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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Profil Perusahaan  

Diamond Journey Network didirikan pada pertengahan tahun 2015, 

dengan nama  PT Dwi Berkah Sejahtera. Perusahaan ini bergerak di bidang 

pariwisata. Dengan dasar kecintaan budaya lokal, PT Dwi Berkah Sejahtera 

mengusung nama DJN (Diamond Journey Network) untuk menjadi salah satu 

penggerak dan pengembang pariwisata. DJN mengawali usahanya dengan 

pengembangan pariwisata dan budaya di Jawa Tengah, khususnya Semarang.  

Saat ini Diamond Journey Network berlokasi di Tengger 4 no 124, Semarang, 

Jawa Tengah. 

Potensi pariwisata yang besar namun tidak dikelola dan 

dikembangkan, dan hilangnya kecintaan terhadap nilai-nilai dan budaya 

negaranya sendiri,  adalah latar belakang mengapa DJN ini didirikan. DJN 

ingin mencari cara mengembalikan dan menjaga kelangsungan nilai-nilai, 

budaya, dan warisan-warisan lainnya dari generasi ke generasi. DJN yakin 

bahwa melalui pariwisatalah nilai-nilai, budaya, dan warisan-warisan sejarah 

dapat terus dilestarikan. Atas dasar itulah, produk yang DJN sediakan terbagi 

menjadi dua yaitu  program-program dan layanan tour. Produk-produk DJN 

ini dikemas secara menarik dengan terobosan-terobosan yang berbeda.  

Sebagai gerakan awal, DJN mengawali dengan berfokus pada 

pariwisata Kota Semarang dan beberapa kota di Jawa Tengah. Kedepan, DJN 

mengharapkan mampu mengembangkan bisnisnya tidak hanya terbatas di 
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Jawa Tengah, namun juga ke tempat-tempat lain di seluruh Indonesia 

sehingga mampu benar-benar mengangkat potensi Indonesia. 

Target market DJN adalah masyarakat dengan ekonomi kelas 

menengah ke atas.   

4.1.1 Marketing Mix DJN  

Saat ini DJN memiliki paket wisata yaitu, Semarang, Semarang-

Yogjakarta, Semarang-Lasem. Semua paket wisata DJN ini menitikberatkan 

kota Semarang sebagai destinasi utama. Dari berbagai paket ini, dapat 

dikembangkan dengan tema yang berbeda-beda, dan beberapa tujuan serta 

kemasan yang berbeda pula. Paket-paket ini dijual dengan harga yang 

tergolong High Price sesuai dengan target market DJN adalah kalangan 

dengan ekonomi kelas menengah ke atas. Untuk Paket Semarang, 

destinasinya antara lain Klenteng Tay Kak Sie, tempat pembuatan kulit 

Lumpia, Club Merbi, Kawasan Pecinan, Rasadharma, Gereja Gedangan, 

Gedung Kesenian Sobokarti, Balemong Resort, Rumah Kopi (cagar budaya), 

dan lain-lain, yang dikombinasikan dengan tempat-tempat yang sudah 

terkenal seperti Lawang Sewu, Sam Po Kong, Kota Lama, Watugong.  

Ada juga tour Semarang-Lasem bersama komunitas Aspertina 

(Asosiasi Peranakan Tionghoa Indonesia). Untuk destinasi di Lasem antara 

lain adalah Vihara Budha Teravada, Rumah Opa Oma, Pusat Batik, 

Kelenteng Cu An Kiong, Opium House. Paket Semarang-Lasem juga dapat 

dikombinasikan dengan destinasi di sepanjang perjalanan seperti Masjid 

Agung Demak, dan Dua Kelinci. 
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Berdasarkan wawancara dengan tim DJN, untuk mendapatkan pasar, 

perusahaan harus memiliki produk yang inovatif dan berbeda dari yang lain. 

Diamond Journey ingin membawa wisatawan dengan produk yang berbeda 

dari pesaing. DJN menciptakan perbedaan dari sisi pesaing dari sisi produk, 

yaitu destinasi dari paket wisata DJN tidak hanya sekedar tempat-tempat 

yang memang sudah terkenal, melainkan juga tempat-tempat potensial yang 

memiliki daya tarik, namun belum banyak dikenal. DJN juga menciptakan 

value pada produk berupa pertunjukan-pertunjukan (Cosplay, lamkwan, mini 

teaterikal, keroncong, wayang potehi, tari topeng, barongsai, alat musik 

tambur, dll), bertemu dan berinteraksi langsung dengan tokoh lokal dan tokoh 

penggerak budaya, pengalaman langsung seperti membatik, menari, membuat 

kulit lumpia, mencoba alat musik, dll. Dengan semua itu, DJN ingin peserta 

tour tidak hanya sekedar pergi berkunjung ke suatu tempat, bisa mendapatkan 

suatu value dari perjalanannnya.  

Dari segi promosi, DJN masih sangat sederhana. Promosi terkuat DJN 

adalah melalui WOM (word of mouth). Beberapa hal lainnya adalah melalui 

brosur, dan social media seperti instagram dan facebook. Beberapa contoh 

brosur akan dilampirkan dalam lampiran penelitian. Dari segi proses, DJN 

berusaha menciptakan proses bisnis untuk mendukung pelayanan terbaik. 

Kepuasan pelanggan terhadap layanan menjadi penting mengingat Diamond 

Journey adalah perusahaan jasa. Untuk itu DJN berusaha memberikan 

pelayanan terbaik mulai dari awal calon konsumen hingga setelah menjadi 
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konsumen. DJN dengan senang hati merespon segala pertanyaan dan 

keinginan calon konsumen secara cepat dan akurat. Biasanya konsumen akan 

meminta proposal berisi Itenary Tour, kemudian baru masuk ke tahap diskusi 

kemasan tour, pembuatan kesepakatan harga, pembayaran DP, pelunasan, 

hingga tour selesai dijalankan. 

Agar mampu menciptakan kedekatan dengan konsumen, proses lobi 

dan bertemu pelanggan tidak pernah dilakukan di kantor, tetapi di tempat 

makan,  hotel, atau café dengan tujuan agar suasana lebih cair dan tidak 

terkesan terlalu formal. Alasan lainnya adalah karena memang saat ini kantor 

DJN masih sangat sederhana sehingga dari sisi physical evidence masih 

belum mendukung. Juga dari sisi lokasi yang jauh dari pusat kota masih 

menjadi kelemahan dari sisi place, Maka DJN berani melakukan jemput bola 

untuk bertemu dengan konsumen. Bahkan ada peserta tour yang mengundang 

pemilik DJN untuk ke Jakarta dan mempresentasikan sekaligus berdiskusi 

gambaran paket tour yang akan diambil.   

Terakhir, untuk menjadi sukes tentu DJN harus memperhatikan faktor 

people. People yang dimaksud adalah tim DJN, dan juga para freelancer. 

DJN sadar bahwa faktor people ini sangat penting karena mereka adalah yang 

berperan dalam penyampaian jasa. Meski DJN memiliki paket wisata sebagus 

apapun, dan melakukan promosi secara gencar, tetapi apabila tidak mampu 

dijalankan dengan baik, maka akan membuat peserta tour tidak puas yang 

berakibat pada keberlangsungan DJN. Maka DJN berani membayar lebih 
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Pemilik 
(Manager) 

bag. Admin & 
Accounting 

bag. Public 
Relation & 
Sales  

bag. 
Operasional  

tinggi untuk guide yang benar-benar berkualitas, begitu juga para performer 

yang akan ditampilkan.  

4.1.2 Sumber Daya Manusia 

Saat ini, DJN dijalankan oleh tiga orang termasuk pemillik. Struktur 

Organisasi DJN adalah sebagai berikut: 

 

 

 

Gambar 4.1.3 Struktur Organisasi DJN 

 

1. Manajer sekaligus Public Relation dan Sales  

Posisi manajer ini dipegang oleh pemilik DJN. Manajer 

bertanggung jawab atas seluruh aktivitas DJN. Tugas yang dijalankan 

oleh manajer adalah mengevaluasi pekerjaan bagian admin dan 

accounting, bagian operasional, dan freelancer. Manajer DJN juga 

bertugas untuk mengambil keputusan-keputusan perusahaan dan 

mendisain paket-paket wisata. Inti dari tugas manajer adalah memberikan 

arahan, mengontrol, dan mengevaluasi jalannya perusahaan.  

Pemilik DJN juga berperan sebagai  public relation dan sales yang 

bertanggung jawab terhadap segala aktivitas marketing. Tugas sehari-hari 
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bagian ini adalah melakukan lobi-lobi, mempromosikan paket wisata, 

terus membangun relasi dengan pihak-pihak terkait seperti pengusaha, 

konsumen, komunitas-komunitas, pemerintah, dan masyarakat lokal.  

Bagian ini bertugas untuk berkomunikasi, dan menanggapi berbagai 

respon dari konsumen. 

2. Admin dan Accounting 

Bagian admin dan accounting bertanggung jawab atas seluruh 

aktivitas administrasi, pembukuan, dan pengelolaan keuangan 

perusahaan. Beberapa tugas yang dijalankan sehari-hari oleh bagian ini 

adalah seperti membuat penawaran formal ketika ada pesanan dalam 

bentuk proposal, mengurus segala aktivitas yang berhubungan dengan 

surat-menyurat, email, dll, melakukan kontrol terhadap aktivitas 

pembayaran dari konsumen, dana yang dikeluarkan untuk kepentingan 

perusahaan, menentukan harga paket wisata bersama-sama manajer, 

membuat data konsumen, membuat laporan keuangan.  

3. Operasional  

Bagian operasional bertanggungjawab untuk memastikan 

kelancaran kegiatan dan kualitas service yang diberikan pada konsumen. 

Beberapa tugas yang dikerjakan seperti menyiapkan dan merapikan isi 

kegiatan selama tour, menyiapkan fasilitas-fasilitas, perlengkapan, dan 

peralatan yang dibutuhkan untuk setiap tour, melakukan  pemesanan, dan 

pembayaran terhadap kebutuhan terkait seperti bus, hotel, pesawat, tiket 

masuk tempat wisata, dan makanan. Inti dari tugas bagian operasional 
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adalah kontrol kegiatan di lapangan untuk memastikan kualitas layanan 

dan kelancaran kegiatan serta mengkoordir freelancer (guide, performer, 

tempat-tempat tujuan, tokoh yang dihadirkan, guide lokal, dll) yang 

terlibat dalam kegiatan.  

Selain 3 orang yang mengisi jabatan tersebut, DJN berkerja sama 

dengan freelancer seperti guide dan performer untuk mengisi kegiatan 

tour. Dalam bekerja, DJN bekerja sebagai tim.  

4.1.3 Manajemen  

Sistem manajemen di DJN masih sangat kurang. DJN belum 

memiliki suatu rencana strategi, timeplan, dan SOP baik untuk pelayanan 

maupun SOP untuk guide ketika membawa peserta tour.  Manajemen 

keuangan DJN masih sangat sederhana mengingat perusahaan ini masih 

baru. Untuk manajemen pemasaran, DJN belum mengelola kegiatan 

promosinya dengan baik. DJN belum memanfaatkan dengan optimal 

website dan media sosial yang dimiliki. DJN masih sangat mengandalkan 

pemasaran dari mulut ke mulut. Selama ini Diamond Journey Network 

masih mencari dan mencoba-coba untuk mencari formula terbaik kegiatan 

operasionalnya. Sebagian besar rencana dan tindakan yang diambil dari 

spontanitas dan situasional. Keputusan-keputusan yang diambil pun 

cenderung jangka pendek.  

