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LAMPIRAN 1 

Matriks IFE DJN 

         

  Penilai Rata-

rata 

Bobot Peringkat SB 

Total STRENGHT 1 2 3 

1 Produk               

   - Inovasi paket wisata baru 3 3 3 3.00 0.08 4 0.310 

   - memiliki value yang 

dibagikan kepada peserta 

3 3 3 3.00 0.08 4 0.310 

2 SDM        

   - semangat dan etos kerja 

baik 

3 3 3 3.00 0.08 3 0.233 

   - generasi muda yang satu 

visi-misi 

3 3 3 3.00 0.08 3 0.233 

3 Hubungan dengan relasi 

bisnis dan rekan  

       

   - modal sosial yang kuat 3 3 3 3.00 0.08 3 0.233 

   - jaringan yang cukup luas 3 3 3 3.00 0.08 4 0.310 

4 Kulture        

   - kultur organisasi yang 

membangun, saling 

support  

3 3 3 3.00 0.08 3 0.233 

   - mendukung keterbukaan  3 2 2 2.33 0.06 3 0.181 

           

WEAK        

1 Manajemen        

   - belum ada planning yang 

jelas dan terarah 

3 3 3 3.00 0.08 2 0.155 

   - belum ada SOP 3 3 3 3.00 0.08 1 0.078 

2 Teknologi        

   - belum dikelola dengan 

baik meski sudah ada 

(website, ig, fb) 

3 3 3 3.00 0.08 2 0.155 

3 Keuangan         

   - struktur modal kurang 

kuat 

2 2 2 2.00 0.05 2 0.103 

4 Brand         

   - belum kuat dan dikenal 

luas 

2 3 2 2.33 0.06 1 0.060 

5 Promosi         

   - bahan promosi masih 

terbatas 

2 2 2 2.00 0.05 2 0.103 

TOTAL 38.67 1.00  2.698 
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Matriks EFE DJN 

  OPPORTUNITIES Penilai  Rata-
rata  

 Bobot  Peringkat SB Total 

1 2 3 

1 Pasar               

   Pangsa pasar besar dan 
adanya tren peningkatan 
jumlah wisatawan 

3 3 3 3.00 0.08 4 0.32 

2 Potensi wisata        

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

3 3 3 3.00 0.08 4 0.32 

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

3 3 3 3.00 0.08 4 0.32 

3 Pemerintah        

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

3 2 2 2.33 0.06 3 0.18 

4 Sosial        

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

3 3 3 3.00 0.08 3 0.24 

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

3 3 3 3.00 0.08 2 0.16 

5 Pesaing         

   Kurang inovasi dalam 
menyediakan paket wisata 

3 3 3 3.00 0.08 4 0.32 

  Sedikit pemain yang mengelola 
pariwisata di Semarang 

3 2 3 2.67 0.07 4 0.28 
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  THREAT Penilai Rata-
rata 

Bobot Peringkat SB Total 

1 Ekonomi 1 2 3 

  Perlambatan ekonomi 2 1 2 1.67 0.04 2.00 0.09 

  Pelemahan rupiah 2 1 1 1.33 0.04 1.00 0.04 

2 Pesaing         

  Sudah lebih dikenal 2 2 2 2.00 0.05 2.00 0.11 

  Masuknya pesaing-pesaing 
baru 

1 2 2 1.67 0.04 1.00 0.04 

  Adanya subtitusi  1 2 1 1.33 0.04 1.00 0.04 

3 Sosial        

  Kecenderungan untuk wisata 
ke luar negeri 

2 2 1 1.67 0.04 2.00 0.09 

  Kecintaan terhadap budaya 
dan potensi Indonesia yang 
kurang  

3 2 2 2.33 0.06 3.00 0.18 

4 Destinasi wisata        

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

3 3 3 3.00 0.08 4.00 0.32 

TOTAL    38.00 1.00  3.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lanjutan Matriks EFE DJN 
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LAMPIRAN 2 

Interview Guide 

 

Interview Guide kepada owner DJN 

1. Apa Alasan/latar belakang mendirikan DJN? 

2. Tujuan dan apa yang ingin dicapai? 

3. Apa yang menjadi visi-misi DJN DJN? 

4. Target pasar yang dituju? 

5. Keunggulan/kekuatan dan kelemahan yang dimiliki DJN? 

a. Produk 

b. SDM 

c. Keuangan 

d. Operasi 

e. Teknologi 

6. Peluang dan ancaman yang dihadapi DJN? 

a. Pasar 

b. Ekonomi 

c. Pesaing dan subtitusi 

d. Sosial 

e. Pemerintah 
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FGD Guide kepada tim DJN 

Bagaimana peringkat dan bobot untuk faktor-faktor internal perusahaan? 

1. Aspek produk 

a. Inovasi produk  

b. Kualitas produk (value produk) 

2. Aspek Relasi/jaringan 

a. Jaringan yang dimiliki 

b. Modal sosial DJN 

3. Aspek Marketing 

a. Promosi 

b. Kekuatan brand 

4. Teknologi 

a. Teknologi yang dimiliki dan pemanfaatannya 

5. Aspek SDM 

a. Kinerja SDM (etos kerja dan semangat) 

b. Budaya organisasi yang saling support? 

c. Budaya mendukung keterbukaan  

d. Kesamaan visi-misi anggota tim 

6. Aspek manajemen 

a. Sistem manajemen (SOP, planning) 

7. Aspek Keuangan 

a. Keuangan (modal masih terbatas) 

Bagaimana peringkat dan bobot untuk faktor-faktor ekternal perusahaan? 

1. Aspek pasar yang ada 

a. Potensi pangsa pasar 

2. Aspek potensi pariwisata 

a. Potensi pariwisata yang dimiliki (alam, heritage, budaya, kuliner) 

b. Banyak tempat wisata yang masih belum dikelola dengan baik 

3. Aspek pemerintah 

a. Program-program pemerintah terkait pariwisata 

4. Aspek sosial 
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a. Berwisata sudah menjadi kebutuhan dan gaya hidup 

b. Kemajuan teknologi membuat tren media sosial 

c. Orang lebih suka wisata ke luar negeri 

d. Kecintaan terhadap budaya yang kurang 

5. Aspek pesaing 

a. Tentang pesaing DJN 

b. Ancaman produk subtitusi 

c. Ancaman masuknya pendatang baru 

6. Aspek ekonomi 

a. Pengaruh perlambatan ekonomi 

b. Pengaruh pelemahan mata uang rupiah 

FGD guide untuk analisis QSPM 

Bagaimana skor daya tarik strategi 1, 2 dan 3 terhadap masing-masing faktor 

internal dan eksternal di bawah ini?  

1. Dari aspek produk 

a. Inovasi paket wisata baru 

b. Produk memiliki value 

2. Dari aspek SDM 

a. Semangat dan etos kerja SDM 

b. Kesamaan visi-misi 

3. Hubungan dengan rekan 

a. Modal sosial yang kuat 

b. Jaringan yang luas 

4. Budaya 

a. Saling support 

b. Mendukung keterbukaan 

5. Manajemen 
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a. Belum ada planning  

b. Belum ada SOP 

6. Teknologi 

a. Belum digunakan secara optimal 

7. Keuangan 

a. Modal terbatas 

8. Brand 

a. Brand belum dikenal luas 

9. Promosi 

a. Promosi masih kurang 

10. Pasar 

a. Pangsa pasar besar 

11. Potensi wisata 

a. Potensi wisata seperti alam, budaya, kuliner, dll 

b. Banyaknya tempat potensial yang belum dikelola dengan baik 

12. Pemerintah 

a. Program-program pemerintah untuk mendorong pariwisata 

13. Sosial 

a. Berwisata sudah menjadi gaya hidup 

b. Tren media sosial 

14. Pesaing 

a. Produk pesaing kurang inovatif 

b. Sedikit pemain yang serius terhadap pariwisata Semarang 

15. Ekonomi 

a. Perlambatan ekonomi 
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b. Pelemahan rupiah  

16. Pesaing 

a. Pesaing yang sudah lebih dikenal 

b. Masuknya pesaing baru 

c. Adanya subtitusi 

17. Sosial  

a. Kecenderungan berwisata ke luar negeri 

b. Kecintaan terhadap budaya dan potensi indonesia yang kurang 

18. Destinasi wisata 

a. Banyak destinasi wisata yang tidak terawat dan dikelola dengan  

baik. 
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LAMPIRAN 3 

Transkrip Wawancara 

 

Narasumber 1  : Michael Deo (Owner) 

Narasumber 2  : Christian Bram ( Man. Keuangan & Admin) 

 

Pertanyaan  Apa alasan/latar belakang mendirikan DJN? 

Jawaban  DJN didirikan berangkat dari keprihatinan owner di mana budaya 

ini tidak ada yang mengelola dan mengembangkan dengan serius.  

Bila tidak ada yang mengembangkan dan melestarikan budaya ini, 

tentu lama-kelamaan budaya ini bisa mati, apalagi sebagaian 

besar generasi muda sekarang ini bisa dibilang sudah tidak peduli 

dengan yang namanya budaya. Berdasarkan pengalaman di 

lapangan, Tim DJN sendiri merasa bahwa sedikit sekali anak 

muda yang mau untuk diajak terlibat mengembangkan budaya ini. 

Selain budaya, masih ada hal lain sepert nilai-nilai moral, sejarah, 

kesenian-kesenian, kerajinan, dan etika yang semakin lama 

dirasakan tim DJN juga semakin menghilang.  Salah satu 

faktornya adalah banyak hal-hal tersebut yang tidak diwariskan 

kepada generasi-generasi muda saat ini sehingga menghilang 

begitu saja, sehingga banyak generasi muda yang tidak tahu 

budayanya, keseniannya, dan sejarah dari nenek moyang mereka. 

