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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

 

A. Kajian Teori 

Pada bab ini akan disajikan kerangka teoritis, yang nantinya dijadikan 

sebagai tolak ukur dalam penelitian. Teori merupakan himpunan kontruk 

(konsep), definisi, proposisi yang mengemukakan pandangan sistematis tentang 

gejala yang menjabarkan relasi diantara variabel, untuk meramalkan gejala 

tersebut
9
  

1. Strategi 

a) Pengertian Strategi  

Kata strategi berasal dari kata kerja bahasa Yunani“stratego” yang 

berarti merencanakan pemusnahan musuh menggunakan sumber-sumber yang 

efektif. Strategi adalah prioritas atau arah keseluruhan yang luas diambil oleh 

organisasi, yakni pilihan-pilihan tentang bagaimana cara terbaik untuk 

mencapai misi organisasi.
10

 Dengan pilihan tersebut maka organisasi akan 

dapat mencapai tujuan organisasinya.  

Strategi juga kerap digunakan oleh sebuah organisasi atau instansi untuk 

mencapai tujuan-tujuan bisnisnya. Dalam KBBI Strategi merupakan rencana 

yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus, Artinya 

strategi merupakan hal yang penting oleh sebuah instansi atau perusahaan 

dalam mencapai apa yang diinginkan oleh perusahaan itu sendiri.  

Buzzel dan Gale sebagaimana dikutip oleh panji anoraga mendefinisikan 

strategi adalah kebijakan dan keputusan kunci yang digunakan oleh 

manajemen, yang memiliki dampak besar pada knerja keuangan. Kebijakan 

dan keputusan ini biasanya melibatkan suberdaya yang penting dan tidak dapat 

diganti dengan mudah
11

 

                                                             
9
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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.‟ Bennet  menggambarkan 

strategi sebagai „arah yang dipilih organisasi untuk diikuti dalan mencapai 

misinya‟. Mintzberg menawarkan lima kegunaan dari kata strategi
12

 :  

1) Sebuah rencana yang merupakan suatu arah tindakan yang 

diinginkan secara sadar 

2) Sebuah cara atau suatu manuver yang dimaksudkan untuk mengecoh 

lawan atau kompetiror 

3) Sebuah pola dalam suatu rangkaian tindakan  

4) Sebuah polisi yang merupakan suatu cara menempatkan organisasi 

dalam sebuah lingkungan  

5) Sebuah perspektif yang merupakan suatu cara yang terintergrasi 

dalam memandang dunia. 

Dari banyak pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa strategi 

merupakan sebuah rencana yang di rancang dan di rumuskan guna menentukan 

rangkaian tindakan yang akan dilakukan oleh sebuah organisasi dalam 

mencapai tujuannya, baik tujuan secara khusus maupun tujuan organisasi 

secara umum. Strategi merupakan hal yang penting dan harus ada dalam 

sebuah organisasi atau perusahaan guna mencapai tujuan organisasi 

kedepannya.  

 

b) Unsur-Unsur Strategi  

Strategi berupaya untuk mengarahkan bagaimana suatu organisasi 

bermaksud memanfaatkan lingkunganya, serta memilih upaya agar 

pengorganisasian secara internal dapat disusun dan direncanakan bagi 

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Bila suatu organisasi mempunyai 

suatu strategi, maka strategi itu harus mempunyai bagian-bagian yang 

                                                             
12
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mencakup unsur-unsur strategi. Suatu strategi mempunyai lima unsur, dimana 

masing-masing unsur dapat menjawab masing-masing pertanyaan berikut :
13

 

1. Dimana organisasi selalu aktif dalam menjalankan aktivitasnya. 

Unsur ini dikenal sebagai gelanggang strategi atau arena. Arena 

disini dimaksudkan sebagai tempat berkumpulnya sebuah organisasi 

atau sering di sebut dengan sekretariatan.  

2. Bagaimana kita dapat mencapai arena, yaitu banggunaan sarana 

kendaraan attau vehicles. 

3. Bagaimana kita dapat di pasar. Hal ini merupakan “pembeda” atau 

dikenal dengan differentiators 

4. Apa langkah atau tahap, serta urutan pergerakan kegiatan, serta 

kecepatannya. Unsur ini dikenal sebagai rencana tingkatan. Atau 

disebut dengan staging & pacing 

5. Bagaimana hasail akan dicapai, dengan logika ekonomi atau 

ekonomic logic 

 

c) Fungsi Strategi 

Fungsi dari strategi pada dasarnya adalah berupa strategi yang 

disusun kemudian dapat di implementasikan secara efektif. Untuk itu, 

terdapat enam fungsi yang harus dilakukan secara simultan, yaitu :
14

  

1. Mengkomunikasikan suatu maksud (visi) yang ingin dicapai 

kepada orang lain. Sebuah strategi bisa mengkomunikasikan tujuan 

apa yang akan di raih organisasi kepada orang lain. 

2. Menghubungkan atau mengaitkan kekuatan atau keunggulan 

organisasi dengan peluang dari lingkungannya 

3. Memanfaatkan atau mengeksploitasi keberhasilan dan kesuksesan 

yang didapat sekarang, sekaligus menyelidiki adanya peluang-

peluang baru. 

                                                             
13

 Sofjan Assauri, Strategic Management, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013) Hal. 4 
14
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4. Menghasilkan dan membangkitkan sumber-sumber daya yang lebih 

banyak dari yang digunakan sekarang.  

5. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan atau aktivitas 

organisasi ke depan  

6. Menaggapi serta bereaksi atas keadaan yang baru dihadapi 

sepanjang waktu.  

d) Tahapan Strategi 

Tahapan-tahapan dalam managemen strategi menurut Fred R. David 

terdiri dari tiga tahap yaitu perumusan strategi (memformulasikan 

Strategi), pelaksanaan strategi (mengimplementasikan Strategi) dan 

evaluasi strategi.
15

 Secara jelasnya tahapan-tahapan tersebut adalah: 

1) Perumusan Strategi  

Perumusan strategi diantaranya mencakup beberapa hal yaitu 

a. Kegiatan Mengembangkan Visi-Misi Organisasi Visi adalah sebagai 

langkah pertama dalam perencanaan strategis, sedangkan misi adalah 

pernyataan jangka panjang yang membedakan suatu bisnis dari suatu 

bisnis serupa yang lain. 

b. Mengidentifikasi Peluang dan Ancaman Eksternal Organisasi 

Peluang dan ancaman eksternal adalah peristiwa, tren, ekonomi, 

sosial, budaya, demografi, lingkungan, politik, hukum, pemerintah, 

teknologi dan persaingan yang dapat menguntungkan atau 

merugikan suatu organisasi secara berarti dimasa depan. 

c. Menentukan Kekuatan dan Kelemahan Internal Organisasi. 

Kekuatan dan kelemahan internal adalah segala kegiatan dalam 

organisasi yang bisa dilakukan dengan sangat baik atau buruk. 

Kekuatan dan kelemahan tersebut ada dalam kegiatan manajemen, 

pemasaran, keuangan, akuntansi, produksi, operasi, penelitian dan 

pengembangan, serta sistem informasi manajemen di setiap 

perusahaan.  
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d. Menetapkan Tujuan Jangka Panjang Organisasi. Tujuan 

didefinisikan sebagai hasil tertentu yang perlu dicapai organisasi 

dalam memenuhi misi utamanya. Jangka panjang berarti lebih dari 

satu tahun. Tujuan juga penting untuk keberhasilan organisasi karena 

tujuan menentukan arah, membantu dalam melakukan evaluasi, 

menciptakan sinergi, menunjukkan prioritas, memusatkan koordinasi 

dan menjadi dasar perencanaan, pengorganisasian, pemotivasian 

serta pengendalian kegiatan yang efektif.  

e. Membuat Sejumlah Strategi Alternatif untuk Organisasi. Strategi 

alternatif merupakan langkah yang menggerakkan perusahaan dari 

posisinya sekarang ini menuju posisi yang dicita-citakan di masa 

depan. Strategi altenatif tidak datang dengan sendirinya, melainkan 

diturunkan dari visi, misi tujuan (sasaran), audit eksternal dan 

internal perusahaan. Hal tersebut harus konsisten dengan dan 

dibangun atas dasar strategi-strategi sebelumnya yang pernah 

berhasil diterapkan.  

f. Memilih Strategi Tertentu untuk digunakan. Memilih strategi 

tertentu untuk digunakan merupakan tugas dari perencana strategi 

dengan mempertimbangkan kelebihan, kekuarangan, kompromi, 

biaya dan manfaat dari semua strategi. Langkah pemilihan dengan 

mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memilih strategi. 

  

2) Pelaksanaan Strategi  

Pelaksanaan strategi sering disebut tahap tindakan dalam 

manajemen strategis. Pelaksanaan strategis yang sering dianggap 

sebagai tahap yang paling sulit karena memerlukan kedisiplinan, 

komitmen dan pengorbanan. Hal ini karena perumusan strategi yang 

sukses tidak menjamin pelaksanaan strategi yang sukses8. 

Pelaksanaan strategi termasuk di dalamnya menetapkan tujuan 

tahunan, menyusun kebijakan, mengalokasikan sumber daya, 
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mengubah struktur organisasi yang ada, rekontruksi dan rekayasa 

ulang, merevisi rencana kompensasi dan insentif, meminimalkan 

resistensi terhadap perubahan, mencocokan manager dengan strategi, 

mengembangkan budaya yang mendukung strategi, mengembangkan 

budaya yang mendukung strategi, menyesuaikan proses produksi 

atau operasi, mengembangkan fungsi sumber daya manusia yang 

efektif dan bila perlu mengurangi jumlah karyawan. 

3) Evaluasi Strategi  

Tahapan ini merupakan tahap akhir dari strategi, ada tiga 

aktifitas yang mendasar untuk mengevaluasi strategi, yaitu:  

a. Mengkaji ulang faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi 

landasan perumusan strategi yang diterapkan sekarang ini. Berbagai 

faktor eksternal dan internal dapat menghambat perusahaan dalam 

mencapai tujuan jangka panjang dan tahunan. Faktor eksternal 

seperti tindakan pesaing, perubahan permintaan, perubahan 

teknologi, perubahan ekonomi, pergeseran demografi, dan tindakan 

pemerintah dapat menghambat pencapaian tujuan sedangkan faktor 

internal diantaranya seperti strategi yang tidak efektif mungkin 

dipilih atau kegiatan implementasi barangkali buruk.  

b. Mengukur kinerja diantaranya yaitu dengan membandingkan hasil 

yang sebenarnya, menyelidiki penyimpangan dari rencana, 

mengevaluasi kinerja individu dan mengkaji kemajuan yang dibuat 

ke arah pencapaian tujuan yang ditetapkan.  

c. Melakukan tindakan-tindakan korektif menuntut adanya perubahan 

korektif harus menempatkan organisasi pada posisi yang lebih baik 

agar bisa memanfaatkan kekuatan internalnya, mengambil 

kesempatan dari peluang eksternal, menghindari, mengurangi atau 

meminimalkan dampak ancaman eksternal dan agar bisa 

memperbaiki kelemahan internal. Pada pelaksanaanya sebuah 
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strategi harus bisa berjalan dengan baik agar apa yang direncanakan 

bisa tercapai dengan dengan baik. Sebuah strategi bisa dikatakan 

efektif apabila:  

1. Strategi tersebut secara teknis dapat dikerjakan. 

2. Sesuai dengan mandat, misi dan nilai-nilai organisasi. 

3. Dapat membangun kekuatan dan mengambil keuntungan dari 

peluang. 

