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Abstrak - Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektifitas slogan pariwisata DKI Jakarta yaitu DKI Jakarta
dan mengetahui media promosi apa yang sering digunakan oleh wisatawan untuk mengakses pariwisata di
sebuah destinasi wisata dengan menggunakan metode kuantitatif, dengan menggunakan sample sebanyak 30
orang yang diambil secara random dari 7 tempat wisata unggulan di DKI Jakarta. Metode analisis yang
digunakan dimana disesuaikan dengan tujuan penelitian maka untuk menjawab efektifitas slogan “Enjoy
Jakarta” dalam mempromosikan pariwisata DKI Jakarta maka peneliti menggunakan metode EPIC. Sedangkan
untuk mengetahui media promosi apa yang sering digunakan oleh wisatawan untuk mengakses pariwisata di
sebuah destinasi wisata, peneliti mengunakan metode desktiptif dimana peneliti akan melihat jumlah terbanyak
media yang dipilih oleh wisatawan. Hasil dari penelitian adalah bahwa slogan “enjoy Jakarta” sudah cukup
efektif dalam merepresentasikan wisata di DKI Jakarta. Sedangkan media yang yang paling banyak diakses oleh
wisatawan dan calon wisatawan adalah melalui situs internet, liputan televisi (publikasi). liputan dari media
cetak, adanya tawaran diskon, tawaran bonus lalu liputan di radio dan melalui katalog. Sedangkan media
sponsorship, telemarketing, kios, surat langsung dan presentasi kurang dapat efektif untuk mengkomunikasikan
sebuah destinasi wisata. Karena wisatawan maupun calon wisatawan jarang mengakses media tersebut. Dengan
demikian hasil penelitian diharapkan dapat menjadi refernesi bagi pengembangan promosi wisata di DKI
Jakarta.
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I.

PENDAHULUAN

Prioritas pengembangan pariwisata di
Indonesia ditetapkan di 10 (sepuluh) daerah tujuan
wisata nasional yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa
Tengah dan Jogyakarta, Jawa Timur, Bali, Sumatera
Utara, Sumatera Barat, Sulawesi Utara dan Sulawesi
Selatan oleh Ditjen Pariwisata pada tahun 1999.
Penetapan kebijakan pemerintah dalam pembangunan
pariwisata didasarkan atas dua pokok pikiran (1).
Tersedianya prasarana sarana dan fasilitas-fasilitas
lainnya serta besarnya potensi kepariwisataan di
daerah yang bersangkutan. (2). Asas pemerataan
pembangunan sehingga pengembangan pariwisata
dapat dilaksanakan serempak tanpa mengabaikan
potensi sumber-sumber yang dimiliki tiap-tiap daerah
(Untari et al, 2014).
Sebagai ibu kota, Jakarta juga merupakan
pusat bisnis, politik, dan pemerintahan dengan
demikian
posisioning
Jakarta
sebagai
kota
metropolitan mempunyai magnet tersendiri untuk
mengudang masyarakat dari luar Jakarta untuk
berkunjung atau bahkan tinggal di Kota Jakarta.
Jakarta sebagai salah satu destinasi wisata utama di
Indonesia memiliki beragam produk wisata. Daya
Tarik Jakarta sebagai salah satu destinasi wisata utama
di Indonesia dapat dilihat dari jumlah kunjungan
wisman ke Jakarta. Wisatawan mancanegara (wisman)
yang berkunjung ke kota Jakarta terus meningkat
dalam kurun waktu empat tahun terakhir dengan rata –
rata kenaikan 85.782 wisman pertahun pada bulan