Padahal itu semua merupakan aset yang bisa jadi potensi 

pariwisata besar. Masalah lainnya, mungkin dikarenakan orang-

oraang tua juga sudah  tidak peduli atau terlalu kolot sehingga 

pemburan generasi muda dan tua jadi sulit. Owner DJN 

memikirkan bagaimana caranya supaya budaya ini jangan sampai 

mati. Akhirnya pemilik merasa bahwa melalui pariwisata inilah 

nilai-nilai moral, budaya, etika, sejarah, kesenian, kerajinan, dapat 

dilestarikan dan diwariskan dari generasi ke generasi.  Jadi selain 

bisnis ada misi sosial di balik latar belakang berdirinya DJN. Sisi 

bisnis diperlukan karena anak muda sekarang bila hanya diajak 

bersosial terus-menerus juga ndak akan mau, maka DJN dibuat 

secara profesional. Dari pariwisata ini selain visi dan misi untuk 

mengembangkannya dapat dilakukan, juga bisa 

membuka/menambah relasi bagi anak-anak muda yang tergabung, 

sehingga juga membukakan peluang-peluang usaha buat 

masyarakat atau anak-anak muda seperti peluang usaha souvenir, 

makanan, pertunjukan, dan masih banyak lagi. Suatu daerah yang 

dikembangkan juga  bisa menjadi destinasi wisata baru.   

Pertanyaan  Apa tujuan DJN ini didirikan? 

Jawaban  Tujuannya DJN adalah menunjukan nilai-nilai moral, budaya, 
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etika, sejarah, kesenian-kesenian, dan banyak hal lainnya kepada 

banyak orang terutama generasi muda, sehingga aset-aset tersebut 

tidak hilang di satu titik generasi, melainkan dapat terus 

dilestarikan dan dikenalkan dari generasi-ke generasi. Salah satu 

nilai penting yang juga ingin dibagikan DJN adalah pluralisme, 

dimana banyak generasi muda salah kaprah dalam menyikapi 

perbedaan-perbedaan yang ada, dan banyak isu-isu tidak benar 

yang dapat merusak pluralisme bangsa ini. Tentu DJN sadar 

bahwa tidak mudah membagikan hal-hal tersebut, namun DJN 

yakin, melalui kegiatan pariwisata yang dikemas secara fun, 

menarik, dapat disisipkan materi materi seperti etika, moral, 

budaya, sejarah. Semisal melalui kegiatan yang lalu-lalu DJN 

lakukan, materi-materi ini disisipkan ke dalam games, diskusi dan 

sharing dengan tokoh inspiratif, sehingga ada interaksi langsung 

dan transfer knowledge dari para tokoh-tokoh inspiratif yang 

didatangkan. Harapannya, dengan melihat langsung, berinteraksi 

langsung, dan mengalami sendiri secara langsung dapat 

membangkitkan kesadaran untuk ikut peduli, menjaga dan 

melestarikan hal-hal diatas. Tujuan DJN lainnya adalah menjadi 

suatu wadah bagi anak muda yang bermanfaat. DJN ingin menjadi 

suatu komunitas bagi anak muda untuk berkumpul, sharing, 

diskusi, melakukan kegiatan sosial, dan kegiatan-kegiatan positif, 

lainnya sehingga mampu menambah relasi dan membentuk 

karakter generasi muda ke arah yang baik agar anak muda tidak 

terjerumus ke pergaulan yang salah.  

Pertanyaan  Target pasar yang dituju DJN? 

Jawaban  Target yang dituju adalah kelas menengah ke atas, dengan 

memasang harga high price, karena di Semarang ini DJN 

mengerjakan lebih ke tempat-tempat budaya, atau  lebih 

mengarah ke intelektual/pengetahuan. Pengetahuan dan budaya 

ini tentu tidak bisa serta merta dihargai murah karena DJN ingin 

agar budaya, dan aset-aset potensial yang hampir terlupakan ini 

sebenarnya adalah warisan yang sangat bernilai. Target konsumen 

DJN adalah dalam negeri dan internasional 

Pertanyaan  Apa kekuatan atau keunggulan yang dimiliki DJN? 

Jawaban  DJN memfokuskan pada kekuatan produk. DJN tidak ingin hanya 

sekedar mengajak orang berwisata ke suatu tempat, foto-foto, lalu 

pulang. DJN ingin banyak berbagi melalui produk wisatanya. Ada 

nilai yang mau diberikan kepada peserta seperti pengalaman dan 

interakasi langsung (seperti belajar menari, membatik), bertemu 

dan diskusi dengan tokoh-tokoh sejarah atau inspiratif, 

pengetahuan baru mengenai sejarah, budaya, atau suatu kesenian 

tertentu, dan tentu pertunjukan-pertunjukan, makanan-makanan 

khas, dan lain-lain. Bagi anak muda, tentu kegiatan-kegiatan 

berwisata diisi secara menarik melalui games-games. Kekuatan 

ini sulit ditiru karena tidak semua bisa melihat peluang dari 

potensi-potensi yang belum muncul ini, dan untuk bisa masuk dan 

mengeksplor budaya ini, kita perlu untuk terlibat didalamnya dan 

peduli terlebih dahulu.  

Kekuatan lain yang dimiliki DJN adalah dari sisi relasi, atau 
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jaringan. DJN boleh dibilang memiliki relasi dengan tokoh-tokoh 

di Semarang, pengusaha, pemerintah, bahkan orang-orang di luar 

kota. Visi-misi DJN banyak dinilai baik oleh orang-orang, 

sehingga DJN banyak mendapat dukungan dan bantuan. DJN 

terbantu sekali dengan kekuatan relasi ini, terutama dalam hal 

promosi dan dukungan untuk menciptakan paket-paket wisata 

yang menarik.  

Adanya tim DJN dan anak-anak muda yang satu visi-misi, yang 

bekerja sama dalam menjalankan bisnis ini juga menjadi kekuatan 

DJN, mengingat sangat sedikit anak muda yang mau diajak 

membangun dan mengembangkan budaya dan pariwisata ini. Tim 

DJN sangat mendukung keterbukaan satu sama lain, bahkan saat 

bekerjasama dengan freelancer, kita dapat saling mengkritisi dan 

menyampaikan pendapat. Selain itu DJN menenkankan pada 

kerjasama tim yang baik dan saling support masing-masing 

anggota.   

Pertanyaan  Apa Kelemahan atau kekurangan yang dimiliki DJN? 

Jawaban  Kelemahan DJN memang masih banyak, seperti promosi yang 

masih belum optimal dimana DJN masih promosi seadanya dan 

tidak secara besar-besaran. Hal ini diakibatkan salah satunya 

karena bahan promosi yang juga masih kurang untuk dibuat 

secara apik dan menarik. Saat ini promosi terkuat adalah melalu 

WOM dengan pemanfaatan relasi yang ada. Pemanfaatan 

teknologi untuk mendukung operasional dan promosi juga masih 

sangat kurang, meskipun DJN memang sudah membuat web, ig, 

dan beberapa item lainnya berbasis internet.  

Dalam hal dana, DJN juga memiliki keterbatasan modal, sehingga 

dalam menggunakan keuangan perusahaan, tidak dapat asal-

asalan, semisal untuk promosi besar-besaran. Dari sisi 

manajemen, DJN juga masih belum miliki planning yang jelas 

sehingga dalam menjalankan perusahaan, saat ini masih dengan 

spontanitas dan rencana jangka pendek. Hal ini sering 

menyebabkan rencana kadang berganti-ganti di tengah jalan, dan 

bahkan beberapa hal tidak tercapai. Manajemen juga belum ada 

SOP baku yang baik sehingga belum ada standar pelayanan yang 

baik dan baku untuk peserta tour. DJN sadar bahwa pelayanan ini 

adalah hal penting yang harus segera diperbaiki mengingat DJN 

bergerak di sektor jasa.  

Pertanyaan Apa peluang yang dilihat DJN? 

Jawaban  Banyak peluang-peluang yang dilihat DJN, pertama adalah 

potensi-potensi yang dimiliki kota Semarang, Jawa Tengah, 

bahkan Indonesia. Banyak potensi-potensi seperti alam, kesenian, 

budaya, kuliner, arsitekural, dan potensi lainnya seperti napak 

tilas suatu tokoh dunia yang bila dikemas secara bagus akan 

menjadi daya tarik wisata yang luar biasa. Dari sisi konsumen, 

pariwisata ini memiliki pangsa pasar yang besar, bisa dari luar 

negeri atau dalam negeri. Peningkatan jumlah wisatawan dari 

tahun ke tahun tentu menjadi tanda bahwa industri pariwisata ini 

terus tumbuh. Ditambah dengan kemajuan teknologi yang 

membuat tren media sosial. Pengaruh media sosial ini dapat 
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menjadi sangat kuat dalam promosi pariwisata. Seseorang dapat 

menarik banyak orang untuk datang ke suatu tempat hanya karena 

mengupload foto menarik tempat tersebut di instagram misalnnya. 

Saat ini juga banyak komunitas-komunitas yang ada. Komunitas-

komunitas ini dapat menjadi pasar potensial mengingat banyak 

dari komunitas ini sering mengadakan acara wisata ke suatu 

tempat.  

Pemerintah saat ini juga mulai serius menggerakan sektor 

pariwisata ini, mulai dari program-program seperti “Ayo Wisata 

ke Semarang”, “visit Jateng”, dan “Wonderful Indonesia”. Dari 

sisi pesaing DJN sendiri melihat bahwa masih sedikit yang serius 

membuat paket untuk Semarang dan sekitarnya. Hal ini dilihat 

dari produk-produk pesaing yang hanya begitu-begitu saja, 

dengan tujuan sekedar ke Sam Po Kong, Lawang 1000, 

Watugong, dan kota Lama. Bisa dibilang saat ini DJN sebagai 

event pariwisata Semarang.  

Pertanyaan  Apa ancaman yang dihadapi DJN? 

