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ABSTRAK 

Nur Alfiyah. NIM 16.121.1.036, Strategi Komunikasi Pemasaran Ndayu Park 

untuk Meningkatkan Jumlah Wisatawan di Era New Normal. Program Studi 

Komunikasi dan Penyiaran Islam. Fakultas Ushuluddin dan Dakwah 

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. 2022 

Ndayu Park adalah sebuah objek wisata yang terletak di desa Saradan 

kecamatan Karangamalang Sragen. Di dalamnya, terdapat taman rekreasi dengan 

wahana untuk bersantai maupun pertemuan resmi. Pada 12 Maret 2020, Covid-19 

resmi ditetapkan menjadi sebuah pandemik. Mengatasi hal tersebut, pemerintah 

memberlakukan kehidupan normal baru. Pengaruh new normal itu juga 

berdampak kepada Ndayu Park. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi 

komunikasi pemasaran Ndayu Park untuk meningkatkan jumlah wisatawan di 

masa pandemi menggunakan teori strategi komunikasi pemasaran yang 

dikemukakan oleh Philip Kotler dan Gary Armstrong. 

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif bersifat 

deskriptif yaitu mengolah hasil data yang berupa kata-kata lisan atau tertulis dari 

para narasumber menjadi data dan menarik kesimpulan. Pemeriksaan keabsahan 

data dengan triagulasi sumber (data). Teknik pengumpulan data yang digunakan 

oleh penelti dalam proses penelitian antara lain observasi, wawancara, serta 

dokumentasi. 

Hasil penelitian ini, Ndayu Park ternyata melakukan aspek-aspek strategi 

komunikasi pemasaran yang dikemukakan oleh Kotler dan Armstrong, namun 

penerapannya belum 100%. Namun, data membuktikan bahwa strategi 

komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh Ndayu Park ini menghasilkan 

peningkatan jumlah pengunjung di era New Normal. 

Kata Kunci : Strategi komunikasi, Ndayu Park, New Era Normal 
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ABSTRACT 

Nur Alfiyah. NIM 16.121.1.036, Ndayu Park's Marketing Communication 

Strategy to Increase the Number of Tourists in the New Normal Era. Islamic 

Communication and Broadcasting Study Program. Faculty of Ushuluddin 

and Dakwah State Islamic University Raden Mas Said Surakarta. 2022 

Ndayu Park is a tourist attraction located in Saradan village, 

Karangamalang district, Sragen. there is a recreational park with rides for leisure 

and official meetings inside. On March 12 2020, Covid-19 was officially declared 

a pandemic. Overcoming this, the governments implemented a new normal life. 

The effect of the new normal also has an impact on Ndayu Park. This study aims 

to determine Ndayu Park's marketing communication strategy to increase the 

number of tourists during a pandemic using the marketing communication 

strategy theory proposed by Philip Kotler and Gary Armstrong. 

The method used in this research is descriptive qualitative, namely 

processing the resulting data in the form of spoken or written words from the 

informants into data and drawing conclusions. Checking the validity of the data 

with triangulation of sources (data). Data collection techniques used by 

researchers in the research process include observation, interviews, and 

documentation. 

The results of this study show that Ndayu Park actually carried out 

aspects of the marketing communication strategy proposed by Kotler and 

Armstrong, but the implementation was not 100%. However, the data proves that 

the marketing communication strategy carried out by Ndayu Park has resulted in 

an increase in the number of visitors in the New Normal era. 

Keywords: Communication strategy, Ndayu Park, New Normal Era 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan tanah air yang dikaruniai keindahan alam yang 

sangat melimpah. Indonesia juga memiliki banyak sekali peninggalan sejarah 

purbakala dan peninggalan pada jaman penjajahan. Terdapat peninggalan pada 

jaman penjajahan yang berupa benteng Vastenburg peninggalan Belanda yang 

terletak di Solo . Selain peninggalan pada jaman penjajahan, Indonesia juga 

banyak sekali peninggalan pada jaman kerajaan (Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kota Surakarta, 2019). Seperti yang kita ketahui di Indonesia 

terdapat Candi Borobudur yang merupakan peninggalan dari kerajaan 

Sriwijaya dan Syailendra (Redaksi Indonesia.go.id, 2019) 

Indonesia yang mempunyai keindahan alam dan keanekaragamannya 

yang melimpah,  menjadikannya negara yang unik sehingga menarik minat 

wisatawan. Bukan hanya dari dalam negeri, wisatawan asing pun berlomba-

lomba untuk berkunjung ke Indonesia. Aktivitas berwisata sendiri memiliki 

banyak sekali manfaat untuk para wisatawan seperti, melepaskan penat, 

meningkatkan daya kreatifitas, serta dapat meningkatkan rasa bahagia. 

Keunikan dan kekayaan alam inilah yang sangat mendukung untuk memajukan 

dunia pariwisata di Indonesia. Kondisi geografis Indonesia yang memiliki 

keanekaragaman budaya dan pesonanya yang indah sangat memberi peluang 

bagi pemerintah untuk menjadikan sektor pariwisata sebagai sektor unggulan 
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yang dapat mempengaruhi peningkatan pendapatan nasional. Sektor unggulan 

pariwisata ini diharapkan dapat membantu negara dalam meningkatkan 

perekonomian (Nurulwaasi, 2017, hal. 10) 

Salah satu usaha dari Pemerintah dalam pembangunan di Indonesia 

adalah pembangunan dibidang pariwisata. Karena dari pariwisata tersebut 

bukan hanya untuk memuaskan para wisatawan, tetapi juga dapat 

menyenangkan warga Indonesia sendiri. Pasalnya, suatu tempat pariwisata 

pasti akan membuka lowongan pekerjaan bagi masyarakat dan ajang untuk 

masyarakat sekitar membuka peluang usaha. 

Undang – Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan 

menjelaskan bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari 

pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, 

berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan 

terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian 

dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Dan bahwa keadaan 

alam, flora, dan fauna, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta 

peninggalan purbakala,  peninggalan sejarah, seni, dan budaya yang dimiliki 

bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal pembangunan 

kepariwisataan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

Sektor pariwisata saat ini sangat diminati oleh para wisatawan terlebih 

bagi warga lokal sendiri. Wisatawan lokal saat ini sedang berbondong-bondong 

mengunjungi tempat destinasi wisata pasca lockdown (karantina wilayah) yang 
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disebabkan oleh Covid-19. Covid-19 sendiri merupakan sebuah coronavirus 

temuan terbaru yang berasal dari daerah Wuhan di China pada akhir Desember 

2019, yang sebelumnya telah ada virus Middle East Respiratory Syndrome 

(MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Sedangkan Covid-

19 sendiri disebabkan oleh virus SARS 2. Coronavirus diketahui penyakit yang 

menyebabkan terjadinya infeksi pada saluran pernafasan dan paling parah yaitu 

kematian dapat menyerang manusia hingga hewan. Covid-19 ini sebelumnya 

bernama 2019 novel coronavirus (2019-nCoV), yang kemudian ditetapkan 

menjadi  Coronavirus Disease (Covid-19) oleh WHO pada 11 Februari 2020. 

Pada 12 Maret 2020, Covid-19 resmi ditetapkan menjadi sebuah pandemik 

yang telah menyebar di seluruh belahan dunia. Hingga hari ini, untuk jumlah 

yang meninggal dunia mencapai 2,94 juta jiwa di seluruh dunia. 

Mengatasi bertambahnya jumlah positif Covid-19, pemerintah bahkan 

seluruh dunia mulai menerapkan kehidupan normal yang baru (new normal). 

Penerapan kehidupan normal yang baru meliputi, (1) Cuci tangan; (2) Hindari 

menyentuh area wajah; (3) Menutup mulut dan hidung saat bersin atau batuk; 

(4) Selalu gunakan masker saat keluar rumah atau saat berinteraksi dengan 

orang lain; (5) Jaga jarak; (6) Isolasi mandiri bagi yang merasa tidak enak 

badan atau merasakan gejala Covid-19, seperti demam, batuk, sakit 

tenggorokan, dan sesak nafas; (7) Menjaga kesehatan dengan berjemur, 

olahraga, menjaga kebersihan, dan mengonsumsi makanan bergizi.  

Menanggapi hal tersebut, seluruh masyarakat harus patuh dengan 

aturan new normal yang telah berlaku tersebut. Semua masyarakat harus 
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mematuhi protokol kesehatan seperti masker, jaga jarak, sering cuci tangan 

serta selalu membawa hand sanitizer. Mulai dari wisata alam hingga wisata 

buatan ramai dipadati oleh para wisatawan. Hal ini menjadi penting guna 

memajukan dan meningkatkan perekonomian negara yang sebelumnya sedang 

krisis pasca lockdown. Pariwisata menjadi pilihan yang utama dalam 

pengembangan wilayah dan meningkatkan perekonomian saat ini. Pendapatan 

pariwisata berasal dari pajak daerah, karcis dan distribusi parkir, serta 

kunjungan wisatawan mancanegara yang dapat meningkatkan devisa. Adanya 

parisiwata juga akan menumbuhkan usaha-usaha kecil dari masyarakat 

disekitar tempat pariwisata. Selain itu, pariwisata juga dapat menjadi sarana 

untuk mengenalkan kebudayaan khas dari daerah sekitar.  

Pengaruh pandemi Covid-19 di Indonesia khususnya pada sektor 

pariwisata dapat dilihat dari pengurangan jam kerja. Data dari Kemenparekraf, 

sekitar 12,91 juta orang di sektor pariwisata mengalami pengurangan jam kerja, 

dan 939 ribu orang di sektor pariwisata sementara tidak bekerja. Sementara itu, 

pandemi Covid-19 juga berdampak langsung pada berbagai lapangan pekerjaan 

di sektor pariwisata. Menurut data BPS 2020, sekitar 409 ribu tenaga kerja di 

sektor pariwisata kehilangan pekerjaan akibat pandemi Covid-19 

(Kemenparekraf/Baparekraf, 2021). Indonesia memiliki 5 pulau besar dan 

beberapa pulau kecil. Salah satu pulau yang besar di Indonesia adalah Pulau 

Jawa. Pulau Jawa memiliki luas kurang lebih 129,438.32 km
2
 (Badan Pusat 

Statistik (BPS), 2020). Pulau Jawa merupakan pulau dengan penduduk 

terbanyak di Indonesia, sekitar 45% sampai 60% penduduk Indonesia berada di 



 

5 
 

Pulau Jawa. Penduduk di pulau Jawa berjumlah kurang lebih 136 juta jiwa 

yang terbagi menjadi 6 provinsi yaitu, Banten, DKI Jakarta, Daerah Istimewah 

Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.  

Provinsi Jawa Tengah sendiri memiliki jumlah penduduk kurang lebih 

32.382.657 jiwa (Badan Pusat Statistik (BPS), 2020) terbagi menjadi 29 

kabupaten dan 6 kota, dengan ibu kota yang terletak di Semarang. Provinsi 

Jawa Tengah memiliki banyak sekali objek wisata yang menarik. Mulai dari 

wisata alam, wisata sejarah, wisata budaya, maupun wisata buatan. Adapun 

daya tarik wisatawan di 6 provinsi di Pulau Jawa adalah sebagai berikut:  

Provinsi 

Jumlah Kunjungan Wisatawan 

(orang) 

Banten 30 090 681 

DKI Jakarta 43 920 059 

DIY 22 319 030 

Jawa Barat 90 182 229 

Jawa Tengah 118 122 553 

Jawa Timur 125 343 705 

Tabel 1. Jumlah Wisatawan Pulau Jawa tahun 2020 

Sumber: Badan Pusat Statistik 

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwasanya provinsi Jawa Tengah 

menjadi provinsi yang  terbanyak ke-dua jumlah wisatawannya. Tidak heran 

jika Jawa Tengah memiliki banyak wisatawan, karena Jawa Tengah memiliki 

banyak objek wisata yang dapat dikunjungi. 
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Salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah adalah 

kabupaten Sragen. Hari Jadi Kabupaten Sragen ditetapkan dengan Perda 

Nomor : 4 Tahun 1987, yaitu pada hari Selasa Pon, tanggal 27 Mei 1746. 

Kabupaten Sragen memiliki luas kurang lebih 941,55 km
2 

terbagi menjadi 20 

Kecamatan, 12 Kelurahan, dan 196 Desa. Kabupaten Sragen secara geografis 

berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar untuk disebelah Selatan, 

Kabupaten Ngawi (Jawa Timur) untuk disebelah timur, untuk sebelah barat 

berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, dan disebelah utara berbatasan dengan 

Kabupaten Grobogan. Kabupaten Sragen berada di dataran dengan ketinggian 

rata – rata 109 meter diatas permukaan laut. Sragen memiliki iklim tropis 

dengan suhu harian yang berkisar antara 19 derajat sampai 31 derajat. Curah 

hujan rata – rata dibawah 3000mm pertahun dengan hari hujan dibawah 150 

hari per tahun. Jumlah penduduk Sragen berdasarkan data tahun 2005 sebanyak 

865.417 jiwa, terdiri dari 438.164 untuk penduduk perempuan dan 427.253 

penduduk laki – laki (Pemerintah Kabupaten Sragen, n.d.) 

Kabupaten Sragen juga dikenal dengan nama “Bumi Sukowati” , 

nama ini digunakan sejak jaman kekuasaan kerajaan (Kasunanan) Surakarta. 

Sedangkan nama Sragen sendiri digunakan karena pusat pemerintahannya 

berada di Sragen. Kenaekaragam yang Terdapat di Kabupaten Sragen tersebar 

luas dipenjuru daerah. Daya tarik wisata di Kabupaten Sragen sangat beragam, 

ada yang bersifat religi, alam, sejarah, buatan, maupun minat khusus 

(pariwisata.sragenkab.go.id).  
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Tempat wisata yang ada di Kabupaten Sragen tersebar diseluruh 

daerah diantaranya Situs Purbakala Sangiran yang berisi fosil manusia purba 

dan hewan purba. Ada juga Pemandian Air Panas Bayanan yang terletak di 

kaki gunung Lawu sebelah utara. Pemandian Air Panas Bayanan juga dapat 

digunakan untuk berkemah, outbond, penjelajahan lembah dan kegiatan-

kegiatan mendaki gunung lainnya. Tempat wisata yang lain adalah gunung 

Kemukus. Dimana terdapat makam Pangeran Samudro yang menjadi tempat 

ziarah wisata religi. Didekatnya ada Waduk Kedungombo yang merupakan 

sebuah bendungan raksasa di Jawa Tengah (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 

2022). 

Salah satu objek wisata buatan yang ada di Sragen selanjutnya adalah 

objek wisata Ndayu Park. Objek wisata Ndayu Park letaknya  7 km dari Kota 

Sragen atau alun – alun Sragen. Ndayu Park terletak di desa Saradan 

kecamatan Karangamalang Sragen. Ndayu Park adalah taman rekreasi dengan 

wahana lengkap untuk bersantai maupun pertemuan resmi dengan Direktur 

Utamanya yaitu H Untung Wiyono. Dari tahun ke tahun Ndayu Park membuat 

perubahan yang cukup signifikan seperti menambah wahana bermain dan 

edukasi. Terlebih untuk anak – anak, di Ndayu Park mereka dapat bermain 

sambil belajar. Karena sesuai tema yang diangkat oleh Ndayu Park yaitu objek 

wisata yang menghibur dan mengedukasi sehingga sangat direkomdasi untuk 

dijadikan tempat rekreasi keluarga dan sangat cocok untuk semua umur.  

Perkembangan teknologi mengalami perubahan yang sangat pesat 

khususnya pada internet. Kehadiran internet sangat mempengaruhi kehidupan 
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saat ini, yaitu memberi kemudahan dalam mengakses informasi yang 

dibutuhkan masyarakat. Semua kemudahan internet dapat dirasakan oleh 

semua bidang, salah satunya bidang pariwisata. Internet telah memberikan 

kemudahan masyarakat untuk mencari informasi terkait pariwisata, semua 

kebutuhan wisata, hingga pengambilan keputusan tempat wisata. Hal ini 

dikarenakan internet adalah sumber informasi utama yang sangat sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat. 

Era industri 4.0 saat ini dinamika perkembangan pariwisata 

dihadapkan dengan kompetisi yang semakin ketat, terlebih dalam hal 

pemasaran. Promosi melalui media sosial atau media online diyakini menjadi 

cara yang paling efektif untuk memperkenalkan pariwisata pada dunia. Ndayu 

Park menggunakan beberapa platform sebagai media promosi. Namun, melalui 

penelitian awal peneliti menemukan bahwa platform-platform tersebut tidak 

digunakan secara maksimal. Akun Instagram milik Ndayu Park misalnya, akun 

tersebut dibuat pada tahun 2016, tetapi mulai aktif pada tahun 2019. Dalam hal 

pengisian konten juga belum optimal, terlihat dari jumlah konten pada 8 Januri 

2016 hingga September 2022 hanya sejumlah 136 konten.  