desember dan 149.504 wisman pada bulan januari
(Berita Resmi Statistik Provinsi DKI Jakarta; 2013).
Semua potensi wisata yang dimiliki oleh DKI
Jakarta membutuhkan sebuah pengelolaan yang baik
sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
Upaya pemerintah DKI Jakarta untuk mengangkat
perekonomian rakyat melalui sektor pariwisata dan
menjadikan DKI Jakarta menjadi kawasan wisata
internasional merupakan upaya yang bagus, namun
berhasil atau tidaknya upaya mewujudkan DKI Jakarta
menjadi kawasan wisata internasional tergantung pada
keseriusan pemerintah daerah bekerja sama dengan
instansi lainnya dan dibantu oleh masyarakat dalam
mengembangkan bisnis pariwisata di kota DKI
Jakarta, juga diperlukan partisipasi dari berbagai unsur
untuk dapat mencapainya termasuk partsisipasi aktiv
dari masyarakat sekitar lokasi wisata (Barika, 2009).
Salah satu unsur yang dibutuhkan untuk
menginformasikan
dan
mengkomunikasikan
pariwisata di DKI Jakarta adalah adanya sebuah
promosi yang efektif. Efektifitas sebuah kegiatan
promosi dapat ditentukan oleh slogan yang
representatif dan ketepatan penggunaan media
promosi sehingga informasi yang akan diberikan lebih
tepat sasaran.
Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk
melihat efektifitas slogan pariwisata DKI Jakarta yaitu
DKI Jakarta dan mengetahui media promosi apa yang
sering digunakan oleh wisatawan untuk mengakses
pariwisata di sebuah destinasi wisata
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Penelitian menggunakan metode kuantitatif,
dengan menggunakan sample sebanyak 30 orang yang
diambil secara random dari 7 tempat wisata unggulan
di DKI Jakarta. Metode analisis yang digunakan
dimana disesuaikan dengan tujuan penelitian maka
untuk menjawab efektifitas slogan “Enjoy Jakarta”
dalam mempromosikan pariwisata DKI Jakarta maka
peneliti menggunakan metode EPIC. Sedangkan untuk
mengetahui media promosi apa yang sering digunakan
oleh wisatawan untuk mengakses pariwisata di sebuah
destinasi wisata, peneliti mengunakan metode
desktiptif dimana peneliti akan melihat jumlah
terbanyak media yang dipilih oleh wisatawan.

II.