Jawaban  Ancaman tentu dari sisi pesaing, tentu pesaing sudah lebih dikenal 

sebagai operator wisata. Ini menjadi tantangan tersendiri DJN 

mengingat DJN masih baru dan belum memiliki nama sehingga 

perlu strategi untuk merebut pasar. Ancaman lainnya adalah 

banyak tempat-tempat potensial yang masih buruk kondisinya, 

seperti kotor, tidak tertata, dan masyarakatnya sendiri sulit untuk 

diajak bekerjasama membuat suatu kemasan wisata yang baik. Ini 

tentu menjadi ancaman apabila DJN tidak dapat membuat suatu 

kemasan yang bagus di suatu tempat. Semakin sedikit potensi-

potensi yang siap dan bisa dimasukan, semakin sedikit  pula 

variasi destinasi wisata dalam suatu paket wisata. Maka DJN 

perlu terus mengeksplor tempat-tempat potensial baru.  

Faktor perlambatan ekonomi dan pelemehan juga dapat menjadi 

ancaman bagi DJN. Selain itu masyarakat Indonesia yang lebih 

menyukai hal-hal yang berasal dari luar negeri juga menjadi suatu 

ancaman, banyak kesenian-kesenian dan budaya ini menjadi sulit 

ditemukan sekarang ini karena sudah sedikit orang yang mengenal 

dan mampu memainkannya. Selain itu banyak orang berpikir 

bahwa wisata ke luar negeri lebih menarik. Hal ini membuat 

wisata di Indonesia masih tertinggal dibanding negara-negara 

tetangga.  

Pertanyaan  Bagaimana DJN ke depannya dalam menjalankan bisnisnya? 

Jawaban DJN ke depannya akan fokus terlebih dahulu di produk tour. 

Peluang utama sebetulnya melalui tour ini, nanti kedepannya 

setelah tempatnya sudah siap, masyarakatnya sudah siap, DJN 

rasa tour ini juga bisa dikemas untuk program-program 

pendidikan kayak live ini, karakter building. Baru setelah itu DJN 

akan memperluas tour ini ke luar kota Semarang, mencakup Jawa 

Tengah, seluruh Indonesia, bahkan internasional.   
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Transkrip Wawancara analisis faktor internal dan eksternal 

Pertanyaan  Bagaimana peringkat dan bobot faktor inovasi produk? 

Jawaban Faktor inovasi produk (paket wisata baru) adalah sangat kuat (4). 

Memang kekuatan DJN adalah dari sisi produk. DJN bisa 

membuat sesuatu kemasan-kemasan paket wisata yang berbeda, 

tidak sekedar mengajak orang untuk berjalan-jalan, tapi ada 

sesuatu yang mau diberikan lewat kemasan acara, lewat interaksi-

interaksi. Produk DJN berbeda karena DJN berusaha 

mempromosikan potensi-potensi yang tidak terurus, kemudian 

dikemas secara baik dan menarik untuk dijual kedalam paket 

wisata. DJN tidak mau hanya sekedar membuat paket wisata ke 

tempat-tempat wisata yang memang sudah ada, karena DJN 

merasa hal ini tidak memiliki nilai sebab orang tanpa melalui DJN 

pun dapat pergi ke sana. Maka tempat-tempat yang memang 

sudah ada ini akan dikombinasikan dengan tempat-tempat 

potensial baru yang mungkin orang belum tahu ada apa disana. 

Kemasan tour ini dibuat agar menarik dan tidak membosankan. 

 

Bobot:  

N1 = 3 (penting) 

N2 = 3 (penting) 

N3 = 3 (penting) 

Masing-masing narasumber setuju bahwa inovasi produk ini 

sangat penting, karena bila produk ini tidak bagus dan tidak 

inovatif, DJN akan sangat kesulitan dalam menjual produknya 

mengingat sudah ada pesaing-pesaing.  

Pertanyaan  Bagaimana peringkat dan bobot adanya value pada produk? 

Jawaban  Value pada produk adalah sangat kuat (4). Di produk tour ini kita 

mau memberikan nilai bagi peserta tour berupa pengalaman 

langsung, interaksi langsung, materi-materi dan pengetahuan 

seperrti sejarah, bertemu dengan tokoh inspiratif, dan 

pertunjukan-pertunjukan kebudayaan/kesenian. Selain itu dalam 

setiap kegiatannya, DJN berusaha berbagi visi-misinya, nilai-nilai 

seperti etika, moral, dan pluralisme dengan harapan peserta dapat 

sadar dan peduli terhadap aset-aset bangsa ini.  

 

Bobot: 

N1 = 3 (penting) 

N2 = 3 (penting) 

N3 = 3 (penting) 

Masing-masing narasumber berpendapat bahwa ini sangat 

penting. Bila tidak ada sesuatu yang lebih, tidak ada beda dengan 

pesaing, tidak  ada value yang dibagikan maka tidak akan banyak 

berarti. DJN juga tidak akan bisa jual paket wisata dengan harga 

mahal. 

Pertanyaan  Bagaimana peringkat dan bobot tentang modal sosial yang 

dimiliki DJN? 
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Jawaban Modal sosial DJN tergolong kuat (3). DJN mendapat banyak 

dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Dukungan dan 

kerjasama ini tentu tidak akan didapat apabila DJN tidak memiliki 

modal sosial yang baik. DJN juga akan kesulitan mendapatkan 

konsumen tanpa modal sosial yang baik, mengingat promosi yang 

digunakan secara baik masih sebatas dari mulut ke mulut dengan 

memanfaatkan jaringan(link) yang dimiliki DJN.  

 

Bobot: 

N1 = 3 (penting) 

N2 = 3 (penting) 

N3 = 3 (penting) 

Modal sosial penting karena DJN bergerak di sektor jasa, 

sehingga kepercayaan menjadi kunci untuk keberhasilan.  

Pertanyaan  Bagaimana peringkat dan bobot tentang jaringan yang 

dimiliki DJN?  

Jawaban Relasi (Link) DJN menurutku ya bisa di bilang sangat kuat (4). 

Bisa dibilang link DJN bagus, dan masih bisa diolah lagi. Dari 

relasi (link) ini, bisa saling memperluas relasi (link )lagi, sehingga 

relasi akan terus bertambah besar lagi dari waktu ke waktu. Lewat 

relasi ini DJN dapat mendapat peserta, dapat melakukan promosi, 

dapat sponsor dan support. 

 

Bobot: 

N1 = 3 (penting) 

N2 = 3 (penting) 

N3 = 3 (penting) 

Relasi menjadi penting, karena relasi sangat bermanfaat dalam 

berbagai aspek termasuk promosi dengan gratis namun efektif, 

melalui relasi ini juga bisa mendapat berbagai dukungan untuk 

mensukseskan kegiatan wisata.  

Pertanyaan  Bagaimana peringkat dan bobot aspek promosi DJN? 

Jawaban  Promosi DJN tergolong masih lemah (2). Saat ini DJN masih 

hanya mengandalkan kekuatan relasi untuk melakukan promosi. 

Selain itu bahan untuk melakukan promosi masih sangat terbatas 

semisal brosur, sehingga perlu perbaikan untuk membuat media 

promosi yang menarik.  

 

N1 = 2 (biasa) 

N2 = 2 (biasa) 

N3 = 2 (biasa) 

Promosi ini memang perlu, namun hal ini cukup mudah dilakukan 

asal bahan promosinya siap seperti tempat-tempatnya, potensi-

potensinya, sehingga tim DJN hanya perlu mendisainkan menjadi 

suatu media promosi yang menarik.  

Pertanyaan  Bagaimana peringkat dan bobot pemanfaatan teknologi oleh 

DJN? 

Jawaban  Pemanfaatan teknologi oleh DJN masih lemah (2). DJN memang 

belum memanfaatkan teknologi ini untuk promosi secara besar-

besaran. Beberapa pertimbangan antara lain memang belum 
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siapnya beberapa potensi-potensi sehingga DJN belum berani 

mempromosikan secara besar-besaran, juga belum ada yang 

bertugas secara khusus melakukan maintenance.  

 

N1 = 3 (penting) 

N2 = 3 (penting) 

N3 = 3 (penting)  

Faktor pemanfaatan teknologi ini penting dan dapat diubah 

menjadi kekuatan untuk mendukung promosi, mendukung 

operasional, dan layanan terhadap konsumen.  

Pertanyaan  Bagaimana peringkat dan bobot tentang kekuatan brand 

DJN? 

Jawaban  Kekuatan brand DJN masih tergolong sangat lemah (1), karena 

DJN masih merintis dan tidak gampang untuk membesarkan 

brand. Ditambah DJN sendiri belum melakukan promosi secara 

optimal.  

 

N1 = 2 (biasa) 

N2 = 3 (penting) 

N3 = 2 (biasa) 

Ada perbedaan dalam memberikan skor di faktor ini. Narasumber 

1, dan 3 menganggap brand ini faktor yang biasa saja. Hal ini 

karena produk DJN dibuat berbeda. Namun menurut narasumber 

2 berpendapat bahwa brand adalah salah satu yang mempengaruhi 

orang dalam memilih menggunakan jasa tour tertentu.  

Pertanyaan  Bagaimana peringkat dan bobot SDM kita, berkaitan dengan 

semangat dan etos kerja? 

Jawaban  Semangat dan etos kerja DJN tergolong kuat (3). Tim DJN dan 

freelancernya terdiri dari individu-individu yang memiliki 

semangat dan etos kerja baik. Masing-masing dapat memiliki 

inisiatif sendiri, tanggung jawab dan dapat menyumbangkan 

sesuatu bagi DJN baik itu berupa ide dan tenaga. Namun hal ini 

masih dapat ditingkatkan lagi kedepannya melalui training-

training, sehingga kinerja DJN pun dapat terus meningkat.  

 

N1 = 3 (penting) 

N2 = 3 (penting) 

N3 = 3 (penting) 

Faktor ini menurut masing-masing narasumber menjadi penting, 

karena faktor ini yang akan berdampak kepada baik dan buruknya 

kinerja seseorang. 

Pertanyaan Bagaimana peringkat dan bobot terhadap kesamaan satu visi 

dan misi? 