Selain pemanfaatan media promosi digital yang harus digunakan 

secara maksimal, komunikasi pemasaran juga menjadi faktor yang sangat 

berpengaruh atas keberhasilan suatu perusahaan. Membangun komunikasi yang 

baik dengan pelanggan lebih dari sekadar mengembangkan fasilitas, 

menetapkan harga dan menyediakan produk itu bagi pelanggan sasaran. 

Perusahaan juga harus mengkomunikasikan proposisi nilai mereka kepada 
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pelanggan dan apa yang mereka komunikasikan tidak boleh dibiarkan begitu 

saja. Segala bentuk komunikasi harus direncanakan dan dipadukan ke dalam 

strategi komunikasi pemasaran. Selain dianggap penting dalam membangun 

dan mempertahankan hubungan dengan pelanggan,  strategi komunikasi 

pemasaran yang baik juga merupakan elemen penting yang dapat 

menguntungkan. 

Meskipun penggunaan media sosial sebagai media promosi pada 

objek wisata Ndayu Park kurang maksimal, namun tetap ada pengunjung yang 

berwisata ke Ndayu Park setiap bulannya, seperti pada bagan di bawah ini: 

Gambar 1. Bagan Jumlah Pengunjung Ndayu Park 2019 –2020 

Dilihat dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa jumlah kunjungan 

wisatawan ke Ndayu Park setiap bulannya mengalami kenaikan dan penurunan 

atau tidak stabil. Peningkatan jumlah wisatawan terlihat terjadi pada bulan Juni 

dan bisa diprediksi pada bulan itu adalah masa-masa anak libur sekolah. Mulai 

pada bulan maret objek wisata Ndayu Park nihil pengunjung akibat kasus 

pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia, tak terkecuali Kabupaten Sragen. 

Fluktuasi pengunjung sebagaimana tersaji pada tabel diatas membuat 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Ndayu Park terkait apakah pihak 
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Ndayu Park mengimplementasikan strategi komunikasi pemasaran dalam 

rangka menambah jumlah pengunjung di objek wisata Ndayu Park saat New 

Normal. 

Dari uraian di atas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: 

“Strategi Komunikasi Pemasaran Ndayu Park untuk Meningkatkan Jumlah 

Wisatawan di Era New Normal”. 

B. Identifikasi Masalah 

Dari paparan latar belakang di atas, permasalahan yang terjadi dapat 

dirangkum menjadi identifikasi masalah berikut: 

1. Kurangnya minat masyarakat  untuk berkunjung ke Ndayu Park. 

2. Dampak dari pandemi Covid 19 kunjungan wisatawan mengalami 

penurunan yang pesat. 

3. Minimnya pemasaran Ndayu Park di media sosial. 

4. Kurang efektifnya komunikasi pemasaran dari pihak Ndayu      

Park untuk mempromosikan objek wisata daerah saat new normal. 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang dan identifikasi masalah di 

atas, penulis perlu membatasi permasalahan agar penelitian dapat lebih fokus, 

terarah, dan  tidak melebar. Oleh karena itu, penelitian ini hanya dibatasi pada 

komunikasi pemasaran yang digunakan oleh Ndayu Park dalam meningkatkan 

jumlah pengunjung di era new normal. 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang, identifikasi masalah, serta 

batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah 

“Bagaimana strategi komunikasi pemasaran Ndayu Park untuk meningkatkan 

jumlah wisatawan di era new normal?”. 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini 

adalah untuk menggambarkan bagaimana strategi komunikasi pemasaran 

Ndayu Park dalam meningkatkan jumlah wisatawan di era new normal. 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah manfaat yang 

positif dari segi akademiks dan praktis yaitu, sebagai berikut : 

1. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai positif dan 

menjadi bahan kajian untuk penelitian selanjutnya serta diharapkan sebagai 

pengembangan ilmu pengetahuan di dalam ilmu komunikasi khususnya 

dalam bidang komunikasi pemasaran. 

2. Manfaat Praktis 

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini mampu memberikan 

saran serta masukan yang baik dan bermanfaat untuk dapat membuat 

strategi komunikasi pemasaran yang lebih tepat lagi. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

BAB II LANDASAN TEORI 

A. Kajian Teori  

1. Komunikasi  

a. Pengertian Komunikasi 

Komunikasi berasal dari bahasa Latin communicaton, yang 

bersumber dari kata communis yang berarti “sama” dengan maksud 

“kesamaan makna”, artinya semua pihak yang terlibat dalam komunikasi 

harus memiliki kesamaan arti. Komunikator harus jelas dan mengerti apa 

yang akan disampaikan dan sebaliknya komunikan harus paham makna 

pesan yang disampaikan sehingga proses komunikasi dapat berlangsung 

(Hermawan, 2012, hal. 4). 

Menurut Lasswell dalam (Effendy, 2007, hal. 10) komunikasi 

sebagai proses artinya menyampaikan pesan yang disampaikan oleh 

komunikator kepada komunikan melalui suatu media sehingga 

menimbulkan efek tertentu . Proses komunikasi sendiri memiliki lima 

unsur, yaitu Komunikator (communicator, source, sender), Pesan 

(message), Media (channel, media), Komunikan (communicant, 

communicate, receiver, recipient), Efek (effect, impact, influence). 

Komunikasi sebagai proses artinya komunikasi merupakan 

serangkaian tindakan maupun peristiwa yang terjadi secara bertahap serta 

berkaitan antara satu dengan yang lain dalam kurun waktu tertentu. 
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Sebagai suatu proses komunikasi dapat bersifat dinamis, artinya akan 

selalu mengalami perubahan dan terjadi secara terus menerus. Proses 

komunikasi melibatkan beberapa komponen, yaitu komunikator, 

komunikan, pesan, saluran atau media yang digunakan dalam 

menyampaikan pesan serta waktu, tempat, hasil, dan akibat yang 

ditimbulkan saat proses komunikasi berlangsung (Riswandi, 2009, hal. 

5). 

Dari sini peneliti mengambil kesimpulan bahwa komunikasi 

adalah proses komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan 

yang dilakukan secara bertahap dan harus sama – sama paham  dalam 

kurun waktu tertentu sehingga menimbulkan efek timbal balik. 

b. Fungsi Komunikasi 

Fungsi komunikasi menurut Harold D. Lasswell antara lain 

sebagai berikut (Cangara, 2008, hal. 59): 

1) Manusia dapat mengontrol lingkungannya. 

2) Manusia beradaptasi dengan lingkungan mereka berada. 

3) Manusia mewarisi transformasi sosial kepada generasi 

berikutnya. 

Dari penjelasan Lasswell diatas dapat diambil kesimpulan 

bahwasanya melalui komunikasi manusia dapat beradaptasi dan 

mengontrol lingkungannya serta mengajarkannya kepada generasi 

mereka yang selanjutnya.  
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c. Gangguan Komunikasi  

Terdapat enam macam gangguan yang dapat menghambat 

terjadinya proses komunikasi (Cangara, 2008, hal. 153) yaitu sebagai 

berikut: 

1) Gangguan Teknis 

Gangguan teknis dapat terjadi jika salah satu alat dalam 

proses komunikasi mengalami gangguan, sehingga informasi yang 

disampaikan terjadi kerusakan (channel noise). 

2) Gangguan Sematik  

Gangguan sematik dapat terjadi ketika bahasa, struktur 

bahasa, dan latar belakang yang digunakan antara komunikator dan 

komunikan berbeda. Sehingga terjadilah ketidak pahaman atas 

informasi yang diberikan. 

3) Gangguan Fisik 

Gangguan fisik dapat terjadi ketika kondisi geografis dan 

sarana yang tidak memadai, seperti jarak antar komunikator dan 

komunikan terlalu jauh, tidak adanya kantor pos atau telepon, serta 

tidak adanya transportasi dan semacamnya. 

4) Gangguan Status 

Gangguan status dapat terjadi jika antara komunikator dan 

komunikan mengalami perbedaan status, seperti atasan dan bawahan. 
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5) Gangguan pada Kerangka Berpikir 

Gangguan pada kerangka berfikir ini terjadi ketika 

komunikator dan komunikan memiliki perbedaan sudut pandang dan 

persepsi. 

6) Gangguan Budaya 

Gangguan budaya terjadi ketika komunikator dan komunikan 

mengalami perbedaan pada adat dan norma.  

2. Strategi Komunikasi 

a. Pengertian Strategi Komunikasi 

Kata strategi berasal dari kata Yunani “strategos” yang lebih 

mengarah kepada keseluruhan peran komando pada militer. Sedangkan 

dalam bisnis, strategi yaitu menentukan arah dan lingkup pada suatu 

pengembangan organisasi dan bagaimana dapat mencapai suatu strategi 

yang kompetitif (Butterick, 2012, hal. 153). Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia disebutkan istilah strategi adalah (1) ilmu dan seni 

menggunakan semua sumber daya bangsa(-bangsa) untuk melaksanakan 

kebijakasanaan tertentu dalam perang dan damai (2) ilmu dan seni 

memimpin bala tentara untuk menghadapi musuh dalam perang, dalam 

kondisi yang menguntungkan (3) rencana yang cermat mengenai 

kegiatan untuk mencapai sasaran khusus (4) tempat yang baik menurut 

siasat perang (KBBI Daring, 2016).  

Strategi adalah suatu perencanaan untuk mencapai suatu tujuan 

tertentu, namun untuk mencapai tujuan tersebut strategi tidak dapat 
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berfungsi sebagai jalan yang hanya memberikan arah saja, melainkan 

juga harus mampu untuk menunjukkan taktik operasionalnya (Effendy, 

2007, hal. 32).  

Dari beberapa pengertian tentang strategi tersebut, penulis 

menarik kesimpulan bahwa strategi merupakan langkah-langkah atau 

cara yang dilakukan secara terencana untuk menghasilkan sesuatu yang 

diharapkan dari suatu organisasi. Secara umum strategi dapat dilakukan 

oleh perusahaan atau organisasi untuk mencapai kepentingan ataupun 

tujuannya. Selain dapat dilakukan oleh perusahaan atau organisasi, 

strategi juga dapat dilakukan oleh individu agar tercapainya sesuatu yang 

diinginkan. 

Strategi komunikasi adalah perpaduan antara perencanaan 

komunikasi dengan manajemen komunikasi untuk mencapai tujuan yang 

telah ditentukan, yang artinya mampu untuk melakukan operasional 

secara praktis jika nantinya terjadi perubahan kondisi dan situasi sewaktu 

– waktu (Effendy, 1992, hal. 32). 

Strategi komunikasi merupakan seluruh keputusan kondisional 

tentang tahapan yang akan dilaksanakan guna mencapai tujuan. Dalam 

hal ini, strategi komunikasi merumuskan dan memperhitungkan kondisi 

yang akan dihadapi kedepannya dengan menempuh beberapa cara 

komunikasi secara sadar sehingga dapat merubah khalayak dengan 

mudah (Arifin, 1984, hal. 10). 
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b. Komponen Strategi Komunikasi 

Terdapat komponen dalam strategi komunikasi yaitu sebagai 

berikut: 

1) Mengenali Sasaran Komunikasi 

Dalam hal ini, komunikan harus mengenal dan memperlajari 

siapa saja sasaran yang sesuai dengan kebutuhan. 

2) Pemilihan Media Komunikasi 

Komunikator harus memilih salah satu atau beberapa media 

yang sesuai dengan kebutuhan sehinggan mempermudah proses yang 

akan dilaksanakan. 

3) Pengkajian Tujuan Pesan Komunikasi 

Pesan komunikasi mempunyai tujuan tertentu sehingga dapat 

menentukan teknik apa yang akan digunakan (Effendy, 1992, hal. 35). 

3. Komunikasi Pemasaran 

a. Pengertian Komunikasi Pemasaran 

Pemasaran memiliki arti proses sosial dan menejemen pada 

suatu individu atau kelompok atas apa yang mereka butuhkan dan 

inginkan secara penciptaan dan timbal balik suatu produk atau nilai 

dengan orang lain. Sehingga pengertian dari pemasaran adalah proses 

perencanaan dan pelaksanaan konsep, memberikan harga, pelaksanaan 

promosi, dan mendistribusikan ide, barang ataupun jasa guna 

menciptakan pertukaran untuk memenuhi tujuan individu atau kelompok 

(McDaniel & Gates, 2001, hal. 4)Pemasaran adalah proses jalinan 
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kerjasama dengan pasar untuk menciptakan suatu transaksi potensial 

guna menimbulkan kepuasan dalam inginan dan kebutuhan manusia 

(Sunyoto, 2017, hal. 12). 

Komunikasi pemasaran merupakan proses komunikasi antara 

penjual dan pembeli yang didalamnya terdapat pemberian stimulus 

dengan harapan pembeli memberikan respon yang diinginkan dan dapat 

digunakan dalam pengambilan keputusan (Effendy, 1997, hal. 12). 

Komunikasi pemasaran merupakan sarana yang digunakan oleh 

perusahaan untuk mengenalkan produk dan jasa mereka dengan cara 

membujuk, menginformasikan, mengingatkan secara langsung ataupun 

tidak langsung (Kotler & Keller, 2007, hal. 204).  

Komunikasi pemasaran juga dapat diartikan sebagai kegiatan 

pemasaran yang menggunakan teknik komunikasi yang dilakukan dalam 

pemberian informasi kepada khalayak dengan harapan tercapainya tujuan 

yang telah ditetapkan, seperti peningkatan pendapatan yang disebabkan 

oleh meningkatnya penggunaan jasa dan pembelian produk 

(Soemanagara, 2008, hal. 3). 

b. Langkah – langkah Pengembangan Komunikasi Pemasaran yang Efektif 

Komunikasi pemasaran yang efektif dapat menghindarkan 

perusahaan dari kerugian (Hermawan, 2012, hal. 63) , langkah – 

langkahnya sebagai berikut: 

1) Mengidentifikasi khalayak yang menjadi sasaran 

2) Menentukan tujuan dari komunikasi 
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3) Merangcang pesan dan informasi 

4) Memilih saluran komunikasi 

5) Menentukan total anggaran  

6) Membuat keputusan atas baruan promosi  

7) Mengukur hasilnya 

8) Mengelola dan mengoordinasikan proses komunikasi pemasaran 

terintegrasi 

c. Bauran Komunikasi Pemasaran 

Bauran komunikasi pemasaran terdiri dari lima alat utama 

menurut Philip Kotler dan Gary Armstrong dalam bukunya (Kotler & 

Armstrong, 2008): 

1) Periklanan  

Periklanan yaitu setiap bentuk presentasi nonpersonal 

berbayar dan promosi gagasan, ide, atau jasa oleh sponsor 

diidentifikasi melalui media cetak (koran atau majalah), media 

elektronik (televisi kabel), media tampilan (reklame, baliho, spanduk, 

atau pamflet), media penyiaran (radio atau televisi), media jaringan 

(surat kabar atau surel), dan media sosial (internet, facebook atau 

instagram). 

Popularitas iklan dengan sejumlah keunggulannya membuat 

iklan banyak digunakan oleh perusahaan atau organisasi. Keunggulan 

dari iklan yaitu, (1) presentasi publik, yaitu menawarkan pesan yang 

sama kepada khalayak yang dapat mencip takan kesan bahwa apa 
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yang diiklankan tersebut standar dan masuk akal, sehingga khalayak 

merasa bahwa membeli produk atau menggunakan jasa yang 

diiklankan merupakan tindakan yang bisa diterima secara umum. (2) 

pervasiveness, yaitu memungkinkan perusahaan atau organisasi untuk 

mengulang pesan secara berulang dan sekaligus memberi kesempatan 

kepada khalayak untuk menerima dan membandingkannya dengan 

pesaing. Sehingga dapat menciptakan citra positif mengenai ukuran, 

popularitas, dan kesuksesan. (3) amplified expressiveness, yaitu 

memberikan peluang untuk mendramatisasikan konten yang 

diiklankan melalui gambar, warna, bentuk, suara, dan tata cahaya. (4) 

impersonality, yaitu khalayak tidak merasa wajib untuk merespon atau 

memperhatikan iklan tersebut karena bersifat monolog (Kotler & 

Armstrong, 2008, hal. 244). 

