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ABSTRAK 

Strategi Marketing Public Relations dalam Mempromosikan Hotel Baru: 

Studi Kasus Hotel Santika Premiere Beach Resort Belitung 

Oleh: Devina Anjelia (14140110220) 

Marketing Public Relations termasuk ruang lingkup Public Relations yang 

secara spesifik dilakukan untuk menunjang marketing objectives, baik untuk 

produk maupun jasa. Marketing Public Relations dianggap sebagai cara efektif 

untuk melakukan promosi terhadap produk baru di berbagai industri, salah 

satunya adalah industri perhotelan. Hotel Santika Premiere Beach Resort 

Belitung yang tergolong sebagai hotel baru juga menggunakan  Marketing 

Public Relations untuk memperkenalkan cabang hotel tersebut dengan harapan 

bisa menarik banyak pengunjung dari dalam dan luar negeri. Hal ini menarik 

karena hotel ini berada pada salah satu pulau kecil di Indonesia dan memilih 

Marketing Public Relations untuk berpromosi di saat kompetitor lainnya 

berkutat dengan berbagai bentuk promosi yang lain.   

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan 

Marketing Public Relations dalam mempromosikan Hotel Santika Premiere 

Beach Resort Belitung. Penelitian ini menggunakan konsep Marketing, Public 

Relations, Marketing Public Relations dengan Whalen’s 7-Step Strategic 

Planning Process, promosi, dan hubungan antara Marketing Public Relations 

dan Promosi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan 

paradigma post-positivisme dan metode penelitian berupa studi kasus. Teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi, serta 

studi pustaka dan dokumentasi.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Marketing Public Relations yang 

dijalankan oleh tim promosi hotel diterapkan tanpa menyampaikan pesan 

promosi secara khusus dan tanpa evaluasi keseluruhan sebagaimana teori 

Whalen’s 7-Step Strategic Planning Process.  

 

Kata Kunci: Marketing, Public Relations, Marketing Public Relations, Promosi, 

Hotel Santika Premiere Beach Resort Belitung.  
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ABSTRACT 

Marketing Public Relations Strategy in Promoting New Hotel: 

A Case Study on Hotel Santika Premiere Beach Resort Belitung 

by: Devina Anjelia (14140110220) 

 

The Marketing Public Relations including the scope of Public Relations 

that specifically used to support the marketing objectives, both for the products 

and services. Marketing Public Relations is regarded as an effective way to 

promote new products in a variety of industries, one of them is the hospitality 

industry. Hotel Santika Premiere Beach Resort Belitung is a new hotel which 

also use Marketing Public Relations for introducing that hotel to attract a lot of 

visitors from domestic and foreign countries. This is interesting because the hotel 

is located on one of small islands in Indonesia and choose Marketing Public 

Relations for promotion while other competitors struggling with other forms of 

promotion.  

  This thesis aimed to observe how promotional team of Hotel Santika 

Premiere Beach Resort Belitung used the Marketing Public Relations to promote 

the hotel. The paper also use the concept of Marketing, Public Relations, 

Marketing Public Relations with Whalen’s 7-Step Strategic Planning Process, 

promotion, and the relationship between Marketing Public Relations and 

promotion. It used the qualitative approach with the paradigm of post-positivism, 

and case study as research methods. The techniques that  used to collect the data 

are by in-depth interviews, observation, literature, and documentation.  

  The findings show that promotional team of Hotel Santika Premiere Beach 

Resort Belitung have used Marketing Public Relations without specific 

promotional message and without comprehensive evaluation as described in 

Whalen’s 7-Step Strategic Planning Process. 

 

 Key words: Marketing, Public Relations, Marketing Public Relations,   Promosi, 

Hotel Santika Premiere Beach Resort Belitung.  
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 BAB 1  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Secara transparan masyarakat saat ini sudah sangat selektif dalam menerima 

konten dari berbagai sumber, terutama iklan yang sifatnya membujuk mereka untuk 

membeli produk/jasa tertentu. Pemasaran produk/jasa dengan mengandalkan iklan 

dianggap tidak efektif dan tidak cukup mempersuasi konsumen yang telah 

teredukasi. Faktor krusial yang membuat rendahnya efektivitas iklan adalah 

kredibilitas sehingga perusahaan bisa mengatasi hal ini dengan menggunakan 

Public Relations sebagai alat persuasif  selain iklan  (Seitel, 2017, p. 217).  

Public Relations dinilai lebih kredibel karena bisa menggandeng para 

jurnalis untuk meliput produk/jasa mereka atas dasar berita baru sedangkan pesan 

promosi dalam iklan selalu dikontrol oleh pengiklan (Theaker, 2012, p. 14).Dalam 

bauran pemasaran, Public Relations menjadi suatu keharusan yang digunakan 

untuk memasarkan produk dari sebuah organisasi. Third party endorsement sebagai 

salah satu taktik Public Relations juga turut menyampaikan informasi tentang 

produk yang menjadi bagian dari marketing effort (Broom dan Sha, 2013, p. 81).  

Dengan terlibatnya Public Relations dalam ranah Marketing sering kali 

membuat fungsi Public Relations dan Marketing saling berbenturan dan sulit untuk 

dibedakan. Dihadapkan dengan ketatnya persaingan industri, pemasaran produk 

tidak hanya dijalankan untuk mencari keuntungan semata melainkan aspek penting
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 jangka panjang yang dibentuk oleh Public Relations. Hal tersebut tak lain adalah 

brand image dan reputasi yang berkorelasi langsung pada penjualan yang 

menghasilkan keuntungan bagi perusahaan (Davis, 2007, p. 131). Tujuan ini pun 

sejalan dengan fungsi utama Public Relations yaitu membangun dan 

mempertahankan suatu brand dengan citra yang baik sehingga bisa mendapatkan 

penerimaan dan hospitable environment dari para stakeholder. Citra dan reputasi 

yang positif menjadi tolak ukur penting bagi perusahaan untuk bertahan di era 

modern saat ini.   

Penerapan fungsi Public Relations dianggap bisa menuntun perubahan 

sikap dan perilaku pada konsumen. Kemudian, keterlibatan pihak lain dalam 

implementasinya turut berkontribusi dalam menstimulasi penjualan produk/jasa 

serta mengangkat brand sebagai pilihan terbaik untuk konsumen. Public Relations 

dapat berkontribusi pada empat marketing objectives di antaranya awareness, 

credibility, stimulation of the sales force and dealers, and holding down promotion 

costs (Davis, 2007, p. 131). Berangkat dari dasar ini, dikenallah kosep Marketing 

Public Relations.   

Marketing dan Public Relations pada kenyataannya saling membutuhkan. 

Hal ini direfleksikan melalui definisi sederhana Marketing Public Relations sebagai 

strategi dan teknik Public Relations untuk mencapai tujuan marketing. Marketing 

Public Relations dijelaskan oleh Kotler sebagai kumpulan program yang dirancang 

untuk memperbaiki, merawat, atau melindungi citra perusahaan atau produk. 

Marketing Public Relations diterapkan dalam bentuk publiaksi, event, exhibitions, 

pembuatan press release, negosisasi, kepedulian kepada komunitas, serta tanggung 
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jawab sosial. Marketing Public Relations yang digunakan oleh Public Relations 

untuk mempromosikan produk/jasa bisa membantu terbentuknya awareness yang 

disampaikan melalui informasi dan konten yang mengedukasi (Theaker, 2012, p. 

12). Peran lainnya adalah untuk memfasilitasi komunikasi dan membangun 

hubungan antara konsumen, perusahaan, dan merek.   

Keefektifan Marketing Public Relations dalam meningkatkan penjualan 

melalui pembangunan citra membuat berbagai industri mengandalkannya sebagai 

promotional tools untuk produk maupun jasa. Marketing Public Relations biasanya 

digunakan untuk berbagai tujuan, seperti membangun brand awareness, 

rebranding, mempertahankan brand image, dan mengelola reputasi merek.  

Menurut Harris dan Whalen (2006, p. 6), Marketing Public Relations juga bisa 

digunakan untuk mempromosikan/memperkenalkan produk dan jasa yang ternilai 

baru. Kegiatan promosi yang dimaksud adalah promosi dalam berbagai industri, 

termasuk industri hospitality yang belakangan ini sedang mengalami 

perkembangan pesat dan sangat kompetitif.  

Industri hospitality adalah industri yang kegiatannya berhubungan dengan 

keramah-tamahan dan pelayanan. Di Indonesia sendiri, industri hospitality 

mengalami banyak kemajuan, terutama dalam perhotelan dan pariwisata. 

Penerapan Marketing Public Relations terhitung penting dalam industri perhotelan 

termasuk dalam mempromosikan hotel baru, di mana tak hanya publisitas di media 

mainstream (koran, radio, dan televisi) saja yang digunakan tetapi juga  third party  

lainnya, seperti dimuat dalam artikel travel dan bisnis online, jejaring sosial, blog, 

vlog dan lain sebagainya. Di sisi lain, Public Relations Hotel perlu melakukan 
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serangkaian kegiatan yang mengundang perhatian publik, baik dengan mengadakan 

special event, grand opening, ground breaking ceremony, maupun charity (Luciani, 

2008, para. 6). 

Pesona alam dan budaya Indonesia menjadi daya tarik bagi para wisatawan 

lokal maupun mancanegara untuk berkunjung. Industri pariwisata dan perhotelan 

pun saling berhubungan satu sama lain, yang mana industri perhotelan menjadi 

salah satu aspek yang mendukung kemajuan pariwisata dan sektor pariwisata 

sendiri turut berimplikasi dalam menyumbang potensi dan optimisme dalam 

industri perhotelan.  

Sektor pariwisata Indonesia secara konsisten terus menunjukkan angka 

kenaikan yang mengesankan setiap tahunnya. Pada tahun 2015, terdapat 

peningkatan jumlah wisatawan sebesar 10,4 juta yang kemudian tembus mencapai 

12 juta di tahun 2016, dan pada bulan Agustus 2017, Indonesia sudah bisa menarik 

200 juta wisatawan nusantara (wisnus) (CNN Indonesia, 2017, para. 9-10). 

Peningkatan tersebut berdampak pada bertambahnya jumlah hotel baru di Indonesia 

di tahun 2017. Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa terdapat 2.350-

an hotel berbintang dan 16.000 hotel nonbintang di Indonesia pada tahun 2017 

(Kusumaningrum, 2017, para. 2).  

Dari sekian banyak destinasi wisata di Indonesia, Jokowidodo selaku 

Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia mengeluarkan istilah 10 Bali Baru 

sebagai destinasi prioritas pada 6 November 2015.  

“Ke-10 Destinasi Prioritas itu antara lain Danau Toba Sumatera Utara, 

Tanjung Kelayang Bangka Belitung, Tanjung Lesung Banten, Kepulauan 

Seribu DKI Jakarta, Borobudur di Joglosemar (Jogja-Solo-Semarang), 
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Bromo-Tengger-Semeru Jawa Timur, Mandalika di Lombok, Komodo 

Labuan Bajo NTT, Wakatobi Sulawesi Tenggara dan Morotai di Maluku 

Utara.” (Farhan, 2017, para. 10). 

Istilah ini berhasil mendatangkan dampak yang signifikan terhadap jumlah 

wisatawan pada 10 destinasi tersebut. Destinasi yang turut merasakan dampak ini 

adalah Belitung. Dilansir dari Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung, semenjak 

Belitung ditunjuk sebagai salah satu destinasi prioritas, tercatat adanya kenaikan 

jumlah wisatawan asing sebesar 62,12% dan 15,67% untuk wisatawan nusantara, 

di mana jumlah keseluruhan kunjungan wisatawan sebanyak 292.885 orang dari 73 

negara di seluruh dunia (Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung, 2017, para. 2-3).  

Belitung memiliki keindahan bahari dan keunikan di setiap bagian 

wilayahnya. Di bagian barat terdapat traditional tourism, landscape tourism, dan 

view tourism sedangkan di babagian timur terdapat cultural tourism dan 

educational tourism. Belitung pertama kali dipopulerkan melalui novel dan film 

Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Pasca ditayangkannya film Laskar Pelangi di 

berbagai bioskop di kota-kota besar, terjadi peningkatan kunjungan wisatawan ke 

Belitung sebesar 1.8%. Sejak saat itu, Belitung dijuluki sebagai negeri Laskar 

Pelangi dan tetap digunakan hingga saat ini (Yustiana, 2015, para. 2).  

Korelasi yang erat antara jumlah wisatawan dan jumlah pengunjung hotel 

membuat pengembang industri perhotelan menjadikan jumlah wisatawan sebagai 

acuan untuk mereka membangun hotel baru ataupun memperluas pangsa pasar 

dengan menambah cabang baru. Hal ini pun diterapkan oleh Santika Indonesia 

Hotel and Resort dengan menghadirkan Hotel Santika Premiere Beach Resort 

Belitung dengan konsep nyaman dan mewah bagaikan surga di Belitung. Hotel 
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Santika Premiere Beach Resort Belitung sendiri merupakan Hotel Santika Premiere 

ke 11 atau hotel ke 106 dalam grup Santika Indonesia Hotels and Resorts yang 

resmi dibuka pada 28 Oktober 2017. Hotel ini terletak di Jalan Pantai, Dusun Ulu, 

Sijuk yang dekat dengan tempat-tempat wisata populer seperti Pantai Tanjung 

Tinggi, Pulau Lengkuas, Pantai Tanjung Kelayang dan lain sebagainya. Hotel kelas 

atas dengan perpaduan khas Indonesia ini terdiri 128 kamar dan 1 villa  dengan 

pemandangan langsung ke pantai. Selain itu, terdapat meeting room dan ballroom 

sebagai alternatif tempat untuk perayaan ulang tahun, rapat tahunan, ataupun 

product launching. Tersedia pula restoran, lounge, fitness centre, dan spa sebagai 

fasilitas di  Hotel Santika Premiere Beach Resort Belitung (Agmasari, 2017, para. 

5-7).  

Pihak Santika Indonesia Hotel and Resort secara tak langsung dihadapkan 

dengan beberapa kompetitor yang sudah beroperasi dan dikenal sejak lama. 

Kompetitor yang paling dekat secara konsep dan fasilitas dengan Hotel Santika 

Premiere Beach Resort Belitung adalah Arumdalu Private Resort dan Lor In 

Belitung Hotel and Resort. Kedua hotel ini tentunya sudah sangat dikenal oleh 

masyarakat lokal serta sudah pernah dikunjungi oleh para wisatawan. Hal ini 

menjadi tantangan bagi Hotel Santika Premiere Beach Resort Belitung agar bisa 

menerapkan kegiatan promosi dengan tepat. 

Dikutip dari success story CM Communications (2018), Armenia Marriott 

Hotel dan Topnotch Resort Vermont telah menggunakan Marketing Public 

Relations dalam aktivitas promosi. Armenia Marriott Hotel  merupakan bintang 
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empat yang berada di Armenia ini menggunakan Hotel ini melakukan promosi 

dengan bekerja sama dengan Armenian Tourism Development Agency dan  

Marriott International mengirimkan 30 wartawan kelas atas untuk menghasilkan 

liputan media. Strategi ini menghasilkan berita ini masuk sebagai feature utama 

yang didistribusikan melalui Copley News Service dengan cakupan yang signifikan 

bagi Armenia dan hotel tersebut.  

 Topnotch Resort Vermont menjalankan Marketing Public Relations   

melalui kampanye , yang mana dalam rangkaian kegiatan ini terdapat kontes “Safari 

Vermont”. Satu pemenang (maksimal untuk lima tamu) akan mendapatkan 

pengalaman liburan utama senilai $10.000,00.  Setiap saluran sosial (Facebook, 

Twitter, Pinterest, Instagram, G+) dioptimalkan untuk menyukseskan kontes ini. 

Kampanye ini berhasil mendapatkan coverage yang berkaitan dengan topik gaya 

hidup. Taktik ini menghasilkan tiga juta tayangan sosial media yang mana 

menggandakan komunitas Facebook yang ditargetkan serta menghasilkan hampir 

3.000 entry untuk Safari Vermont dan tentunya peningkatan tamu secara signifikan.  

Marketing Public Relations yang menarik juga dijalankan oleh 

Pennsylvania Tourism Office pada tahun 2005 dengan menggalangkan kampanye 

“Real People, Real Roadtrips” Enam pasangan terpilih diberikan uang saku 

perjalanan untuk menempuh tiga perjalanan yang mereka sukai tanpa ketentuan. 

Kemudian, setiap pasangan tersebut wajib memposting blog mengenai perjalanan 

mereka. Hasil dari kampanye ini adalah mendapatkan liputan berita yang luas dan 

membantu peningkatan site traffic (Luciani, 2008, para. 12).  
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Belajar dari kesuksesan Marketing Public Relations di bidang hospitality, 

Hotel Santika Premiere Beach Resort Belitung pun turut melakukan promosi 

melalui Marketing Public Relations. Aktivitas Marketing Public Relations juga 

mereka jalankan dengan cukup komprehensif dari sebelum hingga sesudah 

peresmian Hotel Santika Premiere Beach Resort Belitung. Kurang dari dua bulan 

setelah peresmian yang sekaligus bertepatan dengan akhir tahun, Hotel Santika 

Premiere Beach Resort Belitung telah berhasil mencapai fully book untuk setiap 

kamar hotel. Namun, aktivitas promosi melalui Marketing Public Relations  tidak 

terhenti dalam waktu singkat agar semakin banyak wisatawan yang tahu dan tertarik 

untuk menginap di Hotel Santika Premiere Beach Resort Belitung.  

Berdasarkan uraian di atas, bisa dipahami bahwa penerapan Marketing 

Public Relations cukup sering digunakan pada industri hospitality. Begitu pula 

dengan Hotel Santika yang menggunakan Marketing Public Relations untuk 

mempromosikan Hotel Santika Premiere Beach Resort Belitung agar dikenal dan 

menjadi hotel pilihan di Belitung.  Kemudian, hotel-hotel lain di Belitung kurang 

menggunakan Marketing Public Relations untuk mempromosikan hotel mereka dan 

apabila melibatkan Marketing Public Relations pun tidak dijalankan secara optimal. 

Oleh karena itu, penulis semakin tertarik untuk menganalisis strategi pihak Hotel 

Santika Premiere Beach Resort Belitung dalam mengimplementasikan Marketing 

Public Relations.  
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1.2  Rumusan Masalah 

 Berangkat dari latar belakang yang dipaparkan di atas, di mana Thomas dan 

Whallen menyatakan bahwa penggunaan Marketing Public Relations memiliki 

keunggulan untuk mempersuasi secara kredibel termasuk mempromosikan produk 

ataupun jasa yang ternilai baru. Begitu pula dengan Hotel Santika Premiere Beach 

Resort Belitung yang merupakan hotel baru turut melakukan aktivitas promosi 

dengan menggunakan Marketing Public Relations.  

Hotel Santika Premiere Beach Resort Belitung menjalankan serangkaian 

kegiatan Marketing Public Relations dengan komprehensif, yang mana dilakukan 

dengan melibatkan dukungan pihak ketiga seperti media massa, media online dan 

lain sebagainya. Dalam implementasinya, program promosi dirancang sekaligus 

untuk membentuk citra positif  Hotel Santika Premiere Beach Resort Belitung yang 

secara tak langsung bisa menarik target pasar untuk menginap di hotel tersebut. 

Maka dari itu, penulis bermaksud untuk menganalisis bagaimana implementasi 

strategi Marketing Public Relations yang dijalankan pihak Hotel Santika Premiere 

Beach Resort Belitung untuk promosi guna mencapai marketing objective.  

1.3 Pertanyaan Penelitian 

 Berdasarkan permasalahan di atas, maka muncul pertanyaan yang ingin 

dianalisis oleh penulis, yaitu bagaimana penerapan Marketing Public Relations 

dalam mempromosikan Hotel Santika Premiere Beach Resort Belitung? 
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1.4  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui 

penerapan Marketing Public Relations dalam mempromosikan Hotel Santika 

Premiere Beach Resort Belitung. 

1.5  Kegunaan Penelitian 

1.5.1 Kegunaan Akademis 

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam 

kajian Marketing Public Relations pada industri perhotelan. Selain itu, 

bisa juga dijadikan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya.  

1.5.2 Kegunaan Praktis  

  Penelitian ini berusaha memberikan analisis ilmiah, kritik, dan 

saran mengenai penerapan Marketing Public Relations dalam 

mempromosikan Hotel Santika Premiere Beach Resort Belitung. 

1.6  Keterbatasan Penelitian 

Strategi Marketing Public Relations dalam penelitian ini dianalisis  dengan 

berfokus pada teori Whalen’s 7-Step Strategic Planning Process sehingga teori di 

luar itu tidak menjadi acuan dalam penelitian ini. 
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BAB II 

KERANGKA TEORI 

 

2.1 Penelitian Terdahulu  

 Dalam mendukung penelitian ini, penulis merujuk pada dua penelitian 

terdahulu dengan topik serupa untuk membuat kerangka penelitian. Penelitian 

terdahulu pertama adalah “Strategi Marketing Public Relattions Kusuma Sahid 

Hotel Surakarta Tahun 2012” oleh Candra Dewi Aryati di Universitas 

Muhammadiyah Surakarta pada 2012. Penelitian ini memiliki latar belakang yang 

memandang bahwa peran Public Relations sangat penting dalam menghadapi 

persaingan bisnis dalam industri perhotelan, terlebih untuk menarik kunjungan 

wisatawan. Marketing Public Relations dijalankan dengan tujuan meningkatkan 

kepercayaan publik dan menyampaikan pesan khusus pada wisatawan sehingga 

bisa tertarik dengan Kusuma Sahid Prince Hotel Surakarta.  

 Penelitian ini menggunakan konsep Marketing Public Relations yang 

berangkat dari bauran promosi dalam Integrated Marketing Communications. 

Penelitian ini menjabarkan proses perencanaan Marketing Public Relations melalui 

Whalen’s 7-Step Strategic Planning Process. Selain itu, penelitian ini juga berfokus 

pada unsur-unsur Marketing Public Relations, di antaranya publications, events, 

news, community involment, inform and image dan lain sebagainya. Penelitian ini 

pun menggunakan pendekatan  kualitatif deskriptif dan tidak mencantumkan
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 metode penelitian dan paradigma yang jelas. Candra Dewi Aryanti mengumpulkan 

data melalui wawancara mendalam, studi pustaka, dan observasi.  

 Relevansi penelitian terdahulu pertama dengan penelitian ini adalah fokus 

penelitiannya, yaitu Marketing Public Relations untuk kegiatan promosi. Kedua,  

penelitian menilai Marketing Public Relations sebagai langkah yang tepat untuk 

memberi informasi dalam menarik perhatian publik. Kedua penelitian ini juga 

menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data dengan 

wawancara mendalam, observasi, dan studi kepustakaan. Selain itu, kedua 

penelitian ini sama-sama menggunakan hotel sebagai objek penelitiannya. 

Perbedaan kedua penelitian ini adalah Kusuma Sahid Prince Hotel Surakarta dalam 

penelitian tersebut bukan merupakan hotel baru seperti Hotel Santika Premiere 

Beach Resort Belitung. 

 Penelitian terdahulu kedua berjudul “Strategi Marketing Public Relations 

Hotel Le Meridien Jakarta dalam Melakukan Promosi Melalui Media Relations 

(Studi Kasus: Meeting Room di Hotel Le Meridien Jakarta)” oleh Diana Sari Dewi 

di Universitas Bina Nusantara pada 2012. Penelitian ini memiliki latar belakang 

yang memandang bahwa kegiatan Public Relations tidak terlepas dari publikasi di 

media sehingga hubungan baik dengan media sangat penting, termasuk untuk 

mempromosikan produk atau jasa yang ditawarkan.  

 Penelitian ini menggunakan konsep Media Relations sebagai bagian dari 

ruang lingkup kerja Public Relations. Kemudian, bauran promosi juga dikaitkan 

sebagai salah satu alat untuk mempromosikan produk baru dari Hotel Le Meridien 

Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Diana Sari 
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Dewi mengumpulkan data dengan melakukan wawancara, studi pustaka, internet, 

dan data perusahaan.  

 Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-

sama mengkaji strategi Marketing Public Relations hotel dengan pendekatan 

kualitatif deskriptif dengan  metode studi kasus. Perbedaannya adalah penelitian 

tersebut hanya menganalisis seputar media relations dalam berpromosi sedangkan 

penelitian ini tidak hanya membahas media saja melainkan cakupannya yang lebih 

luas mengenai berbagai taktik Public Relations dalam berpromosi. Perbandingan 

tiap penelitian bisa dilihat lebih jelas pada Tabel 2.1 Kajian Pustaka. 

Tabel 2.1. Kajian Pustaka 

Peneliti Peneliti 1: 

Candra Dewi Aryati 

Universitas 

Muhammadiyah Surakarta 

2012 

Peneliti 2: 

Diana Sari Dewi 

Universitas Bina 

Nusantara 

2012 

Peneliti 3: 

Devina Anjelia 

Universitas 

Multimedia Nusantara 

2018 

Judul 

Penelitian 

Strategi Marketing Public 

Relattions Kusuma Sahid 

Hotel Surakarta Tahun 

2012 

Strategi Marketing 

Public Relations 

Hotel Le Meridien 

Jakarta dalam 

Melakukan Promosi 

Strategi Marketing 

Public Relations dalam 

Mempromosikan 

Hotel Baru (Studi 

Kasus Hotel Santika 
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Melalui Media 

Relations (Studi 

Kasus: Meeting 

Room di Hotel Le 

Meridien Jakarta) 

Premiere Beach Resort 

Belitung) 

Masalah 

Penelitian 

Penelitian ini ingin 

mendeskripsikan strategi 

Marketing Public 

Relations agar masyarakat 

lebih tertarik dan 

mengetahui Kusuma Sahid 

Prince Hotel Surakarta.  

Penelitian ini ingin 

mengamati strategi 

yang dilakukan 

divisi Public 

Relations Hotel Le 

Meridien Jakarta 

dalam melakukan 

promosi meeting 

room yang ada 

melalui publikasi 

oleh media (Media 

Relations) dan 

apakah strategi 

tersebut sudah 

dijalankan dengan 

baik.  

Penelitian ini ingin 

membahas mengenai 

strategi Marketing 

Public Relations dalam 

mempromosikan Hotel 

Santika Premiere 

Beach Resort Belitung 

agar bisa dikenal dan 

menarik para 

pengunjung (tamu).  
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Tujuan 

Penelitian 

Untuk mengetahui strategi 

Marketing Public 

Relations agar masyarakat 

lebih tertarik dan 

mengetahui Kusuma Sahid 

Prince Hotel Surakarta.  

Untuk mengetahui 

strategi yang 

dilakukan divisi 

Public Relations 

Hotel Le Meridien 

Jakarta dalam 

melakukan promosi 

meeting room yang 

ada melalui publikasi 

oleh media (Media 

Relations) dan 

apakah strategi 

tersebut sudah 

dijalankan dengan 

baik. 

Untuk mengetahui 

strategi Marketing 

Public Relations dalam 

mempromosikan Hotel 

Santika Premiere 

Beach Resort Belitung 

agar bisa dikenal dan 

menarik para 

pengunjung (tamu). 

Teori dan 

Konsep 

yang 

digunakan 

Komunikasi, Strategi 

Komunikasi Korporat, 

Peran Public Relations, 

IMC, dan Marketing 

Public Relations. 

Komunikasi 

Pemasaran, Public 

Relations, Peran 

Public Relations, 

Media Relations, dan 

Promosi. 

Marketing, Public 

Relations, Marketing 

Public Relations, 

Promosi, serta  

Hubungan Marketing 

Public Relations dan 

Promosi.  
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Pendekatan 

dan 

Metode 

Kualitatif dengan Metode 

Studi Kasus 

Kualitatif dengan 

Metode Studi Kasus 

Kualitatif dengan 

Metode Studi Kasus 

Hasil 

Penelitian 

Kusuma Sahid Prince 

Hotel menjalankan 

Marketing Public 

Relations  pada tahun 2012 

dengan bekerja sama 

dengan pemerintah. Hal ini 

di tandai dengan 

banyaknya event yang di 

adakan di lingkungan 

hotel, yang sering di liput 

oleh media massa lokal 

(media cetak, media 

elektronik, dam media 

sosial). Sehingga hal ini 

banyak memperoleh 

kepercayaan dari publik 

eksternal.  

Strategi yang 

dilakukan divisi 

Public Relations 

Hotel Le Meridien 

Jakarta dalam 

melakukan promosi 

meeting room adalah 

media relations. 

strategi  juga 

dilakukan melalui 

media cetak seperti 

surat kabar, majalah, 

brosur, flyer dan 

media elektronik 

seperti email blast, 

social media, dan 

situs web. Strategi 

ini sudah cukup 

berjalan dengan baik, 

Belum diketahui 
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terlihat dari 

meningkatnya 

penggunaan meeting 

room di tahun 2011 

setelah 

diluncurkannya 

sustainable meeting 

package di tahun 

yang sama. 

 

2.2 Teori dan Konsep yang Digunakan 

2.2.1 Marketing 

Marketing menurut Kotler dan Armstrong (2017, p. 29) adalah 

proses sosial dimana individu atau kelompok mendapatkan apa yang 

mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan dan pertukaran nilai 

dengan yang lainnya. Dalam hal ini perusahaan melibatkan pelanggan, 

membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan, dan menciptakan 

customer value.  

Varey (2002, p. 4) menyatakan bahwa pada dasarnya marketing 

adalah menciptakan dan mempertahankan nilai tukar antara perusahaan 

dan pelanggan mereka. Kondisi tertentu juga diperlukan agar 

pertukaran bisa berlangsung, dimana masing-masing pihak harus: 
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a) Memiliki sesuatu yang bernilai untuk pihak lain 

b) Mampu mengomunikasikan penawaran 

c) Mampu menyediakan penawaran 

d) Percaya bahwa tepat untuk melakukan penjualan dengan pihak lain 

e) Keuntungan yang ditawarkan cukup untuk mengimbangi usaha dan 

resiko perusahaan. 

Menurut Peter Drucker dalam Kotler dan Armstrong (2017, p. 

29), tujuan dari marketing adalah untuk mengetahui dan memahami 

pelanggan dengan sangat baik sehingga produk dan jasa yang tersedia 

bisa terjual dengan sendirinya. Idealnya, marketing harus menghasilkan 

pelanggan yang siap untuk membeli produk ataupun jasa yang telah 

perusahaan ciptakan. Tujuan lain marketing menurut Skinner, Mersham 

dan Benecke, (2013, p. 17) adalah untuk mempromosikan produk dan 

jasa dari sebuah organisasi. 

Untuk mencapai berbagai tujuan tersebut, marketing memiliki 

konsep inti sebagai dasar. Kotler dan Armstrong (2017, p. 212) 

menjabarkan konsep tersebut sebagai berikut: 

a) Segmentation 

Segmentasi pasar adalah membagi pasar menjadi kelompok-

kelompok pembeli yang memiliki kebutuhan yang berbeda, atau 

perilaku dan siapa yang mungkin memerlukan produk atau 

program pemasaran.  
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b) Targeting 

Market Targeting adalah mengevaluasi setiap daya tarik segmen 

pasar dan memilih satu atau lebih segmen untuk dilayani. 

c) Positioning 

Positioning adalah mengatur suatu produk untuk mempunyai suatu 

ciri khas dan bagian yang relatif diinginkan untuk menyaingi 

produk-produk yang ada di dalam pikiran target konsumen.  

Dalam marketing dibutuhkan pula seperangkat alat untuk 

melibatkan pelanggan, memenuhi kebutuhan pelanggan, dan 

membangun hubungan dengan pelanggan. Seperangkat alat tersebut 

dikenal dengan istilah marketing mix. Marketing mix menurut Kotler 

dan Armstrong (2017, p. 77-78) terdiri dari empat elemen P, di 

antaranya: 

a) Product, merupakan barang dan jasa yang ditawarkan perusahaan ke 

pasar sasaran. Jasa juga termasuk dalam kategori produk yang  

dikenal dengan sebutan service products. 

b) Price, ialah jumlah uang yang harus dibayar pelanggan untuk 

mendapatkan suatu produk.  

c) Place, merupakan tempat yang memungkinkan tersedianya produk 

perusahaan untuk target konsumen.  

d) Promotion, mengacu pada segala kegiatan yang mengomunikasikan 

kelebihan produk dan membujuk target pelanggan untuk produk atau 

jasa dari perusahaan.  
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Gambar 2.1 The Four Ps of the Marketing Mix  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Kotler dan Armstrong (2017, p.78) 

Dalam industri hospitality, keempat elemen di atas disebut 

sebagai traditional marketing mix. Dimensi promotion dalam 

marketing mix mencangkup semua komunikasi yang berhubungan 

dengan pemasaran suatu produk atau jasa (Oh dan Pizam, 2008, p.64). 

Kotler dan Armstrong menyebutkan bahwa promotion terdiri atas 

advertising, personal selling, sales promotion, Public Relations, serta 

direct dan digital. Kelima tools inilah yang digunakan praktisi untuk 

menjangkau konsumen (2017, p. 403).  

 

2.2.2 Public Relations 

Menurut Public Relations Institute of Southern Africa (PRISA), 

pengertian Public Relations adalah manajemen melalui komunikasi, 

persepsi, dan hubungan strategis antara organisasi dan para pemangku 



 

21 

 

kepentingan, baik internal maupun eksternal (Skinner, Mersham, dan 

Benecke, 2013, p. 16). Definisi lain Public Relations dalam Davis 

(2007, p. 5) adalah seni dan ilmu sosial menganalisa tren, memprediksi 

konsekuensinya, memberikan nasihat kepada pemimpin organisasi, dan 

menerapkan aksi yang telah direncanakan untuk organisasi dan 

kepentingan umum.  

 “Public Relations is a distinctive management function 

which helps establish and maintain mutual lines of 

communications, understanding, acceptance, and 

cooperation between an organization and its publics; 

involves the management of problems or issues; helps 

management to keep informed on and responsive to public 

opinion; defines and emphasizes the responsibility of 

management to serve the public interest; helps management 

keep abreast of and effectively utilize change, serving as an 

early warning system to help anticipate trends; and uses 

research and sound and ethical communication techniques 

as its principal tools”. (Harlow, 1976, dikutip dalam Seitel, 

2017, p. 35). 

Definisi Public Relations di atas bila diterjemahkan adalah 

fungsi manajemen yang khas untuk membantu membangun dan 

memelihara hubungan komunikasi timbal balik, pemahaman, 

penerimaan dan kerja sama antara organisasi dan publiknya; melibatkan 

pengelolaan masalah dan isu; membantu manajemen untuk terus 

memberi informasidan responsif terhadap opini publik; mendefinisikan 

dan menekan tanggung jawab manajemen untuk melayani kepentingan 

umum; membantu manajemen untuk terus mengikuti dan 

memanfaatkan perubahan secara efektif, berfungsi sebagai system 

peringatan dini untuk membantu mengantisipasi tren; dan 
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menggunakan teknik komunikasi penelitian dan suara dan etis 

komunikasi sebagai alat utamanya. Seitel (2017, p. 34) turut 

mendukung definisi ini dengan menyebutkan “perencanaan”, 

“mendengarkan” untuk komunikasi dua arah, “karakter” dan “kinerja” 

merupakan aspek yang sangat penting bagi praktisi Public Relations.   

Menurut White (1991) dalam Davis (2007, p. 7), tujuan Public 

Relations adalah untuk mempunyai dampak terhadap  perilaku 

kelompok yang terikat dalam suatu hubungan. Sebagai praktisi, Public 

Relations menggunakan komunikasi untuk mempengaruhi perilaku. 

Sementara manfaat dari hubungan yang saling menguntungkan antara 

Public Relations dan publiknya adalah untuk menghasilkan hubungan 

yang lebih dekat untuk kepentingan komersial.  L’Etang dalam Thaker 

(2012, p. 6) menambahkan bahwa Public Relations bukan hanya 

menjalin hubungan baik dengan publik tapi juga bertanggung jawab 

pada pengelolaan reputasi.  

Dari berbagai definisi Public Relations, Skinner, Mersham, dan 

Benecke (2013, p. 24) menentukan beberapa karakteristik Public 

Relations, antara lain: 

a) It is dynamic 

 Public Relations menjalankan tugasnya dengan berbagai 

penyesuaian dan perubahan terus menerus dan konstan untuk terus 

menjaga hubungan lama dan membangun hubungan yang baru.  
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b)  It is analytical 

 Public Relations adalah proses untuk menentukan dan menganalisis 

situasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi, mengevaluasi proses 

serta memperbaikinya.  

c)  It is planned 

 Public Relations melakukan persiapan untuk menentukan sasaran 

dan tujuan dengan menganalisis masalah atau situasi yang 

disesuaikan dengan batasan waktu dan anggaran 

d)  It implies action 

 Dalam hal ini, Public Relations melaksanakan dan menerapkan 

strategi yang telah direncanakan sekalipun untuk mengatasi 

kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang berubah sehinga Public 

Relations harus proaktif dan tidak reaktif.  

e)  It requires evaluation 

 Dalam rangkaian aksinya, Public Relations mengevaluasi kinerja 

guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.  

f)  It demands adjustment 

 Public Relations harus dijalankan secara fleksibel untuk 

menyesuaikan diri dengan tujuan yang diubah, misalnya kurang 

berprestasi ataupun perubahan kebutuhan stakeholders.  

