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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

 Berdasarkan gambar 2.2 yang memuat struktur organisasi terlihat penulis memiliki 

kedudukan dibawah divisi marketing promotion di PT Grahawita Santika, sebagai ― 

Marketing Promotion Officer‖ 

 Dengan  demikian penulis bertanggung jawab dan berkoordinasi kepada  seluruh 

rekan kerja  yang ada di bagian marketing  promotion seperti Ratna Wahyuningsih, Andiko 

Baskoro, Bapak Joesrita Bachtiar dan khususnya Corporate Promotion Manager (Ibu Vivi 

Herlambang sebagai Supervisor) 

3.2 Tugas yang dilakukan 

 Selama periode kerja magang berlangsung mulai dari  12 Juli 2011 hingga 29 

September 2011, ada beberapa tugas yang dilakukan penulis seperti terlampir dalam laporan 

realisasi mingguan kerja magang sebagai berikut: 

 

Tabel 3.1 Jenis Pekerjaan dan Koordinasi  

No JENIS PEKERJAAN KOORDINASI 

 Direct Marketing :  

1 Mengirimkan Sms Blast kepada 

member Santika Important Person 

Corporate Promotion Manager (Vivi 

Herlambang) 

 Sales Promotion :  

2 Belajar mengenai Santika Important 

Person dan KGVC serta menjadi 

panitia launching di Gebyar BCA 

Corporate Promotion Manager (Vivi 

Herlambang)dan (Marketing 

Promotion Officer) Ratna 

Wahyuningsih  

 Public Relations/MPR :  

3 Melakukan pekerjaan Public Relation Corporate Promotion Manager (Vivi 
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Corporate Herlambang) 

 Advertising :  

4 Membuat media order dan press 

release untuk iklan di koran 

KOMPAS setiap minggunya. 

Corporate Promotion Manager (Vivi 

Herlambang) 

5 Menghubungi Supplier-supplier Hotel 

untuk diajak ikut serta dalam iklan 

bersama opening hotel Santika 

Tasikmalaya dan Amaris Bogor. 

Corporate Promotion Manager (Vivi 

Herlambang)dan (Marketing 

Promotion Officer) Ratna 

Wahyuningsih 

6 Menjalankan media planning 

Corporate untuk iklan di majalah-

majalah dan koran 

Corporate Promotion Manager (Vivi 

Herlambang) 

7 Mencari harga koran-koran daerah 

untuk persiapan iklan dan membuat 

media ordernya 

Corporate Promotion Manager (Vivi 

Herlambang) 

 Events/Sponsorship :  

8 Mempersiapkan Pameran dan 

Menjaga Stand Santika di IIMS 2011  

Marketing Promotion Officer 

(Joesrita Bachtiar) 

 Lain-lain :  

9 Mengkliping dan men-scan bukti 

iklan 

Corporate Promotion Manager (Vivi 

Herlambang) 

10 Membuat Media Kit untuk Opening 

hotel Santika Tasikmalaya dan 

Amaris Bogor. 

Corporate Promotion Manager (Vivi 

Herlambang) 

11 Membuat Corporate Promotion 

Report Januari-Agustus 2011 

Corporate Promotion Manager (Vivi 

Herlambang) 

12 Membantu memeriksa design leaflet 

dan flyer unit hotel 

Graphic Designer( Andiko Baskoro) 
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3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

3.3.1  Proses Pelaksanaan 

Direct Marketing : 

1. Mengirimkan Sms Blast kepada member Santika Important Person 

Penulis diberikan tugas untuk mengirimkan Sms Blast kepada member-member SIP yang 

bertujuan untuk memberikan info mengenai acara ataupun promo yang diadakan oleh 

Santika, dalam mengirimkan Sms Blast PT Grahawita Santika bekerjasama dengan Jatis 

Mobile untuk mengirimkan sms tersebut. 

Tabel 3.2 Daftar Sms Blast yang dilakukan Penulis   

Sabtu, 16 Juli 2011 Saksikan peluncuran Kompas Gramedia Value Card Flazz di 

Gebyar BCA Live Indosiar,Sabtu 16 July’11 pkl 21.00-22.00 

Info 021-500548,utk NEW SIP (Santika Important Person) hub 

021-2700027 

Selasa, 26 Juli 2011 SantikaPremiereJkt: Jazz inHarmony.Thurs,28July 8pm at the 

Harmony.Feat. IdangRasjidi&syndicate.BuffetDinner Rp.160k++/pax 

inc.1
st

 drink.Info 021-5361777 

Rabu, 27 Juli 2011 HOTEL SANTIKA MAKASSAR, PAKET RAMADHAN 

Rp.515.000,Paket Buka Puasa Rp.75.000/pax(Min 25 Pax)&Ta'jil 

Corner Rp.45.000 /pax.Utk Reservasi Hub 0411-3632233  

Jumat, 19 Agustus 2011 SantikaPremiereJKT: Jazz in Harmony. Sat 20 Aug at the 

Harmony from 4 pm. Idang Rasjidi & Syndicate Voices. 