2) Promosi Penjualan 

Berbagai insentif jangka pendek untuk mendorong percobaan 

dan pembelian produk atau jasa termasuk promosi perdagangan, 

promosi konsumen, tenaga penjualan promosi dan bisnis. Alat yang 

digunakan dalam promosi penjualan diantaranya diskon, promo, 

kupon, produk sampel, undian, kontes, dan lain – lain. Promosi 

penjualan menawarkan tiga manfaat yaitu: (1) komunikasi, yakni 

menyediakan informasi yang baik sehingga dapat menarik perhatian 

khalayak agar bersedia membeli produk atau menggunalan jasa. (2) 

insentif, berupa kontribusi, konsensi, atau dorongan yang dapat 
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menjadi nilai tambah bagi pelanggan. (3) invitasi, yakni 

mengharapkan khalayak melakukan transaksi pembelian dengan 

segera, karena promosi penjualan cenderung efektif untuk 

menciptakan respon khalayak yang kuat dan segera (Kotler & 

Armstrong, 2008, hal. 249). 

3) Hubungan Masyarakat 

Hubungan masyarakat yaitu bentuk komunikasi yang 

bertujuan untuk menjadi relasi yang baik dengan berbagai pihak 

melaui citra korporasi yang baik, publisitas yang positif, serta cara 

menangani rumor, peristiwa atau cerita negatif. Alat utama yang 

diguanakan yaitu press relations, publisitas produk, lobbying, 

counselling, dan komunikasi korporat. Keunggulan dari hubungan 

masyarakat diantaranya, (1) kredibilitas dan believability tinggi 

dimana bagi khalayak liputan berita dan event tampak lebih riil dan 

terpercaya dibandingkan dengan iklan. (2) kemampuan humas lebih 

efektif dalam menjangkau khalayak yang cenderung menghindari 

iklan dan penjual. (3) memungkinkan pemasar mendramatisasi produk 

atau perusahaan (Kotler & Armstrong, 2008, hal. 251).  

4) Pemasaran Langsung  

Pemasaran langsung memiliki beragam bentuk seperti surat 

langsung, pemasaran jarak jauh, pemasaran interaktif dan lain – lain 

yang memiliki beberapa keunikan antara lain, (1) non-public 

communication, artinya pesan yang disampaikan untuk pribadi atau 
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tidak bersifat massal. (2) customized, artinya pesan dibuat dan 

disiapkan khusus untuk menarik pelanggan secara individu. (3) up-to-

date, artinya pesan yang disampaikan merupakan pesan yang  memuat 

informasi terbaru. (4) interactive, artinya pesan dapat diubah sesuai 

dengan respon pelanggan (Kotler & Armstrong, 2008, hal. 252). 

5) Penjualan Personal 

Penjualan personal yaitu bentuk komunikasi antar individu 

dimana penjual / wiraniaga mengajak atau menyampaikan pesannya 

kepada calon konsumen. Keunggulan dari penjualan personal 

diantaranya, (1) personal confrontation, artinya terjadi relasi dan 

interaksi secara langsung antara kedua pihak, dimana setiap pihak 

saling mengamati kebutuhan dan karakteristik sehingga dapat 

melakukan penyesuaian. (2) cultavation, artinya berkemungkinan 

terjadinya hubungan yang akrab antar pihak. (3) response, artinya 

situasi dimana seolah-olah calon pelanggan harus mendengarkan, 

memperhatikan, atau menganggapi penjual (Kotler & Armstrong, 

2008, hal. 252).  

4.  Pariwisata 

a. Pengertian Pariwisata  

Pariwisata suatu kegiatan yang menyediakan jasa, rekreasi, 

akomodasi, trasportasi, konsumsi serta jasa lainnya yang berkaitan. 

Perdagangan pada pariwisata melibatkan beberapa aspek yaitu, ekonomi, 
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budaya, sosial, lingkungan, agama, dan aspek lainnya (Gelgel, 2006, hal. 

22). 

Kata pariwisata berasal dari bahasa sankseketa yang terdiri dari 

dua kata yaitu “pari” dan “wisata”. Kata “pari” mempunyai arti semua, 

seluruh, dan penuh,  sedangkan kata “wisata” mempunyai arti perjalanan. 

Jika digabungkan arti kata dari pari dan wisatawan menjadi makna 

sebagai perjalanan penuh, yaitu berangkat menuju dari suatu tempat 

menuju ketempat lain dan singgah disana, kemudian kembali lagi 

ketempat semula. (Salah Wahab, 2003, hal. 143) 

Salah Wahab mengatakan bahwa pariwisata merupakan salah 

satu jenis dunia industri baru yang bisa menghasilkan pertumbuhan 

ekonomi secara pesat dalam meningkatkan penghasilan, standar hidup, 

menyediakan lapangan pekerjaan, serta menstimulasi sektor-sektor 

produktivitas yang lainnya. Sektor yang paling kompleks meliputi 

industri klasik yang sebenarnya adalah industri kerajinan tangan dan 

cinderamata (Salah Wahab, 2003, hal. 143). 

Berdasarkan pengertian dari beberapa ahli diatas, maka penulis 

menyimpulkan bahwa pariwisata adalah suatu kegiatan yang dilakukan 

oleh individu atau kelompok yang mengunjungi suatu tempat untuk 

singgah sementara guna menikmati daya tarik tempat wisata tersebut 

sebagai suatu hiburan untuk mendapatkan kebahagiaan lahir batin atau 

sekedar melepas penat ditengah kesibukannya. 
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b. Jenis – Jenis Pariwisata 

Jenis – jenis pariwisata dalam (Spillane, 1994, hal. 28–31) 

antara lain yaitu: 

1) Pariwisata untuk menikmati perjalanan (pleasure tourism) 

 Jenis pariwisata yang dilakukan oleh wisatawan yang 

meninggalkan tempat tinggalnya untuk berlibur, mencari udara segar, 

serta menikmati keindahan. Jenis pariwisata ini menyangkut banyak 

unsur yang berbeda dikarenakan sesuai dengan karakter, latar 

belakang kehidupan, cita rasa, serta temperamen para wisatawan.  

2) Pariwisata untuk rekreasi (recreatic tourism) 

 Jenis pariwisata yang memafaatkan waktu senggang atau 

waktu liburnya untuk beristirahat, memulihkan kesegaran jasmani dan 

rohani, menghilangkan keletihan dan kelelahannya setelah bekerja. 

Biasanya wisatawan tinggal di tempat pariwisata untuk beberapa 

waktu sampai benar – benar merasa puas. 

3) Pariwisata untuk kebudayaan (cultural tourism) 

 Jenis pariwisata yang ditandai oleh adanya motivasi, seperti 

keinginan belajar di pusat pengajaran dan riset, untuk mempelajari 

adat – istiadat, kelembagaan, dan cara hidup daerah lain, untuk 

mengunjungi monumen bersejarah atau museum, peninggalan 

peradaban masa lalu atau penemuan masa kini, pusat kesenian, pusat 

keagamaan, atau ikut serta dalam festival, acara tradisi, teater, dan lain 

– lain. 
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4) Pariwisata untuk olahraga (sports tourism) 

a) Big Sports Events 

Paristiwa olahraga besar seperti Olympiade Games dan 

kejuaraan dunia yang menarik perhatian olahragawan dan para 

ribuan penonton serta penggemarnya. 

b) Sporting Tourism of Practitioners 

Pariwisata olahraga bagi mereka yang ingin berlatih dan 

mempraktekkan kemampuannya, seperti berkuda, berburu, 

memancing, pendakian gunung, dan lain-lain. 

5) Pariwisata untuk usaha berdagang (bussines tourism) 

 Perjalanan usaha dalam bentuk professional travel karena 

berkaitan dengan pekerjaan atau jabatan yang tidak memberikan 

pilihan daerah tujuan dan waktu perjalanan. Dalam istilah bussines 

tourism tersirat tidak hanya melakukan professional trips saja, para 

pengusaha atau industrialism juga melakukan kunjungan pada acara 

pameran, instalasi teknis, dan lain – lain. 

6) Pariwisata untuk berkonvensi (convention tourism) 

 Pariwisata dalam bentuk konvensi atau pertemuan yang 

biasanya dihadiri oleh ratusan bahkan ribuan peserta yang tinggal 

beberapa hari di kota tertentu. Jaman sekarang banyak sekali tourist 

resort atau daerah – daerah wisata yang menawarkan diri untuk 

dijadikan tempat konvensi. 
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5. Wisatawan  

 Wisatawan menurut Undang – Undang Kepariwisataan Nomor 10 

tahun 2009, didefinisikan sebagai orang yang melakukan wisata. Jenis – 

jenis wisatawan yaitu: 

a. Wisatawan asing (Foreign Tourist), yaitu wisatawan yang pergi 

mengunjungi negara lain yang bukan tempat tinggalnya. Wisatawan ini 

disebut juga wisatawan mancanegara. 

b. Domestic Foreign Tourist, yaitu wisatawan yang singgah ataupun 

bermukim di suatu negara karena tugas dan melakukan perjalanan wisata 

disana. 

c. Domestic Tourist, yaitu wisatawan yang melakukan perjalanan wisata di 

negaranya sendiri. 

d. Indigeneus Foreign Tourist, yaitu wisatawan yang melakukan perjalanan 

wisata di negaranya sendiri setelah pulang dari negara lain karena tugas 

atau jabatannya. 

e. Transit Tourist, yaitu wisatawan yang melakukan perjalanan wisata di 

negara lain dikarenakan sedang singgah atau mampir di 

pelabuhan/stasiun/bandara yang bukan karena kehendaknya. 

f. Bussines Tourist, wisatawan yang melakukan perjalanan wisata setelah 

melakukan tujuan utamanya yaitu perjalanan bisnis.  
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6. New Normal (Normal Baru) 

a. Pengetian Normal Baru 

Normal baru adalah hidup berdampingan dengan Covid-19 

dimana kegiatan, kebiasan dan perilaku yang diharuskan menjalani pola 

hidup sehat dan ketat dalam menjaga kebersihan. Cara yang harus 

dilakukan adalah rutin mencuci tangan dengan sabun, memakai masker 

ketika keluar rumah, menjaga jarak aman dengan orang lain, dan sebisa 

mungkin menghindari kerumunan. Normal baru ini diumumkan oleh 

pemerintah pada 28 Mei 2020. Hal ini dilakukan demi mengurangi 

jumlah masyarakat yang terpapar Covid-19 dan mengupayakan 

perekonomian supaya tidak sampai mengalami krisis yang 

berkepanjangan.   

New normal merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk 

menggambarkan kondisi yang berbeda dengan kondisi sebelumnya yang 

pada akhirnya akan menjadi suatu hal lumrah yang baru. New normal 

hadir untuk memastikan respons berbagai aspek dalam masyarakat yang 

dimulai dari makro, meso dan mikro dan efisiensi adaptasi terhadap 

perubahan yang terjadi. Hal ini akan mematikan kesiapan masyarakat 

dalam membangun kembali apa yang telah dibuat rubuh oleh suatu krisis 

maupun pandemi dengan kondisi yang lebih kuat (Fadhel, 2021, hal. 38).  

Namun sebenarnya, New normal merupakan istilah yang telah 

digunakan jauh sebelum terjadinya pandemi Covid-19, yang dimana 

istilah tersebut muncul pada sector ekonomi terjadinya krisis ekonomi 
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(Davis, 2009). Kendati demikian dalam konteks pandemi Covid-19, New 

normal juga diartikan sebagai perubahan yang terjadi pada pasca 

pandemic Covid-19, dimana manusia akan cenderung lebih membatasi 

sentuhan fisik dan juga cenderung lebih berjauhan dengan sesama 

(Fadhel, 2021, hal. 38). 

Sedangkan menurut pemerintah Republik Indonesia New 

normal sendiri dijelaskan sebagai perubahan perilaku untuk tetap 

menjalankan aktivitas normal, tapi ditambah dengan penerapan protokol 

kesehatan guna mencegah Covid-19. Prinsip New normal adalah bisa 

menyesuaikan dengan pola hidup. Transformasi ini adalah untuk menata 

kehidupan dan perilaku baru, ketika pandemi yang kemudian akan 

dibawa terus kedepanya sampai ditemukanya vaksin (Redaksi 

Indonesia.go.id, 2020). 

Sedangkan di kota Solo menurut peraturan pemerintahan kota 

Solo dalam menerapkan konsep New normal yang tertuang dalam 

peraturan wali kota Solo atau perwali tentang masa transisi menuju 

tatanan kenormalan baru peraturan wali kota bakal mengatur berbagai 

bidang kehidupan di kota Solo seperti perdagangan, pariwisata, 

kebudayaan, keagamaan dan sebagainya. Dalam konsep perdagangan 

pemerintah mengatur tentang jumlah maksimal. Maksudnya jumlah 

pengunjung yang boleh masuk hanya dibatasi sebanyak 40 persen baik 

itu dipasar tradisosinal, pasar modern, maupun pusat perbelanjaan lainya. 
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Dan menerapkan protocol kesehatan sesuai anjuran pemerintah pusat 

(Ricky, 2020). 

b. Dampak New normal 

Pandemi Covid 19 telah berdampak luas pada industri 

pariwisata dan masyarakat pelaku usaha kreatif. Memasuki awal tahun 

2020 telah tampak gejala penurunan mobilitas wisatawan, yang terus 

merosot di bulan Februari 2020 dan anjlok drastis di bulan bulan 

berikutnya. Pandemi Covid 19 membuat banyak destinasi pariwisata 

yang menutup dari kunjungan wisatawan, atau memberlakukan protokol 

kesehatan dengan ketat. Sebagai konsekuensi karantina wilayah dan 

pembatasan sosial bersekala besar (PSBB) juga pemberlakuan surat 

kesehatan secara ketat menyebabkan penurunan drastis jumlah 

wisatawan. 

Starategi membangkitkan pariwisata dari krisis pandemi Covid 

19 menurut Baiquni dalam (Poppy & Mas‟udi, 2020, hal. 227–231): 

1) Setelah Krisis Selalu Muncul Peluang 

 Selama masa pandemi bisa dilakukan konsolidasi menata 

ke dalam dan membenahi apa yang selama ini menjadi kelemahan 

maupun kekurangan. Setelah krisis nanti selalu ada jalan baru dan 

peluang yang dapat diraih. Ketika kita telah membenahi diri dan 

mengembangkan kreativitas yang menghadirkan pembaharuan dan 

kebaruan. Karena ini adalah siklus kehidupan sehingga setelah krisis 

dilalui selalu muncul peluang. 
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2) Kebijakan Bertumpu Pada Sains Dan Kearifan  

Permasalahan dasar kesehatan manusia ini perlu 

mendapatkan penanganan yang seksama dan cepat tanggap, 

meninggat dampaknya terjadi secara struktur, sistematis, dan masih di 

semua level kehidupan. penanganan kesehatan disaat darurat ini 

mempengaruhii pemulihan pariwisata nantinya. Kebijakan didasarkan 

pada pengetauhan sains dan pelaksanaannya dengan memahami 

situasi dan kondisi di lapangan secara arif bijaksana. Kemampuan 

menganalisis situasi dan kondisi di lapangan juga didasarkan pada 

wawasan ilmu pengetahuan yang luas dan riset yang tepat guna. 

3) Kepimpinan Kolektif 

Kepimpinan kolektif di dasarkan pada kepercayaan dan 

keyakinan bahwa badai pasti berlalu dengan keyakinan bahwa setiap 

kesulitan ada kemudahan, bahwa setiap tantangan muncul peluang. 

Kepimpinan kolektif di masa krisis akan mendayagunakan sumber 

daya dan kelembagaan secara efektif dan efisien, dan mampu 

melakukan pengkayaan (enrichment) dan perubahan menuju yang 

lebih baik (Tranformation). 

4) Merajut Ekosistem Kelembagaan Baru  

 Dalam situasi krisis sangat penting melihat ke depan untuk 

menemukan solusi pemulihan dan pemuliaan kehidupan. Kuncinya 

adalah mengenali ekositem dinamis kepariwisataan dengan secara 

cermat dapat memetakan sumber daya terbarukan dan menata 
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kelembagaan baru. Memahami dan merajut ekosistem kelembagaan 

baru diperlakukan dalam menata ulang kepariwisataan berbasis 

komunitas, agar seluas luasnya luasnya manfaat dapat dirasakan oleh 

mereka yang terlibat dalam mata rantai ekosistem kepariwisataan di 

destinasi. 

5) Orientasi Pariwisata berkualitas dan berkelanjutan  

 Sebagai solusi pemulihan pariwisata pasca krisis pandemi 

Covid-19 ini diperlukan orientasi baru yaitu pariwisata yang 

berkualitas dan berkelanjutan. Pariwisata berkelanjutan berorientasi 

keadilan antar generasi (social) agar segenap sumber daya dapat 

dikelola dengan kelembagaan yang berbasis pada masyarakat 

setempat. pengembangan ekonomi kreatif dilakukan dengan meanata 

pelaku usaha kecil menengah (UMKM) pariwisata sebagai instrumen 

kelembagaan yang memberi peran seluas luasnya pada rakyat untuk 

mengembangkan ekonominya. Pemerintah lebih pada menata aturan 

main dan melaksanakan dorongan fasilitas, dan kontrol terhadap akses 

sumber daya, sehingga fokus governance dan melepaskan kegiatan 

usaha ekonomi pada para pengusaha terutama pengusaha yang 

berbasis masyarakat (comunity based tourism). 