4. Sesuai dengan isu strategi yang hendak dipecahkan.  

5. Strategi bersifat etis, moral, legal dan merupakan keinginan 

organisasi untuk menjadi lebih baik. Strategi hanya dapat diterapkan 

dalam organisasi pemerintahan atau organisasi publik yang memiliki 

misi yang jelas, tujuan dan sasaran yang jelas, indikator kinerja yang 

jelas dan informasi tentang kinerja yang sesungguhnya yang didapat 

sebanding dengan biaya yang dimiliki 

 

e) Strategi Komunikasi Pemasaran  

Ada empat strategi dalam mencapai tujuan komunikasi yang 

digunakan pemasaran dalam memasarkan produknya, yaitu strategi 

Komunikator, strategi komunikan, strategi pesan dan strategi media
16

  

1. Strategi Komunikator 

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan 

strategi komunikator dalam promosi
17

 

a) Penentuan sasaran komunikasi  

b) Menentukan cara berkomunikasi 

Menentukan cara berkomunikasi adalah penentuan mengenai 

bagaimana seorang komunikator harus membawa dirinya 

dihadapan khalayak.   

                                                             
16

 Mayrisa Anggun Utami, dkk. “Srategi komunikasi pemasaran SMB Telkom University

 tahun 2015/2016 melalui Media Sosial Instagram” (Jurnal Sosioteknologi Vol.15 no. 2, 

Agustus 2016.) Hal. 312 
17

 Wafiq Agusthyo. “Strategi Komunikasi Komunitas Retic dalam Membentuk perilaku 

peduli terhadap kelestarian hewan berjenis reptil di Pekanbaru” (Jom FISIP Volume 4 No. 1 

Februari 2017) Hal. 5 
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c) 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.  

2. Stategi Komunikan atau Khalayak  

Hal ini merupakan analilsis situasi komunikasi darisudat pandang 

komunikan, yang mencakup didalamnya adalah pertimbanga-

pertimbangan terhadap : 

a. Identifikasi komunikan, yaitu siapa yang akan menerima pesan 

harus diidentifikasi dengan jelas 

b. Latar belakang pengetahuan komunikan 

Dengan mempertimbangkan latar belakang pengetahuan mereka 

komunikator dapat menyesuaikan perilaku komunikasinya untuk 

tidak menghubungkan konsep yang asing bagi komunikan.  

c. Perasaan komunikan  

Disini kita mempertimbangkan mengenai perasaan khalayak adalah 

seberapa tertariknya komunikan pada pesan komunikasi.  

 

3. Strategi Media 

Strategi media merupakan proses perencanaan media dalam promosi, 

kategori dan sarana media dipilih dengan tujuan membangun ekuitas jangka 

panjang suatu merek. Strategi media ini sendiri terdiri dari empat kegiatan 

yang saling berkaitan yaitu 
18

: 

a) Memilih Audiens sasaran atau melihat celah konsumen 

Syarat pertama yang harus dipenuhi agar strategi media berhasil 

adalah dengan men` entukan audiens sasaran, empat faktor utama 

untuk mensegmentasi sasaran (1) geografis, (2) demografis, (3) 

pemakaian produk, (4) gaya hidup/ psikografis 

b) Menentukan tujuan media  
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c) 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.  

d) Membeli media 

 

Strategi media menerangkan dua indikator subjek media yang 

digunakan untuk menyampaikan pesan kepada konsumen. Pertama, 

pemilihan media merupakan saluran yang digunakan untuk menyampaikan 

pesan. Kedua, celah konsumen yang berupa waktu dan tempat untuk 

menyampaikan pesan agar mencapai jangkauan maksimum 

  

b. Strategi Pesan 

Strategi pesan menjelaskan mengenai isi komunikasi dan strategi 

kreatif. Isi komunikasi yang dimaksud ialah bagaimana informasi yang 

disampaikan mendapat respon dari konsumen. Strategi pesan ialah berupa 

pesan yang diperlukan. Dalam sebuah pesan terdapat isi dan bentuk pesan. 

Sebelum merancang isi dan bentuk pesan, segmen pasar sasaran harus 

diseleksi terlebih dahulu. Pasar sasaran dipilih karena memiliki karakteristik 

latar belakang yang menyebabkan kesamaan dalam perilaku proses dan 

konsumsi. Pemasar harus bijak dalam merancang strategi pesan sesuai pasar 

sasarannya. Marketer menyampaikan informasi tentang produk bertujuan 

untuk membangkitkan selera konsumen agar melakukan pembelian. 

 

1. Isi 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 
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informasi dengan cara yang sama. Isi komunikasi yang berhasil dalam 

proses promosi mengandung beberapa karakteristik sebagai berikut
19

 : 

1) Bermakna (Meanigful); calon pembeli harus menemukan pesan yang 

memang relevan bagi mereka 

2) Berbeda/unik (distinctive); menangkap peningkatan perhatian konsumen  

3) Dapat dipercaya (believable); hal ini merupakan tugas yang sulit, karena 

riset menemukan bahwa kebanyakan konsumen ragu akan kebenaran 

pesan dalam promosi secara keseluruhan.  

