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ANALISIS STRATEGI PROMOSI PERHOTELAN
DI SURAKARTA

Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris

tentang Strategi Promosi Perhotelan di Surakarta ditengah berkembangnya bisnis
Perhotelan di Surakarta. Strategi pemasaran yang digunakan sebagai acuan adalah
teori lima bauran promotion mix dari Cravens, David W dan Nigel, (2003).
Penelitian ini dilakukan terhadap perusahaan perhotelan di Kota Surakarta yang
menempati posisi bersaing yang berbeda-beda, yaitu sebagai pemimpin pasar,
penantang pasar, dan pengikut pasar. Analisis yang digunakan antara lain Kotler
(2010) yang menyatakan, bahwa penyebab perbedaan posisi persaingan
perusahaan di antaranya adalah perbedaan tujuan, sumber daya, ukuran, dan siklus
hidup perusahaan. Perbedaan posisi persaingan akan mempengaruhi strategi
pemasaran yang digunakan dalam bersaing dengan para pesaingnya. Berdasarkan
dari hasil penelitian, ditemukan bahwa Strategi hotel A dan B dilihat dari sudut
pandang Promotion Mix : Advertising, Personal Selling, Comunication skill,
Personal selling, Public relation, dan Sales promotion akan sangat berpengaruh
dan kedua hotel tersebut memiliki persamaan pada cara berpromosi. Sedangkan,
Perbedaan Strategi hotel A dan B dilihat dari sudut pandang Hotel A menjelaskan
bahwa Advertising merupakan kebutuhan yang paling utama dalam proses
penjualan. Sedangkan Hotel B lebih ke Direct marketing ataupun penjualan secara
langsung, meskipun advertising mereka gunakan hanya sebagai alat ataupun
support untuk mereka berjualan.

Kata kunci: Strategi Pemasaran, Promotion Mix, MICE ( Meeting, Incentive,
Conference, Exhibition)

Abstract
This study aims to analyze and provide empirical evidence about the Strategy of
Hospitality Promotion in Surakarta amid the development of the Hospitality
business in Surakarta. The marketing strategy used as a reference is the theory of
five mix promotion from Cravens, David W and Nigel, (2003). This research was
conducted on hospitality companies in the city of Surakarta which occupy
different competitive positions, namely as market leaders, market challengers, and
market followers. The analysis used, among others, Kotler (2010) which states,
that the causes of differences in the position of competitive companies include
differences in objectives, resources, size, and life cycle of the company.
Differences in competition position will influence the marketing strategy used in
competing with its competitors. Based on the results of the study, it was found that
hotel A and B strategies viewed from the Promotion Mix point of view:
Advertising, Personal Selling, Communication skills, Personal selling, Public
relations, and Sales promotion would be very influential and the two hotels had
similarities in how to promote. Whereas, the difference in hotel A and B strategies
viewed from Hotel A's point of view explains that Advertising is the most
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important requirement in the sales process. While Hotel B is more direct Direct
marketing or sales, even though advertising they use only as a tool or support for
their selling.

Keywords: Marketing Strategy, Promotion Mix, MICE (Meeting, Incentive,
Conference, Exhibition)

1. PENDAHULUAN

Industri perhotelan terus berkembang seiring dengan perkembangan dunia

usaha, ditandai dengan terus bertambahnya jumlah hotel yang ada di Indonesia

dengan berbagai klasifikasi baik regional maupun internasional. Selain itu,

perkembangan industri Meeting, Incentive, Confference and Exhibition (MICE)

juga telah memberikan warna yang beragam terhadap jenis kegiatan industri jasa

yang identik dengan pemberian pelayan/services. MICE merupakan bisnis yang

memberikan kontribusi tinggi secara ekonomi terlebih bagi negara berkembang.

Dengan dunia persaingan yang semakin ketat dan tak bisa di hindari, maka

perusahaan harus merumuskan strategi perusahaan yang tepat dalam menghadapi

persaingan tersebut. Berkembangnya industri MICE ini sebagai industri baru

dapat menguntungkan bagi banyak pihak, karena industri MICE ini merupakan

industri yang kompleks dan melibatkan banyak segment terutama di sektor

pariwisata. Alasan inilah yang menjadikan tingkat pertumbuhan para pengusaha

penyelenggara MICE bermunculan, sehingga tidak dipungkiri industri MICE

sebagai industri masa kini yang banyak diminati oleh para pelaku bisnis.

Menurut  Hunger  dan  Whelan (2001)  strategi adalah  rumusan

perencanaan komprehensif tentang bagaimana perusahaan akan mencapai misi

dan tujuannya. Strategi akan memaksimalkan keunggulan kompetitif dan

memaksimalkan keterbatasan  bersaing.  Strategi  yang diterapkan dalam sebuah

perusahaan yang sudah memasuki persaingan  dalam  pasar  global  harus

berskala  besar,  dan rencana  strategi  yang  dibuat  harus  berorientasi  pada

masa depan  agar  dapat  berinteraksi  dengan  lingkungan  yang kompetitif  untuk

mencapai  tujuan  perusahaan.