Sebagai suatu proses, Public Relations menjalankan 

serangkaian tindakan, perubahan, atau fungsi yang membawa hasil. 
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Proses ini dideskripsikan oleh John Marston dalam Wilcox, Cameron, 

dan Reber (2015, p. 177) menjadi empat tahapan, yaitu: 

a) Research, tahap ini dilakukan melalui penelitian untuk mengetahui 

masalah ataupun situasi.  

b) Action (program planning), tahap di mana dilakukan penanganan 

terhadap masalah yang telah ditemukan. 

c) Communication, tahap mengomunikasikan kepada masyarakat 

mengenai apa yang akan atau sedang organisasi jalankan. 

d) Evaluation, tahap untuk mengetahui apakan pesan telah diterima 

dengan baik oleh audiens dan juga tahu bagaimana dampaknya pada 

organisasi dan masyarakat.  

2.2.2.1  Peran dan Fungsi Public Relations 

Morris dan Goldsworthy (2008, p. 90) menyatakan 

bahwa peran Public Relations adalah sebagai perantara 

antarstaf spesialis organisasi dan khalayak yang membutuhkan 

informasi dan pesan dari organisasi. Seitel (2017, p. 46) juga 

menambahkan bahwa peran Public Relations sangat penting 

dalam membantu dan memandu manajemen dalam 

membingkai ide-ide serta membuat komitmen. Peran penting 

lainnya adalah memberikan nasihat dalam hal sikap, suasana, 

kebutuhan, dan aspirasi publik.  

Broom dan Sha (2013, p. 55) kemudian  menjabarkan 

peran Public Relations sebagai berikut:  
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a) Communication Technician 

 Sebagai communication technical, praktisi Public Relations 

tidak secara langsung mendefinisikan masalah dan 

memilihkan solusi namun mengomunikasikannya kepada 

manajeman. Selain itu, mereka adalah pihak yang diberi 

tanggung jawab untuk berkomunikasi dengan karyawan dan 

media.  

b) Expert Prescriber 

 Praktisi yang beroperasi sebagai expert prescriber berperan 

untuk mendefinisikan masalah, mengembangkan program, 

dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaannya.  

c) Communication Facilitator 

 Communication facilitator menjadi penghubung, juru bicara, 

dan mediator antara organisasi dan publiknya. Mereka juga 

mengatur komunikasi dua arah dan memfasilitasi pertukaran 

dengan menghilangkan hambatan dalam hubungan serta 

mempertahankan saluran komunikasi terbuka.  

d) Problem-Solving Process Facilitator    

 Ketika Public Relations berperan sebagai problem solving 

process facilitator, mereka berkolaborasi dengan manajer 

lain untuk mendefinisikan dan memecahkan masalah dan 

menjadi bagian dari tim strategic plan. Sebagai hasilnya, 
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pemikiran Public Relations diperhitungkan dalam 

pengambilan keputusan. 

Peran lain dari Public Relations adalah untuk 

mempromosikan produk-produk baru dan repositioning 

produk lama.  Begitu pula untuk berbagai produk dalam berita 

yang sering dikaitkan dengan Public Relations (Morris dan 

Goldsworthy, 2008, p. 6).  

Begitu pula peran Public Relations yang dipaparkan 

Davis (2007, p. 10) dalam mempersuasi, yang mana aksi-

aksinya: 

a) Commercial, bersifat komersial misalnya untuk pembelian 

produk atau jasa.  

b) Intellectual, melibatkan kesepakatan dengan argumen 

tertentu 

c) Emotional, seperti membuat komitmen untuk mendukung 

tujuan sosial.  

Fungsi utama Public Relations menurut Zerfass et al 

(2010 dalam Theaker, 2012,  p. 9) adalah:  

a) Membangun aset immaterial (reputasi, brands, budaya 

organisasi) 

b) Memfasilitasi proses bisnis (memengaruhi pilihan 

konsumen, memunculkan perhatian publik, memotivasi 

karyawan) 
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c) Menyesuaikan strategi organisasi (identifikasi 

kesempatan, integrase perhatian publik) 

d) Mengatur pergerakan (mengelola hubungan, mengelola 

krisis) 

 

2.2.3 Marketing Public Relations 

Public Relations dalam prakteknya dapat digunakan untuk 

mendukung tujuan marketing. Dalam hal ini, Public Relations bukan 

hanya bisa menstimulasi peningkatan penjualan tapi juga menciptkan, 

mempertahankan, dan meningkatkan citra produk ataupun perusahaan. 

Menurut Davis (2007, p. 131),  Public Relations berkontribusi pada 

empat marketing objectives di antaranya awareness, credibility, 

stimulation of the sales force and dealers, dan holding down promotion 

costs. Berangkat dari dasar ini, dikenallah kosep Marketing Public 

Relations.  Marketing Public Relations melakukan fungsi komunikasi 

yang menitikberatkan pada nilai tambah produk melalui kreativitas, 

kepercayaan, dan keunikan produk. 

Pengertian Marketing Public Relations menurut Harris (2006, p. 

7) adalah penggunaan strategi dan taktik Public Relations secara 

komprehensif untuk mencapai tujuan marketing yang mana bisa 

membangun kesadaran, menstimulasi penjualan, memfasilitasi 

komunikasi, dan membangun hubungan antara konsumen, perusahaan, 
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dan merek. Hal ini dilakukan dengan pemberian informasi kredibel 

sehingga bisa terpercaya. Kotler dalam Harris dan Whalen (2006, p. 7) 

menyatakan bahwa tujuan Marketing Public Relations sendiri adalah 

membangun kesadaran mengenai manfaat produk, menarik konsumen 

untuk melakukan pembelian, serta menjalankan promosi yang jauh 

lebih mempersuasi dibandingkan iklan dengan biaya yang lebih rendah.  

Dalam Moriarty, Mitchell, dan Wells (2012, p. 466) mengatakan 

bahwa Marketing Public Relations adalah satu bidang di mana iklan 

dan Public Relations saling bertumpang tindih. Belch dan Belch (2012, 

p. 569) juga menyebutkan bahwa salah satu nilai Marketing Public 

Relations pada Integrated Merketing Communications adalah 

mengenalkan produk baru dengan sedikit kontribusi iklan atau tanpa 

iklan sama sekali. Sementara itu Thomas L. Harris berpendapat bahwa 

Marketing Public Relations sebagai proses perencanaan yang 

mendorong penjualan dan berkontribusi menciptakan kepuasan 

konsumen. Hal ini yang membedakan Marketing Public Relations 

dengan pendekatan Public Relations lain yang mana fokusnya pada 

produk dan pemasaran. Namun  di sisi lain tetap menonjolkan sisi 

kredibilitas merek kepada konsumen.  

Penggunaan Marketing Public Relations dapat memberikan 

berbagai keuntungan. Beberapa keuntungan tersebut menurut Thomas 

L Harris (1999 dalam Belch dan Belch, 2012, p. 570) adalah: 

a) Cara efektif untuk mencapai pasar 
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b) Cara yang sangat tepat untuk melibatkan Public Relations 

c) Merupakan manfaat dari endorsement dan objektif pihak ketiga  

d) Menyampaikan pesan yang kredibel 

e) Mendukung program iklan dengan membuat pesan lebih kredibel 

f) Mengatasi persoalan yang terjadi 

g) Mengaburkan upaya penjualan terhadap pelanggan 

h) Meningkatkan keterlibatan media di antara pelanggan 

i) Menimbulkan pengaruh melalui para opinion leader dan 

trendsetters 

j) Dapat meningkatkan ROI (Return On Investment) 

Fungsi Marketing Public Relations pun  tidak hanya berfokus 

pada produk dan konsumen tapi lebih mengutamakan keterlibatan third 

party endorsements dari key customer influencers, seperti media berita. 

Marketing Public Relations juga dijalankan untuk membentuk Word of 

Mouth (WOM) dengan berbagai cara agar terciptanya hubungan 

konsumen dan produk secara efektif (Harris dan Whalen, 2006, p.10). 

Dennis L. Wilcox pun mengungkapkan hal serupa di mana kegiatan 

Public Relations dalam mencapai marketing objectives dilakukan 

melalui third party endorsements- melalui surat kabar, majalah, radio, 

dan televisi ataupun melalui siaran berita yang memuat produk atau 

jasa, community involvement, dan new plans dari perusahaan (2014, p. 

47).   
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Menurut Kotler (dikutip dalam Ruslan, 2012, p. 254-255), peran 

Marketing Public Relations yang diterapkan pada organisasi atau 

perusahaan dapat diuraikan sebagai berikut.  

a) Menciptakan kesadaran konsumen terhadap produk 

b) Membangun kepercayaan konsumen mengenai citra perusahaan 

atau manfaat dari produk yang ditawarkan 

c) Mendorong antusiasme melalui artikel sponsor mengenai 

kegunaan dan manfaat dari suatu produk 

d) Menekan biaya promosi iklan komersial, baik di media cetak 

maupun elektronik demi menghemat biaya 

e) Komitmen untuk meningkatkan pelayanan, termasuk upaya untuk 

mengatasi berbagai keluhan agar tercapainya kepuasan pelanggan 

f) Membantu menjalankan kampanye peluncuran produk baru 

ataupun perubahan posisi produk yang lama 

g) Mengomunikasikan aktivitas  dan program kerja yang berkaitan 

dengan kepedulian masyarakat dan lingkungan hidup agar tercapai 

publikasi positif di mata publik 

h) Membina serta mempertahankan citra perusahaan ataupun produk 

dan jasa dari segi kuantitas maupun kualitas pelayanan kepada 

konsumen.  

i) Berupaya secara profokatif saat menghadapi kejadian negatif yang 

mungkin muncul di masa yang akan datang seperti krisis dalam 

ruang lingkup internal maupun eksternal.  
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 Dampak dari Marketing Public Relations sendiri pun cukup 

efektif dalam membangun brand awareness dan brand knowledge. 

Harris dan Whalen (2006, p. 6) menguraikan ruang lingkup  Marketing 

Public Relations, diantaranya: 

a) Promosi Produk, yang merujuk pada perkenalan produk baru, 

revitalize mature product, relaunch mature product, rebranding 

mature product dan reposition mature product 

b) Pembangunan Target Pasar, yang merujuk pada pencapaian target 

pasar secara demografis, pencapaian target pasar sekunder, 

mengolah target pasar baru, memperkuat target pasar yang lemah 

dan identifikasi perusahaan serta produknya melalui ketertarikan 

khusus dari target pasar.  

c) Periklanan, yang merujuk pada memperluas jangkauan iklan, 

mengatasi resistensi konsumen terhadap iklan, terobosan baru 

dalam bidang komersial, pemberitaan awal sebelum muncul iklan 

dan membuat iklan yang newsworthy 

d) Pemasaran, yang merujuk pada pengujian konsep pemasaran, 

memperkuat kampanye promosi penjualan, menyesuaikan program 

pemasaran pada masyarakat lokal, meningkatkan kesadaran 

terhadap merek melalui judul sponsor, dan menciptakan media 

baru untuk meraih konsumen 

e) Reputasi perusahaan, yang merujuk pada pembangunan 

kepercayaan konsumen terhadap perusahaan, menggali dukungan 
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dari konsumen dengan memuat program atau produk yang sesuai 

dengan keinginan konsumen, memengaruhi para opinion leader, 

dan mempertahankan produk dari bahaya resiko dan memeroleh 

dukungan dari para penyalur 

f) Penjualan, yang merujuk pada peningkatan distribusi, memotivasi 

penjualan, dan berusaha menjadi yang paling unggul dalam retailer 

support 

2.2.3.1 Marketing Public Relations Strategic Planning Process 

Sebelum menjalankan kegiatan Marketing Public 

Relations, praktisi perlu merumuskan strategi perencanaan 

terlebih dahulu untuk memastikan objektif dapat tercapai  pada 

target yang tepat. Dikutip dalam Harris dan Whalen (2006, p. 

57-70), Patricia T. Whalen membuat model perencanaan yang 

disebut Whalen’s 7-step Strategic Planning Process yang 

digambarkan sebagai berikut. 
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Bagan 2.1 Whalen’s 7-Step Strategic Planning Process 

    Budget Input 

 

 

 Strengths Specific 

 Weakness  Measurable 

 Threats  Tied to  

 Opportunities Corporate Goals 

 

 Target Strategies 

 

 

Budget Output 

Sumber: Harris dan Whalen, 2006,  p. 57 

Step 1 : Situation Analysis  

Tahap pertama dalam Strategic Planning Process ini 

bertujuan untuk memberikan gambaran tentang perusahaan saat 

ini yang sekaligus dijadikan dasar untuk perencanaan 

selanjutnya. Selain itu, tahap ini merupakan tahap untuk 

mencari masalah yang dialami dan ingin dipecahkan oleh 

perusahaan (Harris dan Whalen, 2006, p. 58-61). Perumusan 

masalah  tersebut dilakukan tim pelaksana menggunakan 

analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat). 

Peran riset menjadi sangat penting untuk perencanaan program 

Marketing Public Relations karena program Marketing Public 

Relations harus berdasarkan pada riset pasar, kategori produk, 

1. Situation 

Analysis 

6. Tactics 

4. Targets 

2. Objectives 
3. Strategy 

5. 

Messages  

7. Evaluation 
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dan konsumen supaya bisa berjalan sesuai rencana. Riset 

terbagi menjadi dua, yaitu riset primer dan riset sekunder.  

Menurut Harris dan Whalen (2006, p. 59), riset sekunder 

perlu dilakukan sebelum riset primer. Riset sekunder merupakan 

riset yang menggambarkan kondisi persaingan yang dihadapi 

oleh perusahaan. Faktor penting yang perlu diperhatikan dalam 

memasarkan produk adalah faktor alam, sosiokultural, politik, 

teknis, dan ekonomi. Dari lima faktor itu, tim pelaksana  juga 

harus mengamati event, tren, kejadian, dan tuntutan-tuntutan 

yang dapat memengaruhi aktivitas pemasaran.  

Setelah riset sekunder, barulah dilakukan riset primer. 

Riset ini dijalankan setelah riset sekunder karena biayanya 

cenderung lebih mahal dan membutuhkan waktu lama. Riset 

sekunder ini dapat berupa penelitian kuantitatif dan kualitatif.  

Kemudian, tim pelaksana juga dapat meneliti bagaimana 

tipe pelanggan yang dilihat berdasarkan kegunaan produknya, 

ciri-ciri demografisnya, dan media massa yang sering mereka 

digunakan. Cara lain yang bisa digunakan tim pelaksana untuk 

membuat konten analisis adalah dengan mengumpulkan artikel 

dan siaran berita yang berkaitan dengan perusahaan dan 

produknya, kategori, dan persaingan yang dimuat di berbagai 

media massa. 
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Step 2: Objectives 

Pada tahap ini, tim pelaksana melakukan perumusan 

mengenai tujuan atau objektif  secara spesifik, terarah, dan 

sesuai dengan pencapaian business goals. Business goals adalah 

tujuan yang hendak dicapai oleh perusahaan dalam jangka waktu 

panjang. Kemudian, objektif Marketing Public Relations adalah 

tujuan yang hendak dicapai oleh perusahaan dalam jangka waktu 

yang pendek.  

Menurut Harris dan Whalen (2006, p. 62), objektif 

Marketing Public Relations dibagi menjadi dua, yaitu output 

objectives dan outcome objectives. Output objectives adalah 

tujuan yang mengacu pada pengukuran jumlah dan kualitas dari 

aktivitas yang dijalankan oleh Marketing Public Relations, 

bersifat jangka pendek, dan berfokus pada objek yang berwujud, 

seperti jumlah pemberitaan media, jumlah peserta suatu 

kegiatan, jumlah pertanyaan yang dihasilkan media, ataupun 

ketepatan waktu dan anggaran. Sedangkan outcome objectives 

adalah tujuan yang berfokus pada objek yang tidak berwujud 

seperti memunculkan kesadaran, mengubah sikap, dan 

mempersuasi konsumen untuk melakukan aksi, yang memiliki 

dampak signifikan pada business goals. Oleh karena itu, 

pengukuran outcome objectives memerlukan waktu yang lebih 

lama. 
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Step 3: Strategy – A Tripartite Approach  

Langkah selanjutnya adalah menentukan strategi dari 

Marketing Public Relations. Menurut Harris dan Whalen (2006, 

p. 63), strategi Marketing Public Relations adalah rencana garis 

besar yang digunakan untuk mencapai objektif dari Marketing 

Public Relations. Strategi yang dirancang akan menentukan 

jenis kampanye yang hendak dilakukan serta memberikan 

gambaran umum tentang rencana yang dilakukan untuk 

mencapai objektif  Marketing Public Relations.   

Berangkat dari  konsep Marketing Public Relations, 

Harris dan Whalen (2006, p. 40-44) mengusulkan pendekatan 

baru yaitu A Tripartite Approach untuk melaksanakan program 

dalam mencapai tujuan/goals, diantaranya: 

a)  Push Strategy 

Strategi ini menggunakan tenaga penjualan dan 

promosi sebagai kekuatan agresif untuk mendorong 

produknya sampai ke konsumen melalui sarana tertentu. 

Tools yang digunakan dalam strategi ini meliputi trade show 

communications (publikasi khusus, sponsored meetings), 

newsletter spotlighting, publisitas cetak, dan artikel publikasi 

penjualan (merchandise), serta storytelling melalui 

wawancara.  
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b) Pull Strategy 

Strategi ini membutuhkan biaya yang cukup besar 

untuk membuat iklan dan promosi guna menghasilkan 

permintaan konsumen. Strategi ini bisa digunakan untuk 

meraih konsumen melalui media massa maupun khusus, 

media tours, event sponsorship, dan lain sebagainya. 

c) Pass Strategy 

Strategi ini digunakan sebagai upaya untuk 

memengaruhi atau menciptakan opini publik yang positif 

untuk menguntungkan perusahaan. Dalam penerapannya, 

pass strategy tidak hanya melibatkan produk atau jasa yang 

ditawarkan, tetapi juga memandang citra dan reputasi 

perusahaan sebagai aspek penting untuk memenangkan hati 

konsumen. 

Tabel 2.2  Strategi Push, Pull, dan Pass dalam Marketing Public Relations 

Strategy Target PR Type Tools 

PUSH Sales Force 

Dealers 

Distributors Retailers 

MPR Trade Shows 

Trade Publicity 

Reprints 

Publications 
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PULL Consumer/ End User MPR Media Events 

Media Tours 

Story Placement 

Product Placement 

Teleconferences 

Exhibits 

Websites 

Demonstration 

Sampling 

Surveys 

Newsletters 

PSAs 

Symposia 

Publications 

PASS Gatekeepers 

Public Interest Groups 

Government 

Community Leaders 

Other Influencers 

Consumers as Publics 

CPR 

 

MPR 

Assessing Issues 

Advising Action 

Communication 

 

Charity Tie-ins 

National 

Sponsorships 

Local 

Sponsorships 

Sumber: Harris dan Whalen, 2006,  p. 43 

Penulis menggunakan tiga pendekatan tersebut untuk 

mengkaji penerapan strategi Marketing Public Relations Hotel 

Santika Premiere Beach Resort Belitung. 

Step 4: Targets  

Pada tahap ini, target terbagi menjadi dua jenis, yakni 

target primer dan target sekunder. Setelah kedua target 

ditentukan, hal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi 

karakteristik utama dari setiap target yag ingin dituju, seperti 

gaya hidup, kepercayaan, nilai, minat, dan lain sebagainya. 
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Step 5:  Messages  

Tahap selanjutnya adalah menentukan pesan yang 

hendak disampaikan kepada audiens. Pesan ini harus 

mempunyai insight yang dalam agar berhasil untuk 

mempersuasi. Menurut Harris dan Whalen (2006, p. 68), untuk 

menentukan pesan yang ingin disampaikan, tim pelaksana harus 

memahami karakteristik dari masing-masing target audiens 

untuk memahami kebutuhan mereka. Dengan adanya relevansi 

antara karakteristik audiens dan kebutuhannya, pesan tersebut 

akan dinilai penting dan bermanfaat bagi mereka.   

Step 6: Tactics  

Tahap keenam adalah merumuskan taktik. Menurut 

Harris dan Whalen (2006, p. 69), dalam tahap ini, tim pelaksana 

merancang berbagai taktik dengan tujuan mendapat publikasi 

dari media massa. Secara spesifik, setiap taktik akan dianalisis 

menggunakan beberpa konsep yang digunakan untuk menarik 

perhatian media dan konsumen terhadap produk dan jasa baru 

ataupun yang sudah ada sejak lama (Harris dan Whalen, 2006, 

p. 110). 

Step 7: Evaluation  

Tahap terakhir dalam pelaksanaan kegiatan Marketing 

Public Relations adalah evaluasi, yang dilakukan untuk 

mengetahui apakah objektif dari Marketing Public Relations 



 

40 

 

tercapai dan  mengukur seberapa sukses rangkaian kegiatan 

yang telah dijalankan (Harris dan Whalen, 2006, p.69). Evaluasi 

dilakukan dengan mengukur output, dampak dari output, dan 

outcome yang diperoleh dari program Marketing Public 

Relations yang telah dilakukan. Pengukuran pertama adalah 

pengukuran hasil output dengan indikator pengukuran yang 

dapat diukur, seperti berapa banyak artikel yang dimuat oleh 

media massa.  

Tahap selanjutnya adalah mengukur dampak dari output 

tersebut. Pengukurannya bisa dilakukan dengan metode media 

metrics, Advertising Value Equivalency (AVE) dan special 

event metrics. Media metrics berfokus pada penghitungan 

impresi ataupun tone dari pemberitaan media, sedangkan AVE 

digunakan untuk penghitungan nilai atau keuntungan yang 

didapatkan dengan biaya pemasangan iklan di media massa 

terkait. Sementara untuk special event metrics ditujukan untuk 

penghitungan jumlah peserta yang hadir dalam suatu event 

dibandingkan dengan jumlah peserta yang telah ditargetkan 

sebelumnya.  

Kemudian, evaluasi dilakukan dengan mengukur 

outcome. Menurut Harris dan Whalen (2006, p. 147-148), 

outcome dapat diukur dengan melihat hasil pendapatan yang 

biasa disebut sebagai Return of Investment  (ROI)  sedangkan 
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outcome yang tidak berhubungan dengan pendapatan disebut 

sebagai softer outcome. Softer outcome meliputi peningkatan 

pada awareness, minat beli, dan loyalitas serta pembentukan 

positioning yang kuat di benak target audiens.   

 

2.2.4 Hubungan Marketing Public Relations dan Promosi 

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Kotler dalam Davis (2007, 

p. 132) bahwa peluncuran produk baru bisa dipromosikan melalui 

Marketing Public Relations. Dennis L. Wilcox juga menyebutkan 

keterlibatan Marketing Public Relations dapat digunakan untuk 

membentuk opini  terhadap produk baru dengan mengangkat isu atau 

situasi yang mana bisa teratasi dengan kehadiran produk atau jasa baru 

tersebut. Dalam hal ini Public Relations dinilai melakukan promosi atau 

pengenalan terhadap produk baru dengan strategi mereka sendiri (2014, 

p. 47). 

Marketing Public Relations adalah area yang bisa digunakan 

untuk memperkenalkan produk baru. Marketing Public Relations yang 

termasuk dalam Integrated Marketing Communications memberikan 

produk exposure tambahan, newsworthiness, dan kredibilitas. 

Pengumuman produk melalui editor koran, broadcaster televisi, atau 

blogger akan lebih dipercaya dibandingkan iklan sehingga publisitas 

adalah alat utama Marketing Public Relations. Sama halnya dengan 

iklan, Marketing Public Relations juga bertujuan untuk menciptakan 
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kesadaran dan pembentukan brand image yang baik dengan product 

releases, executive-statement releases, dan feature articles  (Shimp dan 

Andrews, 2013, p. 605). 

Kegunaan Marketing Public Relations dalam ranah promosi 

produk sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Harris dan Whalen 

(2006, p. 6) di mana ia sendiri menyatakan bahwa salah satu ruang 

lingkup Marketing Public Relations adalah untuk promosi produk. 

Dalam promosi produk ini bisa merujuk pada pengenalan produk baru 

perusahaan, revitalize mature product, relaunch mature product, 

rebranding mature product ataupun reposition mature product. Tujuan 

akhir dari Marketing Public Relations sendiri adalah untuk 

meningkatkan penjualan dan mencapai target yang telah ditetapkan 

perusahaan. Sehingga bisa disimpulkan bahwa promosi produk baru 

pun bisa dijalankan dengan efektif melalui Marketing Public Relations.  

 

2.2.5  Promosi 

 Menurut Rangkuti (2009, p.50), promosi adalah kegiatan dalam 

penjualan dan pemasaran yang bertujuan untuk menginformasikan dan 

mendorong permintaan terhadap produk, jasa, ataupun ide-ide dari 

perusahaan dengan memengaruhi konsumen agar berkeinginan 

membeli produk dan jasa dari sebuah perusahaan. Kegiatan yang tidak 

membujuk, menyampaikan informasi, dan komunikasi tentu bukanlah 

promosi. Harper (2000 dalam Suwandi, 2009, p. 1) juga menyebutkan 
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bahwa promosi adalah program terkendali melalui metode komunikasi 

yang dapat memuaskan konsumen, mendorong penjualan, dan 

berkontribusi untuk menghasilkan laba perusahaan.  

Dalam Morrisan (2010, p. 16-17), Ray mendefinisikan promosi 

sebagai koordinasi dari berbagai upaya pihak penjual untuk 

menciptakan saluran informasi dan persuasi  guna menjual barang 

ataupun jasa dengan memperkenalkan suatu gagasan. Untuk 

menjalankan rangkaian kegiatan promosi, perusahaan membutuhkan 

bauran pemasaran (promotional mix) sebagai sarana untuk mencapai 

tujuan komunikasi.  

Perusahaan akan merancang program promosi yang 

megikutsertakan target pasar, mengomunikasikan value proposition, 

dan mengajak pelanggan bertindak atas penawaran pemasaran. Promosi 

juga dijalankan untuk memberikan konsumen informasi mengenai 

produk baru dan meminta konsumen tersebut untuk mencobanya. 

Perusahaan biasanya memfokuskaan promosi mereka pada pembeli 

yang siap untuk membeli (Kotler dan Armstrong, 2017, p. 294). 

Promosi mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi perilaku. 

Pengaruh tersebut secara tidak langsung menawarkan nilai beli dalam 

jangka pendek dan mampu membuat pembeli merasa lebih baik terkait 

pengalaman mereka dalam membeli produk (Shimp dan Andrews, 

2013, p. 512) 
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Secara keseluruhan promosi dilakukan saat adanya peluncuran 

produk baru yang didorong oleh berbagai rekomendasi dari pihak lain 

yang kemudian digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan 

pangsa pasar di kemudian hari (Moriorty, Mitchell, dan Wells, 2012, p. 

525).  Promosi mempunyai tujuan utama yaitu untuk 

menginformasikan, memengaruhi, dan membujuk serta mengingatkan 

target audiens tentang perusahaan dan bauran pemasarannya (Tjiptono, 

2004, p. 21). 

Sayre (2008, p. 195) menjelaskan tujuan promosi melalui 

audience-based message development meliputi: 

a) Informing (and Educational) Message  

   Menginformasikan seluruh aspek yang berhubungan dengan 

konsumen agar dapat diketahui secara jelas 

b) Persuasive Message  

 Hal ini dilakukan agar pelanggan atau konsumen mau membeli atau 

mengalihkan pembelian terhadap produk- produk yang dihasilkan 

perusahaan 

c) Reminder (or Informational) Messages  

 Perusahaan mengingatkan kembali konsumen atas keberadaan 

perusahaan dan merek-merek produk yang dihasilkan agar tetap 

setia dan konsisten. 

Dalam industri perhotelan, kegiatan promosi cenderung akan 

menarik pelanggan lebih banyak, baik itu dari regional, nasional, dan 
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internasional. Dengan begitu, hotel yang besar bisa memanfaatkan 

media nasional untuk berpromosi kecuali untuk penawaran paket 

makan di restoran hotel yang cukup disampaikan dengan media lokal 

saja (Oh dan Pizam, 2008, p. 64).   

Gurson (2017, p. 177) menyatakan bahwa promosi merupakan 

elemen penting dalam indsuri perhotelan karena strukturnya 

berorientasi pada layanan dan tidak berwujud. Pentingnya kegiatan 

promosi di hotel pun disadari oleh tim marketing sehingga mereka 

memiliki pengetahuan yang sangat baik terkait efektivitas promosi. 

Perkembangan new media yang pesat turut membuat industri hotel 

mengubah cara promosi mereka, yaitu mulai masuk pada ranah media 

sosial dan digital.  

Dalam merancang dan menjalankan promosi, industri pehotelan 

turut menggunakan promotional mix yang umum digunakan oleh 

pemasar biasanya. Promotional mix tersebut melibatkan kombinasi dari 

advertising, sales promotion, personal selling, public relations-

publicity, dan direct marketing. Namun ada elemen-elemen yang lebih 

menguntungkan  bagi hotel yaitu berpromosi melalui events and 

experiences, interactive marketing, dan word-of-mouth marketing 

dalam memunculkan brand awareness, penilaian yang kuat secara 

emosional, dan loyalitas pelanggan.   
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2.3 Kerangka Pemikiran 

Bagan 2.2 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permasalahan: 

Hotel Santika Premiere Beach Resort 

Belitung sebagai hotel baru 

Tujuan: 

Memperkenalkan Hotel Santika 

Premiere Beach Resort Belitung untuk 

menarik pangsa pasar 

Penggunaan Marketing Public Relations  

 

Perencanaan Marketing Public 

Relations 

Whalen’s 7-Step Strategic Planning 

Process 

1. Situation Analysis 

2. Objectives 

3. Strategy 

4. Targets 

5. Messages 

6. Tactics 

7. Evaluation 

 

 

Strategi Marketing Public Relations 

dalam Mempromosikan Hotel Santika 

Premiere Beach Resort Belitung  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1  Paradigma Penelitian  

Menurut Servaes dalam Mulyana (2007, p. 414), paradigma adalah frame of 

meaning yang sering disebut sebagai pendekatan, perspektif, metode, ataupun teori. 

Guba (1990) dalam Denzin dan Lincoln (2009, p. 183) mendefinisikan paradigma 

sebagai kumpulan keyakinan yang menjadi dasar untuk membimbing tindakan. 

Neuman juga berpendapat bahwa  paradigma ialah kerangka berpikir mengenai 

teori dan fenomena yang terdapat asumsi dasar, isu dan desain penelitian serta 

serangkaian metode dalammenjawab pertanyaan penelitian. 

Guba (1990) dalam Denzin dan Lincoln (2009, p. 183) menyebutkan bawa 

paradigma dalam penelitian kualitatif sendiri terdiri dari empat macam yaitu 

positivisme, post-positivisme, konstrukvisme, dan kritis. Oleh karena paradigma 

digunakan sebagai cara pandang, maka penggunaan paradigma yang berbeda 

pastinya akan menghasilkan pemaknaan yang juga berbeda (Manzilati, 2017, p. 44). 

 Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positvisme.  

Menurut Guba dalam Denzin dan Lincoln (2009, p. 11), post-positivisme 

merupakan modifikasi dari paradigma positivisme. Positivisme pada dasarnya 

hanya fokus pada angka dan logika desuktif sehingga dianggap lemah dan banyak 

mendapat kritikan. Post-positivisme kemudian menjawab kelemahan positivism 

dengan menggunakan  beberapa metode sebagai cara menemukan realitas sebanyak 
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mungkin. Noor (2011, p. 45) juga sependapat bahwa post-positivisme dalam 

penelitian kualitatif dilatih dengan cara-cara yang hampir mirip dengan positivisme 

hanya saja adanya penambahan metode untuk memecahkan masalah, yang mana 

walaupun mengambil posisi objektif, tetap ada interaksi peneliti dan partisipan 

dalam mempengaruhi data post-positivisme. Post-positivisme menggunakan 

berbagai metode dalam penelitiannya sembari tetap menekankan penemuan 

(discovery) dan pembuktian teori (Poerwandari, 2007, p. 37).  

 Dengan demikian, penulis menggunakan paradigma post-positivisme dalam 

menelusuri strategi Marketing Public Relations dalam mempromosikan Hotel 

Santika Premiere Beach Resort Belitung. 

3.2  Jenis dan Sifat Penelitian 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Ghony dan 

Almanshur (2012, p. 25), penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan 

berbagai penemuan tanpa menggunakan prosedur statistik atau dengan cara 

kuantifikasi melainkan menekankan pada quality. Penelitian kualitatif dieksplorasi 

serta diperdalam dari fenomena sosial ataupun lingkungan sosial yqang didalamnya 

terdapat pelaku, kejadian, tempat, dan waktu. Denzin dan Lincoln (1994, dikutip 

dalam Ghony dan Almanshur (2012, p. 26) menambahkan bahwa penelitian 

kualitatif menggunakan penafsiran (interpretatif) dengan melibatkan banyak 

metode dalam menelaah masalah penelitian guna memperoleh pemahaman yang 

komprehensif (holistik).  



 

49 
 

 Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengamati suatu fenomena sedalam-

dalamnya dengan menggunakan orang sebagai instrument utama dalam penelitian. 

Instrumen ini juga sering disebut dengan istilah human instrument, yaitu peneliti 

itu sendiri. Untuk bisa menjadi instrumen, peneliti harus mempunyai bekal teori 

dan wawasan yang luas sehingga mampu untuk bertanya, menganalisis, memotret, 

serta mengkontruksi situasi sosial menjadi lebih jelas dan bermakna (Sugiyono, 

2014, p. 13).  

 Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk 

menggambarkan, meringkas berbagai kondisi yang ada, berbagai situasi taupun 

fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang dijadikan objek penelitian, 

dan berupaya menarik realitas tersebut ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, 

sifat, model, tanda, ataupun gambaran mengenai kondisi, situasi, atau fenomena 

tertentu. Format penelitian deskriptif kualitatif akan lebih tepat apabila digunakan 

untuk meneliti masalah-masalah yang membutuhkan studi mendalam (Bungin, 

2007, p. 68-69). 

 Penelitian ini bersifat deskriptif karena data tidak dapat diukur sehingga 

dijelaskan dalam bentuk kata-kata. Penulis juga mencoba untuk memaparkan 

realitas secara mendalam mengenai strategi Marketing Public Relations dalam 

mempromosikan Hotel Santika Premiere Resort Beach Belitung.  

3.3  Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. 

Studi kasus merupakan metode dengan studi mendalam terhadap suatu 
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permasalahan atau peristiwa. Terdapat tiga langkah dasar yang harus digunakan 

peneliti dalam studi kasus, yaitu pengumpulan data, analisis, dan menulis. Kasus 

harus memiliki informasi yang cukup sehingga peneliti bisa memahami apa 

masalahnya dan pengembangan kerangka analisis untuk memecahkan kasus 

tersebut (Bungin, 2007, p. 132).   

Diungkapkan oleh Yin (2014, p. 18), studi kasus merupakan suatu metode  

penelitian empiris untuk menyelidiki suatu fenomena di dalam konteks kehidupan 

nyata, terutama ketika batas-batas antara fenomena dan konteks tak sepenuhnya 

terlihat jelas. Dalam hal ini, multisumber bukti pun bisa dimanfaatkan.  

Studi kasus akan menjadi metode yang tepat apabila digunakan untuk 

membahas peristiwa-peristiwa kontemporer, yaitu yang sedang berlangsung atau 

telah berlangsung yang secara khusus diarahkan untuk menjawab pertanyaan 

“bagaimana” atau “mengapa”. Peneliti dalam metode ini hanya memiliki peluang 

yang kecil atau sama sekali tidak mempunyai peluang untuk mengontrol peristiwa 

tersebut (Yin, 2014, p. 12-13). 

Pertanyaan yang akan dijawab melalui metode studi kasus adalah 

bagaimana strategi Marketing Public Relations dalam mempromosikan Hotel 

Santika Premiere Beach Resort Belitung. 

3.4  Key Informan dan Informan 

 Informan merupakan subjek penelitian yang akan memberikan berbagai 

sumber informasi yang dibutuhkan selama proses penelitian berlangsung 

sedangakan Key informan adalah mereka yang mengetahui dan mempunyai 
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berbagai informasi pokok yang dibutuhkan dalam penelitian (Suyanto dan Sutinah, 

2011, p.172). 

 Peran informan dalam penelitian kualitatif sangat penting sehingga peneliti 

harus banar-benar memilih informan yang memahami langsung atau sebagai pihak 

yang memang memahami masalah yang akan diteliti. Selanjutnya, informan yang 

terpilih harus bisa menyampaikan opini dan pemikirannya mengenai masalah yang 

menjadi objek penelitian (Kriyantono, 2015, p. 136).  