Breakfasting buffet Rp. 160K++ incl ta’jil. Info 021-5361777 

 

Sales Promotion :  

2. Belajar mengenai Santika Important Person dan KGVC serta menjadi panitia launching di 

Gebyar BCA  

Penulis diwajibkan untuk memahami program keanggotaan yang dimiliki oleh Santika yaitu 

program Santika Important Person, penulis diharuskan untuk mengetahui manfaat, cara 

penggunaan, dan cara mendapatkan Santika Important Person, Pada tanggal Sabtu, 16 Juli 

2011 penulis berkesempatan menjadi panitia dalam launching KGVC Card yaitu bentuk baru 
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dari Santika Important Person yang bekerjasama dengan Bank BCA, acara tersebut 

berlangsung di Balai Sarbini dan disiarkan langsung di Indosiar dalam acara Gebyar BCA. 

 

Public Relations/MPR : 

3. Melakukan pekerjaan Public Relation Corporate 

Pekerjaan ini merupakan tantangan dan pengalaman yang paling berharga yang didapat 

penulis saat magang di PT Grahawita Santika, pada saat menjalani praktek kerja magang 

disana penulis mendapatkan tugas untuk menjadi Public Relation corporate Santika, 

dikarenakan Public relation yang ada di bagian marketing promotion keluar dari perusahaan, 

dan mengharuskan penulis untuk mengambil alih seluruh pekerjaan yang ditugaskan untuk 

PR corporate. Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan seperti menjaga hubungan baik dengan 

seluruh media-media yang bekerjasama dengan PT Grahawita Santika dan mengatur seluruh 

jadwal pemasangan iklan di media-media. 

Advertising : 

4. Membuat media order dan press release untuk iklan di koran KOMPAS setiap minggunya 

Membuat media order adalah pemesanan spot iklan yang dikirim kepada media yang dituju 

yang digunakan untuk memasang iklan pada hari dan tanggal yang ditentukan perusahaan. 

Santika Indonesia Hotel & Resorts selalu memasarkan brand-brand yang dimilikinya di hari 

Selasa setiap minggunya, jadi media order harus dikirim selambat-lambatnya hari senin pagi 

untuk mendapatkan spot iklan di koran tersebut. Selain itu penulis juga bertugas untuk 

membuat press release/materi tulisan tentang brand Santika Indonesia Hotel & Resorts yang 

akan ditampilkan di media tersebut. 

5. Menghubungi Supplier-supplier Hotel untuk diajak ikut serta dalam iklan bersama opening 

hotel Santika Tasikmalaya dan Amaris Bogor. 

Pada saat PT Grahawita Santika membuka unit hotel baru, perusahaan selalu membuat suatu 

iklan yang didalamnya terdapat ucapan selamat atas dibukanya hotel tersebut dan dalam iklan 

tersebut juga terdapat logo perusahaan-perusahaan yang mendukung terbangunnya unit hotel 

baru tersebut, tidak semua perusahaan ingin ikut serta dalam iklan tersebut dikarenakan harus 

membayar sejumlah uang kepada PT Grahawita Santika dan penulis diwajibkan untuk 

mencari supplier-supplier yang ikut dalam iklan bersama tersebut sebanyak-banyaknya. 
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6.Menjalankan media planning Corporate untuk iklan di majalah-majalah dan koran 

Bagian marketing promotion sudah membuat rencana pemasangan iklan di berbagai media 

baik koran maupun majalah per satu tahun, jadi media planning tersebut harus dapat 

dilaksanakan dengan baik. Karena tugas penulis yang menggantikan peran PR corporate 

maka penulis wajib untuk bisa menjalankan rencana tersebut, jadi penulis melihat jadwal 

pemasangan iklan di bulan tersebut dan  langsung  menghubungi setiap majalah dan koran 

yang akan dipasang iklan oleh brand Santika Indonesia Hotel & Resort.  

7. Mencari harga koran-koran daerah untuk persiapan iklan dan membuat media ordernya 

 Pada saat persiapan opening hotel baru, tim marketing promotion membuat rencana untuk 

memasang iklan di koran daerah tempat unit hotel baru tersebut akan dibuka. Contohnya 

Santika akan dibuka di Tasikmalaya maka tim promotion akan mencari media-media apa saja 

yang ada disana yang bisa digunakan sebagai sarana promosi, penulis mendapatkan tugas 

untuk mencari tahu apa saja koran daerah yang ada di daerah tersebut dan mencari harga per 

mmk sebagai bahan pertimbangan pemasangan. Setelah disetujui untuk memasang iklan di 

koran daerah tersebut, penulis membuat media order untuk pemasangan iklan pada tanggal 

yang ditentu 

Events/Sponsorship : 

 

8.Mempersiapkan Pameran dan Menjaga Stand Santika di IIMS 2011 

Pada tanggal 22-31 Juli 2011 Santika Indonesia Hotel & Resort mengikuti pameran 

Indonesia International Motor Show 2011, pameran otomotif terbesar yang ada di Indonesia 

yang diadakan setiap tahunnya, meskipun Santika bukan merupakan produk otomotif tetapi 

Santika tetap mengikuti pameran tersebut, dikarenakan Santika tidak membayar sejumlah 

uang untuk ikut dalam pameran tersebut karena penyelenggara pameran tersebut yaitu 