 

2. Kreatif Pesan 

Setelah mengidentifikasi pasar sasaran dan mengembangkan tujuan 

komunikasi, pemasar harus menciptakan elemen pasar sasaran untuk 

mengetahui permintaan agar perusahaan dapat memberikan motivasi supaya 

pasar sasaran dapat menguraikan dan memadukan pesan pemasaran. Ada 

dua jenis pesan untuk menarik konsumen, yaitu pertama informasional atau 

rasional, kedua emosional atau transformasional. 

 Komunikator harus mampu menyampaikan pesan dalam bahasa yang 

dapat dipahami penerima dan pesan itu haruslah relevan dengan kebutuhan 

atau ketertarikan penerimaan pesan, adalah hal ini, keberhasilan komunikasi 

sangat ditentukan oleh tujuh hal, yaitu
20

:  

a) Kreadibilitas; komunikasi dimulai dengan iklim atau situasi 

kepercayaan. Iklan dilakukan melalui tindakan oleh perusahaan atau 

organisasi yang menggambarkan kesungguhan untuk melayani pihak-

pihak yang berkepentingan dan masyaratat. Penerima pesan harus 

memiliki kepercayaan pada diri pengirim serta memiliki penghormatan 

terhadap kompetensi pengirim pesan atas masalah yang menjadi 

perhatian  
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Kencana, 2008) hal. 206 
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b) Konteks; suatu program komunikasi harus disesuaikan dengan realita 

lingkungan. Komunikasi yang efektif memerlukan lingkungan sosial 

yang mendukung 

c) Isi Pesan; pesan harus memiliki makna bagi mereka  yang 

menerimanya dan harus sesuai dengan sistem nilai yang mereka anut 

d) 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 

Marketing communication mix adalah bagian dari unsur 

komunikasi pemasaran, Marketing communication mix ini sering 

disama artikan dengan promotion mix, atau promotional mix. Crosier 

menjelaskan bahwa istilah-istilah tersebut sering disama artikan kerena 

terdapat konteks pengertian yang sama dalam memahami proses untuk 

konteks pijakan dasar bauran pemasaran atau maketing mix yang 

didalamnya terdapat 4Ps  (Price, Place, Placement, dan Promotion), 

4Ps tersebut secara rinci akan dibahas sebagai berikut : 

a. Product (Produk) 

Produk meliputi kualitas, keistimewaan, desain, gaya, 

keanekaragaman, bentuk, kemasan, ukuran, pelayanan, jaminan, dan 

pengambilan, produk biasaya akan ditampilkan dengan cara 

semenarik mungkin. 

b. Price (Harga) 

Merupakan jumlah uang yang pelanggan bayar untuk produk 

tertentu. Didalam menentukan harga suatu produk ada tiga faktor 

yang menentukan, yaitu: kualitas produk, tingkat persaingan, 

kegiatan promosi. Dalam pariwisata, harga ini disama artikan 

dengan berapa biaya yang kana dikeluarkan pengunjung jika 

pengunjung mengunjungi sebuah destinasi, dan apa saja nantnya 
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yang akan didapat oleh pengunjung saat mengunjungi destinasi 

tersebut.  

c. Place (Tempat) 

Pendistribusian produk bagi konsumennya yang tepat sasaran 

perusahaan. 

d. Promotion (Promosi) 

Promosi disini merupakan Komunikasi guna menciptakan 

kesadaran dan ketertarikan konsumen terhadap produk.  

 

2. Promosi Pariwisata  

a. Promosi 

Promosi (promotion) adalah aktivitas untuk menyebarluaskan 

pesan tentang suatu  produk sehingga produk ini diingat oleh para 

konsumen atau para pelanggan, pesan-pesan ini merangsang mereka 

untuk melakukan permintaan dan penawaran terhadap produk 

tersebut.
21

  

Promosi merupakan bentuk dari komunikasi yang juga sangat 

penting dalam sebuah kegiatan pemasaran. Promosi di artikan dengan 

aktivitas promosi yang berguna untuk menyebarkan informasi, 

mempengaruhi/membujuk, dan mengingatkan target sasaran untuk loyal 

kepada produk yang ditawarkan.  

Menurut Tjiptono pada hakikatnya promosi adalah suatu 

bentuk komunikasi pemasaran. Yang dimaksud dengan komunikasi 

pemasaran adalah aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan 

informasi, mempengaruhi/membujuk, dan mengingatkan pasar sasaran 

atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan 

loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. 
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Sejatinya komunikasi  merupakan bagian dari kegiatan bauran 

pemasaran atau bauran promosi. Banyak akademisi dan praktisi telah  

mendefinisikan kemunikasi sebagai semua elemen-elemen promosi dari 

marketing mix yang melibatkan komunikasi antarorganisasi dan target 

audience pada segala bentuknya yang ditunjukan untuk performace 

pemasaran.
22

 

Promosi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan 

suatu program pemsaran yang bersifat membujuk sasaran suatu 

pembeli. Promosi akan menjadi strategi komunikasi yang efektif 

dengan menjawab pertanyaan sebagai berikut :
23

 

1) Dengan siapa sebenarnya kita akan berkomunikasi? 

Seringkali perlu menentukan siapa dalam pasar sasaran harus 

menerima pesan pemasaran?  

2) Dampak/pengaruh apa yang kita harapkan dari komunikasi yang 

kita tujukan kepada konsumen? 

3) Pesan apa yang akan mencapaidampak pada konsumen yang 

diinginkan? 

4) Instrumen media apa yang harus dipergunakan untuk mencapai 

konsumen dari pasar sasaran? 

5) Kapan kita harus berkomunikasi dengan konsumen? 