Jawaban  Satu visi-misi anggota DJN ini termasuk kuat (3). Sangat sulit 

menemukan anak muda yang satu visi-misi dengan DJN untuk 

menggerakan dan melestarikan potensi-potensi budaya, sejarah, 

nilai-nilai, kesenian yang mungkin sudah hampir mati dan 

ditinggalkan.  

 

N1 = 3 (penting) 
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N2 = 3 (penting) 

N3 = 3 (penting) 

Faktor ini menurut semua narasumber adalah penting, kembali 

lagi tanpa ada kesamaan satu visi misi di bidang ini, maka kinerja 

masing-masing individu menjadi buruk, tidak ada semangat, dan 

tidak ada niat mencapai tujuan DJN.  

Pertanyaan  Bagaimana peringkat dan bobot terhadap manajemen, 

terkait belum adanya planning yang jelas dan terarah? 

Jawaban Belum adanya planning ini memang tergolong lemah (2).  DJN 

jadi kadang berubah-ubah, jadi tidak fokus. DJN seperti tahu apa 

yang mau dicapai, tapi belum tahu cara untuk mencapainya secara 

tersistem. Maka mungkin ya saat ini DJN lebih menggunakan 

strategi jangka pendek secara spontanitas.  

 

N1 = 3 (penting) 

N2 = 3 (penting) 

N3 = 3 (penting) 

Menurut seluruh narasumber, Planning itu memang penting (3) 

sehingga harus ada. Hal ini agar DJN bisa mengetahui akan 

melakukan apa bulan ini, bulan depan, tahun depan, semuanya 

sudah jelas dan terarah, tinggal bagaimana pelaksanaannya.  

Pertanyaan  Bagaimana peringkat dan bobot terhadap SOP di DJN? 

Jawaban SOP di DJN masih sangat lemah (1). Di DJN masih belum ada 

SOP. Maka nanti ke depan  DJN perlu membuat SOP yang baik. 

SOP ini diperlukan terutama buat guide, sewaktu membawa 

peserta tour, bagaimana guide berinteraksi dengan peserta tour. 

SOP ini juga perlu dalam memberikan pelayanan terhadap 

konsumen maupun calon konsumen agar semuanya bisa rapi dan 

mampu melayani konsumen dengan baik. 

 

N1 = 3 (penting) 

N2 = 3 (penting) 

N3 = 3 (penting) 

SOP ini penting karena bisa menjadi petunjuk kerja. SOP dapat 

menjadi panduan tetap sehingga misal ada pergantian guide pun 

sudah ada SOP nya untuk dipelajari.  

Pertanyaan  Bagaimana peringkat dan bobot terhadap budaya yang 

mendukung keterbukaan di DJN? 

Jawaban  Budaya keterbukaan di DJN tergolong kuat (3). Di DJN memang 

kita bebas memberikan saran dan kritik terhadap siapapun 

sehingga masing-masing tidak perlu takut menyampaikan ide dan 

sarannya. DJN menganggap bahwa masing-masing kritik, saran, 

ide, akan menjadi masukan baik bagi DJN untuk memperkaya 

perusahaan.  

 

N1 = 3 (penting) 

N2 = 2 (biasa) 

N3 = 2 (biasa) 

Budaya ini oleh narasumber 1 dianggap faktor penting, namun 

oleh narasumber 2 dan 3 dianggap biasa saja.  Hal ini karena 
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budaya perusahaan itu bersifat relatif, tergantung karakteristik 

masing-masing perusahaan ingin dijadikan seperti apa. Belum 

tentu budaya di suatu perusahaan cocok untuk peusahaan lain. 

Namun di DJN budaya keterbukaan bisa dikatakan cocok.  

Pertanyaan  Bagaimana peringkat dan bobot terhadap anggota yang 

saling support satu sama lain? 

Jawaban  Saling support di DJN bisa dibilang tergolong kuat (3). Hal ini 

karena terkadang bahkan owner pun sempat dalam kondisi down, 

tidak semangat, namun dari tim kembali memberikan semangat 

dan dukungan, sehingga owner pun kembali bersemangat.  

 

N1 = 3 (penting) 

N2 = 3 (penting) 

N3 = 3 (penting) 

Saling support ini dianggap penting karena mungkin DJN akan 

sulit untuk bergerak apabila dari tim sendiri tidak saling support 

dan semangat dalam menjalankan bisnis ini. Tentu tidak mudah 

untuk mencoba menggerakan potensi-potensi yang belum dikelola 

dengan baik.  

Pertanyaan  Bagaimana peringkat dan bobot terhadap keuangan di DJN? 

Jawaban  Kondisi keuangan di DJN memang lemah, hal ini karena modal 

yang ada terbatas sehingga dalam menggunakan keuangan harus 

secara efisien.  

 

N1 = 2 (biasa) 

N2 = 2 (biasa) 

N3 = 2 (biasa) 

Faktor keuangan ini dianggap biasa saja karena ternyata DJN  

tetap masih dapat berjalan dengan memanfaatkan kekuatan dari 

relasi-relasi yang dipunya.  

 

Pertanyaan  Bagaimana peringkat dan bobot respon DJN terhadap  

pangsa pasar bagi DJN? 

Jawaban  Wisata ini pangsa pasarnya memang besar, karena memang 

potensinya di Semarang juga ada, tapi untuk saat ini memang 

wisata di Semarang masih belum dikelola dengan baik sehingga 

belum semaju bila dibandingkan misalnya Jogja. DJN sudah 

berusaha merespon peluang ini dengan sangat bagus(4). DJN 

berusaha menjadi penggerak wisata di Semarang, 

mempromosikan wisata nya semarang, membuat paket wisata 

semarang yang beda, dan mencoba mengembangkan pariwisata 

Semarang. 

 

N1 = 3 (penting) 

N2 = 3 (penting) 

N3 = 3 (penting) 

Faktor pangsa pasar ini termasuk penting. karena tren di pasar ini 

adalah utama dalam menjalankan bisnis. Kalau dari pasarnya 

sendiri tidak bergairah dan tidak ada peluang, maka tidak 
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mungkin untuk membuat suatu bisnis.  

Pertanyaan  Bagaimana peringkat dan bobot dari potensi sisi wisata yang 

memang dimiliki Semarang, sekitarnya, bahkan Jawa Tengah 

ini. Bagaimana DJN meresponnya? 

Jawaban  Respon DJN terhadap potensi-potensi ini adalah sangat bagus (4). 

Karena melihat Semarang ini punya banyak potensi-potensi, maka 

DJN berusaha mengambil peluang terutama melalui budaya, 

heritage, nilai-nilai moral, etika pluralisme, sejarah, kuliner, dan 

lain-lain yang dimiliki Semarang. Semarang tidak cuma sekedar 

terkenal kulinernya, lawang Sewunya, atau Sam Po Kongnya. 

Masih banyak yang lain yang belum dikenal orang, yang 

sebenarnya merupakan potensi wisata. Inilah yang coba DJN 

kemas secara menarik dalam suatu paket wisata.  

 

N1 = 3 (penting) 

N2 = 3 (penting) 

N3 = 3 (penting) 

Faktor ini penting(3)karena selama ini memang Semarang belum 

dikenal sebagai tempat wisata, padahal masih banyak yang bisa 

diolah dan dipromosikan. Tanpa potensi ini DJN tidak akan 

mampu membuat paket tour yang berbeda.  

Pertanyaan  Bagaimana peringkat dan bobot dari sisi wisata yang 

memang dimiliki Semarang, sekitarnya, namun belum 

dikelola baik untuk menjadi suatu destinasi wisata. 

Bagaimana DJN meresponnya? 

Jawaban  DJN melihat hal ini sebagai peluang sekaligus ancaman. Sebagai 

peluang, DJN merespon dengan sangat bagus (4). DJN berusaha 

melakukan interaksi bersama masyarakat, pengelola, atau pihak 

terkait agar mau bersama-sama berbenah mengembangkan 

potensi yang ada. Bila potensi-potensi ini dikemas menjadi bagus, 

maka daerah sekitarnya juga kemungkinan ikut maju. Disini DJN 

manfaatkan link-link yang ada, melakukan promosi, dialog, 

supaya mereka terutama masyarakatnya sendiri itu sadar dan mau 

berbenah. DJN merespon dengan menjadi pelopor atau penggerak 

pertama untuk mengambil peluang ini.  

N1 = 3 (penting) 

N2 = 3 (penting) 

N3 = 3 (penting) 

Faktor ini penting (3) karena DJN tanpa peluang ini, maka DJN 

juga akan kesulitan menciptakan paket tour yang menarik dan 

variatif.  

 

Sebagai ancaman, DJN merespon ini juga dengan sangat bagus 

(4). Sama seperti diatas, DJN berusaha mengemas potensi-potensi 

yang tidak dikelola dengan baik ini menjadi suatu kemasan wisata 

yang baik dan menarik.  

N1 = 3 (penting) 

N2 = 3 (penting) 

N3 = 3 (penting) 

Faktor ini penting (3) karena bila potensi-potensi ini tidak siap 
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dan tidak mau berbenah, akan menyulitkan DJN untuk membuat 

suatu kemasan yang baik untuk dipromosikan sebagai daya tarik 

wisata. Bila DJN terlanjur membawa rombongan tour, namun 

tempatnya kotor dan tidak nyaman, maka akan berakibat terhadap 

kepuasan peserta tour.  

Pertanyaan  Bagaimana peringkat dan bobot dari sisi pemerintah, 

program dan kebijakannya, bagaimana DJN meresponnya? 

Jawaban Pemerintah memang akhir-akhir ini gencar dalam menggerakan 

sektor pariwisata, hal ini tak terkecuali untuk pemerintah kota 

semarang dan jawa Tengah. DJN sudah merespon hal ini diatas 

rata-rata (3). DJN sudah melakukan promosi dan diskusi dengan 

pihak pemerintahan. Mereka juga sudah menggunakan jasa DJN 

dan mengajak DJN bergabung di beberapa acara wisata. 

