ini mempunyai komitmen konten yaitu 

dengan memakai konten promosi pariwisata dengan kampanye pariwisata secara 

santun, jadi semua postingan promosi melalui media sosial   dilakukan dengan 

memprmosikan pariwisata secara santun, dengan menggunakan kutipan nama 

yang memiliki foto atau video yang mereka gunakan untuk promosi, dan semua 

hal yang berbau pariwisata dan budaya mereka promosikan, namun tidak ada 

promosi yang mereka lakukan yang berkaitan dengan produk yang bukan 

merupakan produk pariwisata. Hal ini sesuai dengan merancang isi komunikasi 

secara baik, agar promosi terarah maka konten ini perlu digunakan untuk 

membedakan isi pesan promosi komunitas ini dengan komunitas  atau lainnya.  

Komunikator harus mampu menyampaikan pesan dalam bahasa yang 

dapat dipahami penerima dan pesan yang tersebut bisa diterima dengan jelas.
81

 

Bahasa yang ringkas, jelas dan menarik bisa menjadikan suatu promosi berjalan 

dengan lancar. Dalam hal pemilihan bahasa komunitas Generasi Pesona Indonesia 

(GenPI) Sumatera Barat menggunakan bahasa yang jelas dan ringkas, serta 

mampu menarik perhatian pengguna media sosial untuk mengunjungi destinasi 

dan event budaya yang akan diselenggarakan. Komunitas ini melihat kekurangan 
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media sosial yang memiliki keterbatasan karakter dalam kutipan gambar atau 

video yang akan di promosikan, jadi dengan itu komunitas ini pun berusaha 

menggunakan kalimat yang ringkas, bahasa yang jelas mereka gunakan juga 

karena komunitas ini sadar bahwa yang calon wisatawan mancanegara yang juga 

merupakan target pasar yang akan mereka bidik memerlukan bahasa yang mereka 

mengerti sehingga jika komunitas ini menggunakan bahasa yang jelas di media 

sosial, maka para calon wisatawan mancanegara bisa dengan mudah 

menerjemahkan ke bahasa mereka. Hal ini sesuai dengan pemilihan bahasa yang 

tepat yang mudah dipahami dalam isi komunikasi.  

Menurut Suryadana dan Octavia, wisata berdasarkan jenis-jenisnya dapat 

dibagi ke dalam dua kategori, yaitu:
82

 

1) Wisata alam, yang terdiri dari: 

a) Wisata pantai (Marine tourism) 

Merupakan kegiatan wisata yang ditunjang oleh sarana dan 

prasarana untuk berenang, memancing, menyelam, dan olahraga air 

lainnya, termasuk sarana dan prasarana akomodasi, makan dan minum  

b) Wisata etnik (Ethnic tourism) 

Merupakan perjalanan untuk mengamati perwujudan 

kebudayaan dan gaya hidup masyarakat yang dianggap menarik. 

c) Wisata cagar alam (Ecotourism) 

Merupakan wisata yang banyak dikaitkan dengan kegemaran 

akan keindahan alam, kesegaran hawa udara di pegunungan, keajaiban 

hidup binatang (margasatwa) yang langka, serta tumbuh-tumbuhan 

yang jarang terdapat di tempat-tempat lain 

d) Wisata buru  

Merupakan wisata yang dilakukan di negeri-negeri yang 

memang memiliki daerah atau hutan tempat berburu yang dibenarkan 

oleh pemerintah dan digalakkan oleh berbagai agen atau biro 

perjalanan. 
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e) Wisata agro  

Merupakan jenis wisata yang mengorganisir perjalanan ke 

proyekproyek pertanian, perkebunan, dan ladang pembibitan di mana 

wisata rombongan dapat mengadakan kunjungan dan peninjauan 

untuk tujuan studi maupun menikmati segarnya tanaman di sekitarnya  

 

2) Wisata sosial budaya, wisata ini terdiri dari : 

a) Peninggalan sejarah kepurbakalaan dan monumen, wisata ini termasuk 

golongan budaya, monumen nasional, gedung bersejarah, kota, desa, 

bangunan-bangunan keagamaan, serta tempat-tempat bersejarah lainnya 

seperti tempat bekas pertempuran (battle fields) yang merupakan daya 

tarik wisata utama di banyak negara. 