Dalam manajemen SDM, pemilik DJN selaku manajer perusahaan 

memberikan kebebasan bagi masing-masing anggota untuk berpendapat, 

mengkritisi, dan menyampaikan ide-ide yang dimiliki. Hal ini telah 



69 
 

berlangsung sejak awal DJN terbentuk, sehingga anggota pun sudah tahu 

akan hal ini. Masing-masing mau untuk dikritik maupun mengkritik. 

Bahkan partner ataupun freelancer juga boleh untuk berpendapat. 

Kebiasan ini telah memunculkan budaya  keterbukaan di DJN. Saling 

support pun juga ada dimana memang masing-masing anggota saling 

menyemangati. Tanpa saling support ini, DJN mungkin tidak akan 

bertahan sampai sekarang, mengingat di awal, banyak perjuangan yang 

harus dilakukan, dan manajer sekaligus pemilik sempat merasa bahwa 

bisnis ini sulit, mengingat DJN berusaha mengembangkan potensi-potensi 

pariwisata yang masih belum dikelola dengan baik.  

4.1.4 Hubungan dengan Relasi Bisnis 

Untuk menyukseskan bisnis ini, tentu relasi sangat penting. 

Manajer DJN memiliki modal sosial yang cukup baik sehingga sangat 

membantu untuk mendapat kepercayaan yang lebih. Relasi manajer dan di 

tambah visi misi yang baik pula, menjadikan banyak pihak yang 

mendukung program-program Diamond Journey. Relasi manajer berasal 

dari kalangan pengusaha, tokoh-tokoh pemerhati budaya, pelaku kesenian 

dan kerajinan tangan, pemerintah, dan lain-lain. Dukungan ini tentu sangat 

penting mengingat.  

Relasi ini sangat penting dalam praktek bisnis DJN. Relasi dari 

kalangan pengusaha dapat memunculkan berbagai support yang bisa 

mengurangi biaya semisal relasi dari pengusaha restoran membuat DJN 

mendapat diskon ketika membawa tamu ke restorannya. Relasi dari 
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pemilik hotel ataupun GM hotel, memungkinkan DJN mendapat 

kemudahan untuk akses kamar, sekaligus mendapatkan diskon potongan 

harga kamar. Relasi dari pemilik usaha bis di Semarang, juga bermanfaat 

sehingga DJN bisa menyewa bis dengan harga lebih murah. Dari kalangan 

pengusaha ini juga dapat semakin memperluas relasi DJN lagi, dimana 

dapat tercipta promosi dari mulut ke mulut, sehingga dapat menarik calon 

konsumen.  

4.2. VISI, MISI DAN VALUE  

Idealisme owner untuk mendirikan bisnis ini adalah keinginan untuk 

membangun karakter masyarakat melalui budaya, nilai-nilai moral, dan warisan-

warisan sejarah di Semarang. Maka visi dan misi Diamond Journey Network 

adalah 

4.2.1 Visi  

Menjadi Perusahaan yang Mampu Membangun Jaringan yang Luas dan 

Meningkatkan Karakter Profesional Masyarakat melalui Pendidikan, 

Budaya, serta Pariwisata kota Semarang. 

4.2.2 Misi 

Membangun networking dan traveling kota Semarang dengan kemasan yang 

menarik dan berkualitas melalui 7 touch point dalam “DIAMOND. 

4.2.3 Value  

Berikut adalah 7 Touch Point DJN 
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Tabel 4.1. Seven Touch Point DJN 

Value Deskripsi 

D – Discipline  Membiasakan menekankan disiplin diri (discipline) untuk 

membangun integritas (integrity) dalam aktivitas (activity) 

yang positif, sehingga memiliki pola pikir (mindset) yang 

mampu melihat peluang (opportunity) dalam sebuah relasi 

(network) guna membangun (develop) karakter professional 

secara terus menerus.  

 

I  – Integrity  

A – Activity 

M – Mindset 

O – Opportunity 

N – Network 

D – Develop 

Pada dasarnya “7 touch point” ini akan selalu ada dalam setiap aktivitas DJN 

mulai dari pengelolaan manajemen secara internal perusahaan hinggu 

pendistribusian jasa kepada konsumen.  

 

Visi, misi dan value DJN akan tetap sama dalam beberapa tahun ke depan 

sehingga dalam penyusunan rencana strategis, visi, misi dan value perusahaan ini 

tidak akan diubah.   

4.3. ANALISIS LINGKUNGAN 

Analisis lingkungan merupakan langkah selanjutnya dalam perencanaan 

strategis. Langkah ini digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja 

yang mempengeharuhi perusahaan baik internal maupun eksternal. Analisis 

lingkungan Internal akan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Sedangkan 

analisis lingkungan eksternal akan mengidentifikasi peluang dan ancaman yang 

dihadapi oleh DJN. 
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4.3.1 Lingkungan Internal 

Lingkungan internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam 

perusahaan dan dapat dikendalikan oleh perusahaan. Lingkungan internal 

ini akan membentuk kekuatan dan kelemahan perusahaan. Lingkungan 

internal ini dapat dari sisi produk, manajemen, SDM, keuangan, dan lain-

lain. Kekuatan DJN antara lain adalah: 

a. Kekuatan utama DJN adalah dari sisi produknya. DJN menyediakan 

paket-paket tour dan program yang inovatif. DJN memiliki paket 

wisata yang berbeda dengan kebanyakan perusahaan pesaing dimana 

DJN konsisten untuk mengangkat tempat-tempat potensial yang belum 

dikelola dan dikenal luas sebagai destinasi wisata. Sebagaai contoh di 

Semarang ini misalnya adalah kawasan Pecinan yang memiliki 

berbagai potensi pariwisata. Dalam setiap paket wisata DJN, ada 

sesuatu yang ingin diberikan lebih pada peserta kegiatan, entah itu 

melalui game, melalui diskusi/interaksi langsung dengan tokoh 

budaya/masyarakat lokal yang dihadirkan, pengalaman langsung 

seperti menari, membuat kulit lumpia, membatik dan pertunjukan-

pertunjukan yang ditampilkan. Hal ini agar peserta tour mendapatkan 

sesuatu yang berbeda berupa kenangan, pengalaman atau pengetahuan 

melalui kegiatan tournya. DJN memiliki value yang dibagikan melalui 

setiap perjalanan maupun kegiatannya.  

b. Dari segi SDM, tim DJN terdiri dari anak-anak muda memiliki 

semangat dan etos kerja yang baik. Dengan semangat muda ini, 
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mampu melahirkan ide-ide kreatif untuk DJN dalam memunculkan 

paket-paket wisata dengan tema-tema menarik seperti Semarang 

Undercover, Pecinan Hidden Treasure, Peranakan Culture, Semarang-

Lasem Heritage Tour. Tim DJN yang masih berusia muda dan tidak 

fanatik budaya, menjadikan lebih fleksibel dan mampu lebih membaur 

dengan berbagai pihak, menciptakan kedekatan team  dan peserta 

kegiatan. Tim DJN juga memiliki kesamaan satu visi misi yang intinya 

ingin menjaga dan melestarikan potensi-potensi seperti budaya, nilai-

nilai moral, dan warisan-warisan sejarah yang saat ini mulai luntur. 

Kesamaan satu visi misi ini yang mempersatukan team DJN ini untuk 

bekerja sepenuh hati. Kenyataannya, ada beberapa orang yang 

memang diajak bergabung ke dalam tim, namun lama-kelamaan 

berpisah karena perbedaan satu visi-misi. Mereka tidak ada niatan 

untuk berkorban mengembangkan pariwisata dan budaya, dan lebih 

condong untuk sekedar mendapat profit secara cepat dan instan. Ini 

tentu berpengaruh ke dalam kinerja sehingga manajer pun melepas 

orang seperti ini dari tim DJN.    

c. Dari segi relasi bisnis dan rekan, DJN memiliki modal sosial yang 

kuat. Modal sosial ini memang bersumber dari owner, namun owner 

dalam perjalananya ikut mengembangkan modal sosial anggota tim 

lainnya dengan memperkenalkan ke berbagai pihak, sehingga otomatis 

modal sosial DJN juga ikut berkembang. Jaringan manajer sekaligus 

pemilik DJN cukup luas baik dari sisi pengusaha, penggerak budaya, 
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pemerintah, dan berbagai elemen-elemen masyarakat lainnya (identitas 

dan nama Confidential). Jaringan ini didapat karena keaktifan owner 

dalam organisasi-organisasi, kegiatan-kegiatan sosial, dan relasi dari 

bisnis owner sebelum membentuk DJN sebagai agen properti. Saat ini, 

untuk memperluas relasi, tidak hanya owner melainkan tim juga aktif 

di kegiatan organisasi, komunitas, sosial dan berbagai pihak. Dengan 

modal sosial dan tujuan untuk mengembangkan dan memelihara 

budaya dan pariwisata, DJN mampu menggerakan elemen-elemen 

lainnya untuk bersama-sama membangun Semarang. Dalam 

kegiatannya, DJN banyak mendapat support yang sangat berarti berkat 

modal sosial yang dimiliki. Support ini dalam bentuk sponsor 

makanan, transport, potongan harga, dan bantuan dalam mengisi acara 

di salah satu kegiatan DJN. Yang terpenting adalah dari relasi owner 

ini, owner tidak segan untuk membagikan relasinya kepada anggota 

tim DJN lainnya, dan dari relasi ini dapat terus dikembangkan melalui 

proses berkenalan dan menjalin hubungan dengan berbagai pihak.  

d. Kultur di DJN sendiri adalah keterbukaan dimana antar anggota tim 

dapat secara bebas menyampaikan pendapat dan kritik. Selain itu antar 

anggota tim juga saling support dan membantu, tidak hanya terbatas di 

masing-masing bagian dan deskripsi pekerjaan masing-masing. 

Masing-masing saling mengingatkan apa yang mesti dilakukan, apa 

yang bisa dibantu, tidak terbatas pada job deskripsi posisi masing-

masing. Tim sering mengadakan diskusi, bahkan dengan anggota 
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freelance dalam merancang suatu kegiatan. Untuk rapat formal tidak 

dilakukan secara rutin dan formal, tapi bisa kapanpun dimanapun 

ketika tim inti berkumpul. Kultur ini memang awalnya terbentuk dari 

kepemimpinan yang baik oleh manajer, sehingga dalam beberapa 

waktu sudah mampu dipahami oleh tim dan menjadi budaya di DJN.  

Sedangkan kelemahan DJN antaralain adalah:  

a. Kelemahan pertama DJN adalah manajemen yang belum tersistem 

dengan baik. DJN belum ada planning yang jelas sehingga membuat 

tim dalam menjalankan pekerjaannya kadang menjadi tidak terarah. 

Perubahan planning dan tugas di tengah jalan juga bisa terjadi. SOP 

juga belum ada. SOP yang jelas tentu diperlukan terutama ketika 

menjalankan kegiatan di hari h-nya.  

b. Dari segi teknologi, penggunaan teknologi sebagai sarana promosi saat 

ini masih belum optimal. Belum ada yang secara khusus mengelola 

website DJN, dan media sosial DJN untuk melakukan promosi.  

c. Struktur modal yang DJN miliki tidaklah kuat karena masih sangat 

terbatas.   

d. Brand DJN berhubung masih baru, membuat DJN masih belum 

dikenal luas dan belum kuat dibenak masyarakat. Banyak orang tidak 

mengenal brand DJN, melainkan lebih mengenal sosok pemilik. Saat 

ini image pemilik masih lebih dikenal dibandingkan nama usahanya.  

e. Promosi yang dilakukan DJN masih sangat terbatas karena memang 

kondisi saat ini masih banyak yang harus dipersiapkan, terutama dari 
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segi paket wisata. Selama ini DJN hanya promosi seadanya dengan 

membuat brosur dan membagikannya di media sosial, atau secara 

cetak. Itupun tidak efektif. Selain itu kembali lagi modal yang terbatas 

tentu membuat DJN tidak bisa asal membuang biaya untuk promosi 

sembarangan. Promosi terkuat adalah dengan menggunakan relasi 

DJN. Promosi ini meskipun sederhana, namun paling efektif.  