 

Ada beberapa metode komunikasi yang biasaya dilakukan pada 

kegiatan promosi, metode ini diantaranya sebagai berikut:
24

 

a) Penjualan Personal (Personal Selling) 

Metode komunikasi ini melibatkan komunikasi langsung 

antara penjual dan calon pembeli, atau dalam pariwisata disebut 

pengunjung. Penjualan pribadi biasanya dilakukan dengan bertemu 

secara langsung, tetapi terkadang komunikasi tersebut berlangsung 
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melalui telpon atau bahkan melalui media sosial yang banyak 

bermunculan saat ini. Penjualan personal memberikan peluang 

kepada tenaga penjual untuk mengadaptasi bauran pemasaran 

organisasi tersebut dengan masing-masing clon pembeli atau 

pengunjungnya.  

b) Penjualan Massal (Mass Selling) 

Metode komunikas dengan sejumlah besar pelanggan pada 

waktu bersamaan. Bentk utama dari penjualan massal ini adalah 

iklan. Iiklan merupakan persentasi non personal dari ide, barang, 

atau jasa apapun yang dibayar oleh suatu sponsor. Selain iklan dalam 

penjualan massal juga terdapat publisitas (publicity) merupakan 

bentuk persentasi non personal dari ide, barang, atau jasa apapun 

yang tidak dibayar dan merupakan bentuk benting yang lain dari 

penjualan massal. Penjualan massal inipun dapat melibatkan 

berbagai jenis media, mulai dari koran, papan iklan, hingga internet.  

c) Promosi Penjualan (Sales Promotion) 

Promosi penjualan merupakan aktivitas promosi selain iklan, 

publisitas, dan penjualan personal, yang mendorong minat, 

keinginan untuk mencoba, atau pembelian oleh pelanggan atau pihak 

lain dalam saluran tersebut, kegiatan ini bisa melibatkan penggunaan 

kupon, materi pint-of- purchase, sampel, tanda, konter, katalog, 

hadiah serta iklan. 

 

b. Promosi Pariwisata 

Menurut Yoeti,  Kegiatan promosi pariwisata merupakan 

program pemerintah untuk memperkenalkan budaya, keindahan alam 

dan pariwisata Indonesia. Pengertian Pariwisata adalah perjalanan 

yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar, dari suatu tempat ke 

tempat lain, dalam bahasa inggris disebut “tour”.
25
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Menurut Charles R. Goeldner dalam bukunya Tourism 

Principles, Practies, Philosophies mendefinisikan, pariwisata adalah 

susunan dari aktifitas, pelayanan, dan industri yang menawarkan 

pegalaman perjalanan seperti : transportasi, akomodari, mendirikan 

toko, makanan, dan minuman, fasilitas dan pelayanan kesehatan 

yang berguna untuk perorangan maupun kelompok yang sedang 

mengadakan perjalanan keluar dari rumah. 
26

 

Undang-Undang  RI  No.  9  tahun  1990  pasal  1  butir  3, 

mengartikan  pariwisata sebagai  segala sesuatu  yang  berhubungan 

dengan  wisata,  termasuk  pengusahaan  objek dan  daya  tarik 

wisata  serta  usaha-usaha  yang  terkait  dengan  bidang  itu.  Wisata 

(pasal  1 butir  1)  diartikan  sebagai  kegiatan  perjalanan  atau 

sebagian  dari  kegiatan  tersebut  yang dilakukan secara sukarela 

serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik 

wisata. Berdasarkan  pengertian  tersebut  di  atas,  maka  dalam 

pariwisata  mengandung unsur orang sebagai pelaku, perjalanan, 

waktu atau lamanya meninggalkan tempat asal,tujuan  atau  maksud 

perjalanan,  daerah  tujuan  dan    aktivitas  yang  dilakukan  di 

tempat tujuan.
27

  

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa promosi 

pariwisata, adalah upaya memperkenalkan pariwisata, baik dalam 

segi objek pariwisata yang bisa dikunjungi, maupun dalam segi 

kebudayaan yang bisa dinikmati oleh wisatawan. 

Dalam dunia pariwisata, produk yang dihasilkan tentunya 

berbeda dengan produk industri lainnya. Produk pariwisata berupa 

keindahan panorama alam dan keunikan budaya, baik upacara adat 
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maupun kuliner, sedangan produk industri misalnya industri tekstil  

produk yang dihasilkanya berupa kain  

pariwisata yang layak dipromosikan adalah destinasi yang memenuhi 

3 A, yaitu akses, amenitas dan atraksi
28

, 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 

I Gede dan Diarta
29

 menyebutkan bahwa pariwisata sebagai 

layanan khusus yang menyediakan produk layanan atau jasa, 

pariwisata mempunyai beberapa dimensi yang sangat berbeda 

dengan dimensi produk umum yang kita temui dipasaran sehari-hari, 

yaitu :  

a. Intangbility 

Produk jasa/layanan berarti produk yang ditawarkan tidak 

berbentuk seperti barang nyata yangbisa kita temui dalam 

pengertian produk yang bisa dilihat dan dibajang dipasar, toko, 

tempat jualan lainya. Konsekuensinya, produk yang intangibel 

ini tidak bisa dievaluasi atau didemonstrasikan sebelum 

dipakai dan dibeli.  

b. Perishability  
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Produk jasa atau layanan pariwisata tidak seperti barang-baran 

pabrik, tidak dapat disimpan untuk dijual dikemudian 

hari.contohnya tempat tidur hotel atau kursi dipesawat terbang 

yang tidak dijual dalam suatu periode tertentu yang sudah 

lewat tidak bisa dipergunakan lagi. 

c. Inseparability  

Produk jasa atau pelayanan seperti pariwisata biasanya 

merupakan produk yang dibentuk dari berbagai bentuk produk 

pendukung yang terpisah-pisah. Misalnya mulai dari tour dan 

travel, airlines, hotel, restoran dan sebagainya.   

