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ABSTRAK 

 

A. Nurwahyuni. Komunikasi Pemasaran Wisata Pantai (Studi Kasus Pada 

Objek Wisata Pesona Tanjung Malaha Kec. Samaturu Keb. Kolaka Sulawesi 

Tenggara). 

(Dibimbing oleh Syukri dan Wardah). 

 

Strategi komunikasi pemasaran merupakan salah satu faktor yang sangat 

mempengaruhi jumlah pengunjung di suatu obyek wisata karena merupakan suatu 

rancangan bagaimana mempengaruhi masyarakat dengan berbagai cara sehingga 

masyarakat mengetahui, kemudian tertarik hingga berkunjung dan bahkan 

berkunjung kembali bagi wisatawan yang sudah pernah berkunjung di Pantai 

Tanjung Malaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi komunikasi 

pemasaran pariwisata di Pantai Tanjung Malaha Kabupaten Kolaka. Penelitian ini 

merupakan penelitian deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan 

wawancara. Hasil penelitian strategi komunikasi pemasaran yang digunakan di 

Pantai Tanjung Malaha yaitu (1) iklan, melalui media sosial seperti instagram, 

facebook dan tiktok; (2) penjualan tatap muka, yaitu penyebaran pamflet dan 

brosur serta diadakannya sosialisasi ke masyarakat setempat. (3) promosi 

penjualan, seperti free ticket untuk pengungjung yang sedang berulang tahun serta 

menerapan tarif tiket yang murah; (4) hubungan masyarakat dan publisitas, 

strategi hubungan masyarakat yang dilakukan pengelola bersama pemerintah 

setempat yaitu diadakannya kegiatan yang melibatkan masyarakat setempat seperti 

mengadakan perlombaan, strategi publisitas yang diterapkan yakni berupa 

hubungan pers. (5) penjualan langsung, yakni merekomendasikan Pantai Tanjung 

Malaha kelingkungan sekitar. Selain itu, beberapa faktor penghambat dalam 

komunikasi pemasaran Pantai Tanjung Malaha yaitu : terbatasnya kegiatan 

pengelola dalam memasarkan objek wisata, minimnya penerapan teknik 

informatif, masih terkendala dalam menerapkan teknik persuasif, minimnya 

anggaran, kurangnya pengetahuan pariwisata. Selain faktor penghambat terdapat 

pula faktor pendukung meliputi : media sosial dan event-event. 

 

Kata Kunci : komunikasi pemasaran 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Peran komunikasi pemasaran menjadi semakin penting dalam 

pengembangan sektor pariwisata pada saat ini. Pentingnya komunikasi pemasaran 

bagi sebuah pariwisata, membuat banyak pihak pariwisata mulai menerapkan 

komunikasi pemasaran dengan tujuan agar dapat menarik perhatian masyarakat. 

Komunikasi merupakan salah satu aspek yang mudah berkembang dan memicu 

perkembangan. Melalui kontak interpersonal, kita berkomunikasi dengan orang 

lain, mengenal mereka dan diri kita sendiri, dan memahami klien, serta 

memberikan pengalaman terbaik 

(Wati, 2019)  menjelaskan bahwa seiring dengan meningkatnya industri 

pariwisata saat ini, tidak mudah dalam menarik wisatawan dan terdapat persaingan 

yang cukup sengit dalam mendapatkan destinasi wisata. Persaingan yang ketat 

menimbulkan pengelola usaha di bidang pariwisata menawarkan banyak pilihan 

kepada wisatawan, sehingga pariwisata ini perlu memenangkan persaingan agar 

dapat dipilih oleh mayoritas pengunjung. Cara untuk memenangkan persaingan 

adalah dengan urutan strategi, logistik, atau prosedur organisasi, seperti penerapan 

hubungan pemasaran di bidang pariwisata untuk menarik wisatawan dan mencapai 

keunggulan komparatif, praktik pemasaran yang tidak terlepas dari komunikasi 

adalah promosi dan periklanan (Wati, 2019). 

Komunikasi pemasaran memegang peranan yang sangat penting bagi 

perusahaan karena tanpa komunikasi konsumen maupun masyarakat secara 
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keseluruhan tidak akan mengetahui keberadaan produk di pasar. Dalam 

komunikasi pemasaran dikenal istilah dengan konsep 4P, bagian utama yakni 

product (produk), place (tempat), price (harga), promotion (promosi) 

(Firmansyah, 2020). Konsep dasar 4P dalam bauran pemasaran untuk pertama 

kalinya diperkenalkan E.Jerome Mc.Carthy, yang kemudian dikembangkan oleh 

Philip Kotler. Selanjutnya promotion sendiri dikembangkan lagi menjadi 

advertising, public relations, personal selling dan sales promotions. Promosi 

merupakan salah satu dari 4 (empat) elemen bauran pemasaran 4P yang 

merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu program pemasaran.  

Komunikasi pemasaran tidak hanya digunakan dalam proses jual beli pada 

perusahaan, tetapi juga dapat menjadi kegiatan promosi atas industri pariwisata 

dari suatu negera. Melihat kontribusi pendapatan dari industri pariwisata terhadap 

pendapatan asli daerah masing-masing. Negara yang mengelola industri 

pariwisata, dan khususnya yang memiliki kapasitas popular dan terampil, dapat 

menjadi industri pariwisata yang menyumbang pendapatan devisa dalam jumlah 

besar (Wati, 2019). 

Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki banyak destinasi wisata 

yang eksotis dan memukau. Memiliki kekayaan alam, budaya, dan adat istiadat 

yang berbeda dan menjadi modal utama dalam kepariwisataan (Firawan & 

Suryawana, 2016). Terkenal dengan pariwisata budayanya (cultural tourism) telah 

terbukti banyak menarik wisatawan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik 

Indonesia ada sebelas provinsi yang paling sering dikunjungi para turis adalah 

Bali, Jawa Barat, Jawa Tengah Jawa Timur, DKI Jakarta, Sumatera Utara, 
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Lampung, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sumatera Selatan, Banten dan 

Sumatera Barat (Simanjuntak et al., 2017). Dengan sejuta keindahan alam, kultur, 

dan banyaknya warisan leluhur Indonesia yang orisinil menjadi nilai lebih bagi 

Indonesia. Setiap daerah di Indonesia memiliki objek wisata yang unik dan 

berbeda-beda, sehingga dapat dijadikan karakteristik di setiap daerah tersebut. 

Sebagian besar wilayah Kolaka merupakan perairan (laut), sekitar ± 

15.000 km2 dengan panjang garis pantai 293,45 km. Di wilayah perairan ini 

terdapat sejumlah pulau-pulau besar: 1) Pulau Padamarang, 2) Pulau Lambasina 

Besar, 3) Pulau Lambasina Kecil, 4) Pulau Maniang, 5) Pulau Buaya, 6) Pulau 

Lemo, dan 7) Pulau Pisang. Sedangkan wilayah daratan Kolaka luasnya 3.283,64 

km2. (portal.kolaka.go.id). Luasnya perairan di Kabupaten Kolaka ini membuat 

beberapa bibir pantai dijadikan sebagai destinasi wisata pantai oleh pemerintah 

setempat yang tersebar dibeberapa kecamatan termasuk Kecamatan Sumaturu 

salah satunya. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kolaka mendata bahwa ada dua 

pantai wisata yang terdapat di Kecamatan Sumaturu Kabupaten Kolaka. Pantai 

tersebut bernama pantai kayu angin dan pantai tanjung malaha. Objek dalam 

penelitian ini fokus pada Pantai Tanjung Malaha. 

Wisata pantai tanjung Malaha merupakan pantai yang sangat eksotis, 

tenang, damai yang sangat cocok dijadikan tempat wisatawan tekhusus untuk 

keluarga juga  terbilang unik dengan adanya berbagai penyambutan hangat dari 

warga sekitar wisata Pantai Pesona Tanjung Malaha. Wisata pantai tanjung 

Malaha terbilang padat pengunjung jika dibandingkan dengan pantai lain yang ada 

dikecamatan Sumaturu. Data kujungan wisatawan ke Pantai Tanjung Malaha 
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dapat dilihat dari tabel berikut : 

Tabel 1. Data Kunjungan Wisatawan Pantai Tanjung Malaha 

No Tahun Jumlah Wisatawan 

1 2017 80.153 

2 2018 103.452 

3 2019 73.239 

4 2020 72.564 

5 2021 114.024 

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Kolaka (2022) 

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa setiap tahunnya kunjungan 

wisatawan ke Pantai Tanjung Malaha mengalami fluktuasi seperti pada tahun 

2017 ke tahun 2018 mengalami peningkatan jumlah pengungjung, namun paada 

tahun 2019 hingga ke tahun 2020 mengalami penurunan jumlah wisatawan yang 

cukup signifikan, hal ini dikarenakan kondisi Indonesia yang mengakibatkan 

pemerintah harus memberi kebijakan yakni menutup tempat-tempat keramaian 

termasuk Pantai Tanjung Malaha. 

Kontribusi pendapatan dari sektor pariwisata Kabupaten Kolaka memang 

tidak sedikit dalam proses pertumbuhan ekonomi Daerah Kolaka. Untuk itu sudah 

seharusnya pemerintah melakukan langkah promosi aktif untuk menarik 

wisatawan untuk berkunjung ke Pantai Tanjung Malaha baik wisatawan lokal 

maupun wisatawan asing. Beberapa langkah usaha mempromosikan wisata 

Tanjung Malaha, Pemerintah Daerah Kab. Kolaka (Pemda) bersama Bank 

Indonesia (BI) mengadakan banyak kegiatan yang dirangkaikan dengan hiburan, 

dan permainan menarik sekaligus memperkuat program Gerakan Nasional Bangga 

Buatan Indonesia, Gerakan Bangga Wisata Indonesia, serta Festival Ekonomi 



5 

 

 

pada tahun 2021 (portal.kolaka.go.id).  

Wisata Pantai Pesona Tanjung Malaha Kec. Sumaturu Kab. Kolaka 

Sulawesi Tenggara terbilang masih baru. Wisata pantai yang meskipun dibuka 

sejak tahun 2012 ini sempat terpuruk sebelum akhirnya pada tahun 2020 dibenahi 

oleh pemerintah setempat dan kembali di lirik oleh masyarakat. Wisata Pantai 

Tanjung Malaha sampai saat ini belum jelas kapan wisata pantai tersebut 

diresmikan. Wisata Pantai Tanjung Malaha masih memerlukan komunikasi 

pemasaran berupa promosi demi melestrikan wisata tersebut. Pengelolaan yang 

profesional dan inovatif di dalamnya ada komunikasi pemasaran yang tepat untuk 

mengangkat angka kunjungan para wisatawan.  

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul "Komunikasi Pemasaran Wisata Pantai (Studi Pada Objek 

Wisata Pesona Tanjung Malaha Kec.Sumaturu Kab.Kolaka Sulawesi Tenggara). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka terdapat masalah 

penelitian yang dituangkan dalam bentuk rumusan masalah adalah” 

1. Bagaimana aktivitas komunikasi pemasaran wisata Pantai Pesona Tanjung 

Malaha Kec. Sumaturu, Kab. Kolaka, Sulawesi Tenggara? 

2. Apa faktor pendukung dan penghambat aktivitas komunikasi pemasaran 

wisata Pantai Pesona Tanjung Malaha Kec. Sumaturu, Kab. Kolaka, 

Sulawesi Tenggara? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah : 

1. Untuk mengetahui aktivitas komunikasi pemasaran wisata Pantai Pesona 

Tanjung Malaha Kec. Sumaturu, Kab. Kolaka, Sulawesi Tenggara? 