Sedangkan, promosi pada hakekatnya adalah suatu komunikasi pemasaran,

artinya aktifitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi,
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mempengaruhi/membujuk, dan atau mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan

dan produknya agar bersedia menerima, membeli dan loyal pada produk yang

ditawarkan perusahaan yang bersangkutan, Tjiptono (2001). Sementara

Sistaningrum (2002) mengungkapkan arti promosi adalah suatu upaya atau

kegiatan perusahaan dalam mempengaruhi ”konsumen aktual” maupun

”konsumen potensial” agar mereka mau melakukan pembelian terhadap produk

yang ditawarkan, saat ini atau dimasa yang akan datang. Konsumen aktual adalah

konsumen yang langsung membeli produk yang ditawarkan pada saat atau sesaat

setelah promosi produk tersebut dilancarkan perusahaan. Dan konsumen potensial

adalah konsumen yang berminat melakukan pembelian terhadap produk yang

ditawarkan perusahaan dimasa yang akan datang.

Industri perhotelan dan akomodasi di Kota Surakarta merupakan industri

yang bergerak di sektor jasa dan memiliki daya saing yang cukup tinggi. Surakarta

terkenal dengan istilah Kota Batik dan sering menjadi Daerah Tujuan Wisata

(DTW) baik dari wisatawan lokal maupun wisatawan dari negara lain. Berikut

data tingkat hunian hotel di Surakarta.

Tabel 1.1 Tingkat Huni Kamar Hotel di Surakarta

Source: BPS Tahun 2018
Tabel 1.2 Banyaknya Hotel dan Kamar Hotel di Surakarta

Source: BPS tahun 2018
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Peningkatan jumlah tersebut mengakibatkan meningkatnya jumlah pesaing

bagi tiap usaha perhotelan, yang mengharuskan perusahaan untuk menggunakan

strategi pemasaran yang dapat bersaing dengan para pesaingnya.

Pengklasifikasian hotel tersebut mencakup persyaratan fisik (seperti lokasi hotel

dan kondisi bangunan), pelayanan yang diberikan, keprofesionalan tenaga kerja,

fasilitas olahraga, dan jumlah serta kelas kamar yang tersedia, yang membedakan

bahwa setiap hotel memiliki posisi persaingan yang berbeda-beda.

Sasaran strategi promosi dapat digunakan dalam program pemasaran yaitu

dalam hal (1) menemukan pembeli, (2) membangun merek (3) mengevaluasi

alternative lain yang berhubungan dan (4) membangun customer yang loyal.

Kerangka pemikiran promosi hotel dapat dilihat pada Gambar 1.1. sebagai

berikut.

Sumber: Modifikasi Cravens, David W dan Nigel F Piercy 2013
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Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran Promosi Hotel Modifikasi Craven

Secara garis besar, Hotel bintang 4+ yang terdapat di Surakarta ada 10

Hotel ternama. Dari ke 10 hotel tersebut maka, penulis mengambil 2 yang terbaik

dari seluruh hotel yang ada di Solo Raya. Hotel bintang 4+ (atau bisa di sebut

bintang 5) merupakan hotel yang merupakan hotel paling mewah di antara

golongannya. Segala fasilitas harus tersedia di kelas hotel tersebut. Hotel mewah

ini memiliki minimal kamar standar sejumlah 100+ kamar dan 4 atau lebih kamar

suite. Lalu tempat tidur ataupun perabotan yang digunakan di kamar juga harus

memiliki kualitas nomor 1. Service yang memiliki layanan restoran yang bisa

diantar ke kamar selama 24 jam dan fasilitas lain yang begitu lengkap.Serta,

memiliki ruang meeting dengan kapasitas cukup besar yang dapat menampung

tamu hingga 2500++. Hotel tersebut juga memiliki Karyawan yang lebih

profesional. Sehingga pelayanan yang diberikan di atas rata-rata. Hotel ini

memiliki bangunan yang luas dan cukup besar, dekat dengan tempat wisata,

tempat belanja, dan pusat hiburan. Dari kriteria tersebut di atas, maka penulis

mengambil 2 sample Hotel yang sama-sama memiliki fasilitas Hotel terlengkap di

Solo Raya yaitu Alila Hotel Solo dan Best Western Premier Solo Baru.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan fokus kajian

utama mengenai strategi promosi oleh ke 4 Hotel Bintang 4+ di Solo Area.

Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku-perilaku yang

dapat diamatiPenulisan kualitatif menekankan pada analisis induktif, bukan

analisis deduktif. Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan

bukan angka-angka. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan

menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Dengan demikian, laporan

penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian

laporan tersebut menekankan catatan dengan deskripsi kalimat yang rinci,
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lengkap, dan mendalam, yang menggambarkan situasi sebenarnya guna

mendukung penyajian data.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah usaha-usaha yang

bergerak dalam industri perhotelan yang berada di Kota Surakarta. Sedangkan

sampel dalam penelitian ini adalah 4 usaha perhotelan yang dipilih secara acak

yang menempati kelas hotel Bintang 4+ di Kota Surakarta. Teknik sampling

adalah merupakan teknik pengambilan sampel, yang didalamnya mengulas

tentang pengambilan sampel yang representatif. Dalam penelitian ini, teknik 4

pengambilan sampel yang digunakan oleh penulis adalah menggunakan teknik

nonprobability sampling. Pada penelitian ini penulis menggunakan kategori

judgement sampling, di mana peneliti memilih sampel berdasarkan penilaian

terhadap beberapa karakteristik anggota sampel yang disesuaikan dengan maksud

penelitian (Kuncoro, 2009). Subjek penelitian adalah subjek yang dituju oleh

penulis penelitian ini mengenai strategi promosi, penelitian ini dilakukan di Hotel

Bintang 4+ di Solo Area guna memperoleh informasi manajemen strategi

promosinya. Yaitu “Hotel Best Western Premier Solo Baru” dan “Alila Hotel

Solo”.