 

N1 = 3 (penting) 

N2 = 2 (biasa) 

N3 = 2 (biasa) 

Narasumber 1 menganggap pemerintah adalah faktor penting 

dalam menggerakan pariwisata, terutama untuk perbaikan 

pembangunan dan infrastruktur. Namun narasumber 2 dan 3 

menganggap bahwa pemerintah adalah faktor yang biasa saja 

karena sering pemerintah tidak konsisten dengan program-

program yang diwacanakan. 

Pertanyaan Bagaimana peringkat dan bobot dari wisata yang sudah 

menjadi gaya hidup? Bagaimana DJN meresponnya? 

Jawaban Wisata telah menjadi gaya hidup dengan banyaknya individu 

yang hampir pasti memiliki planning untuk berwisata ketika 

weekend atau hari libur. Juga komunitas-komunitas baik 

komunitas jalan-jalan atau tidak, pasti memiliki agenda pergi 

bewisata bersama. DJN merespon ini dengan di atas rata-rata (3). 

DJN memang menyasar promosi dan memperluas jaringan ke 

kalangan komunitas, perkumpulan-perkumpulan. Mereka 

biasanya akan memiliki agenda untuk pergi berwisata, dan 

mereka akan menggunakan agen tour karena kemudahan dalam 

mengurus kegiatan wisata dibandingkan bila mengurus sendiri.  

 

N1 = 3 (penting) 

N2 = 3 (penting) 

N3 = 3 (penting) 

Gaya hidup ini menjadi penting karena dapat menjadi suatu input 

untuk promosi sekaligus target promosi akan ditujukan ke mana. 

Dapat ke komunitas atau pun ke individu-individu.  

Pertanyaan Bagaimana peringkat dan bobot dari tren media sosial, 

dimana orang sering upload foto-foto kegiatan mereka, 

termasuk ketika mereka berkunjung ke suatu tempat. 

Bagaimana respon DJN? 

Jawaban  DJN merespon tren media sosial ini masih pada rata-rata (2). DJN 

masih belum maksimal dalam hal ini. Medsos dan internet untuk 

promosi masih sangat minim digunakan.  
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N1 = 3 (penting) 

N2 = 3 (penting) 

N3 = 3 (penting) 

DJN sadar bahwa media sosial ini penting (3). Promosi melalui 

internet dan media sosial bisa jadi sangat efektif dan low cost. 

Apalagi saat ini peran media sosial dalam mengangkat suatu 

tempat, mempromosikan suatu tempat sangat kuat. Suatu tempat 

dapat menjadi banyak dikunjungi hanya dengan ada beberapa 

orang yang upload di instagram, facebook. Mereka tertarik 

biasanya karena foto dan cerita yang ada di tempat tersebut. 

Ditambah lagi hampir setiap orang menggunakan gadget.  

Pertanyaan  Bagaimana peringkat dan bobot dari respon DJN terhadap 

pesaing yang kurang inovasi dalam membuat paket wisata? 

Jawaban DJN merespon hal ini dengan sangat bagus(4), DJN berusaha 

mencari sesuatu yang beda dari pesaing, yang belum ada. 

Kembali lagi, DJN tidak mau sekedar tour, dan mengambil 

keuntungan secara simpelnya saja, namun ada value yang mau 

dibagikan pada peserta tour melalui potensi-potensi budaya, 

sejarah, kesenian, dll.  Sampai saat ini belum ada pesaing yang 

membuat paket wisata Semarang secara bagus. Kebanyakan yang 

ada sekedar membuat paket ke tempat yang begitu-gitu saja 

seperti ke Sam Po Kong, Lawang Sewu, Kota Lama, yang sudah 

umum dan kita kesana sendiri pun sebenarnya bisa. 

 

N1 = 3 (penting) 

N2 = 3 (penting) 

N3 = 3 (penting) 

Faktor pesaing ini dianggap penting(3) karena dapat menjadi 

perbandingan bagi DJN. DJN jadi bisa buat sesuatu yang beda, 

dari kelemahanmereka.  

Pertanyaan Bagaimana peringkat dan bobot dari respon DJN terhadap 

pesaing yang mengelola Semarang ini masih sedikit? 

Jawaban Banyak yang mengaku mau mengembangkan, tapi mereka pada 

kenyataannya belum banyak gerakan yang berarti. Belum ada 

yang serius. Maka DJN ini beda, DJN memang berniat 

mengembangkan, supaya budaya dan pariwisata ini jangan 

sampai mati. Banyak agen tour di Semarang, instansi, itu malah 

tidak promosikan Semarangnya sendiri. Mereka ada paket tapi ya 

sekedar tidak ada yang spesial dari paket tersebut. Kenyataan di 

lapangan banyak yang binggung ketika mau berwisata ke 

Semarang, atau waktu bawa tamu ke Semarang, mereka binggung 

mau di bawa ke mana. DJN merespon ini dengan sangat bagus (4) 

dengan membuat paket-paket Semarang yang berbeda dari 

kebanyakan pesaing buat, dan melakukan usaha-usaha untuk 

mengembangkan pariwisata di Semarang ini.  

 

N1 = 3 (penting) 

N2 = 2 (biasa) 

N3 = 3 (penting) 

Faktor ini penting karena ini merupakan salah satu peluang yang 
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dilihat DJN, dan menjadi celah DJN untuk masuk ke dalam 

industri pariwisata ini.  Namun menurut narasumber 2, faktor 

pesaing ini biasa saja karena sedikit atau tidak, asal DJN bisa 

membuat sesuatu yang memiliki value dan berbeda, maka tidak 

masalah.  

Pertanyaan  Bagaimana peringkat dan bobot dari respon DJN terhadap 

pesaing yang sudah lebih dulu dikenal? 

Jawaban DJN merespon pesaing yang sudah dikenal dengan rata-rata (2). 

DJN berusaha promosi, masuk komunitas-komunitas, 

membangun nama melalui relasi yang ada. Tentu DJN berusaha 

tampil beda dalam  kemasan paket wisatanya. 

 

N1 = 2 (biasa) 

N2 = 2 (biasa) 

N3 = 2 (biasa) 

Faktor ini tergolong biasa saja karena DJN menganggap bahwa 

produk yang dijual sedikit berbeda, maka meskipun berada pada 

industri yang sama tidak akan begitu masalah. Yang terpenting 

adalah memiliki keunggulan dan beda dibanding pesaing sebagai 

senjata untuk merebut pasar.  

Pertanyaan  Bagaimana peringkat dan bobot dari respon DJN terhadap 

potensi masuknya pesaing baru? 

Jawaban  Dalam merespon masuknya pesaing baru, DJN masih kurang (1) 

karena DJN belum memikirkan bagaimana agar mencegah 

masuknya pesaing baru. Hanya ada kesulitan yang dengan 

tersendiri membuat pesaing baru sulit masuk yaitu untuk meniru 

DJN, DJN merasa bahwa pesaing harus mau terjun langsung, 

peduli dan mengembangkan potensi-potensi seperti budaya. 

Butuh pendekatan yang tidak mudah terhadap pihak-pihak terkait 

dalam membuat suatu kemasan yang baik pastinya.  

 

N1 = 1 (tidak penting) 

N2 = 2 (biasa) 

N3 = 2 (biasa) 

Faktor ini dianggap tidak begitu penting saat ini, namun 

narasumber 2, dan 3 berpendapat bahwa faktor ini biasa saja dan 

kedepannya dapat menjadi hal yang harus dipikirkan.   

Pertanyaan  Bagaimana peringkat dan bobot dari respon DJN terhadap 

adanya subtitusi? 

Jawaban Subtitusi ini dapat berupa masyarakat yang membuka tour sendiri 

di suatu daerah, hotel, persewaan mobil, yang memberikan jasa 

wisata semarang, lalu juga informasi dari internet yang membuat 

orang mudah mencari informasi mengenai suatu destinasi wisata. 

DJN memang tidak merespon dengan apapun sehingga kurang(1), 

namun DJN merasa bahwa tentu akan berbeda pengalaman 

apabila lewat DJN dan lewat subtitusi ini. 

 

N1 = 1 (tidak penting) 

N2 = 2 (biasa) 

N3 = 1 (tidak penting) 
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Faktor ini dianggap tidak penting oleh narasumber 1 dan 3 karena 

subtitusi belum tentu dapat memberikan kemasan yang sama 

dengan DJN misal menghadirkan performer, tokoh inspiratif, dll. 

Namun narasumber 2 menganggap ini biasa saja karena ada 

kemungkinan suatu daerah yang ramai akan memiliki EO lokal, 

sehingga pesaing jadi dapat ke sana tanpa melalui kita. Namun 

kembali lagi bila daerah itu maju maka visi misi DJN jadi tercapai 

sehingga owner (N1) menganggap ini tak masalah.  

Pertanyaan  Bagaimana peringkat dan bobot dari respon DJN terhadap 

perlambatan ekonomi Indonesia? 

Jawaban Perlambatan ekonomi DJN respon dengan rata-rata(2). Paket 

wisata bisa dibuat fleksibel harganya, jadi tergantung dengan 

konsumennya. Namun, soal biaya, DJN tetap berusaha menekan 

biaya seminim mungkin dengan bekerjasama dengan pihak-pihak 

seperti penyedia snack, makanan, performer, transport, dll. 

 

N1 = 2 (biasa) 

N2 = 1 (tidak penting) 

N3 = 2 (biasa) 

Perlambatan ekonomi dianggap biasa saja bagi narasumber 1 dan 

3 karena memang mungkin akan berdampak, namun tidak besar 

bagi DJN. Sedangkan dianggap tidak penting karena target DJN 

adalah kelas menengah ke atas, sehingga perlambatan tidak akan 

berpengaruh pada kelas ini.  

Pertanyaan Bagaimana peringkat dan bobot dari respon DJN terhadap 

pelemahan rupiah? 

Jawaban  Pelemahan rupiah responya dari DJN adalah kurang(1). Tidak 

banyak yang bisa dilakukan. Kemungkinan adalah DJN akan 

mempromosikan ke internasional bila rupiah melemah, namun 

saat ini masih sulit dilakukan karena kemasan wisata untuk turis 

asing haruslah benar-benar berkualitas.  