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat aktivitas komunikasi 

pemasaran wisata Pantai Pesona Tanjung Malaha Kec. Sumaturu, Kab. 

Kolaka, Sulawesi Tenggara? 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan 

pemikiran dalam rangka memperkaya pengetahuan, khususnya mengenai 

teori komunikasi pemasaran. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan 

tambahan wawasan bagi para akademisi, wartawan, dan pengguna media 

elektronik pada umumnya. Dan juga mampu menambah khazanah ilmu 

pengetahuan dan bermanfaat sebagai bahan referensi penelitian yang akan 

datang. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang digunakan penulis sebagai dasar dalam 

penyusunan proposal penelitian, tujuannya untuk mengetahui hasil penelitian yang 

telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, serta sebagai pembanding dan gambaran 

yang dapat mendukung kegiatan penelitian berikutnya yang serupa. 

Berikut ini rincian terkait penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan 

dengan penelitian penelitian penulis saat ini : 

Table 2. Penelitian Terdahulu 

No Nama dan Judul 
Penelitian 

Metode dan Hasil 

Penelitian 

Perbedaan Penelitian 

1 Venna Melinda 

“Strategi 

Komunikasi 

Pemasaran Wisata 

Sawah Pematang 

Johar Dalam 

Meningkatkan 

Kunjungan 

Wisatawan” (2020) 

Deskriptif kualitatif . 

Hasil dari penelitian ini 

yaitu pemerintah desa 

dalam melaksanakan 

strategi komunikasi 

pemasaran dalam menarik 

wisatawan meliputi tiga 

kegiatan antara lain 

kegiatan promotion ialah 

melalui media social 

berupa facebook, 

instagram, youtube, siaran 

televisi MU, maupun dari 

mulut ke mulut. Kegiatan 

kedua berupa Place berupa 

tempat yang nyaman, asri, 

dan alami. Kegiatan ketiga 

Price berupa harga tiket 

masuk yang sangat 

terjangkau. Persamaan 

dalam penelitian ini dengan 

penelitian yang akan 

Perbedaan dari peneliian 

terdahulu jika penelitian 

yang dilakukan dengan 

menggunakan srategi 

pemsaran hanya 

menggunakan dua yaitu 

promosi dan place. 

Perbedaanya adalah 

penelitian ini 

menggunakan 

komunikasi pemasaran 

dengan konsep 4P, bagian 

utama yakni product 

(produk), place (tempat), 

price (harga), promotion 

(promosi). 
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dilakukan yaitu sama-sama 

mengkaji tentang Strategi 

komunikasi pemasaran 

wisata dan menggunakan 

metode penelitian kualitatif 

dengan pendekatan 

deskriptif. 

2 Rahmat Rozi 

(2018) Strategi 

Komunikasi 

Pemasaran Dinas 

Pariwisata dan 

Kebudayaan Kota 

Pariaman dalam 

Meningkatkan 

Kunjungan 

Wisatawan 

menggunakan 

metode deskriptif 

kualitatif di 
Pantai Gandoriah 

Deskriptif kualitatif. Hasil 

penelitiannya 

menggunakan 

Menggunakan media 

promosi dilakukan oleh 

Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kota 

Pariaman seperti event, 

booklet, media sosial, 

website, dan brosur belum 

semua media digunakan 

serta dapat mengkhususkan 

promosi Pantai Gondoriah 

sebaiknya segmentasi, 

targeting, dan positioning 

mengalami perubahan 

Penelitin terdahulu 

mrnggunakan event 

sebagai media 

komunikasi untuk 

peromosi berbeda 

dengan penelitian ini 

yang akan 

mengandalkan media 

sosial sebagai media 

utama. 

3 Meureta Ayu 

Priscilia Riswanto 

(2020), “Strategi 

Komunikasi 

Pemasaran Terpadu 

Dalam 

Meningkatkan 

Minat Wisatawan 

(Studi Di Desa 

Wisata Gunungsari 

Kabupaten 

Madiun)”. 

Deskriptif  Kualitatif. 

(1)Pokdarwis melakukan 

promosi Desa Wisata 

Gunungsari menggunakan 

enam promotion mix yang 

ada pada IMC meskipun 

ada beberapa elemen yang 

kurang maksimal dalam 

penerapannya. Perencanaan 

juga dilakukan secara 

matang guna dilakukannya 

promosi yang berimbang 

kepada para khalayak 

sasaran (2) Menerapkan 6 

elemen promotion mix 

yang ada pada IMC yakni 

iklan (advertising), 

penjualan perseorangan 

(personal selling), promosi 

penjualan (sales 

promotion), hubungan 

masyarakat (public 

relation), pemasaran 

Hasil penelitian 

terdahulu menggunakan 

6 bentuk komunikasi 

promosi (iklan, 

Penjualan perorangan, 

promosi penjualan, 

hubungan 

masyarakat,pemasaran 

langsung, dan 

pemasaran interaktif) 

berbeda dengan 

penelitian ini yang 

hanya menggunakan 4 

jenis komunikasi 

pemasaran (penjualan 

perorangan, iklan, 

promosi penjualan, 

humas dan publisitas , 

dan pemasaran 

langsung). 
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langsung (direct 

marketing), pemasaran 

interaktif (interaktif 

marketing). Strategi IMC 

terbukti mampu 

memberikan kontribusi 

kepada pengunjung untuk 

mengulang kunjungannya 

kembali ke Desa Wisata 

Gunungsari.   

 
 

B. Konsep dan Teori 

1. Komunikasi Pemasaran 

a. Pengertian Komunikasi 

Secara etimologis komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu 

cum, kata depan yang artinya dengan atau bersama dengan, dan kata 

units, kata bilangan yang berarti satu. Dua kata tersebut membentuk 

kata benda communio, yang dalam bahasa inggris disebut dengan 

communion, yang berarti kebersamaan, persatuan, persekutuan, 

gabungan, pergaulan, atau hubungan. Karena untuk melakukan 

communion, diperlukan usaha dan kerja. Kata communio dibuat kata 

kerja communicate, yang berarti membagi sesuatu dengan seseorang, 

tukar menukar, membicarakan sesuatu dengan orang, membicarakan 

sesuatu dengan orang, memberitahukan sesuatu kepada seseorang, 

bercakap-cakap, bertukar pikiran, berhubungan, berteman (Nurjaman 

& Umam, 2012) 

Menurut Bernard Berelson dan Gary A. Steiner dalam 

(Mulyana, 2014), Komunikasi adalah trasnmisi informasi, gagasan, 
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emosi, keterampilan, dan sebagainya dengan menggunakan simbol-

simbol, kata-kata, gambar, figut, grafik, dan sebagainya. Tindakan 

atau proses transmisi itulah yang biasa disebut komunikasi. Menurut 

Gerald R. Miller dalam (Mulyana, 2014), Komunikasi terjadi ketika 

suatu sumber menyampaikan suatu pesan kepada penerima denganniat 

yang disadari untuk mempengaruhi perilaku penerima. 

Sedangkan (Devito, 2011) pada bukunya menyatakan bahwa 

“Komunikasi mengacu pada tindakan, oleh satu orang atau lebih, yang 

mengirim dan menerima pesan yang terdistorsi oleh gangguan (noise), 

terjadi dalam suatu konteks tertentu, mempunyai pengaruh tertentu, 

dan ada kesempatan untuk melakukan umpan balik”. 

Begitu banyak pengertian komunikasi yang diberikan oleh para 

pakar komunikasi. Dari pengertian komunikasi di atas maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa komunikasi adalah suatu proses pengiriman 

dan penerimaan pesan yang terjadi antara sumber dan penerima lalu 

menghasilkan suatu pemahaman yang dapat mempengaruhi satu sama 

lain.  

b. Pengertian Komunikasi Pemasaran 

Komunikasi pemasaran menurut Sutisna dalam (Purba et al., 

2020) merupakan usaha untuk meyampaikan pesan kepada publik 

terutama konsumen saran mengenai perbedaaan produk di pasar. 

Kegiatan komunikasi pemasaran merupakan rangkaian kegiatan untuk 

mewujudkan suatu produk, jasa, ide, dengan menggunakan bauran 
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pemasaran (marketing mix) yaitu iklan (advertising), penjualan tatap 

muka (personal selling), promosi penjualan (sales promotion), 

hubungan masyarakat dan publisitas (public relation and publicity) 

serta pemasaran langsung (direct marketing). William.G Nickles 

dalam (Purba et al., 2020) mendefinisikan komunikasi pemasaran 

sebagai proses pertukaran informasi yang dilakukan secara persuasif 

sehingga proses pemasaran dapat berjalan secara efektif dan efisien. 

Penggabungan dari dua kajian yaitu pemasaran dan komunikasi 

menghasilkan kajian yang diberi nama komunikasi pemasaran 

(marketing communication). Sehingga peneliti memahami bahwa 

komunikasi pemasaran adalah kegiatan pemasaran dengan 

menggunakan teknik-teknik komunikasi yang ditujukan  untuk 

memberi informasi kepada orang banyak agar tujuan perusahaan 

tercapai. Untuk lebih memahami komunikasi pemasaran, kita dapat 

menguraikan dua unsur yaitu komunikasi dan pemasaran. komunikasi 

adalah proses dimana pemikiran dan pemahaman disampaikan antar 

individu, atau antara organisasi dengan individu.  

Berdasarkan definisi komunikasi Harold Laswell komunikasi 

adalah “who says what in which chanel to whom with what effect”. 

Dari definisi Laswell dapat kita lihat ada lima elemen komunikasi 

yang saling berkaitan satu sama lain, diantaranya: (1) Sumber (source, 

communicator, encoder, sender), sumber boleh jadi seorang individu, 

kelompok, organisasi yang memiliki kebutuhan untuk berkomunikasi. 
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(2) Pesan (messages, information), yang merupakan seperangkat 

simbol verbal maupun non- verbal yang mewakili perasaan, nilai, 

gagasan atau maksud dari  sumber (3) Saluran (media), yakni alat yang 

digunakan sumber untuk menyampaikan pesannya kepada penerima, 

baik secara langsung (tatap-muka) atau melalui cetak/elektronik.(4) 

Penerima (receiver, communican, decoder, audience) yakni orang 

yang mereima pesan dari sumber.(5) Efek (effect), dampak yang 

diterima oleh penerima seperti, bertambahnya informasi, perubahan 

sikap/perilaku (Mulyana, 2010). 

Dapat dilihat bahwa proses komunikasi terjadi sedikitnya 

dengan dua orang dimana individu mengirimkan stimulus pada 

individu lainnya melalui saluran tertentu dan terjadi respon atau 

umpan balik terhadap stimulus yang disampaikan. Komunikasi dalam 

pemasaran dapat dikatakan sebagai suatu cara perusahaan/ instansi 

yang berupaya untuk memberitahu/ menginformasikan suatu produk 

barang atau jasa yang mereka sediakan kepada konsumen atau target 

sasaran dengan harapan akan adanya penjualan terhadap produk 

barang/jasa yang ditawarkan. Sedangkan pemasaran adalah 

sekumpulan kegiatan di mana perusahaan dan organsasi lainnya 

mentransfer nilai-nilai (pertukaran) antara mereka dengan 

pelanggannya. 

Untuk mencapai komunikasi yang efektif maka perlu adanya 

tindakan terorganisasi di dalam mempersuasi, salah satunya dengan 
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model AIDDA, yaitu attention, interest, desire, decision dan action. 