B. Kajian Pustaka 

Dalam penelitian ini, peniliti menggunakan beberapa penelitian 

terdahulu yang relevan dan berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya: 
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1. Implementasi Komunikasi Pemasaran Paguyuban Kampung 

Wisata Batik Kauman (PKWBK) dalam Meningkatkan 

Penjualan Saat New Normal 

Merupakan skripsi dari Muhajir Ahmad Fadhel, tahun 

2021 yang digunakan untuk menyelesaikan tugas akhir guna 

memperoleh gelar Sarjana Sosial di Institut Agama Islam Negeri 

Surakarta. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah 

penelitian kualitatif dengan subjek pengurus dan anggota dari 

Paguyuban Kampung Wisata Batik Kauman.  

Hasil penelitian dari skripsi ini adalah peneliti menemukan 

bahwa Paguyuban Kampung Wisata Batik Kauman melakukan 

kegiatan komunikasi dalam menarik wisatawan selama pandemi 

menggunakan strategi komunikasi dari Kotler yang berupa public 

relation, personal selling, promosi, online marketing, dan 

periklanan. Dari lima kegiatan diatas, Paguyuban Kampung Wisata 

Batik Kauman menerapkan promosi menggunakan internet dengan 

mempromosikan lewat sosial media yang dinilai berhasil karena 

mampu mendatangkan banyak  wisatawan. Sedangkan dalam 

menerapkan personal selling dinilai kurang berhasil karena 

terbatasi oleh pandemi.  

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan 

peneliti terdahulu yang disebutkan diatas ada pada pemilihan teori 

yakni penulis menggunakan teori Kotler bersama Amstrong  yang 
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tidak menggunakan online marketing, namun menggunakan 

pemasaran langsung (Fadhel, 2021). 

2. Strategi Komunikasi Pemasaran Objek Wisata Madiun Umbul 

Square dalam Meningkatkan Pengunjung pada Tahun 2019 

Penelitian skripsi dari Uli Durrotunnasikhah pada tahun  

2020. Mahasiswa jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam 

Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam 

Negeri Ponorogo. Skripsi ini meneliti tentang tempat wisata di 

Madiun yang sedang ramai pada saat itu yaitu Taman Wisata 

Umbul Square. Dalam penelitian ini peneliti tentang perencanaa 

komunikasi pemasaran, aplikasi promosi pemasaran, dan 

implementasi komunikasi pemasaran yang digunakan oleh objek 

wisata taman Umbul Square. Penelitian ini menggunakan jenis 

penelitian deskriptif pendekatan kualitatif dengan wawancara, 

observasi dan doumentasi.  

Hasil skripsi menunjukkan bahwa objek wisata taman 

Umbul Square melakukan pemetaan wilayah yang akan 

dikunjungi, menerapkan promosi pemasaran dengan komunikasi 

tatap muka dan media, serta menerapkan bauran pemasaran yaitu 

produk, price, place, promotion dan person. Implikasi komunikasi 

pemasaran yang dilakukan oleh objek wisata taman Umbul Square 

ternyata terbukti membawa banyak dampak positif sehingga dapat 

meningkatkan jumlah pengunjung. 
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Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan 

peneliti sebelumnya yang disebutkan diatas ada pada pemilihan 

teori yakni penulis menggunakan teori Kotler bersama Amstrong  

untuk penelitian dan penulis meneliti objek wisata yang berbeda. 

Penulis juga meneliti objek wisata saat pandemi 

(Durrotunnasikhah, 2020). 

3. Strategi Pemasaran dalam Mempertahankan Bisnis UMKM di 

Tengah Pandemi Covid-19 (Studi UMKM Buket Bunga 

Gallery Daisuki Jambi) 

Skripsi yang dibuat oleh Mia Muliyani Petri mahasiswa 

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha  Saifuddin Jambi. 

Penelitian ini berisi tentang UMKM Gallery Daisuki yang 

menerapkan bauran pemasaran (Marketing Mix). Penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. 

Peneliti menggunakan teknik Purposive Sampling untuk sumber 

data dan melakukan wawancara langsung dengan pemilik untuk 

teknik pengumpulan data.  

Hasil dari penelitian ini adalah  strategi yang dilakukan 

oleh UMKM Gallery Daisuki adalah 4P (Product, Promotion, 

Price and Place). UMKM Gallery Daisuki melakukan inovasi 

buket masker, memberikan potongan harga, memberikan bonus 

dan fleksibilitas dalam pengiriman produk. Dimasa pandemi 

UMKM Gallery Daisuki melakukan cashflow, inovasi produk, 
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memaksimalkan media sosial dan memaksimalkan layanan pesan 

antar atau delivery. 

Perbedaan diantara peneliti dan penulis terdapat pada 

perbedaan teori yang digunakan serta pada tempat penelitian. Jika 

peneliti menggunakan strategi bauran pemasaran, maka penulis 

menggunakan strategi komunikasi pemasaran (Petri, 2020). 

C. Kerangka Berpikir  

Dalam kerangka berpikir ini peneliti menjelaskan mengenai proses 

berpikir peneliti dalam rangka mengadakan penelitian tentang strategi 

komunikasi pemasaran Ndayu Park dalam meningkatkan jumlah wisatawan di 

era new normal. Strategi yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada 

bauran komunikasi pemasaran oleh Philip Kotler dan Gary Armstrong. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

BAB III METODE PENELITIAN 

A. Tempat dan Waktu Penelitian  

Tempat penelitian dilakukan di Objek wisata Ndayu Park yang 

berlokasi di Gembong, RT. 08/RW. 04, Saradan, Karangmalang, Gembong, 

Saradan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen Jawa Tengah. 

Sedangkan waktu penelitian sebagai berikut: 

Tabel 2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember  2020 – November 

2022 sampai data yang dibutuhkan oleh peneliti terpenuhi dengan sempurna. 

Begitu pula observasi serta pengumpulan data dilakukan dari penelitian sampai 

informasi dan data tercukupi. Setelah data dinyatakan selesai dan berhasil 

terkumpul kemudian dilakukan analisis dan penyusunan data. 

B. Pendekatan Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif 

yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dan 

intensif. Pada metode ini peneliti terjun langsung ke lapangan yang bertindak 
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sebagai pengamat (Ardianto, 2010, hal. 60). Penelitian ini dilakukan melalui 

pendekatan kualitatif yang menggunakan cara berfikir induktif, yaitu 

menangkap fakta dan fenomena yang terjadi di lapangan dengan melakukan 

pengamatan. Hasil dari pengamatan tersebut oleh peneliti akan dianalisis dan 

melakukan teorisasi berdasarkan apa yang peneliti amati. 

Penelitian kualitatif ini menghasilkan data yang bersifat deskriptif 

yaitu berupa kata – kata lisan maupun tertulis dari orang – orang atau pelaku 

yang telah diamati sebelumnya, serta tidak menggunakan angka – angka seperti 

pada metode kuantitatif (Moleong, 2001, hal. 3). Peneliti menerapkan metode 

kualitatif dengan mendeskripsikan hasil dari wawancara tentang implementasi 

komunikasi pemasaran digital yang dilakukan Objek wisata Ndayu Park untuk 

mempromosikan wisata daerah dengan tertulis. Serta mendeskripsikan 

dokumen dan hasil yang didapatkan selama proses observasi. 

C. Subjek Penelitian  

Subjek adalah informan yang merespon dan menjawab pertanyaan – 

pertanyaan yang peneliti ajukan atau merupakan sumber data informasi dalam 

penelitian (Arikunto, 1993, hal. 102). Subjek dalam penelitian ini adalah 

informan yang memiliki pengetahuan dan informasi terkait strategi komunikasi 

pemasaran Objek wisata Ndayu Park, yaitu: 

1. Arif Setyanto selaku General Manager di Ndayu Park 

Guna mengetahui informasi mendalam mengenai sejarah dan 

strategi yang dilakukan oleh objek wisata Ndayu Park. 
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2. Krestyanto Dwi Nugroho selaku bagian Marketing di Ndayu Park 

Guna mengetahui informasi mengenai strategi komunikasi 

pemasaran yang dilakukan oleh tim pemasaran. 

3. Devi Novitasari selaku bagian Humas di Ndayu Park 

Guna mengetahui informasi yang dilakukan Ndayu Park dalam 

membantu tim pemasaran melakukan strateginya. 

4. Dewi Mirhayani selaku bagian Sekretaris, HRD dan GA 

Guna mengetahui informasi yang dilakukan terkait dalam 

membantu tim pemasaran melakukan strateginya. 

Peneliti memiliki target bahwasanya mereka yang menjadi sumber 

informasi merupakan mereka yang mempunyai peran penting dalam kegiatan 

strategi komunikasi pemasaran untuk meningkatkan jumlah pengunjung. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan 

data. Adapun teknik yang digunakan pada penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Observasi  

Teknik observasi digunakan untuk memperoleh data tentang 

strategi komunikasi pemasaran dengan cara pengamatan, pencatatan dan 

perekaman secara sistematis terhadap gejala – gejala yang tampak pada 

objek yang diteliti. Teknik ini dilakukan guna mendapatkan gambaran nyata 

yang terjadi di lapangan sekaligus menjadikan alat untuk mengecek segala 

bentuk informasi yang telah diberikan oleh narasumber. Teknik observasi 

ini digunakan untuk mengamati langsung kegiatan yang dilakukan dalam 
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rangka pelaksanaan strategi komunikasi pemasaran yang diimplementasikan 

oleh pihak pengelola objek wisata Ndayu Park. 

2. Wawancara  

Teknik wawancara digunakan guna memperoleh data secara 

mendalam. Pedoman wawancara bertujuan agar wawancara tidak 

menyimpang dari permasalahan. Teknik wawancara memungkinkan 

responden atau subjek yang akan diteliti dapat berhadapan langsung (face to 

face), kemudian menanyakan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan 

dalam pedoman wawancara. Hasil dari wawancara dicatat dan dianalisis 

menjadi suatu informasi penting. Dalam hal ini peneliti membuat pedoman 

wawancara untuk divisi bagian General Manager, Marketing, Humas, 

Sekretaris dan HRD & GA yang ada di objek wisata Ndayu Park. 

3. Dokumentasi  

Teknik dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk 

memperoleh data yang telah tersedia dalam bentuk buku atau arsip yang 

mendukung penelitian yang kemudian dibandingkan dengan hasil observasi 

dan wawancara. Buku atau arsip yang telah ditersedia dapat berupa struktur 

organisasi, sejarah, visi dan misi, dan informasi yang lain terkait dengan 

strategi komunikasi pemasaran objek wisata Ndayu Park. 
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E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data menurut Miles and Huberman (Sugiyono, 2006, 

hal. 246–252) dapat dilakukan melalui beberapa tahapan dengan langkah 

berikut: 

Gambar 3. Bagan tahapan analisis data 

 

Tahapan pertama adalah proses pengumpulan data dari berbagai 

sumber melalui teknik-teknik pengumpulan data yang telah disebutkan 

sebelumnya. Data yang terkumpul kemudian direduksi. Dalam proses reduksi 

data, peneliti memilih hal – hal yang pokok, memfokuskan pada hal – hal yang 

penting, mencari pola dan temanya serta merangkumnya sehingga menjadi 

gambaran-gambaran yang menjawab rumusan masalah.  

Tahapan selanjutnya penyajian data, yaitu menyajikan data yang telah 

diperoleh dari hasil reduksi data yang berbentuk uraian singkat, gambar, grafik, 

bagan, atau sejenisnya sehingga memungkinkan peneliti memahaminya dengan 

mudah. Tahapan terakhir yaitu penarikan kesimpulan / verifikasi, yaitu suatu 



 

41 
 

temuan yang belum ada sebelumnya berupa deskripsi atau gambaran yang 

masih bersifat sementara sehingga dilakukan penelitian supaya menjadi jelas. 

Apa bila pada proses verifikasi peneliti merasa kekurangan data, maka peneliti 

akan memulai dari proses awal yakni pengumpulan data.  

F. Keabsahan Data 

Keabsahan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi. 

Triangulasi bertujuan untuk pengecekan data yang didapat dari berbagai 

sumber dengan cara dan waktu yang berbeda. Triangulasi dibedakan menjadi 

tiga macam yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.  

Triangulasi sumber berfungsi untuk menguji kredibilitas data dari 

beberapa sumber yang nantinya akan dilakukan pengecekan. Triangulasi teknik 

digunakan untuk menguji kredibilitas data dari beberapa sumber dengan teknik 

yang berbeda. Sedangkan triangulasi waktu dilakukan pengecekan data dalam 

waktu dan situasi yang berbeda. Karena penelitian ini melibatkan beberapa 

informan, peneliti dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber untuk 

memperoleh data yang valid dari beberapa sumber informasi tersebut. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

BAB IV HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum     

1. Sejarah Ndayu Park 

Ndayu Park menjadi objek wisata pertama di Sragen untuk konsep 

wisata pendidikan dan wisata hiburan. Dinamakan Ndayu Park dikarenakan 

lokasi objek wisata berada di desa Dayu. Ndayu Park disebut juga Ndayu 

Alam Asri merupakan objek wisata yang cocok untuk segala umur. Berawal 

dari desa yang asri, maka konsep yang diberikan oleh Ndayu Park adalah 

wisata hiburan dan pendidikan yang bernuansa alam. Ndayu Park berada di 

desa Dayu Karangmalang yang berjarak kurang lebih 7 km dari alun-alun 

Kabupaten Sragen. Kendati demikian, jalan untuk menuju ke Ndayu bagus 

dan dapat dijangkau oleh semua kendaraan seperti motor, mobil, hingga bus. 

Asal mula Ndayu Park berawal dari sang owner Bapak Untung 

yang memiliki 30 hektar sawah di desa Dayu. Kemudian diolah menjadi 

objek wisata sekitar 8 hektar. Ndayu Park memiliki persetujuan 

pembangunan pada tanggal 27 April 2007. Pembangunan tahap pertama 

yaitu menanam pepohonan dan membangun kebun binatang, kolam renang, 

kolam bebek kayuh, dan outbond. Pembangunan tahap kedua yaitu 

membangun penginapan untuk para tamu atau pengunjung. Tahap ketiga 

yaitu menyempurnakan rumah pendopo yang kemudian diresmikan pada 

tanggal 27 Mei 2008. Setelah peresmian, pada tanggal 27 November 2010 



 

43 
 

dilanjutan dengan pembangunan area waterboom yang diresmikan pada 

tanggal 1 Januari 2011 (Wawancara dengan general manager Ndayu Park, 

Arif Setyanto, 15 Maret 2022). 

2. Visi dan Misi Ndayu Park 

Visi Ndayu Park adalah memberikan tempat hiburan baru yang 

bukan sekedar menghibur tetapi juga syarat nilai pendidikan 

Misi Ndayu Park adalah memenuhi kebutuhan masyarakat 

sekaligus media pendidikan dan relaksasi baru untuk masyarakat Sragen 

khususnya (Wawancara dengan general manager Ndayu Park, Arif 

Setyanto, 15 Maret 2022). 

3. Fasilitas dan Wahana Ndayu Park 

Berikut fasilitas dan wahana yang terdapat di objek wisata Ndayu 

Park seperti dalam www.ndayupark.com, antara lain: 

a. Villa & Cotagge  

Ndayu Park menyediakan tempat beristirahat hingga menginap 

dengan fasilitas bintang 2. Tempat yang nyaman dengan pemandangan 

danau dan berbatasan dengan pohon jati membuat suasana semakin 

syahdu. Ndayu Park juga menyediakan bagi para wisatawan yang butuh 

privasi lebih dengan menyediakan villa dengan kolam renang pribadi 

didalamnya. 
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b. Gedung Pertemuan 

Ndayu Park menyediakan gedung pertemuan yang luas dan 

nyaman dengan dilengkapi pendingin ruangan yang cocok digunakan 

dalam berbagai macam acara.  

c. Pendopo dan VIP Room 

Pendopo di Ndayu Park merupakan ruangan terbuka yang 

berbentuk seperti rumah joglo dari kayu. Biasa digunakan untuk 

pertemuan reuni, buka bersama, arisan dan lain sebagainya.  

VIP Room di Ndayu Park merupakan ruangan bergaya klasik 

yang terbuat dari gebyog dengan lampu antik dan ornamen tempo dulu. 

