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 BAB III 

RENCANA PROMOSI / PEMASARAN 

A. Riset Pasar 

  Segmen pasar yang dimiliki oleh Let’s Glamp adalah menengah keatas dan 

juga memiliki focus yaitu negara-negara yang berada di Asia untuk permulaan 

sebelum merambah ke negara lain diluar Benua Asia karena ada perkembangan 

yang sangat signifikan untuk kedatangan turis dari Asia ke Negara Indonesia 

tahun 2017 menuju 2018 sebesar 20,60%, untuk target yang dibidik oleh Let’s 

Glamp adalah sebagai berikut: 

 Keluarga 

 Traveler 

 Perusahaan 

Hal di atas adalah tiga target pasar utama yang dimiliki oleh Let’s Glamp 

dan sudah disesuaikan dengan fasilitas yang ada.  

Konsep alam dan kebudayaan yang ditonjolkan oleh Let’s Glamp sangat 

berbeda dari konsep bisnis serupa, Let’ s Glamp akan menampilkan keunikan 

budaya di Indonesia dengan bekerja sama dengan para pelaku kegiatan budaya 

setempat agar dapat memiliki suasana budaya yang sangat kental dan pekat serta 

dapat menyajikan pengalaman berbeda yang sangat unik sekaligus memberikan 
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akses yang mudah kepada pengunjung untuk dapat mempelajari dan menikmati 

kegiatan budaya tanpa harus mengunjungi tempat tertentu agar dapat merasakan 

pengalaman budaya seperti itu. 

B. Strategi Promosi 

Promosi dapat disebut sebagai sebuah usaha yang dilakukan oleh suatu 

kelompok/perusahaan agar meraih target tertentu. Karena menjual produk yang 

terbatas untuk total pembeli yang mengetahui hal tersebut. 

Menurut Kotler dan Amstrong (2008), pengertian strategi promosi adalah 

logika pemasaran dimana unit bisnis berharap untuk menciptakan nilai dan 

memperoleh keuntungan  dari hubungannya dengan konsumen. 

Menurut Kurtz (2008), pengertian strategi pemasaran adalah keseluruhan 

program perusahaan dalam menentukan target pasar dan memyaskan konsumen 

dengan membangun kombinasi elemen dari marketing mix; produk, distribusi, 

promosi, dan harga. 

Salah satunya adalah funneling strategy, menurut  David Brock (2019) 

Funneling strategy dapat digambarkan sebagai saluran untuk pelanggan, Anda 

mulai dengan pembukaan yang luas untuk menangkap sebnyak mungkin dan 

kemudian secara bertahap mempersempit topik yang akan mengarahkan hanya ke 

pelanggan yang paling tertarik sehingga anda dapat menjualnya. 
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Funneling Strategy adalah ketika suatu perusahaan menghasilkan hubungan 

jangka panjang yang solid dengan customer yang puas. Karena dalam proses 

menuju pembelian, hanya sebagian kecil presentase dari customer yang memilikki 

potensi untuk mengubahnya menjadi pembelian. Ketika seseorang mendengar 

tentang brand kami untuk pertama kalinya ia akan melakukan perjalanan melalui 

funnel konversi mini untuk setiap langkah yang mengarah ke penjualan.  

Flow of Funneling Strategy: 

 

Gambar 3.1 Funneling Strategy 

1. Awareness 

Membantu customer mempelajari brand Let’s Glamp Dengan 

memperkenalkan akomodasi glamping unik yang disediakan. Namun sebelum 

menjelaskan, perusahaan harus melihat pasar manakah yang sesuai dengan jasa 

pelayanan yang akan kita pasarkan. Let’s Glamp menyediakan akomodasi 

glamping dengan konsep Cultural Camping dimana dengan memahami konsep 

tersebut calon pengunjung akan dapat mudah memahami dan membayangkan 

kegiatan atau keunikan Let’s Glamp. Dengan market segment yang telah 

ditentukan Let’s Glamp harus bisa menanamkan apa saja yang bisa calon 

pengunjung dapatkan disini dan tidak dapat ditemukan di tempat lain. Ambil 

Awareness 
Consideratio

n 
Conversion Loyalty Advocacy 
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contoh funneling marketing akan dilakukan pada pasar keluarga bahwa Let’s 

Glamp memiliki kegiatan rutin yang bisa dilakukan bersama keluarga dan dapat 

memberikan fasilitas yang sangat lengkap  seperti pakaian, makanan, dan 

penjemputan yang semuanya sudah termasuk dalam harga yang ditawarkan dan 

menjelaskan detail-detail lain. Mulai dari menjelaskan teknis pelayanan dan 

juga harga setiap pelayanan nya. Dan dapat menjamin merasakan keseruan dari 

suasana kebudayaan yang pekat karena Let’s Glamp akan bekerjasama langsung 

dengan para pelaku kegiatan budaya itu sendiri. 