Berdasarkan sumbernya, data yang digunakan dalam suatu penelitian ini

adalah data primer. Data primer diambil melalui interview pihak manajemen hotel

guna mengungkapkan tentang informasi-informasi pelaksanaan promosi

Pengumpulan data primer pada penelitian ini menggunakan dua macam teknik

yaitu kuesioner, sebuah daftar pertanyaan yang disusun secara tertulis untuk

memperoleh data berupa jawaban-jawaban para responden (Kuncoro, 2009).

Selain itu dengan menggunakan metode penelitian yang digunakan berupa

observasi melalui beberapa tahapan antara lain penelitian lapangan dengan survey

terhadap system promosi yang sedang berjalan, analisis terhadap hasil wawancara

dan penelitian kepustakaan.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Banyaknya wisatawan yang datang ke Surakarta dan diikuti dengan

lamanya waktu tinggal tentunya akan membawa dampak positif terhadap tingkat
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hunian kamar hotel. Semakin meningkatnya kegiatan pariwisata, semakin

menuntut keseriusan pengelola hotel dalam memperbaiki layanannya kepada para

tamu agar tamu-tamu hotel tersebut merasa betah dan memutuskan lebih lama lagi

untuk menginap di hotel yang mereka tempati. Semakin banyak kamar hotel yang

terjual, maka akan semakin besar pula pendapatan yang akan diterima oleh

pengelola hotel tersebut. Sebagian pendapatan tersebut nantinya akan disetorkan

kepada DPPKAD setempat untuk dicatat sebagai tanda telah membayar kewajiban

mereka atas pajak hotel yang telah dibebankan kepada mereka. Terdapat 10 Hotel

bintang 4+ yang tersebar di seluruh Surakarta. Diantaranya adalah :Best Western

Premier Solo Baru, Paragon, Sunan Hotel, Aston Center Point, Alana, Harris,

Ramada Suites, Alila Hotel Solo, Novotel, dan The Royal Heritage.

3.1. Strategi Promosi Hotel di Surakarta

Kotler (2010) menyatakan, bahwa penyebab perbedaan posisi persaingan

perusahaan di antaranya adalah perbedaan tujuan, sumber daya, ukuran, dan siklus

hidup perusahaan. Perbedaan posisi persaingan akan mempengaruhi strategi

pemasaran yang digunakan dalam bersaing dengan para pesaingnya.

Sehingga dibutuhkan strategi dalam promosi pada setiap hotel untuk

menarik minat pelanggan. Pada proses pengumpulan data penelitian, peneliti

melakukan wawancara dengan beberapa Responden yang merupakan marketing

communication Hotel Bintang 4+ di area Surakarta, dan dalam pelaksanaan

wawancara tersebut, peneliti sudah menyesuaikan dengan metode kualitatif yang

peneliti jabarkan di bab sebelumnya, hal tersebut dilakukan agar peneliti

mendapatkan data yang terpercaya dari responden mengenai kegaitan promosi

yang di lakukan oleh Hotel terkait.

Dari ke 10 hotel tersebut, penulis hanya mengambil 2 Hotel yang memiliki

kesamaan dari segi jumlah kamar yang lebih dari 250 kamar dan meeting room

yang lebih dari 8 ruangan lalu convention hall yang dapat menampung lebih dari

2500++ orang. Sehingga dipilihlah Alila Hotel Solo dan Best Western Premier

Solo Baru.
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Adapun informan yang peneliti wawancarai berjumlah 2 orang, di

antaranya adalah Ibu Tessa Pujiastuti yang berprofesi sebagai Event dan

Marketing Communication Manager di Alila Hotel Solo, serta Bapak Denish

Ardhaneswara yang berprofesi sebagai Marcomm Manager Hotel Best Western

Premier Solo Baru. Ke-2 orang tersebut peneliti tentukan berdasarkan teknik

snowball sampling. Untuk memperjelas hasil dari wawancara yang peneliti

lakukan sebagai berikut, peneliti uraikan startegi pemasaran dari masing – masing

responden, boleh kita sebut Hotel A: Alila Hotel Solo dan Hotel B: Best

Western Premier Solo Baru Hotel. Untuk Hal ini peneliti dapat menguraikan

pembahasan sebagai berikut:

3.1.1 Advertising

Menurut kedua sumber yang diwawancarai, baik pimpinan hotel A

maupun pimpinan hotel B tentang menjawab pertanyaan bagaimana cara mereka

memahami arti Advertising, yang khususnya advertising di lingkungan perhotelan

adalah salah satu bentuk materi tools atau promotion yang wajib dimiliki oleh

perusahaan. Dengan kata lain mereka sependapat bahwa advertising adalah

cara komunikasi perusahaan dengan ide-ide hotel baik mengenai produk yang

ditawarkan para calon konsumen dengan menggunakan alat yang berupa tulisan,

design yang menarik ataupun simbol. Jadi iklan dapat digunakan untuk

meningkatkan penjualan produk dari   hotel sendiri. Selain itu iklan juga dapat

digunakan sebagai pengganti bagi para perantara produk atau jasa.