  Kemudian, penulis menggunakan prosedur bola salju (snowball) dalam 

menentukan informan. Prosedur bola salju (snowball) yang juga  dikenal sebagai 

prosedur “rantai rujukan” atau prosedur networking dilakukan dengan 

menggunakan jaringan sosial untuk merujuk peneliti kepada orang lain yang 

berpotensi memberikan informasi  kepada peneliti. Melalui prosedur ini peneliti 

bisa mencari pihak yang tidak mudah diakses, memungkinkan perkembangan rantai 

rujukan sampai snowball yang memadai untuk dijadikan informan yang dibutuhkan 

peneliti. Secara spesifik, model prosedur yang digunakan adalah linier snowball 

modle. Model ini dilakukan peneliti dari informan yang satu ke informan yang lain 

secara linear (Bungin ,2007, p. 108-109). 

 Berangkat dari kriteria dan prosedur pemilihan informan, penulis akhirnya 

memilih key informan dan informan yang secara langsung terlibat dan berkontribusi 

dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengevaluasian strategi Marketing Public 

Relations untuk mempromosi Hotel Santika Premiere Beach Resort Belitung. Key 

Informan dalam penelitian ini adalah Agus Suyatna selaku General Manager Hotel 
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Santika Premiere Beach Resort Belitung yang berperan dalam merancang 

timetable, strategi, dan taktik untuk mempromosikan hotel. Agus bisa disebut 

sebagai orang yang paling mengetahui seluk beluk promosi dari awal hingga saat 

ini. Kemudian, informan yang dipilih oleh penulis adalah sebagai berikut. 

a) Gabriella Wihelmina S. - Sales Executive Hotel Santika Premiere Beach Resort  

Belitung 

Gabriella berperan dalam semua pelaksanaan promosi khususnya pada event-

event hotel.  

b) Risa Manda - Asst. Sales Manager Hotel Santika Premiere Beach Resort  

Belitung 

Risa bertanggungjawab sebagai admin media sosial hotel dan menjalin 

hubungan baik dengan pihak media lokal.  

c) Ricardo Indra – Pengamat Ahli Marketing Public Relations  

Ricardo Indra adalah praktisi Strategic Communication yang juga menggeluti 

bidang Public Relations dan Marketing Stratgy. Ricardo sudah bekerja sebagai 

General Manager Telkomsel pada bidang Communication and Supporting 

selama lebih dari lima tahun. Selain itu beliau sudah menjadi dosen Integrated 

Marketing Communications selama tujuh tahun di Universitas Indonesia dan 

delapan tahun di Universitas Trisakti. Berdasarkan pengalaman bekerja dan 

mengajar, penulis menyimpulkan bahwa Ricardo Indra cocok untuk dijadikan 

narsaumber ahli mengingat pemahaman beliau yang cukup luas  dalam bidang 

Marketing Public Reations dari perspektif teoritis maupun praktis.  
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3.5  Teknik Pengumpulan Data 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer merupakan informasi yang didapatkan dari tangan pertama 

atau narasumber sedangkan data sekunder merupakan informasi yang tidak 

didapatkan langsung dari narasumber, tapi tetap dari pihak ketiga (Wardiyanta, 

2010, dikutip dalam Sugiarto, 2015, p. 88). 

 Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara: 

3.5.1 Wawancara 

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan dengan cara  

tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan 

.yang memiliki pengetahuan tentang permasalahan secara utuh dengan 

atau tanpa menggunakan pedoman wawancara (Bungin, 2007, p.111).  

Bentuk wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

wawancara mendalam.  Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan 

data secara mendalam sehingga wawancara perlu dilakukan secara 

berulang. Hal ini dilakukan untuk tujuan klarifikasi informsai yang 

telah didapatkan dari wawancara sebelumnya atau mendalami hal-hal 

yang muncul dari wawancara yang telah dilakukan sebelumnya 

(Afrizal, 2014, p. 136).   

Menurut Kriyantono (2009, p.102), pada wawancara ini, 

pewawancara cenderung tidak memiliki kontrol atas informan, yang 

mana artinya infotman bebas untuk memberi jawaban. Oleh karena itu, 
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peneliti memiliki tugas agar informan bersedia menjawab pertanyaan-

pertanyaan secara lengkap, mendalam, dan tidak ada yang 

disembunyikan. Caranya adalah melangsungkan wawancara informal 

seeperti sedang mengobrol. Selain itu, dalam melakukan wawancara 

mendalam, pertanyaan kaku juga harus dihindari dan sebaiknya 

membuat pertanyaan berdasarkan kerangka konseptual (Suyanto dan 

Sutinah (2011, p.172).  

Untuk mendapatkan berbagai informasi yang mendukung 

melalui wawancara, penulis memilih empat narasumber, baik itu dari 

pihak Hotel Santika Premiere Beach Resort Belitung maupun pengamat 

ahli. Narasumber tersebut terdiri dari Agus Suryata, Gabriella 

Wihelmina S, dan Risa Manda selaku pihak hotel serta Ricardo Indra 

selaku narsumber ahli.  

3.5.2 Studi Pustaka dan Dokumentasi 

Inti dari studi pustaka adalah penyajian hasil bacaan literatur 

oleh peneliti, seperti buku, artikel, jurnal, ataupun makalah seminar 

yang sesuai dengan masalah yang dibahas dalam penelitian. Studi 

pustaka dilakukan secara kritis dan dialogis, yang mana kritis berarti 

memaknai atau menginterpretasikan idea dan argumen yang ditemukan 

dalam bacaan literatur sedangkan dialogis berarti menghubungkan 

gagasan yang satu dengan yang lainnya (Afrizal, 2014, p. 122). 
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Data yang diperoleh melalui hasil studi pustaka merupakan data 

yang terkumpul di tahap awal penelitian, yang mana menjadi acuan 

untuk meneliti lebih lanjut. Penulis juga mempelajari data-data online 

yang ditemukan melalui internet serta penelitian-penelitian 

sebelumnya. Penggunaan studi pustaka oleh penulis tak terlepas dari 

tujuan agar Marketing Public Relations yang merupakan topik 

penelitian bisa dipahami dengan lebih jelas.  

Data yang juga digunakan peneliti dalam studi pustaka adalah 

dokumen-dokumen perusahaan. Menurut Yin (2014, p. 104), 

penggunaan dokumen dalam studi kasus menjadi penting untuk 

menambah rincian spesifik dalam mendukung informasi dari berbagai 

sumber. 

Jenis dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dokumen resmi, khususnya dokumen interen. Dokumen interen sendiri 

dapat berupa memo, pengumuman, instruksi, aturan lembaga seperti 

laporan rapat, keputusan pemimpin kantor, konvensi, dan lain 

sebagainya (Bungin, 2007, p.126). Data interen yang diperoleh peneliti 

dari perusahaan adalah dokumen-dokumen  yang berkaitan dengan 

kegiatan promosi Hotel Santika Premiere Beach Resort Belitung, 

seperti media plan, data evaluasi, daftar partner, rekap publikasi dan 

lain sebagainya.   
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3.5.3 Observasi 

Menurut Suyanto dan Sutinah (2011, p.186), metode 

pengumpulan data kualitatif selain wawancara adalah observasi. 

Melalui observasi, peneliti bisa mendapatkan rincian kegiatan, perilaku, 

tindakan, serta keseluruhan interaksi interpersonal dan proses yang 

sedang diamati. Bungin (2007, p. 118) juga mengatakan bahwa yang 

dimaksud dengan metode observasi adalah metode pengumpulan data 

dengan mengumpulkan berbagai data penelitian melalui pengamatan 

dan kerja indra lainnya. 

Jenis observasi yang digunakan penulis adalah observasi non-

partisipan,  yang mana dalam pelaksanaannya penelii tidak dilibatkan 

sebagai partisipan. Oleh sebab itu, peneliti melakukan observasi pada 

berbagai portal berita online dan media sosial pihak ketiga yang 

memuat konten mengenai Hotel Santika Premiere Resort Beach 

Belitung. 

3.6   Keabsahan Data 

  Hasil penelitian akan dianggap valid atau terpercaya setelah melakukan uji 

keabsahan data. Triangulasi dinilai sebagai teknik yang tepat untuk menghasilkan 

penelitian yang adil dan jujur untuk menentukan akurasi dan kredibilitas pada 

penelitian. Triangulasi sendiri adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan 

memanfaatkan sesautu yang lain yang digunakan untuk membandingkan data.  
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 Menurut Paton (1987 dalam Ghony dan Almanshur, 2012, p.322-323), 

teknik triangulasi terbagi menjadi tiga macam, yaitu: 

a) Triangulasi dengan Sumber 

Teknik pengecekan dengan membandingkan atau mengecek kredibilitas data 

yang didapatkan melalui beberapa narasumber.  

b) Triangulasi dengan Metode 

Dalam hal ini terdapat dua strategi dalam mengecek keabsahan data dengan 

metode, yaitu dengan pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil 

penelitian dengan beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan derajat 

kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.  

c) Triangulasi dengan Teori 

Triangulasi ini didasarkan pada anggapan bahwa fakta tidak dapat diperiksa 

derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan triangulasi dengan sumber dan 

triangulasi dengan metode. Triangulasi dengan sumber dilakukan dengan 

membandingkan data yang didapatkan dari ketiga narasumber yaitu Agus Suryata, 

Gabriella Wihelmina S, dan Risa Manda. Kemudian, triangulasi dengan metode 

dilakukan dengan mengecek kecocokan informasi melalui beberapa teknik 

pengumpulan data yaitu melalui wawancara, studi pustaka dan dokumentasi serta 

observasi non-partisipan. 
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3.7 Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses mencari dan 

menyusun data secara sistematis yang diperoleh melalui hasil wawancara, catatan 

lapangan, dan dokumentasi. Analisis data ini dilakukan dengan mengorganisasikan 

data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, 

menyusunnya ke dalam pola, memilih hal-hal penting untuk dipelajari, serta 

membuat kesimpulan (Sugiyono, 2013, p.402).    

Menurut Raco (2010, p. 121) setiap penelitian kualitatif itu unik sehingga 

pendekatan analisisnya juga unik. Hal ini membuat tidak ada formula baku dalam 

melakukan analisis data kualitatif, di mana hasil penelitian sangat bergantung 

dengan keahlian, kemampuan, dan pengetahuan peneliti mengenai topik yang 

diteliti.  

Penulis mengacu pada cara analisis data studi kasus Robert K. Yin melalui 

penjodohan pola. Pola yang dimaksud adalah konsep atau gagasan/ide, ini adalah 

teori dan konsep. gagasan/ide ini terdiri dari dua, yaitu gagasan/ide oleh peneliti 

berdasarkan literatur dan gagasan/ide yang ditemukan di lapangan yang disebut 

empiris. Penjodohan pola yang dimaksud adalah mempertemukan atau 

mencocokkan gagasan yang ditemukan dalam penelitian dengan gagasan yang 

ditemukan peneliti dalam literatur. Jika kedua pola ini ada persamaan, hasilnya 

dapat menguatkan validitas dari kasus yang diteliti  (Yin, 2014, p. 140-158) 
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Penulis melakukan penjodohan pola dengan mencocokkan gagasan yang 

ditemukan penulis dalam literatur dan gagasan yang ditemukan dalam penelitian. 

Penjodohan pola tersebut dimulai dari penulis mencari gagasan dalam literatur yang 

berkaitan dengan teori Marketing Public Relations terutama Whalen’s 7-Step 

Strategic Planning Process yang kemudian dicocokkan dengan hasil penelitian 

penilis yang berasal dari wawancara, observasi, dan dokumen. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Objek Penelitian 

4.1.1 Sejarah dan Deskripsi Perusahaan  

 

Gambar 4.1 Logo Santika Indonesia Hotels and Resorts 

 

 

 

Sumber: Santika Indonesia Hotels and Resorts 

Santika Indonesia Hotels and Resorts  didirikan oleh Jakob 

Oetama dan Petrus Kanisius (PK)  Ojong yang diawali ketika Kompas 

Gramedia melakukan diversifikasi usaha pada sektor perhotelan pada 

1981. Bertepatan pada tanggal 22 Agustus 1981, terbentuklah PT. 

Grahawita Santika sebagai Corporate Grup Santika Indonesia Hotels 

and Resorts sebagai pengelola dari bisnis hotel. Hotel pertama dan 

menjadi cikal bakal berdiri dan berkembangnya Hotel Santika adalah 

Hotel Soeti Bandung yang dibeli oleh PT Grahawika Santika.  
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Nama Grahawita Santika berasal dari bahasa Sansekerta yang 

memiliki arti “Rumah Wisata yang kokoh dan Damai”. Ini merupakan 

cerminan dari pihak yang mengatur jalannya semua kegiatan bisnis 

dengan sistem manajemen yang tangguh. Saat ini PT Grahawika 

Santika telah menaungi sejumlah hotel dan resort yang tersebar di 

seluruh Indonesia.  

Logo Santika sendiri menggunakan huruf ‘H’ dan ‘S’ yang 

mana merupakan inisial nama perusahaan Hotel Santika. Logo tersebut 

juga mempunyai maksud agar khalayak dapat mudah untuk 

mengingatnya. 

Huruf ‘H’ dan ‘S’ pada logo melambangkan:  

a) Melambangkan keberadaan dan tujuan perusahaan untuk senantiasa 

tumbuh dan berkembang.       

b) Perlambangan yang progresif, merambah ke segala peluang yang 

berprospek cerah.   

c) Melambangkan kebenaran hakiki yang melandasi segala gerak dan 

laju pertumbuhan perusahaan. 

d) Mengiaskan keramahan perusahaan dalam merangkul dan menerima 

pemakai jasa perusahaan dalam bidang perhotelan. 
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Gambar 4.2 Chains dan Brands PT Grahawika Santika 

 PT Grahawika Santika 

 

 

 

Sumber: Santika Indonesia Hotels and Resorts 

Brand-brand di bawah naungan PT Grahawika Santika sendiri 

dapat dibagi menjadi hotel dan resort. Tiga brand hotel tersebut adalah 

Hotel Santika Premiere untuk hotel berbintang empat, Hotel Santika 

untuk hotel berbintang tiga, dan Hotel Amaris untuk hotel berbintang 

dua. Berikut penjelasannya: 

a)  Hotel Santika Premiere  

Hotel Santika Premiere merupakan hotel kategori 

bintang empat dengan memakai gaya konstruksi dan interior 

yang berbasiskan semi minimalis modern dan diberikan 

sentuhan yang luwes, sesuai dengan tren yang ada. Brand ini 

dapat digunakan untuk city hotel maupun resort hotel. 

Penyesuaian dilakukan terhadap konstruksi eksterior dan 

interiornya dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan agar 

dapat menjadi  hotel yang terbaik di kelasnya. Hingga saat ini 

sudah ada 11 Hotel Santika Premiere yang berada di bawah 

naungan Santika Indonesia Hotels and Resorts.  
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b) Hotel Santika 

Sama halnya dengan Hotel Santika Premiere,Hotel 

Santika juga menawarkan suasana kategori bintang tiga yang 

perbedaannya hanya terdapat pada amenities, fasilitas restoran 

dan fasilitas pendukung lainnya. Di samping itu, secara fisik 

eksterior maupun interiornya tidak begitu menonjol 

perubahannya. Walaupun demikian, keramah-tamahan 

pelayanannya yang khas Indonesian Home tetap dipertahankan 

baik pada brand Hotel Santika Premiere maupun Hotel Santika. 

Saat ini sudah ada 27 Hotel Santika yang tersebar di kota-kota 

besar di Indonesia.  

c)  Hotel Amaris 

Hotel Amaris merupakan brand hotel berbintang dua 

atau sering disebut sebagai smart hotel. Amaris sendiri diambil 

dari bahasa Yunani  yang berarti “yang dijanjikan”. Kategori 

santika bintang dua ini diadakan sebagai jawaban terhadap 

permintaan yang besar dari pasar segmen ini. Hotel Amaris yang 

trendy  ini berkonsepkan smart hotel; cermat dan efisien dari 

segi biaya, tanpa mengurangi kualitas pada kelasnya. 

Penampilan Hotel Amaris jelas dan berani, dipadu  dengan 

ketegasan gaya minimalis modern. Fasilitas hotel yang kompak 

didesain sedemikian rupa sehingga operation hotel lebih efisien, 

praktis dan cepat. Kejiwaan, manajemen dan brand Santika (By 



 

64 
 

Santika) terlihat jelas pada tulisan di bawah logo pokok  Amaris 

Hotel. Hingga saat ini sudah ada 63 Hotel Amaris yang berada 

di bawah naungan Santika Indonesia Hotels and Resorts.  

Kemudian, terdapat tiga luxurious brand resorts yang 

berada di bawah naungan The Royal Collection. Tiga brand 

tersebut antara lain The Anvaya, The Kayana, dan The Samaya. 

The Anvaya adalah brand untuk hotel berbintang lima dengan 

design eksterior, interior dan fasilitas yang identik dengan 

kemewahan. Sedangkan The Kayana adalah boutique villas 

yang unsur kemewahan dan personal service yang menonjol. 

Yang terakhir, The Samaya adalah brand untuk  properti villa-

villa pada kategori boutique villas yang mengutamakan 

keunikan yang berkelas, kemewahan dan aspek privasi dalam 

tata ruang yang luas. Sejauh ini, sudah ada satu The Anvaya 

Resort, satu The Kayana Boutique Villas , dan dua The Kayana 

Boutique Villas.  

4.1.2  Visi dan Misi 

PT Grahawika Santika telah membentuk visi dan misi sejak 

1981. Adapun visi yang dimiliki seluruh brand dalam Santika Indonesia 

Hotels and Resorts adalah “Menjadi Jaringan hotel pilihan utama yang 

terbesar di Indonesia dan tersebar di Asia Tenggara”. Sementara visinya 

adalah “Menciptakan nilai lebih bagi ‘Stake Holders’ dengan 
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menyajikan produk bermutu disertai pelayanan profesional yang ramah 

dalam mewujudkan ‘Sentuhan Indonesia’ sebagai citra Santika”.  

4.1.3 Corporate Culture and Values 

4.1.3.1 Corpoarte Culture 

Sebagai bagian dari Kompas Gramedia, Santika 

Indonesia Hotels and Resorts turut memiliki budaya perusahaan 

berupa 5C, yaitu: 

a) Caring  

 Peduli pada sesama, peduli pada pekerjaan, peduli pada 

masyarakat dan lingkungan. 

b) Credible 

 Berintegrasi, satu kata dengan perbuatan, sadar 

berorganisasi, berdedikasi, memilki loyalitas. 

c) Competent 

 Terampil, profesional dan produktif, bekerja cerdas dan 

tuntas, bekerja sama untuk hasil terbaik. 

d) Competitive 

Berorientasi pada keunggulan, kreatif dan inovatif , 

bertindak cepat, proaktif, berani ambil resiko. 

e) Customer Delight  

Berorientasi pada kepuasan pelanggan, mengantisipasi 

kebutuhan pelanggan. 
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4.1.3.2  Nilai-Nilai Santika 

Hotel Santika memiliki landasan dasar dalam setiap 

kinerja staff-nya. Landasan tersebut dituangkan dalam butir-

butir nilai Santika, yaitu:  

a) Syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa 

 Manusia pada hakekatnya terpanggil untuk bersama dengan 

sesamanya berkarya demi pengembangan diri serta 

lingkungannya ke arah kebaikan dan kesempurnaan yang 

bersumber pada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu 

kita wajib bersyukur atas nikmat dan karuniaNya. 

b) Profesionalisme 

 Menunjukkan keahlian dan kecintaan seseorang terhadap 

pekerjaannya, kesediaan untuk bekerja lebih dari yang 

diharapkan, dan terus menerus melakukan perbaikan secara 

proaktif. 

c) Kejujuran 

 Bersikap dan berperilaku jujur sesuai dengan nilai-nilai dan 

norma-norma yang berlaku di tempat kerja / perusahaan. 

d) Kedisiplinan 

 Ketaatan pada peraturan, standar,sistem dan tata kerja 

perusahaan yang sudah ditetapkan serta keberanian untuk 

menegakkan kedisiplinan. 
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e) Keterbukaan 

    Kesediaan untuk menerima informasi atau masukan dari 

berbagai pihak dan mengkomunikasikan kebutuhan, 

harapan atau masalah serta melaksanakan kesepakatan yang 

telah dibuat dalam satu tim kerja. 

f) Kebersamaan 

 Kesediaan untuk bersama-sama bekerja keras, saling bantu 

membantu dan berpartisipasi dalam menciptakan suasana 

kerja yang menyenangkan.  

g) Tanggung Jawab Sosial 

 Dengan asas solidaritas dan kemanusiaan, kita senantiasa 

peka dan peduli terhadap permasalahan-permasalahan 

sosial lingkunganya dan pelestarian lingkungan hidup. 

4.1.4  Indonesia Home 

Ciri khas yang dimiliki oleh setiap brand di bawah naungan 

PT Grahawika Santika adalah sentuhan Indonesia Home. Indonesian 

Home adalah suatu cerminan pelayanan kepada semua tamu dengan 

cara apa yang tamu lihat, dengar, cium, sentuh dan rasa, bernuansa 

Indonesia. Di Santika sendiri, terdapat lima brand values Indonesian 

Home, di antaranya:  
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4.1.4.1  Indonesian Hospitality (Keramahan Indonesia) 

Sikap dan perilaku yang mendasari aktivitas pelayanan 

melalui : Senyum, sopan, ramah, senang membantu, tulus, 

sederhana. 

a)  Mengucapkan Salam 

Senantiasa mengucapkan salam kepada semua tamu 

dengan cara tangan tercakup didepan dan menempel 

didada, sedikit menunduk, kontak mata dan disertai 

dengan senyum. 

b)   Menyebutkan Nama Tamu  

  Setiap karyawan harus berusaha menyebutkan nama tamu 

dan menggunakannya sepantasnya, memanggil Bapak 

/Ibu. 

c) Mengantar Tamu yang Bertanya  

Mengantarkan ke tempat yang akan dituju tamu terutama 

bila tamu kebingungan atau menunjukkan arah tujuan 

sambil mengantarkan beberapa langkah.  

d)  Berdiri dengan Sopan 

Sikap berdiri di pulic area dengan cara kedua tangan 

dipertemukan diperut bagian bawah dengan tangan kanan 

di atas tangan kiri. Posisi kaki tegak lurus dibuka 
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maksimal selebar bahu dan khusus wanita tertutup seperti 

menunjuk jam 11. 

e)  VIP Standard  

Standard minimum layanan terhadap tamu VIP meliputi 

penyediaan welcome letter, fruit basket, surat 

kabar/koran, amenties tambahan, dan kamar terasa segar. 

Pada saat kedatangan meliputi penjemputan di airport 

dengan jadwal yang akurat, kemudian saat tiba di lobby 

akan disambut oleh General Manager (GM) atau 

perwakilannya. Setelah proses check in selesai, tamu 

diantar ke kanar oleh Guest Relations Officer (GRO). 

Kemudian, pada saat check out, check out diatur dengan 

cepat dan ringkas, GM atau perwakilannya mengantar 

sampai ke canopy.  

4.1.4.2  Family Value (Kekeluargaan) 

Sikap dan pelayanan yang mencerminkan 

kekeluargaan antara lain: 

a)  GRO Menyapa tamu pada saat check in dan check out. 

b)  Melakukan guest courtesy (Front Office dan Food and 

Beverage Service). 

c) Membuat guest history dengan data lengkap.  
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d)  Mencari penawaran dan menjalin kerja sama untuk 

penyediaan baby sitter. 

e)  Membuat acara anak-anak khususnya pada musim 

liburan sekolah dll. 

f)  Menyediakan baby cott untuk tamu yang membutuhkan.  

g) Memastikan fasilitas keamanan bagi tamu, tersedia di 

kamar dan berfungsi dengan baik.  

h) Menyediakan fasilitas tambahan lain misalnya kursi roda 

dan lain sebagainya. 

i) Menyediakan kids menu. 

J)  Clean and “Clean” hotel. 

k)  24 hour doctor on call. 

l) Menyediakan buku bacaan untuk tamu (library). 

m)  Menyediakan Baby Chair. 

n)  Menyediakan onward travel (memberikan bantuan tamu 

melakukan reconfirm ticket, tukar jadwal perjalanan, 

perjalanan ke tempat wisata, atau membelikan tiket. 

4.1.4.3    Local Tradition (Tradisi Setempat) 

Aspek local tradition yang diterapkan Santika adalah 

sebagai berikut: 
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a)  Uniform dibuat dengan memberikan aksen budaya 

setempat misalnya berupa bordir yang menunjukkan ciri 

khas daerah setempat. 

b)  Khusus untuk front liner uniform ditentukan oleh kantor 

pusat. 

c)  Mengetahui point of interest (hal-hal yang menarik yang 

ada didaerah tertentu) seperti Informasi-informasi tempat 

wisata, informasi mengenai budaya dan ciri khas masing-

masing daerah seperti nama kerajinan atau oleh-oleh khas 

daerah, nama makanan dan restoran ternama, serta jenis 

kebudayaan terkenal (festival, upacara adat, dan lain 

sebagainya). 

d)  Kamar terpasang karya seni yang menjadi ciri budaya 

lokal. 

e)  Menyediakan makanan tradisional atau khas daerah di 

menu dan buffet. 

f)  Memutar Back Ground Music Instrumental khas daerah 

baik di lobby, coridor maupun restoran.  

g)   Menyajikan welcome drink khas daerah setempat  

h) Nada tunggu di telephone menggunakan music 

instrumental khas daerah setempat  
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4.1.4.4 Natural Touch (Sentuhan Alami) 

Sentuhan alami diterapkan lewat adanya personalized 

service. Pelayanan dengan sentuhan spesifik disesuaikan 

dengan kesukaan / kehendak / keadaan / kebutuhan pelanggan 

sebagai individu sehingga dapat memberikan rasa puas. Untuk 

mengetahui kehendak / kesukaan pelanggan diperlukan 

pendekatan, interaksi / komunikasi personal dan me-record 

kesukaan spesifik tamu tersebut.  

4.1.4.5 Freshness (Segar) 

  Aspek kesegaran ini harus nampak baik pada para staff, 

ruang kamar, maupun area umum hotel. Berikut penjelasannya:  

d)  People 

Setiap karyawan harus memiliki postur yang 

proporsional dengan wajah yang menarik, segar, dan ceria. 

Sikap dan perilaku pun harus sopan dan bersahaja. Sementara 

untuk standar grooming, karyawan harus menjaga kesehatan 

diri, tata rias wajah, tata rias rambut, seragam, serta 

perhiasan.  

b)  Rooms 

Kesegaran di dalam kamar ditampakkan melalui:  
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1.   Kamar selalu terlihat bersih, rapi, segar, terawat 

dengan baik, up-to-date dengan pelengkapan kamar 

yang tren dan lengkap  

2. Menyediakan fasilitas businessman : internet, plug 3, 

working table, ATK, kondisi kamar yang tenang.  

3.  Minibar yang senantiasa mengikuti perkembangan bisnis 

hotel 

4.  Menyediakan jaringan Wi-Fi (Wireless Fidelity) 

5. Senantiasa meng-up-to-date technologi sesuai dengan 

perkembangan zaman  

6.  Flexible service 

c)  Public Area 

Freshness di area publik dinampakkan melalui:  

1.  Hotel yang asri dengan landscape yang terawat serta 

adanya tanaman yang berbunga  

2.  Tempat parkir yang memadai, terang, cerah dan bersih  

3.  Sarana transportasi (mobil) : bersih, fresh, dan terawat  

4.  Penyediaan fasilitas pencucian mobil tamu 
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4.1.5  Hotel Santika Premiere Beach Resort Belitung 

Gambar 4.3 Hotel Santika Premiere Beach Resort Belitung  

 

 

 

 

Sumber: Santika Indonesia Hotels and Resorts 

Hotel Santika Premiere Beach Resort Belitung merupakan 

Hotel Santika Premiere ke 11 atau hotel ke 106 dalam grup Santika 

Indonesia Hotels and Resorts yang resmi dibuka pada 28 Oktober 

2017. Mengadaptasi dari visi dan misi Santika Indonesia Hotels and 

Resorts, Hotel Santika Premiere Beach Resort Belitung memiliki visi 

berupa “Menjadi hotel bintang empat pilihan utama dan terbaik di 

Belitung”. 

Hotel ini memiliki 128 kamar dan 1 villa  dengan 

pemandangan langsung ke pantai. Selain itu, terdapat meeting room 

dan ballroom sebagai alternatif tempat untuk birthday party, rapat 

tahunan, ataupun product launching. Tersedia pula restoran, lounge, 

fitness centre, kolam renang, dan spa sebagai fasilitas di  Hotel 

Santika Premiere Beach Resort Belitung.  
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  Gambar 4.4 Hotel Santika Premiere Beach Resort Belitung 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Santika Indonesia Hotels and Resorts 

Hotel ini terletak di Jalan Pantai, Dusun Ulu, Sijuk yang 

memiliki lokasi yang strategis, yang mana dekat dengan tempat-

tempat wisata populer seperti Pantai Tanjung Tinggi, Pulau Lengkuas, 

Pantai Tanjung Kelayang dan lain sebagainya. Diusung dengan 

konsep resort bernuansa pantai, Hotel Santika Premiere Beach Resort 

Belitung turut terjun menunjang industri Meeting, Incentive, 

Convention, dan Exhibition (MICE) sebagai target keduanya. 

Dengan konsep hotel Indonesia yang nyaman dan modern, 

hotel ini menawarkan suasana yang jauh dari keramaian kota dan 

pemandangan pantai yang dapat dinikmati seluruh tamu terlebih untuk 

wisatawan dan family. Secara keseluruhan hotel ini ditata sedemikian 

rupa sebagai hotel yang paling ideal untuk orang-orang yang ingin 

berlibur dengan sensasi pelayanan premium di dekat pantai.   
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4.2 Hasil Penelitian 

Penulis telah melakukan wawancara mendalam dengan beberapa pihak yang 

terlibat dalam kegiatan Marketing Public Relations di Hotel Santika Premiere 

Beach Resort Belitung yaitu Agus Suyatna sebagai orang yang merancang strategi 

promosi, Gabriella Wihelmina sebagai pelaksana kegiatan promosi khususnya 

event, dan Risa Manda sebagai admin media sosial dan pelaksana media relations. 

Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan Ricardo Indra sebagai narasumber 

ahli. Pada bagian ini, penulis akan memaparkan hasil wawancara dan berbagai 

temuan oleh penulis.  

Hotel Santika Premiere Beach Resort Belitung merupakan hasil kerja sama 

antara Santika Indonesia Hotels and Resorts dengan PT Talu Belitung Resort 

sebagai investor. Hotel ini memiliki luas 1,3 hektre dengan 128 kamar (Deluxe, 

Executive, Suite, dan villa) yang langsung menghadap ke pantai.  Hotel bintang 

empat ini resmi dibuka pada tanggal 28 Oktober 2017 namun Agus mengatakan 

efektifnya hotel ini mulai terjual pada bulan November 2017. Santika memutuskan 

untuk membuka cabang berbintang empat di Belitung karena untuk resort  sendiri 

minimal harus berbintang empat serta kapasitas jumlah kamar dengan interior dan 

luas tanah di Belitung juga cocok untuk hotel bintang empat. 

Perencanaan dan pelaksanaan promosi hotel dilakukan oleh Divisi Sales and 

Marketing Hotel Santika Premiere Beach Resort Belitung tanpa campur tangan 

Public Relations. Hal ini membuat segala sesuatu yang berkaitan dengan promosi 

hotel menjadi tanggungjawab Agus selaku General Manager tanpa bantuan dari 



 

77 
 

agency. Timetable dan action plan  juga dibuat manual oleh Agus yang kemudian 

dikoordinasikan dengan tim promosi untuk didiskusikan bersama pada rapat bisnis.  

4.2.1 Segmen Pengunjung Hotel  

Hotel Santika Premiere Beach Resort Belitung menyasar target 

pasar yang memiliki gaya hidup menengah ke atas dan rela 

mengeluarkan biaya untuk hotel yang nyaman. Dengan pertimbangan 

harga kamar yang relatif tinggi dibandingkan hotel yang ada di kota, 

Agus mengatakan bahwa “Anak-anak SMP juga pada nginep 

disini,ternyata tidak mutlak juga ya saya bilang di atas 30, mereka yang 

umurnya 12 13 juga bisa nginep disini dengan biaya orang tua.”   

Faktor alam yang mendukung juga membuat hotel mengincar 

MICE dalam artian perusahaan-perusahaan internasional untuk 

mengadakan gathering ataupun acara wedding yang tadinya selalu Bali 

kini jadi di Belitung.  

Segmen pengunjung ini kemudian dijadikan hotel sebagai acuan 

untuk memilih media dalam berpromosi. Hotel pun sudah banyak 

melakukan promosi namun belum terlalu gencar karena adanya 

penyesuaian dengan budget yang tersedia. Agus mengatakan bahwa 

budget untuk promosi biasanya 4% dari profit namun khusus untuk 

hotel baru 10% dari profit. Kisaran budget yang dikeluarkan oleh tim 

promosi hotel per bulan adalah kurang lebih 1,5 miliar rupiah. Santika 

pun menggunakan 10% dari profit untuk promosi namun ini masih 
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dianggap terbatas oleh tim. Oleh sebab itu, penggunaan media pun 

dilakukan dengan sangat selektif. Mereka akan lebih memilih media 

yang berpeluang besar dilihat oleh orang-orang yang punya lifestyle dan 

ekonomi menengah ke atas.  

 

4.2.2 Pemanfaatan Media Massa untuk Mendukung Promosi 

Promosi hotel sudah dilakukan sebelum hotel diresmikan 

dengan harapan bisa menarik perhatian para target pasar mereka. 

Promosi tersebut dilakukan melalui iklan di majalah maskapai Garuda 

Indonesia. Iklan tersebut menampilkan granit yang ada di Belitung 

dengan logo Santika dan tagline hospitality from the heart. Begitu pula 

saat hotel sudah diresmikan, tim promosi terus memasang iklan di 

majalah Sriwijaya Air dan Garuda Indonesia. Kedua maskapai ini 

dipilih karena dinilai sesuai dengan target dan accessibility pengunjung 

hotel.  

Pada saat Grand Opening hotel, tim promosi mengadakan press 

conference dengan Sunggarsana dan Agus sebagai spokesperson. Agus 

kemudian menerangkan bahwa pada peresmian tersebut media seperti 

Pos Belitung, Bangka Pos, Kompas TV, advertisement dan advertorial 

di media online turut memuat pemberitaan mengenai kehadiran hotel 

ini. Selain itu, kerja sama dengan travel agent sebanyak kurang lebih 

100 travel agent dari Indonesia, Belanda, Cina, dan Singapura 
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menguntungkan hotel dari segi publisitas, di mana kehadiran hotel ini 

dimuat pada dua media cetak internasional. Kedua media tersebut 

adalah media dari Cina dan majalah The Straits Times Singapura. 

Keterbatasan budget kemudian membuat tim promosi tidak 

terlalu leluasa untuk bekerja sama dengan partner media dari corporate 

sehingga untuk saat ini realese baru dikirimkan ke media lokal saja, di 

antaranya Pos Belitung dan Bangka Pos. Pihak dari tim promosi juga 

menjalin hubungan baik dengan kedua media lokal tersebut untuk 

kelancaran publikasi hotel. Risa menyebutkan bahwa mereka 

menargetkan empat media gratis setiap bulannya untuk berpromosi. 

Agar mencapai target tersebut, Risa mencoba membangun hubungan 

dengan mengundang awak media untuk makan siang tiga sampai empat 

kali sebulan sehingga mereka datang ke hotel bukan hanya untuk 

meliput tapi juga untuk makan-makan.  

Event yang diselenggarakan oleh Hotel Santika Premiere Beach 

Resort Belitung juga membuat hotel mendapatkan publikasi di media 

massa. Untuk event eksternal, Polygon dan Geo Park yang merupakan 

acara internasional memberikan kesempatan bagi hotel untuk dimuat di 

berbagai situs berita online. Menurut Agus, publikasi tersebut bisa 

sekaligus dimanfaatkan untuk mendukung promosi.  

 “Kita promosikan bahwa disini naik sepeda itu aman, 

jalanannya bagus kemudian pemandangannya, udaranya 

masih bersih, masih sepi, itu yang kita coba tonjolkan dengan 
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Nadine dateng kesini dengan tim Polygon.” (Agus, 

wawancara)   

Event syukuran KG Group yang diselenggarakan di Hotel 

Santika Premiere Beach Resort Belitung kembali membawa media 

meliput Santika. Santika Premiere Belitung juga sudah terlibat dalam 

event di Berlin yang mana logo Santika Premiere Beach Resort Belitung 

dicantumkan dalam situs berita dan media cetak yang memuat 

pemberitaan event tersebut.  

