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ABSTRAK 

Yudi Hidayatulloh 24071317002 Judul dalam penelitian ini adalah Strategi 

Hotel Harmoni Garut dalam Membangun Brand sebagai Produk MICE (Studi 

Deskriptif Kualitatif tentang Strategi Hotel Harmoni Garut dalam Membangun 

Brand Sebagai Produk MICE). 

Perkembangan industi MICE di Indonesia memunculkan hotel-hotel baru, 

di kabupaten Garut sendiri banyak para pembisnis akomodasi perhotelan 

berlomba-lomba menghadirkan fasilitas hotel yang lengkap dan nyaman untuk 

menginap maupun melaksanakan kegiatan MICE. Perkembangan industri MICE 

juga menimbulkan persaingan antar hotel yang ada di Garut. Mereka berlomba 

dalam persaingan tersebut dengan menggunakan strategi. Dalam menjalankan 

strategi ini yang berperan adalah public relations yang bertujuan untuk 

membangun hubungan baik dengan publik. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Strategi Hotel Harmoni Garut 

dalam membangun Brand sebagai Produk MICE yang berfokus pada membangun 

kepercayaan dengan  stakeholder, melakukan komunikasi eksternal public 

relations, dan penggunaan media komunikasi. 

Metode yang digunakan peneliti disini adalah metode penelitian deskriptif 

dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu 

wawancara mendalam, observasi tidak berstruktur, dan studi pustaka. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa strategi Hotel Harmoni Garut dalam membangun 

brand sebagai produk MICE dapat dilakukan dengan cara membangun 

kepercayaan dengan stakeholder yaitu dengan membangun brand image yang 

baik. Komunikasi eksternal public relations dilakukan sebagai sarana perusahaan 

untuk menjalin dan mengembangkan hubungan dengan stakeholder. Serta 

memilih penggunaan media yang berfungsi untuk mempublikasikan segala bentuk 

aktivitas promosi maupun kegiatan MICE yang dilakasanakan di Hotel Harmoni 

Garut. 

 

Kata Kunci: Strategi, hotel harmoni garut, public relations, brand, brand 

image, stakeholder, MICE. 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 Yudi Hidayatulloh 24071317002 the title in this research is Strategy of 

Hotel Harmoni Garut in building the brand as MICE product (study descriptive 

qualitative about strategy of Hotel Harmoni Garut in building the brand as MICE 

product. 

The development of the MICE industry in Indonesia gave rise to new 

hotels, in Garut district itself many hotel accommodation businesses competed to 

present complete and comfortable hotel facilities to stay and carry out MICE 

activities. The development of the MICE industry has also led to competition 

between hotels in Garut. They compete in the competition by using a strategy. In 

carrying out this strategy the role is public relations which aims to build good 

relations with the public. 

 This study aims to examine the strategy of Hotel Harmoni Garut in 

building the brand as MICE Product that focus on building trust with 

stakeholders, conducting external communication in public relations, and using 

communication media. 

The method used is descriptive research method with a qualitative 

approach. Data collection techniques used are in-depth interviews, unstructured 

observation, and literature study. The results show that the strategy of Hotel 

Harmoni Garut in building the brand as MICE product can be done by building 

trust with stakeholders by building a good brand image. External communication 

public relations is carried out as a means for companies to establish and develop 

relationship with stakeholder. As well as choosing the use of media to publish all 

forms of promotion activities and MICE activities carried out at Hotel Harmoni 

Garut. 

 

Keywords: Strategy, hotel harmoni garut, public relations, brand, brand image, 

stakeholder, MICE. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Konteks Penelitian 

Pesatnya perkembangan pariwisata di Garut mendorong para investor 

pengusaha properti perhotelan berlomba lomba untuk menghadirkan hotel yang 

menyediakan pelayanan dan fasilitas yang nyaman dan lengkap. Hotel sendiri 

adalah suatu perusahaan yang dikelola oleh pemiliknya dengan menyediakan 

pelayanan makanan, minuman dan fasilitas kamar untuk tidur kepada orang-orang 

yang sedang melakukan perjalanan. Salahsatu dampak baik dari berkembangnya 

pariwisata yang ada di Garut munculah hotel baru, salah satunya Hotel Harmoni 

Garut.  

Hotel Harmoni Garut berada dalam naungan PT. Harmoni Anugrah Mulia. 