Lalu, Seberapa penting peran advertising bagi kedua hotel tersebut, Hotel

A mengungkapkan bahwa advertising merupakan kebutuhan no.1 dalam suatu

perusahaan. Seni grafis dari segi corporate itu hal terpenting. Cid (corporate

identity design) dimana produk itu sebagai perwakilan sebagai advertise. Ternyata

sangat penting karena orang akan lebih banyak paham tentang cara advertise itu

sendiri sebagai promosi perusahaan. Lalu Hotel B berstatement bahwa advertising

itu sangat penting,  dengan adanya advertising penyampaian mengenai produk

hotel, event maupun promosi di hotel bisa tersampaikan sesuai dengan target yang

diharapkan.Perbedaanya antara kedua hotel tersebut adalah dari Seni grafis yang

mereka tampilkan atau Brand identity dari masing-masing hotel
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Menurut kedua hotel tersebut cara promosi tersebut efektif dalam

menjangkau calon konsumen yang luas dari hotel A mengatakan bahwa promosi

yang dilakukan dengan cara tersebut akan sangat efektif.“Advertise dalam bentuk

cetak menurut nya adalah menggambarkan secara fisik dan bisa lebih mudah

untuk di promosikan secara printing” (Menurut Tessa). Sama halnya dengan Hotel

B juga mengutarakan pendapat yang sama bahwa dengan promosi melalui

advertising itu jangkauannya luas dan sesuai apa yang ingin di targetkan

segmentnya.

Advertising apa saja yang telah dilakukan untuk dapat mempromosikan

Hotel mereka antara lain: Seperti billboard dalam kapasitas besar, flyer, booklet di

room2 tentang segala fasilitas. Dalam segi digital juga terlampir secara visual,

dimana orang akan lebih cenderung menikmati online seperti social media.

Dilanjutkan dengan pembahasan tentang biaya rata-rata yang di keluarkan

setiap bulannya agar dapat mempromosikan Hotel masing-masing dari Hotel A

menjawab “Solo ini masih bisa di terima, klo secara cetak sangat tinggi, karena

untuk cetak secara bahan itu tidak murah jika kita memasang advertising di dalam

suatu magazine. Belum lagi dengan billboard, biaya cukup tinggi karena kena

pajak. Kalau dari segi corporate bisa disiasati dengan digitalnya. Misalnya

menggunakan bahan2 ramah lingkungan yang tidak semua advertising

memilikiyang bisa di recycile yg sesuai denga CID yang sesuai corporate itu

sendiri” (Menurut Tessa). Sedangkan Hotel B menjawab

“Rata-rata biaya setiap bulannya tidak menentu tergantung dari kebutuhan

hotel untuk melakukan promo dan ada tidaknya skala prioritas untuk

advertising” (Menurut Denish). Jika dilihat dari pernyataan mereka

terdapat perbedaan anggaran biaya yang mereka keluarkan, karena

memang harus sesuai dengan kepentingan dari masing-masing hotel.

3.1.2. Personal Selling

Menurut Marcomm Hotel A, Personal selling atau penjualan secara

personal atau pribadi ini adalah cara paling unik dan tidak mudah untuk diulang,

karena bisa dikatakan penjualan ini merupakan penjualan two ways
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communication. Ini salah 1 point penting, banyak hal yang di gunakan untuk

menjual produk kita. Tamu akan lebih percaya saat kita mau bertatap muka

langsung untuk menimbulkan trust atau kepercayaan. Seluruh team member

perusahaan, touch langsung kepada costumer dengan cara personal selling bisa

menimbulkan komunikasi 2 arah sebagai penunjang promotion itu sendiri.

Selanjutnya diterangkan pula oleh Marcomm Hotel B bahwa, Two ways

communications, adalah salah satu tehnik selling/penjualan.  Komunikasi dua arah

ini sangat membantu untuk menginformasikan apa yang akan disampaikan kami

ke calon konsumen, dengan cara ini konsumen dapat mengetahui maupun

bertanya mengenai produk yang ditawarkan secara rinci dan jelas. Sehingga

konsumen dapat tergugah hati untuk memilih produk yang kami punyai karena

adanya penjelasan maupun deal langsung.

Pertimbangan mengenai strategi promosipersonal selling menurut kedua

hotel sama-sama sepakat bahwa pertimbangan melakukan personal sellingini

dapat mengetahui secara langsung apa keinginannya dan cepat merespons

kebutuhan konsumen yang diinginkan.

Sedangkan cara Hotel A menggunakan metode personal selling dalam

strategi promosi pada perusahaan adalah dengan menguasaikomunikasi skill,

karena mereka harus paham, dan harus hafal produk yang di jual. Bagaimana cara

menjual produk itu ya harus menguasai comunication skill itu sendiri dan body

language atau cara penyampaian itu dan harus paham dengan siapa kita berbicara.

Sehingga cara bersikap pun harus di sesuaikan agar tamu merasa nyaman.

Berbeda dengan Hotel B, metode yang dipakai dalam personal selling adalah

bagaimana dari sisi kami mendengar dan memperhatikan apa yang dinginkan

konsumen jadi kami pasif apabila dari konsumen sudah selesai berbicara baru

kami menjelaskan dan memberikan solusi dari produk yang kami punyai. Intinya

kami share semua produk kami ke konsumen dan apabila konsumen bertanya

mengenai produk harus kita jawab sesuai dengan pertanyaan

Dipertanyaan yang berikutnya disampaikan tentang tujuan menggunakan

metode tersebut dari segi Hotel A, agar mereka dapat secara langsung intouch

kepada tamu.Sedangkan Hotel B menggunakan metods tersebut karena Metode
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Personal Selling merupakan metode yang cukup efektif untuk menggali keinginan

konsumen dengan tatap muka kita bisa mengetahui keinginan konsumen lebih

detail.