 Media yang juga terlibat dalam komunikasi mulut ke mulut 

masyarakat lokal adalah radio. Risa mengatakan bahwa sebenarnya 

mereka menghadapi kesulitan dalam pemilihan radio karena tarifnya 

yang mahal sehingga akhirnya memilih radio VOB karena biayanya 

yang masuk dalam budget hotel. Talk show di radio VOB dimulai dari 

bulan Februari dan akan terus dilakukan dalam kurun waktu satu tahun 

dengan harapan masyarakat lokal semakin aware dengan keberadaan 

Hotel Santika Premiere Beach Resort Belitung ini. Agus menambahkan 

bahwa mereka mencoba menyentuh emosi masyarakat lokal dalam 

artian positif  di mana masyarakat lokal bisa menjadikan hotel ini 

sebagai kebanggan. Ia juga menyebutkan saat pertama kali Gubernur 

dan Kapolda menginap disini, mereka bahkan takjub Belitung punya 

hotel sebagus Santika. Hal semacam inilah yang diharapkan terjadi 

pada masyarakat lokal.    
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4.2.3 Pemanfaatan Media Sosial untuk Memperkuat Promosi 

Bentuk promosi yang juga dilakukan sebelum hotel dibuka 

adalah membuat teaser untuk disebar di media sosial. Teaser yang 

dibuat menampilkan tempat-tempat wisata di Belitung karena menurut 

pandangan Agus sendiri ketika orang sudah aware dengan apa yang ada 

di Belitung, otomatis mereka lebih tertarik untuk datang. Ketika mereka 

sudah masuk dalam tahap aware dengan destinasi, baru hotelnya yang 

diangkat. Agus turut mengakui bahwa awareness masyarakat terhadap 

Belitung pun masih kurang, di mana banyak yang belum mengetahui 

posisi Belitung. Hal ini membuat hotel harus mengedukasi masyarakat 

mengenai lokasi, jarak, dan waktu tempuh ke Belitung. Selain dengan 

teaser di media sosial, Gabriella mengatakan bahwa berita online juga 

digunakan untuk menarik perhatian masyarakat serta membuat mereka 

penasaran.  

Pemanfaatan sosial media cukup besar dalam mendukung 

promosi hotel. Bahkan Agus berpendapat bahwa media sosial seperti 

Instagram, Facebook, Twitter dan lain sebagainya menjadi andalan 

untuk saat ini terlebih biayanya yang murah. Ia juga mengatakan bahwa 

hal yang paling penting dalam promosi adalah tersebar seluas-luasnya 

sedangkan respon dari promosi adalah urusan nomor dua. Gabriella 

secara pribadi mengatakan bahwa menurut ia pribadi, media yang 

paling berdampak untuk awareness adalah media sosial karena setiap 
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orang saat ini tidak bisa terlepas dari gadget sehingga secara otomatis 

informasi melalui media sosial lebih mudah tersampaikan. 

Saat ini hotel hanya aktif menggunakan Instagram saja karena 

menurut Agus sistem keamanan Facebook yang rendah sedangkan Risa 

berpendapat bahwa saat ini publik terutama anak muda lebih tertarik 

dengan Instagram dari pada Facebook. Walaupun demikian, 

kedepannya Risa dan tim akan memanfaatkan media sosial yang lain 

juga untuk berpromosi. 

Agus mengungkapkan bahwa Instagram mereka sudah 

mendapatkan beberapa respon positif namun belum ekstrim karena 

Santika sendiri memiliki segmen orang-orang yang edukatif. Selain itu, 

Santika yang merupakan hotel  family yang juga bersih dalam 

pemerintahan. Risa kemudian mengatakan bahwa promosi melalui 

media sosial juga dilakukan untuk memperkenalkan produk mereka 

yang otomatis akan menarik perhatian si calon pembeli.  

 Agar bisa menarik perhatian publik, konten di Instagram 

banyak memperlihatkan lokasi hotel yang menarik dan  sosok Public 

Figure yang pernah  mengunjungi hotel termasuk Gubernur Bangka 

Belitung, beberapa Artis, dan lain sebagainya. Agus sendiri  mengaku 

bahwa ia lebih percaya pada iklan yang real dalam arti orang karena 

informasi yang disampaikan oleh orang yang terpercaya pasti akan 

lebih mempersuasi. Penggunaan fitur instastories juga digunakan untuk 
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menayangkan event-event  ataupun fasilitas hotel yang tidak di post di 

feeds Instagram. Tidak ada juga patokan untuk jumlah post dan 

instastories yang harus dimasukkan dalam seminggu sehingga hotel 

hanya akan melakukan pembaharuan ketika ada konten yang menarik 

saja.  

Instagram dijalankan dengan konsep yang dibuat oleh Agus dan 

dikelola oleh Risa. Gabriella mengatakan hotel sempat mengadakan 

giveaway untuk memberikan kesempatan bagi orang-orang yang 

pernah datang ke hotel untuk mendapatkan voucher menginap, voucher 

diskon untuk food and baverage, dan voucher untuk berenang. Sebagai 

Admin Instagram, Risa mengatakan bahwa giveaway merupakan 

ajakan kepada para pengguna Instagram khususnya anak muda untuk 

mendukung hotel. Giveaway yang diikuti oleh kurang lebih 30 pengikut 

Instagram ini kemudian berhasil mendatangkan penambahan pengikut 

yang cukup banyak.  

Instagram juga digunakan untuk menyebarkan film ekslusif saat 

pesta kembang api pada perayaan tahun baru kemarin. Aktivitas lain 

yang dilakukan di media sosial adalah ajakan untuk memperingati Earth 

Hours. Menurut Gabriella dan Risa, baru-baru ini mereka berpartisipasi 

dalam mengajak masyarakat melalui Instagram untuk mematikan listik 

sebagai bentuk kepedulian hotel terhadap sosial dan lingkungan.  
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4.2.4 Analisis SWOT Hotel Santika Premiere Beach Resort Belitung 

Agus mengatakan bahwa sebelum hotel dibuka, promosi 

dilakukan oleh corporate yang mana menandakan bahwa corporate 

juga lah yang melakukan riset terlebih dahulu. Riset tersebut dilakukan 

untuk mengenal lingkungan, target, segmen, dan market termasuk 

fasilitas dan kategori hotelnya. Kemudian, setelah hotel resmi dibuka, 

General Manager dan timnya yang melanjutkan riset lebih rinci untuk 

melihat market dan kompetitor yang akan mereka hadapi. Agus 

menyatakan bahwa, “Begitu hotel sudah dibuka yang tadinya tidak 

terlihat pun akan terlihat lebih jelas dalam arti kompetitor yang head to 

head siapa, direct competiror siapa, non direct competitor.” 

Hotel Santika Premiere Beach Resort Belitung memiliki 

kekuatan dari segi properti yang mana desain bangunanya yang bagus 

dengan akses langsung ke pantai. Hal ini sekaligus dimanfaatkan oleh 

pihak hotel sebagai daya tarik yang membedakannya dengan berbagai 

kompetitor yang berada di kota. Ini dinilai Agus sebagai kekuatan 

dengan alasan bahwa pada dasarnya semua hotel itu sama di mana yang 

akan didapatkan tamu hanyalah tempat tidur, kamar mandi, dan 

makanan sedangkan di Santika Premiere Belitung, tamu bisa 

mendapatkan tambahan ambience dalam bentuk akses langsung ke 

pantai dan pemandangan pantai yang sudah bisa dilihat ketika tamu 

memasuki lobby hotel.  
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Untuk kelemahannya, Agus mengungkapkan bahwa lokasi 

mereka yang berada di utara Pulau Belitung memang jauh dari pusat 

keramaian sehingga untuk saat ini lokasi hotel menjadi satu-satunya 

kelemahan Hotel Santika Premiere Beach Resort Belitung. Namun ia 

juga menilai bahwa sebenarnya lokasi hotel itu sebenarnya relatif 

karena ada juga tamu lokal dan mancanegara yang mengatakan lokasi 

hotel tersebut strategis untuk mencari ketenangan dan paling dekat 

untuk penyebrangan ke pulau-pulau.  

Pariwisata di Pulau Belitung yang sedang berkembang pesat dan 

akan dibukanya international flight menjadi kesempatan bagi Hotel 

Santika Premiere Beach Resort Belitung untuk menjalankan bisnisnya. 

Agus mengatakan bahwa wisatawan mancanegara pun mulai 

berdatangan, salah satunya dari Belanda.  Risa turut mengatakan bahwa 

mereka lebih banyak menerima tamu yang datang untuk berlibur 

dibandingkan untuk business trip.  

Hingga saat ini tim promosi sebenarnya belum melihat adanya 

hal yang mengancam keberadaan hotel, di mana Agus melihat ini lebih 

sebagai tantangan yang harus mereka hadapi.  Tantangan tersebut 

adalah akan dibukanya hotel chain international khususnya Sheraton 

yang juga memiliki pantai dan bangunan yang tak kalah bagus dengan 

Santika.  
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4.2.5 Pesan-Pesan Promosi yang Dikembangkan 

Santika secara konsisten menggunakan tagline yang sama untuk 

semua Hotel Santika, baik itu bintang dua ataupun bintang empat. 

Tagline hospitality from the heart ini digunakan untuk menunjukkan 

bahwa Santika punya standar tersendiri dan image positif di 

masyarakat. Tim promosi Hotel Santika Premiere Beach Resort 

Belitung mengawali pesan dengan mengangkat destinasinya terlebih 

dahulu.  

Hotel Santika Premiere Beach Resort Belitung mempunyai 

tujuan untuk mencari profit dan bisa berbisnis lebih panjang dengan 

menjadi hotel pilihan di Belitung. Walaupun nantinya akan ada banyak 

pendatang baru, Agus berharap orang-orang akan selalu ingat dengan 

Santika ketika membicarakan Belitung. Risa sendiri berharap agar 

semakin banyak orang yang penasaran untuk menginap di Santika 

Premiere Belitung dan bagi yang sudah pernah menginap diharapkan 

untuk  menginap kembali. Dari segi promosi Gabriella menginginkan 

agar kedepannya promosi lewat media cetak maupun online bisa 

diterima dan menarik pengunjung secara otomatis. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, tim promosi pun berusaha 

untuk membentuk pesan bahwa Hotel Santika Premiere Belitung adalah 

hotel bintang empat terbaik dan pilihan di Belitung. Dalam membentuk 

pesan ini,  Agus menyatakan bahwa penting bagi hotel untuk menjaga 
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kualitas pelayanan untuk para tamu sehingga tamu juga bisa menjadi 

ambassador atau minimal merekomendasikan hotel ke teman ataupun 

keluarga mereka. Kemudian Gabriella mengatakan bahwa yang ia 

ketahui rata-rata tamu yang pernah ke Santika otomatis akan 

menyampaikan ke teman-temannya kalau ke Belitung sudah pasti harus 

ke Santika. Hal ini membuat Gabriella memandang Word of Mouth 

Santika sudah berjalan dengan baik. 

Cara lain yang digunakan tim dalam pembentukan pesan “hotel 

pilihan” di Belitung adalah melalui sponsorship dengan Puteri 

Indonesia dan timnya. Agus memandang hal ini otomatis bisa 

membantu promosi hotel sekaligus membentuk brand image “hotel 

pilihan” sebagaimana yang tim harapkan.   

Untuk hastag di Instagram, Santika normalnya menggunakan 

#SantikaIndonesia atau #HSPremiereBelitung kecuali jika berkaitan 

dengan tempat wisata, Risa akan menambahkan hastag-hastag yang 

relevan dengan tempat wisata tersebut. Ia juga mengamati bahwa sudah 

banyak respon positif di Instagram dan setiap harinya selalu ada 

penambahan pengikut.   

4.2.6  Evaluasi Kegiatan Promosi 

Dari rangkaian kegiatan promosi, tim tidak melakukan evaluasi 

secara keseluruhan di mana hanya beberapa taktik saja yang dievaluasi. 

Evaluasi mengenai efektivitas promosi akan dilakukan setiap akhir 
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tahun oleh Santika Premiere Belitung sehingga untuk saat ini belum 

diketahui hasil dari aktivitas promosi mereka. Salah satu taktik yang 

dievaluasi oleh tim adalah adalah kerja sama dengan travel agent. Agus 

menyebutkan bahwa kerja sama dengan travel agent selalu dievaluasi 

tiap bulan dalam bentuk business review.  Gabriella kemudian  

menambahkan bahwa evaluasi pada media dan iklan belum dijalankan 

karena hal tersebut membutuhkan aplikasi dan orang yang bisa 

membaca dan menjelaskan. Untuk situs web Santika pun masih harus 

menggunakan aplikasi untuk mengetahui jumlah pengunung situs web, 

demografi, dan jumlah transaksi. Belum tersedianya tools tersebut 

membuat tim promosi tidak bisa mengukur promosi mana yang paling 

berhasil membuat orang untuk datang ke hotel.  

Selain travel agent, evaluasi rutin media review juga dilakukan 

untuk mengetahui peminat Instagram dari minggu ke minggu. Risa 

mengatakan media review ini bersangkutan dengan penayangan di 

media berbayar dan tidak berbayar serta keterlibatan media sejauh ini 

cukup membantu hotel. Release media dianggap belum efektif 

sedangkan iklan lebih dianggap efektif terlebih untuk iklan yang 

ditampilkan di flight magazine. Agus berasumsi bahwa bisa saja tamu 

dari Belanda yang datang kesini mengetahui keberadaaan Santika dari 

rekomendasi flight magazine. Hotel sudah menayangkan iklan di 

Sriwijaya Air pada bulan November hingga Maret dengan 

pertimbangan flight Sriwijaya Air paling banyak dibandingkan pesawat 
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yang lain. Agus menyatakan bahwa efeknya dari bulan November 

sudah ada tapi belum diadakan evaluasi untuk bulan Maret.  

Untuk event, Risa mengatakan bahwa evaluasi dilakukan 

berdasarkan jumlah orang yang mengikuti event tersebut. Dari segi 

jumlah, Chinesse New Year dan New Year Celebration berhasil 

mendatangkan banyak tamu sedangkan untuk event Valentine  hanya 

diikuti oleh tiga couple saja. Tim promosi menganalisis bahwa jumlah 

couple yang sedikit ini disebabkan oleh lokasi hotel yang jauh. 

Di sisi lain, tim promosi melakukan beberapa pengamatan 

terkait kegiatan promosi termasuk hambatan serta dampak dari kegiatan 

promosi. Untuk kesulitan, Agus menyampaikan bahwa kesulitan yang 

dihadapi adalah dari travel agent. 

 “Paling harga kadang-kadang namanya kita tidak tahu 

partner kita travel nya apakah mereka biasanya jualnya hotel 

yang murah tiba-tiba harus jual hotel yang agak mahal.” 

(Agus, wawancara) 

Sedangkan berdasarkan pernyataan Gabriella, tim tidak terlalu 

terganggu dengan kendala teknis dan finansial tapi lebih pada kualitas 

material promosi yang tidak mendukung terutama untuk promosi cetak.  

Bagi Agus promosi tidak bisa berdampak cepat seperti halnya 

makan cabe langsung pedes ataupun dua tambah dua harus empat tapi 

promosi adalah bentuk investasi jangka panjang. Berangkat dari 

pemikiran tersebut, promosi pun akan dilakukan dalam jangka waktu 

panjang dan menyebar semakin luas. Agus mengatakan bahwa ketika 
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nantinya mereka sudah merasa target dalam negeri sudah cukup, 

mereka akan fokus ke luar negeri. Ia juga menambahkan bahwa 

memang ada beberapa negara yang transportasinya sulit untuk ke 

Belitung namun ketika mereka sudah aware, mereka tidak akan berpikir 

lama untuk menginap di Santika Belitung ketika transportasi untuk ke 

Belitung sudah tersedia.  Sementara itu Gabriella melihat bahwa belum 

tersedianya direct flight juga menjadi kendala infrastruktur yang tak ada 

kaitannya dengan promosi yang dijalankan hotel.  

Hal lain yang menjadi pelajaran tim kedepannya adalah lebih 

peka dengan tren dan kejadian. Agus sendiri mengatakan bahwa dalam 

berpromosi itu sangat penting memperhatikan tren dan kejadian yang 

berpengaruh untuk hotel. Peliputan hotel di acara Celebrity on Vacation 

di Trans TV pun terjadi di luar planning dimana awalnya Celebrity on 

Vacation ini hanya ingin meliput Belitung secara keseluruhan namun 

kesempatan ini kemudian dimanfaatkan oleh Santika Premiere 

Belitung. Hal yang menjadi pertimbangan Agus dan tim  saat itu adalah 

program acara tersebut memang sesuai untuk mereka yang ingin 

berlibur ditambah aspek yang ditonjolkan dari Hotel Santika Premiere 

Beach Resort Belitung  adalah hotel pilihan untuk berlibur di Belitung. 

Melihat tren saat ini, tim Santika Premiere Belitung sedang 

mempersiapkan writer dan endorser. Menurut informasi yang 

disampaikan oleh Agus, mereka sudah menemukan target yang sesuai 

untuk menjadi endorser tapi masih dalam tahap negosiasi biaya, begitu 
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pula yang Risa katakan bahwa mereka sedang dalam tahap tawar 

menawar. Sejauh ini pun sudah banyak tamu yang membuat blog dan 

vlog mandiri yang secara tak langsung membantu hotel 

mempromosikan Santika di Belitung walaupun blog dan vlog tersebut 

memuat aktivitas liburan mereka di Belitung secara keseluruhan.  

Terkait dengan dampak promosi, Agus menyatakan bahwa 

peningkatan tamu terlihat jelas dari bulan ke bulan. Awareness dari 

teman-teman luar pulau dan luar negeri pun sudah terbentuk di mana 

sudah banyak yang datang untuk menginap di hotel. Untuk positioning 

nya pun menurut Agus sudah jelas semakin kuat, yang mana bisa dilihat 

dari orang-orang yang pernah datang mengatakan bahwa “we are the 

best hotel in island”.  

Ricardo selaku narasumber ahli mengatakan bahwa seharusnya 

evaluasi promosi dilakukan secara menyeluruh karena tanpa adanya 

evaluasi yang komprehensif tentunya tim juga tidak bisa menilai taktik 

mana yang paling efektif untuk mendatangkan tamu ke hotel.  Evaluasi 

media pun bisa dibuat secara sederhana untuk mengetahui berapa 

banyak konten mengenai hotel yang dimuat oleh media ataupun 

memastikan press release yang dikirim sudah dimuat oleh media yang 

bersangkutan. Hal ini perlu dilakukan untuk mengukur apakah pesan 

yang dikomunikasikan itu berhasil masuk ke media, terlebih untuk 

media online yang  jumlah viewers nya bahkan bisa langsung dicek di 

situs web media.  
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Evaluasi yang tak kalah penting dalam promosi adalah 

memonitor Word of Mouth (WOM) di media digital khusus traveler 

seperti Trip Advisor yang memuat berbagai testimoni hotel ataupun 

situs web untuk pemesanan tiket seperti Agoda, Traveloka, dan 

tiket.com. Ricardo juga mengatakan bahwa penggunaan banyak kanal 

itu penting tetapi kanal yang berhubungan langsung dengan industri 

harus lebih diperhatikan. Berbagai komentar di Trip Advisor sendiri 

sifatnya user generated content yang tidak bisa dikontrol oleh hotel 

sehingga tim promosi Hotel Santika Premiere Belitung seharusnya 

punya dashboard untuk mengumpulkan cuplikan ulasan tersebut. Ia 

juga menambahkan bahwa hotel yang sudah bekerja sama dengan 

Traveloka dan berbagai platform lain seharusnya  memonitor komentar 

pelanggan mereka. Hal ini juga bisa membantu pihak hotel mengetahui 

perspektif konsumen dan menjawab apakah Word of Mouth (WOM) 

Santika pada kanal digital sudah baik atau belum. Widya pun 

menambahkan bahwa ketika hotel menjadikan Word of Mouth (WOM) 

sebagai salah satu taktik promosi maka Word of Mouth (WOM) di kanal 

digital pun seharusnya dijalankan.  

Di sisi lain, tim promosi menjadikan ulasan di Trip Advisor 

sama halnya dengan guest comment yaitu untuk mengetahui keluhan 

dan saran dari para tamu yang menginap. Perbedaannya adalah Trip 

Advisor secara berkala dimonitor oleh tim promosi sedangkan guest 

comment ditempel di papan karyawan agar semua karyawan 
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mengetahui apa yang harus ditingkatkan dan dipertahankan dari 

berbagai segi pelayanan.  

Kelebihan promosi Santika Premiere Belitung berdasarkan 

pandangan Ricardo adalah penggunaan taktik promosi yang terhitung 

cukup banyak, apalagi hotel Santika sudah bekerja sama dengan 

Sriwijaya Air. Selain itu, Ricardo melihat penggunaan radio untuk talk 

show bisa membuat masyarakat lokal berperan sebagai influencer untuk 

orang-orang terdekatnya dan pengggunaan kanal digital seperti media 

sosial bisa menyebarkan informasi secara luas dan borderless. 

Sementara untuk kekurangan promosi, Ricardo mengatakan bahwa 

kekurangannya adalah hotel tidak dilakukan pengukuran atas apa yang 

sudah dijalankan yang mana seharusnya evaluasi itu dilakukan secara 

komprehensif. Dalam hal ini, ia menyarankan pihak hotel untuk 

melakukan pengukuran terkait efektivitas promosi. Pengukuran ini 

tentunya bertujuan untuk mengetahui taktik promosi mana yang paling 

berhasil menyebarkan informasi dan menarik pengunjung ke Hotel 

Santika Premiere Beach Resort Belitung melalui kuisioner singkat di 

lobby hotel.  

4.3 Pembahasan 

Dalam penelitian ini, penulis akan membahas mengenai penggunaan 

Marketing Public Relations serta penerapan Whalen’s 7-Step Strategic Planning 

Process dalam mempromosikan Hotel Santika Premiere Beach Resort Belitung 

sebagai hotel baru. Berikut adalah pembahasan terkait hal tersebut. 
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4.3.1  Penggunaan Marketing Public Relations  

Harris dan Whalen (2006, p. 6) mengatakan bahwa promosi 

produk baru bisa dijalankan secara efektif melalui Marketing Public 

Relations. Berbagai industri pun sudah mulai menerapkannya. Dalam 

hal ini, Hotel Santika Premiere Beach Resort Belitung merupakan hotel 

baru yang perlu untuk dipromosikan bahkan dalam skala internasional.  

Terkait hal ini, Ricardo  menilai bahwa Marketing Public 

Relations juga tepat untuk diterapkan dalam mempromosikan hotel 

baru karena industri hotel menyasar end customer dan bukan 

merupakan B2B. Hal ini membuat perlunya sinergi antara marketing 

dan Public Relations untuk melakukan campaign terhadap hotel.  

Seperti yang diketahui, Public Relations merupakan salah satu 

promotional mix yang tak hanya berperan untuk mempromosikan 

barang atau jasa tapi juga mementingkan pembentukan image yang baik 

bagi produk atau jasa yang bersangkutan (Belch, 2012, p. 568).  

Penggunaan Public Relations dalam berpromosi pun akan jauh lebih 

kredibel dibandingkan dengan iklan (Ries dan Ries, 2002, p. 90). Hal 

ini yang kemudian mendorong tim promosi Hotel Santika Premiere 

Beach Resort Belitung  untuk menggunakan Marketing Public 

Relations dalam berpromosi. Agus selaku team leader menyatakan 

bahwa ia sendiri lebih percaya pada iklan yang real  dalam arti Public 

Relations.  
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Fungsi Marketing Public Relations tidak hanya berfokus pada 

produk dan konsumen tapi lebih mengutamakan keterlibatan third party 

endorsements dari key customer influencers, seperti media berita 

(Harris dan Whalen, 2006, p.10). Begitu pula dengan upaya promosi 

yang dilakukan oleh pihak hotel dengan melibatkan media yang 

menghasilkan berbagai publisitas serta third party lainnya.  Agus 

menyebutkan bahwa kegiatan promosi hotel melalui media sudah 

dilakukan sebelum Hotel Santika Premiere Beach Resort Belitung 

dibangun. Tepatnya, promosi hotel sudah dimulai sejak corporate 

memutuskan untuk membuka cabang Hotel Premiere Beach Resort 

Belitung. Saat hotel sudah diresmikan, kegiatan Marketing Public 

Relations dilanjutkan dengan pelaksanaan event-event internal dan 

eksternal  seperti Polygon serta product placement di program acara 

Celebrity on Vacation.  

4.3.2 Penerapan The MPR Strategic Planning Process 

   Penulis akan membahas tiap tahapan dalam masing-masing sub 

bab di bawah ini  berdasarkan teori Whalen’s 7-Step Strategic Planning 

Process dari Harris dan Whalen (2006, p. 56-72). 

A. Situation Analysis 

Tahap analisis situasi merupakan tahap pertama yang bisa 

memberikan gambaran tentang perusahaan teriakit masalah yang 

ingin diatasi. Riset juga diperlukan untuk mengenali perusahaan 

secara lebih mendalam (Harris dan Whalen, 2006, p. 58). Dari 
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pernyataan ini, penulis menggali mengenai situasi industri 

perhotelan secara umum. Agus memandang penambahan cabang 

Hotel Santika secara tidak langsung menunjukkan bahwa adanya 

kemajuan pada industri hotel di mana pariwisata yang semakin 

berkembang menjadi faktor pendukungnya. 

Dari pemahaman penulis, Santika Indonesia Hotels and 

Resorts merupakan brand yang sudah memiliki pelayanan yang 

standart baik untuk Santika yang berbintang dua, berbintang tiga, 

maupun berbintang empat dan lima. Image baik yang sudah melekat 

pada semua brand di bawah naungan Santika Indonesia Hotels and 

Resorts pun membuat mereka selangkah lebih maju dibandingkan 

kompetitor lain. Santika Indonesia Hotels and Resorts sendiri selalu 

melakukan riset  terlebih dahulu untuk memutuskan pembukaan 

cabang baru, terutama untuk  hotel berbintang empat yang 

ditempatkan di pulau kecil di Indonesia yaitu Pulau Belitung.  

Peran riset menjadi sangat penting untuk perencanaan 

program Marketing Public Relations karena program Marketing 

Public Relations harus berdasarkan pada riset pasar, kategori 

produk, dan konsumen supaya bisa berjalan sesuai rencana (Harris 

dan Whalen, 2006, p. 59). Berangkat dari pemahaman tersebut, 

penulis menganalisis bahwa riset yang berkaitan dengan Hotel 

Santika Premiere Beach Resort Belitung sudah dilakukan oleh 

corporate sebelum hotel dibuka. Riset tersebut dilakukan melalui 
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survei lokasi dan pertimbangan nilai jual hotel serta analisis SWOT 

(Strength, Weakness, Opportunity, Threat). Setelah corporate 

melakukan analisis SWOT, General Manager dan tim yang 

bertanggung jawab atas Hotel Santika Premiere Beach Resort 

kemudian menyempurnakan analisis ini untuk mengenali hotel lebih 

jauh.  

Ricardo juga mengungkapkan bahwa analisis SWOT adalah 

bagian basic dari riset yang mana analisis ini bisa digunakan untuk 

mengetahui strategi yang akan ditempuh kedepannya. SWOT pun 

menjadi titik awal untuk menentukan STP (Segmentation, Targeting, 

Positioning). Turunan dari SWOT adalah action perusahaan untuk 

mempromosikan hotel tersebut.  

Agus mengatakan bahwa ia dan timnya telah melakukan 

analisis SWOT dengan lebih rinci setelah bangunan hotel selesai. Ia 

sendiri berpendapat bahwa SWOT dari corporate adalah hasil 

analisis yang masih umum dan kondisi spesifik dari hotel baru bisa 

terlihat setelah bangunan hotel selesai. Dengan begitu tim promosi 

bisa melihat siapa saja kompetitor yang head to head, direct 

competiror, dan non direct competitor serta memastikan target 

market  yang tadinya masih berupa prediksi.  

Dari aspek strength, Hotel Santika Premiere Beach Resort 

Belitung memiliki bangunan yang bagus dan baru serta tersedianya 

akses langsung ke pantai. Aspek ini menjadikan hotel ini unggul bagi 
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tamu yang ingin berlibur terlebih bagi wisatawan mancanegara yang 

ingin menikmati pantai. Risa mengatakan dengan view dan spot-spot 

menarik untuk foto membuat hotek ini dominan menarik family 

guest dan tamu yang sedang liburan. Agus dan timnya lalu 

memanfaarkan aspek ini untuk menarik pangsa pasar tersebut di saat 

para kompetitor yang berada di kota tidak bisa menyediakan 

ambience seperti Santika Premiere Belitung.  

Menurut pemahaman penulis, Hotel Santika Premiere Beach 

Resort Belitung memang menonjolkan kelebihan mereka melalui 

akses langsung ke pantai dengan  mendesain 128 kamar hotel yang 

menghadap ke pantai. Pantai sendiri merupakan daya tarik Pulau 

Belitung sehingga konsep dari hotel ini bisa menawarkan sesuatu 

yang memang dicari oleh para traveler yang berkunjung ke Belitung. 

Setiba di lobby hotel pun para tamu sudah bisa menikmati 

pemandangan pantai secara langsung ditambah penyebrangan ke 

pulau-pulau untuk berwisata juga sangat dekat dari Hotel Santika 

Premiere Beach Resort Belitung. 

Dari aspek weakness, Hotel Santika Premiere Beach Resort 

Belitung ini jauh dari pusat kota sehingga untuk keperluan business 

trip, letak hotel ini dinilai kurang strategis. Agus dan Risa juga 

mengatakan bahwa lokasi hotel di utara Pulau Belitung memang 

jauh dari keramaian sehingga suasana sekitarnya bisa dibilang sepi. 

Kemudian Agus memandang lokasi hotel merupakan faktor yang 
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relatif di mana memang ada tamu yang menyukai suasana ramai dan 

ada pula tamu yang menyukai suasana sepi untuk mencari 

ketenangan.  

Penulis memahami selalu ada dua sisi yang besebrangan, 

sama halnya dengan lokasi hotel. Pada kenyataannya hotel memang 

tidak bisa menguasai dua tipe pelanggan yang mana tipe yang satu 

menyukai tempat ramai dan satunya lagi lebih menyukai tempat sepi 

sehingga ini merupakan kelemahan hotel dari sisi internal.  

Lalu dari aspek opportunity, Agus memandang bahwa akan 

dibukanya international flight dan pariwisata Belitung yang 

berkembang pesat membuat Hotel Santika Premiere Beach Resort 

Belitung berkesempatan untuk menjalankan bisnisnya. Menurut 

penulis, dengan dibukanya international flight dan pariwisata 

Belitung yang berkembang pesat semakin mendekatkan Santika 

Premiere Belitung dengan target pasar utama mereka yaitu 

wisatawan mancanegara. 

Terkait dengan  target pasar, Agus mengatakan bahwa Pulau 

Belitung sendiri mempunyai potensi untuk menjadi destinasi pilihan 

di Indonesia sehingga tugas tim promosi adalah menciptakan 

awareness masyarakat Internasional terhadap Belitung yang 

awalnya masih kurang. Tugas ini dilakukan dengan mengedukasi 

masyarakat terkait posisi, jarak, dan yang terpenting adalah daya 

tarik Belitung untuk wisatawan.  
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Dari aspek threat, tim promosi sendiri mengaku tidak 

memandangnya sebagai ancaman melainkan tantangan untuk hotel.  

Risa bahkan mengatakan bahwa sejauh ini ia tidak merasa ada 

ancaman yang cukup berarti dari kompetitor sedangkan Agus 

mengatakan tantangan kedepannya adalah masuknya berbagai hotel 

chain international terutama Sheraton yang properti dan punya 

pantai seperti Santika Premiere Beach Resort Belitung. Hotel chain 

international yang sudah dibuka saat ini adalah Hotel Marriot namun 

Agus memandang hotel ini sebagai kompetitor biasa karena lokasi 

hotel tersebut ada di kota dan bukan berada di kawasan yang sama 

dengan Santika Premiere Belitung. 

 Tabel 4.1 Analisis SWOT Hotel Santika Premiere Beach Resort Belitung 

 

 

In
te

rn
a
l 

Strenght Weakness 

-Hotel Santika Premiere Beach Resort 

Belitung memiliki properti yang bagus dan 

akses langsung ke pantai 

- Image Santika Indonesia Hotel and 

Resort sudah terbentuk dengan baik di 

mata publik 

Lokasi hotel yang 

berada di utara Pulau 

Belitung jauh dari 

pusat keramaian. 

E
k

st
er

n
a
l 

Opportunity Threat 

Akan dibukanya  international flight dan 

pariwisata Belitung yang semakin 

berkembang.  

Mulai berdatangan  

hotel chain 

international terutama  

Sheraton yang juga 

memiliki pantai dan 

bangunan bagus. 
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Terkait dengan kompetitor hotel, bisa dikatakan bahwa untuk 

sekarang ini kompetitor di sekitar daerah hotel belum ada melainkan 

kompetitor sementara adalah hotel-hotel yang ada di kota. Melihat 

peta persaingan tersebut, Agus mengatakan bahwa Hotel Santika 

Premiere Beach Resort Belitung telah mempersiapkan strategi 

jangka panjang agar mereka bisa selangkah lebih maju dari para 

kompetitor lainnya termasuk menghadapi hotel chain international.  

Untuk sisi segmentation, Hotel Santika Premiere Beach 

Resort Belitung sebagai hotel bintang empat mempunyai segmentasi 

pasar dengan social economic status atau SES menengah ke atas (A-

C1) yang idealnya berusia 30 tahun ke atas. Akan tetapi, Agus 

mengatakan usia hanya sebagai patokan saja bukan batasan karena 

tamu dengan usia di bawah itu bisa saja menginap dengan biaya 

orang tua. 

Dari sisi targeting, Agus menyebutkan bahwa Hotel Santika 

Premiere Beach Resort Belitung menargetkan mereka yang 

mempunyai lifestyle dan rela mengeluarkan uang untuk menikmati 

hotel yang nyaman. Dari sisi positioning, tim promosi ingin 

ditanamkan dalam benak publik adalah “we are the best hotel in 

island”. Mengenai analisis STP (Segmentation, Targeting, 

Positioning), penulis menyimpulkan bahwa Santika Premiere Beach 

Resort Belitung sudah memiliki STP (Segmentation, Targeting, 
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Positioning) yang sangat jelas sebagai landasan untuk merancang 

strategi promosi.  

 

B. Objectives 

Pada tahap ini tim pelaksana harus menentukan objektif yang 

spesifik, terukur, dan bisa mendukung business goals. Business 

goals adalah tujuan perusahaan dalam jangka waktu panjang 

sedangkan Marketing Public Relations Objectives adalah tujuan 

jangka pendek yang ingin dicapai dari pelaksanaan Marketing Public 

Relations. Objektif Marketing Public Relations dibagi menjadi dua, 

yaitu output objectives yang mengacu pada pengukuran jumlah dan 

kualitas dari aktivitas yang dijalankan dan outcome objectives yang 

mengacu pada kesadaran, sikap, dan persuasi yang berdampak 

signifikan pada business goals (Harris dan Whalen, 2006, p. 62) . 

Melalui wawancara yang dilakukan penulis  dengan pihak 

hotel, Agus mengungkapkan bahwa business goal Hotel Santika 

Premiere Beach Resort Belitung adalah mempunyai bisnis lebih 

panjang dengan menjadikan Hotel Santika Premiere Beach Resort 

Belitung sebagai hotel pilihan pertama di Belitung. Risa kemudian 

menambahkan bahwa business goals yang tak kalah penting adalah 

menciptakan loyalitas pelanggan di mana pelanggan yang loyal 

merupakan investasi berharga untuk hotel. Dengan ini diharapkan 
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orang-orang akan mengutamakan Santika Premiere Belitung 

walaupun nantinya akan ada banyak pendatang baru.  

Sementara outcome objectives nya adalah memperkenalkan 

keberadaan hotel agarnya terciptanya kesadaran bahwa Hotel 

Santika Premiere membuka cabang baru di Pulau Belitung. Dengan 

begitu, orang-orang akan semakin penasaran untuk mengunjungi 

Hotel Santika Premiere Beach Resort Belitung.  Kemudian, Hotel 

Santika Premiere Beach Resort Belitung juga memiliki output 

objectives untuk menarik pangsa pasar sebanyak mungkin.  

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari pihak hotel, 

output objectives belum tercapai sepenuhnya dalam artian jumlah 

tamu yang menginap tidak selalu memenuhi target yang diharapkan 

oleh tim promosi. Namun, tidak tercapainya target bukan berarti 

hotel tidak bisa menarik pangsa pasar yang besar melalui promosi 

melainkan banyak faktor lain yang turut mempengauhi seperti 

adanya event eksternal hotel, jumlah peserta tour, high season dan 

lain sebagainya. Sejauh ini jumlah tamu masih mendukung 

perjalanan bisnis Hotel Santika Premiere Beach Resort Belitung.  