Konsep ini dikemukakan oleh Wilbur Schramm, keterangan dari 

elemen-elemen ini adalah: (1) Perhatian (Attention): keinginan 

seseorang untuk mencari dan melihat sesuatu (2) Ketertarikan 

(Interest): perasaan ingin mengetahui lebih dalam tentang suatu hal 

yang menimbulkan daya tarik bagi konsumen. (3) Keinginan (desire): 

kemauan yang timbul dari hati tentang sesuatu yang menarik 

perhatian. (4) Keputusan (decision): kepercayaan untuk melakukan 

suatu hal. (5) Tindakan (action): suatu kegiatan untuk merealisasikan 

keyakinan dan ketertarikan pada sesuatu (Effendy, 2009). 

Dalam setiap kegiatan pemasaran, elemen yang sangat penting 

untuk diperhatikan adalah komunikasi. Tanpa komunikasi, konsumen 

maupun masyarakat secara keseluruhan tidak akan mengetahui 

keberadaan produk dipasaran. Komunikasi dapat menginformasikan 

dan membuat konsumen potensial menyadari atas keberadaan produk 

yang ditawarkan. Komunikasi dapat membujuk konsumen agar 

melakukan pembelian. Komunikasi juga dapat dijadikan sebagai 

pengingat bagi konsumen mengenai keberadaan suatu produk, yang 

dulu pernah membeli atau menggunakan pada produk ini agar  

melakukan pembelian ulang. Selain itu, peran lain dari komunikasi 

dalam pemasaran adalah untuk membedakan produk yang ditawarkan 

oleh suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya.  

Komunikasi pemasaran adalah suatu proses penyampaian 
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pesan dengan cara bujukan atau ajakan untuk menawarkan suatu 

produk, baik barang atau jasa, kepada orang lain (konsumen) melalui 

pemasaran (Fitriah, 2018). Marketing communication (komunikasi 

pemasaran) dapat didefinisikan sebagai kegiatan pemasaran dengan 

menggunakan teknik-teknik komunikasi yang bertujuan untuk 

memberikan informasi kepada khalayak agar tujuan perusahaan 

tercapai, yaitu terjadinya peningkatan pendapatan atas penggunaan 

jasa atau pembelian produk yang ditawarkan (Kennedy & 

Soemanagara, 2006).  

Sistem komunikasi pemasaran itu terdiri dari tiga unsur yaitu 

marketing intelligent, understanding the company, dan promotion 

management. Marketing Inteligent adalah suatu proses dimana bagian 

pengembangan produk dalam satuan koporasi memiliki kemampuan 

untuk mengetahui kebutuhan pasar serta mencari dan mengumpulkan 

informasi tentang suatu produk pesaing baik itu kelebihan maupun 

kekurangan dari produk tersebut. Understanding the company yaitu 

Memahami perusahaan untuk mengeluarkan suatu produk agar laku 

dipasaran. Promotion management ialah kemampuan yang dimiliki 

oleh sebuah perusahaan untuk tetap menjaga terciptanya arus 

informasi tentang produk tersebut kepada khalayak (Dea Farahdiba, 

2020). 

c. Bentuk-Bentuk Komunikasi Pemasaran 

Menurut (Firmansyah, 2020), bentuk-bentuk komunikasi 
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pemasaran terdiri atas beberapa, yaitu :  

1) Periklanan: setiap bentuk nonpersonal bayaran dan promosi 

tentang gagasan, barang, jasa oleh sponsor tertentu. Dapat 

digunakan untuk membangun citra jangka panjang bagi suatu 

produk atau memicu penjualan yang tepat.  

2) Daya sebar iklan: iklan memungkinkan penjualan berkali-kali. 

Selain itu iklan memungkinkan pembeli menerima dan 

membandingkan pesan dari berbagai pesaing. 

3) Daya ekspresi yang besar: iklan memungkinkan untuk 

mendramatisasi perusahaan dan produknya melalui penggunaan 

cetakan, suara, dan warna yang berseni. 

4) Impersionalitas: pendengar tidak merasa wajib memperhatikan 

atau menanggapi iklan. 

5) Promosi Penjualan: intensif jangka pendek untuk mendorong 

pembelian dan penjualan sebuah produk atau jasa.  

6) Komunikasi: promosi penjualan mendapat perhatian dan 

mengarah konsumen ke produk tersebut.  

7) Intensif: memberikan keistimewaan dan rangsangan yang 

bernilai bagi konsumen atau pelanggan 

8) Ajakan: promosi penjualan merupakan ajakan yang jelas untuk 

terlibat dalam transaksi. 

9) Publisitas: rangsangan nonpersonal demi permintaan sebuah 

produk, jasa, atau unit usaha dengan cara menyebarkan berita 
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penting mengenai produk/jasa di mediaa cetak atai dengan 

memperkenalkan produk/jasa tersebut melalui radio, televisi, 

atau pentas tanpa dibayar oleh sponsor. 

10) Penjualan personal: penampilan secara lisan melalui percakapan 

dengan satu calon pembeli atau lebih untuk tujuan penjualan.  

Sedangkan menurut (Sofjan, 2014) bentuk-bentuk komunikasi 

pemasaran adalah sebagai berikut: 

1) Periklanan Suatu bentuk promosi mulai dari ide, barang atau jasa 

yang dibiayai oleh sponsor yang sifatnya non personal, serta 

media yang biasa digunakan antara lain seperti radio, televisi, 

majalah, surat kabar, billboard. 

2) Personal selling adalah komunikasi langsung atau tatap muka 

antara penjual dan calon pembeli agar terealisasinya proses 

penjualan. 

3) Promosi penjualan (sales promotion) adalah kegiatan pemasaran 

yang dapat menarik perhatian serta menggugah konsumen 

dengan cara pameran, pertunjukan, demonstrasi. 

4) Publisitas (publicity) adalah kegiatan pemasaran dengan cara 

membuat berita yang bersifat komersial tentang produk di media 

cetak maupun online. 

Menurut Sofjan Assauri, keempat strategi di atas adalah suatu 

kesatuan dan saling mempengaruhi dalam proses komunikasi 

pemasaran. 
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2. Elemen Bauran Komunikasi Pemasaran 

Sarana untuk melakukan komunikasi pemasaran adalah bauran 

komunikasi pemasaran (marketing communication mix) total sebuah 

perusahaan disebut juga bauran promosinya (promotion mix). Menurut 

(Purba et al., 2020), kegiatan komunikasi pemasaran merupakan rangkaian 

kegiatan untuk mewujudkan suatu produk, jasa, ide, dengan menggunakan 

bauran pemasaran (promotion mix) yaitu : 

a. Iklan (Advertising) 

Periklanan, Segala biaya yang harus dikeluarkan untuk 

melakukan presentasi dan promosi nonpribadi  dalam bentuk gagasan, 

barang, dan jasa. Iklan atau periklanan (advertising) adalah media 

komunikasi pemasaran yang sudah menjadi bagian integral dari 

masyarakat dan sistem ekonomi manusia. Dalam kehidupan 

masyarakat yang sudah maju dan kompleks, iklan berevolusi ke dalam 

sistem komunikasi vital masyarakat, terutama dunia bisnis. Beriklan 

perlu metode promosi yang seakurat mungkin karena imbasnya 

sedemikian dahsyat kepada khalayak, baik dalam hal isi pesan maupun 

penyampaian (Prisgunanto, 2006). 

Iklan berdasarkan medianya terbagi atas dua yaitu media lini 

atas (above the line) yaitu, iklan yang dibebani agency commission fee 

(komisi) yang telah disepakati dan telah ditentukan oleh P3I 

(Persatuan Periklanan Indonesia), yaitu sebesar 17, 50% dari neto. 

Yang termasuk dalam media lini atas diantaranya koran, majalah, TV, 
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radio, billboard dan bioskop. Sedangkan media lini bawah (below the 

line) yaitu iklan-iklan yang dibebani biaya produksi dan jasa, yang 

termasuk didalamnya yaitu, kalender, POP (Point Of Purchase), direct 

mail, pameran dan event  (Purbarani & Santoso, 2013). 

b. Penjualan Tatap Muka (Personal Selling) 

Penjualan Personal, Presentasi pribadi oleh wiraniaga 

perusahaan dalam rangka mensukseskan penjualan dan membangun 

hubungan dengan pelanggan. Sarana personal selling memiliki efek 

langsung pada proses penjualan berdasarkan sales forces. Memang 

keandalan personal selling yang paling utama adalah mampu 

mendekatkan pelanggan dengan penjualan lewat penggunaan jalur-

jalur distribusi barang dan produk yang ada. Lewat personal selling ini 

pelanggan akan tanpa sungkan-sungkan menanyakan dan mencari tahu 

kemampuan produk tersebut dengan leluasa. Mereka juga akan bisa 

mendapatkan informasi akurat, sisi kebaikan dan keburukan dari 

produk secara langsung dari konsumen (Prisgunanto, 2006). 

c. Promosi Penjualan (Sales Promotion) 

Promosi Penjualan, Insentif jangka pendek untuk mendorong 

pembelian atau penjualan suatu produk atau jasa. Pada sarana 

komunikasi pemasaran, sales promotion dan pameran adalah memiliki 

efek yang singkat sebagai upaya menstimulasi tekanan pada sikap 

pembelian. Asumsi ini berangkat dari kebiasaan orang yang akan 

membeli sesuatu barang tidak akan merencanakan sesuatu itu secara 



19 

 

 

mendadak, hal inilah yang akan terjadi pada penjualan lewat sarana 

ini. Mungkin saja penjualan pada saat promosi atau pameran akaan 

sangat tinggi karena faktor-faktor lain, bukan pada kesadaran 

pelanggan atau konsumen akan produk tersebut, seperti kebanyakan 

pengunjung pameran memerlukan barang yang ada demi satu 

kegunaan, tetapi bukan pada merek yang ditawarkan dalam 

komunikasi pemasaran (Prisgunanto, 2006). 

d. Hubungan Masyarakat Dan Publisitas (Public Relation And Publicity) 

Kehumasan, Membangun hubungan baik dengan publik terkait 

untuk memperoleh dukungan, membangun citra perusahaan yang baik, 

dan menangani atau menyingkirkan gosip, cerita, dan peristiwa yang 

dapat merugikan. Sarana komunikasi pemasaran ini bisa dikatakan 

bersifat konstan. Sarana ini akan membangun efek pemasaran yang 

sangat lambat sebagai pendukung fungsi-fungsi komunikasi yang lain 

kepada pelanggan sebagai reinforce kredibilitas produk. Misalnya, 

perusahaan memberikan bantuan kepada masyarakat sekitar 

lingkungan perusahaan dengan ikut membantu kesejahteraan mereka 

dengan kegiatan kemanusiaan dan lain-lain. 

e. Pemasaran Langsung (Direct Marketing)  

Pemasaran Langsung, pemasaran langsung merupakan upaya 

perusahaan atau organisasi untuk berkomunikasi secara langsung 

dengan calon pelanggan sasaran dengan maksud untuk menimbulkan 

tanggapan dan / transaksi penjualan. Menurut (Kotler & Armstrong, 
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2008), pemasaran langsung adalah hubungan langsung dengan 

konsumen individual yang di targetkan secara hati- hati untuk meraih 

respon segera dan mencapai hubungan pelanggan yang abadi dan 

dijangkau melalui email, faksimail atau internet untuk mendapatkan 

respon secara langsung.  

Menurut Booms dan Bitner dalam (Andayani, 2014) ada 7 elemen 

dalam bauran komunikasi pemasaran pada perusahaan jasa yang lebih 

dikenal dengan 7 P (product, price, place, people, physical evidence and 

process). 