LANDASAN TEORI

2.1. Pariwisata
Pariwisata merupakan kegiatan kemanusiaan
yang berhubungan dengan antarorang baik dari negara
yang sama ataupun antar negara atau hanya dari
daerah geografis yang terbatas. Didalamnya termasuk
tinggal untuk sementara waktu didaerah lain atau
negara lain atau benua lain untuk memenuhi berbagai
kebutuhan kecuali kegiatan untuk memperoleh
penghasilan, meskipun pada perkembangannya
batasan memperoleh penghasilan menjadi kabut
(Wahab ; 1992).
Sejalan dengan pendapat diatas, menurut
Warpani (2007), wisata adalah perjalanan yang
dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang
mengunjungi tempat tertentu secara sukarela dan
bersifat sementara dengan tujuan berlibur atau tujuan
lain yang bukan untuk mencari nafkah.
Ada kesamaan dari definisi yang diberikan
oleh beberapa ahli, yaitu bahwa pariwisata
menyangkut perpindahan tempat secara sementara,
dalam rangka mencari sebuah kesenangan dan bukan
mencari nafkah.
2.2. Strategi Pemasaran
Menyusun
sebuah
strategi
dalam
mengembangkan sebuah produkter masuk produk
wisata adalah sebuah hal yang mutlak diperlukan. Hal
ini berkaitan dengan keberlanjutan usaha tersebut
dimana melalui perencanaan sebuah startegi yang
matang dapat membantu dalam mencapaian tujuan
akhir yang ingin dicapai dan fokus pada visi dan
prioritas – prioritas yang perlu dikembangkan sebagai
respon dari lingkungan yang selalu berubah (Untari;
2014) dan juga melalui perencanaan strategi yang
matang dapat memastikan bahwa semua stakeholder
yang ikut berperan dalam pengembangan produk
dapat bekerja kearah tujuan yang ingin dicapai.
Strategi dibutuhkan dalam mengembangkan
sebuah produk dan dalam pengembangan produk
wisata, keputusan strategis menyangkut tiga parameter
utama yaitu dimensi who, yaitu siapa yang menjadi
target pelanggan, dimensi what yaitu prosuk atau jasa
apa yang akan ditawarkan, lalu dimensi yang ketiga
adalah how yaitu aktivitas yang akan dilakukan untuk
mewujudkannya(Tjiptono et al, 2008; 132). Kastaman
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(2003; 2) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa
strategi penting untuk mendapatkan kesuksesan dalam
bidang pemasaran produk meliputi keunggulan dalam
biaya / ongkos (cost leadership), keunggulan karena
adanya ciri pembeda atau keunikan dari produk yang
dibuat (diferensiasi) dan keunggulan karena
memfokuskan pada target atau segmen pasar tertentu.
2.3. Promosi
Promosi
merupakan
sebah
bentuk
komunikasi pemasaran, dimana didalamnya terdapat
aktifitas pemasaran yang berusaha menyebarkan
informasi, mempengaruhi, membujuk, mengingatkan
pasar sasaran agar bersedia menerima, membeli dan
loyal terhadap produk yang ditawarkan (Tjiotono,
2008; 219).
Melakukan sebuah pendekatan dengan
konsumen dan mengkomunikasikan tentang nilai
sebuah produk, apa ytang membedakan dari produk
yang lain serta memberi argumentasi tentang alasan
untuk membeli produk tersebut menjadi sangat
penting karena manusia menanipulasi pikiran dan
mind control dari mendengar kata – kata atau kalimat
(Reilly, 2010; 89).
Primadona (2012) dalam
penelitiannya
mendapatkan bahwa promosi dapat mengingatkan
konsumen pada produk yang diinformasikan dan
promosi juga memotivasi konsumen untuk
mengkonsumsi produk yang di informasikan.
Penggunaan media advertising berupa media cetak
dan elektronik serta sales promotion berupa potongan
harga dinilai lebih efektif dalam mempromosikan
sebuah produk
Promosi
merupakan
usaha
untuk
meningkatkan pemahaman dan persepsi konsumen
terhadap produk yang ditawarkan
dengan
meningkatnya pemahaman dan persepsi konsumen
terhadap suatu produk maka mempengaruhi besaran
uang yang bersedia digunakan untuk mengkonsumsi
produk yang ditawarkan (Rini; 2012).
Proses pengembangan sebuah promosi agar
dapat berjalan secara efektif dan efisien memerlukan
tiga tahap analisis yaitu:
1. Menetukan tujuan promosi
Sebelum promosi dilakukan perlu menentukan
tujuan dari promosi, dalam pemasaran dikenal
model AIDA (Attantion, Interest, Desire, Action).
Model
tersebut
dapat
diarahkan
pada
pengembangan respon yang diharapkan. Attantion
mencerminkan tahapan kognitif, interest dan
desire merupakan cerminan tahapan afektif dan
action merupakan cerminan tahapan kontif.
Dengan demikian dapat ditentukan untuk apa
promosi dilakukan dan tahapan mana yang akan
menjadi sasaran dari promosi tersebut.
2. Menciptakan tema dan pesan yang efektif.
Makanan merupakan sebuah simbol yang kuat dari
kualitas kehidupan dan keaslian, sebagai hasilnya
memiliki tema menjadi penting dan kemudian
digunakan dalam iklan. Namun, tema makanan
sebenarnya ganda dan dapat juga digunakan untuk
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menggambarkan simbol budaya,
dan status
(Frochot, 2003).
Menciptakan pesan yang efektif menyangkut
empat pertanyaan yang berkaitan dengan promosi
yaitu,
- Apa isi pesan apa yang akan disampaikan, hal
ini berkaitan dengan daya tarik dari pesan
tersebut. Terdapat tiga daya tarik dalam
menciptakan Unique Selling Proposition yaitu
daya tarik rasional, daya tarik emosional dan
daya tarik moral
- Bagaimana membuat sebuah struktur pesan
yang logis.
- Bagaimana menciptakan simbol – simbol pesan
yang menarik, hal ini menyangkut headline,
tagline, ilustrasi warna maupun suara.
- Siapa yang akan menyampaikan pesan, hal ini
berkaitan dengan pemilihan kredibilitas sosok
atau figure yang akan menjadi ambasador dari
sebuah produk.
Tjiptono (2008; 532-533), mengungkapkan bahwa
pesan yang efektif memiliki tiga karateristik utama
yaitu desirability (disukai pelanggan), exlusiveness
(bersifat unik dan relatif tidak dimiliki pesaing),
believability (dipercaya pelanggan). Selain itu
menentukan tema juga men
3. Menganalisis efektifitas dan efisiensi bauran
pemasaran
Kotler (2005: 264-312), mengatakan bahwa unsur
bauran promosi (promotion mix) terdiri atas lima
perangkat utama, yaitu :
- Advertising : merupakan semua penyajian non
personal, promosi ide-ide, promosi produk atau
jasa yang dilakukan sponsor tertentu yang
dibayar.
- Sales Promotion : berbagai insentif jangka
pendek untuk mendorong keinginan mencoba
atau membeli suatu produk atau jasa.
- Public relation and publicity : berbagai
program untuk mempromosikan dan/atau
melindungi citera perusahaan atau produk
individualnya.
- Personal Selling : Interaksi langsung dengan
calon pembeli atau lebih untuk melakukan
suatu presentasi, menjawab langsung dan
menerima pesanan.
- Direct marketing : penggunaan surat, telepon,
faksimil, e-mail dan alat penghubung
nonpersonal lain untuk berkomunikasi secara
dengan atau mendapatkan tanggapan langsung
dari pelanggan tertentu dan calon pelanggan.
Dan dalam pengembangannya strategi Work
of Mouth dan penggunaan sosial media cukup efektif
dalam penyampaian pesan kepada audiance. Amelia
(2011) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa
perkembangan dunia informasi dan teknologi
berdampak pada proses mencari informasi tentang
produk yang akan dibeli. Konsumen akan mencari
informasi secara online dari manapun, baik itu melalui
mailing list yang diikuti, jaringan sosial ataupun
search engine. Informasi yang dicari adalah berupa