b) Museum dan fasilitas budaya lainnya, merupakan wisata yang 

berhubungan dengan aspek alam dan kebudayaan di suatu kawasan atau 

daerah tertentu. Museum dapat dikembangkan berdasarkan pada 

temanya, di antara lain museum arkeologi, sejarah, etnologi, industri, 

ataupun dengan tema khusus lainnya 

Dari banyaknya jenis pariwisata diatas komunitas Generasi Pesona 

Indonesia (GenPI) Sumatera Barat membagi jenis pariwisata yang mereka 

promosikan dengan dua macam, yaitunya mengenai wisata alam, dan event-event 

budaya. Namun komunitas ini tidak memahami secara rinci apa saja jenis 

pariwisata yang ada. Karena setelah penelitian yang dilakukan terlihat bahwa 

dalam postingannya tak hanya keindahan alam yang mereka promosikan namun 

semuanya jenis pariwisata mereka promosikan, tetapi tidak ada pengelompokan 

berapa banyak wisata alam, wisata budaya, dan yang lainnya di promosikan dalam 

setiap harinya.  
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pariwisata yang layak dipromosikan adalah destinasi yang memenuhi 

3 A, yaitu akses, amenitas dan atraksi
83

, hal ini bisa dijelaskan sebagai 

berikut: 

a) Akses berbicara mengenai bagaimana destinasi itu bisa di tempuh 

oleh calon wisatawan, mudah atau sulitnya destinasi tersebut 

dikaji oleh anggota GenPI   

b) Amenitas adalah semua fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh 

wisatawan diluar akomodasi selama berwisata disuatu destinasi 

c) Atraksi merupakan apa yang bisa dilihat dan dilakukan wisatawan 

dalam destinasi tersebut, bisa berupa keindahan alam, bangunan 

bersejarah, atau atraksi yang dibuat oleh masyarakat yang bisa 

dinikmati oleh wisatawan 

3A dalam promosi pariwisata tersebut tidak semuanya di jelaskan oleh 

komunitas Generasi Pesona Indonesia (GenPI) Sumatera Barat dalam 

mempromosikan destinasi alam ataupun event-event budaya yang dibuat, karena 

dalam setiap promosi yang dilakukan komunitas ini hanya menyajikan amenitas 

yang berisikan fasilitas, dan hal-hal lain diluar akomodasi di suatu destinasi, dan 

juga atraksi yang merupakan nilai tambah dari sebuah destinasi, berupa 

keindahan, atraksi budaya yang dilakukan masyarakat sekitar dan kuliner. Padahal 

akses merupakan hal yang penting yang harus ada didalam promosi pariwisata, 

agar nantinya calon wisatawan mancanegara, dan wisatawan lokal yang berasal 

dari kota dapat dengan mudah mengerti bagaimana cara mencapai tempat 

destinasi berasa dan berapa biaya yang kira-kira di perlukan untuk mencapai 

destinasi tersebut, agar calon wisatawan bisa mempersiapkan biaya perjalaan yang 

pas.  

Feedback atau umpan balik merupakan hal penting agar komunitas dapat 

mengetahui seberapa efektif promosi yang dilakukan oleh komunias ini. Dalam 

hal umpan balik terlihat dalam semua akun media sosial Generasi Pesona 

Indonesia (GenPI) Sumatera Barat bahwa hanya 20% umpan balik yang di 
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berikan oleh para pengguna media sosial yang mengikuti media sosial GenPI hal 

ini dilihat dari sedikitnya penggunayang menyukai dan mengomentari setiap 

postingan yang di unggah oleh komunitas ini. 

 

  

2. Bentuk Kreatif Pesan 

Ada dua jenis pesan untuk menarik konsumen, yaitu pertama 

informasional atau rasional, kedua emosional atau transformasional.
84

 Daya tarik 

informasional merupakan upaya pemasaran untuk meyampaikan informasi 

tentang produk kepada konsumen yang diterapkan untuk proses pembelian 

rasional. Melalui iklan pada media cetak yang menyampaikan informasi mengenai 

produk, upaya publisitas berupa artikel yang dimuat di media cetak berisi fakta 

dan angka, presentasi penjelasan tentang produk oleh wiraniaga, semuanya 

dipaparkan untuk menarik daya tarik rasional. Daya tarik emosional atau 

transformasional merupakan upaya untuk memengaruhi sugesti konsumen yang 

akan menggunakan produk yang ditawarkan. Iklan di televisi lebih sugestif dan 

pengaruh keterangan wiraniaga sangat efektif untuk menciptakan daya tarik 

emosional pada produk yang ditawarkan.  