Dyandra adalah salah satu dari grup Kompas Gramedia sehingga Santika hanya memberikan 

sejumlah voucher menginap kepada Dyandra, selain itu Santika melihat adanya peluang 

untuk tampil beda dalam pameran tersebut dikarenakan Santika merupakan satu-satunya 

Hotel yang ikut serta dalam pameran  tersebut. Sebelum pameran tersebut dimulai, penulis 

berkesempatan untuk ikut menyiapkan Stand Santika bersama bapak Joesrita, penulis belajar 

langsung bagaimana proses pembuatan  stand dan persiapan lainnya hingga stand tersebut 

siap digunakan pada saat pameran berlangsung oleh Santika, Penulis juga mendapatkan tugas 
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untuk menjaga stand Santika pada saat pameran berlangsung, penulis mendapatkan 

kesempatan menjaga 4 shift dimana setiap shiftnya berlangsung selama 6 jam.  

Lain-lain : 

9.Mengkliping dan men-scan bukti iklan  

Penulis mendapatkan tugas untuk mengkliping dan men-scan bukti-bukti iklan yang dimiliki 

oleh Santika, setiap pemasangan iklan baik di koran maupun di majalah-majalah penulis 

bertanggung jawab untuk mengkliping dan men-scan seluruhnya karena bukti iklan sangat 

penting untuk pertanggung jawaban pada saat mengembalikan invoice ke bagian finance dan 

sebagai bukti pemasangan yang diperlihatkan ke pada direksi dan komisaris pada saat rapat.  

 

10. Membuat Media Kit untuk Opening hotel Santika Tasikmalaya dan Amaris Bogor 

Sebelum acara opening hotel, penulis diharuskan untuk membuat media kit untuk tamu-tamu 

penting khususnya wartawan karena media kit tersebut didalamnya terdapat press release 

mengenai keseluruhan dari Brand Santika Indonesia Hotel & Resort, press release mengenai 

hotel baru tersebut dan foto-foto unit hotel tersebut yang digabungkan dalam satu cd, serta 

leaflet dan flyer dari seluruh Brand dan bingkisan berupa kaos/pulpen yang dimasukkan 

dalam tas Santika yang akan diberikan pada saat akhir acara opening hotel baru tersebut.  

 

11. Membuat Corporate Promotion Report Januari-Agustus 2011 

Penulis diberikan tugas untuk membuat corporate promotion report mulai dari Januari hingga 

Agustus 2011, Corporate promotion report tersebut berisi mulai dari advertising yang 

dilakukan perusahaan, publikasi, partnership visit, PR media visit, PR event, sponsorship, 

kerjasama, dan special program yang dilakukan oleh PT Grahawita Santika yang digunakan 

untuk rapat direksi pimpinan dari setiap department. 

12. Membantu memeriksa design leaflet dan flyer unit hotel 

Penulis diberikan tugas untuk membantu memeriksa hasil design leaflet dan flyer dari unit-

unit hotel sebelum design tersebut dicetak, pemeriksaan meliputi  berbagai hal mulai dari 

penulisan artikel dari unit tersebut hingga penulisan alamat, nomer telepon, dan sebagainya 
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yang tidak boleh adanya kesalahan sedikitpun. Karena bila sudah naik cetak dan ditemukan 

kesalahan penulisan akan berakibat fatal bagi tim marketing promotion. 

 

 

 

 

3.3.2 Kendala yang Ditemukan 

Selama periode kerja magang ada beberapa kendala yang dihadapi penulis ketika 

mengerjakan tugas yang diberikan. Kendala utama yang dihadapi penulis adalah waktu yang 

terbatas dan tidak adanya bantuan dari rekan lain karena setiap setiap rekan sudah 

mendapatkan tugas masing-masing yang dibagikan pada saat briefing pagi.. Ketika ingin 

bertanya atau memberikan penjelasan sering kali terjadi kesalahpahaman antara penulis dan 

supervisor atau dengan rekan kerja lain. Pemberian tugas oleh supervisor juga harus dapat 

dicerna dan di mengerti dengan baik sebelum dikerjakan. Beberapa kendala lain berkaitan 

dengan tugas yang dikerjakan penulis adalah sebagai berikut : 

Direct Marketing : 

1. Mengirimkan Sms Blast kepada member Santika Important Person 

 

Pada saat mengirimkan sms blast kepada member SIP, penulis menemukan kendala bahwa 

nomor yang ada dalam database yang tercatat dalam Microsoft Excel contohnya: 

‗08130110014 sedangkan pihak Jatis mengharuskan nomor yang dikirimkan harus berawalan 

+628130110014  

 

Sales Promotion :  

2. Belajar mengenai Santika Important Person dan KGVC serta menjadi panitia launching di 

Gebyar BCA  

Penulis diharuskan untuk mengetahui Santika Important person dan KGVC  khususnya 

manfaat  dan cara menjadi member KGVC dan SIP karena hal tersebut yang paling sering 

ditanyakan oleh konsumen, selain itu pada saat menjadi panitia pada saat launching KGVC di 

Balai Sarbini dalam acara Gebyar BCA Live di Indosiar penulis harus berhadapan langsung 
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dengan banyaknya tamu undangan yang membuat penulis harus sigap dan cekatan dalam 

menjalankan tugas yang diberikan. 