Kekuatan dan kelemahan ini kemudian dianalisis dengan 

menggunakan Matriks IFE (Internal Factor Evaluation). Matriks IFE 

berguna untuk menilai manakah faktor kekuatan dan kelemahan kunci 

yang penting bagi DJN dengan memberi bobot. Bobot menandakan 

seberapa besar faktor tersebut bagi keberhasilan perusahaan. Bobot ini 

diberikan dengan skor 0,0 (tidak penting) sampai 1 (penting). Jumlah 

bobot dari semua faktor tersebut haruslah satu. Untuk perhitungan bobot, 

masing-masing responden akan memberi skor 1 (tidak penting), 2 (biasa 

saja), atau 3 (penting). Karena ada 3 responden, maka akan diperoleh 3 

skor, kemudian 3 skor ini dirata-rata. Skor rata-rata ini kemudian 

dijumlahkan untuk menjadi total skor rata-rata. Langkah terakhir untuk 

menghitung bobot ini adalah dengan membagi skor rata-rata tiap factor 

dengan total skor rata-rata seluruh factor.   

Langkah selanjutnya adalah memberi peringkat pada masing-

masing faktor.  faktor-faktor internal ini harus diberi peringkat 1 sampai 4 

untuk melihat apakah faktor tersebut sangat lemah(1), lemah(2), kuat(3), 

sangat kuat(4). Kekuatan hanya bisa diberi peringkat 3 atau 4, sedangkan 
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kelemahan hanya dapat diberi peringkat 1 atau 2. Untuk menentukan 

peringkat ini dilakukan dengan persetujuan seluruh responden yang dalam 

penelitian ini adalah 3 orang team DJN. Bobot dan peringkat dihitung 

dengan menggunakan FGD (Focus Grup Discussing) dengan Owner, dan 2 

anggota utama team DJN.  

Kemudian setiap bobot dan peringkat ini dikalikan untuk melihat 

skor bobot bagi masing-masing faktor. Selanjutnya adalah menjumlahkan 

seluruh skor bobot masing-masing factor. Jumlah dari skor bobot tersebut 

akan menjadi skor bobot total DJN. Hasil dari matriks IFE DJN adalah 

sebagai berikut:  
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Tabel 4.2 Matriks IFE DJN  

  
Bobot Peringkat SB Total 

Kekuatan 

1 Produk       

   - Inovasi paket wisata baru 0.08 4 0.310 

   - memiliki value yang dibagikan kepada peserta 0.08 4 0.310 

2 SDM       

   - semangat dan etos kerja baik 0.08 3 0.233 

   - generasi muda yang satu visi-misi 0.08 3 0.233 

3 Hubungan dengan relasi bisnis dan rekan        

   - modal sosial yang kuat 0.08 3 0.233 

   - jaringan yang cukup luas 0.08 4 0.310 

4 Kulture       

   - kultur organisasi yang membangun, saling support  0.08 3 0.233 

   - mendukung keterbukaan  0.06 3 0.181 

          

Kelemahan       

1 Manajemen       

   - belum ada planning yang jelas dan terarah 0.08 2 0.155 

   - belum ada SOP 0.08 1 0.078 

2 Teknologi       

   - belum dikelola dengan baik meski sudah ada (website, ig, fb) 0.08 2 0.155 

3 Keuangan        

   - struktur modal kurang kuat 0.05 2 0.103 

4 Brand        

   - belum kuat dan dikenal luas 0.06 1 0.060 

5 Promosi        

   - bahan promosi masih terbatas 0.05 2 0.103 

 Total 1.00  2.698 

     
38.67 1.00   2.681 

Berdasarkan matriks IFE diatas, didapat bahwa nilai total skor 

bobot internal perusahaan adalah sebesar 2,698. Angka 2,698 ini 

menunjukan bahwa kondisi lingkungan internal perusahaan adalah kuat 

dan tidak lemah. Perusahaan dikatakan kuat apabila skor bobot total lebih 

dari 2,5, dan lemah apabila skor bobot total kurang dari 2,5. DJN 

mendapat skor bobot total sebesar 2,698, skor ini masih mendekati angka 
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2,5 sehingga bisa dikatakan kondisi internal DJN meski kuat, namun 

tidaklah sangat kuat, masih ada ruang bagi perusahaan untuk dapat 

meningkatkan kekuatannya, dan mengurangi kelemahannya.  

Strategi untuk meningkatkan kekuatan dapat dilakukan dengan 

membuat inovasi paket-paket wisata dengan tema-tema yang unik seperti 

beauty of pluralism, peranakan food and culture, dll. Paket-paket wisata 

ini menitikberatkan pada isi materi budaya dan sejarah. Selain itu DJN 

juga harus terus memperluas kerjasamanya dengan tokoh-tokoh di tempat 

destinasi wisata yang dituju, dengan tujuan mendapatkan kemudahan 

akses masuk. Relasi juga harus diperluas untuk menambah mitrabisnis 

seperti penginapan, transport, restoran, dll. Kualitas SDM juga masih 

dapat ditingkatkan melalui pelatihan guide karena guide adalah kunci 

utama dalam bisnis DJN. Guide harus diberikan pelatihan cara membawa 

peserta tour, menyampaikan materi atau memberi penjelasan-penjelasan. 

Bagian terpenting adalah bagaimana guide memiliki pengetahuan yang 

luas tentang berbagai destinasi dari paket wisata itu sendiri seperti 

sejarahnya, dan arti dari suatu ornamen.   

Untuk mengatasi kelemahan, DJN dapat melakukan promosi lebih 

gencar dengan strategi promosi yang kreatif, dan juga promosi dengan 

memanfaatkan teknologi. Promosi ini pertama dapat dilakukan 

menggunakan desain brosur paket wisata kemudian disebar melalui 

facebook, dan instagram. Brosur cetak juga diperlukan agar ketika 

melakukan penawaran kepada konsumen, konsumen dapat lebih mudah 
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mendapat gambaran.  Hal ini dapat mengatasi kelemahan DJN di bidang 

promosi, dan brand DJN yang belum banyak dikenal. Dari sisi manajemen 

juga masih dilakukan perbaikan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. 

4.3.2 Lingkungan Eksternal 

Lingkungan eksternal adalah lingkungan yang mempengaruhi perusahaan, 

namun diluar kendali perusahaan. Lingkungan eksternal ini seperti kondisi 

ekonomi, pesaing, politik, dan lain-lain. Lingkungan eksternal dianalisis 

menjadi peluang dan ancaman perusahaan. Peluang yang ada antara lain:  

a. Pangsa pasar yang besar. Pariwisata memiliki pangsa pasar yang besar 

baik dari domestik maupun luar negeri. Selain itu tren peningkatan 

jumlah wisatawan berkunjung ke Semarang semakin naik dari tahun ke 

tahun. Ditambah lagi jumlah cruise yang berlabuh di Pelabuhan 

Semarang menjadi potensi tersendiri.  

b. Banyaknya potensi-potensi pariwisata di Semarang dan sekitarnya. 

Potensi ini berupa keindahan alam, budaya, kuliner, heritage, 

kesenian, dan kerajinan. Tentu semua itu bila dikemas menjadi suatu 

paket tour yang menarik akan dapat menarik wisatawan. Namun 

banyak potensi-potensi tersebut masih belum dikelola dengan baik, 

bahkan ada beberapa yang hampir mati. Ini menjadi peluang DJN 

karena DJN dapat menjadi penggerak awal utama dan menciptakan 

paket-paket wisata yang baru dari potensi-potensi yang masih 

diabaikan. 
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c. Dari sisi pemerintah, pemerintah sendiri saat ini sedang gencar dalam 

menggerakkan pariwisata, termasuk juga pemerintah kota Semarang. 

Program-program seperti Visit Jateng, Ayo Wisata ke Semarang 

merupakan program untuk memajukan pariwisata Jateng dan 

Semarang.  

d. Berwisata telah menjadi tren dan gaya hidup bagi kebanyakan orang 

saat ini terutama anak muda. Banyak komunitas jalan-jalan 

bermunculan. Selain itu, kemajuan teknologi, menyebabkan tren 

upload foto di media sosial terutama foto di tempat-tempat wisata telah 

menjadi sangat populer di kalangan anak-anak muda. Orang  

berlomba-lomba mengunjungi suatu tempat hanya karena melihat ada 

orang lain yang upload foto berkunjung ke tempat tersebut.   

e. Dari sisi pesaing saat ini, belum ada yang menyediakan paket-paket 

wisata yang inovatif di Semarang. Beberapa agen tour yang 

menyediakan paket wisata Semarang hanya sekedar berkunjung ke 

tempat-tempat yang sudah umum terkenal seperti Sam Po Kong, 

Lawang Sewu, Kota Lama, Watugong, dan lain-lain. Paket-paket 

tersebut tentu kurang inovatif dan kebanyakan orang dapat berkunjung 

ke sana tanpa harus melalui agen tour. Hampir  tidak ada bedanya 

berkunjung sendiri ataupun dengan menggunakan agen tour.  

Sedangkan ancaman yang dihadapi adalah: 

a. Ekonomi mengalami perlambatan sehingga dapat menyebabkan 

penurunan wisatawan akibat orang lebih memilih menyimpan uang 
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mereka untuk memenuhi kebutuhan. Pelemahan rupiah juga dapat 

berpengaruh terhadap ekonomi, karena akan dapat menyebabkan 

inflasi yang akan membuat kenaikan harga-harga secara umum.   

b. Pesaing dari berbagai macam agen pariwisata yang sudah ada tentu 

menjadi ancaman. Para pesaing yang sudah ada tentu memiliki brand 

yang lebih kuat, dan posisi di pasar yang lebih kuat. Agen-agen besar  

biasanya sudah memiliki konsumen-konsumen loyal sehingga sulit 

merebut pasarnya bila dengan produk yang sama. Selain itu mengingat 

potensi yang besar di industri pariwisata, bukan tidak mungkin 

munculnya pesaing-pesaing baru. Pesaing baru ini dapat membuat 

persaingan semakin sengit yang tentu dapat menggerus pasar DJN.  

c. Adanya produk subtitusi. Produk subtitusi bagi agen tour dapat berupa 

penduduk lokal daerah yang membuka sendiri paket-paket wisata, 

ditunjang dengan adanya media sosial dan internet membuat tidaklah 

sulit menemukan suatu tempat wisata tanpa menggunakan agen 

perjalanan. 

d. Kecenderungan masyarakat yang lebih memilih berwisata ke luar 

negeri membuat wisata dalam negeri menjadi tidak banyak kemajuan.  

e. Kesadaran dan kecintaan yang kurang dari masyarakat akan budaya 

dan alam. Masyarakat Indonesia yang tidak begitu mencintai budaya 

dan nilai-nilai lokal menyebabkan banyak budaya mungkin tidak 

dikenal dan kurang populer. Banyak budaya, kesenian, dan kerajinan 

yang mungkin hampir mati karena tidak ada yang melestarikan atau 
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melanjutkan. Generasi muda sudah tidak peduli lagi pada semua itu. 