3. Fungsi dan Tujuan Komunikasi Pemasaran 

Komunikasi memiliki beberapa fungsi, menurut (Effendy, 2009) 

dalam buku Ilmu Komunikasi Teori dan Praktik,  fungsi komunikasi terbagi 

atas empat diantaranya: (1) Menginformasikan (to inform), mengenai 

peristiwa yang terjadi ide, pikiran  yang disampaikan kepada oranglain.(2) 

Mendidik (to educate) dengan menyampaikan ide dan gagasan maka orang 

lain atau komunikan akan mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan. (3) 

Menghibur (to entertain). (4) Mempengaruhi (to influence) dengan berusaha 

mengubah cara pandang, sikap dan perilaku komunikan sesuai dengan yag 

diharapkan. 

Menurut Joseph A. Devito dalam (Nurudin, 2017) mengatakan 

setidaknya ada empat tujuaniseseorang dalam berkomunikasi yakni; (1) 

menemukan, (2) berhubungan, (3) meyakinkan dan (4) bermain. Lalu 

Nurudin dalam bukunya ilmu komunikasi ilmiah dan populer menambahkan 
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dua tujuan komunikasi yang selama ini umum melekat pada manusia yakni 

membentuk citra diri dan mempersuasi. 

Tujuan komunikasi dibagi menjadi empat yaitu (Effendy, 2009) (1) 

Mengubah sikap (to change the attitude). (2) Mengubah opini/pendapat (to 

change the opinion). (3) Mengubah perilaku (to change the behavior) (4) 

Mengubah masyarakat (to change the socie). 

Tujuan komunikasi Pemasaran dan respon komunikasi Pemasaran 

berkaitan dengan tahap-tahap dalam proses pembelian, yaitu:  

a. menyadari (awareness) produk yang ditawarkan;  

b. menyukai (interest) dan berusaha mengetahui lebih lanjut;  

c. mencoba (trial) untuk membandingkan dengan harapannya;  

d. mengambil tindakan (act) membeli atau tidak membeli;  

e. tindak lanjut (follow-up) membeli kembali atau pindah merek  

Proses komunikasi pemasaran berawal dari penentuan khalayak 

sasaran, kemudian bentuk dan metode pengembangan program. Hal ini akan 

menentukan kepada siapa pesan itu ditujukan. Menurut Joseph A. Devito 

dalam (Nurudin, 2017), adapun peran kegiatan komunikasi pemasaran, 

yaitu:  

a. Penjualan langsung, dengan memberikan janji keunggulan secara 

rasional atau faktual (hard selling).  

b. Penjualan tidak langsung, dengan menciptakan kesadaran merek atau 

pencitraan (soft selling). 
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4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Bauran Komunikasi Pemasaran 

Menurut (Vellayati, 2013) pelaksanaan bauran komunikasi dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:  

a. Pasar sasaran  

1) Kesiapan untuk membeli- kesadaran, pengetahuan, kegemaran, 

preferensi, keyakinan dan membeli 

2) Lingkup geografis pasar  

3) Jenis-jenis pelanggan  

4) Konsentrasi pada pasar  

b. Sifat dari Produk  

1) Nilai unit-rendah advertising, tinggi personal selling  

2) Derajat berlangganan- tinggi personal selling  

c. Tahapan dalam daur hidup produk  

1) Introduction-advertising dan personal selling untuk 

menginformasikan bisa juga termasuk publicity, merangsang 

permintaan yang utama. 

2) Growth-advertising untuk menginformasikan dan 

mempengaruhi, merangsang permintaan selektif.  

3) Maturnity-mempengaruhi dan meningatkan  

4) Decline-mengingatkan  
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Komunikasi Pemasaran Wisata Pantai (Studi Kasus Pda 

Objek Wisata Pesona Tanjung Malaha Kec.Sumaturu 

Kab.Kolaka Sulawesi Tenggara) 

 Bauran Komunikasi Pemasaran : 

1. Iklan 

2. Penjualan Tatap Muka 

3. Promosi Penjualan 

4. Hubungan Masyarakat Dan 

Publisitas 

5. Pemasaran Langsung 

 

 
Wisata Pantai Tanjung Malaha 

C. Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir adalah model konseptual yang menunjukkan bagaimana 

teori dikaitkan dengan berbagai faktor yang didefinisikan sebagai masalah yang 

penting. : iklan (advertising), penjualan tatap muka (personal selling), promosi 

penjualan (sales promotion), hubungan masyarakat dan publisitas (public relation 

and publicity) serta pemasaran langsung (direct marketing) (Purba et al., 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Bagan Kerangka Berpikir 

 

D. Fokus Penelitian 

Agar tidak terjadinya penyimpangan ataupun semakin meluasnya masalah 

yang akan dibahas dalam penelitian maka perlu adanya suatu fokus masalah. 

Penelitian ini berfokus pada wisata pantai Tanjung Malaha Kec. Sumaturu Kab. 

Faktor Pendukung Dan 

Penghambat Aktivitas 

Komunikasi Pemasaran 

Wisata Pantai Pesona 

Tanjung Malaha Kec. 

Sumaturu, Kab. Kolaka, 

Sulawesi Tenggara 
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Kolaka Sulawesi Tenggara. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis tentang 

bagaimana Komunikasi pemasaran yang terjadi di pantai wisata Tanjung Malaha. 

E. Deskripsi Fokus 

1. Komunikasi Pemasaran adalah upaya pengelola atau pemerintah setempat 

untuk memperkenalkan dan memasarkan Wisata Pantai Tanjung Malaha 

melalui sarana media komunikasi guna menarik wisatawan untuk 

berkunjung. 

2. Iklan  adalah bentuk komunikasi pemasaran yang non personal, dimana 

pengelola memperkenalkan Wisata Pantai Tanjung Malaha melalui media 

online maupun media cetak. 

3. Penjualan Tatap Muka adalah bentuk pemasaran dimana pihak pengelola 

memperkenalkan Wisata Pantai Tanjung Malaha dan membentuk 

pemahaman mengenai potensi dari Wisata Pantai Tanjung Malaha kepada 

masyarakat dimana pihak pengelola bertemu langsung dengan calon 

pengungjung Pantai Tanjung Malaha. 

4. Promosi Penjualan adalah bentuk komunikasi pemasaran dimana dalam 

promosi ini menanmpilkan alasan mengapa masyarakat harus berkunjung ke 

Wisata Pantai Tanjung Malaha. 

5. Hubungan Masyarakat Dan Publisitas adalah komunikasi pemasaran untuk 

merepresentasikan informasi tentang Wisata Pantai Tanjung Malaha dalam 

pandangan yang positif. Hubungan masyarakat ini dilakukan untuk 

mempromosikan serta melindungi citra destinasi wisata tersebut. sedangkan 

publisitas adalah promosi melalui media sosial berupa berupa tulisan, 
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gambar, atau video tentang Wisata Pantai Tanjung Malaha, yang didapatkan 

secara gratis (tidak perlu membayar).  

6. Pemasaran Langsung adalah pemasaran yang dilakukan dengan 

berkomunikasi secara langsung dengan yang calon wisatawan Wisata Pantai 

Tanjung Malaha ditargetkan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Waktu penelitian dilaksanakan 2 (dua) bulan mulai dari 24 September -20 

November 2022, dengan lokasi penelitian di Wisata Pesona Tanjung Malaha Kec. 

Sumaturu Kab.Kolaka Sulawesi Tenggara. 

B. Jenis dan Tipe Penelitian 

Menurut (Sugiyono, 2018), jenis penelitian pada dasarnya merupakan cara 

ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, dan 

penelitian ini didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang rasional, empiris, dan 

sistematis. Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif 

dengan tipe penelitian Deskriptif. Menurut (Sugiyono, 2018), metode deskriptif 

adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik 

hanya pada satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri) tanpa membuat 

perbandingan dan mencari hubungan variabel itu dengan variabel lain. Dimana yaitu 

mendeskripsikan komunikasi pemasaran Wisata Pesona Tanjung Malaha Kec. 

Sumaturu Kab. Kolaka Sulawesi Tenggara. 

C. Sumber Data 

Untuk memperoleh data, penulis menggunakan dua sumber data, yaitu  

data primer dan data sekunder. Berikut penjelasan diantara keduanya. 

1. Data Primer 

Menurut (Sugiyono, 2018), data primer adalah sumber data yang 

langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data ini berhubungan 
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langsung dengan informan dan diperoleh dari hasil pengamatan langsung 

terhadap objek dan subjek yang diteliti. Sumber datanya melalui wawancara 

dan observasi langsung terhadap objek penelitian. Data primer dalam 

penelitian ini yaitu informan. 

2. Data Sekunder 

Menurut (Sugiyono, 2018), data sekunder adalah sumber yang tidak 

langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder yang 

dimaksud yaitu data yang berasal dari survei, observasi, eksperimen, 

kuesioner, wawancara pribadi, Publikasi pemerintah, situs web, buku, artikel 

jurnal, catatan internal, atau hal-hal spesifik untuk kebutuhan peneliti fokus 

penelitian.  

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan peneliti adalah : 

1. Observasi 

Metode ini digunakan sebagai metode pendahuluan, artinya dalam penelitian 

ini menggunakan metode observasi sebagai pengamatan awal untuk 

mengetahui situasi dan kondisi yang akan diteliti 

2. Wawancara 

Teknik pengambilan data penelitian dengan menggunakan wawancara 

mendalam merupakan upaya pengumpulan data dan informasi penelitian 

tentang pemasaran promosi Wisata Pesona Tanjung Malaha Kec.Sumaturu 

Kab.Kolaka Sulawesi Tenggara. 

3. Dokumentasi 
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Peneliti mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian, 

seperti brosur, sign board, bukti pengelola melakukan iklan di media sosial, 

E. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan proses pengolahan, penyajian, interpretasi, dan 

analisis data yang diperoleh dari lapangan dengan tujuan agar data yang disajikan 

mempunyai makna, sehingga pembaca dapat mengetahui hasil penelitian  kita 

(Nanang, 2015).  Menurut Miles dan Huberman,1994 dalam (Nanang, 2015), 

Proses analisis data kualitatif terdiri dari : 

1. Reduksi data, yaitu proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan 

pengubahan data kasar yang muncul dari catatan tertulis yang dihasilkan 

ketika berada di lapangan. Banyak informasi yang diperoleh peneliti, namun 

tidak semua informasi tersebut berguna atau memiliki kontribusi dalam 

mengungkap masalah penelitian. Untuk itulah,reduksi data perlu di lakukan. 

2. Penyajian data, yaitu aktivitas menyajikan data hasil penelitian, sehingga 

memungkinkan peneliti mengambil kesimpulan sementara dan dapat 

merencanakan tindakan berikutnya bila ternyata masih terdapat dara yang 

tidak lengkap, perlu klarifikasi, atau sama sekali belum diperoleh. 

3. Penarikan simpulan dan verifikasi, merupakan aktifitas merumuskan 

simpulan berdasarkan dua aktifitas sebelumnya. simpulan ini dapat berupa 

sementara ataupun simpulan akhir (final).Struktur retoris, berkaitan dengan 

bagaimana wartawan menekankan makna tertentu ke dalam berita. 

F. Teknik Pengabsahan Data 

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ialah triangulasi 
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sumber dan triangulasi teknik atau metode. Triangulasi dengan sumber, berarti 

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang 

diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal 

demikian dapat dicapai dengan jalan:  

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.  

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang 

dikatakannya secara pribadi.  

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian 

dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.  