Public Relations/MPR : 

3. Melakukan pekerjaan Public Relation Corporate 

Dalam menjalankan posisi sebagai Public Relation Corporate penulis dihadapi oleh masalah 

tidak adanya pengalaman penulis dalam bidang tersebut dan banyaknya tugas yang harus 

dikerjakan oleh penulis pada saat memegang posisi tersebut. 

Advertising : 

4. Membuat media order dan press release untuk iklan di koran KOMPAS setiap minggunya 

Kendala yang dihadapi penulis dalam membuat media order dan press relase untuk iklan di 

Koran Kompas setiap hari selasa adalah adanya keterbatasan waktu yang sangat minim 

dikarenakan materi iklan berupa press release dan display ad harus sudah dikirim sebelum 

jam 2 siang dikarenakan harus segera naik cetak. Sedangkan penulis baru diberikan tugas 

membuat press release mengenai materi yang akan diangkat sekitar pukul 10 pagi pada saat 

briefing pagi, mengingat keterbatasan waktu penulis harus secepat mungkin untuk membuat 

press release, selain itu setelah press release selesai, penulis harus meminta persetujuan dari 

supervisor, apabila ada revisi harus diperbaiki terlebih dahulu sebelum dikirimkan. 

5. Menghubungi Supplier-supplier Hotel untuk diajak ikut serta dalam iklan bersama opening 

hotel Santika Tasikmalaya dan Amaris Bogor 

Dalam menjalankan tugas ini, penulis mendapat masalah ketika data yang diberikan oleh 

atasan tidak lengkap, sehingga penulis harus meminta langsung kepada supplier mengenai 

data lengkap berupa alamat, nomer fax dan sebagainya, banyak supplier yang menolak untuk 

memberikan data dan ikut serta dalam iklan bersama sehingga penulis harus berusaha merayu 

agar supplier bersedia memberikan data dan ikut serta dalam iklan bersama. 

6.Menjalankan media planning Corporate untuk iklan di majalah-majalah dan koran 

Pada saat menjalankan media planning penulis sering kali dihadapkan pada masalah 

bertumpuknya deadline iklan pada akhir bulan karena biasanya majalah-majalah akan naik 

cetak pada akhir bulan. 

Penerapan integrated..., Yudi Hermawan, FB UMN, 2011



7. Mencari harga koran-koran daerah untuk persiapan iklan dan membuat media ordernya 

Dalam mencari harga koran-koran daerah, penulis harus bisa menemukan nomor telepon dari 

koran tersebut untuk menanyakan harga pasti per mmk di koran tersebut, akan tetapi sulitnya 

mencari nomor telepon sering ditemui karena penulis memanfaatkan media internet untuk 

mencari, ada beberapa koran yang tidak ditemukan nomor teleponnya. 

 

Events/Sponsorship : 

 

8.Mempersiapkan Pameran dan Menjaga Stand Santika di IIMS 2011 

Pada saat menjaga Stand Santika di IIMS 2011, penulis ditemani oleh seorang karyawan 

Santika dan satu orang SPG, pada saat pameran berlangsung penulis baru memulai program 

kerja magang sekitar satu minggu sehingga penulis belum fasih menguasai produk dari 

Santika Indonesia Hotel & Resort sehingga bila ada tamu yang bertanya mengenai produk 

maupun lain hal penulis masih kurang dapat menjelaskan dengan baik.  

 

 

 

 

Lain-lain : 

9.Mengkliping dan men-scan bukti iklan 

Dalam Mengkliping dan men-scan bukti iklan penulis mengalami kendala ketika melakukan 

scanning karena jumlah bukti iklan yang sangat banyak yang diharuskan untuk discanning, 

setelah menscanning bukti iklan penulis mengedit hasil scan agar terlihat rapi pada saat 

digunakan, tentu saja proses editing juga memakan waktu yang cukup lama. 

10. Membuat Media Kit untuk Opening hotel Santika Tasikmalaya dan Amaris Bogor 

Pada saat membuat media kit penulis mengalami kendala pada saat memburning CD yang 

berisi press release dan foto-foto unit hotel, karena 1 cd memakan waktu yang cukup lama 

padahal media kit yang harus disiapkan cukup banyak. 
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11. Membuat Corporate Promotion Report Januari-Agustus 2011 

Dalam membuat corporate promotion report, penulis menghadapi masalah minimnya 

pengetahuan dalam membuat report dan sulitnya mencari data-data yang harus dilampirkan 

dalam report tersebut, khususnya harga setiap iklan terlebih bila iklan tersebut keluar cetak 

pada saat penulis belum masuk dalam PT Grahawita Santika. 

12. Membantu memeriksa design leaflet dan flyer unit hotel 

Dalam memeriksa design leaflet dan flyer unit hotel, penulis harus sangat berkonsentrasi agar 

apabila terdapat kesalahan tulis dapat ditemukan dan segera diperbaiki, seringkali penulis 

memeriksa ulang design yang sudah diperiksa untuk memastikan bahwa tidak ada yang salah 

padahal memakan waktu yan cukup lama. 