2. Consideration 

Sebelum customer menjadi tertarik dengan jasa perusahaan, sebenernya 

yang menjadi kunci utama adalah proses Awareness. Apabila proses pengenalan 

produk sudah terjadi secara jelas, dan itu mengenai pasar yang tepat, maka akan 

timbul ketertarikan untuk mengetahui produk atau jasa yang ditawarkan, 

mengapa produk dan servis yang ditawarkan memberikan nilai bagi mereka. 

Customer akan mencari berbagai informasi yang berasal dari segala sumber, 

misal artikel dan review online. Kemudian customer mulai mengembangkan 

minatnya untuk mempelajari produk tersebut lebih lanjut. 

3. Conversion 

Meyakinkan calon customer untuk mengambil keputusan untuk terlibat 

masuk ke dalam brand perusahaan. Setelah customer melihat dan memahami 

produk dan pelayanan yang  kita sediakan, customer akan mengambil keputusan 

untuk membeli dan menggunakan produk atau layanan kita.  

4. Loyalty 
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Setelah mendapat satu customer, target kita adalah menambah customer 

yang baru. Tanpa meninggalkan customer yang sebelumnya, tetapi tetap 

menjaga hubungan baik dengan customer tersebut. Salah satu caranya adalah 

dengan memberi informasi yang menarik tentang produk atau layanan kita 

seperti promo yang sedang berjalan atau event yang akan diadakan.  

5.  Advocacy 

Tidak hanya berhenti dalam faktor tersebut, dalam langkah terakhir anda 

harus bisa mendorong calon pembeli untuk melakukan kebiasaan repeat 

purchase dan membuat customer merekomendasikan produk atau layanan yang 

perusahaan miliki ke orang lain. 

Dalam hal ini perusahaan mampu menghasilkan hubungan jangka panjang 

yang kuat, tentunya customer akan merasa puas. Let’s Glamp akan menerapkan 

after sales service, untuk repeater costumer yang telah melakukan kunjungan 

lebih dari 10 kali kedatangan dalam kurun waktu 20 bulan maka kunjungan 

selanjutnya, akan selalu mendapatkan voucher potongan harga untuk fasilitas 

berbayar untuk satu orang untuk kurun waktu 1 tahun. 

C. Media Promosi 

Menurut Swastha dan Irawan (2005:349), Promosi adalah arus informasi 

atau persuasi satu arah untuk mengarahkan seorang atau organisasi terhadap 

tindakan yang menciptakan pertukaran dalam pemasaran 
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Menurut Rambat Lupiyoadi (2006:120), Promosi adalah salah satu 

variable dalam bauran pemasaran yang sangat penting dilaksanakan oleh 

perusahaan dalam memasarkan produk jasa. Kegiatan promosi bukan saja 

berfungsi sebagai alat komunikasi antara perusahaan dengan konsumen, 

melainkan juga sebagai alat untuk mempengaruhi konsumen dalam kegiatan 

pembelian atau penggunaan jasa sesuai dengan keinganan dan kebutuhannya. 

Let’s Glamp sendiri akan memanfaatkan beberapa media untuk 

mempromosikan poduk dan jasa yang kami jual, berikut beberapa media 

promosi yang akan di gunakan oleh Let’s Glamp: 

 Media Internet 

Internet adalah media yang banyak digunakan oleh masyarakat di zaman 

milenial ini, seperti tidak dapat dipisahkan dengan internet masyarakat selalu 

menggunakan media internet contohnya menggunakan media sosial seperti 

instagram, facebook, email dan lainnya dengan biaya yang sangat murah, oleh 

karena itu media internet menjadi salah satu media promosi yang sangat 

menguntungkan untuk memasarkan suatu produk dengan cepat. 

 Banner 

Visualisasi adalah cara mencuri perhatian masyarakat, hal trersebut dapat 

membuat masyarakat mengingat sesuatu yang dilihat dan dianggap menarik, 

dengan salah satu target pasar keluarga, banner menjadi salah satu pilihan yang 

sangat tepat karena mayoritas keluarga akan merasa bosan dengan liburan yang 

monoton dan pengambil keputusan pilihan tempat untuk berlibur adalah kepala 
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keluarga, dan kita tahu mayoritas kepala keluarga bekerja dan banyak 

menghabiskan waktu di dalam perjalanan dan dengan banner ini secara tidak 

langsung akan memberi bayangan tentang Let’s Glamp dan diharapkan dapat 

menarik pengunjung yang sangat banyak. 

 Merchandise 

Berbeda dengan brochure dan pamflet yang biasanya akan dibuang 

kebanyakan orang dan hanya berakhir di tempat sampah, menggunakan 

merchandise akan sangat efektif untuk mempromosikan fasilitas yang Let’s 

Glamp tawarkan dan berbeda dari media promosi lain Merchandise akan lebih 

disimpan dan dapat digunakan untuk mempromosikan Let’s Glamp pada orang 

ketiga dan itu menjadikan merchandise salah satu pilihan yang tepat. 