Dilengkapi dengan pendingin ruangan, LCD, screen, dan lain sebagainya. 

d. Resto dan Rumah Roti 

Resto di Ndayu Park dibuka untuk semua wisatawan. Para 

wisatawan dapat memilih untuk makan di lesehan, meja kursi, serta 

gazebo. Menu yang ditawarkan pun beragam seperti aneka olahan ikan, 

ayam, sayuran, nasi goreng, dan masih banyak lagi. Untuk minumannya 

pun Ndayu Park memiliki hidangan khas, yaitu wedang rempah dan jus 

buah naga. 

Rumah roti di Ndayu Park merupakan pusatnya oleh-oleh yang 

menawarkan jajanan khas Ndayu Park hingga Sragen seperti emping 

garut. Di rumah roti juga terdapat donat kentang dan berbagai macam 

makanan minuman kemasan  yang cocok untuk oleh-oleh. Produksi unik 

dari rumah roti adalah minuman bawang madu dan health drink.  
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e. Water Boom dan Wahana Air 

Ndayu Park menyediakan wahana kolam renang yang dapat 

digunakan oleh semua wisatawan. Terdapat kolam renang dengan 

berbagai macam kedalam serta waterboom yang dapat dinikmati tanpa 

batasan waktu. Sangat aman untuk anak-anak karena diawasi oleh 

petugas yang berpengalaman. Area kolam renang berdampingan dengan 

restoran sehingga memudahkan wisatawan jika ingin membeli makanan 

ataupun minuman tanpa harus keluar areal. 

Selain kolam renang, wahana air yang terdapat di Ndayu Park 

yaitu wahana bebek kayuh, sepeda kayuh, memberi makan ikan, dan 

terapi ikan. 

f. Mini Zoo 

Mini zoo merupakan kebun binatang kecil yang ada di Ndayu 

Park. Hewan - hewan yang terdapat di Ndayu Park tidak hanya untuk 

koleksi saja melainkan hewan-hewan tersebut juga ditangkarkan. 

Penakaran dilakukan dibawah pengawasan para ahli dan berupaya 

melindungi serta mengembang biakan hewan-hewan tersebut agar tidak 

mengalami kepunahan. Hewan-hewan yang berada di Ndayu Park antara 

lain rusa tutul, rusa bawean, kangguru, beruang madu, burung merak, 

buaya, kerbau bule dan masih banyak lagi. 

g. Agrowisata  

Agrowisata di Ndayu Park merupakan tempat berbagai macam 

sayuran segar yang ditanam menggunakan cara hidroponik. Para 
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wisatawan dapat bermain sambil belajar mengenai sayuran mulai dari 

menanam hingga memanen. Selain bermain dan belajar, wisatawan juga 

dapat membeli sayuran tersebut dan berfoto di spot foto yang telah 

disediakan. 

j. Table Manner 

Table manner di Ndayu Park menyediakan pelatihan tentang 

etika penjamuan atau tata cara yang digunakan untuk mengonsumsi 

hidangan di meja makan dengan menggunakan alat-alat makan hingga 

posisi duduk. 

k. Area Outbond 

Area outbond di Ndayu Park menghadirkan lahan yang luas 

serta pemandu outbond yang profesional. Selain itu Ndayu Park juga 

menyediakan berbagai wahana yang cocok untuk melakukan outbond. 

Terdapat banyak paketan outbond atau paketan bermain serta pertemuan 

yang dapat dipilih wisatawan untuk bermain sambil belajar di Ndayu 

Park. 

4. Sajian Data Ndayu Park 

Berikut adalah sajian data Ndayu Park yang berkenaan dengan teori 

komunikasi pemasaran oleh Philip Kotler dan Gary Armstrong pada 

bukunya yang telah diterjemahkan oleh Bob Sabran. 

a. Periklanan  

Periklanan merupakan salah satu bentuk promosi yang paling 

kenal dan digunakan oleh produsen barang ataupun jasa. Iklan juga 
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menjadi bagian yang penting pada program komunikasi pemasaran 

karena mampu memberikan informasi kepada khalayat dalam jangkauan 

yang luas .  

Ndayu Park pernah melakukan iklan di media cetak, yakni koran 

dan majalah. Untuk beriklan di koran, Ndayu Park pernah diliput oleh 

koran Solopos dan Radar Solo. 

“Untuk koran dulu pernah dimuat di Solopos dan Radar Solo. 

Kalau untuk sekarang kita pakenya dikoran digital seperti 

joglosemar. (Wawancara dengan marketing Ndayu Park, 

Kresdiyanto, 15 Maret 2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Arsip Koran Radar Solo 

Gambar 5. Arsip Koran Solopos 
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Untuk beriklan di majalah, pihak Ndayu Park mengaku belum 

pernah merilis iklan melalui majalah. Sebelumnya objek wisata Ndayu 

Park pernah tampil dalam sebuah majalah, namun iklan itu dilakukan 

oleh dinas Kabupaten Sragen, bukan dari pihak Ndayu Park sendiri. 

Melalui media elektronik, Ndayu Park pernah menjadi lokasi 

syuting salah satu program yang ditayangkan oleh stasiun televisi Trans 

7, yakni program “Koki Cilik”. Selain itu, Ndayu park juga beberapa kali 

diliput oleh stasiun televisi lokal TATV. 

“Dulu pernah, di TATV, mereka liputan di Ndayu Park. Sama 

dulu program Koki Cilik juga pernah bikin acara di Ndayu 

Park.” (Wawancara dengan marketing Ndayu Park, Kresdiyanto, 

15 Maret 2021). 

 

Melalui media tampilan, Ndayu Park pernah terpampang di 

papan reklame dan baliho, namun iklan itu bukan dilakukan oleh 

marketing Ndayu Park, melainkan oleh dinas pariwisata  Kabupaten 

Sragen. 

“Untuk papan reklame di kota ada banyak, tapi dari dinas. Kita 

ngga bikin sendiri. dinas yang punya. Baliho sekarang juga 

sudah jarang, jika ada itu dari Dinas yang buat.” (Wawancara 

dengan marketing Ndayu Park, Kresdiyanto, 15 Maret 2021) 

 

Untuk media tampilan lainnya, seperti spanduk dan pamflet, 

Ndayu Park masih menggunakan metode periklanan ini. Spanduk dibuat 

ketika akan mengadakan acara, jika sedang tidak ada acara meka Ndayu 

Park tidak membuat. Ndayu Park hingga sekarang masih menggunakan 

pamflet melakukan periklanan. 

“Kalau spanduk kami biasanya buat kalau mau ada event saja. 

Kalau ngga ada event ngga bikin. Kalau pamflet kami ada. 
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Pamflet paket wisata di Ndayu Park.” (Wawancara dengan 

marketing Ndayu Park, Kresdiyanto, 15 Maret 2021). 

 

Melalui siaran radio, Ndayu park juga mengiklankan objek 

wisatanya di beberapa stasiun radio lokal yang ada di Kabupaten Sragen. 

Selain itu, Ndayu Park pernah menghadiri undangan RRI Solo. Ndayu 

Park sebenarnya juga memiliki stasiun penyiaran radio sendiri, yakni 

Ndayu Park FM, namun untuk sekarang ini masih terkendala pada izin 

frekuensi. Radio Ndayu Park FM ini hanya melakukan siaran lokal untuk 

Kabupaten Sragen saja, dan hanya untuk kegiatan promosi. 

“Paling iklan di radio lokal sragen. Pernah juga diundang di RRI 

Solo. Ndayu Park juga punya radio sendiri tapi jangkauannya 

lokal sragen khusus promosi aja. Namanya Ndayu Park FM.” 

(Wawancara dengan marketing Ndayu Park, Kresdiyanto, 15 

Maret 2021) 

 

 

Selain beberapa hal di atas, Ndayu Park juga mulai aktif kembali 

menggunakan media sosial sebagai media periklanan mereka . Ndayu 

Gambar 6. Studio Radio Ndayu Park FM 
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Park mulai aktif menggunakan Instagram dimana sebelumnya Instagram 

Ndayu Park sangat pasif dan sedikit mengunggah postingannya. Namun 

setelah pandemi Instagram Ndayu Park mulai aktif kembali.  

“Untuk periklanan kita masih seperti biasa kita jalan tapi lebih 

mulai aktif lagi di media sosial Instagram sudah mulai aktif lagi. 

Karena kalau dulu itu kan engga ada bahane wong nggak ada 

outbond.” (Wawancara dengan marketing Ndayu Park, 

Kresdiyanto, 15 Maret 2021) 

Selain mengunggah kegiatan wisatawan dan informasi tentang 

fasilitas-fasilitas yang disediakan di dalam objek wisatanya, melalui 

Instagram, Ndayu Park juga mengunggah ulang foto wisatawan yang 

berfoto di Ndayu Park dan menandai Ndayu Park di Instagram. Itu 

dilakukan sebagai bentuk terimakasih kepada orang-orang yang telah 

berkunjung ke Ndayu Park, sekaligus menjadi testimoni wisatawan. 

 

 

 

Gambar 7. Screenshot Halaman Instagram Ndayu Park 
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Dapat dilihat dari Instagram pribadi Ndayu Park, postingan 

untuk pertama kali dilakukan pada 8 Januri 2016 dan mulai aktif 22 Juli 

2019. Untuk tahun 2016 terdapat 9 postingan, tahun 2017 terdapat 3 

postingan, tahun 2018 terdapat 1 postingan, tahun 2019 terdapat 55 

postingan, tahun 2020 terdapat 53 postingan, tahun 2021 terdapat 11 

postingan dan tahun 2022 terdapat 9 postingan.  Dengan total sebanyak 

136 postingan dan jumlah pengikut sebanyak 1.107 pengikut. 

b. Promosi Penjualan 

Aspek promosi penjualan yang dilakukan oleh Ndayu Park 

antara lain melakukan pemberlakuan diskon, mengadakan promo, 

melakukan pengundian serta mengadakan kontes sebagai usaha untuk 

meningkatkan jumlah pengunjung. 

Ndayu Park pernah melakukan pemberlakukan diskon yakni 

melakukan kerja sama dengan Telkomsel melalui SMS brodcast atau 

SMS blast. Melalui kerja sama ini, Telkomsel mengirimkan pesan 

kepada pelanggannya dengan target tertentu berupa pesan teks yang jika 

ditunjukkan kepada penjaga tiket akan mendapatkan potongan harga 

sebanyak 10 persen. 

“Pernah. Ndayu Park melakukan kerjasama dengan telkomsel 

dengan memberikan diskon 10%  untuk tiket masuk. Kerjasama 

dengan telkomsel dengan sms broadcast/sms blast disebar 

bareng gitu.” (Wawancara dengan marketing Ndayu Park, 

Kresdiyanto, 15 Maret 2021). 
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Ndayu Park beberapa kali menerapkan promo untuk 

meningkatkan jumlah pengunjung. Promo yang dilakukan oleh Ndayu 

Park disebarkan dalam bentuk brosur dan poster. Promo dalam bentuk 

brosur dibagikan pada awal berdirinya objek wisata Ndayu Park, untuk 

sekarang ini metode pembagian brosur sudah jarang dilakukan. 

“Kalau dulu awal-awal kita sering nyebar brosur di manahan 

solo. Kita juga bikin stand gitu kalau diundang acara dinas 

biasanya.” (Wawancara dengan marketing Ndayu Park, 

Kresdiyanto, 15 Maret 2021). 

 

 

Poster yang disebar atau dipublikasikan oleh Ndayu park 

biasaya terkait dengan paket-paket yang disediakan oleh Ndayu Park 

untuk pengunjung, tentunya paket-paket itu dibuat untuk meningkatkan 

jumlah pengunjung. Beberapa paket yang ada di Ndayu Park yaitu paket 

outbond dan paket pernikahan.  

“Mulai dari paket outbond, paket pertemuan hingga paket 

pernikahan. Dimana paket pernikahan termasuk baru di Ndayu 

Park mulai pandemi ini. Untuk paket pernikahan, Ndayu Park 

Gambar 8. Ndayu Park sedang membagikan brosur di 

Manahan, Solo 
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bekerjasama dengan wedding organizer dan beberapa vendor 

yang ada di Sragen.” (Wawancara dengan marketing Ndayu 

Park, Kresdiyanto, 15 Maret 2021). 

 

Selain paket-paket tersebut, Ndayu Park juga memublikasikan 

poster mengenai acara. Seperti ketika menggelar konser atau kegiatan 

rutin tahunan seperti pengadaan acara-acara saat lebaran dengan 

mengadakan acara-acara dalam kurun hari tertentu. Biasaya, dalam acara 

tahunan itu Ndayu Park menggaet pegiat budaya untuk menampilkan 

atraksi kebudayaan. 

Gambar 9. Poster acara tahunan "Lebaran di Ndayu Park" tahun 2021 
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Gambar 10. Poster 'Lebaran di Ndayu Park" 

Tahun 2022 

Gambar 11. Poster Konser Sagita di 

Ndayu Park 
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Selain memberlakukan diskon dan promo, Ndayu Park juga 

melakukan undian kepada para pengunjung dengan menyediakan 

doorprize-dorprize menarik. Pengunjung hanya perlu menunjukkan tiket 

masuk untuk berpartisipasi dalam undian tersebut. 

“Ada. Ndayu Park dulu sering ngadain doorprize undian 

seminggu sekali. Ada hadiahnya beda-beda. Pakai kupon dari 

tiket masuk.” (Wawancara dengan marketing Ndayu Park, 

Kresdiyanto, 15 Maret 2021). 

 

 

Gambar 12. Ndayu Park melakukan undian kepada pengunjung 

 

Selain beberapa hal di atas, Nadyu Park juga mengadakan 

kontes sebagai penerapan promosi penjualan untuk meningkatkan jumlah 

pengunjung. Kontes yang diakui oleh pihak Ndayu Park cukup 

mendongkrak jumlah wisatawan yaitu kontes kicau burung dan pameran 

kuliner. 
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Gambar 13. Pameran Kuliner di Ndayu Park 

Gambar 14. Poster kontes kicau burung di Ndayu Park 
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c. Hubungan Masyarakat 

Aspek hubungan masyarakat yang dilakukan oleh Ndayu Park 

untuk meningkatkan jumlah pengunjung yaitu melakukan press release, 

publisitas produk, lobbying, konseling, dan komunikasi korporat. 

Ndayu Park jarang menerbitkan press release kepada wartawan 

untuk beritakan di media. Press realese yang dikeluarkan oleh Ndayu 

Park biasanya dikirim langsung kepada wartawan untuk kemudian 

dimuat di media berita. Namun, untuk media cetak saat ini sudah jarang, 

sebagaimana yang telah disebutkan pada bahasan periklanan di atas. Saat 

ini, Ndayu Park lebih mengutamakan media online. 

“Kita jarang bikin press release, kalau bikin press release 

biasanya lewat wartawan paling sering joglosemar.” 

(Wawancara dengan marketing Ndayu Park, Kresdiyanto, 15 

Maret 2021). 

 

 

 

Gambar 15. Berita tentang Ndayu Park di 

Joglosemar.com 
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Selain press release, Ndayu Park juga melakukan publisitas 

produk. Ndayu Park adalah objek wisata, sehingga produk utama yang 

ada di Ndayu Park adalah wahana-wahana yang ada di dalamnya. 

Namun, Ndayu Park memiliki beberapa produk lain seperti produk obat 

dan produk makanan. Produk-produk ini biasanya dipromosikan ketika 

sedang berpartisipasi dalam acara yang diselenggarakan oleh dinas dan di 

media sosial resmi Ndayu Park. 

“Pernah mbak. Kalau ada acara gathering kita biasanya ikut 

mempromosikan produk hasil olahan Ndayu Park seperti produk 

rumah roti donat kentang kayak diacara dinas kita pernah. Di 

media sosial juga kita promosikan.” (Wawancara dengan 

marketing Ndayu Park, Kresdiyanto, 15 Maret 2021) 

 

 

 

Gambar 16. Produk jamu yang diproduksi oleh Ndayu Park 
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Ndayu Park juga sering melakukan lobbying. Bahkan, kegiatan 

ini sudah terprogram untuk diadakan secara rutin. Dalam proses 

lobbying, Ndayu park mengunjugi target promosinya sebanyak tiga kali. 

Yang pertama adalah untuk mengenalkan Ndayu Park kepada calon 

pengunjung, yang kedua adalah melakukan promosi paket wisata, dan 

yang ketiga adalah melakukan follow-up. 

“Sering dan terprogram. Yang paling rutin ya ke sekolah-

sekolah. Seperti terakhir itu kita ngelobby di sekolahan di sd 

gontor dan tebu ireng Jombang. Biasanya tiga kali kunjungan. 

Kunjungan pertama kami perkenalan dulu, kalau diterima baru 

kita presentasi promosi paket wisata yang ada di Ndayu Park. 