Dengan teknik ini peneliti dapat melihat keabsahan data dari pemasaran 

promosi Wisata Pesona Tanjung Malaha Kec.Sumaturu Kab.Kolaka Sulawesi 

Tenggara. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Objek Penelitian 

1. Profil Pantai Wisata Tanjung Malaha 

Desa Malaha terletak di Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, 

Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Desa Malaha memiliki daya tarik 

tersendiri, karena mempunyai tanjung yang begitu indah. Yang oleh 

masyarakat dikenal dengan nama Tanjung Malaha. Di tempat ini, 

pengunjung dapat menikmati pemandangan matahari terbit dan terbenam 

yang memanjakan mata. Wilayahnya yang terbuka dan tidak tertutupi 

pegunungan, membuat pengunjung bisa menjumpai kedua pemandangan 

tersebut. 

Tanjung Malaha menawarkan pemandangan panorama pesisir pantai 

dengan pasirnya yang halus. Ditambah rindangnya pohon-pohon pinus yang 

tumbuh subur di kawasan tanjung ini. Tak hanya menyuguhkan 

pemandangan alamnya, masyarakat setempat juga membangun spot swafoto 

dan video bagi pengunjung. Tanjung yang begitu indah dan mempesona, 

Tanjung Malaha di Desa Malaha bisa menjadi destinasi wisata berlibur 

bersama keluarga dan sahabat di Bumi Mekongga, Kabupaten Kolaka. 

Untuk sampai ke Tanjung Malaha, pengunjung bisa menempuh jalur 

darat dan laut. Jalur darat cukup di tempuh dengan waktu 40 menit dari 

ibukota Kolaka, baik dengan menggunakan kendaraan roda dua maupun 

roda empat.  Kemudian, dari daratan desa tersebut menyebrang dengan 
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perahu untuk sampai ke tanjung. Sementara itu, pengunjung juga bisa 

menggunakan perahu dari ibukota Kolaka menuju ke Tanjung Malaha 

dengan waktu tempuh selama satu jam. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten 

Kolaka Zulkarnain, mengatakan objek wisata Tanjung Malaha ini adalah 

salah satu destinasi wisata unggulan di Kabupaten Kolaka, selain Pantai dan 

Sungai Tamborasi yang saat ini sedang dikembangkan oleh pemerintah 

kabupaten. Berikut foto pantai tanjung malaha kabupaten kolaka: 

Gambar 2. Foto Pantai Tanjung Malaha 

 

 (Sumber : jadesta.kemenparekraf.go.id)  

 

B. Hasil Penelitian 

1. Strategi Komunikasi Pemasaran Pantai Tanjung Malaha Kabupaten 

Kolaka 

Komunikasi pemasaran adalah aktivitas pemasaran, berupa 

penyebaran informasi untuk memengaruhi atau membujuk calon konsumen 

dan atau konsumen, agar menerima, membeli, serta bersikap loyal terhadap 

produk perusahaan yang ditawarkan (Melati,2020).  
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Strategi komunikasi pemasaran merupakan salah satu faktor yang 

sangat mempengaruhi jumlah pengunjung di suatu obyek wisata karena 

merupakan suatu rancangan bagaimana mempengaruhi masyarakat dengan 

berbagai cara sehingga masyarakat mengetahui, kemudian tertarik hingga 

berkunjung dan bahkan berkunjung kembali bagi wisatawan yang sudah 

pernah berkunjung. Begitupun dengan pihak pengelola pantai tanjung 

malaha, berbagai strategi komunikasi pemasaran yang dilakukan pihak 

pengelola sebagai berikut: 

a. Iklan 

Iklan adalah salah satu bentuk pemasaran tertua yang mencoba 

memengaruhi tindakan audiens targetnya untuk membeli, menjual, 

atau melakukan sesuatu yang spesifik. Tujuan iklan adalah untuk 

memperkenalkan, mengingatkan dan memengaruhi publik agar mau 

membeli barang dan jasa yang di tawarkan perusahaan. Dalam hal ini, 

iklan memegang peranan penting dalam proses komunikasi pemasaran 

objek wisata Pantai Tanjung Malaha Kabupaten Kolaka.  

Kepala Seksi Pengembangan Pariwisata Bapak Zulfikar Usman 

mengatakan bahwa: 

“Pantai ini sudah lama ada, namun beberapa waktu kemarin 

pantai ini menjadi tidak terlihat lagi oleh wisatawan, padahal 

kita tau bagaimana potensi wisata dari Pantai Malaha ini, laut 

yang eksotis dan pemandangan pesisir pantai yang cantik. 

Sampai akhirnya pemerintah mencoba membenahi pantai ini 

baik dari pembangunan infrastruktur maupun manajemen 

pengelolaannya. Dan beberapa tahun terakhir ini kitakembali 

membuka dan menerima wisatawan”. 

 

Pantai Malaha ini terbilang masih baru sehingga perlu untuk 
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diperkenalkan kepada masyarakat luar khususnya kepada masyarakat 

Kabupaten Kolaka dan wisatawan lokal maupun mancanegara secara 

umum. Mengenai proses komunikasi pemasaran dengan cara 

pengiklanan, Manda Gaffar selaku Staf Pengelola Wisata Pantai 

Tanjung Malaha, mengatakan bahwa:  

“Untuk proses pengiklanan seperti dari Pantai Tanjung Malaha 

ini belum terlalu fokus untuk promosi dalam skala besar yang 

mungkin seperti iklan yang ada di TV karena kami 

berkomitmen untuk fokus pada pembangunan objek wisata 

sekitar pantai yang baru terealisasi secara fisik mungkin sekitar 

50%., tetapi kita sudah buka secara umum. Komitmen 

pengelola untuk berfokus pada pembangunan terlebih dahulu 

juga merupakan salah satu strategi kami. Pantai ini memiliki 

cukup banyak lahan yang bisa di manfaatkan jadi objek bagian 

dari pantai yang menarik seperti wahana-wahana yang 

menarik, yang akan menjadi daya tarik sendiri untuk 

pengungjung untuk minat datang ke pantai ini”. 

 

Tanggapan Manda Gaffar selaku staf pengelola menunjukkan 

bahwa iklan dan promosi wisata belum dilakukan maksimal karena 

fokus pada pembangunan infrastruktur sekitar pantai. Pembangunan 

infrastruktur yang sedang berjalan di rencanakan dapat selesai 

pertengahan tahun 2023 sehingga pemerintah beserta pengelola pantai 

Tanjung Malaha dapat kembali fokus melakukan kegiatan promosi. 

Namun kemudian, Manda Gaffar selaku staf pengelola 

menambahkan lagi dan menjelaskan bahwa: 

“Tidak fokusnya kami kepada kegiatan promosi dan iklan, 

tidak berarti tidak ada kegiatan promosi, pantai wisata ini 

akhirnya banyak diketahui orang banyak karena peranan media 

sosial, yang meskipun saat ini promosi yang dilakukan ini 

merupakan promosi dari akun media sosial para pengelola 

wisata pantai Tanjung Malaha itu sendiri. Para staf aktif untuk 

membagikan keindahan pantai dan pamflet harga kepada para 
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teman-teman media sosial masing-masing. Selain itu, beberapa 

akun info resmi Sulawesi Utara sering kali membagikan 

suasana dan keindahan dari Pantai Tanjung Malaha ini baik 

berupa foto maupun video, sehingga semakin banyak 

masyarakat luar yang akhirnya mengetahui keberadaan pantai 

ini dan berkunjung. 

 

Salah satu bentuk iklan yang dilakukan oleh pihak pengelola 

yaitu aktif membagikan video ataupun foto keindahan pantai Tanjung 

Malaha melalui akun-akun info resmi daerah Sulawesi Utara yang 

jangkauan viewers-nya lebih banyak, sehingga masyarakat luar juga 

dapat mengetahui keberadaan pantai Tanjung Malaha ini. Berikut 

salah satu iklan dari akun info resmi Sulwesi Utara: 

Gambar 3. Iklan Melalui Media Sosial (Instagram) 

 

(Sumber : sultrainformasi) 

Berdasarkan beberapa hasil wawancara diatas, dapat di 

simpulkan bahwa kegiatan perikalanan Pantai Tanjung Malaha belum 

dimaksimalkan oleh pihak pengelola, namun tetap dilakukan dengan 
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cara yang masih sederhana yakni dengan memanfaatkan adanya media 

sosial seperti instagram. 

b. Penjualan Tatap Muka 

Penjualan tatap muka adalah alat promosi yang sifatnya secara 

lisan, baik kepada seseorang maupun lebih dari calon pembeli dengan 

maksud untuk menciptakan terjadinya transaksi pembelian yang saling 

menguntungkan bagi kedua belah pihak, dengan menggunakan 

manusia sebagai alat promosinya. 

Manda Gaffar selaku Staf Pengelola Wisata Pantai Tanjung 

Malaha, mengatakan bahwa: 

“Jika penjualan tatap muka yang dimaksud adalah seperti kita 

sosialisasikan kepada sekelompok orang secara langsung itu 

pernah dilakukan. Pemasaran yang bentuknya hampir sama 

dengan ini yang kami lakukan adalah membuat pamflet 

kemudian cetakan pamflet tersebut kami bawah ke tempat-

tempat ramai seperti pasar atau pun sekolah-sekolah. Ini juga 

menjadi salah satu strategi pengelola dalam memperkenalkan 

wisata pantai tanjung malaha ini kepada kalangan pelajar yang 

biasanya mayoritas menjadi pengungjung di pantai. Dan 

beberapa saat, kita menjelaskan mengenai destinasi destinasi 

serta wahana yang saat ini bisa di manfaatkan ketika 

berkunjung kepantai tanjung malaha”. 

 

Pelaksanaan strategi pemasaran tidaklah selalu lancar dan 

sesuai. Namun dalam hal ini pihak pengelola pantai tanjung malaha 

selalu mempunyai strategi lain dengan target sasaran pengunjung yang 

sesuai untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. 

Penyebaran pamflet sebagai strategi memperkalkan tempat 

wisata kepada kelompok-kelompok tertentu memberikan perubahan 

signifikan terhadap kunjungan wisatawan yaitu 20% dari bulan 
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sebelumnya. Hal ini dibenarkan oleh Bapak Zulfikar Usman, yang 

mengatakan bahwa: 

“Iya, saya melihat laporan bulanan dari pengelola, jadi setiap 

bulan saya minta laporan kinerja dari pengelola bukan hanya 

pantai ini tapi semua tempat wisata untuk melihat apa yang 

bisa dibenahi. Saya melihat dalam laporan tersenut adanya 

kegiatan promosi dengan menyebar pamflet dan setelah saya 

lihat data kunjungan wisatawan itu meningkat kurang lebih 

20% dari sebelum dilakukan penyebaran pamflet tersebut”. 

  

Selain itu, pihak pengelola Tanjung Malaha menambahkan 

bahwa: 

“Upaya pengelola dalam mengoptimalkan tempat wisata ini 

tidak sedikit. Pihak pengelola pernah melakukan kegiatan 

sosialisasi yang dipandu oleh pemerintah setenpat sebagai 

bentuk upaya memperkenalkan destinasi wisata yang ada 

didesa. Tujuan sosialisasi ini adalah mengoptimalkan potensi 

wisata desa yang mampu memberikan kontribusi terhadap 

peningkatan PAD”. 