opini dari orang lain yang sudah mendapatkan manfaat
dari produk yang dibeli
Bauran pemasaran memiliki efektifis yang
berbeda untuk setiap segmen, oleh sebab itu
diperlukan sebuah analisis efektifitas masing – masing
bauran promosi terhadap produk kuliner. Dalam
pelaksanaan promosi ketersediaan anggaran atau biaya
juga
merupakan
hal
yang
perlu
untuk
dipertimbangkan.
2.4. EPIC Model
EPIC Model dalam Durianto (2003) dalam
Satriya (2012; 10 -11) adalah salah satu alat ukur
efektifitas iklan dengan pendekatan komunikasi yang
dikembangkan oleh AC Nielsen – salah satu
perusahaan peneliti pemasaran terkemuka di dunia –
yang mencakup empat dimensi kritis, yaitu : empati,
persuasi, dampak, dan komunikasi (Empathy,
Persuation, Impact, and Communication – EPIC).
Berikut akan dipaparkan dimensi-dimensi dalam EPIC
model :
1. Dimensi Empati
Empati (empathy) merupakan keadaan
mental yang membuat seseorang mengidentifikasikan
dirinya atau merasa dirinya pada keadaan perasaan
atau pikiran yang sama dengan orang atau kelompok
lain.
Dimensi empati menginformasikan, apakah konsumen
menyukai suatu iklan dan menggambarkan bagaimana
konsumen melihat hubungan antara suatu iklan
dengan pribadi mereka.
2. Dimensi Persuasi
Persuasi (persuation) adalah perubahan
keperceyaan, sikap, dan keinginan berperilaku yang
disebabkan suatu komunikasi promosi. Proses persuasi
yang akan dipakai ditentukan dengan tingkat
keterlibatan konsumen dalam pesan produk. Dimensi
Persuasi menginformasikan apa yang dapat diberikan
suatu iklan untuk peningkatan atau penguatan karakter
suatu merek, sehingga pemasang iklan memperoleh
pemahaman tentang dampak iklan terhadap keinginan
konsumen untuk membeli serta memperoleh
gambaran
kemampuan
suatu
iklan
dalam
mengembangkan daya tarik suatu merek.
3. Dimensi Impact
Dampak (impact) yang diinginkan dari hasil
iklan adalah jumlah pengetahuan produk (product
knowledge) yang dicapai konsumen melalui tingkat
keterlibatan (involvement) konsumen dengan produk
atau proses pemilihan.
Dimensi Impact menunjukkan, apakah suatu merek
dapat terlihat menonjol dibanding merek lain pada
kategori yang serupa; dan apakah iklan mampu
melibatkan konsumen dalam pesan yang disampaikan.
4. Dimensi Komunikasi
Dimensi Komunikasi memberikan informasi
tentang kemampuan konsumen dalam mengingat
pesan utama yang disampaikan, pemahaman
konsumen, serta kekuatan kesan yang ditinggalkan
pesan tersebut.
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari hasil perhitungan EPIC Model dapat
disimpulkan bahwa :
1. Dimensi Empathy (Empati)
Dimensi
Empathy
(Empati)
menginformasikan tentang baik (menarik) atau
tidaknya slogan “Enjoy Jakarta” menurut audiences
dan tingkat kesukaan audiences terhadap iklan
tersebut.
Hasil analisis penelitian pengukuran
efektifitas iklan televisi rokok Djarum Super My
Great Adventure berdasarkan EPIC Model diketahui
dimensi empathy iklan tersebut masuk dalam rentang
skala efektif (4,31). Hal ini menginformasikan bahwa
audiences menganggap slogan “Enjoy Jakarta” adalah
baik (menarik) dan audiences menyukai iklan tersebut.
2. Dimensi Persuasion (Persuasi)
Dimensi
persuasi
menginformasikan
mengenai apa yang dapat diberikan oleh suatu iklan
untuk peningkatan atau penguatan suatu merek,
sehingga pemasang iklan memperoleh pemahaman
tentang dampak iklan terhadap keinginan konsumen
untuk membeli serta memperoleh gambaran
kemampuan suatu iklan dalam mengembangkan daya
tarik suatu merek (Durianto, 2003:87). Dimensi
persuasion slogan “Enjoy Jakarta” masuk dalam
rentang skala efektif (3,62), yang menunjukkan bahwa
slogan “Enjoy Jakarta”
tersebut cukup dapat
memberikan peningkatan atau penguatan karakter
destinasi wisata DKI Jakarta. Slogan tersebut cukup
memberikan dampak terhadap ketertarikan audiences