Menurut Soekadijo, ada dua jenis kegiatan promosi dalam 

pariwisata
30

 : 

1) Promosi langsung, ini dilakukan oleh semua lembaga yang 

berkaitan dengan pemasaran pariwisata tersebut  

2) Promosi tidak langsung, ini di tujukan untuk penyalur 

produk pariwisata, seperti biro atau agen perjalanan 

 

Keberhasilan promosi dan publikasi terlihat dari hal-hal 

sebagai berikut:
31

  

1) Semakin banyaknya arus kedatangan wisatawan 

2) Lamanya wisatawan tinggal di daerah yang dipromosikan, 

3) Besarnya pengeluaran wisatawan 

4) Adanya kecenderungan wisatawan untuk berkunjung lagi ke 

daerah pariwisata yang sama.  

Kegiatan pemasaran atau promosi pariwisata membutuhkan 

konsep serta dukungan dari pemerintah maupun masyarakat lokal, 

dengan begitu masyarakat dan pemerintah bisa saling membantu 

dalam kegiatan pemasaran pariwisata. Pemasaran wisata dapat 

dibatasi sebagai upaya-upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan 
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oleh Organisasi Pariwisata Nasional dan/atau badan-badan usaha 

pariwisata, pada taraf internasional, nasional dan lokal, guna 

memenuhi kepuasan wisatawan baik secara kelompok maupun 

pribadi masingmasing, dengan maksud meningkatkan pertumbuhan 

pariwisata. 

 

Menurut Suryadana dan Octavia, wisata berdasarkan jenis-

jenisnya dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu:
32

 

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. 

e) Wisata agro  
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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 

 

a. Media Sosial  

a. Pengertian Media Sosial  

Media Sosial adalah teknologi berbasis internet yang memfasilitasi 

percakapan bagi penggunanya.
33

 Secara garis besar media sosial bisa dikatakan 

sebagai sebuah media online, di mana para penggunanya (user) melalui aplikasi 

berbasis internet dapat berbagi, berpartisipasi, dan menciptakan konten berupa 

blog, wiki, forum, jejaring sosial, dan ruang dunia virtual yang disokong oleh 

teknologi multimedia yang kian canggih. Internet, media sosial dan teknologi 
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multimedia menjadi satu kesatuan yang sulit dipisahkan serta mendorong pada 

hal-hal baru.
34

  

Menurut Antony, media sosial merupakan media yang mempermudah 

penggunanya dalam berpartisipasi atau berinteraksi di dunia maya.
35

 Media sosial 

menghapus batasan bersosialisasi baik antar induvidu maupun antara kelompuk 

dan khalayaknya. Media Sosial juga dianggap sebagai sebuah media untuk 

bersosialisasi satu asama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan 

manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu.
36

 

b. Pengelompokan Media Sosial  

Secara garis besar media sosial dapat di kelompokan menjadi lima 

macam yaitunya bisa di lihat pada tabel berikut :
37

 

Tabel 2.1. Tabel Lima Macam Media Sosial 

Kategori Situs 

Media Sosial 

Daya Tarik Contoh Situs 

Ekogentric sites Memungkinkan pengguna untuk 

membuat profil untuk platform virtusl, 

yang kemudian memfasilitasi konstruksi 

dan koneksi identitas  

Facebook.com 

Twitter.com 

MyScape.com 

Bebo.ccom 

Community 

sites 

Mengimitasi komunitas dunia nyata. 

Sehingga memungkinkan kelompok-

kelompok terbentuk  

BigWaveDave.ccom 

BlackPlanet.com 

Dogster.com 

Opportunistic 

sites 

Memungkinkan terbentuknya bermacam-

macam organisasi sosial para pengguna 

dan memfasilitasi koneksi bisnis.  

LinkedIn.com 

Alibaba.com 

Academic.edu 

Passion-centric 

sites 

Memungkinkan pengguna uuntuk 

berhubungan berdasarkan minat dan hobi  

TheSamba.com 

Chatterbirds.com 

GermancarForum.com 
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Media Sharing 

Sites 

Memungkinkan pengguna untuk saling 

berbagi media, seperti gambar, audio dan 

video  

Flickr.com 

Youtube.com 

Slideshare.com 

 

 

d) Kelebihan Media Sosial 

Berikut ini beberapa kelebihan media sosial dibandingkan media 

konvensional, antara lain
38

:  

1) Cepat, ringkas, padat dan sederhana. Kalau di lihat, setiap produksi 

media konvensional membutuhkan keterampilan khusus, standar yang 

baku dan kemampuan marketing yang unggul. Sebaliknya, media sosial 

begitu mudah digunakan (user friendly), bahkan pengguna tanpa basis 

pengetahuan Teknologi Informasi (TI) pun dapat menggunakannya. 

Yang diperlukan hanya komputer, tablet, smartphone, ditambah koneksi 

internet.  

2) Menciptakan hubungan lebih intens. Media-media konvensional hanya 

melakukan komunikasi satu arah. Untuk mengatasi keterbatasan itu, 

media konvensional mencoba membangun hubungan dengan model 

interaksi atau koneksi secara live melalui telepon, sms atau Twitter. 

Sedangkan media sosial memberikan kesempatan yang lebih luas kepada 

user untuk berinteraksi dengan mitra, pelanggan, dan relasi, serta 

membangun hubungan timbal balik secara langsung dengan mereka.  

