
 

 

PENDAHULUAN 

 
Yogyakarta merupakan salah satu kota wisata yang memiliki beragam jenis wisata yang 

banyak diminati wisatawan, baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Tetapi, sejak 

maraknya pandemi virus Covid-19 yang melanda seluruh negara di berbagai belahan dunia, sektor 

pariwisata terutama di Yogyakarta pun turut mengalami penurunan kunjungan hingga -34% jika 

dibandingkan dengan kunjungan wisatawan di tahun 2019 (BAPPEDA, DIY). Penurunan jumlah 

kunjungan wisatawan di Yogyakarta salah satunya disebabkan oleh tutupnya sejumlah tempat wisata 

guna mencegah terjadinya penularan virus tersebut (Fajri 2020). Salah satu tempat wisata yang 

mengalami dampak adanya pandemi ini adalah Sindu Kusuma Edupark. 

Sindu Kusuma Edupark atau yang juga dikenal SKE merupakan salah satu objek wisata 

buatan yang berlokasi di Kabupaten Sleman. Tema dari objek wisata ini adalah taman hiburan dan 

edukasi yang memiliki berbagai macam wahana bermain dan edukasi. SKE pertama kali diresmikan 

pada tanggal 16 Februari 2014. Lokasi SKE yang strategis yaitu berada di tengah kota, berjarak 15 

menit dari Malioboro, lokasi yang tidak jauh dengan pusat oleh – oleh Jogja T-shirt, membuat SKE 

menjadi salah satu pilihan objek wisata, baik wisata keluarga maupun wisata rombongan. 

Setelah turut melaksakan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang 

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yaitu salah satunya dengan memberhentikan tempat kerja, 

SKE kemudian kembali dibuka dengan memperhatikan protokol kesehatan guna menghidupkan 

kembali sektor pariwisata terkhusus di Yogyakarta di era tatanan normal baru.  

Untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan kunjungan wisatawan, perlu adanya 

kegiatan pemasaran dan promosi untuk mendorong adanya aktivitas wisata di SKE. Oleh karena itu, 

diperlukan beberapa strategi promosi untuk mendatangkan wisatawan, baik wisatawan dalam kota 

maupun wisatawan dari luar kota. 

Berdasarkan pemaparan Sari and Wijaya (2020),  terdapat beberapa metode yang dapat 

dilakukan untuk melakukan promosi maupun pemasaran diantaranya yakni 1) Advertising: Menurut 

Anang M. Firmasnyah (2020) memaparkan bahwa advertising atau periklanan merupakan salah satu 

media yang paling umum yang pada dasarnya merupakan bagian dari kehidupan industri modern 

dalam berkomunikasi secara persuasif pada konsumen dan masyarakat. Menurut M. Suyanto (2007) 

“Periklanan merupakan media bauran yang digunakan oleh penjual untuk dapat mengkomunikasikan 

informasi secara persuasif mengenai suatu produk, jasa, maupun organisasi juga merupakan salah satu 

alat promosi yang memiliki pengaruh yang kuat.” Dalam pemasaran, periklanan memiliki peran untuk 

membangun kesadaran (awareness) terhadap produk, menambah informasi konsumen, mengajak 

calon konsumen untuk melakukan pembelian terhadap produk yang ditawarkan; 2) Direct marketing: 

Direct marketing atau pemasaran langsung merupakan saluran langsung untuk menjangkau dan 

mengirim barang maupun jasa kepada konsumen tanpa melalui perantara. Terdapat beberapa manfaat 

yang dirasakan oleh konsumen, diantaranya: mendapatkan kenyamanan, mudah dan bersifat pribadi 

informasi yang komparatif, dan interaktif dan segera. Sedangkan manfaat yang dapat dirasakan oleh 

penjual yaitu: terbentuknya hubungan dengan konsumen, menurunkan biaya dan meningkatkan 

kecepatan serta efisiensi, fleksibel, dan global; 3) Personal selling: Menurut Kotler dan Armstrong 

(2001) dalam buku Komunikasi Pemasaran yang ditulis oleh Anang M. Firmansyah (2020),definisi  

personal selling merupakan presentasi pribadi yang dilakukan tenaga penjual perusahaan dengan 

tujuan mensukseskan penjualan serta membangun hubungan dengan konsumen.  Dalam melakukan 

penjualan melalui personal selling, tentu saja tedapat keuntungan dan kerugian yang dirasakan. 

Keuntungan yang dapat diperoleh adalah: dapat dilakukannya interaksi dua arah serta mendapatkan 

kemampuan untuk berkomunikasi dengan konsumen, dapat menyesuaikan pesan yang disampaikan 

sesuai dengan situasi yang sedang dihadapi serta kebutuhan konsumen, meminimalisir gangguan yang 

terjadi dalam komunikasi, dan keterlibatan dalam proses mengambil keputusan. Tetapi, adapula 

kerugian yang mungkin terjadi, diantaranya: pesan tidak konsisten dan merusak citra perusahaan, 

timbulnya konflik antara penjual dan manajemen, biaya tinggi, hasil yang rendah, dan meningkatnya 

potensi masalah etika; 4) Sales promotion: Sales promotion merupakan rangsangan langsung yang 

ditujukan langsung kepada konsumen untuk melakukan pembelian. Promosi penjualan memiliki 

banyak jenis diantaranya; potongan harga, penurunan harga, melalui kupon, kontes atau undian, 

prangko dagang, rabat, serta pameran dagang atau eksibisi. 5) Public relation: Public relation atau 



 