Untuk outcome objectives juga berpengaruh terhadap 

business goals secara keseluruhan. Saat ini sudah banyak yang 

mengetahui keberadaan hotel, baik masyarakat lokal, wisatawan 

domestik maupun wisatawan mancanegara. Hal ini terbukti dari 

datangnya masyarakat lokal serta wisatawan domestik dan 
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mancanegara untuk menginap di hotel, terlibat dalam special event 

hotel dan event eksternal yang diadakan di Hotel Santika Premiere 

Beach Resort Belitung seperti Polygon dan Geo Park. Dengan 

pengenalan dan kesadaran yang sudah ada, otomatis hotel bisa 

mendukung business goals hotel untuk terus mempertahankan 

bisnisnya.  

 

C. Strategy – A Tripartite Approach 

Dalam tahap ini diperlukan input budgeting karena pada 

dasarnya Marketing Public Relations itu tidak sepenuhnya gratis, di 

mana selalu ada biaya yang harus dikeluarkan praktisi sekalipun 

media coverage bisa didapatkan tanpa harus mengeluarkan biaya. 

Hal yang dimaksud disini adalah biaya yang dikeluarkan untuk 

mengadakan special event ataupun aktivitas lainnya (Harris dan 

Whalen, 2006, p. 72). Terkait dengan budget input, Hotel Santika 

Premiere Beach Resort sendiri menggunakan 10% dari profit untuk 

melakukan promosi yang berkesinambungan.  

10% sendiri belum bisa dipastikan sebagai jumlah dana yang 

besar karena bergantung pada jumlah profit.  Kisaran budget 

promosi yang dikeluarkan tim per bulan adalah kurang lebih 1,5 

miliar rupiah. Tim promosi pun masih menganggap budget promosi 

mereka terbatas. Oleh karena itu, penggunaan media sekalipun 
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dilakukan dengan sangat selektif di mana mereka akan lebih memilih 

media yang berpeluang besar dilihat oleh orang-orang yang punya 

lifestyle dan ekonomi menengah ke atas.  

Selanjutnya, penulis akan menganalisa penerapan strategi 

promosi Hotel Santika Premiere Beach Resort Belitung dengan A 

Tripartite Approach menurut Harris dan Whalen (2006, p. 40-44).   

 

a) Push Strategy 

Push strategy dilakukan dengan menggunakan tenaga 

penjualan dan promosi sebagai kekuatan agresif untuk 

mendorong produknya sampai ke konsumen (Harris dan Whalen, 

2006, p. 40-41).   Dalam hal ini push strategy dilakukan melalui 

kerja sama dengan pihak lain untuk mendorong konsumen 

menginap di  Hotel Santika Premiere Beach Resort Belitung. 

Pihak yang dipandang Agus berpengaruh sangat kuat dalam 

penjualan adalah travel agent, baik dalam maupun luar negeri. 

Risa juga menilai bahwa sejauh ini travel agent sangat membantu 

penjualan kamar hotel terlihat dari banyaknya kamar hotel yang 

terjual melalui travel agent.  

Agus menyebutkan bahwa hotel sudah bekerja sama 

degan kurang lebih 100 travel agent dan saat ini Agus dan tim 

sedang menjajaki travel agent Singapura, Belanda, dan Cina. 
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Kerja sama ini juga mendatangkan publikasi di media 

internasional terkait Grand Opening Hotel Santika Premiere 

Beach Resort Belitung yaitu di  The Straits Times Singapura dan 

media Cina juga meliput Grand Opening tapi Gabriella 

mengatakan rekaman siaran dari Singapura dan Cina tersebut 

belum diterima oleh pihak hotel.  

Menurut pemahaman penulis, push strategy yang 

dilakukan oleh hotel cukup efektif. Kerja sama dengan travel 

agent  tentu merupakan cara yang sangat menjanjikan di mana 

agent yang bekerja sama dengan hotel sudah pasti menyalurkan 

pesertanya untuk menginap di Hotel Santika Premiere Beach 

Resort Belitung sehingga cara ini turut mendorong penjualan 

kamar hotel secara besar-besaran.  

b) Pull Strategy 

Pull strategy merupakan strategi yang membutuhkan 

biaya yang cukup besar untuk membuat iklan dan promosi guna 

menghasilkan permintaan konsumen. Strategi ini juga bisa 

menggunakan media massa maupun khusus untuk meraih 

konsumen. Yang menjadi target dalam strategi ini adalah end 

customer (Harris dan Whalen, 2006, p. 41-43). Saat Grand 

Opening Hotel diadakan press conference untuk menarik media 

untuk meliput. Peran media juga dimanfaatkan hotel untuk 
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menyebarkan publikasi hotel yang memuat konten promosi 

seperti promo harga special event di surat kabar dan media online.  

Menurut Risa dalam beberapa kesempatan, media lokal 

seperti Pos Belitung dan Bangka Pos memuat konten-konten 

promosi seperti menu baru di restoran hotel ataupun promo 

Valentine Day dan event lainnya. Press release juga dikirimkan 

secara rutin kepada Pos Belitung dan Bangka Pos selaku media 

lokal namun Agus sendiri melihat keterlibatan press release 

dalam promosi belum dijalankan secara maksimal oleh tim 

promosi.  

Selain itu, tim promosi juga menggunakan iklan berbayar 

di beberapa flight magazine yaitu Sriwijaya Air dan Garuda 

dengan pertimbangan kedua pesawat ini sesuai dengan target 

pasar dan accessibility Hotel Santika Premiere Beach Resort 

Belitung. Penggunaan iklan oleh tim promosi ini sejalan dengan 

pernyataan yang disampaikan oleh Mitchell dan Wells dalam 

Moriarty (2012, p. 466) bahwa Marketing Public Relations 

adalah satu bidang di mana iklan dan Public Relations saling 

bertumpang tindih. 

Strategi ini pun bisa dikatakan sebagai strategi yang 

paling banyak dijalankan oleh tim untuk mempromosikan  Hotel 

Santika Premiere Beach Resort Belitung karena langsung 

menyasar end customer. Terdapat pula beberapa taktik yang 
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masuk dalam pull strategy, yaitu Radio Talk Show, Product 

Placement, dan Giveaway di media sosial. Risa mengatakan 

bahwa mereka sempat kesulitan dalam memilih radio karena tarif 

yang terbilang mahal yang pada akhirnya memilih radio VOB 

untuk melakukan talk show. Product placement dilakukan tim 

promosi pada program acara Celebrity on Vacation di Trans TV 

dan Inside D’Mosque di MNC Chanels. Hotel kemudian 

melakukan giveaway sebagai upaya promosi untuk menarik tamu 

secara tidak langsung.  

Menurut pemahaman penulis, banyaknya penggunaan 

pull strategy oleh tim promosi Hotel Santika Premiere Beach 

Resort Belitung membuat masyarakat semakin menaruh 

perhatian pada hotel. Seperti yang diungkapkan Agus bahwa ia 

yakin kalau iklan di flight magazine berhasil membuat para tamu 

menginap di hotel sedangkan artikel di media online dan media 

cetak dipandang cukup membantu hotel untuk menciptakan 

awareness.    

Melalui  Talk Show di radio, tim promosi menarik 

perhatian masyarakat lokal tepatnya Pulau Belitung dan Bangka. 

Melalui product placement di Celebrity on Vacation dan Inside 

D’Mosque, tim promosi menarik dalam cakupan nasional yang 

mana sangat mungkin untuk ditonton masyarakat di seluruh 

Indonesia. Kemudian untuk giveaway di Instagram, tim promosi 
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menarik perhatian seluruh masyarakat tanpa ada batasan. 

Penggunaan media sosial termasuk Instagram sejatinya bisa 

menarik masyarakat luas termasuk masyarakat luar negeri karena 

sifatnya yang tanpa batas dan menyebar seluas-luasnya. Untuk 

publikasi di media lokal dan online juga membuat masyarakat 

mengetahui berbagai promosi hotel. Masyarakat yang melihat 

konten promosi ini bisa saja terdorong untuk mengikuti paket 

promo yang ditawarkan Hotel Santika Premiere Beach Resort 

Belitung. 

c) Pass Strategy 

Pass strategy digunakan untuk memengaruhi atau 

menciptakan opini publik yang positif yang menguntungkan 

perusahaan. Strategi ini tidak melibatkan produk atau jasa tetapi 

memandang citra dan reputasi perusahaan sebagai aspek penting 

untuk memenangkan hati konsumen (Harris dan Whalen, 2006, 

p. 42).  Strategi ini dilakukan hotel dengan melakukan testimoni 

di media sosial, sponsorship serta earth hours.  

Melalui earth hours, Gabriella menyatakan bahwa Hotel 

Santika Premiere Beach Resort Belitung ingin mempertahankan 

citra positif melalui partisipasi dukungan terhadap earth hours 

yang disebar melalui Instagram hotel. Secara tidak langsung 

keikutsertaan ini membuat masyarakat menilai Santika Premiere 

Belitung mempunyai kepedulian kepada lingkungan sekitar.  
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Sponsorship juga digunakan sebagai salah satu strategi 

untuk mebentuk citra positif hotel. Risa menyatakan bahwa tim 

menyetujui pengajuan sponsorship dari Puteri Indonesia dan 

Agus pun menilai bahwa pihak yang mereka sponsori cukup 

berpengaruh dan bisa menciptakan image positif untuk 

masyarakat luas.   

Selain itu, hal yang sangat membantu pembentukan citra 

positif hotel adalah standar pelayanan hotel yang berada di bawah 

naungan PT Grahawika Santika. Hal ini kemudian menjadi 

perhatian Hotel Santika Premiere Beach Resort Belitung untuk 

senantiasa memberikan pelayanan yang memuaskan untuk para 

tamu menginap di hotel. Agus menambahkan bahwa jika tamu 

puas dengan pelayanan hotel maka mereka pasti akan 

memberikan rekomendasi kepada orang-orang terdekat atau 

bahkan bisa manjadi ambassador hotel kedepannya. Penulis juga 

memandang bahwa blog, vlog, dan testimoni di media sosial yang 

dilakukan tamu secara mandiri sangat membuat tim promosi 

terbantu di mana tamu sebagai orang ketiga dianggap kredibel 

dan otomatis menarik bagi orang yang melihat. 

D. Targets 

Harris dan Whalen (2006, h. 78) menyatakan bahwa tujuan 

dari penentuan target adalah untuk mendapat wawasan terkait target 

perusahaan yang kemudian bisa digunakan untuk mengembangkan 
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pesan guna menciptakan hubungan emosional dengan target. Pada 

tahap ini, target terbagi menjadi dua jenis, yaitu target primer dan 

target sekunder.  

Untuk target primer, Agus dan tim melihat bahwa target 

mereka lebih mengarah pada SES A-C1 atau bisa dikatakan 

menangah ke atas tanpa ada batasan usia karena anak-anak sekalipun 

bisa menginap di Hotel Santika Premiere Beach Resort Belitung 

dengan biaya orang tua. Kemudian, hotel lebih menyasar pada 

mereka yang memiliki lifestyle dan rela mengeluarkan uang banyak 

untuk kenyamanan saat liburan. Mereka juga sedang gencar 

membidik wisatawan mancanegara. 

Tim promosi hotel juga sudah menentukan target sekunder 

mereka, yaitu Meeting, Incentive, Convention, dan Exhibition 

(MICE) yang mana didukung dengan lokasi dan fasilitas dari Hotel 

Santika Premiere Beach Resort Belitung. Agus sendiri menargetkan 

pihak-pihak yang ingin mengadakan gathering ataupun perayaan 

wedding untuk memilih Belitung dari pada Bali.  

Menurut pemahaman penulis, target utama Hotel Santika 

Premiere Beach Resort Belitung secara lebih spesifik adalah pria dan 

wanita tanpa batasan usia dengan SES level menengah ke atas. 

Secara geografi, hotel menyasar orang-orang yang ada di  Indonesia, 

Singapura, Cina, dan Eropa. Target tersebut juga mengarah pada 

mereka yang ingin liburan dekat dengan pantai dibandingkan liburan 
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ekslusif karena di Belitung sendiri terdapat hotel berbintang lima di 

kota yang mana secara pride lebih unggul dibandingkan dengan 

Hotel Santika Premiere yang berbintang empat sehingga orang-

orang yang ingin menikmati liburan di dekat pantai akan lebih 

dibidik oleh Santika Premiere Belitung.  

 Tabel 4.2 Target Audience Hotel Santika Premiere Belitung 

 

 

 

 

E. Messages 

Tahap selanjutnya adalah menentukan pesan yang hendak 

disampaikan kepada audiens. Pesan ini harus mempunyai insight 

yang dalam agar berhasil untuk mempersuasi. Menurut Harris dan 

Whalen (2006, p. 68), untuk menentukan pesan yang ingin 

disampaikan, tim pelaksana harus memahami karakteristik dari 

masing-masing target audiens untuk memahami kebutuhan mereka. 

Dengan adanya relevansi antara karakteristik audiens dan 

kebutuhannya, pesan tersebut akan dinilai penting dan bermanfaat 

bagi mereka. 

  Dari segi promosi, key message  yang ingin disampaikan 

adalah Hotel Santika Premiere Beach Resort Belitung adalah “Hotel 

Target Audience 

Gender      : Pria dan wanita 

Age           : Semua usia 

Geografi : Indonesia, Singapura, Cina, dan Eropa. 

SES          : A-C1 (Menengah ke atas) 

Psikografi : Rela spending money untuk  puas menikmati liburan  

Insight       : Pantai terasa selalu dekat  
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terbaik di Pulau Belitung”. Namun Agus sendiri menyatakan bahwa 

tidak ada tagline khusus yang dikeluarkan oleh hotel terkait pesan 

promosi ini melainkan tagline tetap menggunakan hospitality from 

the heart dari Santika.  

Begitu pula dengan pesan di media sosial khususnya 

Instagram yang dituangkan dalam hastag juga hanya menonjolkan 

brand hotel serta lokasinya saja tanpa ada pesan khusus yang dibuat 

oleh tim. Risa mengatakan bahwa,”hastag nya HSP Premiere jadi 

tergantung juga sih sama apa yang kita posting. Jadi kalo berkaitan 

sama tempat wisata yah kita tambahkan hastag-hastag nya.” 

Menurut penulis Pesan ini sebenarnya tertuang dalam visi 

Santika Premiere Belitung yaitu “Menjadi hotel bintang empat 

pilihan utama dan terbaik di Belitung” namun tidak ditonjolkan 

dalam publikasi sehingga pesan ini tak sampai seutuhnya ke publik 

luas. Dengan begitu, penulis menyimpulkan bahwa tim promosi 

tidak menjalankan tahapan penyampaian pesan secara spesifik 

sehingga publikasi di media cetak, situs berita, dan media sosial 

hanya menampilkan informasi yang persuasif saja.  

F. Tactics 

Taktik yang digunakan dalam Marketing Public Relations 

(MPR) bertujuan untuk praktisi mendapatkan media coverage. 

Taktik bisa saja dilakukan melalui event atau sponsorship untuk 
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meraih target audience secara langsung. Taktik juga sebagai board 

dari imajinasi praktisi yang merancang dan mengimplementasikan 

program (Harris dan Whalen, 2006, h. 69). Dalam mempromosikan 

Hotel Santika Premiere Beach Resort Belitung, terdapat beberapa 

taktik untuk menunjang objectives yakni memunculkan kesadaran 

dan pengetahuan akan kehadiran hotel baru tersebut. Berikut adalah 

taktik yang diterapkan General Manager dan tim Hotel Santika 

Premiere Beach Resort Belitung 

a) Grand Opening 

  Hotel Santika Premiere Beach Resort Belitung 

menggunakan taktik Grand Opening untuk mendapatkan media 

coverage seluas mungkin. Menurut Harris dan Whalen (2006, p. 

114), Grand Opening merupakan salah satu taktik Marketing 

Public Relations yang dapat dilakukan dengan pemotongan pita 

untuk menandakan adanya suatu bisnis baru yang dibuka.  Dalam 

hal ini, tim promosi hotel menandai Grand Opening dengan 

menghadirkan berbagai pihak seperti H. Sahani Saleh selaku 

Bupati Belitung untuk menandatangani prasasti, CEO Kompas 

Gramedia, Bapak Lilik Oetama, jajaran direksi PT Grahawika 

Santika dan PT Talu Belitung Resort serta mengadakan press 

conference.  

 

 



 

115 
 

Gambar 4.5 Grand Opening Hotel Santika Premiere Belitung 

 

 

 

 

 

 Sumber: Youtube Kompas TV 

Press conference diadakan dengan mengundang 

wartawan dan perwakilan media lainnya untuk menyampaikan 

informasi bahwa Hotel Santika Premiere Beach Resort Belitung 

telah resmi dibuka. Media yang terlibat antara lain media lokal, 

nasional, serta internasional.  Media coverage bertaraf 

internasional didapatkan Santika dari kerjasamanya dengan travel 

agent Singapura dan Cina. Pada press conference tersebut, 

Sunggarsana dan Agus berperan sebagai spokesperson yang 

menyampaikan segala hal yang berkaitan dengan dibukanya 

Hotel Santika Premiere Beach Resort Belitung. Selain di media 

cetak, informasi ini juga disampaikan di 29 situs media dan 

Kompas TV.  

Menurut pemahaman penulis, serangkaian acara Grand 

Opening Hotel Santika Premiere Beach Resort Belitung 

dilakukan tim promosi guna menyebarkan informasi seluas 
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mungkin. Hal ini berkaitan erat dengan pernyataan Oh dan Pizam 

(2008, p. 64) yaitu kegiatan promosi di industri perhotelan 

cenderung menarik pelanggan lebih luas baik itu dari regional, 

nasional, maupun internasional. Dengan taktik ini, perhatian 

publik akan tertuju pada informasi yang disebarkan oleh media 

sehingga Grand Opening menjadi langkah awal penyebaran 

informasi hotel secara besar-besaran. Pada akhirnya promosi 

melalui Grand Opening akan turut berkontribuasi dalam 

mendorong penjualan kamar hotel.  

  

b) Press Release  

Tim promosi Hotel Santika Premiere Beach Resort 

Belitung menggunakan press release untuk membantu 

penyampaian pesan terkait event ataupun kegiatan hotel yang 

dirasa perlu dibagikan ke publik. Mereka aktif mengirimkan press 

release sejak Februari 2018. Harris dan Whalen (2006, p. 115) 

mengatakan bahwa press release merupakan alat mendasar dari 

Public Relations yang menghasilkan feature dengan gaya 

penulisan jurnalistik. Release pun bisa saja dikirimkan langsung 

ke jurnalis atau dikirimkan melalui e-mail.  

Terkait penggunaan release, tim promosi hotel memiliki 

target minimal empat media dalam sebulan untuk memuat release 

yang berkaitan dengan hotel pada media cetak maupun situs web 
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media. Beberapa release yang pernah dimuat di antaranya event 

untuk Valentine Day, menu makanan baru di restoran hotel, 

Syukuran KG Group, dan lain sebagainya.  

Menurut pemahaman penulis, penggunaan press release 

dalam kegiatan promosi menunjukkan bahwa Hotel Santika 

Premiere Beach Resort Belitung ingin mempertahankan media 

covrage sekalipun hanya dalam cakupan lokal ataupun nasional. 

Akan tetapi release yang dimuat di situs web tentu bisa diakses 

oleh masyarakat luar juga sehingga eksistensi hotel tetap bertahan 

dan bisa bersaing dengan pemberitaan hotel lainnya.  

 

Gambar 4.6 Press Release Hotel Santika Premiere Belitung 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Sumber: Situs Web Bangka Pos 
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c) Testimony 

Saat awal pembukaan Hotel Santika Premiere Beach 

Resort Belitung, promosi hotel melibatkan orang ketiga yaitu 

dalam bentuk testimoni. Testimoni ini disebarkan melalui Victory 

News yang disiarkan di televisi dan diunggah di akun Youtube 

Victory News pada tanggal 29 November 2017. Testimoni 

tersebut menggunakan Isyak Meirobie selaku Wakil Ketua DPRD 

Kabupaten Belitung yang juga tergolong sebagai public figure. 

Testimonial ini mendukung positioning dan disebut Harris dan 

Whalen (2006, p. 112) sebagai bentuk dari endorsement atau third 

party endorsement.  

Gambar 4.7  Testimoni Hotel Santika Premiere Belitung  

 

 

 

 

 

 

Sumber: Youtube Victory News 

Menurut penulis, endorsement yang melibatkan public 

figure tentu saja lebih berpengaruh, terlebih orang tersebut 

dikenal sebagai tokoh yang bisa dipercaya. Cara ini bisa dibilang 

efektif karena kecenderungan publik yang lebih percaya dengan 
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pihak luar dibandingkan pihak hotel itu sendiri. Para tamu 

termasuk artis yang menginap di sana seperti Jill Gladys pun turut 

mendukung taktik terkait testimoni hotel dengan memuat posting-

an foto dan caption mengenai Hotel Santika Premiere Beach 

Resort Belitung di Instagram. Secara tak langsung, tamu yang 

melakukan hal tersebut telah ikut mempromosikan hotel melalui 

caption yang mereka unggah terutama untuk konten-konten yang 

berbau ajakan atau keinginan untuk kembali menginap di Hotel  

Santika Premiere Beach Resort Belitung.  

 

Gambar 4.8 Komentar Public Figure mengenai suasana hotel 

  

 

 

 

 

Sumber : Instagram Jill Gladys 

 

d) Giveaway  

Giveaway diadakan oleh tim promosi hotel setelah melihat 

besarnya antusias para tamu dalam menyebarluaskan pengalaman 

mereka menginap di Hotel Santika Premiere Beach Resort 

https://www.instagram.com/jill_gladys_/?hl=id


 

120 
 

Belitung. Taktik ini merupakan cara hotel untuk melibatkan para 

tamu untuk mempromosikan hotel. Giveaway ini berlangsung 

selama dua minggu yang dimulai dari tanggal 5 Maret hingga 25 

Maret 2018. Syarat dari giveaway ini adalah dengan mengikuti 

akun Instagram @santikapremierebelitung, like foto dan mention 

tiga teman. Foto yang harus diunduh tiap peserta giveaway adalah 

foto terbaik selama di Hotel Santika Premiere Beach Resort 

Belitung dengan caption kreatif yang disertai dengan hastag 

#giveawayHSPBelitung. Tiga orang dengan likes terbanyak akan 

mendapatkan voucher menginap, terus ada voucher diskon untuk 

food and baverage terus sama voucher untuk berenang.  

Gambar 4.9 Giveaway di Instagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Instagram Hotel Santika Premiere Belitung 
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   Giveaway masuk dalam taktik yang dinamai Harris 

dan Whalen (2006, p. 111) sebagai contest and 

competitions. Taktik ini bisa dikatakan sebagai cara untuk 

membentuk Word of Mouth dalam kanal digital. Word of 

Mouth sendiri merupakan pengalaman pelanggan yang 

biasanya juga dituangkan dalam bentuk ulasan di kanal 

online ataupun tatap muka. Menurut pemahaman penulis, 

penggunaan giveaway sudah cukup tepat untuk melakukan 

promosi Word of Mouth hanya saja Instagram masih dalam 

cakupan kecil dibanding Trip Advisor. Maksudnya adalah 

setiap akun Instagram yang mengikuti giveaway ini belum 

tentu memfasilitasi Word of Mouth dengan baik sedangkan 

Trip Advisor yang merupkan platform ulasan hotel dan 

tempat wisata sudah pasti menjadi referensi. 

e) Events 

Event yang dijalankan tim promosi Hotel Santika 

Premiere Beach Resort Belitung untuk mendukung promosi hotel 

adalah event yang diselenggarakan oleh hotel dan event eksternal 

yang diselenggarakan di hotel. Sejauh ini telah diadakan New 

Year Celebration, Chinesse New Year, dan Valentine untuk event 

yang cukup besar. Sedangkan event eksternal yang dianggap 

pihak hotel turut berdampak dalam promosi hotel adalah Polygon 

dan Geo Park.  
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Harris dan Whalen (2006, p.180) menyebutkan bahwa 

event menjadi sebagai salah satu cara menarik media untuk 

mendapatkan kesadaran dan loyalitas yang lebih besar. Menurut 

penulis, event yang dirancang oleh Santika Premiere Belitung 

memang ditujukan untuk memunculkan kesadaran akan hadirnya 

hotel tesebut dan sekaligus menarik orang-orang untuk melihat 

hotel secara langsung. Dengan begini, orang yang awalnya tak 

mengetahui seluk beluk Hotel Santika Premiere Beach Resort 

Belitung bisa melihat hotel secara langsung. Ini menunjukkan 

bahwa tujuan akhir dari event yang diselenggarakan oleh hotel 

ialah promosi. Kemudian, event eksternal juga turut berpengaruh 

pada promosi hotel karena event-event ekesternal terutama event 

besar akan diliput oleh media sehingga Hotel Santika Premiere 

Beach Resort Belitung juga otomatis masuk dalam pemberitaan 

sebagai lokasi pelaksanaan event.   

Gambar 4.10  Event Chinesse New Year di HSP Belitung 

 

 

 

 

 

 

                Sumber: Instagram Angelica Lestari 
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 Gambar 4.11 Polygon Cycling Tour Belitung di HSP Belitung 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Sportku.com 

f) Radio Talk Show 

Aktivitas Marketing Public Relations yang dijalankan 

Hotel Santika Premiere Beach Resort Belitung juga melibatkan 

penggunaan radio yang dikemas dalam bentuk talk show. Talk 

show berlangsung di radio VOB Belitung dimulai dari bulan 

Februari 2018 dan akan berlangsung dalam kurun waktu setahun. 

Dalam satu minggu, talk show dilakukan sebanyak dua kali 

dengan konten yang berkaitan dengan pengenalan hotel dan 

promo menu baru, promo Easter, pengumuman pemenang 

giveaway dan lain sebagainya. Talk show sendiri diadakan hotel 

untuk menciptakan kesadaran masyarakat lokal akan keberadaan 

Hotel Santika Premiere Beach Resort Belitung dan memunculkan 

http://sportku.com/read/24867/polygon-cycling-tour-belitung
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kebanggaan pada masyarakat dengan harapan Word of Mouth 

yang positif di masyarakat lokal ini bisa sampai ke orang-orang 

di luar Bangka dan Belitung.  

Menurut pemahaman penulis, taktik yang diterapkan hotel 

di radio lebih ke arah bercerita dan dialog santai antara penyiar 

radio dan perwakilan tim promosi hotel sehingga pendengar radio 

lebih tertarik untuk mendengarkan materi yang disampaikan. 

Selain itu, pendengar radio ini memang masyarakat lokal namun 

mereka sendiri mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi 

orang-orang disekelilingnya termasuk teman dan keluarga yang 

ada di luar Bangka dan Belitung untuk menginap di Hotel 

Premiere Beach Resort Belitung. Secara tidak lagsung 

masyarakat lokal disini diharapkan bisa menjadi influencer yang 

memfasilitasi penjualan secara tidak langsung.   

 

g) Product Placement 

Pada taktik product placement, Harris dan Whalen (2006, 

p. 115-116) menyatakan bahwa penggunaan product placement 

adalah mengganti promosi dan iklan produk menjadi product 

exposure ke dalam film ataupun acara televisi. Product placement 

yang dilakukan dalam konteks entertainment diterapkan dengan 

penggunaan produk oleh aktor yang mana promosi produk 
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dilakukan secara halus dan natural. Product Placement yang 

dilakukan oleh pihak Santika Premiere Belitung adalah 

menampilkan hotel dalam Inside D’Mosque di MNC Channels. 

Acara ini menayangkan tempat-tempat menarik dan budaya yang 

ada di Belitung. Acara ini ditayangkan pada tanggal 15 Juni dan 

16 Juni 2018 pukul 06:30 WIB. Dalam tayangan acara tersebut 

dimasukkan Hotel Santika Premiere Belitung sebagai konten 

dengan menonjolkan beberapa bagian hotel yang menarik, 

makanan dari hasil pantai,  dan suasana hotel.   

 Gambar 4.12 Tayangan Inside D’Mosque 15 Juni 2018 

 

 

 

 

 

 

  

 

Sumber: Instagram Hotel Santika Premiere Belitung 

 

 

 

 



 

126 
 

 

Gambar 4.13 Tayangan Inside D’Mosque 16 Juni 2018 

 

 

 

 

 

 

  

 

Sumber:Instagram Hotel Santika Premiere Belitung 

Menurut pemahaman penulis, product placement 

termasuk cara yang kreatif untuk berpromosi terlebih program 

acara yang dipilih hotel memang menjurus pada orang-orang 

yang ingin berlibur dan mengaitkannya dengan wisata bahari. 

Visualisasi yang ditayangkan pada kedua acara tersebut 

memperlihatkan semua sisi positif hotel dan berbagai aktivitas 

menyenangkan yang bisa dilakukan di hotel seperti berenang dan 

makan malam sambil memandangi pantai sehingga penonton 

kedua acara ini akan terdorong untuk menjadikan hotel ini 

sebagai referensi ketika berlibur di Belitung atau setidaknya 

mengetahui kehadiran Hotel Santika Premiere di Belitung.  
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h) Sponsorship 

Dalam rangkaian promosi hotel, Hotel Santika Premiere 

Beach Resort Belitung melakukan sponsorship dengan 

menyediakan kamar gratis kepada Puteri Indonesia dan timnya. 

Sebagaimana yang disebutkan oleh Harris dan Whalen (2006, p. 

180) bahwa sponsorship bisa memberikan kesempatan untuk 

brand dibentuk, diperkaya, dan difasilitasi dalam bentuk 

pengalaman, emosi, dan ide. Sponsorship sendiri juga akan 

mendapatkan apresiasi dari publik yang berakhir dengan  balasan 

secara komersial dalam artian penjualan dan profit.  Hal ini juga 

mempengaruhi tim promosi untuk menyetujui permintaan dari 

tim Puteri Indonesia di samping harapan untuk mendapatkan 

publikasi dengan image “hotel pilihan” yang selama ini ingin 

dibentuk oleh pihak hotel.   

  Gambar 4.14 Publikasi di Instagram Puteri Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Instagram Puteri Indonesia 
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Menurut pandangan penulis, sponsorship ini memberikan 

promosi tersendiri untuk hotel di mana melalui akun Instagram 

Puteri Indonesia, publik luas bisa mengetahui bahwa Hotel 

Santika Premiere Beach Resort Belitung menjadi hotel yang 

dipilih oleh Puteri Indonesia selama di Belitung. Puteri Indonesia 

yang juga berasal dari Belitung semakin menguatkan bahwa 

kedepannya akan ada banyak rekan yang menanyakan segala hal 

mengenai Belitung termasuk hotel yang ia jadikan rekomendasi 

selama di Belitung.  

G. Evaluation 

Tahap terakhir dalam pelaksanaan Marketing Public 

Relations adalah evaluasi. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui 

apakah objektif yang ditentukan tercapai dan seberapa sukses 

rangkaian kegiatan yang telah dijalankan (Harris dan Whalen, 2006, 

p.69). Evaluasi dilakukan dengan mengukur output, dampak dari 

output, dan outcome yang diperoleh dari program Marketing Public 

Relations.  

Dalam kasus Hotel Santika Premiere Beach Resort Belitung, 

objectives dari Marketing Public Relations adalah memperkenalkan 

hotel agar bisa menarik banyak pangsa pasar. Hasilnya, target 

jumlah tamu setiap bulannya belum sepenuhnya tercapai dan 

evaluasi untuk promosi hotel pun belum dijalankan oleh tim 

promosi. Oleh karena belum diadakan evaluasi terhadap promosi, 



 

129 
 

objektifnya belum bisa dikatakan berhasil atau tidak karena tim 

promosi sendiri melihat aktivitas promosi sebagai investasi jangka 

panjang yang belum bisa diukur pada waktu sekarang. Menurut 

penulis, tingkat kesuksesan promosi juga tak bisa diukur dari jumlah 

tamu karena promosi bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi 

jumlah tamu di hotel tersebut.  

Terdapat beberapa hal yang dirasa kurang oleh tim promosi. 

Dari faktor internal yaitu eksekutor dan budget promosi hotel. Agus 

beserta tim menyadari pentingnya Public Relations untuk menyusun 

strategis dan eksekusi namun mereka belum menemukan Public 

Relations yang dapat dipercayai dalam kasus ini sehingga langkah 

strategis dan eksekusi Marketing Public Relations sepenuhnya 

masih diurus oleh Agus dan timnya saja. Untuk budget promosi yang 

terbatas membuat hotel tidak terlalu berani mengambil aksi secara 

besar-besaran melainkan memilih setiap taktik secara selektif.  

Menurut penulis, kedua hal di atas masuk sebagai kendala 

internal hotel dalam aktivitas promosi. Terkait belum adanya Public 

Relations dalam tim merupakan masalah yang cukup besar karena 

ini berkaitan dengan pihak yang diperlukan untuk promosi hotel. 

Sementara untuk keterbatasan budget, memang tim promosi 

mengakui bahwa mereka selektif untuk meneruskan taktik namun 

tanpa dijalankan pengukuran efektivitas pada setiap taktik 
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menunjukkan bahwa tim promosi selektif hanya dengan mengikuti 

asumsi mereka semata.  

Hal yang dianggap menghambat promosi dari luar adalah 

belum tersedianya akses langsung dari luar negeri ke Belitung dan 

kualitas material yang kurang mendukung. Oleh sebab itu tim 

promosi menarik kesimpulan bahwa faktor eksternal juga ikut 

mempengaruhi jumlah tamu yang menginap bukan semata-mata 

dipengaruhi oleh kegiatan promosi saja.  

Dari segi partnership dengan travel agent, Agus dan timnya 

melakukan business review setiap bulan. Dirasa cukup efektif, Agus 

kini berusaha menggait travel agent luar negeri yang belum diajak 

bekerjasama termasuk Eropa untuk melebarkan cakupan promosi 

hotel di Belitung ini. Untuk event, tim promosi mendapati bahwa 

event akan lebih menarik banyak tamu apabila perayaan berkaitan 

dengan keluarga dan hari libur.   terbukti dari Chinesse New Year 

dan New Year Celebration berhasil mendatangkan banyak tamu 

sedangkan untuk event Valentine hanya diikuti oleh tiga couple saja. 

Dari segi giveaway, sudah dianggap cukup baik mengingat 

30-an pengguna Instagram yang mengikuti kontes foto. Selain itu 

giveaway juga mendatangkan banyak pengikut baru untuk Instagram 

Hotel Santika Premiere Beach Resort Belitung. Press release dan 

publikasi yang berkaitan dengan Grand Opening tidak dipantau 

ataupun direkap oleh tim promosi. Agus menyebutkan bahwa tim 
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baru mulai merekap press release dari bulan Februari 2018. Sejauh 

ini press release dianggap tim kurang efektif dibandingkan dengan 

iklan di flight magagizne. Akan tetapi, Gabriella menyatakan bahwa 

evaluasi pada media dan iklan belum dijalankan dengan alasan 

membutuhkan aplikasi dan orang yang bisa membaca dan 

menjelaskan. Ricardo menyebutkan bahwa evaluasi terhadap media 

bisa dilakukan secara mandiri dan pemetaan sederhana. Evaluasi 

press release juga dinilai Widya sebagai tahapan penting untuk 

menentukan langkah maju dan mundur. 

 Begitu juga dengan Word of Mouth yang dilakukan melalui 

radio talk show dan testimony di media digital yang juga belum 

dievaluasi. Word of Mouth ini hanya diukur berdasarkan dialog 

dengan para tamu yang pernah menginap. Ricardo sendiri 

berpendapat bahwa hotel seharusnya mengevalusi Word of Mouth 

dengan membuat dashboard khusus terlebih Word of Mouth Hotel 

Santika Premiere Beach Resort Belitung sudah menjajaki ranah 

digital seperti Traveloka, Agoda dan lain sebagainya untuk melihat 

apakah Word of Mouth yang tercipta dominan positif atau 

sebaliknya. Menurut Agus, tim promosi sebenarnya sudah 

memonitor ulasan di Trip Advisor namun perspektif mereka dalam 

memonitor ulasan tersebut bukan pada Word of Mouth melainkan 

untuk mengetahui keluhan dan saran dari para tamu yang menginap 

yang sama halnya dengan guest comment.  
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Kemudian, untuk sponsorship dan product placement 

dianggap Agus dan tim sudah berjalan dengan baik atas dasar 

pihak ketiga ini mempunyai kredibilitas yang cukup baik dalam 

menyampaikan pesan promosi di mata publik. Product placement 

sendiri sebenarnya dilakukan dua kali dalam program acara yang 

berbeda hanya saja satu di antaranya terjadi di luar perencanaan 

tim. Program acara tersebut adalah Celebrity on Vacation yang 

diproduksi oleh Trans TV.  Celebrity on Vacation menampilkan 

cuplikaan Hotel Santika Premiere Resort Belitung pada tanggal 9 

Desember 2017. Dalam tayangan ini, host juga menarasikan ciri 

khas dan kelebihan dari Hotel Santika Premiere Resort Belitung 

sebagai tempat yang nyaman untuk berlibur dan mempunyai 

akses langsung ke pantai. Tim promosi memutuskan untuk 

menyelipkan product placement tersebut karena konsep acara 

tersebut dinilai cocok untuk menjangkau target audience dan 

mempersuasi mereka untuk mengunjungi hotel.  
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Gambar 4.15 Tayangan Celebrity on Vacation 9 Desember 2017 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Youtube Celebrity on Vacation 

Menurut penulis, taktik yang banyak memang mendukung 

promosi namun evaluasi juga penting untuk menentukan taktik 

mana yang harus diteruskan dan taktik mana yang harus 

dihentikan. Selain itu, serangkaian promosi yang tidak dievaluasi 

juga menyebabkan tim tidak bisa mengetahui apakah taktik 

promosi berhasil mencapai outcome objectives.   