Padahal itu dapat menjadi potensi yang sangat besar apabila budaya 

dikemas dengan baik dan dipromosikan, terutama ke luar negeri.   

f. Kurang terawatnya tempat-tempat wisata potensial di Jawa tengah. Hal 

inilah yang DJN lihat menjadi ancaman terbesar. Banyak tempat-

tempat wisata yang sekitarnya kotor, infrastrukturnya buruk, kamar 

mandinya jorok, dll. Tentu ini menjadi suatu yang mengurangi daya 

tarik suatu tempat wisata, apalagi bagi tamu asing.  

Setelah faktor-faktor utama diidentifikasi, analisis selanjutnya adalah 

menggunakan Matriks EFE (Eksternal Factor Evaluations). Matriks EFE 

digunakan untuk melihat faktor-faktor manakah yang tidak penting dan 

penting bagi DJN, dan bagaimana respon DJN terhadap faktor-faktor 

eksternalnya. Respon tersebut dinilai dengan anggota tim utama DJN 

memberi peringkat apakah respon DJN sangat bagus (4), di atas rata-rata (3), 

rata-rata (2), atau di bawah rata-rata (1). Baik peluang atau ancaman dapat 

diberi peringkat 1 sampai 4. Peringkat masing-masing factor diberikan atas 

persetujuan seluruh tim apakah faktor tersebut peringkatnya 4, 3, 2, atau 1.  

 Untuk melihat faktor tersebut penting atau tidak penting dilakukan 

dengan memberi bobot masing-masing faktor mulai dari 0,0 (tidak penting) 

hingga 1 (penting). Jumlah bobot dari semua faktor ini haruslah 1. Cara 

perhitungan bobot ini sama dengan cara perhitungan pada matriks IFE 

sebelumnya. Untuk perhitungan bobot, masing-masing responden akan 

memberi skor 1 (tidak penting), 2 (biasa saja), atau 3 (penting). Karena ada 3 
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responden, maka akan diperoleh 3 skor, kemudian 3 skor ini dirata-rata. 

Skor rata-rata masing-masing faktor ini kemudian dijumlahkan untuk 

menjadi total skor rata-rata. Langkah terakhir untuk menghitung bobot ini 

adalah dengan membagi skor rata-rata tiap faktor dengan total skor rata-rata 

seluruh faktor. Hasil inilah yang menjadi bobot masing-masing faktor. 

Kemudian setiap bobot dan peringkat dikalikan untuk melihat skor bobot 

bagi masing-masing faktor. Kemudian jumlah seluruh skor bobot masing-

masing faktor tersebut akan membentuk skor bobot total DJN.  

 

Tabel 4.3. Matriks EFE DJN 

  
Bobot Peringkat SB Total 

PELUANG 

1 Pasar       

  

Pangsa pasar besar dan adanya tren peningkatan jumlah wisatawan 

0.08 4 0.316 

2 Potensi wisata       

  

Potensi pariwisata dari sisi keindahan alam, budaya, heritage, 
kesenian, kuliner, kesenian dan kerajinan  0.08 4 0.316 

  

Banyak tempat-tempat potensial yang belum dikelola dengan baik 
sebagai objek wisata 0.08 4 0.316 

3 Pemerintah       

  

Program-program pemerintah memajukan pariwisata (Visit Jateng, 
Semarang Hebat, Ayo Wisata Ke Semarang) 0.06 3 0.184 

4 Sosial       

  

 Berwisata mulai menjadi tren dalam gaya hidup (banyak komunitas-
komunitas jalan-jalan) 0.08 3 0.237 

  

Tren media sosial, seperti upload kegiatan termasuk kegiatan ketika 
berpergian/berwisata 0.08 2 0.158 

5 Pesaing        

  

 Kurang inovasi dalam menyediakan paket wisata 

0.08 4 0.316 

  
Sedikit pemain yang mengelola pariwisata di Semarang 

0.07 4 0.281 
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ANCAMAN       

1 Ekonomi       

  Perlambatan ekonomi 

0.04 2 0.088 

  Pelemahan rupiah 

0.04 1 0.035 

2 Pesaing        

  Sudah lebih dikenal 

0.05 2 0.105 

  Masuknya pesaing-pesaing baru 

0.04 1 0.044 

  Adanya subtitusi  

0.04 1 0.035 

3 Sosial       

  Kecenderungan untuk wisata ke luar negeri 

0.04 2 0.088 

  Kecintaan terhadap budaya dan potensi Indonesia yang kurang  

0.06 3 0.184 

4 Destinasi wisata       

  Banyak destinasi yang tidak terawat dan tidak dikelola dengan baik, 
terutama yang belum digali potensinya 0.08 4 0.316 

  Total  

1.00   3.02 

       
 

3.02 
  

Berdasarkan matriks IFE diatas, didapat bahwa nilai total skor bobot 

internal perusahaan DJN adalah sebesar 3,02 (>2,5). Skor ini menunjukan 

bahwa respon DJN terhadap peluang dan ancaman yang ada adalah tinggi. 

Maka kedepannya strategi DJN dapat diarahkan untuk terus meraih peluang-

peluang yang ada, dan menghindari ancaman-ancamannya. Strategi yang 

dapat digunakan untuk memanfaatkan peluang ini adalah bagaimana DJN 

menciptakan paket wisata yang menarik, kemudian melakukan promosi 

secara gencar dengan brosur, media online. DJN juga dapat memberi 

program potongan harga, diskon kuantitas, dan benefit-benefit selama 

Lanjutan tabel 4.3 
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perjalanan. Strategi ini untuk meraih peluang pangsa pasar yang besar, 

sekaligus menghadapi pesaing yang ada. Selain itu DJN dapat terus 

mengeksplor tempat-tempat baru untuk dijadikan tujuan wisata. Strategi ini 

untuk menangkap peluang masih banyak destinasi-destinasi wisata 

potensial, namun belum dikelola dengan baik. Juga DJN dapat terus 

memperluas jaringannya untuk melakukan kerjasama dengan berbagai 

pihak.   

Namun untuk menyusun strategi yang baik, harus dipertimbangkan 

keselarasan antara lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Maka 

langkah selanjutnya adalah dengan membuat matriks SWOT untuk 

memunculkan alternatif-alternatif strategi berdasarkan kombinasi 

lingkungan internal dan eksternalnya.  

4.4. Penentuan Prioritas 

4.4.1. Matriks SWOT 

Matriks SWOT adalah matriks yang membantu para pembuat 

strategi mengembangkan 4 jenis strategi: Strategi SO (Kekuatan-peluang), 

WO (kelemahan-peluang), ST (Kekuatan-ancaman), WT (kelemahan-

ancaman) (David,2012:327). Dengan matriks SWOT, akan dapat 

memberikan apa saja strategi alternatif yang layak bagi DJN berdasarkan 

lingkungannya. Matriks SWOT DJN adalah sebagai berikut:  
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 S (Kekuatan) 
1. Inovasi paket wisata baru 
2. Memiliki Value yang dibagikan 
3. Semangat dan etos kerja baik 
4. Team  dengan satu visi-misi 
5. Modal sosial kuat 
6. Jaringan cukup luas 
7. Kultur organisasi membangun 

dan saling support 
8. Mendukung keterbukaan 

W (Kelemahan) 
1. Belum ada SOP 
2. Belum ada planning yang 

jelas dan terarah 
3. Teknologi belum dikelola 

dengan baik 
4. Struktur modal kurang kuat 
5. Brand belum kuat dan 

dikenal luas 
6. Bahan promosi masih 

terbatas 

O (Peluang) 
1. Pangsa pasar besar dan adanya 

tren peningkatan jumlah 
wisatawan 

2. Potensi pariwisata yang besar  
3. Banyak tempat-tempat potensial 

yang belum dikelola dengan baik 
sebagai objek wisata 

4. Berwisata mulai menjadi tren 
gaya hidup 

5. Tren media sosial (uplod kegiatan 
termasuk saat berpergian) 

6. Pesaing kurang inovatif dalam 
menyediakan paket wisata 

7. Sedikit pemain yang mengelola 
pariwisata Semarang 

8. Program-program pemerintah 
memajukan pariwisata 

Strategi SO 
1. Menciptakan paket-paket 

wisata yang unik dan 
menarik 
(s1,s2,s7,o2,o3,o6,o7) 

2. Penetrasi pasar dengan 
promosi secara efektif dan 
efisien 
(s1,s2,s5,s6,o1,o4,o5,o6,o7) 

3. Melakukan pemasaran 
destinasi wisata 
(s5,s6,o3,o4,o8) 

 

Strategi WO 
1. Mengelola teknologi sebagai 

sarana untuk 
mengoptimalkan promosi 
(W3,O1,O4,O5) 

2. Terus mengeksplor tempat-
tempat wisata baru 
(W6,O2,O3) 

 

T (Ancaman) 
1. Perlambatan ekonomi 
2. Pelemahan rupiah 
3. Pesaing sudah lebih dikenal 
4. Masuknya pesaing baru 
5. Adanya subtitusi 
6. Kecenderungan untuk lebih 

berwisata ke luar negeri 
7. Kecintaan terhadap budaya dan 

potensi Indonesia masih rendah 
8. Banyak destinasi yang tidak 

terawat dan tidak dikelola 
dengan baik, terutama yang 
belum digali potensinya 

Strategi ST 
1. Menciptakan service 

excellent dan memberikan 
pelatihan pada tim untuk 
menjaga kualitas jasa (s2,s3, 
t3,t4,t5) 
 

Strategi WT 
1. Melakukan efisiensi biaya 

untuk menekan harga 
produk dan meningkatkan 
margin keuntungan (W4, T1, 
T2) 

   Gambar 4.2 Matriks SWOT DJN 

 

Dari matriks SWOT di atas, telah dihasilkan berbagai strategi SO, 

ST, WO, WT. 
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a. Strategi SO 

Strategi SO menghasilkan 3 alternatif strategi yaitu menciptakan 

paket-paket wisata, penetrasi pasar, dan melakukan pemasaran 

strategis destinasi wisata. Strategi SO ini ada untuk menggunakan 

kekuatan dari sisi produk, modal sosial, dan jaringan yang kuat, 

untuk meraih peluang-peluang seperti pangsa pasar, potensi 

pariwisata yang besar di mana masih banyak destinasi-destinasi 

wisata yang masih belum dimaksimalkan.   

b. Strategi ST.  

Strategi ST menghasilkan alternatif strategi menciptakan service 

excellent. Strategi ini untuk mengatasi ancaman dari pesaing 

sehingga perusahaan berusahaa memberikan kualitas layanan yang 

baik agar konsumen puas dan loyal. Untuk itu perusahaan perlu 

memaksimalkan kekuatan dari sisi SDM dan terus menciptakan 

value pada produk dan layanan.  

c. Strategi WO 

Strategi WO menghasilkan 2 alternatif yaitu mengelola teknologi 

yang ada karena memang DJN masih lemah dari sisi ini. Bila 

teknologi mampu dikelola dengan baik untuk menunjang promosi, 

maka peluang-peluang seperti tren media sosial, dan pangsa pasar 

dapat dicapai. Selain itu strategi kedua adalah mengeksplor tempat-

tempat wisata baru. Hal ini penting karena dengan menemukan 

tempat-tempat baru, maka dapat dicari suatu bahan untuk didisain 
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menjadi kemasan promosi yang baik. Ini mengingat masih banyak 

peluang dari sisi tempat-tempat potensial yang belum dikelola 

dengan baik. 

d. Strategi WT 

Strategi WT memilih strategi untuk melakukan efisiensi biaya, hal 

ini karena DJN memilliki struktur modal yang masih lemah 

sehingga penggunaan dana perlu dilakukan secara efisien. Efisiensi 

juga perlu untuk mengatasi perlambatan perekonomian dan 

pelemahan rupiah dimana dapat meningkatkan biaya operasional 

DJN. Bila biaya meningkat, maka laba harus diturunkan atau 

perusahaan harus ikut menaikan harga produk. Tentu akan lebih 

baik apabila perusahaan mampu melakukan efisiensi.  