 

publisitas merupakan mengkomunikasikan informasi terkait perusahaan, produk, serta merek. Fokus 

dalam public relation yaitu; membangun citra, mendukung aktivitas komunikasi, menyelesaikan 

persoalan dan isu yang ada, memperkuat positioning perusahaan, mempengaruhi publik, dan 

mengadakan launching terhadap produk baru. (Firmansyah 2020) 

Dengan maraknya pandemi Covid-19 dan memberikan dampak yang cukup besar terhadap 

penurunan tingkat kunjungan wisatawan di SKE, maka penelitian ini akan mengupas bagaimana 

proses pelaksanaan kegiatan promosi melalui direct marketing SKE selama masa pandemi Covid-19 

dalam upaya meningkatkan jumlah kunjungan serta mengidentifikasi hambatan apa saja yang dialami 

pada saat pelaksanaan kegiatan promosi tersebut dengan tujuan untuk mengetahui promosi yang 

digunakan SKE dalam upaya meningkatkan tingkat kunjungan wisatawan di masa pandemi serta 

untuk memahami hambatan apa saja yang dialami serta bagaimana SKE merespons hambatan – 

hambatan yang terjadi dalam melakukan promosi melalui direct marketing. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Labib dan Vanessa Gaffar (2015) yang 

berjudul “Pengaruh Direct Marketing Methods Terhadap Keputusan Berkunjung di Kampung Gajah 

Wonderland” yaitu untuk menemukan sudah sejauh mana program metode direct marketing, 

keputusan untuk mengunjungi Kampung Gajah Wonderland dan bagaimana metode direct marketing 

mempengaruhi kunjungan Kampung Gajah Wonderland. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode explanatory survey. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa direct marketing 

methods yang digunakan Kampung Gajah Wonderland bahwa sub variabel direct marketing methods 

yang memiliki nilai  paling besar adalah door to door selling dan sub variabel dengan nilai 

terendah adalah direct mail. Hal ini menunjukan bahwa tamu rombongan Kampung Gajah 

Wonderland merasa puas dengan service atau pelayanan yang diberikan dari marketing Kampung 

Gajah Wonderland dalam melakukan door to door selling dikarenakan keramahan dan kesopanan 

dalam melakukan penawaran melalui door to door selling, dan metode penawaran dengan melalui 

direct mail terhadap pengunjung terlihat masih kurang maksimal dikarenakan pengunjung tamu 

rombongan tidak rutin dalam mengecek email sehingga melewatkan penawaran dari Kampung Gajah 

Wonderland. 

Penelitian yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ridwan Purnama dan Alfania 

Riska Pralina (2016) dari Manajemen Pemasaran Pariwisata, UPI yang berjudul “Pengaruh Direct 

Marketing Terhadap Keputusan Pembelian di Restoran The Centrum Bandung”. Dalam penelitian ini, 

penulis ingin mengetahui mengenai gambaran Direct Marketing, ingin memperoleh temuan mengenai 

keputusan pembelian, serta memperoleh temuan mengenai bagaimana pengaruh Direct Marketing 

terhadap pembelian di Restoran The Centrum Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode penelitian kuantitatif deskriptif dan metode verifikasi yang digunakan adalah 

explanatory survey. Hasil dari penelitian yang dilakukan penulis ialah bahwa berdasarkan hasil 

tanggapan responden terkait pelaksanaan direct marketing di Restoran The Centrum yang diantaranya 

adalah face to face selling, telemarketing, dan online marketing, penilaian dimensi face to face selling  

merupakan dimensi tertinggi sedangkan telemarketing adalah dimensi terendah. Sedangkan tanggapan 

responden mengenai keputusan pembelian di Restoran The Centrum yang diantaranya adalah pilihan 

produk, pilihan merek, pilihan penyalur, waktu pembelian, jumlah pembelian, dan metode 

pembayaran, metode pembayaran memiliki hasil penilaian tertinggi dan jumlah pembayaran memiliki 

nilai terendah. Pada penelitian ini, menunjukkan bahwa pelaksanaan direct marketing yang 

diantaranya adalah face to face selling, telemarketing, dan online selling, memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap keputusan pembelian baik secara simultan maupun parsial, pengaruh tertinggi 

yaitu dimensi online marketing dan yang terendah yaitu dimensi face to face selling. 

Pada penelitian yang ketiga yaitu merupakan penelitian yang dilakukan oleh Ambar Kiki 

Julyana dan Tresna Wiwitan (2015) dari Program Studi Ilmu Public Relations, Fakultas Ilmu 

Komunikasi, Universitas Islam Bandung yang berjudul “Kegiatan Direct Marketing dalam Menjalin 

Kerjasama dengan Investor”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penjualan tatap muka, direct 

mail, dan telemarketing yang dilakukan Koperasi Cipaganti dalam menjalin kerjasama dengan 

investor. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan paradigma 

kuantitatif dengan objek investor Koperasi Cipaganti. Hasil penelitian yang telah dilakukan ini 

menunjukan bahwa penjualan melalui kegiatan tatap muka yang dilakukan Koperasi Cipaganti 

terhadap investor memiliki sasaran masing – masing. Pada tahap ini, responden yang awalnya tidak 

mengetahui terkait kerjasama kemitraan bersama Koperasi Cipaganti menjadi tahu dengan 



 

 

memperoleh informasi yang diberikan melalui tatap muka yang dilakukan. Selanjutnya kegiatan 

direct marketing yang dilakukan melalui direct mail. Marketing mengirimkan informasi penawaran 

perusahaan melalui pengiriman pos, fax, maupun email, ini merupakan tahapan lanjutan dari 

penjualan tatap muka. Untuk kegiatan direct marketing melalui telemarketing sendiri merupakan 

langkah yang dilakukan marketing terhadap investor untuk memperdalam hubungan baik dan 

telejangkauan (telecoverage) merupakan jenis telemarketing yang digunakan marketing divisi mitra 

usaha dalam menjalin kerjasama tersebut. Dalam kegiatan telemarketing tersebut, marketing 

menghubungi investor serta menanyakan kabar pribadi, kemudian dilanjutkan dengan teleprospecting 

untuk masuk pemberian informasi terkait bisnis. 