Dengan ini bisa disimpulkan bahwa rangkaian kegiatan 

promosi hotel dijalankan tanpa adanya evaluasi secara keseluruhan 

di mana hanya beberapa taktik saja yang dievaluasi oleh tim. Taktik-

taktik tersebut di antaranya kerja sama dengan travel agent, event, 

dan giveaway di Instagram.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=JywQbG-bFiQ
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 

Hotel Santika Premiere Beach Resort Belitung merupakan hotel baru yang  

dipromosikan melalui Marketing Public Relations. Marketing Public Relations 

digunakan oleh tim promosi karena dianggap lebih menarik perhatian publik dan 

bisa menjadi investasi jangka panjang dibandingkan dengan promotional tools 

lainnya. Dalam hal ini, Marketing Public Relations berperan penting dalam 

menyebarkan informasi untuk publik sebelum berlanjut ke tahap keputusan untuk 

menginap. 

Dari penelitian ini, penulis melihat bahwa Marketing Public Relations 

memiliki kelebihan  dalam mempromosikan hotel baru yaitu dari sisi budget dan 

dampaknya. Dari segi budget, tim promosi bisa meminimalisir pengeluaran biaya 

yang dilakukan melalui media relations dan pemanfaatan media sosial. Untuk 

dampak dari promosi, rangkaian Marketing Public Relations bisa menarik 

pengunjung melalui third parties yang mana bisa memperkuat pembentukan brand 

image sebagai hotel pilihan di Belitung.  Bukan hanya itu, third parties seperti 

media, tamu yang pernah menginap, public figure, dan lain sebagainya juga bisa 

mendukung keterkenalan hotel sehingga menciptakan kesadaran publik akan 

hadirnya Hotel Santika Premiere Beach Resort Belitung.
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Dalam mempromosikan Hotel Santika Premiere Beach Resort Belitung, 

Marketing Public Relations tidak melibatkan Public Relations melainkan 

sepenuhnya dijalankan oleh tim promosi yang anggotanya adalah  Divisi Marketing 

and Sales. Berkaitan dengan Whalens’s 7-Step Strategic Planning Process, 

penerapan Marketing Public Relations ini diterapkan tanpa penyampaian pesan 

promosi secara khusus untuk mendukung positioning dan evaluasi efektivitas 

promosi secara keseluruhan. Tim promosi menggunakan A Tripartite Approach 

dengan memprioritaskan pull strategy yang kemudian ditambah dengan push 

strategy dan pass strategy. 

 Marketing Public Relations yang paling diandalkan oleh hotel adalah 

aktivitas di media sosial seperti testimoni tamu dan publikasi di media sosial pihak 

ketiga. Tim promosi sendiri memandang bahwa media sosial merupakan media 

yang paling dekat dengan masyarakat saat ini dan tarifnya jauh lebih murah dari 

penggunaan media lainnya. Di samping itu, kerja sama dengan travel agent 

internasional akan terus diperbanyak sebagai upaya mendatangkan tamu-tamu dari 

berbagai negara. Akan tetapi tim promosi Hotel Santika Premiere Beach Resort 

Belitung belum melakukan evaluasi terkait aktivitas Marketing Public Relations di 

mana mereka hanya mengamati pencapaian promosi melalui jumlah tamu per 

bulan. Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa marketing objectives dari 

rangkaian promosi ini belum bisa dikatakan berhasil atau tidak sebab jumlah tamu 

per bulan tidak hanya bergantung pada promosi saja melainkan berbagai faktor 

lainnya juga.  



 

136 
 

5.2 Saran 

 Berdasarkan analisis penulis dalam penelitian ini maka penulis dapat 

memberikan saran dalam konteks akademis maupun praktis.  

 5.2.1 Saran Akademis 

Penulis menyarankan agar penelitian selanjutnya lebih 

mendalami kajian Marketing Public Relations dari segi evaluasi 

sehingga bisa memberikan sumbangsih secara utuh bagi 

pengembangan ilmu komunikasi strategis khususnya Marketing 

Public Relations. Kemudian, apabila promosi Hotel Santika Premiere 

Beach Resort Belitung hendak diangkat lagi sebagai topik penelitian, 

penulis mengharapkan penelitian tersebut secara khusus bisa 

membahas Word of Mouth Hotel Santika Premiere Beach Resort 

Belitung dalam mendukung promosi hotel karena  Word of Mouth 

merupakan taktik promosi yang akan diterapkan hotel secara 

berkesinambungan. 

5.2.2  Saran Praktis  

Penulis berharap penelitian ini bisa memberikan analisis 

ilmiah yang bermanfaat untuk tim promosi Hotel Santika Premiere 

Beach Resort Belitung ataupun hotel lain dalam menerapkan 

Marketing Public Relations. Secara khusus, terdapat beberapa saran 

yang penulis ajukan untuk tim promosi Hotel Santika Premiere Beach 

Resort Belitung, yaitu:  
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a) Public Relations perlu dilibatkan dalam tim promosi karena tidak 

bisa dipungkiri bahwa Publuc Relations sudah dibekali 

pemahaman mengenai Marketing Public Relations sehingga 

dalam implementasinya Public Relations bisa memaksimalkan  

kegiatan Marketing Public Relations yang dijalankan oleh tim 

promosi hotel.  

b)   Mengingat keterbatasan budget promosi, akan lebih baik apabila 

setiap taktik dievaluasi untuk mengetahui taktik mana yang harus 

dihentikan dan taktik mana yang perlu dilanjutkan. Menurut 

penulis, evaluasi selama promosi bisa dilakukan oleh tim promosi 

dengan menyediakan kuisioner singkat untuk tamu yang 

melakukan check in di hotel. Dengan cara tersebut tim promosi 

bisa melihat taktik mana yang paling berdampak dalam 

mendatangkan tamu ke hotel terutama untuk taktik yang 

membutuhkan biaya yang mahal. 

c)   Sebaiknya dalam publikasi dan konten di media sosial 

ditambahkan pesan khusus  selain tagline Santika agar 

positioning Hotel Santika Premiere Beach Resort Belitung 

semakin kuat dan ciri khas hotel semakin nampak di mata publik.  

d) Lebih aktif menggunakan social media tools selain Instagram, 

misalnya Facebook ataupun Twitter. Dengan begitu, pesan 

promosi akan tersampaikan ke semua kalangan usia dibandingkan 

hanya mengandalkan Instagram saja. 
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e) Memaksimalkan media monitoring di media cetak ataupun media 

online terkait berita maupun publikasi yang berkaitan dengan 

Hotel Santika Premiere Beach Resort Belitung untuk memantau 

pesan yang dimuat oleh media tersebut.   

f) Monitoring juga harus dilakukan untuk memerhatikan Word of 

Mouth di kanal digital seperti ulasan di Trip Advisor, Traveloka, 

dan situs pemesanan hotel lainnya untuk mengetahui Word of 

Mouth positif atau negatif yang tersebar pada kanal digital 

tersebut. Terutama untuk ulasan yang kurang baik, perwakilan 

dari tim promosi bisa memberikan respon berupa penjelasan atas 

ketidakpuasan tersebut sehingga bisa meminimalisir 

terbentuknya persepsi negatif publik terhadap Hotel Santika 

Premiere Beach Resort Belitung.   
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TRANSKIP WAWANCARA I 

Hari/Tanggal  :  Senin, 9 April 2018 

Lokasi Wawancara  : Hotel Santika Premiere Beach Resort  Belitung 

Narasumber   : Agus Suyatna (A) - General Manager Hotel Santika 

Premiere Beach Resort  Belitung 

 

D: Perkenalkan diri dulu, Pak. 

A: Oke, Nama saya Agus Suyatna. Saya General Manager Hotel Premiere Beach 

Resort Belitung. Hotel ini belum lama buka, buka bulan Oktober  2017 dengan 

segala keterbatasannya jadi kalo dihitung memang baru lima bulan , efektif pun 

kamar bisa dijual baru sekitar empat bulan. Hotel ini  terdiri dari 128 kamar, ada 

Deluxe, Executive, Suite, dan ditambah satu villa. Hotel ini luasnya 1,3 hektare 

beach front di mana langsung menghadap ke laut dan kita punya pantai, punya 

kolam renang, kemudian kita juga punya meeting room dengan kapasitas 240 orang. 

Untuk Ballroom bisa dibagi menjadi empat. Untuk fasilitas kita punya gym, spa, 

beach club, library, kemudian juga ada souvenir shop.  

D: Untuk Hotel Santika Premiere ini kan cabangnya banyak, untuk STP nya 

itu semuanya sama atau ada perbedaan, Pak? 

A: STP maksudnya bagaimana? 

D: Segmentasi, Targeting, Positioning, Pak.  

A: Oke, tentu berbeda. Tergantung dimana lokasi hotel itu dibangun, hotel di tengah 

kota dengan hotel resort apalagi di pulau tentu segmennya jelas berbeda.  

D: Untuk SWOT nya sendiri apakah ada dirumuskan dari hotel ? 

A : Sebelum hotel dibuka, pasti akan dilakukan SWOT oleh corporate, mengenal 

lingkungan, target, segmen, market, kemudian kompetisi itu pasti sudah diadakan 

sehingga bisa ditentukan layak tidaknya suatu hotel dibangun, bintang berapa, 

kemudian juga fasilitasnya apa, dan kategorinya apa. Karena Santika Group sendiri 

ada dari bintang dua ada Amaris, bintang tiga Hotel Santika, dari bintang empat 



 

  
 

Hotel Santika Premiere, kemudian bintang lima Anvaya, dan kita punya Royal 

Collection ada Samaya dan Kayana. Jadi pasti dilakukan SWOT analisis dulu. 

Kemudian ketika hotel sudah buka, otomatis GM dan team nya pasti akan 

melakukan SWOT lagi lebih detail, lebih dalam karena begitu hotel sudah dibuka 

yang tadinya tidak terlihat pun akan terlihat lebih jelas dalam arti kompetitor yang 

head to head siapa, direct competiror siapa, non direct competitor siapa. Kemudian 

juga market  yang tadinya hanya berupa prediksi akan dilakukan survey lebih dalam 

lagi apakan target market  yang sudah kita planning kan itu sesuai dengan properti 

yang sudah dibangun.  

D: Untuk kekuatan Hotel Santika ini apa, Pak? 

A : Premiere Belitung ya khususnya. Kekuatannya adalah properti kita, secara 

desain sangat indah, sangat bagus bisa dilihat kan. Kemudian juga lokasi yang 

langsung pantai, direct access to the beach, ada pasir pantai, garden juga bagus, 

semua kamar menghadap ke laut. Jadi ini sebagai salah satu strength dari Santika 

Premiere Belitung. 

D: Kalau untuk kelemahannya, ada gak Pak? 

A : Kalau kelemahan saat ini barang kali dari sisi lokasi, bagi sebagian orang lokasi 

itu relatif, ada yang bisa mengatakan dekat bisa mengatakan jauh. Memang lokasi 

kita yang berada di utara Pulau Belitung di mana lokasi ini masih sepi, masih jarang 

ada penduduk, masih jarang ada hiburan. Itu barang kali bisa dikatakan sebagai 

kelamahan Hotel Santika Premiere Belitung. Namun di sisi lain ada juga yang 

mengatakan lokasi kita sangat strategis karena kita jauh dari keramaian sehingga 

orang yang ingin mencari ketenangan, mencari kenyamanan disini tempatnya. 

Kemudian juga lokasi kita untuk penyebrangan ke pulau-pulau ini paling dekat 

dibandingkan dengan temen-temen yang ada di kota.  

D: Ini sekalian bisa dikatakan sebagai Opportunity ya, Pak?  

A: Iya, pasti. Selalu ada dua sisi yang tidak bisa kita pisahkan makanya relatif, ada 

yang lebih senang di tempat sepi, ada yang lebih suka di tengah kota. Jadi kita tidak 



 

  
 

bisa generalisasikan ini bagus. Pariwisata yang semakin maju juga menjadi 

kesempatan yang bagus untuk kami. 

D: Kalau untuk ancamannya sendiri, Pak? Dari kompetior mungkin. 

A : Ancaman saat ini sih belum paling ke depan dengan akan dibangun hotel chain 

international. Satu sudah buka Marriot tapi dengan melihat propertinya bukan 

ancaman serius. Kedepan Sheraton akan buka, itu di kawasan ekonomi khusus, 

biasanya Sheraton propertinya bagus dan juga disana punya pantai yang tidak kalah 

bagusnya dengan kita. Barang kali itu tantangan tersendiri untuk saya, kalau saya 

sih tidak melihat itu sebagai ancaman ya. 

D: Bagaimana segmentasi pasarnya Pak, dari gaya hidup, usia, dan indikator 

lain? 

A: Untuk gaya hidup jelas segmentasi kita adalah gaya hidup yang menengah ke 

atas karena dengan harga kamar yang relatif tinggi dibandingkan dengan di kota, 

tentunya dengan fasilitas yang bagus ya, jadi orang yang rela mengeluarkan biaya 

untuk tinggal disini kebanyakan kan sudah menengah ke atas. Untuk usia juga 

dengan melihat orang yang sudah punya uang, yang sudah mapan, kemungkinan 30 

ke atas. Walaupun ternyata kita kemarin kedatangan grup International School, tapi 

kan itu bukan direct. Sekolah international tuh anak-anak SMP pada nginep 

disini,ternyata tidak mutlak juga ya saya bilang di atas 30, mereka yang umurnya 

12 13 juga bisa nginep disini dengan biaya orang tua. 

D: Kalau untuk wisatawan mancanegara banyak gak, Pak? 

A: Ini sekarang ini adalah top prioritas dari tamu mancanegara, bule mereka pasti 

mau nginap disini dibandingkan dengan kompetitor yang lain karena satu karena 

properti, kedua desain, taman, relax, kolam berenang yang besar bisa berenang di 

laut dan saat ini itulah yang menjadi tujuan utama wisatawan asing. 

D: Tujuan jangka panjang Hotel Santika Premiere ini apa, Pak? 

A: Tujuan kedepan kita dalam lingkup bisnis tentu mencari profit ya, kita bisa 

berusia lebih panjang, berbisnis lebih panjang , yang pertama itu, yang kedua tetap 



 

  
 

kita ingin menjadi hotel pilihan pertama di Belitung. Setiap orang ngomong 

Belitung kita berharap bisa Santika Premiere dulu yang diingat walau besok-besok 

akan ada pendatang baru tapi kita sudah menemukan posisi kita itu dimana. 

Kemudian juga wisatwan asing sekarang sudah mulai banyak dan kita harapkan  

makin banyak lagi dan juga kita lakukan promosi ke Singapura, Malaysia, Eropa. 

Sekarang tamu Eropa dan Singapura udah banyak dan semoga kedepannya lebih 

banyak plus MICE dalam artian perusahaan-perusahaan internasional yang besar 

mengadakan gathering barang kali Belitung bisa menjadi pilihan kedua setelah Bali 

dengan properti yang bagus dan jarak yang tak terlalu jauh, satu jam naik pesawat, 

harga juga masih murah. Saya harap bisa beralih dari yang tadinya selalu Bali jadi 

ke Belitung. 

D: Menurut Bapak sendiri, seberapa penting sih promosi untuk hotel baru? 

A: Penting banget, malah sebelum hotel itu bangun pun sudah dilakukan. Kita 

lakukan billboard  kemudian juga melalui social media yang paling murah, yang 

paling cepat dan efektif. Beberapa surat kabar juga kita naikkan dan baru buka 

kemarin juga kita langsung ngadakan event-event yang bukan kita secara langsung 

tapi, seperti Polygon kita kemarin undang Nadina sebagai bintangnya kan. Itu jadi 

promosi buat kita. Kemudian kita undang kemarin Celebrity on Vacation syuting 

disini yang tayang di Trans TV ya juga Puteri Indonesia. Ini kan promosi-promosi 

yang harus dilakuin. 

D: Faktor-faktor nya sendiri apa Pak yang mempengaruhi Promosi? Baik 

internal maupun eksternal. 

A:  Faktor eksternal pasti kita akan selektif karena hasil survei kita targetnya 

kemana, kita mau masuk majalah, majalah apa sih, gaya hidup, style, anak muda, 

atau cukup di koran yang umum. Ternyata kan kita gak semua bisa masuk, tadi itu 

kita lebih ke orang-orang yang punya lifestyle, orang yang mapan, harus dipilih 

yang seperti itu. Kemudian kita juga pengen cari orang yang liburannya bisa 

menikmati pantai, itulah kenapa memilih Celebrity on Vacation.  

D: Jadi indikator medianya sesuai sama segmentasinya ya, Pak? 



 

  
 

A: Tentu dong, acaranya kita yang pilih dong. Gak mungkin kita masuk ke majalah 

Hai, gak tepat lah ya atau majalah femina. Biarpun mungkin besok kalo misalnya 

femina ngangkat cooking class di pantai mungkin saja, yang kita cari bukan ibu-ibu 

nya ya tapi masak di pinggir pantai. Jadi harus ada selektif. Majalah Airline, 

misalnya Lion, kira-kira Lion cocok gak ya buat kita, akhirnya Garuda, Sriwijaya 

karena sesuai dengan market kita, target kita dan accessbility nya ada. 

D: Itu masukinnya dalam bentuk artikel atau iklan? 

A : Dalam bentuk advertisment sih, iklan.  

D: Sejauh ini sudah berjalan dengan baik belum, Pak promosinya? 

A: Sudah cuma memang belum terlalu gencar, dalam artian kalau dilihat gencar 

atau tidaknya kan tadi itu faktor internal kembali, seperti budget yang kita miliki 

seberapa besar dengan budget yang terbatas kita harus selektif, dan namanya 

promosi kan tidak seperti makan cabe sekali digigit langsung pedes, itu investasi 

jangka panjang. Kemarin kita ngadain advertisement di Sriwijaya karena flights nya 

paling banyak, itu kita di bulan November hingga bulan Maret, jadi empat bulan. 

Efeknya  dari bulan November sudah ada tapi untuk bulan Maret itu belum 

dievaluasi efeknya bagaimana tapi yang namanya promosi kita gak bisa hitung 

seperti makan cabe langsung pedes atau matematika dua tambah dua harus empat. 

Jadi kita akan lihat berapa bulan ke depan seperti apa, jadi memang eksternal dipilih 

dengan faktor yang dipertimbangkan begitupun internalnya. 

D:  Berarti promosi dimulai sejak sebelum dibuka hotel ya, Pak. Ada riset 

khusus nya gak, Pak? 

A: Di Corporate pasti ada. Kalau kita di unit kan diserahkan ketika hotel ini dibuka 

baru kita ditugaskan. Kalau hotel ini belum dibuka kan corporate yang mengadakan 

survei. Dari mulai tanah sebelum dibangun itu dilihat lokasinya, apakah menjaual 

apa tidak, SWOT nya juga, apa kira-kira Strength nya, Weakness nya, kemudian 

setelah itu Threat dan Opportunity nya apa. Kemudian melihat juga akan dibukanya 

international flight. Itukan sebuah opportunity yang menjadi pertimbangan saat 



 

  
 

riset promosi. Begitu mulai dimeeting kan akan mulai dibuka yaudah kita langsung 

jalankan dari sosial media bahwa akan opening di Belitung.  

D:  Untuk pesan kunci untuk promosinya apa? 

A: Kita kan pasti hospitality from the heart. Itu tagline nya Santika. Kita tidak akan 

melihat itu Santika yang bintang dua, atau bintang empat tapi memang Santika 

keunggulannya pelayanannya sudah standart. Ada banyak saya dapat informasi dari 

agent, orang itu tadinya tidak mau ke Belitung walaupun sudah ada hotel-hotel lain 

tapi begitu Santika buka, dibilang ada Santika dia mau. Mereka sudah percaya sama 

Santika kalo Santika punya standar. Sejelek-jeleknya Santika pasti tidak akan lebih 

jelek dari yang lain. Itu lah barang kali standarnya, makanannya dan pelayanannya 

gak jauh-jauh lah dari Santika yang lain jadi orang sudah terbentuk image seperti 

itu.  

D : Ada kerja sama denga travel agent gak, Pak? 

A: Oh pasti, kalo gak kerja sama kita gak bisa hidup sendiri.  

D: Dalam bentuk apa Pak kerja samanya?  

A: Kita kasih contract rate yang paketnya dibuat oleh mereka sendiri. Mereka kasih 

harga khusus, mereka jual.  

D: Travel Internasional juga atau hanya nasional, Pak? 

A: Semua. Saat ini saya sedang jajaki yang internasional karena tadi kan masih baru 

buka. Di Singapura, kemudian saya undang beberapa agent dari Belanda, dari Cina 

biar liat produk dulu sembari saya mengkonsolidasi di internal juga sudah mulai 

bekerjasama dengan pihak luar. Jadi begitu produk udah solid, pelayanan kita juga 

sudah solid yah di luar sudah dikenal. Kemarin kan kita ada juga dipasang oleh 

Garuda Singapura di The Straits Times Singapura, itu koran besar juga kan. 

D: Kira-kira berapa banyak Pak trevel yang udah kerja sama? 

A: Aduh, travel yang udah kerja sama bisa dibilang 100 lebih lah. 



 

  
 

D: Kemudian, ada kesulitan gak Pak dalam promosi hotel Santika Premiere 

Belitung ini? 

A: Kesulitan gak berarti lah ya, kesulitan apa ya, paling harga kadang-kadang 

namanya kita tidak tahu partner kita travel nya apakah mereka biasanya jualnya 

hotel yang murah tiba-tiba harus jual hotel yang agak mahal tapi mayoritas sih kita 

tidak menghadapi kendala yang berarti. 

D: Kalau untuk WOM, Words of Mouth itu terbentuk sendiri oleh masyarakat 

atau termasuk strategi dari pihak hotelnya, Pak? 

A: Itu strategi hotel, kita kan buat teaser  tentu kita promosikan Belitung. Kita pasti 

waku mau buka tidak selalu promosi hotelnya, kita harus mengangkat destinasinya 

dulu. Nah apa sih yang bisa orang lihat di suatu tempat, apa sih yang bisa lakukan, 

bisa nikmati di tempat tersebut. Hotelnya nanti kalo orang udah aware dengan 

Belitung baru hotelnya. Kemarin yang kita lakukan juga begitu, Belitung itu apa 

sih, oh orang bisa main di pantai, bisa snorkling, makanannya enak, lihat batu-batu 

besar. Orang sudah aware gitu baru hotelnya, ternyata hotelnya juga bagus, 

kamarnya sudah begini jadi orang sudah dibuat awareness dulu.  

D: Bikin orang aware nya gimana bentuknya? 

A: Lewat media, kemarin kita pasang iklan di majalah itu bukan hotel tapi batu 

besar, batu granit yang ada di Belitung. Orang kan penasaran ini apa ya, di Belitung 

tuh ada yang bagus kayak gini ya. Pas yang keduanya baru hotelnya karena kalau 

belum buka kan hotelnya juga belum jadi kan, belum bagus banget. Orang kalo liat 

hotel, dimana-mana hotel sama aja, apa sih yang didapet paling tempat tidur, kamar 

mandi, ada makanan, that's it. Tambahannya tentu pelayanannya, ambience yang 

diciptakan,  plus nya kalo langsung ke pantai, bisa menikmati pantai, kolam 

berenangnya besar bagus jadi additional value. Kalau hotel basic nya kamar, 

makan, udah.  

D: Untuk event seperti Tahun Baru terus yang kemarin ada KG Group itu, itu 

promosinya dilakukan kayak gimana, Pak? 



 

  
 

A: Kalo KG Group itu internal ya karena ada media jadinya kita publikasikan. 

Kalau tahun baru kita buat  berbeda. Hotel-hotel disini kan belum ada pantai seperti 

kita, jadi kita pertama kali, jadi kita buat kembang api di pantai kemudian kita shoot, 

kemudian kita bikin film yang agak ekslusif. Jadi memang sekali lagi kita gak 

nonjolin hotel tok dalam arti kamarnya tapi ambience yang orang akan dapet ketika 

kesini. Begitu orang turun dari mobil masuk ke lobby sudah bisa liat laut kan wah. 

Kalo cuma liat kamar, liat lobby kan biasa aja, di mana ada yang punya lobby lebih 

bagus dari ini, kan pasti.  

D:  Kalau event yang besar sudah pernah dilakukan oleh Santika Premiere 

Belitung gak Pak? 

A: Baru kemarin tuh Polygon ketika Nadine kesini. Kita promosikan bahwa disini 

naik sepeda itu aman, jalanannya bagus kemudian pemandangannya, udaranya 

masih bersih, masih sepi, itu yang kita coba tonjolkan dengan Nadine dateng kesini 

dengan tim Polygon. Oiya kalo event kemarin ada geologi, geo park itu kan juga 

internasional diadakan disini penyerahan penghargaan Alam Belitung. 

D: Menurut Bapak penting gak sih pelanggan yang udah pernah kesini 

promosiin hotel ke temen-temennya? 

A: Oh jelas dong, itu kan ambassador. Cuma kan proses menjadi seorang 

ambassador itu kan cukup panjang. Pelanggan yang udah dateng dua kali kan kita 

sebut repeat guest, retaining guest. Dari repeater untuk menjadi ambassador harus 

mendapatkan pekayanan yang gain expectation  dari kesatu kedua ketiga itu harus 

ada sesuatu yang baru dan harus lebih baik. Kalo proses ini gak jalan, untuk menjadi 

seorang ambassador itu berat. Memang untuk hotel baru dan di pulau kayak gini 

ambassador-ambasador gini sangat diperlukan makanya pelayanan kepada tamu 

jangan sampai ada cacat, kalau pun ada cacat kita selesaikan disini kita solve the 

problems disini kita jadikan complaint menjadi compliment. Nah ini yang 

kemungkinan besat menjadi ambassador kita. Kalau pulang dengan complaint 

bagaimana mau menjadi ambassador.  

D: Saat Grand Opening kemarin, media banyak meliput tidak Pak? 



 

  
 

A: Media lokal, Bangka Pos, Belitung Pos. Kita masuk di Kompas TV juga. 

D: Kebanyakan media online atau media tradisional, Pak? 

A: Kebanyakan berita di news, media TV, kemudian di online juga ada. Baik dari 

advertisment, advertorial sampai news di media TV juga ada. 

D: Siapa yang menjadi spokes person saat press conference? 

A: Ada GM Marketing Communications nya Pak Sunggarsana kemudian Saya. 

D: Menurut Bapak keterlibatan media sangat besar gak sih Pak untuk 

promosi Hotel Santika Belitung ini? 

A: Pasti ya, saya rasa penting banget apalagi kita belum menjadi destinasi utama, 

dalam artian kita perlu menggandeng media untuk mengangkat destinasinya bukan 

hotelnya, hotelnya hanya selipan lalu Belitung kan, kalau di tanya masih pada 

bingung Belitung dimana ya, Sulawesi ya, Sumatera, Kalimantan atau daerah mana, 

kan gak tau. Jadi kita harus bikin awareness Belitung itu posisinya dimana, 

jaraknya dari Jakarta berapa jauh, berapa lama dan kesininya naik apa dan disini 

tuh bagaimana. Orang-orang banyak yang nanya disana  hutan semua ya kan 

awarness itu perlu kita angkat dulu. 

D: Kemarin kalo gak salah ada promosi di radio ya, Pak? Kenapa milih radio? 

A: Kalo radio kita lebih fokus pada masyarakat lokal. Kan mereka on air nya di 

lokal. Jadi selain di luar, perlu mengenalkan produk kita ke lokal, Bangka dan 

Belitung. Kita coba create awareness untuk masyarakat lokal kalo di Belitung ada 

loh hotel bagus bahkan Gubernur saja pertama kali kesini takjub soalnya dia gak 

sadar punya hotel sebagus ini. Beneran, punya kita ya hotel begini, gak lama lagi 

bulan depan kesini lagi, Kapolda juga kemaren. Malah ini jadi kebanggaan buat 

mereka, jadi memang kita coba menyentuh emosi mereka dalam arti positif di mana 

mereka juga merasa memiliki hotel ini menjadi kebanggaan. Mereka kan bisa 

menjadi ambassador. Kalau itu sudah tercapai otomatis kita bisa terbantu 

promsosinya termasuk Puteri Indonesia kita bawa kesini, besok udah pulang ke 



 

  
 

Jakarta kalo ada yang nanya sama dia mau ke Belitung nginep dimana, udah ke 

Santika aja kan gitu. 

D: Sejauh ini udah ada ngadain aktivitas yang berkaitan sama kepedulian 

sosial atau lingkungan gak Pak? 

A: Kita saat ini belum secara besar, kita baru bersihin pantai sekitar, kemudian 

membantu sumbangan itu rutin ke desa tapi secara CSR besar-besaran itu belum. 

Itu kan sudah peraturan perusahaan harus menggunakan CSR. 

D: Kalo media sosial menajdi media utama gak Pak untuk promosi Hotel 

Santika Premiere Belitung saat ini? 

A: Sekarang iya dong, di Instagram hotel maupun dari Instagram saya pribadi 

memang dijadikan andalan. Kenapa? Kalau kita masukkan iklan di koran, di TV 

mahalnya kan minta ampun kalo dengan media sosial Instagram , Facebook, Twitter 

segala macem setidaknya kan tersebar. Masalah mereka aware atau tidak tapi poin 

pertama kan promosi harus tersebar seluas-luasnya itu sudah dapet, masalah 

responnya itu nomor dua. 

D: Kalau untuk anggaran promosi besar gak Pak? 

A: Kalau untuk hotel baru kemarin dibilang besar gak terlalu besar tapi cukup dan 

sampai kita bisa pasang iklan di flight magazine kan masih memadai walau kalau 

dibandingkan dengan jor jor an kita gak terlalu besar makanya kita agak selektif 

dalam memilih tools, media, kemudian segmentasinya dan dalam acara apa saya 

harus selektif. Efktif dan efisien yang mana dengan dana yang minim bisa 

menimbulkan efek besar. 

D: Kira-kita budget yang terbatas itu berapa Pak? 

A: Batasnya gaada lah ya, kita biasanya itu 4% dari profit. Untuk angkanya 

tergantung dari hotel masing-masing jadi gak bisa dibilang sekian. Kenapa? Karena 

hotel baru itu biasanya promosiny sangat besar, hotel baru itu sampai 10% dari 

profit. Kalo angka itu relatif, tergantung hotelnya. Misalnya saya bilang 500 juta itu 



 

  
 

besar kelihatannya tapi beberapa hotel yang memang agak besar dan mass nya 

kenceng, itu gak seberapa. Jadi gak bisa dibilang angka itu besar atau kecil. 

D: Sejauh ini udah berdampak belum Pak, dalam hal jumlah tamu ataupun 

awareness dan memperkuat positioning? 

A: Untuk peningkatan jumlah tamu jelas, dari bulan ke bulan udah semakin bagus, 

untuk awareness udah temen-temen dari luar pulau dan luar negeri sudah mulai 

banyak datang, sudah mulai nanyain ngapain aja, temen saya juga dari berbagai 

daerah saya share aja lewat WA dan media lainnya mereka sudah mulai nanya ada 

event apa, apa aja yang bisa dilakuin disini. Itu udah ada. Untuk positioning nya 

jelas, bukan kita yang ngomong tapi orang-orang yang dateng, orang-orang yang 

banyak mengatakan bahwa we are the best hotel in island. Wah kalo ke Belitung 

yang udah nginep di tempat lain lihat sini jadi pindah. 

D: Ada digunain agency gak si Pak untuk aktivitas promosi ini? 

A: Gak ada, dari hotel semua. 

D: Secara gak langsung promosi kan banyak melibatkan kegiatan PR kan Pak 

dalam Marketing. Menurut Bapak efektif gak Pak? 

A: Saya lebih percaya pada iklan yang real  dalam arti orang. Seorang PR itu harus 

menjadi promosi yang real dalam arti kita bersosialisai kitalah PR yang paling 

ampuh itu. Dalam arti kita lah yang menjual secara tidak langsung juga melihat diri 

saya juga. Saya kalau tidak meyakinkan, orang itu tidak akan tertarik, begitupun 

Sales, begitupun PR. Masalahnya saat ini saya belum menemukan PR yang sesuai 

dengan kriteria saya.  

D: Secondary target Hotel Santika Premiere Belitung ini siapa Pak? 

A:  Secondary nya itu MICE, kita cari BUMN. Terakhir sudah banyak perusahaan-

perusahaan dari Internasional mengadakan meeting di sini. Kemudian kita lagi arah 

ke wedding. Kita punya taman bagus, pantai bagus, tinggal orang berpikir 

mengadakan wedding di sini daripada di Bali. Bali dengan biaya 200 juta tapi 

dengan kondisi yang nyaris sama tapi biayanya hampir setengahnya barang kali 



 

  
 

orang bisa jadi alternatif. Wah orang kan mikir juga di Belitung juga bagus, itu yang 

kita coba mulai jalankan. 

D: Untuk timetable selalu ada kan Pak untuk promosi? 

A: Tadi itu, kalo time table itu sekarang kita masih manual by saya jadi saya sendiri 

yang tentukan kapan saya akan melakukan ini melakukan itu walau secara annual 

saya sudah ada action plan dalam setahun itu sudah ada. Masalahnya untuk 

eksekutor itu belum ada orangnya jadi secara gak langsung saya lah eksekutornya. 

Kayak ngundang Puteri Indonesia ini kan idenya saya. Besok mau ada apa idenya 

saya lagi namun untuk saat ini belum jalan.  

D: Bagaimana cara  menarik media untuk meliput Santika Premiere Belitung? 

A: Kalo untuk partner media dari corporate pasti banyak dan juga apalagi kesini 

biaya cukup besar paling kita akan gandengkan. Kemarin sebenarnya Celebrity on  

Vacation kan awalnya bukan Santika mereka maunya ke Belitung secara 

keseluruhan. Nah berhubung kita baru buka, saya hubungin lah sekalaian Santika 

diliput. Oke bisa nanti Santika akan siapkan ini itu, akhirnya kita ambil walaupun 

target kita udah ada si sebetulnya tapi itu kebetulan aja.  

D: Apakah sering mengirim press release ke media? 

A:  Press Release untuk saat ini lokal aja. Belitung Pos. Sebelum buka itu corporate 

yang mengirimkan press release tapi setelah buka  kita tapi belum aktif tiap bulan. 

Kita sih udah ada kerja sama dengan Belitung Pos dan Bangka Pos. Kalau kita 

memang akan mengeluarkan press release dan promosi. 

D: Jangka waktu pengiriman press release itu berapa lama sekali Pak? 

A:  Sebulan sekali sih, sudah berjalan selama dua bulan terakhir di dua buah media 

tersebut.  

D: Promosinya sudah melibatkan penggunaan blog, vlog, atau endorse belum 

Pak? 



 

  
 

A: Belum, kemarin saya lagi cari sudah ada target sekarang masih dalam tahap 

nego. Kalau endorse kan kita juga lihat sosoknya cocok apa enggak, kemudian 

biayanya nya cocok apa enggak. Seseorang ini kalo kita pake bisa gak ngangkat. 

Karena sekali lagi kita gak ngomongin hotel tapi kita ngomongin destinasi. Biarpun 

tiket murah hotel ini bagus tapi orang datang kesini belum bisa mendapat sesuatu 

yang bernilai kayaknya mau endorse  siapapun efeknya akan kurang.  

D: Berarti belum ada keterlibatan blog sama vlog ya Pak? 

A: Yang mandiri ada, mereka yang kesini bikin ada berdasarkan keinginan mereka 

sendiri. Bukannya mereka cuma satu Santika tapi tetap destinasi jadi gak cuma 

khusus blog atau vlog untuk Santika saja.Kemarin kita juga ngadain kontes foto di 

Instagram. Itu salah satu cara agar orang yang kesini itu bikin foto, bikin video. 

D: Evaluasinya ada gak Pak dari aktivitas promosi hotel ini? 

A: Kita baru sekali melakukan evaluasi di bulan kemarin. Kita akan meeting dan 

liat pesertanya berapa banyak dalam artian kita melihat antusiasnya seperti apa biar 

tau kualitasnya seperti apa, apa followers nya besar, memang tertarik wisata atau 

hanya suka nulis. 

D: Kalau untuk kerja sama dengan travel agent tiap bulan dievaluasi gak Pak? 

