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BAB IX 

STRATEGI PROMOSI JASA 

 
1. PERANAN PROMOSI 

Promosi bukan saja berfungsi sebagai alat komunikasi antara perusahaan 

dengan konsumen, melainkan juga sebagai alat untuk mempengaruhi konsumen. 

2. BAURAN PROMOSI 

1. ADVERTISING (Periklanan)  

Merupakan komunikasi impersonal. Terdapat beberapa tujuan periklanan 

yaitu sebagai berikut: 

a. Iklan yang bersifat memberikan informasi (Informative Advertising), 
adalah iklan yang secara panjang lebar menerangkan produk jasa dalam 
tahap perkenalan untuk menciptakan permintaan atas produk tersebut. 
Contoh, iklan bank syariah yang baru berdiri dan menjelaskan tentang sistem 

operasi produk jasa yang ditawarkan. 
b. Iklan membujuk (Persuasive Advertising), adalah iklan yang digunakan 

dalam situasi persaingan untuk menciptakan permintaan produknya 
melawan merek yang lain. Contoh: Perusahaan Asuransi Takaful mengiklankan 

kelebihan-kelebihan produknya dibanding dengan perusahaan asuransi 

konvensional. 

c. Iklan pengingat (Reminder Advertising), adalah iklan yang diluncurkan 
saat produk mencapai tahap kedewasaan tujuannya agar konsumen selalu 
ingat akan produk tersebut. Contoh: perusahaan penerbangan Garuda Indonesia 

mengingatkan, bahwa sekarang lebih baik meskipun usianya sudah mapan. 

d. Iklan pemantapan (Reinforcement Advertising), adalah iklan yang 
berusaha meyakinkan pembeli bahwa mereka telah mengambil pilihan 
yang tepat. Contoh: lembaga pendidikan Primagama mempublikasikan bahwa 80% 

siswanya diterima di PTN.  
 

Pilihan media yang dapat digunakan untuk melakukan pengiklanan: 

1. Surat Kabar (Kompas, Jawa Pos, Suara Merdeka, Surya). 
2. Majalah (Tempo, Gatra, Trubus, Hidup). 
3. Radio (Wijaya Kusuma FM, Moderato FM, DCS FM). 
4. Televisi (RCTI, Trans TV, Indosiar, TV 7, JTV). 
5. Papan Reklame (Spanduk, Baliho, Bando jalan). 
6. Direct Mail (E-mail, Surat). 
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2. PERSONAL SELLING 

Personal Selling mempunyai peranan penting dalam pemasaran jasa, karena: 

1. Interaksi secara personal antara penyedia jasa dan konsumen sangat penting. 
2. Jasa tersebut disediakan oleh orang bukan oleh mesin. 
3. Orang merupakan bagian dari produk jasa. 

Sifat personal selling dikatakan lebih luwes karena tenaga penjual dapat 

secara langsung menyesuaikan penawaran dengan kebutuhan dan perilaku masing-

masing calon pembeli. Selain itu, tenaga penjual juga dapat segera mengetahui 

reaksi calon pembeli terhadap penawaran penjualan, sehingga dapat mengadakan 

penyesuaian-penyesuaian di tempat saat itu juga. 

Pada periklanan melalui media, pesan yang disampaikan ditujukan 

kepada orang-orang yang sebenarnya bukan prospek (calon pembeli/pengguna), 

sebaliknya melalui personal selling, perusahaan sudah berhadapan dengan calon 

pembeli potensial. 

3. SALES PROMOTION 

Adalah semua kegiatan yang dimaksudkan untuk meningkatkan arus 

barang atau jasa dari produsen sampai pada penjualan akhirnya. Point of sales 

promotion terdiri dari brosur, information sheets, dan lain-lain. 

Sales promotion dapat diberikan kepada: 

1. Customer, berupa free offers, samples, demonstrations, coupons, cash 
refunds, prized, contest (lomba), dan warranties (garansi). 

2. Intermediaries (penyalur), berupa free goods, discount, advertising 
allowances, cooperative advertising, distribution contests, awards. 

3. Sales force (salesman), berupa bonus, penghargaan, contest dan hadiah 
buat tenaga penjual terbaik (prized for best performer). 