4.4.2. Matriks Internal-Eksternal 

Matriks Internal Eksternal (IE) digunakan untuk menunjukan letak 

DJN saat ini berdasarkan kondisi lingkungannya dan strategi apakah yang 

tepat digunakan. Matriks IE ini terdiri dari 9 sel. Untuk mengetahui posisi 

dalam matriks ini, maka dibutuhkan skor bobot total IFE (2,69) dan EFE 

(3,02)  DJN.  
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                Skor bobot total IFE 

   Kuat (3,0-4,0)       sedang(2,0-2,99)             lemah(1,0-1,99) 

 

Tinggi 

(3,0 - 4,0) 

 

Sedang 

(2,0 – 2,99) 

 

Rendah 

(1,0 - 1,99) 

 

Gambar 4.4.1 Matriks IE Diamond Journey 

Dari analisis IE diketahui bahwa Diamond Journey ada di kuadran 

II, dimana perusahaan dalam kondisi tumbuh dan membangun. Oleh 

karena itu ada strategi utama yang terbaik digunakan  adalah strategi 

intensif. Strategi intensif ini dapat melalui strategi penetrasi pasar, 

pengembangan pasar, dan pengembangan produk.  Penetrasi pasar adalah 

strategi untuk mencari pangsa pasar melalui usaha-usaha pemasaran yang 

lebih baik. Pengembangan pasar adalah strategi untuk memperkenalkan 

produk saat ini ke target-target baru. Pengembangan produk adalah strategi 

yang mengupayakan peningkatan penjualan melalui perbaikan produk atau 

jasa saat ini atau pengembangan produk baru.  

Dari beberapa berbagai strategi yang dihasilkan oleh masing-

masing alat strategi, dapat dibuat sintesa sebagai berikut:  

 

 

I 

 

 

II 

 

 

 

III 

 

 

IV 

 

 

V 

 

 

VI 

 

 

VII 

 

 

VIII 

 

 

IX 

Skor  
total 
EFE 

3,02 

2,69 
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             Tabel 4.4 Sintesa Strategi-strategi 

IFE EFE SWOT IE 
Promosi secara 

kreatif  secara 

gencar, dengan 

memanfaatkan 

teknologi 

Menciptakan 

paket-paket wisata 

baru yang menarik 

dan unik 

Penetrasi pasar 

dengan promosi 

secara efektif dan 

efisien 

Penetrasi Pasar 

Terus memperluas 

jaringan dan 

melakukan 

kerjasama-

kerjasama dengan 

berbagai pihak 

Memperluas 

kerjasama dengan 

berbagai pihak 

untuk mendukung 

terciptakan paket-

paket wisata yang 

berkualitas 

Melakukan 

pemasaran  

destinasi wisata 

Pengembangan 
pasar 

Peningkatan 

kualitas produk dan  

terus menciptakan 

paket-paket wisata  

Promosi secara 

menarik dan 

kreatif 

Menciptakan paket 

wisata yang 

menarik dan unik 

Pengembangan 
produk 

Pelatihan untuk 

meningkatkan 

kinerja team dan 

kualitas layanan 

Terus mencari 

destinasi-destinasi 

wisata baru 

potensial.  

Mengelola 

teknologi sebagai 

sarana untuk 

mengoptimalkan 

promosi 

 

Perbaikan 

manajemen 

 Eksplor tempat-

tempat wisata baru 
 

  Menciptakan 

service excellent 

dan memberikan 

pelatihan tim untuk 

menjaga kualitas 

jasa 

 

  Melakukan 

efisiensi biaya  
 

 

Berdasarkan tabel diatas, peneliti menyimpulkan bahwa ada 3 

strategi besar yang penting dilakukan oleh DJN yaitu: 

a. Strategi pertama adalah berhubungan dengan bagaimana DJN 

membuat paket-paket wisata baru yang unik dan menarik. Strategi 

pertama ini bisa diringkas menjadi strategi pengembangan produk. 

Strategi ini ditunjukan oleh kolom yang berwarna biru.  
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b. Strategi kedua adalah berhubungan dengan bagaimana DJN 

melakukan upaya-upaya promosi paket-paket wisata yang telah 

dibuat. Strategi kedua ini diringkas menjadi suatu strategi penetrasi 

pasar. Strategi ini ditunjukan oleh kolom yang berwarna kuning.  

c. Strategi ketiga adalah strategi bagaimana DJN terus memperluas 

kerjasama dengan berbagai pihak, terutama untuk mengembangkan 

suatu destinasi wisata agar memiliki kemasan yang baik dan 

menarik untuk dijual. Hal ini penting karena DJN mau 

mengembangkan potensi-potensi pariwisata yang masih belum 

muncul di suatu daerah. Strategi ketiga ini diringkas menjadi 

strategi pemasaran destinasi wisata. Strategi ini ditunjukan oleh 

kolom berwarna hijau.  

Dari ketiga strategi di atas, maka akan dicari manakah yang 

menjadi strategi prioritas bagi DJN dengan menggunakan matriks QSPM. 

Strategi yang lainnya tidak diabaikan begitu saja, namun  dapat dimasukan 

ke dalam disain rencana strategi DJN untuk mendukung pencapaian 

strategi prioritas yang telah dipilih nantinya. 

 

4.4.3. Matriks QSPM  

Langkah selanjutnya adalah menentukan strategi prioritas yang 

akan dijalankan oleh DJN dalam 3 tahun ke depan. penentuan strategi ini 

menggunakan alat analisis QSPM. Tujuan penggunaan metode QSPM 



93 
 

adalah untuk memilih strategi priorotas yang akan dijalankan dari berbagai 

alternatif-alternatif strategi yang ada.  

Dalam penyusunan matriks QSPM ini pertama adalah memasukan 

bobot masing masing factor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. 

Bobot yang dimasukan ini sama dengan bobot yang berasal dari matriks 

IFE dan EFE. Selanjutnya adalah memberikan skor daya tarik(AS).  Skor 

daya tarik ditentukan dengan cara mengamati berbagai faktor internal dan 

eksternal dengan alternatif strategi apakah memiliki daya tarik tinggi = 4, 

daya tariknya sedang = 3, daya tariknya rendah = 2, atau tidak memiliki 

daya tarik = 1. Team DJN menentukan apakah alternatif strategi 1, 2, dan 

3, memiliki daya tarik tinggi, sedang, rendah, atau tidak terhadap masing-

masing factor internal dan eksternalnya. Sesudah masing-masing skor AS 

ditentukan, skor AS ini dikalikan dengan bobotnya yang akan membentuk 

TAS (Total Attractiveness Score) masing-masing factor. Skor TAS 

masing-masing alternative strategi ini kemudian dijumlahkan. Alternatif 

strategi dengan skor TAS terbesar inilah yang dipilih menjadi strategi 

prioritas DJN.  Hasil analisis menggunakan matriks QSPM adalah sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.5 Matriks QSPM DJN 

Faktor Bobot 

Pengembangan 
produk 

Penetrasi pasar 
Pemasaran  

destinasi wisata 

Strategi 2 Strategi 1 Strategi 3 

S 
 

AS TAS AS TAS AS TAS 

1 0.08 4 0.31 3 0.23 2 0.16 

2 0.08 4 0.31 3 0.23 2 0.16 

3 0.08 2 0.16 3 0.23 1 0.08 

4 0.08 2 0.16 3 0.23 1 0.08 

5 0.08 1 0.08 3 0.23 4 0.31 

6 0.08 2 0.16 4 0.31 3 0.23 

7 0.08 1 0.08 3 0.23 2 0.16 

8 0.06 2 0.12 1 0.06 1 0.06 

W               

1 0.08 1 0.08 1 0.08 1 0.08 

2 0.08 1 0.08 1 0.08 1 0.08 

3 0.08 1 0.08 3 0.24 1 0.08 

4 0.05 1 0.05 3 0.15 1 0.05 

5 0.06 1 0.06 4 0.24 1 0.06 

6 0.05 3 0.15 4 0.20 1 0.05 

O               

1 0.08 3 0.24 4 0.32 1 0.08 

2 0.08 4 0.32 3 0.24 2 0.16 

3 0.08 3 0.24 1 0.08 4 0.32 

4 0.06 1 0.06 2 0.12 3 0.18 

5 0.08 3 0.24 4 0.32 1 0.08 

6 0.08 1 0.08 4 0.32 1 0.08 

7 0.08 4 0.32 3 0.24 1 0.08 

8 0.07 3 0.21 1 0.07 4 0.28 

T               

1 0.04 2 0.08 1 0.04 1 0.04 

2 0.04 2 0.08 1 0.04 1 0.04 

3 0.05 3 0.15 4 0.20 1 0.05 

4 0.04 4 0.16 3 0.12 1 0.04 

5 0.04 4 0.16 3 0.12 1 0.04 

6 0.04 4 0.16 3 0.12 1 0.04 

7 0.06 4 0.24 3 0.18 2 0.12 

8 0.06 1 0.06 1 0.06 4 0.24 

                

TOTAL     4.66   5.35   3.49 
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Dari hasil analisis tersebut, terlihat bahwa strategi yang 

mendapat skor tertinggi Total TAS adalah strategi penetrasi pasar. 

Maka strategi inilah yang akan menjadi prioritas bagi DJN, sambil 

diikuti dengan strategi untuk mendesain paket wisata yang 

menarik. Terlihat memang bahwa diawal ini DJN masih sangat 

kurang dalam melakukan promosi. Untuk itu memang tepat apabila 

fokus strategi utama saat ini adalah memasuki pasar dengan upaya-

upaya promosi. Namun untuk itu tentu DJN juga harus memiliki 

paket wisata yang menarik, sehingga strategi pendamping yang 

cocok adalah strategi pengembangan produk.  Tanpa mengeluarkan 

paket-paket yang menarik tentu DJN tidak akan memiliki bahan 

untuk promosi. Paket ini dapat dibuat seperti suatu kalender wisata 

dengan berbagai tema-tema wisata yang menarik. Paket ini yang 

akan menjadi suatu differensiasi bagi DJN.  

4.5. Rencana Strategi Diamond Journey 

Beberapa poin penting yang harus di perhatikan pada tahapan ini adalah 

bahwa sesuai keinginan owner, ke depannya DJN akan lebih fokus pada produk 

tour Semarang sebagai langkah awal. Saat ini produk tour adalah yang paling 

memungkinkan untuk dijalankan dan paling berpotensi mendatangkan 

keuntungan. Target pasar yang dituju tetap adalah kalangan kelas menengah ke 

atas, sesuai dengan DJN memposisikan produknya sebagai paket wisata yang high 

price. Konsumen yang dituju selama tahun pertama dan kedua ini lebih 

difokuskan untuk konsumen dalam negeri terlebih dahulu, dan di tahun ketiga 
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dimana berbagai aspek seperti bahasa penyampaian, kualitas materi dan acara, 

kesiapan destinasi-destinasi dari sisi kebersihan, keamanan, dan kenyamanan, 

maka fokus konsumen mulai diperluas ke konsumen lur negeri.  