 

N1 = 2 (biasa) 

N2 = 1 (tidak penting) 

N3 = 1 (tidak penting) 

Narasumber 1 menganggap faktor ini biasa karena tentu akan 

berdampak meski kecil, namun apabila rupiah melemah drastis, 

maka dampak yang ditimbulkan untuk pasar dalam negeri juga 

lumayan besar. Sedangkan narasumber 2 dan 3 menganggap ini 

tidak penting karena kedepan DJN juga mengincar pasar 

internasional sehingga pelemahan ini justru menguntungkan.  

Pertanyaan Bagaimana peringkat dan bobot dari respon DJN terhadap 

orang yang lebih memilh berwisata keluar negeri? 

Jawaban Repson DJN terhadap hal ini masih rata-rata (2) karena memang 

susah mengingat biaya nya sekarang tak jauh berbeda. Namun 

DJN tetap berusaha mempromosikan wisata dalam negeri seperti 

Semarang, Lasem, dll ini secara menarik agar menarik minat 

masyarakat dalam negeri.  

 

N1 = 2 (biasa) 
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N2 = 2 (biasa) 

N3 = 1 (tidak penting 

Narasumber 3 menganggap hal ini tidak penting karena asal 

tempatnya siap, dan potensi-potensi tadi siap, tentu akan menarik 

minat wisatawan dalam negeri. Sedangkan narasumber 1, dan 2 

menganggap ini biasa saja, karena sedikit penting karena daerah 

wisata ini dapat hidup apabila ada wisatawan yang datang ke situ, 

melihat wisatawan dalam negerinya sendiri tidak minat, maka 

turis asing juga belum tentu berminat.  

Pertanyaan  Bagaimana peringkat dan bobot dari respon DJN terhadap 

kecintaan terhadap budaya dan potensi Indonesia yang 

kurang? 

Jawaban DJN memang berangkatnya dari masalah ini salah satunya. Jadi 

respon kita sama masalah ini bisa dibilang di atas rata-rata(3) 

dengan membuat bisnis ini sendiri. Semua ada gandeng geretnya 

bila dilihat secara cermat. Kalau rasa cinta budaya, potensi 

Indonesia, sama nasionalismenya ada, otomatis  pariwisata 

Indonesia pasti lebih maju, banyak yang ikut memajukan dan 

mengembangkan. DJN di sini masih berusaha mengajak anak-

anak muda, masyarakat, dan yang tua-tua ini ikut menjadi satu 

mengembankan Semarang terutama sebagai langkah awal. 

 

N1 = 3 (penting) 

N2 = 2 (biasa) 

N3 = 2 (biasa) 

Narasumber 1 berpendapat bahwa ini penting, karena kecintaan 

terhadap Indonesia adalah kunci untuk memajukan bangsa ini, tak 

hanya di aspek pariwisata, semakin maju pariwisata, maka DJN 

juga akan semakin memiliki peluang untuk terus berkembang. 

Sedangkan bagi narasumber 2 dan 3 hal ini biasa saja karena 

mungkin selama ini memang potensi pariwisata di Indonesia 

sebagian besar tidak menarik. Naman  bila dikemas dan 

dikenalkan maka masyarakat lokal pun dapat menjadi suka dan 

tertarik.  

 

 

Transkrip FGD analisis QSPM 

 Strategi 1: disain paket wisata baru 

 Strategi 2: penetrasi pasar 

 Strategi 3: pemasaran strategis destinasi wisata  

 

Pertanyaan  Bagaimana skor daya tarik strategi 1, 2, dan 3 terhadap 

inovasi produk? 

Jawaban  Strategi 1 = 4 (tinggi) 

Karena memang inovasi produk ini sangat cocok hubungannya 

dengan strategi disain paket wisata baru-baru. Kekuatan di sisi 
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inovasi sangat cocok untuk menciptakan produk-produk baru 

 

Strategi 2 = 3 (sedang) 

Strategi penetrasi pasar ini cukup menarik dan cocok apabila 

produk paket wisata DJN juga inovatif dan menarik. Jika tidak 

maka promosi tidak akan optimal karena produk yang 

dipromosikan juga terbatas. 

 

Strategi 3 = 2 (rendah) 

Pemasaran strategis destinasi wisata juga masih ada sedikit daya 

tariknya dengan kekuatan produk yang inovatif. paket wisata 

yang inovatif juga bergantung kepada bagaimana DJN mengelola 

destinasi wisata, menjalin kerjasama dalam penciptaan 

kemasannya dan mempromosikannya.  

 

Pertanyaan  Bagaimana skor daya tarik strategi 1, 2, dan 3 terhadap 

produk memiliki value? 

jawaban Strategi 1 = 4 (tinggi) 

Sangat berhubungan dengan inovasi paket wisata baru. Dalam 

berinovasi penciptaan paket-paket wisata baru, harus selalu ada 

value yang diberikan kepada peserta tour, maka sangat tinggi 

daya tariknya. 

 

Strategi 2 = 3 (sedang) 

Value pada produk dapat menjadi suatu kekuatan promosi suatu 

produk. Maka daya tariknya adalah sedang.  

 

Strategi 3 = 2 (rendah) 

Value ini selain untuk peserta tour, juga harus diberikan kepada 

pihak-pihak terkait seperti masyarakat sekitar. Maka disini value 

masih ada hubunngannya dengan strategi ke 3. Selain itu untuk 

menciptakan value pada suatu kemasan wisata, dapat melaui 

kerjasama dengan masyarakat untuk menampilkan budaya khas 

mereka.  

Pertanyaan  Bagaimana skor daya tarik strategi 1, 2, dan 3 terhadap 

semangat dan etos kerja yang baik? 

Jawaban  Strategi 1 = 2 (rendah) 

Daya tarik strategi 1 terhadap faktor semangat dan etos kerja ini 

adalah rendah. Desain paket wisata ini lebih dibentuk oleh owner 

dan tim inti, sehingga faktor semangat dan etos kerja tidak begitu 

berpengaruh besar, namun tentu akan sedikit berpengaruh dalam 

keterlebitan memberikan ide dan saran untuk menyempurnakan 

paket-paket wisata. Sebaliknya, bila paket wisata ini bagus, juga 

dapat menumbuhkan semangat tim untuk melakukan promosi dan 

mewujudkan pelaksanaannya di lapangan.  

 

Strategi 2 = 3 (sedang) 

Semangat dan etos kerja ini cocok dengan strategi promosi, 

mengingat saat ini yang diperlukan adalah promosi dimana setiap 

anggota harus mampu mempromosikan dengan baik. Tanpa 
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semangat dan etos kerja masing-masing anggota, maka promosi 

juga tidak akan berjalan optimal.  

 

Strategi 3 = 1 (tidak memiliki daya tarik) 

Strategi 3 tidak memiliki daya tarik terhadap faktor ini karena 

strategi 3 lebih kepada hubungan DJN dengan pihak eksternal 

perusahaan. 

pertanyaan Bagaimana skor daya tarik strategi 1, 2, dan 3 terhadap 

generasi muda yang satu visi-misi? 

Jawaban Strategi 1 = 2 (rendah) 

Untuk disain produk ini daya tariknya rendah, hanya pada proses 

desainnya, kalau satu visi misi akan menjadi lebih gampang 

ketika diperlukan diskusi untuk materi-materinya, ide-idenya, dan 

kemasannya. Namun hal ini tidak berpengaruh karena lebih 

dominan ke owner.  

 

Strategi 2 = 3 (sedang) 

Satu visi misi ini menjadi penting karena dengan satu visi misi, 

kemungkinan besar ada kesamaan dalam penyampaian produk, 

dalam promosi, sehingga pasti lebih enak. Dalam promosi penting 

agar tidak ada miss comunication satu sama yang lain.  

 

Strategi 3 = 1 (tidak memiliki daya tarik) 

Satu visi misi ini adalah untuk anggota tim, sehingga untuk 

strategi ke 3 ini menjadi tidak relevan.  

Pertanyaan  Bagaimana skor daya tarik strategi 1, 2, dan 3 terhadap 

modal sosial? 

Jawaban  Strategi 1 = 1 (tidak memiliki daya tarik) 

Tidak ada daya tarik modal sosial karena modal sosial tidak 

dibutuhkan dalam disain paket wisata ini.  

 

Strategi 2 = 3 (sedang) 

Strategi 2 memiliki hubungan dengan modal sosial sehingga daya 

tariknya sedang. Tanpa modal sosial yang baik, promosi DJN 

tidak akan optimal, terutama promosi melalui WOM dengan 

memanfaatkan jaringan.  

 

Strategi 3 = 4 (tinggi) 

Berhubung fokus strategi 3 ini adalah mengadakan kerjasama 

dengan pihak luar, maka modal sosial sangat diperlukan sehingga 

daya tariknya adalah tinggi. Perlu ada trust agar mampu tercapai 

kerjasama.  

 

Pertanyaan  Bagaimana skor daya tarik strategi 1, 2, dan 3 terhadap 

jaringan yang luas? 

Jawaban  Strategi 1 = 2 (rendah) 

Strategi 1  masih ada sedikit hubungan dengan jaringan yang luas, 

sehingga daya tariknya rendah. Semakin luas jaringan, maka 

semakin besar kemungkinan DJN mencari alternatif-alternatif 

tujuan, alternatif kemasan acara.  
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Strategi 2 = 4 (tinggi) 

Jaringan yang luas tentu sangat bermanfaat untuk menjalankan 

promosi. Hubungan keduanya adalah kuat sehingga skor daya 

tariknya juga tinggi.  

 

Strategi 3 = 3 (sedang) 

Untuk menjalankan strategi 3, tentu akan lebih mudah apabila kita 

memiliki jaringan yang luas. Hal ini akan mempermudah untuk 

melakukan lobi-lobi, diskusi, ataupun sekedar bertemu dengan 

pihak terkait.  