Dalam penelitian keempat yang dilakukan oleh Novrial Junaidi, Waryono, dan Youmil 

Abrian (2017) dari program studi D4 Manajemen Perhotelan, Fakultas Pariwisata dan Perhotelan, 

Universitas Negeri Padang dengan judul penelitian “Pengaruh Direct Marketing Terhadap Keputusan 

Pembelian Kamar di Hotel  Grand Rocky Bukittinggi”, tujuan dari penelitian tersebut adalah 

untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel Direct Marketing (X) terhadap variabel 

Keputusan Pembelian (Y) di Hotel Grand Rocky Bukittinggi. Jenis penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah penelitian asosiatif kausal dengan sampel penelitian sebanyak 97 orang dengan 

pemilihan secara purposive sampling. Hasil penelitian yang di paparkan pada tulisan penulis yaitu 

bahwa Direct Marketing berada pada kategori baik yaitu 78%, begitu pula dengan Keputusan 

Pembelian yang berada pada kategori baik dan berada di angka 87%. Besar pengaruh Direct 

Marketing terhadap Keputusan Pembelian yaitu sebesar 15,2% dan sebesar 84,8% dipengaruhi oleh 

faktor lainnya. Selain itu, setiap adanya peningkatan sebesar 1 satuan direct marketing akan 

meningkatkan keputusan pembelian sebesar 0,338. 

Penelitian yang kelima yaitu merupakan penelitian yang dilakukan Regina Ramadani Yalanda 

dan Agriani Hermita Sadeli (2019), dari Departemen Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas 

Padjajaran, Bandung. Penelitian ini berjudul “Pengaruh Direct Marketing Terhadap Keputusan 

Pembelian Kopi Arabika Malabar Mountain Coffee” dengan tujuan penelitian yaitu untuk 

menganalisis pengaruh direct marketing terhadap keputusan pembelian kopi arabika Malabar 

Mountain Coffee pelanggan PT. Sinar Mayang Lestari. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah kuantitatif deskriptif yang menggunakan regresi linier berganda dengan face to face selling dan 

online marketing sebagai variabel bebas dan keputusan pembelian sebagai variabel terikat. 

Kesimpulan dari hasil penelitian tersebut memaparkan bahwa direct marketing yang terdiri dari face 

to face selling dan online marketing berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen untuk 

membeli kopi arabika Malabar Mountain Coffee. 

Kelima penelitian di atas memaparkan mengenai apakah direct marketing dapat memberikan 

pengaruh terhadap peningkatan konsumen dan dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen 

dan berdasarkan beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya membuktikan bahwa 

direct marketing memberikan pengaruh dan turut andil dalam pengambilan keputusan pembelian 

konsumen. Sedangkan penelitian ini akan berfokus untuk melihat proses pelaksnaan strategi promosi 

direct marketing yang dilakukan SKE dalam upaya meningkatkan jumlah kunjungan pada saat masa 

pandemi Covid-19. 

 

 

Promosi 

”Promosi adalah sebuah kegiatan pemasaran yang dilakukan suatu individu atau organisasi 

demi memperluas dan meningkatkan usaha yang sedang dipasarkan apabila produknya ingin dikenal 

oleh konsumen secara luas. Promosi juga dapat meningkatkan volume penjualan. Promosi harus dapat 

dilakukan sejalan dengan rencana pemasaran, serta diarahkan, dan dikendalikan dengan baik sehingga 

promosi tersebut benar – benar dapat memberikan kontribusi yang tinggi” (Rangkuti 2009) 

 

Komunikasi Pemasaran 

Untuk menunjang kegiatan promosi yang dimaksudkan, dibutuhkan media untuk 

menyampaikan pesan tersebut. Media yang dimaksud perihal ini adalah melalui komunikasi 

pemasaran. Kotler dan Ketler (2012) menyatakan bahwa “Marketing communications are means by 

which firms attempt to inform, persuade, and remind consumers – directly or indirectly – about the 

products and brands they sell. Yang artinya, komunikasi pemasaran adalah sarana yang digunakan 



 

 

perusahaan dalam upaya untuk menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen baik 

secara langsung maupun tidak langsung tentang produk dan merek yang mereka jual (Kotler and 

Keller 2007). Komunikasi pemasaran juga menyampaikan “suara” perusahaan serta mereknya yang 

mana juga merupakan sarana dimana perusahaan berusaha untuk dapat berinteraksi dan membangun 

hubungan dengan konsumen. (Firmansyah 2020). Komunikasi pemasaran dilakukan dengan tujuan 

yaitu untuk menciptakan strategi pemasaran yang baik dengan mengkomunikasikan informasi dan 

promosi suatu produk atau jasa, membangun citra positif dalam perspektif konsumen maupun calon 

konsumen, memberikan gambaran yang jelas terkait barang dan jasa terhadap konsumen dan calon 

konsumen serta membangun hubungan baik antara produsen dan konsumen (Firmansyah 2020). 

Dengan begitu, dengan terpenuhinya kepuasan konsumen, diharapkan mampu meningkatkan jumlah 

konsumen. 