 

 

 

3.3.3 Solusi Atas Kendala yang Ditemukan 

 

Telah dijelaskan diatas bahwa kendala utama bagi penulis adalah keterbatasan waktu 

dan kurangnya bantuan dari rekan kerja lainnya . Solusi yang diambil penulis adalah mencari 

alternatif bantuan dengan menggunakan media internet dan berusaha bekerja seefektif 

mungkin sehingga bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Untuk solusi dari 

kendala yang berkaitan dengan pekerjaan adalah sebagai berikut : 

Direct Marketing : 

1. Mengirimkan Sms Blast kepada member Santika Important Person 

 

Solusi dari kendala karena ketidak cocokan antara database beberapa nomor yang ada di 

Santika yaitu 081*** dengan yang dipakai oleh Jatis +6281*** 

Adalah penulis  mengeroreksi ulang data yang ada dan mengganti dengan +6281 meskipun 

memakan banyak waktu dikarenakan banyaknya nomor yang ada, tetapi itu harus dilakukan 

karena tidak ada solusi lain. 

 

Sales Promotion :  
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2. Belajar mengenai Santika Important Person dan KGVC serta menjadi panitia launching di 

Gebyar BCA  

Solusi atas kendala mengenai panitia launching KGVC di acara gebyar BCA adalah penulis 

meminta kerjasama kepada sesama panitia untuk saling membantu melayani tamu undangan, 

selain itu untuk belajar mengenai SIP dan KGVC seiring berjalannya waktu penulis dapat 

menguasai materi cara mendapatkan KGVC dan Manfaat yang diberikan bagi konsumen 

sehingga bila ada konsumen yang menanyakan maka penulis dapat menjelaskan dengan baik. 

 

 

Public Relations/MPR : 

3. Melakukan pekerjaan Public Relation Corporate 

Karena kurangnya pengalaman penulis dalam menjadi seorang PR di perusahaan besar maka 

penulis sering kali meminta bantuan supervisor bila ada masalah yang penulis tidak tahu lagi 

bagaimana cara mengatasinya. 

Advertising : 

4. Membuat media order dan press release untuk iklan di koran KOMPAS setiap minggunya 

Untuk mengatasi kendala yaitu keterbatasan waktu dalam membuat press release untuk iklan 

adalah penulis harus berusaha secepat mungkin mengerjakan press release agar selesai tepat 

waktu, apabila press release belum selesai maka penulis akan meminta pihak KOMPAS 

untuk memberikan tambahan waktu untuk mengirimkan materi iklan tersebut. Alternatif lain 

adalah penulis meminta materi yang akan diangkat untuk iklan hari selasa pada saat briefing 

hari jumat sehingga  penulis memiliki waktu yang cukup dalam menyelesaikan press release. 

5. Menghubungi Supplier-supplier Hotel untuk diajak ikut serta dalam iklan bersama opening 

hotel Santika Tasikmalaya dan Amaris Bogor. 

Apabila terdapat supplier yang sulit diajak ikut bekerjasama maka penulis meminta rekan 

wanita penulis yang juga senior untuk membantu membujuk supplier tersebut untuk ikut sert 

dalam iklan bersama. 

6.Menjalankan media planning Corporate untuk iklan di majalah-majalah dan koran 
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Dalam menghandle media planning penulis harus sangat bekerjasama dengan graphic 

designer karena bagian itulah yang bertugas membuat display ad yang akan dikirimkan 

kepada media, sehingga penulis harus sering berkomunikasi dan membantu agar design 

display ad cepat terselesaikan. 

7. Mencari harga koran-koran daerah untuk persiapan iklan dan membuat media ordernya 

Solusi atas masalah bahwa sulit untuk mendapatkan nomor telepon dari koran daerah tersebut 

adalah penulis menggunakan jasa agency untuk mencari tahu harga per mmk dari suatu koran 

daerah. 

 

Events/Sponsorship : 

8.Mempersiapkan Pameran dan Menjaga Stand Santika di IIMS 2011 

Solusi atas kendala pada saat menjaga stand santika adalah penulis menanyakan materi-

materi mengenai santika kepada rekan yang ikut menjaga dan penulis juga memperdalam 

ilmu dengan membaca leaflet dan flyer dari Santika, apabila pengunjung stand menanyakan 

pertanyaan yang cukup sulit mengenai Santika maka penulis terpaksa mengalihkan 

pertanyaan kepada rekan untuk menjawab. 

 

Lain-lain : 

9.Mengkliping dan men-scan bukti iklan  

Dengan adanya kendala waktu yang dibutuhkan sangat lama untuk proses mengkliping, 

scanning dan editing maka penulis meminta jangka waktu yang cukup kepada supervisor 

untuk menyelesaikan tugas tersebut. 

 

10. Membuat Media Kit untuk Opening hotel Santika Tasikmalaya dan Amaris Bogor 

Karena dalam proses burning satu cd memakan waktu yang cukup lama maka sering kali 

penulis memakai tiga komputer sekaligus untuk memburning karena akan membuat waktu 

menjadi lebih cepat dibandingkan hanya memakai satu komputer saja. 

11. Membuat Corporate Promotion Report Januari-Agustus 2011 
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Karena dalam membuat report membutuhkan data yang banyak sekali maka penulis 

mengumpulkan data dari berbagai sumber dan mencari satu persatu apabila data yang dicari 

masih tidak ditemukan maka penulis akan menelvon unit hotel untuk memberitahukan 

informasi. 