  

Dari penjelasan diatas, disimpulkan bahwa tidak sedikit upaya 

pemerintah dalam megoptimalkan pemasaran destinasi wisata Pesona 

Tanjung Malaha kepada masyarakat luas. Salah satu bentuk sosialiasi 

yang pernah dilakukan yaitu sosialisasi desa wisata oleh TP-PKK 

Provinsi Sulawesi Tenggara pada bulan November 2022 lalu. Berikut 

kegiatan sosialisasi wisata oleh TP PKK Provinsi Sulawesi Tenggara: 
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Gambar 4. Kegiatan Sosialisasi Desa Wisata 

 

(Sumber : Diskominfo Kabupeten Kolaka) 

c. Promosi Penjualan 

Promosi penjualan merupakan salah satu bauran komunikasi 

pemasaran yang memiliki efek dalam memberikan stimuli bagi 

konsumen untuk melakukan pembelian terhadap produk. Bentuk 

komunikasi pemasaran ini terdiri dari semua kegiatan pemasaran yang 

berupaya merangsang terjadinya pembelian sebuah produk atau jasa, 

secara cepat atau dalam waktu singkat. 

Dalam upaya menarik pengungjung, pihak pengelola kerap 

memberika promo potongan harga tiket masuk maupun penyesuian 

gratis wahana untuk menarik minat pengungjung. Manda Gaffar 

selaku Staf Pengelola Wisata Pantai Tanjung Malaha, mengatakan 

bahwa: 

“ada beberapa promosi penjualan yang kami keluarkan seperti 

jika pengungjung merupakan kumpulan kelurga besar atau 

sekelompok orang lebih dari 10 orang maka free untuk satu 

orang tiket masuk. Atau promo ulang tahun pengunjung, 
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pengunjung yang lahir atau sedang berulang tahun hari itu 

tidak perlu membeli tiket masuk dengan syarat menunjukkan 

KTP asli. Cara ini juga menjadi cara kami pihak pengelola 

menjaga hubungan baik dengan para pengunjung sehingga mau 

untuk berkunjung kembali”. 

 

Pernyataan Manda diatas, dibenarkan oleh salah satu 

pengunjung pantai yaitu Nur Amelia mengatakan bahwa: 

“Pertama kali saya kesini itu memang untuk merayakan ulang 

tahun saya, kemudian pada pintu masuk pantai saya melihat 

promo untuk yang sedang berulang tahun, jadi dengan cepat 

saya menujukkan KTP untuk membuktikan hari itu memang 

saya ulang tahun. Jadi saya masuk kesini tanpa bayar. Dan ini 

ketiga kalinya saya kesini. Jikalau jarak rumah dengan pantai 

ini dekat mungkin saya akan lebih sering kesini”. 

 

Adanya promosi-promosi penjualan yang dilakukan oleh pihak 

pengelola merangsang pengunjung untuk kembali datang berkunjung 

ke pantai tanjung malaha ini. Strategi ini juga dipercaya pihak 

pengelola pantai sebagai bentuk upaya menjalin hubungan masyarakat 

antara pihak pengelola dan pengungjung. 

Promosi juga merupakan suatu kegiatan untuk meningkatkan 

sesuatu (barang atau jasa) ke arah yang lebih baik. Menurut Fandy 

Tjiptono promosi adalah komunikasi pemasaran yang dikerjakan 

untuk mempengaruhi, menyampaikan sesuatu, membujuk, serta 

meningkatkan pasar sasaran dari suatu perusahaan. Hal ini berarti 

promosi dapat berupa upaya yang dilakukan pihak pengelola untuk 

memperluas target pasar dari objek wisata Pantai Tanjung Malaha. 

Terkait upaya promosi yang dilakukan oleh pihak pengelola, 

Manda Gaffar selaku Staf Pengelola Wisata Pantai Tanjung Malaha, 
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mengatakan bahwa: 

“beberapa kegiatan pernah dilakukan di pantai ini sebagai 

bentuk promosi dalam hal ini memperkanalkan keberadaan 

Pantai ini ke masyarakat luas. Salah satunya pada kegiatan 

yang diadakan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Kolaka yang 

bekerja sama dengan Bank Indonesia Sulawesi Tenggara, 

kegiatan yang diberi tema “Pesona Tanjung Malaha”ini 

dirangkaiankan dengan berbagai kegiatan yang menarik seperti 

live music, fashion show, booth umkm, wahana bermain, dan 

loma foto kreatif. Kegiatan ini juga yang mendasari awal nama 

pantai ini berubah dari Pantai Malaha menajadi pantai Pesona 

Tanjung Malaha”. 

 

Pesona Tanjung Malaha merupakan event promosi wisata 

untuk mengenalkan keindahan wisata Tanjung Malaha Kabupaten 

Kolaka kepada masyarakat luas sekaligus memperkuat program 

Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Generasi BBI), Gerakan 

Bangga Wisata Indonesia (GBWI), dan Festival Ekonomi dan 

Keuangan Digital Indonesia (FEKDI). Berikut paamflet kegiatan 

“Pesona Tanjung Malaha” tahun 2021: 

Gambar 5. Pamflet Event Promosi “Pesona Tanjung Malaha” 

 

(Sumber : Dokumentaasi Kegiatan Bank Indonesia) 
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Kegiatan yang dilaksankan pada tahun 2021 ini turut serta 

dihadiri oleh Miss Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara dan 

dengan bangga memperkenalkan keindahan pantai tanjung malaha ke 

mata nusantara.  

Gambar 6. Miss Indonesia Perwakilan Sulawesi 

Tenggara Dalam Event “Pesona Tanjung Malaha” 

 

(Dokumentasi Kegiatan Bank Indonesia) 

Kegiatan ini pula dapat dikatakan sebagai kegiatan peresmian 

pantai Pesona Tanjung Malaha. Sebelumnya pantai ini lebih dikenal 

dengan Pantai Malaha, namun pada saat Pemerintah Daerah mulai 

memperbaiki infrastruktur dan bekerjasama dengan Bank Indonesia, 

nama pantai ini pun diubah menjadi Pesona Tanjung Malaha. Selain 

itu, berbagai fasilitas juga disiapkan untuk menarik minat 

pengungjung. Nama baru tersebut diresmikan langsung pada event 

promosi Pesona Tanjung Malaha pada tahun 2021 oleh Pemerintah 

Daerah dan Bank Indonesia yang diwakilkan oleh Sekretariat Daerah 

Sulawesi tenggara dalam proses pemotongan pita. 
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Gambar 7. Peresmian Pesona Tanjung Malaha 

 

(Sumber : Dokumentasi Kegiatan Bank Indonesia) 

Setelah sempat terpuruk di tahun 2018 lalu, pemerintah daerah 

kembali membenahi Pantai Malaha di tahun 2020, hingga pada 31 

Oktober 2021 kembali diresmikan oleh pemerintah daerah bersama 

Bank Indonesia dengan nama baru yaitu Pesona Tanjung Malaha. 

Sebelumnya, pada tahun 2017 Pantai Malaha juga pernah 

menjadi bagian dari 10 destinasi wisata Kabupaten Kolaka yang di 

perkenalkan Pemerintah Daerah dalam ajang Kolaka Expo menyambut 

HUT ke-57. Dalam ajang ini pantai malah diperkenalkan kepada 

pengungjung atau masyarakat yang berada di luar kabupaten Kolaka. 

d. Hubungan Masyarakat Dan Publisitas 

Untuk menjaga kelangsungan suatu perusahaan, hubungan 

masyarakat merupakan salah satu faktor yang penting karena 

merupakan jembatan antara perusahaan dengan audiens eksternalnya. 

Publisitas termasuk salah satu bentuk komunikasi pemasaran. 

Publisitas dilakukan oleh humas perusahaan sebagai upaya agar 
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kegiatan, produk, dan merek perusahaannya diberitakan di media 

massa. Terkadang publisitas dianggap lebih efektif dibanding iklan. 

Karena konsumen dipandang lebih siap dalam menerima informasi. 

Berbeda halnya dengan iklan yang terkadang dilewati atau diacuhkan 

oleh konsumen. 

Pantai Tanjung Malaha merupakan pantai yang seharusnya 

banyak di perkenalkan ke masyarakat luas namun tidak berfokusnya 

pada kegiatan promosi sehingga pblisitas pantai juga kurang. Manda 

Gaffar selaku Staf Pengelola Wisata Pantai Tanjung Malaha, 

mengatakan bahwa: 

“Pantai ini pernah dibuatkan semacam konten untuk instagram 

atau reels oleh Puteri Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara 

dan ini mendapat respon positif dari masyarakat. Dari saat itu 

saya dan beberapa teman yang lain kerap membuat video 

singkat yang menunjukkan keindahan pantai ini kemudian 

kami upload di akun kami masing-masing seperti tiktok. 

Beberapa pengunjung yang datang ternyata tau keberadaan 

pantai ini dari apa yang kami upload tadi. Mungkin 

kedepannya kami akan membentuk tim sendiri dibidang 

publisitas untuk pengembangan pantai ini dan masyarakat juga 

bisa tertarik untuk berkunjung”. 

 

Meskipun pemasaran dengan publisitas belum dilakukan 

maksimal oleh pihak pengelola, tetapi upaya kecil dari pihak pengelola 

memberikan dampak baik sehingga pantai tanjung malaha lebih 

dikenal oleh masyarakat luas. 

Ada banyak cara publisitas yang dapat diterapkan untuk 

mencapai tujuan dari publisitas tersebut seperti membagikan press 

release, membagi selebaran kepada masyarakat umum, atau 
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membuatnya dalam bentuk cerita unik di koran dan radio serta video 

menarik yang dibagikan melalui akun sosial media yang jangkauannya 

lebih luas. 

Dari sisi hubungan masyarakat, pihak pengelola juga kerap kali 

mengadakan kegiatan yang akan melibatkan masyarakat langsung 

seperti pada kegiatan Peresmian Village Pantai Malaha yang 

dirangkaikan dengan lomba kekompakan. Lomba keekompakan ini 

melibatkan langsung masyarakat umum sebagai peserta lomba. 2 jenis 

lomba yang diselenggarakan yaitu Lolu dan Tarik Tambang.  

Gambar 8. Pamflet Kegiatan Peresmian Village Pantai Malaha 

 

(Sumber : pesonatanjung-malaha) 

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh 

pengelola pantai bekerja sama dengan Pemerintah Desa setempat serta 

Karang Taruna dengan tujuan menjaga hubungan baik serta 

mempererat tali silaturahmi dengan masyarakat khususnya pada 

masyarakat Desa Malaha. Kegiatan ini juga dimaksudkan agar 
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masyarakat setempat dapat menjaga warisan wisata yang ada di Desa 

Malaha tersebut. berikut dokumentasi kegiatan peresmiann Village 

Pantai Malaha danLomba kekompakan: 

Gambar 9. Peresmian Village Pantai Malaha 

 

(Sumber : pesonatanjung-malaha) 

e. Pemasaran Langsung 

Pemasaran langsung atau direct marketing merupakan salah 

satu metode penjualan yang menggunakan media pemasaran langsung 

tanpa adanya pihak yang menjadi perantara pemasaran dalam kegiatan 

transaksi jual-beli dan tawar-menawar suatu produk atau jasa yang 

ditawarkan.  

Manda Gaffar selaku Staf Pengelola Wisata Pantai Tanjung 

Malaha, mengatakan bahwa: 

“Pemasaran langsung tidak pernah, mungkin seperti ajakan ke 

teman-teman pribadi pernah dan seperti yang tadi dikatakan 

bahwa kami memanfaatkan media sosial masing-masing untuk 

sementara dalam proses pamasaran. Satu hal yang membantu 

pengelola dalam proses memperkenalkan Pantai Pesona 

Tanjung Malaha ini adalah dikarenakan beberapa pengelola 

pantai ini sebagian besar merupakan pelajar dan mahasiswa 
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sehingga beberapa kali kegiatan-kegiatan sekolah yang harus 

dilakukan diluar sekolah atau outdoor biasanya dilaksanakan  

di pantai ini. Hal ini tentu terjadi karena hubungan baik si 

pengelola kepada teman-temannya untuk menyarankan 

kegiatan tersebut dilaksankan dipantai ini”. 