 

Bauran Promosi 

Adapun bauran promosi yang dikemukakan Kotler dan Armstrong (2014, hlm. 429) 

merupakan campuran khusus alat promosi yang digunakan oleh perusahaan secara persuasif dalam 

menyampaikan nilai kepada konsumen dan membangun relasi dengan konsumen (Kotler and 

Armstrong 2014). Beberapa alat bauran promosi diantaranya adalah: advertising, sales promotion, 

personal selling, public relation dan direct marketing. Salah satu bauran promosi yang akan dibahas 

dalam tulisan ini adalah direct marketing. 

 

Direct Marketing 

Menurut Kotler & Armstrong (2014, hlm 429) bahwa “Direct marketing is directconnections 

with carefully targeted individual consumers to both obtain an immediate response and cultivate 

lasting customer relationship”. Yang berarti pemasaran langsung merupakan hubungan secara 

langsung dan cermat yang ditargetkan kepada konsumen individu untuk mendapatkan respons 

langsung dari keduanya serta dapat menumbuhkan hubungan yang baik dengan konsumen. Dalam 

direct marketing, Kotler & Armstrong (2014, hlm. 521) mengemukakan bahwa terdapat beberapa 

indikator, diantaranya yaitu: face to face selling, direct mail marketing, telemarketing, direct response 

television marketing, kiosk marketing, online marketing (Kotler and Armstrong 2014). Dalam promosi 

melalui direct marketing, Firmansyah mengemukakan bahwa terdapat beberapa manfaat yang dapat 

diperoleh perusahaan, diantaranya: 1. Dapat membentuk hubungan dengan konsumen sehingga 

hubungan yang kuat antara perusahaan dan konsumen akan terbentuk, 2. Pemasaran langsung dapat 

menguji media pendekatan yang digunakan sebagai media yang paling efektif dari pembiayaan, 3. 

Pemasaran langsung dapat menjangkau calon konsumen secara tepat sesuai dengan target yang 

disasar oleh perusahaan, 4. Pemasaran langsung memungkinkan perusahaan mendapat ukuran respon 

calon konsumen terhadap produk yang ditawarkan untuk dipasarkan (Firmansyah 2020). 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik 

pengambilan data yang digunakan penulis yaitu dengan melakukan wawancara secara langsung 

dengan pihak Departemen Sales dan Marketing SKE serta dilakukannya observasi selama enam 

bulan. Partisipan dalam penelitian ini adalah pihak dari Departemen Sales dan Marketing yang in 

charge pada saat waktu penelitian dilaksanakan. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan mulai dari bulan 

September 2020 s/d Maret 2021 di Sindu Kusuma Edupark Yogyakarta. 

Unsur yang menjadi amatan dalam penelitian ini adalah strategi promosi melalui direct 

marketing yang dilakukan Departemen Sales dan Marketing  SKE dalam upaya meningkatkan jumlah 

pengunjung di masa pandemi Covid-19. Unsur analisa di dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui apa saja strategi promosi direct marketing yang dilakukan Departemen Sales dan 

Marketing pada saat pandemi Covid-19 serta untuk mengetahui hambatan apa saja yang dialami pada 

saat proses pelaksanaan strategi promosi tersebut. 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode 

analisis tematik. Thematic analysis adalah salah satu metode untuk menganalisa data yang telah 

ditemukan oleh peneliti dengan tujuan untuk memahami pola atau untuk menemukan tema dari 

penelitian tersebut. (Braun and Clarke 2006) 



 

 

Terdapat 3 tahapan dalam melakukan thematic analysis, yaitu memahami data, menyusun kode, dan 

mencari tema. Thematic analysis dapat digunakan untuk menganalisa data – data yang bersifat 

kualitatif, sebagai contoh yaitu data yang diperoleh melalui wawancara mendalam (semi-structured 

interview). (Heriyanto 2018) 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan pada bulan September 2020 sampai 

dengan bulan Maret 2021 di sebuah objek wisata di Sleman, Yogyakarta, yaitu Sindu Kusuma 

Edupark. Sindu Kusuma Edupark sendiri berlokasi di Jalan Jambon, Jalan Kragilan, Kab. Sleman, 

Daerah Istimewa Yogyakarta. SKE sendiri memiliki keistimewaan salah satunya adalah berbatasan 

langsung dengan Kota Jogja. Dengan lokasi yang strategis dan lahan parkir yang cukup luas dan akses 

yang terjangkau, SKE menjadi salah satu alternatif sebagai hiburan keluarga, event sekolah, 

komunitas diantaranya venue, gathering, dan outbond. Selain itu, SKE juga memiliki restoran yang 

biasanya digunakan untuk kegiatan meeting, makan siang, makan malam, dan event. 

Di SKE sendiri terdapat keunikan lain yang dimiliki, diantaranya adalah ikon berbagai 

wahana seperti Ferris Wheel yang dinobatkan sebagai Ferris Wheel tertinggi ke-2 se-Indonesia. SKE 

juga memiliki berbagai wahana sebagai bentuk aplikasi dari Edupark yaitu wahana dengan dinamakan 

menggunakan Bahasa Jawa serta papan – papan informasi yang berisi sejarah mengenai Yogyakarta.  

Data penelitian ini diperoleh berdasarkan hasil wawancara kepada Departemen Sales dan 

Marketing SKE, observasi yang dilakukan selama 6 bulan, yaitu bulan September 2020 sampai 

dengan bulan Maret 2021 untuk melihat secara langsung promosi yang dilakukan oleh Departemen 

Sales dan Marketing selama pandemi Covid-19. Selain menggunakan data yang telah diperoleh 

tersebut, penulis juga menggunakan data sekunder seperti jumlah kunjungan dan database yang 

digunakan pada saat telemarketing. 