Strategi yang akan digunakan DJN dalam 3 tahun ke depan lebih 

diprioritaskan untuk strategi penetrasi pasar. DJN perlu untuk lebih meningkatkan 

lagi kegiatan promosi, terutama melalui internet dan media sosial. Selain penetrasi 

pasar, tentu juga akan sambil berjalan, juga dilakukan strategi untuk mendisain 

paket-paket wisata yang unik. Strategi ini bertujuan untuk terus menciptakan 

paket-paket wisata yang menarik dengan kemasan dan tema yang berbeda 

sehingga pilihan bagi konsumen semakin beragam. Tanpa adanya paket wisata 

yang menarik tentu akan menjadi sia-sia strategi penetrasi pasar yang dilakukan.  

Perbaikan dari sisi internal juga masih diperlukan mengingat sistem kerja 

DJN yang belum tertata dengan rapi. Untuk itu perlu dibuat suatu jobdescription, 

timeplan, SOP, bahkan hingga prosedur pelayanan yang jelas dan simple untuk 

menjadi pedoman team DJN dalam bekerja.  

Berdasarkan uraian dan informasi yang telah didapatkan, maka rencana 

strategik DJN untuk tahun 2017-2019 adalah : 
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Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3

Maintenance website, 

instagram, dan facebook DJN.  

Terus melakukan promosi baik 

melalui brosur dan online 

seperti di tahun pertama, dan 

membuat suatu buku wisata, 

kalender wisata berisi event-

event dan festival di Semarang 

sebagai sarana promosi media 

cetak. 

terus melakukan promosi 

dengan media cetak dan 

online, namun promosi lebih 

digencarkan ke pasar 

Internasional. Promosi dalam 

negeri tetap dijalankan. 

Promosi menggunakan 

brosur/media cetak dan online. 

Promosi melalui online dengan 

cara membuat artikel tentang 

review atau foto destinasi 

wisata/promosi dikemas secara 

story telling secara rutin.

Melanjutkan aktivitas joint 

marketing, dan memperluas 

aktivitas Joint marketing ke 

luar kota.

Melanjutkan dan memperluas 

Joint Marketing ke seluruh 

Indonesia.

Melakukan Joint Marketing 

dengan media, seperti radio, 

blogger, destinasi wisata, biro 

perjalanan lain, hotel, pusat 

oleh-oleh dll di Semarang

Membentuk suatu komunitas, 

terutama bagi anak muda, agar 

tidak berhenti hingga tour 

selesai, namun melalui 

komunitas ini dapat dibuat 

kegiatan-kegiatan lainnya, 

seperti bakti sosial, camping 

bersama, dll.

terus memperluas komunitas 

yang sudah dibentuk DJN, 

dengan berupaya menambah 

anggotanya tidak hanya dari 

dalam negeri namun juga luar 

negeri. 

SDM 

Tujuan: peningkatan 

kinerja perusahaan       

Indikator: target-target 

dan tugas 

perseorangan tercapai.

Perbaikan sistem kerja :                    

menciptakan sistem kerja yang 

baik untuk menunjang 

peningakatan kinerja anggota 

dan tercapainya target-target 

yang ada.

membuat target-target 

penjualan dan program untuk 

meningkatkan penjualan, 

jobdesk,  dan timeplan yang 

jelas selama setahun. 

Tujuan: 

mengalokasikan dana 

untuk penetrasi pasar 

secara tepat.    

Indikator: arus kas dan 

kondisi keuangan 

perusahaan dalam 

kondisi sehat, tidak 

mengalami krisis dan 

program-program 

untuk penetrasi pasar 

dapat dijalankan. 

Perencanaan keuangan untuk 

kegiatan penetrasi pasar:                        

membuat suatu rencana 

keuangan dan anggaran sesuai 

dengan strategi penetrasi 

pasar dan program-program 

yang akan dilakukan.

Perencanaan keuangan 2017 

dengan memfokuskan dana 

untuk kegiatan penetrasi pasar, 

termasuk membuat anggaran 

untuk menjalankan prorgam-

program yang akan dijalankan.

Perencanaan keuangan 2018 

dengan masih memfokuskan 

dana untuk kegiatan penetrasi 

pasar, termasuk membuat 

anggaran untuk menjalankan 

prorgam-program yang akan 

dijalankan.

Perencanaan keuangan 2019 

dengan masih memfokuskan 

dana untuk kegiatan penetrasi 

pasar, termasuk membuat 

anggaran untuk menjalankan 

prorgam-program yang akan 

dijalankan.

Membuat program edukasi 

khusus untuk anak muda 

seperti Live In, character 

Building.

 Menyediakan jasa pemesanan 

tiket hotel, pesawat, kereta 

api. 

Mendesain paket-paket wisata, 

termasuk isi dan kemasannya. 

Pastikan selalu ada performer/ 

yang ditampilkan.

Memberi materi tentang 

destinasi-destinasi, seperti 

sejarah dan pengetahuan 

budaya

Membuat SOP bagi guide ketika 

membawa peserta tour

Tujuan: penambahan 

tenaga untuk 

meningkatkan kualitas 

layanan indikator: 

Kepuasan konsumen 

meningkat.

Rekrutmen guide dan CS :                                     

merekrut orang yang 

kompatibel untuk posisi-posisi 

yang dibutuhkan.

Merekrut guide  yang memang 

kompatibel dan pengetahuan 

tentang wisata, sejarahnya luas 

dan bisa berbahasa asing.

Merekrut customer service 

untuk khusus memaintenance  

konsumen.  

Maksimalkan komputerisasi 

untuk melayani penjualan 

tiket, pemesanan hotel.

Mengedepankan pelayanan 

personal, berusaha memberi 

solusi dan alternatif pada 

konsumen.

Inovasi produk DJN:                   

melakukan inovasi dengan 

membuat paket-paket wisata 

unik dan menarik namun tetap 

konsistem di bidang budaya, 

heritage, dan potensi-potensi 

yang belum banyak dikenal 

dengan mengedepankan point 

something to see, something 

to do, something to buy. 

Evaluasi paket-paket yang sudah ada.

Survei lokasi  untuk mencari 

destinasi-destinasi baru yang 

memiliki potensi budaya dan 

heritage, kuliner dan yang 

belum banyak dikenal di 

Semarang. Destinasi-destinasi 

ini harus memiliki suatu daya 

tarik wisata. Fokus di tahun 

pertama ini adalah kota 

Semarang, Lasem, jogja dan 

sekitarnya.  

Membuat paket wisata untuk kota-kota lain yang potensial di 

seluruh indonesia. Perlu terus melakukan survei dan eksplorasi. 

Dapat menjalin kerjasama dengan operator tour lokal yang 

berkualitas. 

Bekerjasama dengan pihak 

terkait (bisa masyarakat sekitar 

atau pihak pengelola) di suatu 

destinasi tertentu untuk 

mengembangkan potensi 

destinasi tersebut, dan 

membuat suatu kemasan yang 

bisa dibagikan atau ditampilkan 

bagi peserta tour.  Fokus di 

tahun pertama adalah Kota 

semarang, Lasem, Jogja, dan 

sekitarnya. 

Pemasaran destinasi wisata :    

bagaimana membangkitkan 

potensi wisata suatu wilayah 

untuk dijadikan suatu 

destinasi wisata baru yang 

memiliki suatu kemasan 

wisata yang baik.

Terus melakukan seperti di tahun pertama namun dengan 

tempat-tempat potensial di berbagai kota di Indonesia. 

Memiliki program custom tour 

agar mampu memenuhi 

keinginan konsumen yang 

berbeda-beda.

Terus melakukan update materi, dan pelatihan rutin 

SDM 

Tujuan: menjadi service 

excellent Indikator: 

Zero Complain . 

Memberikan service  terbaik : 

Menciptakan sistem pelayanan 

yang baik, responsif, dan 

tepat.

Membuat prosedur pelayanan  mulai dari pelayanan awal 

pemesanan paket, hingga nanti selesai kegiatan tour yang jelas 

dan sederhana.

training and development 

guide:           Memberikan 

pelatihan  dan meningkatkan 

knowledege pada guide.

Tujuan : peningkatan 

kinerja guide.    

Indikator : Kepuasan 

peserta terhadap 

guide dan adanya 

interaksi yang baik.

Mengutamakan fast response

Tujuan: menjadi service 

excellent Indikator: 

Review konsumen yang 

baik-baik dan 

menunjukan bahwa 

mereka puas.

Personal Interaction in Service 

:   bertindak sebagai konsultan 

dan partner konsumen, 

dengan mengedepankan 

pelayanan personal, tidak 

sekedar menjual paket. 

P elayanan personal dan custom tour tetap dijalankan di tahun 

kedua dan ketiga sambil dilakukan evaluasi untuk menjadikan 

lebih baik lagi dibanding tahun pertama

Operasional

Keuangan 

Penetrasi pasar

Bidang 

Tujuan : meningkatkan 

kualitas produk dan 

menambah portofolio 

produk DJN.        

Indikator : 

memunculkan banyak 

alternatif paket wisata 

baru . 

pemasaran

Tujuan: mengenalkan 

dan membangkitkan 

suatu destinasi 

potensial yang belum 

dikenal menjadi tujuan 

wisata baru.      

Indikator : jumlah 

pengunjung ke daerah 

tersebut meningkat.

Tujuan: meningkatkan 

laba 15% per tahun,  

menyiapkan dana 

untuk aktivitas 

promosi.                                   

Indikator: Margin laba 

terhadap beban 

semakin besar, dana 

untuk penetrasi pasar 

tercukupi. 

Corporate 

Strategy

Pemasaran

Pengembangan 

produk 

Efisiensi biaya :                                 

upaya mengurangi biaya 

dengan pengurangan dan 

pemotongan biaya dari aspek-

aspek yang memungkinkan 

agar di tahun pertama biaya 

dapat dialihkan untuk kegiatan  

penetrasi pasar. 

Evaluasi dan audit per program agar tahu biaya manakah yang dapat dipangkas kedepannya.

Kerjasama dengan pihak hotel, transportasi (bus), rumah makan, untuk sebisa mungkin 

mendapatkan potongan harga.

Tujuan dan Indikator 

Capaian
Fungsional Strategy

Tahap Membangun

tujuan : memperluas 

Pangsa pasar sekaligus 

mengupayakan brand 

DJN agar dikenal luas.            

Indikator : peningkatan 

penjualan sebanyak 

20% per tahun.

integrated marketing 

comunication :                

membuat program-program 

diskon/potongan harga untuk 

menarik minat konsumen, dan 

melakukan upaya-upaya 

promosi dengan lebih gencar 

baik melalui brosur maupun 

online, atau media lainnya

Evaluasi target dan program di tahun pertama, untuk 

menetapkan target dan program di tahun kedua dan ketiga,  

termasuk jobdesk  dan timeplan nya. 

Tahap Berkembang
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Dari rumusan rencana strategis di atas, terdapat dua corporate strategy yaitu 

penetrasi pasar dan pengembangan produk.   

4.5.1 Strategi Penetrasi Pasar  

Rencana strategi untuk strategi penetrasi pasar ini terbagi untuk 3 bidang 

yaitu bidang pemasaran, SDM, dan keuangan. Strategi fungsional di bidang 

pemasaran adalah melakukan integrated marketing communication. Strategi ini 

adalah strategi untuk membuat program-program diskon/potongan harga untuk 

menarik minat konsumen, dan melakukan upaya-upaya promosi dengan lebih 

gencar baik melalui brosur maupun online, atau media lainnya. Berbagai program 

diskon juga harus dibuat untuk menarik minat konsumen. Program diskon ini 

antara lain, membawa rombongan 10 orang akan mendapat free 1 orang, liburan 

bersama keluarga (ayah, ibu, dan anak) mendapat diskon khusus, menggunakan 

jasa tour DJN 3 kali akan mendapat diskon di penggunakan ke 4, dll. Tujuan dari 

strategi ini adalah memperluas pangsa pasar sekaligus mengupayakan brand DJN 

agar dikenal secara luas.  