 Surat kabar 

Sedikit monoton untuk memilih surat kabar menjadi media promosi, tetapi 

surat kabar menjadi pilihan yang sangat tepat karena kita dapat melihat siapa 

saja yang masih rutin berlangganan surat kabar, salah satunya menjadi satu dari 

tiga focus target Let’s Glamp yaitu Perusahaan. 

 Online Travel Agent dan Travel Agent Conventional 

Travel biasanya menjadi salah satu penghubung yang menghasilkan 

keuntungan yang sangat besar untuk akomodasi penginapan yang bekerjasama 

dengan perusahaan tersebut, oleh karena itu Let’s Glamp akan bekerjasama 

dengan perusahaan tersebut untuk meningkatkan keuntungan dan pengetahuan 

tentang Let’s Glamp sendiri kepada calon pengunjung. 
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 Influenser 

Para seniman ataupun orang-orang terpandang menjadi salah satu yang 

membantu calon pengunjung menentukan pilihan berlibur, selain itu akan 

membantu calon pengunjung untuk mengetahui tentang Let’s Glamp dan secara 

tidak langsung akan menghadirkan ketertarikan bagi calon pengunjungi Let’s 

Glamp dan merasakan suasananya secara langsung. 

 

D. Proyeksi Penjualan 

Sebagai perusahaan baru sudah seharusnya Let’s Glamp memiliki target 

yang ingin dicapai, perencanaan yang matang dan perkiraan yang berdasarkan 

analisa akan membantu menghasilkan bidikan yang tepat, berikut paparan 

proyeksi penjualan Let’s Glamp. 

 

Tabel 3.1 Proyeksi Target Pemasaran 

Proyeksi Penjualan Tahun Pertama 

Bulan 
Ke-  

Target 
Occupancy 

Total Days 
Per Month 

Rooms 
Available per 

Day 

Rooms Available 
per Month 

Rooms 
Sold 

1 40% 31 62 1922 768,8 

2 30% 28 62 1736 520,8 

3 30% 31 62 1922 576,6 

4 40% 30 62 1860 744 
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5 50% 31 62 1922 961 

6 65% 30 62 1860 1209 

7 60% 31 62 1922 1153,2 

8 55% 31 62 1922 1057,1 

9 47% 30 62 1860 874,2 

10 50% 31 62 1922 961 

11 55% 30 62 1860 1023 

12 50% 31 62 1922 961 

TOTAL 48% 365 720 22630 10809,7 

ACTUAL OCCUPANCY PER YEARS 49,04% 

 
     Proyeksi Penjualan Tahun Kedua 

Bulan 
Ke-  

Target 
Occupancy 

Total Hari 
Per Bulan 

Rooms 
Available per 

Day 

Rooms Available 
per Month 

Rooms 
Sold 

1 41% 31 62 1922 786,098 

2 31% 29 62 1798 555,582 

3 31% 31 62 1922 593,898 

4 41% 30 62 1860 760,74 

5 51% 31 62 1922 978,298 

6 66% 30 62 1860 1225,74 

7 61% 31 62 1922 1170,498 

8 56% 31 62 1922 1074,398 

9 48% 30 62 1860 890,94 

10 51% 31 62 1922 978,298 

11 56% 30 62 1860 1039,74 

12 51% 31 62 1922 978,298 

TOTAL 49% 366 720 22692 11032,53 

ACTUAL OCCUPANCY PER YEARS 48,57% 

 
     Proyeksi Penjualan Tahun Ketiga 

Bulan 
Ke-  

Target 
Occupancy 

Total Hari 
Per Bulan 

Rooms 
Available per 

Day 

Rooms Available 
per Month 

Rooms 
Sold 

1 42% 31 62 1922 805,7024 
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2 32% 28 62 1736 554,1312 

3 32% 31 62 1922 613,5024 

4 42% 30 62 1860 779,712 

5 52% 31 62 1922 997,9024 

6 67% 30 62 1860 1244,712 

7 62% 31 62 1922 1190,102 

8 57% 31 62 1922 1094,002 

9 49% 30 62 1860 909,912 

10 52% 31 62 1922 997,9024 

11 57% 30 62 1860 1058,712 

12 52% 31 62 1922 997,9024 

TOTAL 50% 365 720 22630 11244,2 

ACTUAL OCCUPANCY PER YEARS 49,59% 

Sumber: Olahan penulis 

Pembentukan proyeksi diatas diperkirakan dengan melihat acara tahunan 

dan kegiatan-kegiatan yang dijadwalkan setiap tahunnya, seperti hari raya, 

waktu libur dan event nasional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