 
4. PUBLIC RELATION (PR) 

Public relation merupakan kiat pemasaran penting lainnya, dimana 

perusahaan tidak harus berhubungan dengan pelanggan, pemasok dan penyalur, 

tetapi ia juga harus berhubungan dengan kumpulan kepentingan publik yang lebih 

besar. Public Relation sangat peduli terhadap beberapa tugas pemasaran, yaitu 

antara lain: 

� Membangun image (citra) 
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� Mendukung aktifitas komunikasi lainnya 
� Mengatasi persoalan dan isu yang ada 
� Memperkuat positioning perusahaan 
� Mempengaruhi publik yang spesifik 
� Mengadakan launching untuk produk/jasa baru. 

 

Program Public Relation antara lain yaitu: 

� Publikasi 
� Events 
� Hubungan dengan investor 
� Exhibitions/pameran 
� Mensponsori beberapa acara. 
 

5. WORD OF MOUTH 

Pelanggan yang puas atau tidak puas akan berbicara kepada temannya 

tentang pengalamannya dalam menerima jasa tersebut, sehingga word-of-mouth 

ini sangat besar pengaruhnya dan dampaknya terhadap pemasaran jasa 

dibandingkan dengan aktivitas komunikasi lainnya. 

6. DIRECT MARKETING 

Merupakan elemen terakhir dalam bauran komunikasi/promosi. Terdapat 6 

area dari direct marketing, yaitu: 

� Direct mail 
� Mail order 
� Direct response 
� Direct selling 
� Telemarketing 
� Digital marketing 
 

3. LANGKAH PENGEMBANGAN KOMUNIKASI/PROMOSI 
YANG EFEKTIF 

Untuk mengembangkan komunikasi yang efektif, maka diperlukan suatu 

program dengan sekitar 8 langkah (Kotler, 1995), yaitu: 

MENGIDENTIFIKASIKAN TARGET AUDIENCE 
Dalam tahap ini kita menentukan siapa target audience kita, target 

audience bisa merupakan individu, kelompok masyarakat khusus atau umum. Bila 
perusahaan telah melakukan segmentasi dan targeting, maka segmen itulah yang 
menjadi target audience. 
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MENENTUKAN TUJUAN KOMUNIKASI 
Setelah mengetahui target audience dan ciri-cirinya, maka kemudian 

dapat menentukan tanggapan atas apa yang dikehendaki. Perusahaan harus 
menentukan tujuan komunikasinya, apakah untuk menciptakan kesadaran, 
pengetahuan, kesukaan, pilihan, keyakinan atau pembelian. 

 
MERANCANG PESAN 

Kemudian perusahaan harus menyusun pesan yang efektif. Idealnya 
suatu pesan harus mampu memberikan perhatian (Attention), menarik (Interest), 
membangkitkan keinginan (Desire), dan menghasilkan tindakan (Action), yang 
kesemuanya dikenal sebagai metode AIDA. 
Pesan yang efektif harus dapat menyelesaikan 4 masalah, yaitu: “HOW”, 
“WHAT”, “ WHEN” dan “WHO”. 
 
MENYELEKSI SALURAN KOMUNIKASI 

Perusahaan harus menyeleksi saluran-saluran komunikasi yang efisien 
untuk membawakan pesan. Saluran komunikasi itu bisa berupa komunikasi 
personal ataupun non personal. 
 
MENETAPKAN JUMLAH ANGGARAN PROMOSI 

Menetapkan anggaran sangatlah penting karena menentukan 
menggunakan media apa, tergantung pada anggaran yang tersedia. Ataukah 
perusahaan berorientasi pada pencapaian sasaran promosi yang akan dicapai 
sehingga sebesar itulah anggaran yang akan berusaha disediakan. 
 
MENENTUKAN BAURAN PROMOSI 

Langkah berikutnya setelah menetapkan anggaran promosi adalah 
menentukan alat promosi apa yang akan digunakan, apakah melalui: advertising, 
personal selling, sales promotion, atau public relation dan lain-lain (atau bauran 
dari berbagai perangkat tersebut). 
 
MENGUKUR HASIL-HASIL PROMOSI 

Setelah merencanakan promosi, perusahaan harus mengukur dampaknya 
pada target audience, apakah mereka mengenal atau mengingat pesan-pesan yang 
diberikan. Berapa kali melihat pesan tersebut, apa saja yang masih diingat, 
bagaimana sikap mereka terhadap produk jasa tersebut, dan lain-lain. 
 