3) Jangkauan luas dan global. Media-media konvensional memiliki daya 

jangkau secara global, tetapi untuk menopang itu perlu biaya besar dan 

membutuhkan waktu lebih lama. Sedangkanmelalui medsos, siapa pun 

bisa mengkomunikasikan informasi secara cepat tanpa hambatan 

geografis. Pengguna medsos juga diberi peluang yang besar untuk 

mendesain konten, sesuai dengan target dan keinginan ke lebih banyak 

pengguna.  
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4) Kendali dan terukur. Dalam media sosial dengan sistem tracking yang 

tersedia, pengguna dapat mengendalikan dan mengukur efektivitas 

informasi yang diberikan melalui respons balik serta reaksi yang muncul. 

Sedangkan pada media-media konvensional, masih membutuhkan waktu 

yang lama. 

Dibalik kelebihan media sosial ini, ternyata media sosial juga 

memiliki manfaat untuk brand/bisnis diantaranya adalah adalah:
39

 

1) Customer Engagement 

Customer mempunyai keinginan lebih untuk melakukan 

pembelian jika brand mampu secara pribadi terlibat dengan mereka, 

untuk memenuhi kebutuhan mereka. Social Media Report 2012 dari 

Nielsen mengungkapkan bahwa di kawasan Asia-Pasifik, tingkat 

pengembilan keputusan pembelian (buying decision) berdasarkan 

informasi dari media sosial dapat mencapai lebih dari 50%. Tentunya 

dalam bisnis pariwisata, yang menjadi kebutuhan pengunjung adalah, 

bagaimana mengenai layanan, serta fasilitas dan kelebihan tempat wisata 

tersebut 

2) Brand Building 

Users potensial atau potensi pengguna akan melihat dan 

menganggap suatu brand berbeda dengan brand lain yang tidak pernah 

mereka kenal sama sekali. Perbincangan di media sosial menghadirkan 

cara yang sempurna untuk menaikkan brand awareness, meningkatkan 

pengenalan merek (brand recognition) dan menaikkan loyalitas merek 

(brand loyalty). 

3) Instant Feedback 

Di media sosial, kita bisa mendapatkan komentar dan 

pendapat dari users secara real-time. Review positif ataupun negatif dari 

users mengenai produk /jasa yang ditawarkan oleh brand juga merupakan 
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hal yang penting bagi brand, karena dengan hal tersebut, organisasi bisa 

langsung mengatasi permasalahan dengan cara yang lebih pro-aktif. 

4) Market Research 

Organisasi bisa mendapatkan data riset pasar tentang 

potensial users/client atau pengunjung, untuk membangun strategi yang 

diperlukan untuk mendapatkan perhatian mereka. Kita juga bisa 

menemukan niche market, mempelajari kebutuhan dan keinginan users. 

Tidak kalah penting, kita juga bisa mempelajari tindak tanduk competitor 

lewat media sosial. 

5) SEO Improvement 

Jejaring sosial adalah backlink yang kuat untuk website dan 

bisa meningkatkan jumlah kunjungan ke website. 

 

2. Kajian Terdahulu  

1. Mayrissa Anggun Utami, Dkk, Meneliti mengenai Strategi Komunikasi 

Pemasaran SMB Telkom University Tahun 2015/2016 Melalui Media Sosial 

Instagram, Penelitian ini menganalisa mengenai strategi penyebaran pesan 

menggunakan media sosial Instagram oleh Telkom University, dalam 

penelitian ini didapatlah beberapa strategi pesan dan strategi Marketing dalam 

media sosial dalam komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh Telkom 

Unervisity, peneliti disini memakai teori strategi pesan, dan strategi strategi 

media. Dengan menggunakan teori ini didapatlah hasil strategi yang 

digunakan oleh SBM Telkom University ini dapat membangun brand 

lembaga pada siswa SMP dan SMA yang merupakan pasar sasaran promosi 

Universitas Telkom. 
40

 

2. Selanjutnya Eva Intan Herlina telan meneliti mengenai Analisis Strategi 

Komunikasi Pemasaran Kampoeng Merdeka Dalam Meningkatkan 

Konsumen di Kota Makasar, dalam penelitian ini didapatlah hasil bahwa 

strategi komunikasi pemasaran adalah menetukan sasaran pemasaran, 
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pemanfaatan media sosial seperti, Facebook, Instagram dan Line sebagai 

tempat promosi pemasaran untuk memberikan potongan harga di hari 

tertentu. Teori yang dipakai oleh peneliti disini adalah Teori IMC (Integretad 

Marketing Communication) yang merupakan sebuah konsep dari perencanaan 

komunikasi pemasaran yangmemperkenalkan nilai tambah dari rencana 

komprehensif yang mengevaluasi peran strategis dari berbagai disiplin 

komunikasi misalnya periklanan umum, respon langsung, sales promotion, 

dan Public Relation serta mengombinasikan disiplindisiplin ilmu ini untuk 

memberikan penjelasan, konsistensi dan dampak komunikas yang maksimal. 