Dalam penelitian ini dapat terlihat bahwa komunitas Generasi Pesona 

Indonesia (GenPI) menggunakan daya tarik emosional dan transformsional untuk 

menarik perhatian pengguna media sosial. Komunitas ini melalukan promosi 

dengan menggunakan Video video kekinian dengan bentuk highlight yang 

menonjolkan keindahan destinasi yang di promosikan, videonya di edit se 

menarik mungkin sehingga banyak calon wisatawan yang tertarik untuk 

mengunjungi destinasi yang mereka lihat di video yang di unggah komunitas 

tersebut.  

Selain menggunakan video, komunitas Generasi Pesona Indonesia 

(GenPI) SumateraBarat ini juga mengunggah foto-foto yang bernilai photografi 
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yang menonjolkan keindahan destinasi pada setiap foto-fotonya, karena banyak 

dari anggota komunitas yang memiliki hobi dalam dunia photografi dan 

videografi komunitas ini pun terbantu dalam membuat promosi kreatif dari hasil 

bidikan kamera kamera para anggotanya. Video serta foto yang di unggah dengan 

gaya kekinian dan menonjolkan keindahan dari setiap destinasi wisata yang ada di 

Sumatera Barat merupakan salah satu bentuk kreatif pesan yang bisa 

mensugestikan kepada pengguna media sosial yang merupakan calon wisatawan 

untuk mengunjungi destinasi-destinasi wisata tersebut.  

Selain mengunggah video dan foto-foto yang menarik mengenai 

destinasi-destinasi serta event-event yang akan diadakan agar mendapatkan respon 

positif dari masyarakan, maka komunitas Generasi Pesona Indonesia (GenPI) 

Sumatera barat menciptakan destinas-sedtinasi baru yang disebut dengan destinasi 

digital, yang mana destinasi ini dibuat sesuai kebutuhan wisatawan saat ini yang 

sangat hobi berfoto di destinasi-destinasi yang ada, destinasi digital dinilai mampu 

menarik perhatian wisatawan karena inovasi spot-spot foto yang disuguhkan yang 

sering disebut dengan destinasi media sosial-able. Selain mempromosikan 

mengenai destinasi digital yang bisa dinikmati oleh calon wisatawan, kominitas 

ini pun sering membuat perlombaan-perlomban foto di media sosial, yang 

menambah animo masyarakat untuk ingin mengunjungi destinasi tersebut. Hal 

kreatif lain yang dibuat oleh komunitas ini adalah melakukan promosi dengan 

meanfaatkan tokoh-tokoh ternama di indonesia, seperti para mentri, selebritis 

tanah air, dan akun akun resmi lainnya untuk turut membantu promosi dan 

membuat masyarakat menjadi bersemangat mengunjungi destinasi-destinasi yang 

ada di Sumatera Barat. 

Hal lain yang dimanfaatkan oleh komunitas Generasi Pesona Indonesia 

adalah dengan menggunakan hastag (tagar) dalam setiap promosi yang mereka 

lakukan di media sosial, hastag (tagar) ini merupakan alat untuk memudahkan 

pengguna media sosial menemuhan hal lain yang berkaitan dengan ungahan yang 

di buat oleh komunitas ini, selain itu hastag (tagar) bisa membuat sebuah destinasi 

sering dimunculkan dalam mesin pencarian di media sosial, dengan itu lebih 
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banyak lagi yang mengetahui mengenai destinasi-destinasi yang di promosikan. 

Unggahan tidak hanya bisa dilihat oleh pengikut saja, tapi seluruh pengguna 

didunia bisa melihat kemunculannya di media sosial. Sebagai contoh saat akun 

@genpi.sumbar memromosikan mengenai Jam Gadang Bukitinggi maka 

komunitas ini akan menyertakan tagar #Wonderfulwestsumatera #sumbarrancak 

#bukitinggiindah #jamgadangkeren ketika pengguna melihat tagar menggenai 

#jamgadangkeren maka para pengguna kan disuguhkan dengan informasi lain 

mengenai Jam Gadang Bukitinggi.  

Kreatif pesan yang dilakukan komunitas seperti yang telah dipaparkan 

diatas, sesuai dengan teori kreatif pesan yang mampu mensugestikan sebuah 

promosi ke dalam diri calon wisatawan, hingga mereka tertarik mengunjungi 

destinasi-destinasi alam dan event-event yang di adakan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