Keunggulan dan kekurangan menggunakan strategi promosi personal

selling menurut Hotel A adalah tamu bisa langsung percaya. Tidak hanya

bertemu, bisa saja telemarketing atau by phone. Sedangkan kelemahannya, kita

harus memberikan training kepada team jika kurang paham tentang produk,

sehingga dalam menjelaskan ke tamu, team sudah siap karena telah di bekali

pengetahuan produk yang akan di jual. Lain halnnya dengan hotel B yang mana,

Keunggulan yang mereka tunjukan adalah mereka bisa langsung tatap

muka dan bisa mem- persuasi calon konsumen untuk menentukan pengambilan

keputusan pilihannya saat itu juga. Lalu,kelemahan dari Personal Sellingitu

sendiri adalah apabila dari apabila sales/ marketing tidak menguasai Produk

Knowledge dan tidak bisa mengambil keputusan pada saat itu juga .

3.1.3. Direct Marketing

Direct marketing adalah kegiatan penjualan langsung tanpa perantara.

Menurut Pimpinan Hotel A mengungkapkan bahwa manfaat direct marketing itu

sangat bermanfaat karena bisa langsung memutuskan dan mengikat tamu untuk

deal. Mereka mengatakan bahwa personal selling dengan two ways

communication ini sangat erat hubungannya. Bisa langsung menanyakan apapun

kebutuhan mereka sehingga kita tidak kehilangan waktu. Itulah hebatnya

komunikasi skill.

Beda halnnya dengan Hotel B, direct marketing yang dilakukan hotel itu

tidak adanya komisi saat menjual ke tamu. Maksud dari komisi disini adalah

memberikan kepada perantara apabila produk hotel terjual baik. Misalnya

sekarang ini era OTA (Online Travel Agent) hotel mau tak mau harus

mendaftarkan diri untuk join di OTA di system OTA ada komisi setiap transaksi,

komisinya pastinya berbeda-beda.

Sehingga strategi promosi yang di lakukan oleh kedua Hotel tersebut

dengan menggunakan direct marketing adalah dengan langsung menyampaikan
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kebutuhan. Misalnya Kebetulan hotel baru me- launching promo booking Via

Whatshaap, (Menurut Denish)“disini  konsumen bisa langsung memesan kamar

kami dan bisa mendapatkan benefit-benefit tambahan yang tidak dimiliki

konsumen apabila melakukan booking via OTA”.

Manfaat direct marketing terhadap konsumen dikaitkan dengan

berkembangnya sarana transportasi dan komunikasi saat ini mempermudah pasar

untuk melakukan transaksi. Menurut Hotel A, akan ada yang bertanggung jawab

disana. Ada feedback bisa langsung di komunikasikan dengan tidak sungkan. Jika

direct tamu tidak akan sungkan untuk memberikan masukan jika ada yang tidak

pas. Misalnya complaint harga online lebih rendah dengan direct, jadi jika mereka

langsung direct ke kita bisa langsung bisa di komunikasikan. Lalu Menurut Hotel

B,  manfaat dari direct marketing adalah memudahkan kita untuk melakukan

penetrasi pasar kami/ segementasi, itu semua bisa dilakukan dengan era IT yang

semakin canggih. Kita bisa melakukan direct email, telemarketing by phone ke

calon konsumen tanpa harus bertatap muka. Disitu kami mengetahui respon dari

konsumen entah ditanggapi dengan respon cepat membalas email, dan kalau lewat

telemarketing bisa juga mengetahui responnya tanggapan yang diberikan kepada

kami.

Pembahasan selanjutnya adalah tentang perusahaan yang mendapatkan

masalah dengan menggunakan strategi direct marketing. Menurut hotel A, masih

dalam ranah aman. Tetapi Hotel B berkata bahwa, Sejauh ini belum ada

permasalahan dalam menggunankan strategi direct marketing, dalam membuat

starategi direct marketing tentunya kami kordinasi dengan semua lini team yang

ada di hotel dan semua harus mengetahui.

Kedua hotel tersebut pernah menghadapi masalah dengan konsumen saat

anda menggunakan strategi direct marketingtetapi mereka berasumsi bahwa

masalah tersebut bisa langsung dikomunikasikan secara langsung. Sehingga,

apabila terjadi  masalah dengan konsumen tentunya kita akan meminta maaf

terlebih dahulu apabila memang kesalahan ada di kami, kedua evaluasi internal

dengan managemen mengenai permasalahan dengan konsumen dan harus bisa

memberikan respons ataupun solusi kedepannya bagaimana.
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3.1.4 Public Relation

Dalam pembahasan Ini di ungkapkan pula tentang makna dari public

relation itu sendiri menurut masing-masing Hotel. Hotel A mengatakan bahwa

public relation adalah salah 1 profesi yang menghubungkan apa yang terjadi di

dalam suatu perusahaan kepada masyarakat luas. Sehingga salah 1 bisa disebut

lidahnya atau mukanya dari perusahaan. Jadi apapun yg terjadi di dalam bisa

keluar itu dari PR. Sedangkan Hotel B memaknai tentang PR itu sendiri “menurut

saya adalah bagaimana   membangun & menjaga image perusahaan melalui

kegiatan timbal balik antara pihak internal, eksternal atau pihak terkait yang

memiliki kepentingan didalamnya” (menurut Denish).