Yang ketiga baru nge-follow up sekalian ngelobby calon 

pengunjung.” (Wawancara dengan marketing Ndayu Park, 

Kresdiyanto, 15 Maret 2021). 

 

 

 

Gambar 17. Proses lobbying di sekolah 
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Selain lobbying, Ndayu Park juga melakukan konseling, yakni 

konsultasi terkait sumber daya manusia (SDM) pemandu wisata. 

Konsultasi itu dilakukan kepada Himpunan Pramuwisata Indonesia 

(HPI). Selain itu, Ndayu Park juga pernah melakukan konsultasi ke dinas 

terkait tata kelola wisata dan sertifikasi kompetensi CHSE, yakni 

Cleanliness (kebersihan), Health (Kesehatan), Safety (Keamanan), dan 

Environtment Sustainbility (kelestarian lingkungan). 

“Kita konseling ke HPI terkait bidang pemandu wisata karna 

kita kan kendalanya ditenaga SDM pemandu wisata. Kita juga 

pernah konsul ke dinas terkait sertifikasi kompetensi, akhinya 

kami semua karyawan diundang untuk ikut kesini. Jadi pemandu 

wisata yang ada di Ndayu Park sudah bersertifikasi. CHSE 

namanya. Kita juga diundang dinas terkait pengelolaan tata 

kelola wisata.” (Wawancara dengan marketing Ndayu Park, 

Kresdiyanto, 15 Maret 2021). 

 

 

 

Gambar 18. Proses lobbying Ndayu Park di Sekolah 2 
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Gambar 20. Sertifikasi kompetensi pemandu wisata 

Gambar 19. Pelatihan CHSE 

Gambar 19. Pelatihan untuk meningkatkan jumlah wisatawan 
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Ndayu Park juga pernah melakukan komunikasi korporat, yakni 

melakukan presentasi kepada perusahaan lain. Terakhir, Ndayu Park 

menghadiri acara yang diadakan oleh Perkumpulan , Kebun Binatang 

Seluruh Indonesia (PKBSI). dilakukan rapat antar sesama marketing 

objek wisata kebun binatang. Selain itu, Ndayu Park pernah juga 

melakukan komunikasi korporat di acara Forum Komunikasi Kebun 

Binatang Air (FKKBA). Acara-acara ini dilakukan secara road show di 

Jawa Tengah. 

“Jadi kami presentasi di depan perusahaan gitu. Kemarin kami 

baru pulang dari Bali. Acara PKBSI (perkumpulan kebun 

binatang seluruh indonesia) promosi kebun binatang se 

indonesia. Trus ada acara FKKBA (forum komunikasi kebun 

binatang air) begitu. Jadi media promosinya yang untuk 

komunikasi korporat seperti itu mbak. Roadshow Jawa tengah.” 

(Wawancara dengan marketing Ndayu Park, Kresdiyanto, 15 

Maret 2021). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 20. Acara perkumpulan kebun binatang seluruh 

Indonesia  (PKBSI) 
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d. Pemasaran Langsung 

Secara pemasaran langsung, Ndayu Park melakukan beberapa 

hal yang dimaksudkan untuk meningkatkan jumlah pengunjungnya. 

Beberapa hal tersebut yaitu dengan mengirim atau menerima respon ke 

atau dari calon pengunjung dengan berbagai media seperti surat 

menyurat, telepon, e-mail, perpesanan media sosial. 

Mengenai pengiriman surat, Ndayu Park mengaku bahwa itu 

adalah sebuah rutinitas. Biasanya, Ndayu Park mengirimkan surat berisi 

brosur serta media promosi ke sekolah-sekolah maupun instansi yang 

menjadi target marketing mereka. Surat itu dikirimkan secara door to 

door  kepada calon pengunjung. Terkhusus untuk instansi, biasanya 

Ndayu Park juga mengirim surat lewat e-mail. 

“Itu rutinitas kami. Pengiriman surat, brosur, serta media 

promosi ke sekolah-sekolah atau instansi. Biasanya dalam 

bentuk paket lengkap kami kirimkan door to door. Kalau email 

biasanya hanya mengirim ke instansi.” (Wawancara dengan 

marketing Ndayu Park, Kresdiyanto, 15 Maret 2021). 

 

Ndayu Park juga mengaku sering melakukan pemasaran 

langsung melalui sambungan telepon. Setelah melakukan promosi secara 

door to door, biasanya tim marketing akan meminta nomor telepon. 

Setelah beberapa saat, pihak Ndayu Park menelpon calon wisata untuk 

melakukan follow up terkait promosi yang sebelumnya telah di lakukan. 

“Kalau telfon kita juga sering. Ketika kunjungan promosi ke 

sekolah atau instansi itukan kita minta nomor telfon. Biasanya 

kita followup lewat telfon.” (Wawancara dengan marketing 

Ndayu Park, Kresdiyanto, 15 Maret 2021). 
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Ndayu park juga menjalin komunikasi dengan follower di 

jejaring sosial Instagram guna melakukan pemasaran langsung. Beberapa 

calon pengunjung menghubungi pihak Ndayu Park melalui fitur Dirrect 

Message (DM) untuk bertanya mengenai jam operasional. Beberapa juga 

ada yang mengirimkan swafoto di area Ndayu Park dan meminta untuk 

diposting ulang di akun Instagram Ndayu Park. 

“Banyak pengunjung tanya apakah sudah buka atau belum. 

Terkait harga tiket masuk dan paket wisata. Ada juga beberapa 

yang mengirim DM meminta memposting fotonya di akun 

media sosial Ndayu Park.” (Wawancara dengan marketing 

Ndayu Park, Kresdiyanto, 15 Maret 2021). 

 

Selain melalui DM Instagram, Ndayu Park juga melakukan 

pemasaran langsung kepada calon wisatawan melalui jejaring Whatsapp 

(WA). Ndayu Park biasanya melakukan pemasaran langsung melalui 

fitur status pada Whatsapp, dari situ lah para calon pengunjung bertanya 

kepada pihak Ndayu Park melalui fitur balas status. Pertanyaan yang 

paling sering diajukan terkait outbond dan gathering. 

“Banyak sering mbak. Paling banyak itu sekolah. Biasanya 

nanya-nanya outbond sama gathering. Biasanya kita juga 

nyampaikan informasi lewat status wa supaya guru-guru sekolah 

tau informasi terbaru.” (Wawancara dengan marketing Ndayu 

Park, Kresdiyanto, 15 Maret 2021). 

 

e. Penjualan Personal 

Selain presentasi di sekolah-sekolah dan instansi-instansi, 

Ndayu Park juga melakukan penjualan personal dengan cara presentasi di 

forum-forum. Dalam forum-forum tersebut, tim marketing akan 

bergantian melakukan presentasi. 
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“Yang hadir diacara biasanya tim marketing. jadi nanti 

kegiatannya seperti ini, sama-sama promosi juga. Nanti rapat 

habis itu presentasi.” (Wawancara dengan marketing Ndayu 

Park, Kresdiyanto, 15 Maret 2021).  

 

 

B. Analisis Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil deskripsi dan sajian data yang telah dijabarkan oleh 

peneliti diatas dapat diketahui bahwasanya Ndayu Park merupakan objek 

wisata hiburan dan pendidikan yang bernuansa alam pertama di Sragen. Berdiri 

dari tahun 2008 sampai tahun 2022 Ndayu Park terus meningkatkan kualitas 

fasilitas dan wahananya. Bahkan sampai sekarang Ndayu Park tidak menaikkan 

harga tiket demi kepuasan pengunjung. 

Hingga pada tahun 2020 awal munculah wabah penyakit yang 

dinamakan Covid-19. Penyakit ini menjadi pandemi karena telah menyebar di 

seluruh dunia termasuk Indonesia sehingga sempat terjadinya lockdown 

Gambar 21. Presentasi bergantian FKBSI 
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diberbagai negara. Dari pandemi ini banyak sekali kerugian yang dialami oleh 

negara disemua aspek. 

Setelah terjadinya pandemi, Ndayu Park mengalami penurunan yang 

sangat pesat. Hal ini dikarenakan penutupan total untuk semua objek wisata. 

Penutupan itu dilakukan supaya tingkat Covid-19 tidak mengalami 

peningkatan. Penutupan objek wisata sendiri terjadi mulai awal 2020 hingga 

2021 akhir. Tidak dapat dipungkiri Ndayu Park sering melakukan buka tutup 

objek wisata dikarenakan peraturan dari pemerintah yang berubah-ubah. 

Kerugian yang sangat dirasakan oleh Ndayu Park adalah tidak adanya 

pemasukan pendapatan sehingga Ndayu Park melakukan berbagai cara agar 

Ndayu Park tetap hidup dan bertahan ditengah pandemi yang melanda. Setelah 

muncul pemberitahuan bahwa objek wisata telah diizinkan untuk beroperasi, 

Ndayu Park mulai mengalami peningkatan pengunjung, dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini: 

 

Gambar 22. Jumlah Pengunjung Ndayu Park Januari-Juli 2022 
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Dari data diatas dapat dilihat bahwasanya Ndayu Park mengalami 

peningkatan jumlah pengunjung setiap bulannya. Pada bulan April 2022 Ndayu 

Park mengalami penurunan jumlah pengunjung dikarenakan bulan Ramadhan, 

sehingga pengunjung yang hadir kebanyakan datang untuk melakukan buka 

puasa bersama. Kelonjakan pengunjung terjadi pada bulan Mei 2022. 

Bertepatan dengan perayaan lebaran Idul Fitri, Ndayu Park juga melaksanakan 

beberapa acara seperti pertunjukan reog, barongsai, wisata kuliner, hingga 

musik tradisional. Sebenarnya acara pertunjukan seperti ini dilakukan setiap 

tahunnya untuk memeriahkan lebaran Idul Fitri. Berhubung terjadi pandemi, 

selama 2 tahun acara ini ditiadakan. 

Kemudian peneliti melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi 

terkait implementasi strategi komunikasi pemasaran yang telah dilakukan oleh 

Ndayu Park dalam meningkatkan jumlah pengunjung di masa pandemi. Hasil 

dari kegiatan tersebut peneliti mendapatkan beberapa temuan yang sesuai 

dengan teori Philip Kotler dan Gary Armstrong, sebagai berikut: 

1. Periklanan  

Periklanan merupakan bentuk presentasi nonpersonal berbayar dan 

promosi gagasan, ide, atau jasa oleh sponsor diidentifikasi melalui media 

cetak (koran atau majalah), media elektronik (televisi kabel), media 

tampilan (reklame, baliho, spanduk, atau pamflet), media penyiaran (radio 

atau televisi), media jaringan (surat kabar atau surel), dan media sosial 

(internet, facebook atau instagram) Kotler, Armstrong dalam (Kotler & 

Armstrong, 2008, hal. 244). 
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Berdasarkan teori di atas, Kotler dan Armstrong membagi teori 

periklanan dalam strategi komunikasi pemasaran menjadi 6 bagian, yaitu 

media cetak, media elektronik, media tampilan, media penyiaran, media 

jaringan, dan media sosial. Namun karena peneliti menganggap bahwa 

media elektronik (televisi kabel) dan media penyiaran (televisi) adalah 

media yang sama dan media jaringan (surat kabar dan surel / e-mail) isinya 

hampir mirip dengan aspek pemasaran langsung (persuratan, telepon, e-

mail, dan pesan jejaring sosial), maka peneliti hanya melakukan penelitian 

pada 4 bagian pada aspek periklanan, yakni media cetak, media tampilan, 

media penyiaran, dan media sosial. 

 Dari segi media cetak, Ndayu Park sudah tidak lagi melakukan 

periklanan di media cetak seperti koran dan majalah. Kalaupun ada itu 

merupakan arsip koran lama atau majalah yang mengiklankan Ndayu Park, 

namun pengiklan bukan dari pihak Ndayu Park, melainkan dari pihak Dinas 

Pariwisata atau dinas lain di Kabupaten Sragen. 

Dari segi media media tampilan, pamflet adalah salah satumedia 

tampilan yang masih digunakan hingga sekarang. Untuk baliho dan spanduk 

Ndayu Park membuat dua media ini hanya ketika sedang ada event yang 

diadakan di dalam area Ndayu Park saja. Untuk papan reklame dan baliho, 

memang ada beberapa iklan Ndayu Park di dua media ini, tetapi pengiklan 

bukan dari pihak Ndayu Park. Dinas di Kabupaten Sragen lah yang 

membuat untuk menarik daya tarik pengunjung agar mau berkunjung ke 

Kabupaten Sragen. 
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Untuk media penyiaran, Ndayu Park tidak pernah mengiklankan 

secara langsung objek wisatanya ke stasiun televisi. Namun, Ndayu Park 

pernah diliput oleh TATV dan menjadi tempat syuting oleh Trans7. 

Menurut pihak Ndayu Park, kedua stasiun TV ini secara tidak langsung 

turut mengiklankan Ndayu Park, meski tujuan penayangannya bukan untuk 

mengiklankan. Meskipun begitu, tayangan di dua stasiun televisi ini tidak 

bisa dihitung sebagai aspek periklanan yang dilakukan oleh Ndayu Park 

karena bukan merupakan usaha dari marketing Ndayu Park, melainkan 

hanya sebagai tempat dilaksanakan syuting program dan liputan berita saja. 

Sedangkan untuk stasiun radio, Ndayu Park pernah beriklan di 

stasiun radio lokal Sragen. Selain itu, Ndayu Park juga pernah menerima 

undangan dari RRI Solo. Ndayu Park sebenarnya punya stasiun radio sendiri 

bernama Ndayu Park FM, namun untuk saat ini masih terkendala di 

perijinan frekuensi. 

Dari segi media sosial, Ndayu Park juga mulai aktif kembali 

menggunakan media sosial sebagai media periklanan mereka  Ndayu Park 

mulai aktif menggunakan Instagram dimana sebelumnya Instagram Ndayu 

Park sangat pasif dan sedikit mengunggah postingannya. Hidup kembalinya 

akun Instagram Ndayu Park ini terjadi karena adanya pembatasan sosial, 

sehingga Ndayu Park memanfaatkan media daring untuk melakukan 

promosi. 

Dari 4 bagian dari aspek periklanan di atas, dapat diketahui bahwa 

dalam beriklan, seharusnya Ndayu Park beriklan di 9 tempat, yakni koran, 
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majalah, papan reklame, baliho, spanduk, pamflet, televisi, radio, dan media 

sosial. Namun fakta lapangan tidak sepenuhnya sama dengan teori di atas. 

Fakta yang di dapat oleh peneliti, Ndayu Park hanya melakukan periklanan 

dalam bentuk baliho jika ada event (dihitung setengah poin karena tidak 

rutin dilakukan), spanduk jika ada event (dihitung setengah poin karena 

tidak rutin dilakukan), pamflet, radio, dan media sosial. 

Dari paparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Ndayu Park 

hanya melakukan empat dari sembilan poin dalam aspek periklanan, atau 

44,4% dalam hitungan persen. 

2. Promosi Penjualan 

Berbagai insentif jangka pendek untuk mendorong percobaan dan 

pembelian produk atau jasa termasuk promosi perdagangan, promosi 

konsumen, tenaga penjualan promosi dan bisnis. Alat yang digunakan dalam 

promosi penjualan diantaranya diskon, promo, kupon, produk sampel, 

undian, dan kontes, Kotler, Armstrong dalam (Kotler & Armstrong, 2008, 

hal. 249). 

Dalam teori di atas, disebutkan bahwa kegiatan yang dapat 

didefinisikan sebagai promosi penjualan ada 6 poin, yaitu diskon, promo, 

kupon, produk sampel, undian, dan kontes. Namun karena menurut peneliti 

ada kesamaan antara kupon dan undian dan produk Ndayu Park yang diteliti 

berfokus pada objek wisatanya maka produk sampel tidak bisa diterapkan 

dalam aspek ini. Dengan demikian, maka peneliti hanya melakukan 

penelitian pada 4 poin saja, yaitu diskon, promo, undian, dan kontes. 
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Ndayu Park pernah melakukan diskon, yakni melakukan kerja 

sama dengan Telkomsel untuk melakukan SMS brodcast yang berisikan 

pesan kepada pengguna provider tersebut dan juga target promosi dari 

Ndayu Park untuk menunjukkan pesan dari provider tersebut untuk 

mendapatkan pemberlakuan diskon 10%. 

Ndayu Park juga melakukan 2 kegiatan yang tergolong aktivitas  

promo, yakni menyebarkan brosur dan poster. Metode penyebaran brosur ini 

hanya dilakukan awal-awal saja. Untuk sekarang, metode ini mulai 

ditinggalkan. Sedangkan untuk poster, sampai saat ini metode masih 

digunakan. Poster yang dibuat oleh marketing Ndayu Park digunakan untuk 

melakukan publikasi mengenai paket-paket yang disediakan oleh Ndayu 

Park seperti outbond dan paket pernikahan. Selain itu, poster ini juga 

digunakan untuk memublikasikan acara rutin tahunan yang biasanya 

menggaet praktisi budaya. 