A: Tiap bulan dievaluasi kalo itu. Evaluasi dalam bentuk business review. 

D: Kemarin saya lihat di Instagram ada bikin kampanye earth hours itu 

tujuannya apa? 

A: Kita juga mendukung go green, penghematan energi, kita juga berusaha 

mengarah ke sana lah. 

D: Postingan Guberner Belitung di Instagram sebagai bentuk promosi juga ya 

Pak? 

A: Iya, bahwa kita kan menjadi hotel pilihan Gubernur, sama lah seperti Puteri 

Indonesia kan banyak hotel tapi kenapa gitu lebih memilih ke Hotel Santika. 

D: Untuk media sosial selain Instagram aktif gak Pak? 



 

  
 

A: Untuk saat ini sih Instagram karena Facebook saat ini sering di hack. Capek juga 

ya kalau tiap hari ada orang yang hack. 

D: Konsep sosial media yang buat siapa Pak? 

A:  Saya juga, hampir keseluruhannya saya yang buat. 

D: Sejauh ini bagaimana respon dari followers di Instagram Hotel Santika 

Premiere Belitung? 

A: Sudah ada beberapa respon positif tapi belum ekstrim lah ya. Santika sendiri kita 

itu segmennya emang orang-orang yang edukatif jadi tidak terlalu ekstrim. Kita ini 

kan hotel yang family lah, orangnya gak neko-neko, hotelnya jug gak neko-neko. 

Kita juga berusaha agar di pemerintahan juga bersih. Jadi barang kali itu juga yang 

membuat respon ke kita itu biasa gitu. 

D: Apa harapan Bapak kedepannya untuk Hotel Santika Premiere Belitung 

terutama dari segi promosi? 

A: Harapannya tentu saja bisa meningkatkan kunjungan, mereka bisa dateng, bisa 

menikmati dan tinggal di Belitung ke Santika sehingga Belitung bisa lebih dikenal, 

kan Belitung masuk dalam 10 destinasi utama dan disebut sebagai Bali kedua lah 

istilahnya. 

D: Dari semua taktik promosi, taktik mana yang paling berdampak ke 

penjualan? 

A: Kalau release media belum efektif, kalau iklan cukup efektif walau tidak bisa 

diukur secara matematika. Orang kalau naik Sriwijaya buka majalahnya liat Santika 

bagus banget, itu kan bisa memberikan mereka inspirasi hotel bagus, ternyata di 

Belitung ada hotel sebagus ini. Sama kayak tamu dari Belanda itu kan ditanya kok 

bisa dateng kesini, ya saya dapet informasi katanya Belitung bagus dan saya dapet 

rekomendasi ke Santika. Itu kan bisa salah satu bisa dari iklan. Yang lagi belum 

dapet sampai sekarang itu writer yang hebat sama majalah belum dapet, majalah 

luar sama Indo. Itu kan salah satu bentuk endorsement. Dulu waktu di Bali sering 

saya undang writer yang walaupun gak diundang pun dia sendiri yang sering minta 



 

  
 

boleh gak stay di Santika nanti akan dibuat tulisan. Kita kan mau lihat tulisan dia 

gimana, efek tulisan dia tuh sejauh mana sih.  

D: Promosi ini akan diadakan terus atau ada jangka waktu yang sudah 

ditargetkan sebelumnya? 

A: Akan terus dong, kalo promosi tuh harus selamanya. Sebelum dan setelah hotel 

buka promosi harus tetap jalan, paling intensitas sama scop  kita akan tentukan 

misalnya target dalam negeri sudah cukup kita akan fokus ke luar negeri. Kalau luar 

negeri nya sudah terbentuk luar negeri yang mana nih, Asia udah cukup kuat kita 

ke Eropa, Eropa sudah cukup kuat kita ke Australia. Sekarang sih kita lebih banyak 

ke domestik plus Asia, Asia pun baru Singapura sama Malaysia. Jadi kita terus bikin 

awareness walau pesawatnya belum ada tapi ketika pesawat sudah ada, sudah tahu 

mereka. Jembatan itu harus benar-benar disiapkan dulu sebelum jembatan itu 

nyambung. Walaupun jembatan udah ada tapi orang gak dikasih tau di sebrang itu 

ada apa yah orang gak bakal mau nyebrang pasti mikir-mikir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

TRANSKIP WAWANCARA I  (LANJUTAN) 

Hari/Tanggal  :  Rabu, 6 Juni 2018 

Lokasi Wawancara  : Hotel Santika Premiere Beach Resort  Belitung 

Narasumber   : Agus Suyatna (A) - General Manager Hotel Santika 

Premiere Beach Resort  Belitung 

D: Selamat Pagi, Pak Agus. 

A: Pagi. 

D: Saya mau nanya untuk kelengkapan data wawancara saya yang kemaren, 

apakah ada aktivitas promosi setelah sponsor Puteri Indonesia kemaren? 

A: Promosi terbaru.. kita paling promosinya melalui social media yaitu melalui 

Instagram dan melalui Facebook saja. Untuk event-event  di luar sudah dilakukan 

oleh corporate  

D: Jadi untuk promosi masih sama dengan kemarin Pak? 

A: Cuma kan ada event di luar negeri itu Santika Belitung juga dimasukkan. 

Beberapa event kita sudah ikut ya. 

D: event apa ya? 

A: di Berlin ada, itu dimasukin logonya Santika Belitung. Coba saya cari dulu. 

D: Oh iya Pak, silahkan.  

A: Ini yang Sriwijaya inflight magazine uda masuk ya kemarin? 

D: Udah Pak kemarin. Pak nanti boleh minta foto iklan di majalah itu gak 

Pak, yang di Sriwijaya itu? 

A: Boleh, nanti saya kirim lewat WA ya. 

D: Iya, Pak. Kalo untuk talk show di radio itu berapa lama ya Pak yang di 

VOB? 

A: Kita itu talk show setiap minggu. 



 

  
 

D: Jangka waktunya dari bulan apa sampai apa Pak? 

A: Tiap bulan si. 

D: Akan berlangsung sampai kapan Pak? 

A: Dari Februari sampai tahun depan ya. 

D: Terus saya mau nanya, kan saya observasi di Trip Advisor itu ulasannya 

ada Bapak balas satu-satu, Bapak sekedar membalas saja atau ada evaluasi? 

A: Tentu ada evaluasinya dong.  

D: Evaluasinya bentuknya gimana Pak? 

A: Ada action plan nya. Kalau mereka puas yah tidak ada tindak lanjut tapi kalau 

ada masukan ataupun saran, keluhan.. pasti ada tindak lanjut. 

D: maksudnya dimasukin untuk perbaikan? 

A: Iya, misal ada yang kurang baik misalnya makanannya, besok kita tingkatkan 

terus kalo dibilang kebersihannya kurang maksimal pasti kita maksimalkan. 

D: Kalo untuk penyebaran kuisioner udah ada belum Pak? Misalnya tamu 

datang ke hotel tau dari mana? 

A: Ada, itu guest comment. Setiap guest comment kan akan ditempel di papan 

karyawan jadi kan karyawan bisa baca komen terhadap pelayanan kita, produk 

kita itu sudah ada. 

D: Kalau untuk hotel Santika kan banyak kan dari bintang dua sampai 

bintang lima. Bapak tau gak kenapa yang di Belitung itu dipilihnya yang 

Premiere yang bintang empat? 

A: Eh, satu karena di pinggir pantai yang mana kita membuka resort. Resort itu 

minimal bintang empat. Dengan kapasitas jumlah kamar terus dengan interior dan 

luas tanah cocoknya untuk bintang empat. 

D: Jadi dengan alasan itu hotel ini tidak dibuka bintang dua atai bintang 

lima di atas itu? 



 

  
 

A: Kalau untuk bintang lima di Belitung belum cocok ya. 

D: Oh iya kan kemarin saya minta ke Mba Ella untuk evaluasi tapi katanya 

konfidential.  

A: Evaluasi seperti apa? 

D: Misalnya dari pengunjung tiap bulan, gitu gitu Pak. Kayak radio berapa 

kali gitu gitu loh Pak. 

A: Itu kita biasanya setahun, tiap bulan ada evaluasi tapi tidak secara general. 

Setahun baru dievaluasi. Di radio, koran itu dievaluasi setahun. Jadi nanti selesai 

kontrak baru akan kita evaluasi. 

D: Jadi untuk sekarang itu belum dievaluasi ya Pak? 

A: Evaluasi ada tapi tidak secara mendetail. Karena Namanya promosi itu 

bukannya makan cabe langsung pedes. Kita tidak bisa lihat, misalnya kita sudah 

promo in flight magazine, tiba-tiba tamu bertambah, kan seperti itu. Itu investasi 

jangka panjang. Nanti dengan memasang iklan di majalan airlines senilai lima 

juta, hasilnya secara setahun ada peningkatan gak. Nah itu kan baru namanya 

evaluasi. 

D: Jadi untuk tahu promosi yang paling efektif itu tidak bisa dilakukan 

sekarang ya Pak baru bisa dilakukan akhir tahun? 

A: Betul begitu. 

D: Untuk mengetahui yang paling efektif itu belum dilakukan oleh Santika? 

A: Iya betul.  

D: Terus untuk grafik tamu boleh dilampirkan ke saya gak Pak? 

A: Maksudnya grafik apa? 

D: Grafik jumlah tamu per bulan Pak. 

A: Bisa, bisa. Yang namanya evaluasi itu kan ada jangka waktunya kita baru buka 

tujuh bulan.  



 

  
 

D: Paling saya minta itu aja sih Pak, yang lain udah beres sih. 

A: Oke, nanti saya kirimkan. 

D: Makasih ya Pak. 

A: Iya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

TRANSKIP WAWANCARA II 

Hari/Tanggal   :  Senin, 9 April 2018 

Lokasi Wawancara  : Hotel Santika Premiere Beach Resort  Belitung 

Narasumber   : Gabriella Wihelmina S. (G) - Sales Executive Hotel Santika 

Premiere Beach Resort  Belitung 

D:  Ruang lingkup kerja Mba Ella dalam hal promosi apa aja ya? 

G: Saya sendiri kan Sales Executive nih jadi memang kami yang ngurusin dari 

kamar, acara-acara. Sementara ini sih lingkupnya itu. 

D: Untuk segi promosinya Mbak terlibat dalam bagian apa? 

G: Kami yang promosi ya otomatis semua yang ada pada hotel ini mau apapun itu. 

D: Untuk social media Mbak terlibat gak? 

G: Kalau sosial media dihandle oleh Assisten Sales Manager kami. 

D: Kalo pelaksanaan event dalam hal promosi itu bagaimana Mbak? 

G: Tergantung sih, kalo event nya dari luar berarti kan dari company nya sendiri 

yang mengadakan tapi kalau dari hotel ya berarti promosinya hotel. Kemarin sih 

kita ngadain giveaway kontes foto biar orang-orang yang datang kesini 

berkesempatan untuk mendapatkan voucher menginap, terus ada voucher diskon 

untuk food and baverage terus sama voucher untuk berenang. 

D: Publisitas di media Mbak ikut meng handle atau tidak? 

G: Kemarin kita baru talk show dengan salah satu radio dari Belitung sih tapi baru 

satu kali, awal bulan lalu.  

D: Menurut Mbak promosi mana sih yang paling berdampak pada awareness 

di Hotel Santika Premiere ini? 



 

  
 

G:  Kalau menurut saya sih yang pastinya online ya, ya sosial media maksudnya, 

itu pasti kan orang apa-apa gedget gitu otomatis yang paling gak bisa ditinggal jadi 

apapun informasi yang masuk itu udah otamatis  ke sosial media, seperti itu.  

D: Kalau untuk Word of Mouth, promosi di Santika direncanakan oleh 

internal atau pihak luar Mbak? 

G: Yang saya tahu, tamu yang sudah pernah kesini sudah pasti otomatis ngomong 

ke temen-temennya. Pengalaman saya ngobrol sama tamu, banyak yang penasaran 

apa sih yang ada di Santika sampai semua orang itu bilang kalo ke Belitung tuh 

harus ke Santika. Jadi memang sejauh ini saya rasa untuk Word of Mouth nya itu 

Santika oke lah. 

D:  Ada pihak resmi gak sih selain travel agent untuk bantu promosi? 

G: Gak ada sih, pure dari Santika sini.  

D:  Bagaimana pemanfaatan artikel bertopik pariwisata dalam tujuan 

promosi Hotel Santika Premiere Belitung? 

G: Banyak sih kita gunain misalnya waktu kita buka web apa gitu banyak yang 

bahas Santika.  

D: Kembali ke Word of Mouth sebelum Santika buka disengaja atau terbentuk 

secara sendirinya di masyarakat lokal? 

G: Kalau untuk dibentuk secara khusus sih gak ada, paling lewat teaser sama berita 

online aja. Santika sebelum dibuka disini aja udah heboh, penasaran kapan buka ini 

gitu. Jadi emang gak ada dari Santika buat bikin tim khusus sih. 

D: Kemarin yang ngadain kampanye earth hours itu strategi siapa sih Mbak? 

G: Ya strategi hotel yang diajukan oleh Pak Hendra. Karena saya tiap tahun juga 

melakukan itu jadi ini area yang cocok untuk dilakukan kampanye itu. 

D: Menurut Mbak, ada kendala gak sih selama aktivitas promosi? 



 

  
 

G: Hem kendala promosi, secara teknis dan finansial sih ngak si ya mungkin kalau 

misalnya kita pengen promosi, promosi kan banyak ya bentuknya, disini itu untuk 

promosi material kurang mendukung kualitasnya. Untuk promosi cetak sih 

masalahnya, jadi agak ribet.  

D: Press conference sudah dilakukan berapa kali, Mbak? 

G: Cuma waktu grand opening aja sih, waktu press media sih saya udah berapa kali 

ya yang Singapura pernah saya diwawancara, media cina juga pernah cuma saya 

belum terima record waktu disiarkan di Singapura sama Cina nya.  

D: Kegiatan di media ada dievaluasi gak sih, Mbak? 

G: Belum sih, gak secara khusus sih kita. Kalau itu perlu konsultan sih, bukan 

bagian kita. Sekarang dengan website aja yang kita punya harus pake aplikasi lihat 

jumlah pengunjung, yang transaksi, lihat demografi nya. Itu kan harus aplikasi, 

aplikasi pun kalau tidak ada operator yang memadai tidak akan bisa. Setelah data 

jelas pun harus ada lagi orang yang bisa membaca dan menjelaskan. Itu satu hal, 

kita punya website hotelsantika.com apalagi kalau masalah iklan sama promosi 

lebih sulit lagi. 

D: Kedepannya promosi dijalankan berasarkan evaluasi atau bagaimana 

Mbak? 

G: Tetap ada evaluasi, misalkan kita lakukan promosi di Singapura, ada gak tamu 

Singapura yang kesini, Singapura nya dimana dalam sebulan, dua bulan, tiga bulan, 

kita akan lihat. Terus kalo memang belum maksimal kita akna cari tahu apa sih 

masalahnya. Sebenarnya orang Singapura ingin kesini tapi karena tidak punya 

direct flight ada kendala tapi kan itu bukan kendala promosinya tapi ada 

infrastruktur atau faktor eksternal yang menghalangi. Jadi gak bisa disalahkan 

promosinya, jadi tetap harus ada evaluasi. 

D: Harapan kedepannya untuk promosi Hotel Santika Premiere Belitung 

gimana Mbak? 



 

  
 

G: Kalau promosinya yang pasti harapannya berjalan lancar dengan promosi kita 

lewat, media cetak, dimanapun itu harapannya bisa diterima masyarakat tentunya, 

orang tertarik secara otomatis. 

D: Jadi inti dari objektif promosi ini supaya orang makin banyak kesini? 

G: Pastilah, itukan salah satu efek dari promosi. Kita gak bisa ngukur nih promosi 

yang man nih yang bikin orang dateng. Belum ada tools untuk mengukur itu, itu 

harus tim yang khusus.   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

TRANSKIP WAWANCARA IIII 

Hari/Tanggal    :  Senin, 10 April 2018 

Lokasi Wawancara  : Hotel Santika Premiere Beach Resort  Belitung 

Narasumber   : Risa Manda (R) - Asst. Sales Manager Hotel Santika 

Premiere Beach Resort  Belitung 

D: Sealamat Siang, silahkan memperkenalkan diri terlebih dahulu. 

R: Selamat Siang, perkenalkan saya Risa Manda, saya disini sebagai Sales Leader, 

saya posisinya di Asisten Sales Manager. 

D: Ruang lingkup kerja Mbak di bagian promosi apa saja? 

R: Kita banyak sih, karena saya di  Sales and Marketing jadi di Sales itu lebih fokus 

ke penjualan kalau marketing itu ke promosi. Bagian Sales disini jalanin dua-

duanya sih.  

D: Menurut Mbak SWOT di Santika Premiere Belitung ini gimana Mbak? 

R: Kita untu SWOT disini sudah dirumuskan sih, kita disini bagus karena bagus 

untuk orang holiday kalau untuk businness sih kita masih belum karena jauh dari 

pusat kota, kita lebih dominan ke family  untuk holiday, seperti itu.  

D: Untuk Opportunity nya sendiri bagaimana Mbak?  

R:  Kita disini dari pariwisatanya kebetulan, yang booking-booking disini banyak 

dari travel agent.  

D: Ada ancamannya gak Mbak untuk Hotel Santika Premiere Belitung? 

R: Untuk sementara belum karena kebetulan yang di daerah kita ini satu-satunya 

hotel yang berdiri, sejauh ini. 

D: Tujuan promosi di social media itu apa Mbak? 

R: Yang pertama kita memperkenalkan produk kita apa sih yang kita jual jadi 

otomatis menarik perhatian bagi si calon pembeli. Kemudian yang kedua kita 



 

  
 

memperkenalkan tidak hanya segi brand kita tapi juga dari kualitas makanan kita 

juga. 

D: Apakah promosi di social media sudah efektif sejauh ini? 

R: Sangat cukup efektif. Kita sejauh ini banyak yang respon positif karena saya 

juga belum ada PR jadi sementara saya yang handle untuk social media, jadi setiap 

harinya saya lihat pasti selalu ada followers bertambah baik dari tamu-tamu yang 

pernah kesini atau ada aja yang posting Santika. 

D: Ada kendala gak untuk handle promosi di social media sejauh ini? 

R: Sejauh ini masih belum ada sih. 

D: Untuk referensinya ada gak Mbak untuk diikutin?  

R: Kalo kita karena kita punya brand Santika tentu kita referensinya di Santika 

Indonesia. 

D: Kalau untuk pesan kuncinya misalnya hastag itu selalu konsisten gak? 

R: Normalnya kita Santika Indonesia atau HSP Premiere Belitung karena kan kita 

bintang empat ini HSP Premiere jadi tergantung juga sih sama apa yang kita 

posting. Jadi kalo berkaitan sama tempat wisata yah kita tambahkan hastag-hastag 

nya. 

D:  Promosi di social media dimulai sejak kapan, Mbak? 

R: Dari sebelum diresmikan hotel sih ya, kita dari promosinya dalam bentuk video. 

D: Untuk postingan mengenai Public Figure kan lumayan banyak ya di 

Instagram. Itu termasuk taktik utama gak sih dari social media nya Santika? 

R: Benar, itu salah satu untuk menarik perhatian untuk si konsumennya itu sih. 

D: Tujuan diadakan giveaway apa, Mbak? 

R: Loh ko tau, hehe. Yang pertama kita mau mengajak para pemuda-pemuda atau 

para pemakai Instagram untuk support kita dengan cara mengikuti kuis giveaway, 



 

  
 

seperti itu. Jadi setelah kita memasang giveaway, itu banyak sekali followers yang 

bertambah jadi lumayan berdampak.  

D: Kalau untuk yang earth hours itu, itu tujuannya apa Mbak? 

R: Itu cuma berpartisipasi aja sih dan ngajak masyarakat untuk lebih peduli dengan 

lingkungan. 

D:  Pernah endorse dengan artis atau selebgram gak, Mbak? 

R: Sementara ini kita masih mencari sih artisnya siapa, masih tawar menawar. 

D: Berarti dalam bentuk Public Figure itu bukan dalam bentuk endorse? 

R: Bukan, mereka memang khusus kesini untuk kerjaan ataupun holiday biasanya 

dengan biaya mereka sendiri. 

D: Promosi di Santika di media sosial itu sekedar untuk penjualan atau agar 

lebih dekat dengan pelanggan? 

R: Yang pertama kita pasti mau memperkenalkan ya produk kita apa, misalnya 

banyak yang tau nih orang luar otomatis mereka pasti penasaran gimana sih Santika 

itu, apalagi dengan view kita yang bagus makin membuat mereka penasaran buat 

kesini karena banyak banget spot-spot menarik untuk mereka foto-foto. 

D: Media sosial kan banyak nih, Mbak, kalo Santika Premiere Belitung 

aktifnya dimana aja ya Mbak? 

R: Untuk sekarang kita Instagram, sebenarnya Facebook itu ada tapi masih kita 

kembangkan. 

D: Alasannya apa Mbak lebih memilih Instagram dibandingkan media sosial 

yang lain? 

R: Seharusnya memang Facebook harus kita jalankan juga tapi sepertinya banyak 

anak muda yang lebih tertarik pada Instagram. 

D: Jadi untuk media sosial ini lebih ditargetkan pada anak muda ya, Mbak? 

R: Iya anak muda, tapi family semuanya sih. 



 

  
 

D: Bagaimana harapan kedepannya denga adanya promosi yang aktif di 

media sosial? 

R: Harapan untuk kedepannya makin banyak nih Santika buat orang penasaran buat 

berkunjung kesini. Kemudian feedback nya untuk mereka yang kesini gak sekedar 

datang kemudian gak kembali lagi melainkan mereka menginap disini dan akan 

menginap lagi disini, seperti itu.  

D: Ada evaluasi gak sih Mbak untuk aktivitas promosi di media sosial? 

R: Kita biasanya ada evaluasi. Kita lihat nih peminatnya dari konsumen apa, apakah 

banyak atau setengah-setengah atau tidak sama sekali tapi sejauh ini banyak sekali 

sih peminatnya, khususnya untuk giveaway itu sekitar 30an sih. 

D: Apakah kedepannya media sosial akan tetap digunakan untuk promosi? 

R: Pasti dan nanti gak akan Cuma Instagram tapi akan melebar ke semua sosmed, 

kayak gitu.  

D: Tujuan dicantumkan highlights berupa event-event di profil Instagram 

HSP Belitung apa Mbak? 

R: Itu untuk memperkenalkan sih, kita kan gak semua kita posting untuk ruang 

meeting, gak selamanya posting untuk area dan lingkungan Santika sendiri jadi 

melalui instastory kan sudah mewakilkan. Jadi gak perlu kita post semua di 

Instagram dan melalui instastories lumayan cukup sih. 

D: Kalau untuk satu minggu itu berapa postingan rata-rata Mbak? 

R: Gak ada patokan sih, kalo ada yang menarik baru dimasukin, gak semuanya. 

D: Mbak kan bikin strategis di media sosialnya nih, ini perlu konfirmasi 

langsung dari pihak lain apa Mbak menjalankannya langsung? 

R: Gak ada sih jadi langsung aja dari tim kita.  

D: Balik ke evaluasi lagi, evaluasinya dibuat dalam bentuk apa? 



 

  
 

R: Kita ada media review jadi kita tau peminat Instagram kita dari minggu ke 

minggu dan dalam media review ini ada  penayangan baik di radio ataupun koran 

pun ada, terbagi lagi menjadi dua yaitu berbayar dan gak berbayar. Jadi makanya 

itu kita harus jago-jago rayu medianya. Tiap bulan itu kita ada targetnya empat 

media yang free jadi hotel gak perlu keluar uang untuk media kayak koran.  

D: Setelah masuk ke media itu ada dievaluasi atau tidak Mbak? 

R: Gak sampe sejauh itu sih. Kadang juga di website mereka sendiri gak selalu di 

koran. Sejauh ini sih cukup membantu sih media.  

D: Sejauh ini ada kesulitan gak Mbak dalam mencari media promosi di luar 

dari hotel? 

R: Radio sih karena radio ternama itu tarifnya tinggi kalo yang harganya standar 

memang lebih murah tapi untuk pendengar sendiri masih kurang. Karena kita hotel 

baru paling tidak ada yang mendengarkan lah ya. 

D: Indikator pemilihan radionya apa Mbak? 

R: Kebetulan karena agak murah dari radio lain jadi kita memilih radio VOB. Untuk 

media juga kita jalin relasi. Kita undang mereka untuk makan siang dan itu perlu 

jadi mereka kesini gak hanya liputan jadi kita maintain mereka untuk kesini makan-

makan. Sering sih, sebulan tiga sampai empat kali mereka kesini. 

D: Event juga sudah sering dijalankan hotel kan Mbak? Nah event mana yang 

paling rame? 

R: Chinesse New Year sih kalo Valentine itu agak kurang karena kalo anak muda 

itu kan kesininya jauh, cuma ada tiga couple aja sih kemarin.  

D: Untuk New Year nya Mbak? 

R: New Year juga rame sih ampe full semua kamar.  

D: HSP Belitung pernah sponsorin acara gak Mbak? 

R: Baru-baru ini sih Puteri Indonesia, mereka minta sponsor kamar jadi kita kasih.  



 

  
 

TRANSKIP WAWANCARA IV 

Hari/Tanggal   :  Selasa, 8 Mei 2018 

Lokasi Wawancara  : Telkomsel Smart Office 

Narasumber   : Ricardo Indra (R) dan Widya Granita (W) - Narasumber 

Ahli 

 R: Jadi ditanya pendapatnya tentang dibukanya Santika Premier di Pulau Belitung 

berarti di tempatmu ya. Itu udah berapa lama buka? 

D: Itu bukanya udah dari Oktober, Grand Opening nya Oktober. 

R: Oktober tahun lalu ya? Berarti sekarang baru sekitar enam bulan. Waktu kamu 

wawancara hotelnya kemarin berarti kamu pulang kampung ya, haha. Pinter kamu  

milihnya. Waktu di sana sempat wawancara dengan orang-orang di Santika di 

Belitung kan. Karena saya belum dapat datanya, mereka buka cabang disana tuh 

cabang keberapa? 

D: Itu cabang ke 50, eh maaf pak ke 11 kalau untuk kategori Santika Premiere. 

R: Santika tuh ada berapa kategori? 

D: Santika tuh ada Amaris bintang dua, Santika bintang tiga, dan Santika 

Premiere bintang empat. 

R: Jadi Santika Premiere Belitung ini yang ke- 11. Kalau bintang tiga itu Santika 

aja tanpa ada Premiere dibelakangnya? Oke, kalau total Amaris, Santika sama 

Santika Premiere ada berapa? 

D: Total secara grup ada 106. 

R: Ini ada kaitannya kenapa di Belitung dibukanya yang bintang empat bukan 

bintang tiga atau dua. Sempat ditanyakan gak alasannya ke hotel? 

D: Mereka sih analisis SWOT dan dari Opportunity nya banyak dari 

pariwisata, kebetulan competitor untuk bintang dua dan bintang tiga itu 

sudah banyak. Untuk bintang empat itu mereka anggap lebih menjual dan 



 

  
 

mendukung positioning Hotel Santika Premiere ini yang ekslusif 

dibandingkan hotel lain, Pak. 

R: Bintang empat sendiri yang ada di Belitung totalnya ada berapa? 

D: Kurang lebih dua sih, Pak. Ini sama Lor In. Sisanya bintang lima. 

W: Sebenarnya gak menjamin juga dikatakan ekslusif karena itu jadi second option 

bagi mereka yang high-end soalnya ada bintang lima. Kalo gue high end, gue 

bakalan milih bintang lima dong untuk image gue tapi kalau dia segmen di bintang 

empat berarti kan ada pesaing lain.  

R: Devina, begini kamu lihat sudut pandang dari konsumen lah ya, kamu pernah 

coba datang ke Lor In  gak? 

D: Kalo ke Lor In sih sempet main tapi kalo ke Santika itu pernah nginep, 

dibikin penasaran. Mereka jago bikin orang penasaran sih sampe akhirnya 

saya coba nginep. Yah emang oke sih hotelnya. Kalo Lor In hotelnya uda lama, 

fisiknya uda lama.  

W: Santika Premiere ini selama di Belitung oppupancy room nya berapa?  

R: Kamu ada datanya gak? Kamu harus minta. Jadi gini, sebuah hotel itu key 

success factor adalah occupancy, tingkat hunian. Kalau punya hotel 100 kamar tapi 

occupancy nya 10 kamar kan rugi tapi kalo tingkat occupancy nya tinggi. Aku lihat 

dari segi industry hotelnya sih. Dulu aku pernah ngajar di Pariwisata UI itu ada 

istilah occupancy rate, coba Devina cari tahu industri hotel occupancy rate itu 

dikatakan bagus itu berapa, itu penting untuk menakar apakah suatu hotel itu 

berhasil apa tidak. Sama dengan insudtri airline. Paling aman minta data dari 

Santika sendiri. 

W: Tapi bagus kalo punya data-data kayak gitu akan memperkuat juga isi yang 

Devina buat. 

D: Tapi dia berani sih mereka bilang setiap bulan jumlah yang menginapnya 

meningkat.  



 

  
 

R: Gak jadi pegangan, contohnya saya mau beli handphone yang kameranya bagus. 

Oh ini kameranya bagus, ini lebih bagus dari pada ini. Kita gak bisa mengatakan 

ini lebih bagus tanpa parameter yang jelas. Jadi minta data per bulan. Kamu harus 

cari tahu tingkat keberhasilan di industry hotel karena kalo di industry seluler 

sendiri tingkat keberhasilannya adalah jumlah pelanggan tapi jumlah pelanggan gak 

cukup, percuma kalo ga ada yang make. Itu ada lagi istilahnya revenue, jumlah 

pendapatan perusahaan yang spend uang untuk produk, tiap industri beda-beda. 

W: kalo industri transportasi, tourism, ataupun hospitality itu gampang sih. Pesawat 

juga berapa jumlah penumpang kan. Hotel juga sama, berapa banyak hotel yang 

ada huniannya dan durasi berapa lama.  

R: Terus kan ditanya untuk penggunaan MPR untuk promosi, ini khususnya 

Indonesia atau khususnya Santika? 

D: Khususnya Indonesia dulu, di pertanyaan nomor tiga nanti ada menjurus 

ke MPR Santika, Pak. Hehe. 

R: Oke, saya melihat sih banyak industri yang sudah melakukan MPR. Saya ambil 

contoh di industri otomotif yang paling kenceng melakukan MPR itu Toyota dari 

Astra ataupun Pertamina juga, Garuda juga, Indo food, rokok juga. Pernah suatu 

ketika iklan di Kompas itu Toyota ngeluarin iklan mobil baru terus di halaman  

sebelahnya ini dia cerita tentang mobil hemat bahan bakar, cerita tentang mesin 

yang ternyata mesin ini adalah mesin yang diiklankan di mobil tersebut. Jadi 

mereka launching mobil baru itu mereka cuma menyodorkan cabang dimana bisa 

mendapatkan mobil ini tapi di halaman selanjutnya PR nya mengedukasi dengan 

naratif bagaimana memilih mobil yang baik, bagaimana menghemat bahan bakar, 

apa yang disebut dengan torsi, mengapa sekian cc dan sebagainya. Sebenarnya saat 

saya membaca itu oke saya cuma tau ini mobil 500 cc tapi rupanya ada penjelasan 

mengenai cc tersbut, oke fine semuanya dijelaskan termasuk jarak dari body mobil 

ke jalan kemudian koofisien kaca mobil. Bagitu kan PR yang mengedukasi walau 

di sebelahnya cuma iklan aja gambar mobil gede gitu keren. Itu bagian orang 

marketing tapi kalo yang mengedukasi itu bagian orang PR. Jadi sebenarnya kalo 



 

  
 

di Indonesia itu MPR memang sudah banyak industri yang melakukan itu. Nah 

terkait dengan pertanyaan nomor tiga untuk industri hotel baru, kalo di Kompas 

sendiri kan.. Saya melihatnya di Kompas ya itu kan banyak halaman yang bercerita 

tentang wisata tentang apa gitu kan. Yang seperti itu bisa digunakan. Apakah tepat 

digunakan untuk hotel baru? Ya kenapa tidak. Kadang-kadang MPR itu sebenarnya 

bisa masuk ke semua industri dengan syarat industri yang punya sasaran ke 

customer bukan B2B. Karena ada industri yang memproduksi untuk industri lain, 

misalnya bahan kimia tuh, teman saya punya nih produksi bahan kimia untuk supply 

ke pabrik obat, supply untuk apa gitu. Kan ini beda ya end customer kan. Itu apakah 

tepat untuk hotel? Kenapa nggak, kan gitu karena memang hotel harus 

menggunakan semua kanal untuk melakukan campign terhadap hotelnya kan. 

Menurut saya begitu. Ibarat sekeping mata uang, jadi gambar burung dan angka 

ketika begelinding harus sama, disini marketing, disini PR. Perlu sinergi antara 

marketing dan PR.  

D:  Kalau menurut Bapak sendiri, yang dijalani Santika Premiere Belitung ini 

apakah menjamin akan lebih sukses dibandingkan hotel lain, dengan dia 

mengandalkan MPR ini. 

R: Yang dilakukan apa dulu? 

D: Yang sudah dilakukan itu WOM lewat talk show di radio kemudian lewat 

media sosial juga, event  Polygon partnership dengan eksternal, sudah sponsor 

in Puteri Indonesia, publisitas di media massa cetak dan online juga terus di 

majalah Sriwijaya Air dan pernah masuk Celebrity on Vacation juga terus 

sekarang sedang mencari blogger dan endorser.  

R: Dia sudah masuk ke.. Saya belum tau ya tadi dia sudah menggunakan sosmed 

yang biasa dipakai oleh para traveler apa nggak, kayak Trip Advisor. Kan banyak 

orang yang pergi ngecek rating di situ. Dimana misalnya saya mau pergi nih dia 

memantau gak masuk ke Agoda, Trip Advisor, kayak gitu-gitu. Ikut memonitor 

agak? 



 

  
 

W: Karena disitu testimonial. Trip Advisor itu khusus review untuk hotel, tempat 

wisata, kalo missal makanan itu ibaratkan Zomato. Kalau belum sampai situ berarti 

mereka belum bermain ke digital ya Kapt. 

R: Bukan belum tapi hanya kurang melekat. 

W: Word of Mouth itu asalnya dari experience soalnya. 

R:  Apa yang sudah dilakukan itu sudah cukup banyak, sebenarnya mereka 

menggunakan banyak kanal untuk membangun persepsi tentang Santika yang ada 

di Belitung. Sebenarnya banyak kanal itu penting tetapi jangan dilupakan kanal 

yang dihubungkan langsung dengan industri itu. Bukan soal booking nya tapi WOM 

nya, komentar orang disitu.  

W: Masuk kok ini Santika Premiere Belitung di Trip Advisor, jadi akan diceritakan 

pengalamannya. Ini user generated content. 

R: Gini, katakanlah Agoda katakanlah Traveloka, katakanlah tiket.com ada 

hubungan dengan hotel. Mereka yang pesan hotel lewat website itu kan akan bikin 

review kan secara otomatis. Orang yang pesen Hotel Santika Premiere Belitung di 

Traveloka mereka harus melihat komentarnya karena itu masuknya ke Traveloka, 

Agoda dan lain sebagainya bukan ke Santika. Itu yang harusnya dia capture dan di 

review. Itu kan masuknya ke halaman mereka bukan ke Santika, mereka seharusnya 

punya dashboard untuk meng capture semua kanal itu. Itu bisa masuk sebagai 

usulan buat hotelnya. Review di Santika nya ada gak? 

D: Oh begitu Pak. Kalo di website Santika sendiri sih gak ada Pak. 

R: Di website Santika nya gak ada review, jadi gini orang itu mau lihat komentar 

yang udah pernah datang jadi mereka otomatis pasti liat di Agoda, Trip Advisor, 

dia kerja sama dengan sama siapa, mereka harus punya datanya. Kenapa kita pesan 

Santika Belitung di Traveloka kan pasti kerja sama kan, nah itu kerja sama dengan 

siapa saja lalu Santika Belitung harusnya melakukan monitoring terhadap komen 

orang yang telah mgninap di Hotel Santika Belitung, dikumpulin semuanya. Nanti 

dipilah mana yang positif mana yang negatif. Ini kasih bintang berapa  kan 



 

  
 

semuanya ada meaning nya. Nanti itu akan memberikan penilaian bagaimana 

Santika Bangka Belitung di mata customer nya. Kan tadi yang ingin dilakukan 

pihak Santika, mereka pengen di market itu begini begini tapi kan kita harus  

melihat dari kaca mata sebaliknya, jadi dari perspektif customer melihat Santika 

Belitung itu seperti apa, dari situ melihatnya. Kamu bisa masuk detail disitu karena 

kamu kualitatif kan, bisa kasih gambaran disitu, Cuma ada effort tapi gak ribet kok.  