 

Pelaksanaan Strategi Promosi Direct Marketing SKE Dalam Upaya Meningkatkan 

Tingkat Kunjungan Pada Saat Pandemi Covid-19Selama wabah pandemi Covid-19, Departemen 

Sales dan Marketing SKE telah melakukan berbagai strategi promosi melalui direct marketing untuk 

meningkatkan jumlah tingkat kunjungan wisatawan yang akan dibahas satu persatu di bawah ini. 

Face to Face Selling (personal selling) 

Pertama, strategi promosi yang dilakukan Departemen Sales dan Marketing SKE adalah 

dengan metode face to face selling atau personal selling. Dalam hal tersebut, SKE melakukan tiga 

strategi promosi melalui face to face selling (personal selling) yang diantaranya adalah melakukan 

sales call, menjual tiket melalui agen penjualan resmi, dan flyering. 

Bush and Hunt (2011:171) memaparkan bahwa “Sales call may be conceptualized as a 

process of constructing or filling in a belief structure relevant to the purchasing situation at hand.” 

(Bush and Hunt 2011) Yang apabila diartikan sales call merupakan konseptualisasi sebagai proses 

meyakinkan konsumen pada saat menawarkan produk agar  mendapatkan keuntungan serta menarik 

minat pelanggan, sehingga promosi Sales Call diharuskan secara efektif dan efisien guna memperoleh 

hasil yang maksimal. Hasil dari sales call sendiri bergantung dari bagaimana sales call dilakukan 

untuk meyakinkan dan menarik minat konsumen. Kemudian dilansir melalui (Swasta and Irawan 

2005) bahwa “dalam personal selling terjadi interaksi langsung dan saling tatap muka antara penjual 

dan pembeli. Komunikasi yang terbentuk dalam kedua belah pihak bersifat individual dan dua arah, 

sehingga penjual mendapatkan respon langsung sebagai umpan balik mengenai minat dan kesukaan 

pembeli.” Menurut Ibu Dahlia Kusuma sebagai supervisor departemen sales dan marketing yang 

bertanggungjawab dalam pelaksanaan seluruh kegiatan pemasaran dan promosi di SKE, melakukan 

koordinasi antar departemen dan manajemen, serta koordinasi dalam kerjasama dengan partner 

eksternal SKE,  menyatakan bahwa “Departemen Sales itu yang kita kerjakan saat ini untuk direct 

marketingnya adalah kita menyebarkan brosur, jadi kita datang ke pusat wisata yang lain, disitu kita 

membagikan brosur. Kemudian kita juga pergi ke parkiran bis, nah disitu kita mengadakan presentasi 

dadakan kepada semua biro dan tour leader yang ada dan juga pada supir bus. Kalau secara direct 

secara langsung itu sih, kalau yang lainnya kita melalui promosi online, kalau directnya langsung 

kepada calon konsumen yaitu kita membagikan brosur. Selain  kita membagikan brosur itu, kita juga 

melakukan telemarketing kemudian kita juga melakukan broadcast melalui sosial media kita. Baik itu 

Instagram maupun Facebook, kemudian kita juga melakukan broadcast secara personal ke database 



 

 

yang ada. Nah itu kita lakukan melalui WhatsApp, kita juga mengirimkan email untuk ke rekan-rekan 

biro yang lain.”  

Dalam realisasi pelaksanaan sales call yang dilakukan tim sales dan marketing SKE sendiri, 

pertama tim Sales dan Marketing SKE tempat mentargetkan dan menentukan tempat tujuan serta 

waktu yang tepat. Yaitu ketika tempat yang dikunjungi ramai oleh rombongan orang yang sedang 

berwisata yang berasal dari luar kota Yogyakarta seperti pusat oleh – oleh dan tempat wisata. Dalam 

melakukan sales call, tim  Sales dan Marketing SKE akan mengadakan presentasi singkat kepada 

beberapa supir bus, tour leader, dan biro perjalanan wisata untuk menyampaikan informasi terkait 

SKE seperti informasi mengenai harga tiket masuk, produk wisata apa saja yang ada di SKE, fasilitas 

apa saja yang disediakan, serta menjadikan SKE sebagai opsi salah satu tujuan wisata yang menarik 

dikarenakan lokasi SKE yang strategis dengan objek wisata lain yang ikonik di Yogyakarta seperti 

Tugu Jogja, Malioboro, Taman Pintar, dan pusat oleh – oleh Yogyakarta. Pada saat melakukan 

presentasi singkat, tim Sales dan Marketing SKE juga langsung memberikan penawaran berupa fee 

apabila dari supir bus, tour leader, dan biro perjalanan wisata dapat membawa rombongan untuk 

berkunjung ke SKE sehingga dapat menarik serta menjadikan SKE sebagai salah satu opsi dalam 

rangkaian perjalanan wisata bagi konsumen mereka. Selain itu, SKE juga menjalin kerjasama dengan 

beberapa hotel yang berlokasi tidak jauh dari SKE. Kerjasama tersebut berupa bundling tiket. 

Bundling tiket tersebut diperuntukkan konsumen hotel dengan cara memberikan free tiket terusan 

untuk 2 orang yang menginap di hotel yang bekerjasama dengan SKE.  