12. Membantu memeriksa design leaflet dan flyer unit hotel 

Agar design leaflet dan flyer dapat lebih terkoreksi maka penulis juga meminta bantuan 

kepada rekan kerja untuk kembali mengoreksi apakah terdapat kesalahan atau tidak. Karena 

semakin banyak yang mengoreksi akan semakin baik. 

 

 

 

 

3.4 Fungsi Marketing dalam Industri Perhotelan 

  Meskipun tidak semua hotel mempunyai bagian pemasaran dan penjualan yang 

formal yang banyak tergantung kepada tingkat dan kelas hotelnya, namun setiap perusahaan 

pasti mempunyai dan melaksanakan berbagai elemen penting yang terdapat dalam aktivitas 

yang terdapat dalam bagian pemasaran dan penjualan yang bertujuan utama untuk membuat 

para tamu atau pelanggan baik yang baru maupun yang lama tertarik untuk kembali 

menggunakan fasilitas hotel tersebut secara terus menerus. Marketing suatu Hotel memiliki 

tujuan dan fungsi dasar sebagai berikut:  

1.Membantu Manajemen untuk menginformasikan dan memasarkan secara teratur 

dan effective serta effisien kepada public: internal (dalam organisasi) dan publik eksternal 

(luar organisasi) dengan menyediakan informasi yang jujur-akurat dalam format yang mudah 

dimengerti sehingga potential market segments yang diharapkan oleh suatu Hotel akan secara 

mudah mengerti akan Hotel tersebut secara umum beserta semua produk, sarana dan 

prasarananya dan pelayanannya dengan harapan Citra baik Hotel tersebut akan muncul dan 

produk-produknya akan menjadi pilihan potential market segments, sehingga secara tepat 

sasaran manajemen Hotel untuk mencapai pasar bisa segera dicapai dengan baik dan efisien. 

 2. Menciptakan segala ide-ide baru secara teratur dan terus menerus tentang inovasi 

dan produk-produk barunya untuk disampaikan ke potential market segments secara teratur 
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dan konsisten: misalnya Rooms, Food & Beverage atas originalitas, keunikan produk 

termasuk harganya serta keuntungan-keuntungan lainnya yang ditawarkan sehingga menarik 

existing dan potential market segments memutuskan untuk menikmati atau membelinya 

untuk jangka pendek, menengah dan jangka panjang. 

 

 Sales suatu Hotel memiliki tujuan dan fungsi dasar sebagai berikut:  

1. Membantu Manajemen untuk menjual seluruh produk yang disediakan suatu Hotel, hal ini 

merupakan aktivitas lanjutan dari marketing Department berupa transaksi-transaksi penjualan 

secara maksimum sehingga tujuan Manajemen Hotel untuk mendapatkan penjualan dan 

pemasukan keuangan bisa tercapai sesuai dengan yang sudah ditetapkan atau di targetkan dari 

waktu ke waktu secara kerkesinambungan, dan keberhasilan suatu Hotel untuk memperoleh 

keuntungan bagi pemilik Hotel dan menyejahterakan karyawannya bisa terlaksana. 

Bauran pemasaran (Marketing Mix) yang  diterapkan di departemen marketing PT 

Grahawita Santika 

 Product (produk) : Produk yang dimiliki oleh PT Grahawita Santika antara lain,  

Santika Indonesia Hotels & Resorts memiliki tiga brand, yaitu : Hotel Santika 

Premiere yang merupakan hotel bintang 4, Hotel Santika yang merupakan hotel 

bintang 3, dan Amaris Hotel yang merupakan hotel bintang 2. The Royal Collection 

memiliki dua brand, yaitu : The Samaya yang saat ini berlokasi di Seminyak & Ubud 

– Bali dan The Kayana yang berlokasi di Seminyak – Bali. The Royal Collection 

merupakan Luxury Boutique Villa 

 Price (harga) : Harga yang ditawarkan PT Grahawita Santika untuk tiap brand yang 

dimilikinya bervariasi, antara lain untuk Hotel Santika Premiere standart room 

berkisar antara 800 ribu-1,5 juta rupiah. Hotel Santika berkisar antara 400 ribu- 800 

ribu rupiah. Amaris Hotel berkisar antara 300 ribu – 600 ribu rupiah.  Sedangkan 

untuk brand The Royal Collection harga yang ditawarkan cukup tinggi yakni sebesar 

2juta++/malam. 

 Place (tempat, termasuk juga distribusi) : Produk hotel yang dimiliki oleh PT 

Grahawita Santika hampir tersebar diseluruh indonesia yang memudahkan pelanggan 
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setia Santika untuk selalu menggunakan produk Santika. Saat ini  Hotel Santika 

Premiere yang hadir di kota : Bali, Jakarta, Jogja, Malang, Semarang dan Manado. 

Lalu Hotel Santika kini hadir di kota : Bandung, Bali, Bogor, BSD City – Serpong, 

Balikpapan, Bangka, Cirebon, Makassar, Semarang, Surabaya, Tasikmalaya dan 

Pontianak. Dan juga  Amaris Hotel yang tersebar di 11 kota yaitu Ambon, Tangerang 

(Bandara), Banjarmasin, Bandung, Bali, Jakarta, Palangkaraya (Kal-Sel), Makassar, 

Pekanbaru, Semarang, dan Bogor. Sedangkan The Royal Collection yaitu The 

Samaya yang saat ini berlokasi di Seminyak & Ubud – Bali dan The Kayana yang 

berlokasi di Seminyak – Bali. 