 

Informasi pribadi dari pihak pengelola kepada libgkungan 

sekitarnya dalam upayanya memperkenalkan Pantai Tanjung Malaha. 

Sehingga beberapa kegiatan outdoor sekolah dilaksankan di pantai 

Tanjung Malaha. Berikut dokumentasi kegiatan outdoor pelajar di 

Pantai Pesona Tanjung Malaha: 

Gambar 10. Kegiatan “Capacity Building”  

 

(Sumber : Dokumentasi Kegiatan MAN Insan Cendekia Kendari) 

Dari penjelasan staf pengelola diatas menjelaskan bahwa 

belum pernah ada kegiatan pemasaran langsung maupun pengenalan 

pantai tanjung malaha yang dilakukan pihak pengelola. Pemasaran 

langsung tidak hanya dilakukan dengan bertemu secara pribadi dengan 

pengunjung tetapi juga dapat dilakukan melalui media sosial. Saat ini 

media sosial marketing merupakan sistem penjualan langsung yang 

https://www.niagahoster.co.id/blog/social-media-marketing/
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sering digunakan. Hal ini karena selain terbukti efektif, biaya yang 

dikeluarkan juga tidak terlalu besar. Berbagai platform media sosial 

ternama seperti Instagram, Facebook, Youtube dan TikTok menjadi 

favorit media yang saat ini paling mudah digunakan. 

Pemasaran langsung juga tidak harus menghasilkan transaksi 

jual beli tetapi juga dapat berupa solusi atau saran perbaikan untuk 

pantai tanjung malaha kedepannya. Pemasaran langsung juga dapat 

menjaga hubungan baik pengelola dengan pengunjung. Pemasaran 

langsung adalah adalah cara pemasaran dimana perusahaan ingin 

menjalin komunikasi secara langsung dengan konsumen. Strategi 

komunikasi langsung dianggap lebih efektif karena bisa berinteraksi, 

mendapatkan database yang dapat memicuk komunikasi pemasaran 

menggunkanan berbagai media guna mendorong respon konsumen. 

2. Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Aktvitas Komunikasi 

Pemasaran Wisata Pantai Tanjung Malaha Kabupaten Kolaka 

Faktor pendukung dan faktor penghambat merupakan hal yang 

mutlak terjadi dalam sebuah usaha. Begitu pun dengan usaha pihak 

pengelola pantai tanjung malaha dalam memasarkan atau memperkenalkan 

pantai tersebut kepada pengungjung. 

a. Faktor Penghambat 

Dalam pelaksanaan strategi komunikasi pemasaran perusahaan 

ada beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi proses 

komunikasi pemasaran. Berikut beberapa faktor penghambat 
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pelaksanaan komunikasi pemasaran pantai Tanjung malaha Kabupaten 

Kolaka: 

1) Terbatasnya Kegiatan Pengelola dalam Memasarkan Objek 

Wisata  

Terbatasnya kegiatan yang dilakukan oleh pihak 

pengelola Pantai Tanjung Malaha terkait strategi komunikasi 

pemasaran dimana masyarakat umum khususnya masayarakat 

Kabupaten Kolaka masih banyak yang kurang mengetahui 

keberadaan Pantai Tanjung Malaha. Berdasarkan hasil 

wawancara dari beberapa pengunjung dominan mengetahui 

objek wisata itu dari kerabat terdekat, seperti sanak saudara, 

keluarga dan teman. Terbatasnnya kegiatan promosi didasarkan 

karena pihak pengelola beserta pemerintah berfokus untuk 

menyelesaikan perbaikan-perbaikan infrastruktur pasca terpuruk 

di tahun 2020. 

2) Minimnya Penerapan Teknik Informatif 

Minimnya penerapan Teknik Informatif seperti 

kurangnya kegiatan promosi atau informasi menarik seputar 

Pantai Tanjung Malaha. Contohnya saja mengenai penawaran 

harga spesial untuk beberapa kalangan seperti pelajar, guru, dan 

mahasiswa.  

3) Masih Terkendala Dalam Menerapkan Teknik Persuasif 

Teknik Persuasif merupakan teknik membujuk. Pihak 
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pengelola  masih kurang dalam melakukan teknik ini, dibuktikan 

dari kurangnya kegiatan menarik seperti objek wisata lain lebih 

meningkatkan fasilitas didalamnya atau membuat suatu hal yang 

baru sehingga membuat pengunjung penasaran dan membuat 

pengunjung terkait untuk datang. 

4) Minimnya Anggaran 

Anggaran atau dana yang di kucurkan oleh pemerintah 

daerah masih terbilang kurang dan tidak memadai, sehingga 

pmebangunan infrastruktur di rencanakan dapat diselesaikan 

dalam waktu cepat menjadi alot dan kembali direncanakan akan 

selesai di tahun 2023. Hal ini karena anggaran perbaikan 

infrastruktur Pantai Tanjung malaha yang minim.  

5) Kurangnya Pengetahuan Pariwisata 

kurangnya pendidikan dan pengetahuan perwisataan baik itu 

promosi ataupun Advertising itu sendiri membuat SDM (Sumber 

Daya Manusia) yang ada didaerah wisata kurang mempuni dan 

kurang bisa menjual produk mereka kepada khalayak 

umum.  

b. Faktor Pendukung 

Selain faktor penghambat, terdapat pula faktor pendukung 

dalam upaya memasarkan wisata Pantai Tanjung Malaha yaitu : 

1) Media Sosial 

Di era sekarang ini masyarakat tidak bisa terlepas dari 
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media sosial, kehadiran media sosial sangat membantu untuk 

mempromosikan pariwisata yang ada di Kabupaten Kolaka. 

Melalui media sosial calon wisatawan dapat melihat dan 

mengetahui sebagian kecil dari suatu destinasi wisata Pantai 

Tanjung Malaha. 

2. Event-event 

Adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah di 

Pantai Tanjung Malaha secara tidak langsung juga 

memperkanalkan keberdaan pantai tersebut di tengah kabupaten 

Kolaka itu. Seperti pada kegiatan “Bangga Barang Indonesia” 

yang dilaksankan pemerintah Kabupaten Kolaka bersama Bank 

Indonesia (BI) pada tahun 2021. Selanjutnya, pemerintah Pantai 

kolaka akan menghadirkan Pantai Tanjung Malaha dalam 

pameran budaya dan pariwisata Kabupaten Kolaka yang di 

laksanakan setiap tahunnya. 

 

C. Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan beberapa 

informan dan narasumber, maka pembahasan hasil penelitian diuraikan sebagai 

berikut: 

1. Strategi Komunikasi Pemasaran Pantai Pesona Tanjung Malaha dalam 

meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan 

Strategi komunikasi pemasaran merupakan salah satu faktor yang 
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sangat mempengaruhi jumlah pengunjung di suatu obyek wisata karena 

merupakan suatu rancangan bagaimana mempengaruhi masyarakat dengan 

berbagai cara sehingga masyarakat mengetahui, kemudian tertarik hingga 

berkunjung dan bahkan berkunjung kembali bagi wisatawan yang sudah 

pernah berkunjung. Dapat dikatakan bahwa strategi komunikasi pemasaran 

dapat dijadikan sebagai sarana untuk menginformasikan, membujuk, serta 

mengingatkan konsumen terhadap merek produk yang dijual, sehingga dapat 

meningkatkan penjualan suatu produk tersebut. Beberapa strategi 

komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh pihak pengelola Pantai Pesona 

Tanjung Malaha dalam memperkenalkan maupun meningkatkan tingkat 

kunjungan wisatawan ke Pantai Pesona Tanjung Malaha, yaitu sebagai 

berikut: 

a. Iklan 

Iklan adalah bentuk komunikasi tidak langsung yang didasari 

pada informasi tentang keunggulan atau keuntungan suatu produk, 

yang disusun sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa 

menyenangkan yang akan mengubah pikiran seseorang untuk 

melakukan pembelian. Penggunaan media iklan pun memiliki beragam 

tujuan seperti untuk mempersuasi audiens, memberikan informasi, 

sebagai pengingat, serta penguat (Kotler dan Keller, 2012).  

Pengelola objek wisata Pantai Pesona Tanjung Malaha dalam 

mempromosikan tempat wisatanya menggunakan sarana periklanan 

berupa iklan media sosial. Adanya paltform media sosial seperti 
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instagram, facebook, dan tiktok yang memungkinkan setiap orang 

membagikan aktivitasnya dengan jangkauan yang luas. Penggunaan 

media sosial sebagai media periklanan oleh pengelola Pantai Pesona 

Tanjung Malaha dianggap menjadi cara yang paling efektif saat ini. 

Mengingat pengguna media sosial tidak hanya oleh kalangan remaja 

tetapi hampir pada semua kalangan usia. Sehingga proses penyebaran 

informasi juga menjadi lebih cepat. 

Iklan melalui media sosial selain efektif juga efisien terutama 

pada penggunaan biaya. Pihak pengelola Pantai Tanjung Malaha 

mengatakan sejauh ini pihak pengelola belum mengeluarkan biaya 

untuk kegiatan promosi Pantai Tanjung Malaha. Hal ini karena 

kegiatan promosi yang dilakukan secara pribadi oleh para pengelola 

menggunakan akun media sosial masing-masing. Pihak pengelola 

kerap membagikan potret keindahan pantai serta wahana-wahana 

menarik di akun media sosial masing-masing. Hanya membutuhkan 

teknik pengambilan gambar maupun pembuatan video yang menarik 

untuk dapat menarik perhatian pengunjung untuk akhirnya datang 

berkunjung ke pantai ini. 

Selain itu, adanya fitur share pada platform media sosial juga 

memudahkan dalam proses penyebaran informasi mengenai Pantai 

Tanjung Malaha. Beberapa akun info resmi juga turut repost hasil 

gambar maupun video tadi sehingga lebih banyak di ketahui oleh lain 

bahkan hingga masyarakat diluar kabupaten Kolaka. Faktor kunci 
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utama periklanan adalah bahwa iklan harus menggugah perhatian 

calon konsumen terhadap produk atau jasa yang ditawarkan 

perusahaan/instansi. (Hermawan, 2012).  Namun meskipun demikian 

pengelola Pantai Tanjung Malaha menyadari bahwa upaya yang 

dilakukan masih cukup kurang dan akan terus dibenahi untuk 

perbaikan pengelolaan pantai Tanjung Malaha. 

b. Penjualan Tatap Muka 

Penjualan tatap muka adalah alat promosi yang sifatnya secara 

lisan, baik kepada seseorang maupun lebih dari calon pembeli dengan 

maksud untuk menciptakan terjadinya transaksi pembelian yang saling 

menguntungkan bagi kedua belah pihak, dengan menggunakan 

manusia sebagai alat promosinya. Tidak hanya melakukan satu 

perencanaan strategi agar setiap perencanaan yang telah diprogramkan 

tercapai sesuai dengan tujuan. Strategi penjualan personal untuk 

membantu mengidentifikasi klien (calon pelanggan) sehingga pemasar 

dipercaya, merasa dibutuhkan, dan akhirnya sepakat dalam 

memberikan solusi menguntungkan yang dibutuhkan pelanggan. 