    Mengenai pengundian, Ndayu Park pernah melakukan kegiatan 

ini sebelum pandemi. Tetapi karena adanya batasan untuk melakukan 

kegiatan sosial semasa pandemi, kegiatan ini pun ditiadakan hingga 

sekarang. Pada kegiatan ini, pengunjung bisa mendapatkan beberapa 

doorprize menarik hanya dengan memperlihatkan tiket masuk saja. 

Berkaitan dengan kontes, Ndayu Park pernah melakukan beberapa 

kontes, namun yang dianggap paling berhasil meningkatkan jumlah 

pengunjung adalah lomba kicau burung dan pameran kuliner. 
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Dari beberapa paparan di atas, Ndayu Park hampir melakukan 

seluruh poin dalam aspek promosi penjualan. Namun, ada satu poin yang 

kurang sempurna dilakukan oleh Ndayu Park, yaitu dalam melakukan 

penyebaran brosur. Menurut marketing dari Ndayu Park penyebaran brosur 

dirasakan hanya efektif saat awal Ndayu Park berdiri, namun hal tersebut 

tidak bisa menafikan bahwa brosur merupakan salah satu metode dalam 

aspek promosi penjualan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Ndayu Park 

hanya melakukan 3,5 dari 4 kegiatan yang tercakup dalam aspek promosi 

penjualan, atau sekitar 87,5%. 

3. Hubungan Masyarakat 

Hubungan masyarakat yaitu bentuk komunikasi yang bertujuan 

untuk menjadi relasi yang baik dengan berbagai pihak melaui citra korporasi 

yang baik, publisitas yang positif, serta cara menangani rumor, peristiwa 

atau cerita negatif. Alat utama yang digunakan yaitu press relations, 

publisitas produk, lobbying, counselling, dan komunikasi korporat Kotler, 

Armstrong dalam (Kotler & Armstrong, 2008, hal. 251).   

Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa kegiatan yang dapat 

dikategorikan sebagai hubungan masyarakat adalah melakukan press 

relation, publisitas produk, lobbying, konseling, dan komunikasi korporat. 

Ndayu Park pernah menerbitkan press release untuk kemudian 

diserahkan kepada wartawan lalu diberitakan di media pemberitaan. Untuk 

press release biasanya Ndayu Park menggaet media online lokal untuk 

dapat meningkatkan jumlah wisatawan Ndayu Park. Beberapa media yang 
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telah melakukan kerja sama dengan Ndayu Park yaitu Solopos, Suara 

Merdeka, Joglosemar, ada juga Kedaulatan Rakyat.  

Mengenai publisitas produk, Ndayu Park biasanya 

mempublikasikan produknya baik objek wisata maupun produk-produk 

olahannya saat melakukan gathering. Selain itu, Ndayu Park juga giat 

mengunggah publikasi produk-produknya melalui media sosial resminya. 

Ndayu Park sering melakukan lobbying kepada para target 

marketingnya. Bahkan, menurut bagian marketingnya, kegiatan ini 

dilakukan secara rutin dan terprogram. Target marketing utama Ndayu Park 

dalam melakukan lobbying adalah sekolah-sekolah. Biasanya, dalam satu 

sekolah Ndayu Park akan datang sebanyak tiga kali. Kedatangan pertama 

untuk melakukan perkenalan, kedatangan kedua untuk presentasi paket 

wisata, dan kedatangan ketiga unuk melakukan follow up. 

Selain press release dan lobbying, Ndayu Park juga melakukan 

konseling, yaitu dengan berkonsultasi atau berpartisipasi dalam seminar-

seminar untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDA) yang dimiliki. 

Dengan adanya sertifikasi pada tenaga kerja yang ada di Ndayu Park, 

diharapkan profesionalitas lebih terjaga sehingga pengunjung pun akan 

merasa puas dengan pelayanan yang disediakan. 

Selain poin-poin di atas, Ndayu Park juga melakukan komunikasi 

korporat, yakni dengan menghadiri acara-acara yang diadakan oleh 

perkumpulan yang memiliki kesamaan dalam berbisnis. Ndayu Park 

memiliki kebun binatang, sehingga Ndayu Park tergabung dalam 
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Perkumpulan Kebun Binatang Seluruh Indonesia (PKBSI) dan Forum 

Komunikasi Kebun Binatang Air (FKKBA). Dalam forum-forum tersebut, 

Ndayu Park dan anggota forum yang lain melakukan rapat terkait 

perkebunbinatangan. 

Dari paparan di atas, Ndayu Park melakukan seluruh aspek dalam 

hubungan masyarakat yang totalnya ada 5 poin. Meskipun dalam hal press 

release dirasa jarang menurut marketing, namun press release 

sepengetahuan peneliti hanya dikeluarkan jika memang ada yang perlu 

disampaikan melalui media pemberitaan. Melihat dokumentasi bahwa 

Ndayu Park disebut dalam media daring Joglosemar.com pada bulan April, 

peneliti menyimpulkan bahwa metode press release masih digunakan oleh 

Ndayu Park secara wajar. 

4. Pemasaran Langsung 

Pemasaran langsunug memiliki beragam bentuk seperti surat 

langsung, pemasaran jarak jauh, pemasaran interaktif dan lain – lain yang 

memiliki beberapa keunikan Kotler, Armstrong dalam (Kotler & 

Armstrong, 2008, hal. 252).  

Pemasaran langsung yang dilakukan oleh Ndayu Park yaitu 

melakukan pengiriman surat secara langsung kepada target marketingnya, 

melakukan sambungan telepon, mengirimkan surat elektronik atau e-mail, 

dan melakukan perpesanan melalui media sosial. 

Ndayu Park biasanya mengirimkan surat kepada target marketing 

yang berisi paket lengkap media promosi. Target utama Ndayu Park adalah 
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sekolah-sekolah dan instansi-instansi. Pengiriman surat itu dilakukan dari 

pintu ke pintu untuk menjalin kedekatan dengan calon konsumen. 

Penggunaan telepon oleh Ndayu Park biasanya saat ingin 

melakukan follow up pasca dilakukan presentasi kepada targer marketing. 

Biasanya saat melakukan kunjungan promosi ke sekolah atau instansi, 

Ndayu Park meminta nomor telepon dari target-target tersebut untuk 

dilakukan follow up. 

Ndayu Park menggunakan e-mail untuk mengirim pesan, khususna 

untuk instansi-instansi. Selain e-mail, secara daring Ndayu Park juga sering 

mengecek dan merespon direct message (DM) Instagram dan pesan 

Whatsapp. Untuk di DM, biasanya pengunjung memberikan  hasil swafoto 

dan meminta untuk di-posting  ulang di akun Instagram Ndayu Park. 

Sedangkan untuk pesan Whatsapp, biasanya lebih bertanya mengenai 

outbond dan gathering. 

Dari paparan di atas, Ndayu Park cukup baik dalam menggunakan 

media-media di atas untuk melakukan pemasaran langsung. Baik dari segi 

mengirim pesan dan menerima pesan, serta memberi respon terhadap pesan. 

5. Penjualan Personal 

Penjualan personal yaitu bentuk komunikasi antar individu dimana 

penjual / wiraniaga mengajak atau menyampaikan pesannya kepada calon 

konsumen Kotler, Armstrong dalam (Kotler & Armstrong, 2008, hal. 252).  

Penjualan personal yang dilakukan oleh Ndayu Park adalah 

menghadiri perkumpulan yang memiliki kesamaan dalam hal tertentu lalu 
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mempresentasikan apa yang ada di Ndayu Park kepada partisipan dalam 

acara tersebut. Selain itu, Ndayu park sebagaimana yang telah di sebutkan 

dalam poin-poin sebelumnya, melakukan presentasi kepada target-target 

marketingnya pada kedatangan ke dua setelah perkenalan dan sebelum 

melakukan follow up. 

Dari 5 analisis diatas, Ndayu Park melakukan 4 poin dalam aspek 

periklanan, 3,5 poin dalam aspek promosi penjualan, 5 poin untuk aspek 

hubungan masyarakat, 4 poin untuk aspek pemasaran langsung, dan 1 poin 

untuk aspek penjualan personal. Dari jumlah tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa aspek yang paling dominan dari strategi komunikasi pemasaran yang 

dilakukan Ndayu Park adalah penerapan hubungan masyarakat. Sedangkan 

aspek yang paling kurang diterapkan adalah periklanan dengan presentase 

44,4%. Secara keseluruhan, penerapan strategi komunikasi pemasaran yang 

dilakukan oleh Ndayu Park ada di persentase 76%. 
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BAB V 

PENUTUP 

BAB V PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Hasil dari penelitian ini adalah adanya dampak baik yang diperoleh 

Ndayu Park dalam menerapkan strategi komunikasi pemasaran yang 

dikemukakan oleh Kotler dan Armstrong. Meskipun penerapannya tidak 

mencapai 100 persen, namun data membuktikan bahwa Ndayu Park mengalami 

peningkatan pengunjung di era new normal. 

Strategi komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh Ndayu Park yang 

pertama yaitu melakukan periklanan menggunakan baliho dan spanduk 

(dilakukan hanya saat ada event), penyebaran pamflet, penyiaran melalui 

stasiun radio, serta penggunaan media sosial. Kedua, Ndayu Park melakukan 

promosi penjualan dalam bentuk diskon, promo dalam bentuk poster, undian, 

dan kontes. Ketiga, Ndayu Park melakukan hubungan masyarakat yaitu dengan 

melakukan upaya press relation, publisitas produk, lobbying, konseling, dan 

komunikasi korporat. Keempat, Ndayu Park melakukan pemasaran langsung 

kepada calon pengunjung yaitu dengan melakukan surat menyurat, 

menggunakan sambungan telepon, mengirimkan e-mail, serta perpesanan 

melalui media sosial. Kelima, Ndayu Park melakukan penjualan personal 

dengan melakukan presentasi kepada calon wisatawan. 
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B. Saran 

1. Bagi Ndayu Park 

a. Ndayu Park bisa kembali memanfaatkan media konvensional seperti 

media cetak dan media elekronik penyiaran sebagai media promosi. 

b. Ndayu Park menggunakan papan reklame dan baliho untuk berpromosi 

agar tidak terlalu bergantung kepada dinas. 

c. Ndayu Park menambah dan mengembangkan fasilitas yang ada agar 

lebih menarik calon wisatawan. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Peneliti selanjutnya dapat meningkatkan ketelitian dalam kelengkapan 

penelitian. 

b. Peneliti selanjutnya dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan 

rujukan tanpa melupaan nilai keaslian. 

c. Peneliti selanjutnya dapat menggali lebih dalam mengenai Ndayu Park 

dari segi komunikasi atau bidang yang lain. 
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Lampiran I 

Transkip Wawancara 

Informan 1 

Nama   : Arif Setyanto 

Posisi   : General Manager Ndayu Park 

Waktu   : Senin, 15 Maret 2021 

Tempat : Ndayu Park 

 

1. Bagaimana sejarah berdirinya Ndayu Park? 

Ndayu Park menjadi objek wisata pertama di Sragen untuk konsep wisata 

pendidikan dan wisata hiburan. Dinamakan Ndayu Park dikarenakan 

lokasi objek wisata berada di desa Dayu. Ndayu Park disebut juga Ndayu 

Alam Asri merupakan objek wisata yang cocok untuk segala umur. 

Berawal dari desa yang asri, maka konsep yang diberikan oleh Ndayu Park 

adalah wisata hiburan dan pendidikan yang bernuansa alam. Ndayu Park 

berada di desa Dayu Karangmalang yang berjarak kurang lebih 7 km dari 

alun-alun Kabupaten Sragen. Kendati demikian, jalan untuk menuju ke 

Ndayu bagus dan dapat dijangkau oleh semua kendaraan seperti motor, 

mobil, hingga bus. Asal mula Ndayu Park berawal dari sang owner Bapak 

Untung yang memiliki 30 hektar sawah di desa Dayu. Kemudian diolah 

menjadi objek wisata sekitar 8 hektar. Ndayu Park memiliki persetujuan 

pembangunan pada tanggal 27 April 2007. Pembangunan tahap pertama 

yaitu menanam pepohonan dan membangun kebun binatang, kolam 

renang, kolam bebek kayuh, dan outbond. Pembangunan tahap kedua yaitu 

membangun penginapan untuk para tamu atau pengunjung. Tahap ketiga 

yaitu menyempurnakan rumah pendopo yang kemudian diresmikan pada 

tanggal 27 Mei 2008. Setelah peresmian, pada tanggal 27 November 2010 

dilanjutan dengan pembangunan area waterboom yang diresmikan pada 

tanggal 1 Januari 2011. 



 

 

2. Apakah visi dan misi dari Ndayu Park? 

Visi Ndayu Park adalah memberikan tempat hiburan baru yang bukan 

sekedar menghibur tetapi juga syarat nilai pendidikan. Misi Ndayu Park 

adalah memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus media pendidikan dan 

relaksasi baru untuk masyarakat Sragen khususnya. 

3. Siapakah yang membuat logo Ndayu Park?  

Logo Ndayu Park berbentuk rusa karena identik yang ada di Ndayu Park 

itu lembaga konservasi yang awalnya itu rusa. 

4. Ndayu Park memiliki slogan khusus?  

Khusus dari kita slogan untuk Ndayu Park yaitu taman edukasi 

5. Konsep seperti apakah yang ditawarkan Ndayu Park?  

Ini adalah taman bermain dan belajar  

6. Apa saja dampak dari pandemi yang dirasakan oleh Ndayu Park? 

Dampaknya cukup besar bagi kami. Kami itu kan tempat untuk 

mendatangkan orang, pada saat ini kan ditutup. Berarti yang saat ini 

berdampak adalah ya memang sangat berkurangnya jumlah wisatawan 

yang pertama. Yang kedua saat ini pun tempat kita juga belum bisa full 

open ya, masih ada pembatasan-pembatasan. Jadi untuk selama pandemi 

ini kita kekuatannya separuh persen separo aja. Pembatasan pada 

pengunjung yang pertama itu dulu awalnya kolam renang belum dibuka. 

Yang awal itu ditutup semua kolam renang tidak boleh buka tidak ada 

rombongan seperti itu. Untuk saat ini sudah mulai muncul Cuma masih 

ada pembatasan jumlah pengunjung untuk saat ini dibawah seribu.Mulai 

buka lagi dua bulan ini dan kebanyakan untuk kegiatan saat ini rapat rapat, 

kegiatan gethering, yang belum bisa it outbond. Tempat kita itu 

sebenarnya outbond untuk anak-anak itu jadi sama sekali belum bisa itu 

pengaruh sekolah yang belum boleh masuk. 

7. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam 

berkembangnya Ndayu Park?  

Kalo pendukungnya kita mempunyai lahan yang luas pertama itu. Kalo 

penghambatnya tempat kita terlalu terpencil kalo memang itu letaknya 



 

 

ditengah kota aksesnya lebih mudah mungkin apalagi dengan umum pasti 

lebih mudah. Penghambatnya itu. Tapi kalo untuk pendukungnya ya 

tempat kita luas mau dipake untuk acarapun masih bisa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Informan 2 

Nama   : Dewi Mirhayani 

Posisi   : Sekretaris, HRD dan GA Ndayu Park 

Waktu   : Senin, 15 Maret 2021 

Tempat : Ndayu Park 

 

1. Bagaimana struktur organisasi dalam pengelolaan Ndayu Park? 

TABEL 

2. Adakah pengurangan karyawan di masa pandemi? 

Kita tidak ada mengurangi karyawan yang ada sekarang, cuman kita 

melakukan pengurangan jam kerja. Jadi para karyawan kerjanya di shift 

ada yang hari ini ada yang besok. 

3. Apa kebijakan selama pandemi untuk karyawan Ndayu Park? 

Selama pandemi kami dari pihak atasan mengadakan vaksin untuk 

karyawan dan warga sekitar. Kami juga mengadakan cek kesehatan rutin 

seperti cek suhu tubuh untuk karyawan. 

4. Berapa jumlah wisatawan yang datang ke Ndayu Park selama pandemi? 

TABEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Informan 3 

Nama   : Krestyanto Dwi Nugroho 

Posisi   : Marketing Ndayu Park 

Waktu   : Senin, 15 Maret 2021 

Tempat : Ndayu Park 

 

1. Siapa saja wisatawan yang berkunjung Ndayu Park selama pandemi ? 

Wisatawan berkunjung rata-rata dari karanganyar, solo masih lokal saja 

2. Bagaimana perkembangan dari strategi atau promosi yang dilakukan 

Ndayu Park ?  