Untuk menjalankan strategi fungsional ini, di tahun pertama, DJN dapat 

memanfaatkan promosi online melalui website, instagram, facebook. Maintenance 

website diperlukan agar konsumen dapat mengakses masuk ke website DJN, 

melihat pilihan paket wisata, gambaran sekilas mengenai isi dari paket wisata, dan 

ulasan sekilas mengenai destinasi-destinasi wisata. Website ini harus 

memfasilitasi konsumen untuk dapat langsung melakukan pemesanan, dan 

melakukan request dapat berupa hotel, destinasi yang dikunjungi (Custom Tour). 
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Promosi melalui online (media sosial dan website) ini dapat dilakukan dengan 

konsep story telling dimana DJN membuat artikel tentang review suatu destinasi 

wisata berikut dengan menyertakan fotonya. Review ini harus dibuat menarik agar 

orang penasaran dan ingin berkunjung. Artikel ini kemudian di upload ke website 

dan media sosial DJN secara rutin. DJN juga harus membuat promosi melalui 

media cetak yaitu berupa brosur paket wisata DJN, dan melakukan joint 

marketing dengan media seperti radio, blogger, hotel, restoran, tempat 

perbelanjaan. Brosur ini bisa dititipkan di hotel, restoran, Tourist information 

Center, dan tempat-tempat lainnya yang ramai dikunjungi wisatawan. 

Di tahun kedua, DJN harus sudah mulai promosi secara kreatif baik 

melalui media cetak maupun online (website, facebook, dan instagram. Pertama 

DJN dapat membuat suatu kalender wisata selama satu tahun, untuk tahun 2018. 

Kalender ini dapat berisi informasi event-event atau festival wisata yang ada di 

Semarang, sehingga bila konsumen ingin berwisata di tangal tersebut, dapat 

sekaligus mengikuti event tersebut. Selain kalender wisata, DJN dapat membuat 

buku panduan wisata, berisi ulasan tempat-tempat wisata yang ada di Semarang. 

Buku ini dapat dijual juga kedepannya. DJN juga dapat membuat komunitas anak 

muda di tahun ke dua ini, tujuannya agar anak muda yang sudah mengikuti tour 

atau program-program edukasi DJN dapat tergabung ke komunitas ini dan 

mengikuti kegiatan-kegiatan lainnya seperti camping bersama ke tempat lain, 

bakti sosial, dan lain-lain. Program ini dapat diteruskan di tahun berikutnya. 

Aktivitas joint marketing juga harus diperluas dengan bekerjasama dengan pihak-

pihak di luar kota.  
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Ditahun ketiga, promosi melalui media cetak dan online terus dilakukan, 

namun DJN harus mulai lebih gencar promosi ke pasar internasional. Aktivitas 

joint marketing dengan pihak-pihak di berbagai tempat juga harus terus diperluas. 

Pasar internasional menjadi target menarik karena kebanyakan dari mereka 

berwisata/berkunjung ke Indonesia untuk melihat budaya, kesenian, sejarah, dan 

makanan khas Indonesia. Di tahun pertama, kedua, dan ketiga, DJN harus tetap 

melakukan pemasaran dengan WOM (word of mouth) seperti yang sudah 

dilakukan selama ini dengan memanfaaatkan jaringan-jaringan DJN. 

Di bidang SDM, strategi yang dilakukan adalah perbaikan sistem kerja. 

Tujuannya adalah peningkatan kinerja perusahaan. Strategi ini adalah untuk 

menciptkan sistem kerja yang baik untuk menunjang peningkatan kinerja anggota 

dan tercapainya target-target yang ada. Untuk menjalankan strategi ini, di tahun 

pertama, DJN harus membuat target penjualan dan program-program untuk 

mencapai target penjualan itu. Selain itu perlu ada jobdesk yang jelas, dan 

timeplan selama satu tahun dalam melakukan upaya pencapaian target yang 

dibuat. Ditahun kedua dan ketiga, DJN cukup melakukan evaluasi target dan 

program di tahun sebelumnya, kemudian mendesain target serta program-program 

untuk mencapai target tersebut, program kerja, timeplan, dan jobdesk untuk tahun 

kedua dan ketiga. Target ini antara lain, dalam setahun, paket Semarang terjual 

sebanyak 20 kali dengan minimal peserta 10 orang per-rombongan.  

Di bidang keuangan, DJN perlu melakukan efisiensi biaya untuk 

mengurangi biaya dengan pengurangan dan pemotongan biaya dari aspek-aspek 

yang memungkinkan agar di tahun pertama biaya berlebih dapat dialihkan untuk 
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kegiatan  penetrasi pasar. Tujuannya adalah untuk meningkatkan laba 15% per 

tahun,  menyiapkan dana untuk aktivitas promosi. Angka 15% ini ditetapkan 

dengan melihat kondisi perokonomian Indonesia yang sedang mengalami 

perlambatan. Angka ini sudah cukup bagus dan rasional untuk dicapai. Untuk 

mengurangi biaya-biaya, DJN di tahun pertama, kedua dan ketiga dapat terus 

berupaya menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti hotel, pihak 

penyedia transportasi, rumah makan, performer, dan lain-lain agar DJN dapat 

memperoleh potongan harga. Hal lain yang harus dilakukan setiap tahunnya 

adalah dengan melakukan audit dari kegiatan-kegiatan tour yang sudah dilakukan, 

dan dicari pos-pos biaya apa sajakah yang masih dapat dikurangi kedepannya.  Di 

tahun ketiga, DJN perlu melakukan kerjasama dengan provider tiket agar DJN 

dapat mendapat suplier tiket yang murah.  

Bidang keuangan, DJN juga perlu melakukan perencanaan keuangan. 

Perencanaan keuangan ini lebih untuk merencanakan keuangan untuk kegiatan 

penetrasi pasar, termasuk penyusunan anggaran dalam program-program yang 

akan dijalankan. Tujuannya adalah agar mengalokasikan dana untuk penetrasi 

pasar secara tepat sehingga keuangan DJN tetap berada dalam kondisi sehat. Baik 

di tahun pertama, kedua dan ketiga, DJN harus selalu menyusun rencana 

keuangan tahunan, dan anggaran yang dibutuhkan untuk berbagai program selama 

setahun. Tahun pertama, kedua, dan ketiga, fokus utama dalam pengalokasian 

dana adalah pada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan strategi penetrasi 

pasar. Namun penambahan karyawan di tahun kedua dan ketiga harus menjadi 

juga dipertimbangkan dalam perenacnaan keuangan di tahun kedua dan ketiga, 
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ditambah investasi untuk menambah jasa baru di tahun ketiga yaitu jasa penjualan 

tiket.  

4.5.2  Strategi Pengembangan Produk 

Corporate strategy yang kedua adalah strategi pengembangan produk. 

Strategi ini mencakup 3 bidang, yaitu pemasaran, SDM, dan operasional. Bidang 

pemasaran ini ada 2 strategi yaitu Inovasi produk DJN dan pemasaran destinasi 

wisata. Strategi inovasi produk DJN adalah upaya melakukan inovasi dengan 

membuat paket-paket wisata unik dan menarik namun tetap konsisten di bidang 

budaya, heritage, dan potensi-potensi yang belum banyak dikenal. Dengan 

semakin bertambahnya paket-paket wisata yang ada, akan dapat lebih 

memberikan banyak pilihan bagi konsumen sehingga konsumen dapat memilih 

paket yang sesuai dengan keinginannya. Tujuan dari strategi ini adalah juga untuk 

meningkatkan kualitas produk paket wisata DJN.  

Paket wisata yang unik haruslah memiliki tempat-tempat tujuan destinasi 

wisata yang tidak biasa, atau berbeda dari kebanyakan biro perjalanan pesaing. 

Maka DJN haruslah mencari tempat-tempat potensial yang dapat dijadikan 

sebagai destinasi wisata, namun saat ini belum dikenal oleh kebanyakan orang. Di 

Semarang, misalnya adalah Club Merby, Rumah Kopi, Gedung kesenian 

Sobokarti, Rasadharma, Kampung Kulit Lumpia, dll. Menarik artinya memiliki 

daya tarik. Daya tarik wisata ini dapat berupa kekhasannya, keseniannya, 

budayanya, ceritaan mengenai sejarahnya, aktivitas yang unik, kerajinannya, atau 

menjual sesuatu yang khas. DJN dapat bekerjasama dengan masyarakat lokal atau 
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tokoh di destinasi tersebut untuk membuat suatu kemasan yang menarik untuk 

ditampilkan seperti performer misalnya, atau interaksi dan diskusi dengan tokoh 

secara langsung. Faktor makanan juga dapat menjadi daya tarik sehingga makanan 

yang disajikan sebisa mungkin dipilih yang memiliki nilai kekhasan. 

Sesudah destinasi-destinasi terkumpul, kemudian disatukan menjadi suatu 

paket wisata Semarang. Dalam menyusun paket wisata ini, DJN harus selalu 

mengedepankan adanya performer yang ditampilkan, pengalaman langsung 

seperti mencoba membatik, menari, dan diskusi/interaksi dengan tokoh setempat. 

Paket wisata yang dibuat haruslah tetap konsisten dengan tema yang berhubungan 

dengan budaya, heritage, dan sejarah. Setiap isi paket wisata harus memiliki 3 

aspek yaitu something to see, something to do, dan something to buy. Di tahun 

kedua, dan ketiga, DJN sudah harus memiliki paket-paket wisata yang tidak hanya 

sebatas Semarang, Lasem, Jogja, dan sekitarnya, namun mencakup kota-kota 

potensial lainnya seluruh Indonesia. Untuk mencapai hal ini, DJN dapat menjalin 

kerjasama dengan pihak operator tour lokal di kota-kota tersebut. Tentu partner 

yang dipilih haruslah yang berkualitas. Berkualitas yang dimaksud adalah yang 

paham betul dalam materi budaya, sejarah di daerah tersebut  

Di tahun kedua ini DJN dapat membuat suatu program-program edukasi 

dengan memanfaatkan tempat-tempat wisata ini. Tujuan program edukasi ini 

sesuai dengan visi DJN agar generasi muda mengenal potensi-potensi, sejarah, 

nilai-nilai dan budaya negaranya agar semua itu tidak mati begitu saja terlupakan 

oleh generasi muda. Program-program ini seperti Live in, character building, 

photografi. Evaluasi paket-paket yang sudah ada harus tetap dilakukan di tahun 
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pertama, kedua, dan ketiga. Perbaikan seperti penambahan destinasi, perubahan 

destinasi atau kemasan dapat dilakukan secara terus-menerus. Di tahun ketiga ini 

DJN dapat mulai menyediakan jasa baru, yaitu jasa pemesanan tiket hotel, 

pesawat, dan kereta api.  

Strategi bidang pemasaran yang kedua adalah pemasaran destinasi wisata.. 

Strategi ini untuk mengenalkan dan membangkitkan suatu destinasi wisata 

potensial namun belum dikenal dan belum menjadi tujuan wisata. Strategi ini 

dilakukan dengan cara menjalin hubungan dan melakukan diskusi-diskusi dengan 

tokoh masyarakat setempat, atau pengelola/pemilik suatu tempat yang potensial. 