Tidak hanya itu, strategi promosi ini juga dilakukan di beberapa kota dan kabupaten di 

Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah, dengan mempromosikan  objek wisata themepark SKE serta 

untuk memberikan informasi serta untuk menarik minat calon konsumen. Dalam hal ini, segmentasi 

pasar yang ditargetkan oleh tim sales dan marketing SKE dalam kegiatan sales call di daerah tersebut 

adalah biro perjalanan wisata, instansi pemerintahan, instansi swasta (perseroan terbatas, pabrik), 

komunitas, dan sekolah. Dalam pelaksanaannya, tim sales dan marketing SKE akan membuat janji 

dengan pihak tertuju untuk memastikan pada waktu yang telah ditentukan sehingga tim dapat 

melakukan kegiatan promosi tersebut dengan efektif dan efisien. Presentasi yang dilakukan tim sales 

dan promosi SKE tersebut mempresentasikan proposal penawaran yang berisikan produk atau wahana 

apa saja yang terdapat di SKE, daftar harga tiket, penerapan protokol kesehatan, restoran, dan event 

apa saja yang dapat diadakan di SKE.  

Lalu selanjutnya untuk dapat menjangkau wisatawan reguler atau yang bisa disebut 

wisatawan non-group, tim sales dan marketing SKE juga melakukan kerjasama dengan beberapa agen 

resmi penjualan tiket perorangan. Tiket yang dijual merupakan tiket promo berupa tiket presale yang 

sudah merupakan tiket masuk dan sudah termasuk dengan tiket waterpark di SKE yang harganya di 

bawah dari harga normal apabila konsumen memperoleh tiket secara on the spot. Tim sales dan 

marketing SKE melakukan kerjasama tersebut dengan cara mengunggah poster melalui sosial media 

Instagram untuk menarik calon agen resmi dari berbagai kota, sehingga tim sales dan marketing  

dapat menjangkau calon konsumen lebih luas. Teknis penjualan agen resmi yaitu bagi agen yang ingin 

bekerjasama untuk menjual tiket presale tersebut, SKE akan memberikan harga tiket tersebut senilai 

Rp 10.000,- per tiket dengan minimal pembelian tiket 250 tiket. 

Tidak hanya itu, untuk memaksimalkan dalam upaya meningkatkan tingkat kunjungan 

wisatawan reguler, tim sales dan marketing juga melakukan kegiatan flyering untuk dapat menangkap 

calon wisatawan. Kegiatan flyering ini dilakukan dengan tujuan untuk memperkenalkan dan 

menginformasikan objek wisata themepark yang ada di Yogyakarta melalui media brosur yang 

dibagikan tim sales dan marketing kepada calon wisatawan perorangan yang menjadi target dalam 

penawaran produk wisata SKE. Kegiatan flyering ini biasanya dilakukan tim sales dan marketing 

SKE di tempat ramai pengunjung seperti tempat wisata dan di tempat penjualan oleh – oleh khas 

Yogyakarta. Tim sales dan marketing akan membagikan brosur kepada wisatawan yang berada di 

tempat tersebut yang memuat informasi harga serta wahana dan fasilitas yang ada di SKE.Dengan 

melakukan kegiatann flyering, tim sales dan marketing SKE dapat melakukan promosi face to face 

selling serta tim juga dapat berinteraksi langsung, melihat respons, serta mendapatkan timbal balik 

dari kegiatan promosi yang dilakukan tersebut. 

Telemarketing 

Dalam perihal ini, tim sales dan marketing SKE juga melakukan strategi promosi melalui 

telemarketing yang mana merupakan kegiatan mempromosikan sebuah produk dengan menggunakan 



 

 

saluran telepon. Pelaksanaan telemarketing tersebut dilakukan tim sales dan marketing SKE kepada 

calon konsumen untuk meginformasikan dan menawarkan SKE sehingga tim dapat berinteraksi 

langsung dengan calon konsumen. Data nomor telepon yang dihubungi tim sales dan marketing yaitu 

berasal database yang telah dimiliki tim. Target sasaran dalam promosi melalui telemarketing yang 

dilakukan oleh tim sales dan marketing sendiri yaitu travel agent atau biro perjalanan wisata yang 

mana biasanya menjadi penyedia jasa perjalanan wisata bagi instansi lainnya. Dengan 

menginformasikan SKE melalui telemarketing, calon konsumen bisa mendapatkan penawaran terkait 

promo tiket yang sedang diadakan di SKE. Untuk sistem pelaksanannya sendiri yaitu tim sales dan 

marketing  menghubungi biro perjalanan wisata yang sudah ada di database, lalu menginformasikan 

lebih detail mengenai produk yang ditawarkan, lalu melayani calon konsumen dengan memberikan 

jawaban berdasarkan pertanyaan yang ditanyakan oleh calon konsumen, serta memberikan contact 

person apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut dan memberikan proposal penawaran melalui email 

atau WhatsApp sebagai tindaklanjut dari promosi melalui telemarketing. Penggunaan telemarketing 

sudah tepat karena dengan promosi melalui telemarketing, tim sales dan marketing SKE dapat 

menjangkau target pasar secara personal, menjalin komunikasi dua arah, dan dapat menggunakan 

waktu dan pembiayaan secara efektif dan efisien. 

 

Online Marketing 

Tidak dapat dipungkiri bahwa pada saat ini merupakan jaman dengan kecanggihan teknologi 

yang dapat diakses dengan mudah oleh semua orang di semua kalangan. Di jaman 4.0 inilah teknologi 

dapat dimanfaatkan sebagai salah satu media promosi yang dapat menjangkau pasar yang lebih luas. 

Berikut penulis akan membahas beberapa strategi promosi melalui saluran online. 