akan produk wisata DKI Jakarta dan keinginan
masyarakat untuk menikmati wisata di DKI Jakarta.
3. Dimensi Impact (Dampak)
Dimensi Impact digunakan sebagai parameter
tentang apakah suatu iklan dapat lebih kreatif dan
menonjol dibandingkan iklan merek lain yang sejenis
serta mampu tidaknya keterlibatan konsumen
berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan produk
(product knowledge). Dimensi impact slogan “Enjoy
Jakarta” termasuk dalam rentang skala efektif (3,90).
Hal ini berarti bahwa audiences cukup memiliki
product knowledge atas wisata di DKI Jakarta dan
audiences beranggapan bahwa slogan “Enjoy Jakarta”
kreatif bila dibandingkan slogan destinasi wisata yang
lain.
4. Dimensi Communication (Komunikasi)
Dimensi komunikasi memberikan informasi
tentang kemampuan konsumen dalam mengingat
pesan utama yang disampaikan, pemahaman
konsumen, serta kekuatan kesan yang ditinggalkan
pesan tersebut (Durianto,2003:89).
Dimensi
komunikasi dalam slogan “Enjoy Jakarta” masuk
dalam rentang skala efektif (3,92), yang
menginformasikan bahwa konsumen dan audiences
menganggap slogan “Enjoy Jakarta” sudah cukup
jelas, dan mampu menyampaikan pesan utamanya
serta audiences cukup mengerti pesan yang ingin
disampaikan dalam slogan tersebut. Slogan tersebut
mampu merepresentasikan pesan yang mudah
disampaikan dan mudah untuk ditelaah oleh
audiences.
Sedangkan dari hasil perbandingan jenis
media yang lebih sering digunakan oleh wisatawan
dalam menakses informasi tentang destinasi wisata
dapat disimpulkan bahwa:

Tabel 1. Data jenis media (diolah; 2014)

No
1.

Variable Promosi Mix
Pemasaran
Langsung
(Direct Marketing)

2.

Publisitas (Publicity)

3.

Sales Promosi

4.
5.
6.

Personal Selling
Event dan Sponsorship
Media Televisi

Media Promosi
Surat langsung (direct mail)
Catalog

Jumlah responden
6
10

Telemarketing

3

Kios
Situs internet

2
30

Liputan di Televisi
Liputan di Radio
Liputan di Media Cetak
Harga Diskon
Bonus Pembelian
Melakukan Presentasi
Sponsor
Iklan pada media televisi

30
12
16
14
12
4
2
2

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa media
yang paling banyak diakses oleh wisatawan dan calon
wisatawan adalah melalui situs internet, liputan
televisi (publikasi). Semua responden mengaku bahwa
mendapatkan infomasii tentang sebuah destinasi
wisata melalui internet dan publikasi melalui televisi,
kemudian diikuti dengan liputan dari media cetak,
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adanya tawaran diskon, tawaran bonus lalu liputan di
radio dan melalui katalog.
Sedangkan media sponsorship, telemarketing,
kios, surat langsung dan presentasi kurang dapat
efektif untuk mengkomunikasikan sebuah destinasi
wisata. Karen wisatawan maupun calon wisatawan
jarang mengakses media tersebut.
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IV. KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan
bahwa slogan “enjoy Jakarta” sudah cukup efektif
dalam merepresentasikan wisata di DKI Jakarta.
Sedangkan media yang yang paling banyak diakses
oleh wisatawan dan calon wisatawan adalah melalui
situs internet, liputan televisi (publikasi), liputan dari
media cetak, adanya tawaran diskon, tawaran bonus
lalu liputan di radio dan melalui katalog. Sedangkan
media sponsorship, telemarketing, kios, surat langsung
dan presentasi kurang dapat efektif untuk
mengkomunikasikan sebuah destinasi wisata. Karen
wisatawan maupun calon wisatawan jarang mengakses
media tersebut. Dengan demikian promosi wisata DKI
Jakarta akan lebih efektif dika dilakukan melalui
melalui situs internet, liputan televisi (publikasi),
liputan dari media cetak, adanya tawaran diskon,
tawaran bonus lalu liputan di radio dan melalui
katalog. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi
refernesi bagi pengembangan promosi wisata di DKI
Jakarta.
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