Disampaikan juga tujuan dari public relation di perusahaan masing-masing

Hotel adalah sebagai berikut:

Hotel A: Dimanapun corporate itu pasti ada PR tersebut sebagai jembatan

dari manajement ke masyarakat luas.

Hotel B: Memperkenalkan perusahaan kepada masyarakat luas, mengubah

citra umum di mata khalayak sehubungan dengan adanya kegiatan-

kegiatan baru yang dilakukan perusahaan, menyebarluaskan cerita sukses

yang telah dicapai oleh perusahaan kepada masyarakat dalam rangka

mendapatkan pengakuan, serta menginformasikan berita mengenai

perusahaan baik itu Promo, Event, Paketan kepada pihak luas

Diterangkan pula tugas pokok utama seorang public relation di Hotel

masing-masing seperti Hotel A,menyatakan bahwa seorang PR itu sebagai

jembatan. Secara internal sebagai fasilitator antar departement, PR berperan

penting di internal perusahaan misal dengan HRD untuk pemilihan team member

atau karyawan. Menurut Tessa, “hotel ini ingin di identitykan / di jadikan image

seperti apa? Bisnis hotel, lifestyle hotel atau entertain hotel sehingga tidak keluar

identitynya”. Secara Eksternal. Membawa keluar apa yang sudah kita

statementkan kemasyarakat. Contoh: event negara waktu jokowi mantu, boleh

atau tidak berita tersebut di publikasikan dan bertanggung jawab penuh dengan
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pemberitaan tersebut secara tertulis dan mendapatkan izin oleh pihak terkait. Etika

dan kode etik journalis harus di pegang. Tidak jauh beda dengan Hotel B, mereka

menyatakan bahwa tugas utama seorang PR adalah menerima keluhan konsumen

dan meneruskannya kepada pimpinan  dan managemen terkait hal ini  serta

menyusun dan memberikan tanggapan terhadap keluhan konsumen,

mendokumentasikan photo maupun  audio visual aktivitas di hotel. Menyusun,

menganalisa klipping pemberitaan baik dari pemberitaan hotel maupun

kompetitor sebagai bahan pengambilan dan analisa dari managemen.

Menyelenggarakan penyiaran informasi/ promosi bisa melalui presscon, maupun

release terkait dengan segala akktivitas hotel

Jika perusahaan mengalami penurunan omset masing-masing hotel pasti

punya caranya sendiri. Hotel A mengatakan bahwa akanada banyak sekali yang

bisa dilakukan jika ada penurunan omset. “Contohnya saat-saat low seasson

ataupunhigh seasson, banyak hal yang bisa di balancingkan itu kita bisa create

promotion tentang product-product di outlet-outlet yang alila punya. Mungkin

pada saat kamar low bias dengan pembuatan rate discount, atau 3 outlet resto juga

bisa sebagai back up jika low season dengan menjual product F&B nya. Misalnya,

moment apa yang bisa di upkan untuk publikasinya? Valentine, New Year atau

event apapun itu sebagai back up atau strategi lain untuk banquet revenue”

(Menurut Tessa). Dari sisi hotel B, tentunya mengadakan meeting dengan

managemen dan team Sales terlebih dahulu. Didalam meeting tersebutdapat

diskusikan mengenai adanya penurunan omset, dari pihak PR menyampaikan

kondisi di sekitar baik perkembangan ekenomi saat ini di Soloraya, kondisi hotel

soloraya city occupancy, dan harga serta promo yang telah di lakukan hotel lain.

Didalam meeting akan adanya keputusan untuk melakukan strategi harga maupun

promo yang akan dilakukan serta juga peningkatan kualitas baik produk maupun

service” (Menurut Denish).

Kegiatan praktisi public relations saat ini menjadi semakin penting sebagai

jembatan organisasi dengan publiknya sehingga 4 peran besar dalam public

relation seperti teknik komunikasi, Penentu ahli, Fasilitator komunikasi, dan

fasilitator pemecah masalah. Hotel A mengibaratkan PR sebagai organ manusia,



15

bisa dikatakan sebagai jantung atau detak dari suatu perusahaan, dimana

perusahaan tersebut bisa tetap eksis atau bisa tetap konsisten. Jadi saat kita punya

masalah jika turun, based on research untuk mencari tau dan menemukan seluruh

solusi. Sedangkan Hotel B,mengatakan bahwa fungsi ke empat hal tersebut dalam

Public Relation seperti tehnik komunikasi, penentu ahli, fasilisator komunikasi

dan fasilitator pemecah masalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapt

dilepaskan dari tugas tangung jawab seorang Public Relation.

3.1.5 Sales Promotion

Sales promotion menurut Hotel A adalah sebagai lini terdepan proses

penjualan. Tetapi menurut Hotel B mengatakan bahwa sales promotion adalah

program-program menarik jangka pendek untuk mendorong pembelian atau

penjualan dari suatu produk atau jasa dalam jangka pendek dan tentunya akan

mempengaruhi jangka panjang pendapatan kedepannya.