Pertanyaan  Bagaimana skor daya tarik strategi 1, 2, dan 3 terhadap 

kultur organisasi yang saling support? 

Jawaban  Strategi 1 = 1 (tidak memiliki daya tarik) 

Kultur organisasi ini tidak memiliki hubungan dengan strategi 

untuk mendisain paket wisata.  

 

Strategi 2 = 3 (sedang) 

Kultur organisasi saling support ini dapat berhubungan dengan 

strategi 2 yaitu penetrasi pasar. Support ini perlu karena di awal 

ini, yang terberat adalah melakukan promosi untuk mendapatkan 

peserta. Maka daya tariknya terhadap strategi ini adalah sedang.  

 

Strategi 3 = 2 (rendah) 

Kultur organisasi dan strategi 3 sedikit memiliki daya tarik. Untuk 

menjalankan strategi 3 secara baik, tentu perlu adanya support 

dari anggota tim lainnya, tidak bisa hanya 1 orang atau owner 

yang berjuang sendiri.  

Pertanyaan  Bagaimana skor daya tarik strategi 1, 2, dan 3 terhadap 

kultur yang mendukung keterbukaan? 

Jawaban  Strategi 1 = 2 (rendah) 

Kultur keterbukaan akan sedikit mendukung dalam penciptaan 

paket-paket wisata baru karena tim dapat memberikan saran dan 

masukan meskipun pengambilan keputusan tetap di owner.  

 

Strategi 2 = 1 (tidak memiliki daya tarik) 

Strategi penetrasi pasar dengan keterbukaan tidak memiliki 

hubungan. 

 

Strategi 3 = 1 (tidak memiliki daya tarik) 

Strategi penetrasi pasar dengan keterbukaan tidak memiliki 

hubungan. 

 

Pertanyaan  Bagaimana skor daya tarik strategi 1, 2, dan 3 terhadap 

belum ada planning yang jelas dan terarah? 

Jawaban  Strategi 1, 2, 3 = 1 (tidak memiliki daya tarik) 

Planning yang jelas dan terarah tidak memiliki hubungan terhadap 

masing-masing alternatif strategi.  

Pertanyaan  Bagaimana skor daya tarik strategi 1, 2, dan 3 terhadap 

belum ada SOP?  
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Jawaban  Strategi 1, 2, 3 = 1 (tidak memiliki daya tarik) 

Belum ada SOP tidak memiliki hubungan terhadap masing-

masing alternatif strategi. 

Pertanyaan  Bagaimana skor daya tarik strategi 1, 2, dan 3 terhadap 

teknologi belum dikelola denga baik? 

Jawaban  Strategi 1 = 1 (tidak memiliki daya tarik) 

Strategi 3 = 1 (tidak memiliki daya tarik) 

 

Strategi 2 = 3 (sedang) 

Strategi penetrasi ini dapat dioptimalkan dengan pemanfaatan 

teknologi, daya tarik faktor ini terhdap strategi penetrasi adalah 

sedang, maka perlu ada perbaikan di sisi pengelolaan teknologi di 

sisi ini.  

Pertanyaan  Bagaimana skor daya tarik strategi 1, 2, dan 3 terhadap 

struktur modal kurang kuat? 

Jawaban Strategi 1 = 1 (tidak memiliki daya tarik) 

Strategi 3 = 1 (tidak memiliki daya tarik) 

 

Strategi 2 = 3 (sedang) 

untuk menjalankan strategi penetrasi pasar tentu dibutuhkan dana 

yang tidak sedikit untuk promosi. Maka daya tariknya adalah 

sedang.  

Pertanyaan  Bagaimana skor daya tarik strategi 1, 2, dan 3 terhadap 

brand belum dikenal luas? 

Jawaban  Strategi 1 = 1 (tidak memiliki daya tarik) 

Strategi 3 = 1 (tidak memiliki daya tarik) 

 

Strategi 2 = 4 (tinggi) 

Brand dan promosi memiliki hubungan yang kuat. Promosi 

dibutuhkan untuk meningkatkan brand di mata konsumen, 

sebaliknya, semakin kuat brand, promosi akan semakin mudah 

dilakukan. Maka daya tarik terhadap strategi 3 adalah tinggi.  

Pertanyaan  Bagaimana skor daya tarik strategi 1, 2, dan 3 terhadap 

bahan promosi yang masih terbatas? 

Jawaban  Strategi 1 = 3 (sedang) 

Bahan promosi yang masih terbatas memiliki hubungan dengan 

desain paket wisata baru. Semakin banyak paket-paket wisata 

yang dihasilkan semakin banyak pula bahan untuk dijadikan 

promosi.  

 

Strategi 2 = 4 (tinggi) 

Bahan promosi terbatas sangat berhubungan dengan strategi 

penetrasi pasar karena strategi penetrasi pasar akan menjadi tidak 

optimal ketika apa yang dipromosikan masih belum siap dengan 

baik.  

 

Strategi 3 = 1 (tidak memiliki daya tarik) 

Pertanyaan  Bagaimana skor daya tarik strategi 1, 2, dan 3 terhadap 

pangsa pasar yang besar? 

Jawaban  Strategi 1 = 3 (sedang) 
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Strategi disain paket wisata menjadi penting ketika pangsa 

pasarnya besar. Maka untuk mendapat pangsa pasar yang besar 

ini, perlu paket wisata yang menarik dan memiliki value. Tanpa 

disain paket wisata yang baik, maka DJN akan kesulitan 

mendapatkan konsumen.  

 

Strategi 2 = 4 (tinggi) 

Strategi penetrasi pasar sangat penting untuk mengambil peluang 

pangsa pasar yang besar ini, tanpa aktivitas promosi, maka akan 

sangat sulit mendapat konsumen. Maka daya tarik untuk strategi 

ini adalah tinggi.  

 

Strategi  3 = 1 (tidak memiliki daya tarik) 

Pertanyaan  Bagaimana skor daya tarik strategi 1, 2, dan 3 terhadap 

banyak potensi-potensi pariwisata? 

jawaban Strategi 1 = 4 (tinggi) 

Banyaknya potens-potensi ini akan banyak peluang untuk 

membuat paket-paket wisata yang bervariasi dengan tema-tema 

berbeda yang menarik. Maka daya tarik strategi ini adalah tinggi. 

 

Strategi 2 = 3 (sedang)  

Potensi-potensi yang ada, dapat mendukung strategi penetrasi 

pasar, karena potensi ini dapat salah satu menjadi bahan promosi.  

 

Strategi 3 = 2 (rendah) 

Untuk strategi pemasaran destinasi wisata, bila DJN mampu 

membuat masyarakat atau pengelola suatu tempat sadar kalau 

disitu ada potensi, mereka juga pasti berbenah seharusnya. Cuma 

memang sulit membuat mereka sadar dan langsung berubah 

drastis.  Sehingga masih ada hubungan sedikit.  

Pertanyaan  Bagaimana skor daya tarik strategi 1, 2, dan 3 terhadap 

banyak banyak tempat wisata yang belum dikelola? 

Jawaban  Strategi 1 = 3 (sedang) 

Strategi disain paket wisata baru ini dapat mengambil peluang 

dari faktor ini. Paket-paket wisata yang unik dan berbeda dari 

pesaing dapat disusun dari tempat-tempat potensial yang belum 

dikelola, sehingga daya tarik strategi 1 adalah sedang. 

 

Strategi 2 = 1 (tidak memilliki daya tarik) 

 

Strategi 3 = 4 (tinggi) 

Daya tarik strategi3 dan faktor ini adalah tinggi, karena memang 

tujuan strategi 3 adalah mengelola dan memasarkan tempat yang 

belum dikelola dengan baik. DJN ingin bekerja sama membuat 

suatu kemasan yang baik di tempat tersebut.  

Pertanyaan  Bagaimana skor daya tarik strategi 1, 2, dan 3 terhadap 

Program-program pemerintah? 

Jawaban  Strategi 1 = 1 (tidak memilliki daya tarik) 

 

Strategi 2 = 2 (rendah) 
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Daya tarik strategi penetrasi dan program pemerintah adalah 

rendah. Program pemerintah memang dapat menjadi penggerak 

promosi wisata secara global. Tinggal bagaimana menarik 

konsumen menggunakan jasa DJN.  

 

Strategi 3 = 3 (sedang) 

Program pemerintah dan strategi 3 memiliki daya tarik sedang 

karena program pemasaran suatu destinasi wisata akan lebih 

mudah apabila ada support dari pemerintah, terutama untuk 

pembangungan infrastruktur dan pengembangan, sisanya kembali 

lagi dapat berupa kerjasama dalam bentuk promosi.  

Pertanyaan  Bagaimana skor daya tarik strategi 1, 2, dan 3 terhadap 

berwisata sudah menjadi gaya hidup? 

Jawaban  Strategi 1 = 3 (sedang) 

Peluang ini dapat diambil dengan strategi penciptaan paket wisata 

baru yang menarik, sehingga dapat menarik minat konsumen 

untuk berwisata bersama DJN. Maka daya tariknya sedang. 

 

Strategi 2 = 4 (tinggi) 

Setelah ada produk wisata yang menarik, tentu bagian terpenting 

adalah upaya penetrasi pasar, melalui promosi, agar peluang ini 

dapat diambil oleh DJN. Maka daya tariknya adalah tinggi. 

 

Strategi 1 = 1 (tidak memilliki daya tarik) 

Pertanyaan  Bagaimana skor daya tarik strategi 1, 2, dan 3 terhadap tren 

media sosial?  

Jawaban  Strategi 1 = 1 (tidak memilliki daya tarik) 

Strategi 3 = 1 (tidak memilliki daya tarik) 

 

Strategi 2 = 4 (tinggi) 

Tentu untuk tren media sosial ini berhubungan kuat dengan 

strategi penetrasi pasar. Strategi penetrasi pasar ini dapat 

dilakukan dengan pemanfaatan media sosial, misal melalui 

facebook, ig, path, dll. Maka daya tarik kedua hal ini adalah 

tinggi.  