MENGELOLA DAN MENGKOORDINASI PROSES KOMUNIKASI 

Karena jangkauan komunikasi yang luas dari alat dan pesan komunikasi 
yang tersedia untuk mencapai target audience, maka alat dan pesan komunikasi 
perlu dikoordinasikan. Karena jika tidak, pesan-pesan itu akan menjadi lesu pada 
saat produk tersedia, pesan kurang konsisten atau tidak efektif lagi. Untuk itu 
perusahaan harus mengarahkan pada penerapan konsep komunikasi pemasaran 
yang terkoordinasi. 
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4. CONTOH KASUS: PRAKTIK STRATEGI PROMOSI HOTEL 
SHANGRI-LA JAKARTA 

Guna memberikan gambaran yang lebih jelas tentang strategi promosi 

jasa, berikut akan kita ulas strategi promosi yang diterapkan oleh sebuah hotel 

terkemuka di Jakarta, yaitu Hotel Shangri-la. Keputusan bauran promosi yang 

dilaksanakan oleh hotel Shangri-la Jakarta meliputi kegiatan periklanan, penjualan 

perorangan, promosi penjualan, dan hubungan masyarakat. Dimana dalam 

melaksanakan bauran promosinya, Hotel Shangri-la Jakarta menganggap bahwa 

kegiatan ini memiliki kredibilitas yang tinggi, yaitu tampak lebih otentik dan lebih 

dapat dipercaya bagi pembaca/konsumen daripada iklan. 

 

1. PERIKLANAN (ADVERTISING) 

Tujuan pokok dari kebijaksanaan periklanan adalah memberikan informasi secara 

rutin tentang kegiatan-kegiatan perusahaan serta jasa-jasa yang tersedia. Hal ini 

diarahkan untuk pemantapan citra hotel kepada masyarakat luas. Kegiatan 

periklanan Hotel Shangri-la Jakarta dilakukan melalui surat kabar, majalah,  in 

house advertising, specialty advertising, guide books, dan directories. 

 
Surat Kabar 
Hotel Shangri-la Jakarta menggunakan media surat kabar untuk kegiatan 
periklanannya dengan tujuan menarik konsumen potensial untuk pasar nasional, 
dimana sasarannya adalah kota-kota besar. Adapun surat kabar yang digunakan 
oleh Hotel Shangri-la Jakarta sebagai media iklannya adalah The Jakarta Post, 
Kompas, Suara Pembaharuan, Media Indonesia, Indonesia Time dan sebagainya. 
 
Majalah 
Majalah yang digunakan oleh Hotel Shangri-la Jakarta adalah Femina, Dewi, 
Discover Indonesia, Newsweek, Times dan sebagainya. Penggunaan majalah 
sebagai salah satu media periklanan Hotel Shangri-la Jakarta didasarkan pada 
keungulan majalah, yaitu tata warna pada majalah lebih bervariasi sehingga akan 
tampak lebih menarik dan dapat lebih menunjukkan image Hotel Shangri-la 
Jakarta sebagai suatu hotel bertaraf internasional berbintang lima. Sebagian besar 
periklanan Hotel Shangri-la Jakarta melalui media ini disalurkan melalui rubrik 
fashion yang ada pada majalah-majalah seperti Femina, dan Dewi. Dimana 
pemotretan mode dilakukan di beberapa restoran ataupu lokasi lainnya di dalam 
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Hotel Shangri-la Jakarta. Selebihnya merupakan konsep iklan murni, yang 
berusaha menawarkan jasa pelayanan Hotel Shangri-la Jakarta. 
 
In House Advertising 
Adalah merupakan cara promosi yang dilakukan di dalam lingkungan hotel, 
dimana semua barang promosi yang ada diletakkan pada tempat yang strategis, 
seperti lobby hotel, lift, kamar hotel, restoran dan tempat-tempat lainnya yang 
menjadi pusat lalu lintas para tamu. Bentuknya berupa perlengkapan kamar, 
seperti key holders, handuk, sabun, gelas, asbak dengan logo Hotel Shangri-la 
Jakarta ataupun rack folders yang memuat poster-poster atau brosur-brosur 
tentang tarif kamar, dan fasilitas hotel yang disediakan oleh hotel. 
 
Outdoor Advetising 
Berupa billboard di muka hotel, juga neon sign di lobby hotel dan poster-poster 
yang ditempel di biro-biro perjalanan dan perusahaan penerbangan. 
 
Specialty Advertising 
Yaitu berupa hadiah sebagai sarana pelengkap promosi yang diberikan untuk 
kenang-kenangan bagi para tamu. Misalnya: ballpoint, tas, T-shirt, dan note pad 
yang semuanya disertai, dengan logo Hotel Shangri-la Jakarta. 
 