DJN dapat membagikan visi misinya kepada mereka, yaitu untuk 

mengembangkan dan menjaga budaya, heritage, dan warisan sejarah melalui 

kegiatan pariwisata. Sesudah itu DJN perlu menyampaikan idenya untuk 

membawa wisatawan ke tempat tersebut, mengenalkan potensi tempat tersebut. 

Maka DJN perlu bekerjasama dengan pihak setempat(bisa masyarakat, pemilik, 

atau pengelola) untuk membuat suatu kemasan yang sesuai dengan potensi tempat 

itu agar bisa ditunjukan kepada peserta tour. Strategi ini lebih pada upaya 

mengajak pihak eksternal untuk membangkitkan tempat yang potensial, namun 

belum siap sebagai tujuan wisata. Bila banyak tempat-tempat potensial yang siap 

untuk dijadikan tujuan wisata, otomatis pilihan destinasi wisata semakin banyak, 

dan paket wisata dapat semakin beragam.  Tahun kedua dan ketiga, strategi ini 

tetap harus konsisten dilakukan.   

Selanjutnya adalah bidang SDM. Strategi bidang SDM yang pertama 

adalah melakukan training and development terhadap guide. Guide menjadi faktor 
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penting karena guide harus mampu berinteraksi dengan peserta tour, 

menghidupkan suasana selama membawa peserta tour, dan menjelaskan berbagai 

hal tentang destinasi-destinasi yang ada. DJN tidak boleh hanya menggunakan 

guide yang biasa-biasa saja, yang hanya seperti mengantar ke suatu tempat. Guide 

DJN harus unggul dalam penguasaan materi baik budaya dan sejarah sehingga hal 

ini mampu diinformasikan pada peserta tour. Peserta tour tentu akan kurang puas 

apabila hanya diajak ke suatu tempat, tanpa diinfokan apa yang khas, filosofinya, 

sejarahnya, dan berbagai macam hal lainnya. Maka guide ditahun pertama ini, 

guide DJN harus terus diberi materi-materi tentang sejarah, budaya, dan berbagai 

hal lain tentang destinasi wisata yang dikunjungi. Selain itu guide perlu memiliki 

SOP dalam membawa dan berinteraksi dengan rombongan tour, seperti berdoa 

sebelum berangkat, salam khas DJN, dan lain-lain. Ditahun berikutnya, training 

and development masih harus tetap dijalankan dan update materi-materi harus 

diberikan kepada guide untuk dipelajari.  

Strategi kedua adalah melakukan rekrutmen, dengan tujuan untuk 

meningkatkan kualitas layanan. Di tahun kedua, DJN harus sudah merekrut guide 

tetap karena DJN sudah berkembang dan tidak hanya di Semarang dan sekitarnya. 

Asumsinya di tahun ini frekuensi dalam membawa peserta tour juga bertambah, 

sehingga tambahan guide ini perlu. Guide yang direkrut haruslah yang 

berpenampilan menarik, mampu berkomunikasi dengan baik, mampu berbahasa 

inggris fasih, lebih-lebih berbahasa mandarin, dan memang ada 

ketertarikan/passion kepada budaya, sejarah, dan pariwisata sendiri. Untuk latar 

belakang pendidikan sebenarnya tidak perlu tinggi-tinggi dengan tujuan DJN tidak 
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perlu mengeluarkan biaya untuk gaji terlalu besar. Setelah direkrut, guide perlu 

diberikan training and development seperti strategi 1. Tujuan guide tetap ini juga 

berguna apabila kelak DJN perlu guide baru, guide lama ini dapat menjadi pelatih 

bagi guide baru, dan guide tetap ini dapat juga berkoordinasi dengan guide 

lokal/freelancer. Kemudian di tahun ke 3, DJN perlu merekrut seorang customer 

service untuk menjalin hubungan dan memaintenance konsumen, terutama 

konsumen yang sudah pernah menggunakan jasa DJN. Tugas customer service ini 

dapat melayani pesanan konsumen, menerima keluhan atau request-request 

khusus, dan menginfokan paket-paket baru pada konsumen lama. Customer 

service ini perlu karena di tahun ketiga DJN juga akan menjual produk tiket.  

Di bidang operasional, ada 2 strategi yang dimunculkan yaitu strategi 

memberikan service terbaik, dan personal interaction in service. Memberikan 

service terbaik dilakukan dengan menciptakan sistem pelayanan yang baik, 

responsif, dan tepat. Di tahun pertama, DJN harus membuat prosedur pelayanan 

mulai dari pelayanan awal pemesanan paket wisata, selama kegiatan tour hingga 

nanti selesai kegiatan tour. Prosedur ini dibuat secara jelas dan sederhana, seperti 

bagaimana DJN memberikan respon penawaran paket wisata terhadap calon 

konsumen, menjawab berbagai pertanyaan calon konsumen, diikuti pengiriman 

proposal, negosiasi harga, pembayaran/pelunasan dan selama kegiatan tour 

apabila ada permintaan-permintaan mendadak. Semua prosedur harus dilakukan 

secara cepat dan sederhana, tidak berbelit-belit. Tim DJN harus responsif dan 

memudahkan konsumen. Ditahun kedua dan ketiga, DJN tinggal melakukan 

evaluasi dan perbaikan-perbaikan, sekaligus mulai memaksimalkan 
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komputerisasi, terutama karena DJN ingin bergerak dalam penjualan tiket di tahun 

ketiga.  

Strategi kedua adalah mengedepankan personal interaction in service. 

DJN bertindak sebagai konsultan dan partner konsumen dan dalam memberikan 

pelayanan harus selalu mengedepankan pelayanan personal. DJN harus mampu 

memberikan nasehat-nasehat mengenai destinasi-destinasi wisata apa yang 

menarik, disesuaikan kebutuhan konsumen, maka sebenarnya paket wisata di DJN 

dapat bersifat custom. Tim DJN harus selalu mengedepankan salam, sapa, senyum 

ketika bertemu calon konsumen maupun konsumen yang sudah pernah 

menggunakan jasa DJN. Kritik dan masukan harus diterima dengan positif, dan 

bila ada keluhan atau kekurangan harus segera direspon, serta meminta maaf. Hal 

ini penting dijalankan terutama oleh bagian marketing, guide, dan customer 

service ke depannya. Di tahun kedua dan ketiga, DJN cukup melakukan evaluasi 

untuk meningkatkan kualitas layanannya. 

Sesuai dengan rencana strategik diatas, dapat diambil beberapa point 

penting yang akan dijalankan oleh DJN dalam 3 tahun ke depan, ingin menjadi 

seperti apa DJN kedepannya. Rencana Strategik DJN ini berfokus pada 4 bidang 

yaitu pertama adalah pemasaran, SDM, operasi, keuangan. Hal yang ingin dicapai 

DJN melalui rencana strategis ini antaralain: 

1. Memiliki spesialisasi.  

DJN dapat menjadi spesialis di satu bidang tertentu, dan lebih baik bila 

dibanding pesaing. Dalam hal ini DJN ingin menjadi spesialis di bidang 
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Heritage dan budaya. Hal ini dilakukan dengan memberikan kepada peserta 

tour kesempatan untuk berinteraksi dengan para ahli, melihat pertunjukan-

pertunjukan, dan kesempatan mencoba langsung sesuatu seperti membantik, 

menari, dan lain-lain. Semuanya itu coba dirangkum dalam sebuah tour yang 

diharapkan memberikan suatu pengalaman berharga. Paket-paket wisata 

napak tilas tokoh-tokoh yang ada di Semarang bisa suatu paket wisata yang 

menarik seperti napak tilas Cheng Ho, napak tilas Lee Kwan Yee  

2. Menjadi Konsultan dan partner konsumen 

DJN akan berusaha memberikan layanan personal, berusaha memberi 

solusi/rekomendasi untuk konsumen agar mendapat paket berwisata yang 

sesuai dengan kebutuhannya. Interaksi langsung, responsif dalam merespon 

permintaan pelanggan, keluhan, dan hal lainnya adalah hal-hal yang 

ditekankan. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan. DJN 

ingin menjadi penasehat atau partner yang terpercaya dalam tour, dibanding 

sekedar menjual paket wisata.  

3. Memiliki value yang unggul  

DJN ingin memiliki value yang diberikan kepada konsumen, untuk itu DJN 

perlu menciptakan nilai atau memberikan sesuatu yang unik dalam tour kita, 

yang tidak didapat dalam menggunakan tour pesaing, misal akses masuk ke 

suatu tempat, akses pertunjukan, akses bertemu dan berinteraksi dengan 

tokoh/figur setempat, dll. Value ini juga dapat dilakukan dengan service 

excellent. Untuk mencapai service excellent ini tentu tidak mudah. 

Dibutuhkan sistem kerja yang jelas, SOP, deskripsi pekerjaan,  dll. DJN. 
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Menyediakan pelayanan yang baik, ramah, responsif dan tepat kepada 

konsumen adalah salah satu poin kunci. Dengan menggunakan DJN, 

konsumen benar-benar merasakan kemudahan dan kenyaman mulai dari 

awal pemesanan hingga akhir perjalanan.  

4. Memiliki program Custom Tour 

Dengan memberikan custom tour kepada konsumen diharapkan memberikan 

value lebih terhadap konsumen karena konsumen dapat mengatur sesuai 

keinginan dan kebutuhannya. DJN akan menyediakan suatu paket utama 

wisata sebagai gambaran umum, namun konsumen juga memiliki opsi untuk 

list tempat, penginapan, makanan, dimana konsumen dapat memilih sesuai 

keinginan mereka. Namun tentu DJN tidak akan melepaskan konsumen 

sepenuhnya untuk memilih itu sendiri. DJN tetap akan menjadi pendamping 

dan adviser bagi konsumennya. 

5. Menguatkan image perusahaan 

Untuk melakukan branding, DJN perlu untuk menunjukan jati diri, apa yang 

berbeda dalam kita, dan apa yang unggul. Membangun brand yang 

terpercaya juga dapat dilakukan melalui iklan di berbagai media seperti 

radio, surat kabar, endorsement, real traveler review, blogger review, dll. 

Tentu promosi secara gencar perlu dilakukan. Memanfaatkan media sosial 

seperti Path, Ig, dan facebook bisa jadi media promosi yang murah namun 

efektif. Selain itu juga dengan joint marketing dengan menitipkan suatu 

brosur paket wisata, atau buku wisata di tempat-tempat yang ramai 

dikunjungi wisatawan seperti hotel, pusat oleh-oleh, restoran, dll.  
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6. Memperluas jaringan kerjasama 

DJN perlu terus memperluas jaringan kerjasama dengan berbagai pihak 

seperti hotel, restoran, destinasi wisata, masyarakat lokal, komunitas-

komunitas, perusahaan transportasi, pemerintah, dll. Jaringan yang semakin 

luas tentu akan membuat paket wisata DJN semakin baik dan semakin 

lengkap. Biaya paket wisata DJN juga dapat ditekan menjadi semakin 

rendah karena mendapat diskon dari relasi-relasi tersebut. Jaringan luas ini 

juga dapat menjadi sarana promosi yang efektif. Kerjasama dengan 

masyarakat lokal adalah hal penting.  

7. Membentuk suatu komunitas 

Ini sesuai visi DJN dimana DJN ini dapat menjadi suatu wadah bagi 

generasi muda, suatu komunitas yang membawa anak muda ke kegiatan-

kegiatan positif, dan bahkan dapat membuka peluang-peluang bisnis bagi 

anak muda.  

 

 

 

 

 

 

 

 