Dengan teori IMC ini maka didapatlah hasil penelitiannya bahwa Kampoeng 

merdeka menggunakan media sosial sebagai ttempat mempromosikan brodu 

kepada konsumen, dan mediasosial ini juga digunakan untuk 

menginformasikan event-event yang dilakukan oleh toko Kampoeng Merdeka 

seperti diskon-diskon dan lainya.
41

  

b. Muhammad Arva Azhari meneliti mengenai Strategi Pemasaran Melalu 

Media Sosial Akun Twitter @Coftofmks dalam Meningkatkan Kunjungan 

Pelanggan Coffe Toffe di Makasar. Peneliti disini menggunakan teori bauran 

pemasaran (Marketing mix). Hasil dalam penelitian ini menunjukkan motif 

akun @coftofmks adalah melihat potensi Twitter yang dapat membawa 

keuntungan materi dan immaterial. Terdapat strategi bauran promosi berupa 

iklan, promosi penjualan, publikasi, personal selling, direct marketing dan 

interactive media. Dan dampak yang terjadi pada pengguna Twitter bersifat 

positif pada efek kognitif dan cenderung positif pada efek afeksi.
42

  

c. Rila Gusti Rahayu melakukan penelitian mengenai Strategi Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru dalam mempromosikan program 

wisata MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition). Dalam penelitian 

ini peneliti menggunakan perencanaan komunikasi yang terkait dengan 

                                                             
41

 Eva Intan Herlina, “analisis strategi komunikasi pemasaran kampoeng merdeka dalam 

meningkatkan konsumen di kota makassar”.(Skripsi program studi S1 Universitas Islam Negeri 

Alauddin, Jakarta,2017) 
42

 Muhammad Arfa, “Strategi Pemasaran Melalui Media Sosial Akun Twitter 

@Coftofmks Dalam Meningkatkan Kunjungan Pelanggan Coffee Toffee Makassar”. (Skripsi 

Program Studi S1 Universitas Hasanuddin, Makasar, 2015) 



32 
 

Promotion mix yakni iklan, personal selling, publikasi dan pameran. 

Kemudian didapatlah hasil penelitian bahwa promotion mix yang dilakukan 

yakni iklan berupa promosi melalui media cetak (koran, brosur, buku 

panduan wisata) dan media elektronik (Radio RRI dan Rtv), dan media luar 

ruangan(spanduk, banner, dan poster), personal selling melakukan penjualan 

langsung dan kerjasama ke publik eksternal terkait yakni perhotelan, biro 

perjalanan dan gerai oleh-oleh yang berupa bagian untuk mengembangkan 

pariwisata MICE, komunikasi dilakukan dengan menggunakan leaflet dan 

booklet yang dibagikan pada pengunjung pameran, serta komunikasi face to 

face, dan melakukan promosi dengan menghadiri den mengadakan pameran 

atau kegiatan tahunan yang dapat meningkatkan perkembangan wisata MICE 

di kota Pekanbaru
43

 

 

C. Kerangka Pikir  

Guna mengarahkan penelitian ini agar tepat pada sasarannya maka di 

butuhkan sebuah kerangka pikir. Untuk melakukan promosi pariwisata 

melalui media sosial, komunitas GenPI Sumatera Barat melakukan 

perencanaan komunikasi. Ada empat strategi dalam mencapai tujuan 

komunikasi yang digunakan komunitas GenPI Sumatera Barat dalam 

mempromosikan dan memasarkan produknya, yaitu strategi komunikan, 

strategi komunikator, strategi pesan dan strategi media.  

1) Strategi Komunikator 

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan strategi 

komunikator dalam promosi
44

  

 

 

 

                                                             
43

 Rila Gusti Rahayu, “Strategi Dinas kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru dalam 

Mempromosikan Program Wisata MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition).” (Skripsi 

Program S1 Ilmu komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2017) 
44

 Wafiq Agusthyo. “Strategi Komunikasi Komunitas Retic dalam Membentuk perilaku 

peduli terhadap kelestarian hewan berjenis reptil di Pekanbaru” (Jom FISIP Volume 4 No. 1 

Februari 2017) Hal. 5 
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a) Menentukan cara berkomunikasi 

Menentukan cara berkomunikasi adalah penetuan mengenai 

bagaimana seorang komunikator harus membawa dirinya 

dihadapan khalayak 

b) Kreadibilitas sumber 

Kreadibilitas adalah suatu kondisi dimana seorang komunikator 

dinilai memiliki pengetahuan atau pengalaman relevan dengan 

topik pesan yang disampaikan tersebutbersifat objektif.  

 

2) Stategi Komunikan atau Khalayak  

a) Identifikasi komunikan 

identifikasi khalayak yaitu menentukan siapa yang akan menerima 

pesan harus di lihat secara jelas 

b) Latar belakang pengetahun komunikan 

Dengan mempertimbangkan latar belakang pengetahuan khalayak 

komunikator dapat menyesuaikan perilaku komuikasinya untuk 

tidak menghubungkan konsep yang asing bagi komunikan 

 

3) Strategi Media 

a) Memilih kategori media  

Pemilihan media yang tepat akan menentukan keberhasilan 

penyebaran pesan kepada khalayak. 

b) Menentukan tujuan media  

Dengan memilih media yang tepat maka komunikator harus 

melihat apa tujuan penggunaan media tersebut 

 

4) Strategi Pesan 

a) Isi komunikasi 

Isi komunikasi adalah apa isi pesan yang akan disampaikan kepada 

khalayak, isi komunikasi yang berhasil dalam proses komunikasi 
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mengandung beberapa karakteristik yaitu, bermakna, berbeda atau unik, 

dan dapat dipercaya 

b) Kreatif Pesan 

Kratif pesan menyangkut bagaimana isi dari pesan itu dapat menarik 

perhatia khalayak, ada dua jenis pesan untuk menarik konsumen, yaitu 

pertama informasional atau rasional, kedua emosional atau 

transormasional.  

Kerangka pikir diatas dituangkan kedalam tabel sebagai berikut : 

Tabel 2.2 

Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GenPI Sumatera Barat 

Promosi Pariwisata 

Melalui Media Sosial 

Strategi Komunikasi 

Pemasaran  

Strategi 

Komunikator  

Strategi Media  Strategi Pesan  Strategi 

Komunikan  