2. PENJUALAN PERORANGAN (PERSONAL SELLING) 

Aktifitas personal selling di Hotel Shangri-la Jakarta terbagi atas 2 yaitu 

eksternal personal selling dan in house selling/internal selling.  

Eksternal personal selling dilakukan dengan sales call, yang artinya berupa 
kegiatan seorang sales executive dalam menawarkan produk hotel secara langsung 
di tempat calon konsumen. Tugas utama seorang sales call adalah membina 
hubungan baik dengan pelanggan lama potensial, dan mencari calon pelanggan 
baru. Untuk itu mereka dibekali special discount rate.  
 
In house/internal selling merupakan kegiatan personal selling yang dilakukan di 
dalam hotel, dimana seluruh karyawan hotel dapat berperan sebagai penjual yaitu 
dengan memberikan pelayanan terbaik kepada tamu sejak mereka tiba sampai 
pada saat mereka meninggalkan hotel, sehingga tercipta kesan yang baik atas 
pelayanan yang diberikan hotel. 

 
3. PROMOSI PENJUALAN  (SALES PROMOTION) 

Kegiatan promosi penjualan yang dilakukan  oleh Hotel Shangri-la Jakarta adalah 

berupa: 

Consumers Promotion, yaitu merupakan kegiatan promosi yang ditujukan 
kepada konsumen akhir, yaitu dengan memberikan promotion gifts dan special 
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discounts. Dimana promotional gifts diberikan kepada tamu-tamu VIP atau para 
tamu potensial dengan memberikan sejumlah hadiah kecil, biasanya berupa bunga, 
buah-buahan, T-shirt, diary, document holder, kue ulang tahun atau kue 
pernikahan. Sedangkan pemberian special discount dilakukan pada periode 
tertentu seperti: saat hari libur, hari raya dan lainnya. Hal ini dilakukan agar Hotel 
Shangri-la Jakarta dapat menyerap tamu yang datang berlibur. 
 
Trade promotion, adalah promosi yang ditujukan kepada agen biro perjalanan. 
Promosi ini dilakukan agar mereka bersemangat dalam membantu perusahaan di 
dalam menjual produk hotel. Promosi ini dilakukan dengan mengadakan 
pertemuan dengan para agen perjalanan utama untuk memberikan product 
knowledge bagi mereka sebagai pegangan dalam usaha menjual produk Hotel 
Shangri-la Jakarta, juga pemberian komisi dan bonus yang menarik. 
 
Sales Force Promotion, merupakan kegiatan yang ditujukan kepada para 
wiraniaga Hotel Shangri-la Jakarta, dengan memberikan tunjangan, seperti: 
tunjangan kesehatan, asuransi, makan, dan tunjangan hari raya. 
 
4. HUBUNGAN MASYARAKAT (PUBLIC RELATION) 

Kegiatan public relation yang dilakukan oleh Hotel Shangri-la Jakarta adalah: 

Hubungan Pers, kegiatan ini dilakukan dengan melakukan surat menyurat ke 
berbagai media yang dapat memuat berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi 
di Hotel Shangri-la Jakarta , membina hubungan baik dengan Persatuan Wartawan 
Indonesia (PWI) dan juga mengadakan konferensi pers setelah pelaksanaan acara-
acara penting di Hotel Shangri-la Jakarta. 
 
Publisitas produk, dalam kegiatan ini public relation Hotel Shangri-la Jakarta 
memuat peristiwa-peristiwa yang diadakan di Hotel Shangri-la Jakarta di majalah 
atau surat kabar yang dapat menarik konsumen, juga melakukan hubungan 
langsung dengan para tamu yang datang ke hotel. 
 
Komunikasi Perusahaan, kegiatan ini dilakukan dengan mengadakan pertemuan 
bersama dengan agen biro perjalanan dan perusahaan komersial guna memberikan 
informasi terbaru dari Hotel Shangri-la Jakarta. Selain itu, juga bisa dilakukan 
dengan menjadi sponsor suatu kegiatan, baik yang diadakan di dalam lingkungan 
hotel maupun di luar. 
 
Lobbying, kegiatan ini dilakukan dengan membina hubungan baik dengan 
departemen-departemen pemerintah dan kedutaan asing dalam usahanya 
memberikan informasi kepada mereka tentang Hotel Shangri-la Jakarta. 
(Lupiyoadi, 2001:107-114) 
 
 