 Promotion (promosi) PT Grahawita Santika menggunakan berbagai konsep marketing 

yang ada di IMC, seperti direct marketing, sales promotion, public relations, personal 

selling, advertising, publicity, event/sponsorship dan juga interactive marketing. Yang 

penerapan lebih jelasnya akan dijelaskan pada bagian selanjutnya. 

 People untuk mendukung aktivitas pekerjaan yang dilakukan dalam PT Grahawita 

Santika maupun seluruh unit-unit hotel yang dikelolanya, perusahaan menggunakan 

orang-orang yang ahli dalam bidangnya masing-masing dengan seleksi yang ketat 

sebelum menjadi karyawan santika dan diberikan pendidikan sesuai standar PT 

Grahawita Santika. 

 

 Physical evidence (bukti fisik) dalam setiap unit-unit hotel yang berada dalam 

naungan PT Grahawita Santika diberikan standar fasilitas, design, maupun seragam 

karyawan dengan kualitas internasional tetapi mencampurkan dengan tradisi lokal 

tempat hotel tersebut berada agar tercipta kenyamanan dan keserasian dengan suasana 

setempat. 

 

 Process di dalam PT Grahawita Santika proses reservasi bagi tamu diberikan 

kemudahan dengan adanya pusat revervasi di kantor pusat maupun bisa menghubungi 

langsung ke unit hotel yang dituju. Santika juga memberikan fasilitas live chat di situs 

www.santika.com yang akan memudahkan konsumen untuk bertanya seputar Santika. 

Semuanya itu diberikan agar konsumen merasa mudah dan nyaman. 
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3.5  Penerapan Integrated Marketing Communications di PT Grahawita Santika 

Pada keseharian kerja, penulis ditempatkan pada bagian marketing promotion, jadi 

penulis dapat mempelajari langsung mengenai strategi pemasaran yang dijalankan oleh 

perusahaan. Berkaitan dengan judul laporan yang telah dipilih maka penulis ingin 

menguraikan secara general mengenai pengimplementasian integrated marketing 

communication di PT Grahawita Santika. 

PT Grahawita Santika, khususnya bagian marketing mempunyai perencanaan sesuai 

dengan salah satu ide pokok IMC yaitu Komunikasi yang berintegrasi. Komunikasi disini 

tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan brand awareness atau pencitraan produk yang 

baik saja, namun juga harus dapat menimbulkan hasil penjualan yang baik. Penjualan yang 

dimaksud tentu saja tingkat occupancy hotel yang tinggi. 

PT Grahawita Santika menggunakan berbagai konsep marketing yang ada di IMC, yaitu : 

1. DIRECT MARKETING 

 PT Grahawita Santika mempunyai database konsumen yang tergabung dalam member 

SIP, dengan database tersebut maka tim marketing bisa mengirimkan penawaran-

penawaran dengan cara ―sms blast‖ kepada konsumen yang ada di database sehingga 

mereka dapat langsung mendapatkan penawaran-penawaran dari Santika, Santika juga 

mempunyai customer sevice dan pusat reservasi yang bisa langsung dihubungi di call 

center Santika yang dapat membantu konsumen untuk bertanya seputar Santika dan yang 

ingin reservasi hotel melalui telepon tanpa harus pergi ke hotel Santika. 

 

 

2. SALES PROMOTION 

PT Grahawita Santika mempunyai berbagai bentuk sales promotion yang bertujuan 

menarik konsumen dengan menawarkan penawaran-penawaran menarik, seperti program 

Santika Important Person dengan bergabung menjadi anggota SIP maka konsumen dapat 
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mendapatkan bermacam manfaat yaitu discount 10-50%dari published rate atau 5% dari 

harga paket yang berlaku juga discount 10% untuk Food and Beverage, selain itu Santika 

juga menawarkan harga promosi yang menarik untuk unit hotel terbaru yang dikeluarkan 

sehingga konsumen tertarik untuk mencoba menginap di Santika. 

3. PUBLIC RELATIONS/MPR 

PT Grahawita Santika mempunyai satu orang Public Relation di kantor pusat Santika dan 

di setiap unit hotel Santika mempunyai satu orang public relation yang melakukan 

pekerjaan yang sangat luas dan beragam, tidak hanya bertugas men-track opini publik 

saja, tetapi juga bertugas me-manage corporate brand dan menjaga reputasinya. 

―Penulis‖ melakukan kegiatan ―PR‖ 

4. PERSONAL SELLING 

PT Grahawita Santika mempunyai bagian sales marketing di kantor pusat dan di tiap unit 

hotel juga mempunyai sales marketing sendiri yang bertugas memasarkan kepada 

konsumen Santika dengan bertemu langsung untuk memperkenalkan produk dari Santika. 

Bagian sales marketing biasanya menawarkan paket-paket meeting untuk perusahaan atau 

departemen pemerintah dalam skala yang cukup besar, apabila hanya ingin memesan 

kamar maka konsumen Santika bisa langsung menghubungi bagian reservasi. 