Menurut (Hasugian 2018), website pada saat ini sangat berperan sebagai media promosi dan 

penyampaian informasi. Website dapat menyampaikan informasi yang efisien dan up to date. Saat ini, 

website sangat mudah untuk diakses oleh masyarakat di berbagai daerah hanya dengan menggunakan 

internet. Sebagai contoh penggunaan website yaitu sebagai media informasi, pemasaran, pendidikan, 

komunikasi, dan sebagai media promosi. Penggunaan website juga sangat cocok dijadikan sebagai 

media untuk mengenalkan keunggulan suatu  produk kepada masyarakat luas. Dalam hal ini, SKE 

juga salah satu pemanfaat website sebagai salah satu media promosi. Tujuannya adalah untuk dapat 

menginformasikan informasi ter up to date mengenai SKE. Informasi – informasi tersebut diantaranya 

memuat mengenai info promo tiket, fasilitas dan wahana yang ada, dokumentasi  event yang pernah 

dilaksanakan, serta informasi mengenai alamat serta contact person yang dapat dihubungi. 

Tidak hanya itu, dalam penggunaan promosi melalui saluran online, SKE juga memanfaatkan 

sosial media sebagai media promosi untuk menyampaikan informasi terkait SKE kepada masyarakat 

luas. Sosial media tersebut diantaranya adalah WhatsApp, Instagram, Facebook, dan Tiktok dan 

YouTube. Berdasarkan data Hootsuit (We Are Social) Indonesian Digital Report 2020 

(https://wearesocial.com/digital-2020), data yang menunjukkan urutan penggunaan sosial media di 

Indonesia diantaranya yaitu YouTube (88%), WhatsApp (84%), Facebook (82%), Instagram (79%), 

Twitter (56%), dan Tiktok (25%). Berdasarkan data penggunaan sosial media di Indonesia, dapat 

dilihat bahwa SKE telah memanfaatkan peluang tersebut untuk mempromosikan dan menyampaikan 

informasi mengenai SKE kepada masyarakat luas. Untuk menangkap respons dari pengguna sosial 

media yang telah  memperoleh informasi dari akun resmi SKE, SKE juga menggunakan fitur 

komentar dan pesan langsung untuk berkomunikasi dengan calon pengunjung. 

 

Siaran Radio 

Selain melakukan strategi promosi deengan menggunakan face to face selling, telemarketing 

dan online marketing, tim sales dan marketing SKE juga melakukan strategi promosi melalui siaran 

radio dengan sasaran targetnya yaitu pendengar radio di Yogyakarta terkhusus pendengar Radio Kota 

Perak 94.6 FM. Seorang pelopor dalam pemasaran langsung dengan program penyiaran, Alvin Eicoff 

(1995) dalam (Hermawan 2013) memaparkan bahwa dalam perluasan pemasaran langsung melalui 

radio dan televisi memerlukan kreativitas sebagai kunci kesuksesan dalam penyampaian pesan 

informasinya.  

Program kerjasama antara SKE dan Radio Kota Perak yang dilakukan satu kali dalam satu 

bulan tersebut dinamakan program At Angkringan. Program tersebut merupakan program khusus talk 

show dari berbagai kalangan yang ingin memperkenalkan program dan kegiatannya kepada 

https://wearesocial.com/digital-2020


 

 

masyarakat. Dalam hal ini, SKE tentu saja dapat berinteraksi langsung dengan para pendengar radio 

terkhusus pendengar program At Angkringan, dikarenakan program ini juga menyediakan saluran 

khusus bagi pendengar untuk dapat bertanya melalui telepon yang langsung disambungkan dengan 

pembicara talk show dan tim sales dan marketing untuk bertanya atau menanggapi secara langsung 

mengenai informasi yang disampaikan pada saat talk show berlangsung. Informasi yang disampaikan 

berupa informasi mengenai promo tiket yang sedang berlaku dan informasi – informasi mengenai 

protokol kesehatan yang diterapkan oleh SKE dan informasi jam operasional. 

 

Hambatan Dalam Melakukan Strategi Promosi Direct Marketing 

Di tengah pandemi Covid-19 yang mana menjangkit seluruh daerah di Indonesia, tentu saja 

memberikan dampak terhadap beberapa sektor terutama sektor pariwisata. Dalam menghadapi 

pandemi ini, perekonomian Indonesia harus tetap berputar begitu pula dengan SKE. Sehingga SKE 

mengalami berbagai hambatan dalam melakukan strategi promosi melalui pemasaran langsung. 

Penularan virus Corona yang dapat menginfeksi pernafasan dengan cara penularan yaitu melalui 

droplet dan udara, menjadi salah satu hambatan yang dialami tim sales dan marketing dalam 

melakukan kegiatan promosi melalui pemasaran langsung. Berdasarkan wawancara bersama 

partisipan dalam penelitian ini, resiko penularan pada saat kegiatan promosi secara langsung otomatis 

meningkat, dikarenakan dengan melalui kegiatan tersebut diharuskan untuk bertatap muka dan 

dilakukan di beberapa tempat pasti akan bertemu dengan banyak orang. 

Hambatan lainnya yaitu pada saat dilaksanakannya sales call di beberapa kota di luar provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta, terdapat peraturan pemerintah daerah yang mengharuskan untuk 

melaksanakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Hal itu menyebabkan 

terhambatnya pelaksanaan kegiatan promosi pemasaran langsung. Selanjutnya yaitu hambatan dalam 

meyakinkan calon wisatawan untuk berkunjung ke SKE, karena terdapat banyak sekali hoax yang 

beredar di kalangan masyarakat seputar wisata di Yogyakarta membuat banyak calon wisatawan yang 

menanyakan kebenaran hoax tersebut. Salah satu hoax yang beredar adalah diharuskannya wisatawan 

untuk menunjukkan surat keterangan rapid test yang menunjukkan bahwa wisatawan tersebut 

dinyatakan negatif dari virus corona. 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Sindu Kusuma 

Edupark (SKE) sudah melaksanakan kegiatan strategi promosi melalui direct marketing yang 

dilakukan saat pandemi Covid-19 dalam upaya meningkatkan tingkat kunjungan wisatawan di SKE. 