Pertanyaan  Bagaimana skor daya tarik strategi 1, 2, dan 3 terhadap 

produk pesaing kita kurang inovatif? 

Jawaban  Strategi 1 = 4 (tinggi) 

Produk pesaing yang kurang inovatif tentu menjadi daya tarik 

untuk strategi disain paket wisata dimana paket wisata dapat 

didisain menarik dan berbeda dari pesaing. Ini  

 

Strategi 2 = 3 (sedang) 

Produk pesaing yang kurang inovatif dapat kita jadikan suatu 

kekuatan promosi apabila DJN mampu membuat paket-paket 

wisata yang inovatif, atau memberikan sesuatu yang unggul dari 

pesaing. Maka masih ada daya tarik strategi 3 dengan faktor ini.  

 

Strategi 3 = 1 (tidak memilliki daya tarik) 

Pertanyaan  Bagaimana skor daya tarik strategi 1, 2, dan 3 terhadap 
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sedikit pesaing yang mengelola pariwisata di Semarang? 

Jawaban  Strategi 1 = 3 (sedang) 

Dengan mampu menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dan 

menggerakan pariwisata Semarang, tentu akan mampu mendisain 

paket wisata yang bagus dan memiliki value. Maka daya tarik 

terhadap faktor ini adalah sedang 

 

Strategi 2 = 1 (tidak memilliki daya tarik) 

 

Strategi 3 = 4 (tinggi) 

DJN perlu kerjasama dengan berbagai tempat-tempat potensial, 

untuk sama-sama menggerakan, dan mengembangkan tempat 

tersebut menjadi suatu destinasi wisata. Masih sedikit pesaing 

yang mengelola membuat DJN leluasa untuk bergerak sebagai 

pelopor penggerak pariwisata Semarang. 

Pertanyaan  Bagaimana skor daya tarik strategi 1, 2, dan 3 terhadap 

perlambatan ekonomi? 

jawaban Strategi 1 = 2 (rendah ) 

Untuk menghadapi perlambatan ekonomi, tentu strategi yang 

akan sedikit  membantu adalah bagaimana kita mendisain paket 

wisata yang murah namun tetap menarik. Biaya-biaya harus 

ditekan seminimal mungkin meskipun ini tidak mudah mengingat 

perlambatan ekonomi akan berakibat pada berbagai harga-harga 

barang lainnya.  Maka daya tarik strategi ini adalah rendah. 

 

Strategi 2 = 1 (tidak memiliki daya tarik) 

Strategi 3 = 1 (tidak memiliki daya tarik) 

 

Pertanyaan Bagaimana skor daya tarik strategi 1, 2, dan 3 terhadap 

pelemahan rupiah? 

jawaban Strategi 1 = 2 (rendah ) 

Untuk menghadapi pelemahan rupiah, sama dengan diatas, 

strategi yang akan sedikit  membantu adalah bagaimana kita 

mendisain paket wisata yang murah namun tetap menarik. Biaya-

biaya harus ditekan seminimal mungkin.  

 

Strategi 2 = 1 (tidak memiliki daya tarik) 

Strategi 3 = 1 (tidak memiliki daya tarik) 

 

Pertanyaan  Bagaimana skor daya tarik strategi 1, 2, dan 3 terhadap 

pesaing sudah lebih dikenal? 

Jawaban  Strategi 1 = 3 (sedang) 

Strategi mendisain produk baru memiliki daya tarik sedang dalam 

mengataasi pesaing yang lebih dikenal, dengan menciptakan 

paket-paket wisata yang berbeda, unik, dan menarik. Namun 

paket ini tidak akan berarti apa-apa bila tidak dipromosikan 

sehingga yang memiliki daya tarik tinggi adalah strategi 2.  

 

Strategi 2 = 4 (tinggi) 

Setelah ada produk wisata yang menarik, tentu bagian terpenting 
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adalah upaya penetrasi pasar, melalui promosi, agar pasar 

mengetahui produk kita, dan menggunakan produk kita.  

 

Strategi 1 = 1 (tidak memilliki daya tarik) 

Pertanyaan  Bagaimana skor daya tarik strategi 1, 2, dan 3 terhadap 

masuknya pendatang baru? 

Jawaban  Strategi 1 = 4 (tinggi) 

Sekali lagi, untuk mengatai pendatang baru ini adalah DJN harus 

membuat produk yang unggul dan sulit ditiru, maka daya tarik 

strategi ini adalah tinggi .  

 

Strategi 2 = 3 (sedang) 

Untuk mengatasi masuknya pendatang baru, DJN harus 

melakukan upaya penetrasi pasar untuk membangun brand dan 

mendapatkan pasar yang cukup kuat. Promosi yang didukukan 

dengan produk yang baik akan menjadi strategi yang cukup 

ampuh untuk mengatasi masuknya pesaing baru.   

 

Strategi 3 = 1 (tidak memilliki daya tarik) 

Pertanyaan  Bagaimana skor daya tarik strategi 1, 2, dan 3 terhadap 

adanya produk subtitusi  

jawaban Strategi 1 = 4 (tinggi) 

Untuk mengatasi produk subtitusi ini, strategi disain produk 

wisata yang menarik adalah tepat sehingga daya tariknya tinggi. 

DJN harus mampu membuat paket wisata yang isinya tidak dapat 

dirasakan ketika menggunakan pesaing atau subtitusi.  

 

Strategi 2 = 3 (sedang) 

Sekali lagi bahwa untuk mengatasi produk subtitusi ini, strategi 

penetrasi pasar juga dapat dilakukan dan cukup memiliki daya 

tarik. Tingggal bagaimana kita melakukan promosi secara bagus 

agar calon konsumen tertarik menggunakan jasa kita dibanding 

pesaing atau subtitusi.  

 

Strategi 3 = 1 (tidak memilliki daya tarik) 

Pertanyaan  Bagaimana skor daya tarik strategi 1, 2, dan 3 terhadap 

kecenderungan orang untuk berwisata keluar negeri? 

Jawaban  Strategi 1 = 4 (tinggi) 

Untuk mengatasi orang yang lebih memilih berwisata keluar 

negeri, tentu DJN harus membuat paket wisata yang tak kalah 

menarik.  Selama ini mungkin wisata dalam negeri masih kalah 

menarik jauh dibanding di luar negeri, baik dari sisi objek wisata 

maupun kemasannya. Maka kuncinya adalah menciptakan 

kemasan yang menarik.  

 

Strategi 2 = 3 (sedang) 

Strategi penetrasi pasar melalui promosi juga dinilai cukup 

memiliki daya tarik. Bagaimana DJN mendisain suatu bahan 

promosi, ceritaan, bahasa promosi yang menarik, akan mampu 

menarik minat orang untuk berwisata ke suatu tempat di 
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Indonesia.  

 

Strategi 3 = 1 (tidak memilliki daya tarik) 

Pertanyaan  Bagaimana skor daya tarik strategi 1, 2, dan 3 terhadap 

kecintaan terhadap budaya dan potensi Indonesia yang 

kurang? 

Jawaban  Strategi 1 = 4 (tinggi) 

Hampir sama dengan atas, bahwa untuk menumbuhkan kecintaan 

terhadap budadya dan potensi Indonesia adalah dengan suatu 

kemasan wisata menarik yang berisi pengetahuan, pengalaman 

langsung, agar orang jadi memilki kesadaran akan nasionalisme 

dan cinta Indonesia. Rasa cinta Indonesia ini kurang bisa jadi 

karena orang tidak tahu banya dan belum mengalami. Dengan 

tahu, seseorang dapat menjadi peduli dan kagum.  

 

Strategi 2 = 3 (sedang) 

Strategi penetrasi pasar melalui promosi juga dinilai cukup 

memiliki daya tarik untuk menciptakan rasa cinta Indonesia.  

 

Strategi 3 = 2 (rendah) 

Pemasaran destinasi wisata dapat memberikan efek namun dalam 

lingkup kecil karena ini berhubungan dengan kerjasama suatu 

tempat atau destinasi untuk mengenalkan, menggerakan potensi 

wisata yang ada. Kerjasama ini dapat terjadi apabila kesadaran 

dan rasa cinta Indonesia tumbuh dalam pihak terkait. Tidak 

mudah untuk mencoba mengawali gerakan ini, tanpa ada rasa 

peduli atau cinta indonesia sedikitpun.  

Pertanyaan  Bagaimana skor daya tarik strategi 1, 2, dan 3 terhadap 

banyak destinasi yang tidak terawat atau dikelola dengan 

baik? 

Jawaban  Strategi 1 = 1 (tidak memilliki daya tarik) 

Strategi 2 = 1 (tidak memilliki daya tarik) 

 

Strategi 3 = 4 (tinggi) 

Daya tarik strategi 3 terhadap faktor ini jelas adalah tinggi. 

Strategi ini adalah memang bertujuan mengubah destinasi yang 

tidak terawat dan dikelola dengan baik untuk berbenah, agar 

menjadi suatu destinasi wisata yang menarik. Maka DJN 

mengajak pihak terkait seperti pengelola, masyarakat sekitar, dan 

lain-lain untuk menggerakan, mengelola, membuat kemasan 

wisata bersama, dan mempromosikannya.  
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Demikian hasil transkrip wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama dengan 

team Diamond Journey Network. 

Semarang, 

Responden 1  

 

 

(…………………………….) 

 

Responden 2 

 

 

(…………………………….) 
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LAMPIRAN IV 

Foto-foto kegiatan 

 

Gambar 4.1 DJN bersama Harley Davidson edisi Pecinan Hidden Treasure 

 

Gambar 4.2 Rombongan Tour DJN untuk paket Semarang 
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Gambar 4.3 Rombongan tour Semarang-Lasem 

 

 
Gambar 4.4 Rombongan Tour Semarang-Lasem-Jogja 
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Gambar 4.4 Beberapa Pertunjukan yang ditampilkan DJN 
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Gambar 4.5 Interaksi-interaksi peserta tour 
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