 

 

5. ADVERTISING 

Advertising yang dilakukan oleh PT Grahawita Santika sudah cukup banyak,  

Advertising biasanya dilakukan di Koran atau  Majalah yang menampilkan display ad 

dari brand Santika Indonesia Hotels & Resorts. Setiap Minggunya yaitu di hari Selasa, 

Santika selalu memasang iklan di koran Kompas,selain itu Santika juga memasang iklan 

di berbagai majalah dalam maupun luar negeri. 

Media advertising melalui billboard juga dilakukan oleh Santika yang memasang 

billboard di jalan-jalan strategis yang dapat menarik perhatian konsumen. 
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Santika juga mempunyai website resmi yaitu www.santika.com dan 

www.amarishotel.com yang didalamnya terdapat bermacam informasi mengenai hotel 

dan terhubung dengan social media yang dimiliki oleh Santika yaitu Facebook, Twitter, 

dan Youtube. Semua ini dilakukan untuk meningkatkan brand awareness bagi konsumen. 

6. PUBLICITY 

Publicity yang dilakukan oleh PT  Grahawita Santika sendiri dilakukan  dengan cara 

menaruh tulisan-tulisan untuk dipublikasikan mengenai Santika di koran-koran maupun 

majalah yang ada di Indonesia maupun luar negeri, selain itu Santika juga mempunyai 

kerjasama dengan koran-koran online untuk menaruh tulisan-tulisan untuk 

dipublikasikan.  

7. EVENTS/SPONSORSHIP 

Event marketing juga dilakukan oleh PT Grahawita Santika untuk mempromosikan brand 

yang dimilikinya untuk tahun 2011 ini Santika telah mengikuti event-event besar seperti 

Indonesia Internasional Motor Show 2011, KG Fair 2011, dan Indonesia Travel and 

Holiday Fair 2011. 

Sponsorship yang dilakukan oleh PT Grahawita Santika juga cukup banyak, seperti 

mensponsori acara Koferensi Nasional 1 KBK, RAT 2010 Koperasi Media Asri, Konser 

Erwin Gutawa, Himals4 Golf Tournament for Charity , dan lain-lain. 

8. INTERACTIVE MARKETING 

Interactive marketing disini lebih tertuju kepada bagaimana PT Grahawita Santika 

berinteraksi dengan konsumennya, dengan adanya fasilitas live chat dalam situs 

www.santika.com dan adanya social media seperti facebook dan twitter yang dimiliki 

Santika diharapkan dapat membuat customer relationship management yang baik.  

Dengan semua bentuk marketing communications yang dilakukan oleh PT Grahawita Santika 

bertujuan untuk menaikkan ratio occupancy di unit-unit hotel Santika selain itu integrated 

marketing communications yang dilakukan juga bertujuan menciptakan brand awareness 

kepada konsumennya. 
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3.6  Tools IMC yang tepat untuk diterapkan di PT Grahawita Santika 

Menurut penulis tools IMC yang paling tepat dilakukan oleh PT Grahawita Santika yaitu 

melalui Advertising yang dilakukan di Koran atau  Majalah yang menampilkan display ad 

dari brand Santika Indonesia Hotels & Resorts. Terlebih lagi jika majalah tersebut adalah 

majalah khusus pariwisata yang akan lebih tepat sasaran.Selain itu media advertising melalui 

billboard juga sangat baik untuk diterapkan oleh Santika yang memasang billboard di jalan-

jalan strategis yang dapat menarik perhatian konsumen. 

Santika juga mempunyai website resmi yaitu www.santika.com dan 

www.amarishotel.com yang didalamnya terdapat bermacam informasi mengenai hotel dan 

terhubung dengan social media yang dimiliki oleh Santika yaitu Facebook, Twitter, dan 

Youtube.  

Dibandingkan dengan tools IMC lain yang ada menurut saya Advertising adalah yang 

paling tepat meningkatkan untuk brand awareness bagi konsumen dan membuat konsumen 

tertarik menjadikan unit-unit hotel yang dikelola oleh PT Grahawita Santika sebagai tempat 

menginap di saat liburan dan aktivitas pekerjaan. 

Hal positif yang penulis dapatkan selama melakukan praktek kerja magang : 

Penulis dapat mempelajari sistem marketing yang ada di industri perhotelan, karena 

penulis banyak melakukan langsung aktivitas marketing yang diterapkan di PT Grahawita 

Santika. Penulis juga mendapatkan keahlian menulis artikel dengan baik karena terbiasa 

mengerjakan press release, tutur kata berbicara yang baik, cara menggunakan Microsoft  

Office Outlook, cara memfotocopy dan fax, lalu mengerti bagaimana pentingnya kerja tim 

dalam menyelesaikan pekerjaan dan masih banyak lagi hal positif yang penulis dapatkan 

selama melaksanakan praktek kerja magang. Selama melaksanakan praktek kerja magang di 

PT Grahawita Santika penulis merasakan rasa kekeluargaan yang terjalin sesama karyawan 

dan atasan yang tidak membedakan posisi penulis sebagai karyawan magang dengan 

karyawan lainnya. 
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