Upaya pengelola dalam memperkenalkan pantai Tanjung 

Malaha ke masyarakat luas salah satunya dengan membagikan 

seleberan pamflet yang berisi informasi dan wahana-wahana menarik 

di Pantai Tanjung Malaha. Cara ini diakui efektif oleh Dinas 

pariwisata Kabupaten Kolaka terbukti dari jumlah kunjungan 

wisatawan yang meningkat 20% setelah adanya kegiatan tersebut. 
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keberhasilan cara ini dikarenakan segmentasi pasar yang tepat. Dalam 

hal ini, pengelola menargetkan tempat penyebaran pamflet tersebut 

ditmpat keramaian seperti pasar dan lingkungan sekolah.  

Upaya lain yang dilakukan yaitu sosialisasi langsung kepada 

masyarakat setempat. Salah satunya adalah sosialisasi desa wisata oleh 

TP-PKK Provinsi Sulawesi Tenggara pada bulan November 2022 lalu. 

Selain untuk mengajak masyarakat mengungjungi Pantai Tanjung 

Malaha, sosialisasi ini juga bertujuan untuk mengingatkan masyarakat 

akan pentingnya menjaga warisan wisata yang ada di desa tersebut 

yaitu Pantai Tanjung Malaha. Selain itu, dalam sosialisasi tersebut 

untuk mengajak masyarakat setempat untuk menjaga hubungan baik 

dengan wisatawan yang datang ke desa tersebut terutama pada 

wisatawan asing. 

c. Promosi  

Pentingnya untuk dapat memberikan pelayanan dan 

pengalaman yang baik bagi wisatawan adalah untuk menentukan sikap 

dan mempertimbangkan keputusan atau kebijakan yang perlu diambil 

agar dalam pencapaian tujuan tidak menghasilkan hambatan yang 

berarti dan menghasilkan opini yang positif tanpa ada pihak yang 

dirugikan. Promosi penjualan merupakan suatu cara untuk menarik 

pengunjung serta meningkatkan kunjungan ulang. Hal ini biasanya 

dilakukan dengan cara memberikan hadiah atau penghargaan kepada 

pengunjung. 
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Adapun bentuk promosi penjualan yang dilakukan oleh pihak 

pengelola yakni pemberian tiket masuk gratis untuk pengunjung yang 

sedang berulang tahun. Selain sebagai bentuk hadiah, hal ini juga 

untuk menjaga hubungan baik dengan pengunjung sehingga 

pengunjung akan kembali berkunjung.  

Selain pemberian tiket gratis kepada pengunjung, harga tiket 

yang murah merupakan bagian dari promosi penjualan tiket Pantai 

Tanjung Malaha. Promosi penjualan berangkat dari premis bahwa 

setiap merek atau jasa memiliki nilai dan harga tertentu, atau harga 

“regular”, atau beberapa nilai referen tertentu. Promosi penjualan 

dipercaya mampu mengubah nilai harga yang telah diterima tersebut 

dengan menaikkan nilai dan/atau menurunkan harga. Dengan adanya 

biaya penetapan tarif yang murah dapat memberikan keuntungan 

sehingga semakin banyaknya kunjungan yang terjadi dan majunya 

perekenomian masyarakat yang terkait.  

Dengan tarif yang ditetapkan murah dan sesuai, pengunjung 

tidak merasa terbebani dan menikmati liburan, dapat mengunjungi 

tempat wisata lainnya yang ada. Pengunjung juga akan merasa senang 

berkunjung di pantai Tanjung Malaha karena tidak harus 

mengeluarkan biaya yang mahal untuk berlibur dan bisa menikmati 

setiap keindahan tempat wisata. Kepuasan merupakan kunci dari 

sebuah tujuan yang terlaksana dan memberikan keuntungan 

meningkatnya kunjungan wisatan yang terjadi. 
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Promosi juga merupakan suatu kegiatan untuk meningkatkan 

sesuatu (barang atau jasa) ke arah yang lebih baik. Menurut Fandy 

Tjiptono promosi adalah komunikasi pemasaran yang dikerjakan 

untuk mempengaruhi, menyampaikan sesuatu, membujuk, serta 

meningkatkan pasar sasaran dari suatu perusahaan. Hal ini berarti 

promosi dapat berupa upaya yang dilakukan pihak pengelola untuk 

memperluas target pasar dari objek wisata Pantai Tanjung Malaha. 

Terkait upaya promosi yang dilakukan oleh pihak pengelola, 

Salah satunya pada kegiatan yang diadakan oleh Pemerintah daerah 

Kabupaten Kolaka yang bekerja sama dengan Bank Indonesia 

Sulawesi Tenggara, kegiatan yang diberi tema “Pesona Tanjung 

Malaha”ini dirangkaiankan dengan berbagai kegiatan yang menarik 

seperti live music, fashion show, booth umkm, wahana bermain, dan 

loma foto kreatif. Kegiatan ini juga yang mendasari awal nama pantai 

ini berubah dari Pantai Malaha menajadi pantai Pesona Tanjung 

Malaha”. 

Pesona Tanjung Malaha merupakan event promosi wisata 

untuk mengenalkan keindahan wisata Tanjung Malaha Kabupaten 

Kolaka kepada masyarakat luas sekaligus memperkuat program 

Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Generasi BBI), Gerakan 

Bangga Wisata Indonesia (GBWI), dan Festival Ekonomi dan 

Keuangan Digital Indonesia (FEKDI). Kegiatan yang dilaksankan 

pada tahun 2021 ini turut serta dihadiri oleh Miss Indonesia 
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Perwakilan Sulawesi Tenggara dan dengan bangga memperkenalkan 

keindahan pantai tanjung malaha ke mata nusantara.  

d. Hubungan Masyarakat dan Publistas 

Philip Kotler mengatakan bahwa hubungan masyarakat dan 

publisitas merupakan program yang dirancang untuk mempromosikan 

atau melindungi citra perusahaan serta produk individunya. Kegiatan 

pemasaran yang dilakukan harus memiliki pengaruh (impact) serta 

memberikan kesan mendalam kepada setiap orang yang hadir. 

Tujuannya agar pengunjung bisa cukup lama mengingat 

pengalaman yang menyenangkan tersebut. 

Dari sisi pemasaran, hubungan masyarakat adalah berbagai 

program untuk mempromosikan dan/atau melindungi citra perusahaan 

atau masing-masing produknya (Hermawan, 2012). Menurut 

Hermawan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh humas meliputi 

hubungan pers, yaitu dengan memberikan infomasi yang pantas/layak 

dimuat di surat kabar atau media massa lainnya agar dapat menarik 

perhatian publik. Publisitas produk yaitu meliputi berbagai upaya 

untuk mempublikasikan produk, seperti mensponsori berbagai 

program.  

Dari teori yang berkaitan dengan kegiatan humas diatas, 

pengelola objek wisata Pantai Tanjung Malaha melakukan kegitan 

humas berupa hubungan pers. Dimana pengelola Pantai Tanjung 

Malaha menerima dengan baik media yang ingin meliput objek wisata 



57 

 

 

Pantai Tanjung Malaha, selain itu juga memberikan informasi yang 

dibutuhkan jika pihak media membutuhkannya. Karena hal tersebut 

akan memberikan timbal balik yang baik terhadap keduanya. Dengan 

adanya peliputan media tentunya akan membantu publisitas dan 

promosi Pantai Tanjung Malaha. Dengan publisitas, Pantai Tanjung 

Malaha akan semakin dikenal masyarakat. 

Dari sisi hubungan masyarakat, pihak pengelola juga kerap kali 

mengadakan kegiatan yang akan melibatkan masyarakat langsung 

seperti pada kegiatan Peresmian Village Pantai Malaha yang 

dirangkaikan dengan lomba kekompakan. Lomba keekompakan ini 

melibatkan langsung masyarakat umum sebagai peserta lomba. 2 jenis 

lomba yang diselenggarakan yaitu Lolu dan Tarik Tambang.  

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh 

pengelola pantai bekerja sama dengan Pemerintah Desa setempat serta 

Karang Taruna dengan tujuan menjaga hubungan baik serta 

mempererat tali silaturahmi dengan masyarakat khususnya pada 

masyarakat Desa Malaha. Kegiatan ini juga dimaksudkan agar 

masyarakat setempat dapat menjaga warisan wisata yang ada di Desa 

Malaha tersebut.  

e. Pemasaran Langsung 

Pemasaran langsung atau direct marketing merupakan 

pendekatan pemasaran yang bersifat bebas dalam menggunakan 

saluran distribusi yang memungkinkan pemasar memiliki strategi 
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tersendiri dalam hubungannya dengan konsumen . salah satu bentuk 

pemasaran langsung yang dilakukan yaitu ajakan pengelola terhadap 

lingkungan sekitar untuk mengungjungi Pantai Tanjung Malaha. 

Dikarenakan pengelola Pantai Tanjung malaha dominan merupakan 

pelajar maupun mahasiswa sehingga memudahkan untuk menjadikan 

Pantai Tanjung Malaha sebagai rekomendasi tempat diadakanya 

kegiatan-kegiatan outdoor sekolah maupun kampus. Tersedianya 

akomodosi penginapan menjadikan Pantai Tanjung Malaha pilihan 

yang tepat sebagai objek kegiatan outdoor. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian diatas mengenai strategi komunikasi 

pemasaran pada Wisata Pantai Tanjung Malaha Kabupaten Kolaka, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Strategi Komunikasi Pemasaran Pantai Tanjung Malaha 

a. Iklan, kegiatan promosi melalui iklan saat ini dimaksimalkan 

pengelola melalui media sosial seperti instagram, facebook dan tiktok. 

b. Penjualan tatap muka, salah satu strategi yang dilakukan yaitu 

penyebaran pamflet dan brosur serta diadakannya sosialisasi ke 

masayarakat setempat.  

c. Promosi Penjualan, ada beberapa jenis promosi penjualan yang 

diterapkan, seperti free ticket untuk pengungjung yang sedang 

berulang tahun serta menerapan tarif tiket yang murah.  

d. Hubungan Masyarakat dan Publisitas, strategi hubungan masyarakat 

yang dilakukan pengelola bersama pemerintah setempat yaitu 

diadaknnya kegiatan yang melibatkan masyarakat setempat seperti 

mengadakan perlombaan. Strategu publisitas yang diterapkan yakni 

berupa hubungan pers. 

e. Pemasaran Langsung, salah satu strategi yang dilakukan oleh 

pengelola yakni merekomendasikan Pantai Tanjung Malaha 

kelingkungan sekitar. 
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2. Faktor penghambat komunikasi pemasaran pantai tanjung malaha terdiri 

atas: terbatasnya kegiatan pengelola dalam memasarkan objek wisata, 

minimnya penerapan teknik informatif, masih terkendala dalam menerapkan 

teknik persuasif, minimnya anggaran, kurangnya pengetahuan pariwisata. 

Selain faktor penghambat terdapat pula faktor pendukung meliputi : media 

sosial dan event-event 

  

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka berikut saran 

yang dapat diberikan penulis: 

a. Pihak pengelola dapat melakukan perencanaan promosi dan pengiklanan 

dalam rangka memasarkan tempat wisata mulai dari sekarang, sehingga 

ketika seluruh pembangunan telah selesai konsep iklan siap untuk 

dilaksanakan. 

b. Pihak pengelola diharapkan lebih memahami segmentasi pasar dalam proses 

pemasarannya. Hal ini akan membuat upaya-upaya yang dilakukan lebih 

efektif dan efisien. 
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