Sudah ada peningkatan. Cuma ya ini karna memang belum bisa maksimal 

peningkatan dari sama sekali mulai berjalan dari nol istilahnya 

peningkatan 30%. Minggu kemaren sudah bisa mencapai 50% dari total 

biasa. 

3. Bagaimana Ndayu Park mensosialisasikan pentingnya penerapan 

protokol kesehatan selama New normal ini kepada wisatawan ?  

Kalau untuk sosialisasi kita sebenarnya sudah ada program CHSE Cuma 

tempat kita baru mau proses kesitu. Karna memang beberapa komponen 

itu harus dilengkapi mulai dari standarisasinya itu masih belum sempurna. 

Kita masih proses kesitu. Untuk himbauan-himbauan kita tetap ada disana. 

Himbauan protokol kesehatan, cek suhu tubuh itu sudah ada. Kita juga 

membuat baliho besar supaya dilihat sama wisatawan dan sadar bisa 

dilaksanakan. 

 

4. Apakah Ndayu Park bekerja sama dengan media, media perss, 

ataupun pihak lain?.  

Kita beberapa kerjasama dengan media seperti koran-koran lokal seperti 

Joglosemar, Solopos trus Kedaulatan Rakyat, Suara Merdeka itu. Tapi kan 

sekarang lebih ke media sosial ya jadi kita mau ada acara program apa kita 

undang nanti kita buatkan kayak konferensi pers itu membantu promosi. 

Nanti wartawan kita undang kita hubungi. 



 

 

5. Apakah selama pandemi ini Ndayu Park  mengikuti kegiatan diluar 

Ndayu Park? 

Dari dinas pariwisata trus ada dari HPI, dispora sragen trus yang satunya 

itu PHRI (persatuan hotel dan restoran Indonesia), kita mau bergabung 

disitu menjadi anggota disitu ada nilai promosi ada hotel ada restoran. Kita 

sering iku sosialisasi terutama dari diknas maupun dari instansi swasta 

seperti HPI, disana. Dispora mengadakan pelatihan pemandu wisata, kita 

juga ikut. Pelatihan-pelatihan edukasi konsumsi, pemandu wisata sama 

cara pengolahan selama pandemi kita mewakilkan beberapa orang yang 

terkait hal tersebut. 

6. Bagaimana menurut bapak mengenai potensi Ndayu Park kedepanya 

? 

Jadi potensinya sangat baik sebenarnya disana itu. Karna memang salah 

satu taman edukasi taman belajar yang bisa berkolaborasi yang bisa belajar 

bisa bermain bisa berekreasi . dan itupun saat ini kan kita bertahan 

diedukasinya jadi kita memang tidak ada tempat untuk berswa foto itu kita 

jarang tapi untuk edukasinya kita semakin dalam. Ada peternakan kambing 

kita ada agrowisata dan itu dibutuhkan terus . sekolah itu pasti 

membutuhkan itu , jadi untuk program sekolah pasti ada . 

7. Bagaimana kondisi Ndayu Park setelah ditetapkan new normal ? 

Pengunjung sudah mulai masuk sih mbak tapi ya secara bertahap 

8. Bagaimana persiapan Ndayu Park  ke depannya? 

Ya kita pasti mempersiapkan sarana dan prasarana yang sesuai dengan 

protokol kesahatan tadi mbak. Mulai dari penataan ruangan itu kan emang 

dirubah total iu yang biasanya kapasitasnya 100 menjadi 50 dan kita punya 

hanya beberapa pendopo kan jadi nilai jualnya kita tinggikan tapi fasilitas 

kita tambahi. Mulai dari contoh penataan protokol kesehatan dan lain 

sebagainya harus benar benar kita tata karna memang dari dinas sendiri 

kalo mau ada acara disana itu harus bener-bener ketat protokol kesehatan 

tidak bisa sembarangan.  



 

 

9. Apakah Ndayu Park pernah mengiklan di koran? Jika pernah di 

Koran apa? Apakah arsip koran iklan Ndayu Park masih ada? 

Untuk koran dulu pernah dimuat di solo pos. Kalau untuk sekarang kita 

pakenya dikoran digital seperti joglosemar. 

10.  Apakah Ndayu Park pernah mengiklan majalah? Jika pernah 

majalah apa? Apakah ada arsipnya? 

Kalo majalah jarang kami. Pernah ada tapi dari dinas. Bentuk majalahnya 

ya dari dinas itu. 

11. Apakah ndayupark mengiklan melalui papan reklame? Jika pernah, 

di mana saja papan reklame iklan Ndayu Park? Apakah ada fotonya? 

Di kota ada banyak, tapi dari dinas. Kita ngga bikin sendiri. dinas yang 

punya. 

12. Apakah Ndayu Park pernah mengiklan melalui baliho? Jika pernah, 

di mana saja baliho iklan Ndayu Park? Apakah ada fotonya? 

Baliho sekarang sudah jarang, jika ada itu dari Dinas yang buat. Kalau 

kami bikin hanya pas ada event saja. 

 

13. Apakah ndayupark mengiklan melalui spanduk? Jika pernah, di mana 

saja spanduk iklan Ndayu Park? Apakah ada fotonya? 

Kalau spanduk kami biasanya buat kalau mau ada event saja. Kalau ngga 

ada event ngga bikin. 

14. Apakah ndayupark mengiklan melalui Pamflet? Jika pernah, ke mana 

saja Ndayu Park menyebar pamflet? Apakah ada fotonya? 

Kalau pamflet kami ada. Pamflet paket wisata di Ndayu Park. 

15. Apakah pernah Ndayu Park mengiklan di stasiun TV? TV mana saja? 

Dulu pernah. TATV. Tapi mereka liputan di Ndayu Park sama Koki Cilik 

bikin acara di Ndayu Park. 

16. Apakah Ndayupark pernah mengiklan di stasiun radio? Radio mana 

saja? 



 

 

Paling iklan di radio lokal sragen. Pernah juga diundang di RRI Solo. 

Ndayu Park juga punya radio sendiri tapi jangkauannya lokal sragen khusus 

promosi aja. Namanya Ndayu Park FM 

17. Apakah Ndayu Park pernah memberlakukan diskon? Diskon apa? 

Apakah ada gambarnya? 

Pernah. Ndayu Park melakukan kerjasama dengan telkomsel dengan 

memberikan diskon 10%  untuk tiket masuk. Kerjasama dengan telkomsel 

dengan sms broadcast/sms blast disebar bareng gitu. 

18. Apakah Ndayu Park pernah memberlakukan promo? Promo apa? 

Apakah ada gambarnya? 

Kalau dulu awal-awal kita sering nyebar brosur di manahan solo. Kita juga 

bikin stand gitu kalau diundang acara dinas biasanya. 

19. Apakah Ndayu Park pernah mengadakan undian? Undian dalam 

bentuk apa? Apakah ada gambarnya? 

Ada. Ndayu Park dulu sering ngadain doorprize undian seminggu sekali. 

Ada hadiahnya beda-beda. Pakai kupon dari tiket masuk. 

20. Apakah Ndayu Park pernah mengadakan kontes? Kontes apa? 

Apakah ada gambarnya? 

 

21. Apakah Ndayu Park pernah melakukan press release? 

Kita jarang bikin press release, kalau bikin press release biasanya lewat 

wartawan paling sering joglosemar. Itu pun online sekarang. 

22. Apakah Ndayu Park pernah melakukan publisitas produk? 

Pernah mbak. Kalau ada acara gathering kita biasanya ikut 

mempromosikan produk hasil olahan Ndayu Park seperti produk rumah roti 

donat kentang kayak diacara dinas kita pernah. Di media sosial juga kita 

promosikan. 

23. Apakah Ndayu Park pernah melakukan Lobbying? 

Sering dan terprogram. Yang paling rutin ya ke sekolah-sekolah. Seperti 

terakhir itu kita ngelobby di sekolahan di sd gontor dan tebu ireng 

Jombang. Biasanya tiga kali kunjungan. Kunjungan pertama kami 



 

 

perkenalan dulu, kalau diterima baru kita presentasi promosi paket wisata 

yang ada di Ndayu Park. Yang ketiga baru ngefollow up sekalian ngelobby 

calon pengunjung. 

24. Apakah Ndayu Park pernah melakukan konseling? 

Pernah. Kita konseling ke HPI terkait bidang pemandu wisata karna kita 

kan kendalanya ditenaga SDM pemandu wisata. Kita juga pernah konsul ke 

dinas terkait sertifikasi kompetensi, akhinya kami semua karyawan 

diundang untuk ikut kesini. Jadi pemandu wisata yang ada di Ndayu Park 

sudah bersertifikasi. CHSE namanya. Kita juga diundang dinas terkait 

pengelolaan tata kelola wisata. 

25. Apakah Ndayu Park pernah melakukan komunikasi korporat? 

Pernah. Jadi kami presentasi di depan perusahaan gitu. Kemarin kami baru 

pulang dari Bali. Acara PKBSI (perkumpulan kebun binatang seluruh 

indonesia) promosi kebun binatang se indonesia. Yang hadir diacara 

biasanya tim marketing. jadi nanti kegiatannya seperti ini, sama-sama 

promosi juga. Nanti rapat habis itu presentasi. Trus ada acara FKKBA 

(forum komunikasi kebun binatang air) begitu. Jadi media promosinya 

yang untuk komunikasi korporat seperti itu mbak. Roadshow jawa tengah. 

26. Apakah Ndayu Park pernah mengirimkan Surat secara langsung 

terkait objek wisata kepada pihak lain? Kepada siapa saja? 

Bagaimana responnya? 

Itu rutinitas kami. Pengiriman surat, brosur, serta media promosi ke 

sekolah-sekolah atau instansi. Biasanya dalam bentuk paket lengkap kami 

kirimkan door to door. 

27. Apakah Ndayu Park pernah melakukan Telepon kepada pihak lain 

terkait objek wisata? Kepada siapa saja? Bagaimana responnya? 

Kalau telfon kita juga sering. Ketika kunjungan promosi ke sekolah atau 

instansi itukan kita minta nomor telfon. Biasanya kita followup lewat 

telfon. 



 

 

28. Apakah pernah Ndayu Park ada di program live di Televisi atau 

radio? Di TV atau radio mana? Ada tanya jawab kepada penonton? 

Bagaimana responnya? 

Dulu sering di radio Ndayu Park sendiri. sampai mengundang pembicara 

untuk mengisi di radio Ndayu Park. tapi sekarang ditutup terkait perizinan 

frekuensi. 

29. Apakah Ndayu Park pernah mengirim / menerima Email terkait objek 

wisata di Ndayu Park? 

Kalau email biasanya hanya mengirim ke instansi. 

30. Seberapa sering Ndayu Park membalas komentar atau DM di media 

sosial terkait objek wisata Ndayu Park? 

Sering. Banyak pengunjung tanya apakah sudah buka atau belum. Terkait 

harga tiket masuk dan paket wisata. Ada juga beberapa yang mengirim DM 

meminta memposting fotonya di akun media sosial Ndayu Park. 

31. Seberapa sering Ndayu Park membalas atau mengirim pesan melalui 

WA terkait objek wisata Ndayu Park? 

Banyak sering mbak. Paling banyak itu sekolah. Biasanya nanya-nanya 

outbond sama gathering. Biasanya kita juga nyampaikan informasi lewat 

status wa supaya guru-guru sekolah tau informasi terbaru. 

32. Apakah Ndayu Park pernah melakukan Presentasi kepada calon 

wisatawan? Kemana saja? 

Paling sering ya sekolah. Itu kegiatan rutinitas terprogram marketing. 

biasanya kunjungan ke 2 baru bisa presentasi. Kunjungan pertama 

perkenalan dulu. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Informan 4 

Nama   : Devi Novitasari 

Posisi   : Humas dan CS Ndayu Park 

Waktu   : Senin, 15 Maret 2021 

Tempat : Ndayu Park 

 

1. Bagaimana strategi Ndayu Park selama pandemi ini dalam menarik  

wisatawan datang? 

2. Promosi apa yang di lakukan selama New normal oleh Ndayu Park ?  

Ya tadi kita buat event-event yang kecil kayak wedding itu. Jadi wedding 

itu awalnya itu kita membuat event, kita mengumpulkan beberapa vendor-

vendor wedding kita undang nanti kita buat acara fotografi disitu nanti 

setelah itu kita jual bareng-bareng. Jadi kita kerja sama dengan vendor-

vendor. Kemaren itu ada 5 vendor mulai dari dekorasi, konsumsi dan 

sebagainya sengaja kita undang. 

3. Media apa saja yang digunakan Ndayu Park dalam melakukan 

promosi selama pandemi ?  

Selama pandemi kita memaksimalkan media sosial yang ada ya mbak. 

Kayak instagram. Kita mulai aktif posting di instagram. Bahkan kami juga 

mengundang orang buat bikin video estetik mbak. 

4. Apakah di Ndayu Park ada humasnya? 

Untuk saat ini Cuma 1 orang yaitu saya sendiri. saya juga merangkap jadi 

Csnya 

5. Sebelum pandemi bagaiamana promosi yang dilakukan Ndayu 

Park? 

Jadi sebelum pandemi promosi kita luar biasa mbak, media sosial, door 

to door, jadi intinya ada lima di tempat kami ya. Media sosial kita pake 

trus door to door ini yang paling kita kenceng door to door ini. Sales kita 

langsung kunjungan setiap hari. Seharinya haru ada target 8 kunjungan. 

Sales caal. Jadi itu kita setiap daerah ada. Di jawa timur ada di soloraya 

juga ada. Jadi kita rolling terus setiap minggu jadi setiap hari kita jalan. 



 

 

Dari itu yang kita bisa lumayan dikenali dan karna memang di sekolah-

sekolah itu ada guru yang aktif di media sosial ada juga yang bener-bener 

gatau teknologi. Tujuan kita ya di outbond tadi . jadi sekolah itu harus 

benar-benar dikunjungi. Karena sekolah itu pasti setiap tahun ada acara 

yang acara dua kali ada yang tiga kali. Trus media cetak yang wartawan 

tadi.  Trus ikut komunitas-komunitas wisata tadi. Yang satu itu memang 

kita secara berkala secara rutin itu melakukan csr. Kayak saat ini kita 

mengadakan vaksin kerjasama dengan kodim. Sama dulu itu ada bantuan 

apa ya istilahnya berbagi sembako-sembako yang kita sebar dampak dari 

pandemi. Sama itu kemarin kita kontrafit itu obat dari pemerintah herbal 

kita jual dengan harga murah. Saat ini juga kita sama tim crs nya 

membentuk tim bola sebagai nilai promosi kita. Nanti kita kan ikut 

pertandingan dengan Solo dengan Karanganyar. Selain itu juga rutin 

membersihkan dan menyemprotkan cairan desinfektan dan 

menghadirkan Peduli Lindungi, baliho protokol kesehatan. Sebagaimana 

sekarang promosinya bukan hanya bener-bener media sosial. Dengan kita 

mengikuti berbagai pertandingan bisa promosi bisa dikenal. Sehingga 

masyarakat atau khalayak tau kalau ada Ndayu Park dan ternyata aktif. 

6. Bagaimana dinas Sragen mempromosikan Ndayu Park? 

Bagian dinas sragen yang terutama dispora itu . dispora itu sangat 

membantu kami lewat mengadakan acara terus ada yang namanya 

kemarin itu dia programnya simpati. Itu jadi sebuah jaringa media sosial 

yang terintegrasi dengan objek wisata yang ada di sragen jadi 

mempromosikannya bareng . itu namanya simpati. Kita juga terlibat 

dalam pembuatan saat pandemi itu. 

 

  



 

 

 



 

 

Lampiran II 

Foto Dokumentasi 

Wawancara dengan Marketing Ndayu Park 

 

 

Wawancara dengan Humas dan CS Ndayu Park 



 

 

 

 Wawancara dengan Sekretaris,  Sekretaris, HRD dan GA Ndayu Park 

 

 

Logo Objek Wisata Ndayu Park   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Struktur Organisasi di Ndayu Park



 

 

Daftar Riwayat Hidup 

 

Nama       : Nur Alfiyah 

NIM      : 161211036 

e-mail     : alfiyahn33@gmail.com 

No. HP    : 085225259119 

Alamat     : Karangmalang, Sragen 

Riwayat Pendidikan   : 

1. SDIT Hidayatullah Kota Bengkulu (2004-2010) 

2. MTsN1 Kota Bengkulu (2010-2013) 

3. MA Al-Azhar Jombang (2013-2016) 

Pengalaman Organisasi: HMJ KPI (2018-2019) 

Nama Ayah    : Dwi Harjanto 

Nama Ibu    : Partiyem 

Pekerjaan Orang Tua   : Wiraswasta 

 