Pelaksanaan promosi direct marketing tersebut yaitu melalui face to face selling (personal selling 

dengan melakukan sales call yaitu dengan mengunjungi tempat – tempat wisata lain di Jogja dengan 

cara melakukan presentasi dadakan kepada supir bus dan tour leader atau biro perjalanan wisata dan 

langsung menawarkan fee apabila dapat membawa rombongan ke SKE, melakukan presentasi kepada 

instansi – instansi yang ada di beberapa kota di Jawa Timur dan Jawa Tengah, serta melakukan 

kerjasama dengan hotel – hotel yang berada di sekitar SKE. Selanjutnya yaitu melakukan flyering, 

yaitu dengan cara menyebarkan brosur kepada calon wisatawan reguler atau perorangan yang berada 

di tempat – tempat wisata dan tempat ramai wisatawan lainnya. Selain itu tim sales dan marketing 

SKE juga melakukan kerjasama kepada orang – orang yang berminat untuk menjadi agen resmi 

penjualan tiket promo presale SKE. Strategi promosi direct marketing yang dilakukan tim sales dan 

marketing SKE sudah cukup baik dilihat dari beberapa jenis kegiatan promosi yang dilakukan SKE 

dalam upaya meningkatkan tingkat kunjungan wisatawan di beberapa kota dan kabupaten di Jawa 

Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, serta cara tim sales dan marketing SKE membuat penawaran 

dan melakukan kerjasama berupa tiket bundling dan menjalin hubungan baik dengan hotel rekanan 

serta agen – agen resmi SKE.  Tidak hanya itu, tim sales dan marketing SKE juga 

melakukan strategi promosi direct marketing melalui telemarketing. Strategi promosi ini sudah 

dilakukan dengan baik tetapi belum maksimal, dilihat dari upata tim sales dan marketing  yang 

berusaha untuk membangun hubungan baik antara SKE dengan pihak – pihak biro perjalanan wisata 

dari berbagai daerah yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat. Tetapi promosi direct marketing 

yang dilakukan oleh tim sales dan marketing belum maksimal dilihat dari intensitas pelaksanaannya 



 

 

pada saat pandemi ini hanya dilakukan beberapa kali dalam satu bulan dan tidak ada penindaklanjutan 

pada bulan – bulan berikutnya.  

Selanjutnya yaitu promosi direct marketing SKE melalui online marketing yang dilakukan 

pada saat pandemi merupakan salah satu strategi yang sudah baik dilakukan. Dengan mengunggah 

konten di sosial media SKE seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, YouTube dan TikTok. Hanya 

saja penggunaan sosial media yang sudah baik yaitu melalui Instagram, WhatsApp, dan Facebook 

dilihat dari intensitas penggunaan dan pemanfaatan fitur akun sosial media tersebut. Dapat dilihat juga 

bahwa dengan pemanfaatan sosial media melalui Instagram, Facebook, dan WhatsApp memberikan 

manfaat berupa feedback dari calon konsumen dan juga terbangunnya komunikasi dua arah antara 

SKE dengan calon konsumen. Sedangkan untuk sosial media lainnya seperti YouTube, SKE belum 

belum memiliki akun pribadi khusus mengunggah konten hanya saja terdapat video unggahan orang 

lain dengan hastag SKE. Selain itu, intensitas penggunaan akun sosial media TikTok SKE belum 

dilakukan secara maksimal, pembuatan konten yang masih sangat jarang sehingga belum 

memanfaatkan sosial media TikTok dengan baik. 

Untuk strategi promosi direct marketing melalui siaran radio dengan cara bekerjasama dengan 

Radio Kota Perak 94,6 FM sudah dilakukan dengan baik tetapi belum maksimal, dilihat dari talkshow 

yang dilakukan SKE dengan intensitas pelaksanaan yaitu satu kali dalam satu bulan dan 

memanfaatkan media radio sebagai media penyampai informasi kepada masyarakat Yogyakarta yang 

belum sepenuhnya mengetahui tentang SKE, tetapi belum maksimal dikarenakan belum terdapat 

dialog interaktif antara pendengar dan tim sales dan marketing SKE. Memanfaatkan media radio 

sebagai media penyampai informasi kepada masyarakat Yogyakarta yang belum sepenuhnya 

mengetahui tentang SKE. 

Strategi promosi melalui direct marketing yang dilakukan tim sales dan marketing SKE 

dilakukan dengan beberapa teknik promosi yang diantaranya adalah face to face selling, 

telemarketing, online marketing, dan siaran radio yang mana sesuai dengan indikator direct marketing 

yang dipaparkan oleh Kotler & Armstrong (2014, hlm. 521). Selain itu, dapat disimpulkan bahwa dari 

strategi promosi yang dilakukan terdapat beberapa manfaat yang diperoleh SKE sesuai dengan yang 

dipaparkan oleh Anang M. Firmansyah pada tulisan yang berjudul “Buku Komunikasi Pemasaran” 

yaitu 1. Dapat membentuk hubungan dengan konsumen sehingga hubungan yang kuat antara 

perusahaan dan konsumen akan terbentuk 2. Pemasaran langsung dapat menjangkau calon konsumen 

secara tepat sesuai dengan target yang disasar oleh perusahaan 3. Pemasaran langsung memungkinkan 

perusahaan mendapat ukuran respon calon konsumen terhadap produk yang ditawarkan untuk 

dipasarkan. 

Disarankan untuk penelitian selanjutnya yaitu dapat difokuskan kepada strategi promosi direct 

marketing manakah yang paling efektif dan efisien dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan 

pada saat pandemi Covid-19. 
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