Makna dari fungsi sales promotion pun di terangkan disini dengan bahasa

kedua hotel masing-masing. Hotel A berkata bahwa seorang yang memiliki tugas

untuk melakukan promosi penjualan seharusnya memiliki sifat komunikatif. Sifat

ini dimaksudkan untuk menarik perhatian konsumen dan memberikan penjelasan

atau pengetahuan mengenai produk, sehingga konsumen mengerti jenis produk

yang ditawarkan ini. Pada saat melakukan promosi penjualan ini harus mampu

mengajak konsumen untuk ikut bergabung atau membeli produk pada saat itu

juga. Beda halnya dengan Hotel B yang memaknai fungsi dari sales promotion

tersebut denga cara menarik konsumen baru untuk melakukan uji coba terhadap

suatu produk, cara ini bisa ditempuh dengan menawarkan harga produk dengan

murah atau melalui promosi  sebagai contoh: buy one get one. Ataupun dengan

memberikan penghargaan pada pelanggan yang loyal/ repeater misalnya

memberikan loyalty program/ priveledge card kepada pelanggan yang pernah dan

berkali-kali menginap di hotel dengan mendapatkan keuntungan lebih, di Best

Western kami punya priveledge card namanya best western reward banyak

benefit yang didapat disini.
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Menurut kedua hotel tersebut, strategi marketing ini sangat efektif dan

sangat penting karena, dengan strategi tersebut kita bisa memberikan kesan

menarik di hati konsumen, sehingga menimbulkan rasa keinginan konsumen

untuk ikut begabung. Dengan begitu mereka dapat menggaet konsumen dengan

cepat karena denganmemberikan benefit tambahan meskipun dalam jangka

pendek tapi tentunya dengan konsumen yang percaya kepadaproduct kedua hotel

tersebutmereka dapatmemberikan yang terbaik untuk kedepannya.

Strategi marketing dengan menggunakan sales promotion menurut Hotel

A mengatakan bahwa akan sangat berpengaruh, karena dengan sales promotion

para sales bisa menjual langsung kepada konsumen secara komunikatif dan direct.

Lalu dari tanggapan Hotel B menyatakan pula pengaruh dari menggunangkan

sales promotion tentunya cukup signifikan terhadap hotel, karena biasanya

program ini dirancang langsung menuju sasaran konsumen yang tertarik dengan

program promo kami dan benefit yang didapat.

Cara terakhir dari kedua hotel tersebut tentang bagaimana cara sales

masing-masing hotel mempromosikan hotel mereka adalah dengan cara yang

sudah biasa dilakukan sehari-hari seperti, sales call, atau telemarketing. Bisa

sangat efektif dalm penjualan.Tentunya Sales sudah menguasai Product

Knowledge Hotel dan tambahan dari Program Promo Hotel yang ditawarkan

dengan cara ini sales bisa mempromosikan hotel. Tidak hanya itu saja, dengan

ikut exhibition/ pameran dengan menawarkan promo yang menarik dan benefit

lebih.

3.2. Pemetaan Strategi

Selain melakukan pengumpulan data dengan tehnik wawancara, peneliti

juga melakukan pengumpulan data dengan cara melakukan observasi lapangan,

dimana observasi lapangan dilakukan dengan cara showing di seluruh area di

kedua hotel sample tersebut. Discovery Circle ke 2 Hotel tersebut baik Alila

maupun Best Western Premier Solo Baru dimata pengunjung atau market dan

competitor dipaparkan sebagai berikut:

3.2.1. Market Review



17

Pada penelitian ini ditunjukian bahwa Hotel A menjual harga lebih

tinggidi banding Hotel B, ini di karenakan memang konsep yang diusung Hotel

A berbeda dari Hotel B. Hotel A merupakan hotel yang mengusung tema

Boutique Hotel, sedangkan Hotel B mengangkat Business Hotel sebagai konsep

dasar. Sebagai contoh simple, hal ini di tunjukan pada cara penyajian flyer

yang kedua hotel tersebut sangat berbeda. Sesuai segment yang di usung Hotel

A lebih glamour dan sangat terasa kesan boutique hotelnya. Lain halnya

dengan Hotel B, yang menyajikan flyer atau sales kit sebagai media promosi

tersebut lebih ke simple dan modern hotel yang bergaya bisnis hotel.

3.2.2 Competitor review

Secara data, competitor review dapat dilihat dari table tingkat hunian

Hotel Bintang 4+ di Surakarta dapat dilihat dari data berikut:

Tabel 1.3 Tingkat Huni Hotel Bintang 4+ di Solo di ambil di tanggal 14

December 2018

Sumber: Competitor Set Best Western Premier Solo Baru

Dari data tersebut diatas terlihat perbedaan strategi promosi yang kedua

hotel tersebut tawarkan namun, Hotel A dan B sangat banyak diminati oleh

pengunjung, terlihat dari tingkat huni Hotel A mencapai angka 34rb rata-rata

perbulannya untuk sekelas hotel bintang 4+ ataupun bintang 5 di Surakarta

dengan harga yang berkisar antara Rp. 900.000,- ++. Sedangkan Hotel B bisa

mencapai 65rb room night per bulannya dengan harga lebih dibawahnya sedikit
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di Rp. 800.000,- ++. Terlihat perbedaan average room rate dari kedua hotel

tersebut, dikarenakan harga yang mereka tawarkan pun berbeda. Terdapat

perbedaan konsep yang mereka tawarkan pula, sehingga segment market yang

terbentuk pun berbeda. Contohnya: Tamu Hotel A pasti kebanyakan orang

ekspatriat, sedangkan tamu Hotel B benar-benar tamu yang kepentingannya

lebih ke bisnis oriented.