D: Kalo dari taktik yang saya bacain itu, menurut Bapak dan teteh yang mana 

yang paling menarik? 

R: Tentang yang pakai kanal itu ya. Coba diulangi lagi taktiknya apa saja? 

D:  Radio, medsos ada giveaway, event kayak tahun baru, CNY, dan valentine, 

sponsor, publisitas di majalah itu, press conference sama grand opening waktu 

pertama kali buka, kemudian ada press release minimal satu tiap bulan terus 

dia masuk ke acara Celebrity on Vacation. Sejauh yang saya ringkas si itu sih.  

R: Sebelum itu, Agoda kan beda lagi. Ini yang traveloka lebih rinci penilaiannya 

dari pada Agoda. Nilai di kanal digital lainnya harus di mapping. Itu kan bukan 

dibikin sendiri oleh Santika, karena yang penting itu adalah apa kata orang.  

W: Itu kan dari strategi yang sudah disebutkan itu kan terbagi menjadi dua, Above 

The Line dan Below The Line. Nah kalo below itu kan aktivitas PR kan, ya tinggal 

dikawinin aja itu mana yang paling efektif. Kalo kita bicara above the line kita bakal 

ketemu 4P tapi kalau below the line itu adalah strategi komunikasi. Disitu lah inti 

jantungnya dari MPR kan. Disitu nanti efektif kah apa yang mereka jalani, seperti 

yang Kapt Indra bilang coba lihat untuk Word of Mouth nya seperti apa untuk sini, 

untuk respon di radio itu bagaimana respon audience, untuk giveaway berapa itu 

yang ikutan, berapa yang menyimak, visitors nya itu kan ada parameter lagi. 

R: Karena gini kalo ditanya kanal mana yang paling efektif itu, saya bisa 

mengatakan efektif atau tidaknya itu gimana. Gini loh, pertama hotel itu kalo 

ditanya, pernah saya masuk hotel tuh ditanya dimana Anda mengetahui informasi 

hotel ini, dari sosial media kah atau koran kah. Artinya ketika semua data  itu 

dikumpulkan, yang paling banyak dari sosial media berarti paling efektif. Saya 



 

  
 

berkunjung ke Santika Belitung itu karena social media bukan dari event ataupun 

radio, bukan dari apa. Kalo menurut saya sih setiap kanal itu punya kelebihan dan 

kekurangan masing-masing jadi ada yang talk show itu penting untuk orang lokal. 

Orang lokal itu apakah kesana, mungkin nggak tapi mereka jadi influencer. Itu 

sifatnya indirect. Kalau misalnya ada saudara yang mau datang kesana, mereka bisa 

promosi dan memberikan WOM positif tentang hotel tersebut. Tapi kalo kanal 

digital sudah pasti borderless gak cuma hanya disitu, bisa kemana aja. Jadi setiap 

kanal itu punya kelebihan dan kekurangan. Kalau ditanya kanal mana yang paling 

efektif, kalo berbicara tentang keluasannya sudah pasti kanal digital yak an, ini 

bicara range. Range nya itu sudah pasti digital tapi apakah campign yang sifatnya 

lokal itu jadi penting yah penting untuk orang di sekitar hotel di kota itu penting 

juga tentang keberadaan Santika. Mungkin waktu dikomunikasikan, mereka jadi 

cuma sekedar tahu ya gak apa-apa, mereka jadi influencer klao kanal digital ya 

tanpa batas mungkin bisa sampai keluar. Dua-dua nya penting, jadi seharusnya 

kedua kanal itu digunakan secara komprehensif. Cuma kalo ditanya yang mana 

yang efektif itu memang harus ada risetnya. Ketika orang berkunjung ke hotel itu 

harusnya ada kuisioner singkat, survey masuk ke hotel itu taunya dari mana. 

D: Untuk riset kan saya nanya ke mereka, mereka itu cuma bilang kalo 

mereka itu risetnya Cuma pake SWOT. Menurut Bapak sama si Teteh cukup 

gak sih kalo misalnya untuk riset promosi itu cuma pake SWOT. 

R: Sebenarnya gini SWOT itu basic banget ya, tidak ada yang salah dengan SWOT 

untuk mengetahui strategi memang titik berangkatnya dari SWOT cuma setelah 

SWOT kita ketahui itu next nya apa, kan Santika pasti punya strategi bisnis dalam 

perusahaannya contohnya paling sederhana itu dalam marketing itu ada STP ya, 

Segmentation, Targeting, Positioning menempatkan dimana. Turunan dari SWOT 

ini, action nya apa, Strengh  nya apa dan setelah dia punya Opportunity apa yang 

dia lakukan dengan Opporunity itu. Itu justru menjadi keyword yang penting kerena 

kalo cuma tahu SWOT aja kalo gak ada action ya gak akan bunyi kan.  

W: SWOT itu kan memotret keseluruhan dari perspektif hotelnya bukan dari 

perspektif pelanggannya, dia cuma mencakup mencari market orientation nya mana 



 

  
 

kemudian menyesuaikan dengan market orientation nya, hanya sebatas itu. Untuk 

streateginya, kalo missal strength nya tinggi, opportunity nya gede dia harus 

ngapain, oh produksinya banyak. Tapi lagi lagi itu dari sudut perspektif produsen. 

Sebenarnya kan ini MPR yang mau digarap yang efektif untuk pelanggan jadi harus 

disesuaikan saja. 

D: Kemudian ya untuk evaluasi ya sekarang, nah kan dia banyak taknik nih 

yang dilakuin tapi tuh kata pihak hotelnya gak semua taktik ini dievaluasi 

sama mereka contohnya kayak media review atau semacamnya gitu karena 

mereka gak ada aplikasi untuk menghitung itu. Jadi maksudnya sulit untuk 

di handle menurut mereka. Nah kalau menurut Bapak sama Teteh sendiri kalo 

dalam hal evaluasi sendiri pendapatnya gimana ya? 

R: Evaluasi terhadap media sendiri bisa dilakukan secara mandiri menurut saya, 

tidak harus pakai aplikasi, seacra primitive itu bisa manual sederhana saja katanya 

tadi sebulan sekali press release tadi, saya bertanya-tanya dipetakan tidak disana, 

ada berapa media lokal disana dan apakah press release itu masuk ke media lokal 

tidak, iya kan. Tadi megeluarkan release, oke itu untuk media dimana. 

D: Kalau release per bulan itu dia lokal. 

R: Loh kenapa harus dipilah antara lokal dengan tidak lokal? Kamu harus tahu 

karena media yang dipake itu apa, media mainstream, atau media digital juga, kalau 

dipetakan bulan ini  masuk masuk ke koran lokal itu apa, kalo nasional itu seperti 

kompas dll, media online nya apa aja. Itu bisa dilakukan mandiri kok tanpa harus 

pake aplikasi, lakukan pengukuran secara sederhana apakah pesan yang 

dikomunikasikan itu berhasil masuk ke medianya. Ini baru sampai ke medianya ya. 

Itu bisa dilakukan tapi ketika sudah masuk ke media online, itu bisa dilihat click 

per view. Bisa dilihat berapa orang yang view. Jadi ketika dikomunikasikan itu bisa 

terukur.  

D: Jadi tanggapan untuk mereka yang tidak melakukan evaluasi secara 

komprehensif ini gimana? 

R: Seharusnya dilakukan. 



 

  
 

W: Kita gak tau kapan maju kapan mundur kalo gitu. Misalnya release dikirim, 

udah selesai, kan gak bisa kayak begitu. Gimana mau bilang efektif apa nggak. 

R: Media mana aja yang memuat itu harus tau. Kalo sebulan ini bikin aja tabulasi 

kan Oktober, November, Desember bikin judul release apa, media yang memuat 

apa, konvensional atau digital, diconteng-conteng, keliatan kok. Kamu masuk 

sebagai peneliti kamu harus bisa menilai bahwa ini release yang masuk ke media 

impact nya gimana.  

W: Jangan kan dibaca, ditanyangin gak, Haha. 

R: Haha, iya iya. Apa lagi? 

D:  Kelebihan sama kekurangan. 

R: Kelebihan dan kekurangan apa? 

D: Promosi dengan MPR ini. 

W: Kelebihannya adalah menggunakan taktik terlalu banyak sehingga tidak diukur 

jadi akibatnya dia tidak bisa menentukan langkah maju dan mundur. Kan perlu juga 

kita melakukan press release satu bulan sekali tapi key message nya gak ada sebagai 

contoh menjadi tidak efisien dong. 

R: Paling sederhana kamu anak PR mengambil penelitian MPR, salah satu tools 

nya PR kan Press Release itu. Kamu petakan saja message yang disampaikan 

selama tujuh bulan terakhir ini apa aja. Pesan yang disampaikan tentang apa. Kamu 

lihat apa aja sih yang ingin disampaikan oleh MPR nya Hotel Santika Belitung itu 

apa. Itu sebenarnya akan keliatan bagaimana dia ingin dibaca seperti apa oleh 

publik. Tadi apa yang terakhir? 

D: Kekurangan sama kelebihan. 

R: Kelebihannya gimana ya, kelebihannya dia ingin melakukan banyak hal. 

Kekurangannya dia adalah tidak mengukur apa yang sudah dilakukan. 

W:  Jadi kesannya serabutan. Tapi kalau saran saya dia tidak melakukan Word of 

Mouth kalau tidak pernah memantau kanal-kanal seperti Agoda dan lain 



 

  
 

sebagainya. Itu Word of Mouth tapi tidak melakukan Word of Mouth. Kalau 

kelebihannya dia udah terbuka kan untuk menggarap setiap kanal, digital oke, 

elektronik di radio juga oke. 

R: Kerja sama dengan Sriwijaya juga, sebenarnya udah banyak yang dilakukan 

cuma gak diukur aja. Sarannya nih ya orang PR itu ya pada tamu hotel itu bisa saja 

meminta masukan kan, tau hotel ini dari mana sih. Kalau pengen detail, di break 

down lagi. Media elektonik, media cetak, apa dari majalah kan paling nggak punya 

draft dari sekian banyak orang yang datang ke hotel itu bulan ini paling banyak tau 

hotel dari mana. Nanti akan keliatan kok kecenderungannya bagaimana. Itu dapat 

informasi hotelnya dari mana, iya kan. Untuk riset itu juga simple gak rumit, bisa 

dilakuin di lobby hotel sebenernya. Biasanya orang kalo udah mau pulang males 

ngisi, saya pernah diminta tolong ngisi, singkat kok cuma ditanya tau dari mana 

hotel ini, hotel baru saat itu. Ini penting bagi orang PR untuk mengukur apa yang 

sudah dilakukan.  

W: Benar segala sesuatu harus ada ukurannya, saya tinggi seberapa tinggi. Jangan 

kayak banjir Jakarta bilang setinggi pinggang , itu pinggang dewasa apa pinggang 

anak-anak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

LAPORAN OBSERVASI 

Waktu Hal yang 

Diamati 

Hasil Pengamatan 

11 Mei 2018 

(17:00-19:00 WIB) 

Ulasan tamu 

Hotel Santika 

Premiere 

Belitung di 

kanal digital 

(Trip Advisor 

Indonesia, 

Traveloka, 

booking.com, 

dan Agoda) 

Khusus untuk Trip Advisor, terdapat 38 

ulasan dengan hasil rating keseluruhan 

sebesar 4,0 dari 5,0. Rating ini berasal 

dari akumulasi parameter penilaian, di 

antaranya 34% luar biasa (9 orang), 

51% sangat bagus (12 orang), 5% rata-

rata (2 orang), 0% buruk, dan 10% 

sangat buruk (4 orang). 38 Komentar 

(11 dalam Bahasa Indonesia dan 27 

dalam bahasa Inggris) dibuat sejak 

Desember 2017 hingga Mei 2018. 

Komentar tersebut pun direspon satu per 

satu oleh Agus S selaku General 

Manager  Hotel Santika Premiere Beach 

Resort Belitung.  

 

Kemudian Peneliti melihat bahwa 

terdapat 457 ulasan dari pengguna 

Traveloka dengan menghasilkan rating 

9.0 dari 10. Parameter penlilaian di 

Traveloka jauh lebih detail dari pada 

Trip Advisor Indonesia, di mana 

kategorinya terbagi menajadi fantastic, 

very good, satisfying, average, dan 

poor. Parameter tambahannya adalah 

cleanliness, comfort, meal, location, dan 

service. Sejauh ini terdapat 253 ulasan 



 

  
 

untuk kategori fantastic,  181untuk 

kategori very good, 20 ulasan untuk 

kategori satisfying, 8 ulasan untuk 

average, dan tidak ada ulasan untuk 

kategori poor. Hotel ini mendapatkan 5 

bintang untuk kategori cleanliness, 

comfort, dan service  serta tiga bintang 

untuk meal dan location.  Di sisi lain, 

pihak hotel nampak tidak merespon 

ulasan tamu seperti di Trip Advisor 

yang mana ulasannya dibalas satu per 

satu. Website Traveloka secara 

langsung juga bisa terhubung dengan 

Trip Advisor di mana datanya tetap 

serupa dengan yang dijabarkan di atas 

sebelumnya. Hanya saja parameternya 

tetap lebih detail mengikuti parameter 

Traveloka dengan tambahan ‘review 

from’. Peneliti pun melihat terdapat 

empat bintang untuk location, room, 

service, dan cleanliness serta tiga 

bintang untuk value. Selain itu untuk 

‘review from’, terdapat 7 untuk 

business, 5 untuk couples, 1 untuk solo 

travel, 17 untuk family, dan 6 untuk 

friends gateway.  

 

Pada booking.com, terdapat 79 ulasan 

dengan rating skor 8.4 secara 

keselurugab dengan rincian parameter, 

antara lain 8.3 untuk kebersihan, 8.8 



 

  
 

untuk kenyamanan, 8 untuk lokasi, 8.4 

untuk fasilitas, 8.6 untuk staf, 8 untuk 

harga sepadan, dan 9.1 untuk Wi-Fi 

gratis. Sama halnya dengan Traveloka, 

komentar di booking.com pun tidak 

direspon oleh pihak hotel.  

 

Website selanjutnya adalah Agoda.com. 

Peneliti menemukan 39 ulasan dengan 

hasil rating 8.2 dan tercantum informasi 

bahwa 88% dari reviewrs akan 

merekomendasikan hotel ini kepada 

temannya. 39 ulasan tersebut berasal 

dari 4 wisatawan bisnis, 11 dari 

pasangan, 5 wisatawan tunggal, 11 

keluarga dengan anak kecil, 4 keluarga 

dengan anak dewasa, dan 4 wisatawan 

kelompok. Rating keseluruhan 8.2 ini  

didapatkan dari  8.3 untuk kebersihan, 

8.2 untuk lokasi, 8.3 harga berbanding 

mutu, 8.1 untuk fasilitas, dan 8.1 untuk 

layanan. Komentar di agoda.com juga 

tidak direspon oleh pihak hotel.  

18 Juni 2018 

(20:00-22:30 WIB) 

Publisitas di 

media online 

mengenai 

Grand 

Opening Hotel 

Santika 

Premiere 

Terdapat 29 publisitas di media online 

terkait Grand Opening Hotel Santika 

Premiere Beach Resort Belitung 



 

  
 

Beach Resort 

Belitug 

14 Mei 2018 

(14:00-15:00 WIB) 

Product 

Placement 

Hotel Santika 

Premiere 

Beach Resort 

Belitung pada 

tayangan 

Celebrity on 

Vacation 

Tayangan Celebrity on Vacation 

secara konsisten selalu 

disebarluaskan lagi melalui kanal 

Youtube Trans TV Official termasuk 

tayangannya di Belitung. Tayangan di 

Youtube ini berjudul “CELEBRITY ON 

VACATION - Belitung, Kota Sejuta 

Wisata Alam Yang Indah (09/12/17) 

Part 3”. Kemudian, tayangan ini 

berdurasi sembilan menit lebih tujuh 

detik (09:07) yang mana 

menampilkan Hotel Santika Premiere 

Beach Resort Belitung selama satu 

menit lewat 59 detik (01:59). Hotel 

tersebut masuk pada tayangan detik 

ke enam hingga dua menit lewat lima 

detik (0:06 -02:05) dan selanjutnya 

pada menit ke tujuh lewat 50 detik 

sampai menit ke sembilan (07:50-

09:00). Dalam tayangan  yang khusus 

menampilkan Santika di tayangan 

detik ke enam hingga waktu dua 

menit lewat lima detik (0:06 -02:05), 

host wanita program acara ini 

mengisinya dengan narasi berupa 

kelebihan dan ciri khas hotel. 

Tayangan ini dibuat secara natural 

sebagai rangkaian aktivitas liburan di 



 

  
 

Belitung dimana storytelling dimulai 

dari kedua host wanita bangun tidur 

di kamar hotel dan berenang di kolam 

pribadi kamar. Kemudian dilanjutkan 

dengan kegiatan bersepeda ke pantai 

terdekat dari hotel. Setelah para host 

(dua host wanita dan satu host pria) 

selesai menunjungi pantai, mereka 

kembali ke hotel untuk makan. 

Santika kemudian ditampilkan lagi 

pada moment tersebut, lebih tepatnya 

pada menit ke tujuh lewat 50 detik 

sampai menit ke sembilan (07:50-

09:00). 

31 Desember 2017 

(19:00-00:00 WIB) 

Event Tahun 

Baru di Santika 

Premiere 

Beach Resort 

Belitung 

Pada tanggal 31 Desember 2017 pukul 

15:00 WIB, Santika Premiere Beach 

Resort Belitung dikunjungi banyak 

tamu untuk menginap dan merayakan 

malam tahun baru di hotel. Di kolam 

renang juga nampak banyak sekali 

orang yang berenang dan berfoto-foto. 

Event new year bisa diikuti dengan tarif  

IDR 500.000/orang. Euforia special 

moment ini terasa dengan dekorasi serta 

sajian wine dan makanan yang ditata di 

out door yang mengarah ke pantai untuk 

mendukung tema beach party. 

Informasi event ini juga nampak di 

spanduk di depan hotel. Informasi 

mengenai event ini rupanya di publish di 



 

  
 

Belitung.tribunnews.com pada tanggal 

27 Desember 2017.  

 

Acara Gala Dinner dimulai di restoran 

Santika Premiere Belitung  pada pukul 

19:00 WIB yang dilanjutkan dengan 

baebeque. Hingga pukul 21:00 WIB, 

semua peserta event diberikan 

kesempatan untuk foto gratis dengan 

background khusus yang disediakan 

oleh Santika. Bersamaa dengan acara 

foto-foto, MC di panggung 

membacakan pemenang door prize 

berupa voucher untuk menginap gratis 3 

malam yang berlaku di seluruh Santika 

yang ada di Indonesia. Kemudian, pukul 

23:00 WIB, para pelayan membagikan 

terompet satu per satu kepada semua 

orang tak hanya yang mengikuti event. 

Mereka berkeliling untuk mengucapkan 

”happy new year” sambil membagikan 

terompet gratis. Tepat pada jam 00.00 

WIB, pesta kembang api di tepi pantai 

pun berlangsung selama kurang lebih 35 

menit. 

10 April 2018 

(17:00-19:00 WIB) 

Testimoni di 

Instagram dan 

Youtube 

Lebih dari  40 akun Instagram yang 

memposting Hotel Santika Premiere 

Beach Resort Belitung dengan caption 

yang berkaitan dengan hotel. Testimoni 

ini juga dibuat dalam bentuk vlog  

namun tidak dikhususkan untuk hotel 



 

  
 

saja melainkan perjalanan liburan secara 

keseluruhan di Belitung. Dari hasil 

pengamatan terdapat 15 vlog yang 

memasukkan Hotel Santika Premiere 

Beach Resort Belitung. Kemudian, 

untuk testimoni di Youtube, terdapat 

testimoni berupa audio visual di akun 

victory news yang menayangkan Isyak 

Meirobie selaku Wakil Ketua DPRD 

Kabupaten Belitung mengungkapkan 

penilaian serta rekomendasi beliau 

terhadap hotel tersebut. Tayangan ini 

berdurasi satu menit 37 detik dan 

mendapat 64 views di Youtube.  

5 Maret 2018 

(15:20-17:15 WIB) 

Giveaway, di 

Instagram 

Santika Premiere Belitung melalui akun 

Instagram @santikapremierebelitung 

memposting kontes foto (giveaway) 

untuk memenangkan voucher menginap 

1 malam di kamar Deluxe, 1 voucher 

Food and Beverage, dan 1 voucher 

berenang yang berlaku untuk 2 orang.  

Pada tanggal yang sama (5 Maret 2018), 

terdapat dua akun Instagram yang sudah 

mengikuti giveaway  yakni 

@ooc.wijaya dan penambahan hastag 

#giveawayHSPBelitung oleh 

@thasyaerfina  

1 April 2018 

(13:45-14:00 WIB) 

Giveaway, di 

Instagram 

Total pengguna Instagram tamu yang 

mengikuti kontes tersebut adalah 33 

orang. Pengumuman pemenang 



 

  
 

dipublish melalui instastory dan 

postingan foto pada tanggal 1 April 

2018. Postingan tersebut menunjukkan 

tiga akun pemenang giveaway, yaitu 

@thassyaefrina dengan total likes 1060 

dan 7 komentar, @arfan_hada 220 likes 

dengan 7 komentar, dan 

@yenny.yuliana dengan 280 likes 

dengan 12 komentar. Masing-masing 

pemenang tidak diberi keterangan  

mengenai hadiah yang didapatkan saat 

pengumuman. Admin hanya 

menisntruksikan pemenang untuk 

berkomunikasi via Direct Message 

secara personal di Instagram.  

22 Maret 2018 

(17:00-17:30 WIB) 

Earth Hours di 

Instagram 

Akun Instagram 

@santikapremierebelitung memposting 

ajakan kepada masyarakat luas untuk 

melakukan aksi mematikan listrik 

selama 60 menit pada tanggal 24 Maret 

2018 pukul 20.30 PM untuk 

mempertingati Earth Hour. Ajakan ini 

juga dimasukkan ke dalam instastory 

Instagram hotel pada tanggal dan waktu 

yang sama.  

9 April 2018 

(16:00-16:30 WIB) 

Publikasi 

Santika 

Premiere 

Beach Resort 

Belitung di 

Tim Puteri Indonesia disambut pihak 

hotel pada 9 April 2018. Pada saat 

tersebut, peneliti sedang berada di hotel 

dan secara langsung melihat kedatangan 

mereka. Akun Instagram Puteri 



 

  
 

Instagram 

Puteri 

Indonesia 

Indonesia @officialputeriindonesia 

kemudian memposting tiga foto Puteri 

Indonesia (Sonia Fergina) dengan tag 

lokasi di Hotel Santika Premiere Beach 

Resort Belitung secara bersamaan pada 

9 April 2018. Postingan pertama 

mendapat likes sebanyak 10.830 dan 

140 komentar. Postingan kudua 

mendapat likes sebanyak 4.000 dan 37 

komentar serta postingan ketiga 

mendapat 4.745 dan 44 komentar 

14 Juni 2018 

(18:00-18:15) 

Spoiler 

Product 

Placement di 

Acara Inside 

D’Mosque di 

Instagram 

Santika 

Premiere 

Belitung  

Penulis melihat dua posting an terpisah 

di Instagram Santika Premiere Belitung 

mengenai spoiler acara Inside 

D’Mosque yang akan ditayangkan di 

MNC Channels pada tanggal 15 dan 16 

Juni 2018 pukul 06:30. Dalam spoiler 

berdurasi 40 detik tersebut 

menayangkan Hotel Santika Premiere 

Beach Resort Belitung dari segi 

makanan, bangunan hotel, dan suasana 

hotel. Posting an untuk spoiler tanggal 

15 Juni 2018 ditonton sebanyak 191 kali 

dan 247 kali utuk spoiler tanggal 16 Juni 

2018.  

 

 

 

 



 

  
 

No Tanggal Media 

Online 

Jenis 

Publisitas 

Judul 

Publisitas 

Jumlah 

Viewers 

1. 1 November 

2017 

bengkulueks

press.com 

Artikel Grand Opening 

Hotel Santika 

Premiere 

Beach Resort 

Belitung 

 

505 

2. 8 November 

2017 

dispar.belitu

ngkab.go.id 

Artikel Grand Opening 

Hotel Santika 

Premiere 

Beach Resort 

Belitung 

 

- 

3. 1 November 

2017 

seremonia.k

ontan.co.id 

Artikel Grand Opening 

Hotel Santika 

Premiere 

Beach Resort 

Belitung 

 

- 

4. 28 Oktober 

2017 

www.trawa

ngnews.com 

(Website 

Berita 

Belitung) 

Tulisan dan 

gambar  

Bupati 
Belitung Hadiri 
Grand Opening 
Hotel Santika 
Premiere Di 
Sijuk 

- 

http://www.trawangnews.com/
http://www.trawangnews.com/


 

  
 

5. 28 Oktober 

2017 

www.youtu

be.com/chan

nel/UCg3dT

_3UAIZYi

HVwzdYvP

yg (Channel 

Youtube 

Pos 

Belitung) 

Audio dan 

visual 

Konferensi 
Pers Grand 
Opening Hotel 
Santika 
Premiere 
Beach Resort 
Belitung 
 

416 

6. 28 Oktober 

2017 

http://www.

belitunginfo

.com/ 

Artikel Hotel Santika 
Premiere 
Beach Dan 
Resort Hadir 
di Belitung 
 

- 

7. 30 Oktober 

2017 

http://www.t

ribunnews.c

om/travel/3 

Artikel Grand Opening 

Hotel Santika 

Premiere 

Beach Resort 

Belitung 

- 

8. 27 Oktober 

2017 

http://belitu

ng.tribunne

ws.com 

Artikel Hotel Santika 

Premiere 

Beach& Resort 

Belitung Mulai 

Beroperasi, 28 

Oktober Grand 

Opening 

- 

9. 31 Oktober 

2017 

http://portal.

belitungkab.

go.id/ 

Artikel Grand Opening 

Hotel Santika 

Premiere 

Beach Resort 

Belitung 

- 

http://www.youtube.com/channel/UCg3dT_3UAIZYiHVwzdYvPyg
http://www.youtube.com/channel/UCg3dT_3UAIZYiHVwzdYvPyg
http://www.youtube.com/channel/UCg3dT_3UAIZYiHVwzdYvPyg
http://www.youtube.com/channel/UCg3dT_3UAIZYiHVwzdYvPyg
http://www.youtube.com/channel/UCg3dT_3UAIZYiHVwzdYvPyg
http://www.youtube.com/channel/UCg3dT_3UAIZYiHVwzdYvPyg


 

  
 

10. 28 Oktober 

2017 

http://www.

aksibabel.co

m 

Artikel 
Hotel Santika 

Premier Beach 

& Resort 

Belitung Resmi 

Beroperasi 

 

- 

11. 28 Oktober 

2017 

http://berita.

baca.co.id 

Gambar 

dan Tulisan 

Bupati Belitung 

Hadiri Grand 

Opening Hotel 

Santika 

Premiere Di 

Sijuk 

- 

12. 28 Oktober 

2017 

http://berita.

baca.co.id 

Artikel Ini Alasan 

Hotel Santika 

Premiere Beach 

and Resort 

Hadir di 

Belitung 

- 

13. 24 Desembar 

2017 

http://nowja

karta.co.id 

Artikel The Beauty of 

Belitung Island 

- 

14. 27 Oktober 

2017 

http://bangk

a.tribunnew

s.com 

Artikel Hotel Santika 

Belitung Mulai 

Beroperasi, 

Viewnya Indah 

Banget 

Menghadap ke 

Laut Lepas 

- 



 

  
 

15. November 2017 www.hipwe

e.com 

Artikel  Dukung Wisata 
Belitung, Hotel 
Santika 
Premiere 
Beach Resort 
Hadir Untuk 
Kenyamanan 
Pengunjung 

 

- 

16. 30 Oktober 

2017 

venuemagz.

com 

Artikel  Hotel Santika 
Premiere 
Beach Resort 
Belitung Resmi 
Beroperasi 

 

83 

17. 1 November 

2017 

adv.kompas.

id 

Artikel 

(Adv) 

Menikmati 

Keindahan 

Bahari di Pulau 

Belitung 

- 

18. 31 Oktobet 

2017 

http://kadins

urabaya.or.i

d 

Artikel  Hotel Santika 
Premiere 
Beach Resort 
Belitung Resmi 
Beroperasi 

321 

19. 31 Oktober 

2017 

www.viralp

ublik.com 

Artikel 
Grand Opening 

Hotel Santika 

Premiere 

Beach Resort 

Belitung 
 

- 

20. 11 November 

2017 

http://www.

belitungtrav

Artikel Hotel Santika 

Premiere Beach 

Resort Belitung  

- 

http://www.belitungtravelcenter.co.id/
http://www.belitungtravelcenter.co.id/


 

  
 

elcenter.co.i

d 

21. 14 November 

2017 

www.whats

newjakarta.c

om 

Artikel Belitung Beauty - 

22. 31 Oktober 

2017 

http://www.

berita-

bisnis.com 

Artikel Santika Buka 

Santika 

Premiere Beach 

Resort Belitung 

- 

23. 31 Oktober 

2017 

http://m.beri

tajatim.com 

Artikel Hotel Santika 

Lengkapi 

Keindahan 

Pulau Belitung  

- 

24. 31 Oktober 

2017 

http://pedo

manbengkul

u.com 

Artikel Pulau Belitung, 

Keindahan 

Bahari dari 

Barat Indonesia 

- 

25. 2 November 

2017 

http://infoja

karta.net 

Artikel 3Pulau 

Belitung, 

Keindahan 

Bahari dari 

Barat Belitung  

- 

http://www.belitungtravelcenter.co.id/
http://www.belitungtravelcenter.co.id/
http://www.whatsnewjakarta.com/
http://www.whatsnewjakarta.com/
http://www.whatsnewjakarta.com/


 

  
 

26. 31 Oktober 

2017 

makassar.ter

kini.id 

 
Majukan 

pariwisata di 

barat 

Indonesia, 

Santika 

Primere kini 

hadir di 

Belitung 

 

- 

27. 31 Oktober 

2017 

http://www.

zonabelitun

gtour.com 

 
Hotel Santika 

Premiere 

Belitung 

 

28. 2 November 

2017 

http://www.

dailymotion.

com 

 Audio 

Visual Hotel Santika 
di Belitung 
Diresmikan, Ini 
Kelebihannya 

 

- 

29. 8 November 

2017 

news.bbmes

saging.com 

Adv 

2 Malam di 
Pulau Belitung, 
4 Destinasi Ini 
Wajib Kamu 
Kunjungi 

- 

 Hasil Observasi Publisitas di Media Online mengenai Grand Opening 

Santiika Premiere Belitung (18 Juni 2018, 20:00-22:30 WIB) 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Media Plan 

              

MEDIA PROGRAM PROMOTED Jan Feb Mar Apr May June Jul Aug Sep Oct Nov Dec 

Garuda Magazine In Flight Magazine     X                   

Sriwijaya Magazine In Flight Magazine           X             

Express Air In Flight Magazine X                       

Citilink In Flight Magazine                 X       

Pos Belitung Hotel & FB Promotion X X X X X X X X X X X X 

Babel Pos Hotel & FB Promotion X X X X X X X X X X X X 

                            



SANTIKA 

INDONESIA 

HOTELS & 

RESORTS        
CORPORATE SALES & MARKETING     

MONTHLY REPORT ADVERTISING         

          

Unit 
SANTIKA PREMIERE BEACH RESORT 

BELITUNG 
        

Location BELITUNG         

Periode  March 2018         

          

NO. DAY/DATE MEDIA THEME BW/FC 

 RATE/MMK (in 

rupiah)   Link Web/Photo  REMARKS 

FEBRUARI 

1 15-Mar 
Pos 

Belitung 

Hotel Santika 

Premiere Beach 

Resort Belitung 

Hadirkan Menu 

Terbaru, Yuk 

Kepoin Foto-

fotonya 

FC   

 

http://belitung.tribunnews.com/2018/03/15/hotel-

santika-premiere-beach-resort-belitung-hadirkan-

menu-terbaru-yuk-kepoin-foto-fotonya  

Free 

http://belitung.tribunnews.com/2018/03/15/hotel-santika-premiere-beach-resort-belitung-hadirkan-menu-terbaru-yuk-kepoin-foto-fotonya
http://belitung.tribunnews.com/2018/03/15/hotel-santika-premiere-beach-resort-belitung-hadirkan-menu-terbaru-yuk-kepoin-foto-fotonya
http://belitung.tribunnews.com/2018/03/15/hotel-santika-premiere-beach-resort-belitung-hadirkan-menu-terbaru-yuk-kepoin-foto-fotonya
http://belitung.tribunnews.com/2018/03/15/hotel-santika-premiere-beach-resort-belitung-hadirkan-menu-terbaru-yuk-kepoin-foto-fotonya


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 15-Mar 
Pos 

Belitung 

Santika 

Perkenalkan 

Menu Baru 

FC   

 

Free 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN 

 

 DAFTAR TRAVEL AGENT 
  

1 Picniq Tour & Travel (Belitung Internasional) 

2 Levi tour 

3 Belitung Travellova (Belitung Indah Pratama) 

4 Amora Tour & Travel 

5 Visit Belitung Tour & Travel 

6 Sip Tour Indonesia 

7 Babel Tours Services (Indah Alam) 

8 Klik Belitong Travel (TBY Sukses Makmur) 

9 Belitung Island.Com Tour & Travel  

10 Explore Belitung 

11 Mitra Global Holiday 

12 Tamasya Holiday 

13 Permata Travel (Bangka) 

14 Destination Tour 

15 Dewa Tour & Travel Belitung 

16 Belitung Collega Tour (Amanah Jaya Belitung) 

17 AMJ Tour 

18 Zona Belitung Tour 



19 Belitung Impian Tour (Gishella Belitung Utama) 

20 Putera Belitong (Putera Belitong Mandiri) 

21 Belitung tour.net 

22 Belitung Cantik Tour & Travel 

23 Belitung OK Tour 

24 Patria Travel 

25 Belitung Fantastic Tour and Travel 

26 Belitung Sky (Sky Wander Indonesia) 

27 Afat Tour & Travel 

28 
Cakra Buana Tour and Travel (Cakra Buana 

Group) 

29 KK Tour & Travel (Kasih Karunia Belitung) 

30 Agatha Tour & Travel 

31 Wisata Belitung (Ildatu Muda TRvaelindo, PT) 

32 Belitung Archipelago Tour & Travel 

33 Vaganza Tour 

34 Simphor Tour & Travel (Simphor Jaya Belitung) 

35 Haryono Tours & Travel Surabaya 

36 AliBaba Tour 

37 M Tour and Travel 

38 Belitung Travel Center 

39 TS Holiday 



40 
Ransel Wisata Belitung Tour & Travel (Belitung 

Cipta Mandiri) 

41 Belitung Indah Tour 

42 
Belitung Summer Holiday (Belitung Wahana 

Sejahtera) 

43 Nusantara Tour & Travel Pusat 

44 Haryono Travel Jakarta 

45 
Belitung Tour Nusantara (Billiton Lintas 
Anugerah) 

46 Agatha Tour 

47 Amazing Belitung Tour 

48 Vacations Tour 

49 AntaVaya Tour & Travel 

50 Layarmas Wisata (Layarmas Asna Raya) 

51 Adventour Belitung (JJ Bersama) 

52 Belitong Traveller (Belitung Pratama) 

53 Belitung Tourist Services Tour & Travel 

54 Ngayau Tour & Travel 

55 Belitung Travel (Jasa Utama Mandiri) 

56 Caca Tour's Belitung (Caca Artha Avia) 

57 Cendrawasih Travel 

58 Kaha Wholesaler 

59 Travel Belitung (Sahabat Belitung Mandiri) 

60 De Belitong 



 

 

 

  

Bulan Jan Feb Mar Apr Mei 

Target 3989 4124 5169 4944 4719 

Hasil 3775 3309 

 

5456 

 

4950 

 

4519 

 

  

 Kuning  : Terget tidak tercapai 

 Biru  : Target Tercapai 

 

 

 

 

 

 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Jan Feb Mar Apr Mei

Jumlah Tamu HSP Belitung 2018



Guest Comment format  Hotel Santika Premiere Belitung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Poster Grand Opening Hotel Santika Premiere Belitung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Spanduk Hotel Santika Premiere Balitung Bulan Juni 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Iklan Hotel Santika Premiere Belitung di majalah Sriwijaya Air 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pos Belitung 15 Maret 2018 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuplikan Berita Hotel Santika Premiere Belitung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuplikan Publisitas Hotel Santika Premiere Belitung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuplikan Video event: New Year’s Celebration di HSP Belitung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tampilan Facebook Hotel Santika Premiere Belitung  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tampilan Instagram Hotel Santika Premiere Belitung  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ulasan di Kanal Digital 

 

 Trip Advisor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Traveloka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agoda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Booking.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



Cuplikan Vlog Pribadi Tamu Hotel Santika Premiere Belitung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto dengan Informan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 