3.2.3. Consumer Review

Peranan tamu ataupun masukan tamu yang diberikan kepada suatu hotel

sangat bermanfaat bagi kemajuan hotel kedepannya. Peneliti mengambil

beberapa contoh review dari tamu tentang kedua hotel tersebut. Dikatakan

bahwa Hotel A sangat unggul di Pool areanya karena sangat luas dan bagus.

Berbeda dengan Hotel B, yang sangat dekat dengan Mall yaitu The Park Mall

dan Hartono Mall yang membuat pengunjung lebih mudah untuk berbelanja

ataupun sekedar bersantai. Ada beberapa persamaan yang disebutkan tamu

bahwa kamar kedua Hotel tersebut sangat luas dan nyaman. Lalu variasi

makanan yang selalu berbeda setiap harinya, serta staff yang ramah. Review

tersebut diambil secara acak pada 3 online travel agent terbesar di dunia

seperti: Tripadvisor, Agoda dan Booking.com. Sehingga peneliti dapat meneliti

langsung apa perbedaan strategi promosi yang diterapkan oleh kedua hotel

tersebut ditinjau dari letak geografisnya.

3.2.4. Brand Review

Brand review adalah salah 1 hal terpenting dalam suatu image

perusahaan. Sama halnya dengan perhotelan, brand review dari setiap hotel

adalah identitas penting yang harus dikenalkan kepada masyarakat. Alila hotel

Solo memiliki CID atau corporate identity yang berbeda dengan Best Western

Premier Solo Baru. Dari segi factsheetataupun hotel profileyang mereka

tampilkan lebih kompleks, lebih bergaya elegant dan glamour di bandingkan

Best Western Premier Solo Baru yang memiliki simple dan modern konsep.

Perbedaan tersebut terlihat saat mereka membuat design Billboard ataupun
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advertisement pada media social. Dari segi tulisan, warna, gaya bahasa dan

konsep pun kedua hotel tersebut menampilkan gaya yang berbeda.

4. PENUTUP

4.1. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan di bab

empat dibuat simpulan sebagaimana berikut.

Strategi hotel A dan B dilihat dari sudut pandang advertising, kedua hotel

tersebut memiliki persamaan pada cara berpromosi. Kedua hotel tersebut

menggunakan advertising seperti factsheet, billboard, hotel profile, promo flyer,

social media, radio. Televisi, Majalah, dan Koran. Kedua hotel tersebut

menggunakan CID (Corporate Identity Design) masing-masing. Kedua hotel

tersebut sependapat bahwa, dengan adanya advertising penyampaian mengenai

produk hotel, event maupun promosi di hotel bisa tersampaikan sesuai dengan

target yang diharapkan. Secara letak geografis, mereka pun punya startegi yang

mereka pasarkan masing-masing. Contohnya : dekat dengan bandara, pusat jual

beli atau tempat wisata.

Strategi hotel A dan B dilihat dari sudut pandang Personal Selling, hotel

A lebih ke bagaimana cara menjual produk itu ya harus menguasai comunication

skill itu sendiri dan body language atau cara penyampaian itu dan harus paham

dengan siapa kita berbicara. Lalu hotel B menggunakan metode yang dipakai

dalam personal selling adalah lebih kesisi bagaimana cara mendengar dan

memperhatikan apa yang dinginkan  konsumen terlebih dahulu.

Direct Marketing strategi yang digunakan pada hotel A dan B di

pembahasan ini terdapat persamaan strategi seperti adanya feedback bisa langsung

di komunikasikan dengan tidak sungkan. Jika direct, tamu tidak akan sungkan

untuk memberikan masukan jika ada masalah ataupun sesuatu hal yang kurang

pas.

Strategi Public relation, Hotel A adalah menghubungkan apa yang

terjadi di dalam suatu perusahaan kepada masyarakat luas. Sehingga salah 1 bisa

disebut lidahnya atau mukanya dari perusahaan. Perbedaannya hanya pada



20

pendapat Hotel B tentang cara PR itu sendiri membawa nama Brand perusahaan

itu sendiri seperti apa. Bagaimana cara membangun & menjaga image perusahaan

melalui kegiatan timbal balik antara pihak internal, eksternal atau pihak terkait

yang memiliki kepentingan didalamnya ini adalah salah 1 cara yang digunakan

untuk menerapkan strategi dalam proses public relation.

Strategi Sales promotion. Menurut Hotel A dan Hotel B, sepakat bahwa

Strategi marketing dengan menggunakan sales promotion akan sangat

berpengaruh, karena dengan sales promotion para sales bisa menjual langsung

kepada konsumen secara komunikatif menggunangkan sales promotiondan

tentunya akan cukup signifikan terhadap hotel, karena biasanya program ini

dirancang langsung menuju sasaran konsumen yang tertarik dengan program

promo dan benefit yang didapat.

Terdapat perbedaan strategi promosi antara Hotel A dan Hotel B dilihat

dari jenis promosi yang digunakan. Hotel A menjelaskan bahwa Advertising

merupakan kebutuhan yang paling utama dalam proses penjualan. Sedangkan

Hotel B lebih ke Direct marketing ataupun penjualan secara langsung, meskipun

advertising mereka gunakan hanya sebagai alat ataupun support untuk mereka

berjualan.
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