Hotel Harmoni Garut merupakan hotel berbintang 3 (***) yang mulai beroperasi 

pada tanggal 06 September 2018, Hotel Hamoni Garut beralamatkan di Jl. Raya 

Cipanas Garut No. 78 Pananjung Garut. Hotel Harmoni Garut dilihat dari segi 

bangunan mengusung modern hotel yang terdiri dari tiga lantai. Hotel Harmoni 

Garut memiliki 86 kamar Deluxe, 8 kamar Junior Suitte, 2 kamar Honeymoon 

Suitte, 2 kamar Executive Suitte, 3 Kamar Family Loft dan memiliki Ballroom 

Hall yang luas ukuran 30x20m2.  

Kurang lebih satu tahun beroperasi, Hotel Harmoni Garut sudah banyak 

dikenal oleh masyarakat Garut dan luar Garut. Dapat dilihat dari banyaknya 

masyarakat yang menginap di hotel tersebut, baik masyarakat Garut maupun luar 
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Garut. Selain menginap, banyak juga kegiatan yang dilaksanakan di Hotel 

Harmoni Garut, dimulai acara resepsi pernikahan, pemilihan mojang jajaka Jawa 

Barat, dan rapat-rapat yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan 

(Government) maupun perusahaan (Corporate) di Garut ataupun dari luar Garut. 

 

Gambar 1 

(Jumlah Kunjungan Corporate Group Periode Januari-November 2019) 

 

Gambar di atas menunjukan jumlah pengunjung Corporate Group Hotel 

Harmoni Garut periode bulan Januari sampai dengan bulan November 2019. Dari 

gambar diatas dapat dilihat dari bulan Januari 2019 sampai dengan bulan April 

jumlah pengunjung Corporate Group mengalami peningkatan, namun pada bulan 

Mei 2019 mengalami jumlah penurunan, tetapi pada bulan Juni 2019 sampai 

dengan November 2019 jumlah pengunjung Corporate Group ke Hotel Harmoni 

Garut meningkat kembali. Dari hasil observasi peneliti terkait data tersebut bahwa 

banyak perusahaan mengadakan rapat dan evaluasi program kerja perusahaan 
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sekaligus mengadakan Family Gathering perusahaan yang bertujuan untuk 

menjalin keakraban antara karyawan dengan pimpinan perusahaan. 

 

Gambar 2 

(Jumlah Kunjungan Government Group Periode Januari-November 2019) 

 

Gambar di atas menunjukan jumlah pengunjung Government Group Hotel 

Harmoni Garut periode bulan Januari sampai dengan bulan November 2019. Dari 

gambar diatas dapat dilihat bukan hanya perusahaan yang mengadakan kegiatan 

atau rapat di Hotel Harmoni Garut, namun instansi pemerintahanpun 

melaksanakan kegiatan di Hotel Harmoni Garut. Dari gambar diatas dapat dilihat 

kenaikan jumlah instansi pemerintahan yang melaksanakan kegiatan dari bulan 

Januari sampai dengan Maret 2019. Menurut manajer Marketing sekaligus Public 

Relations Hotel Harmoni Garut bahwa pengunjung Government Group tidak 

hanya berasal dari Garut saja, melainkan dari berbagai daerah seperti Bandung, 

Cirebon, Sukabumi, Jakarta dan berbagai daerah lainya. Tujuan dari datangnya 

instansi pemerintahan ke Hotel Harmoni Garut yaitu untuk mengadakan rapat 
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program kerja, mengadakan pelatihan serta untuk mengevaluasi atas kegiatan atau 

program kerja yang sudah dan atau akan dilaksanakan. 

 

Gambar 3 

(Jumlah Kunjungan Individual Group Periode Januari-November 2019) 

 

Selain Corporate Group dan Government Group, di Hotel Harmoni Garut 

menerima untuk mengadakan kegiatan individual atau kegitan keluarga, seperti 

acara resepsi pernikahan. 

 Dilihat dari data yang didapatkan peneliti pada saat melakukan observasi 

awal, bahwa Hotel Harmoni Garut memiliki keunggulan yaitu selain tempat untuk 

menginap para wisatawan yang datang ke Garut, Hotel Harmoni juga bisa 

digunakan untuk melaksanakan tempat Outing perusahaan dan instansi 

pemerintahan dalam menunjang kelancaran kegiatan bisnis. Dilihat dari data 

kunjungan Corporate Group ke Hotel Harmoni Garut periode bulan Januari 

sampai dengan bulan November 2019 mengalami peningkatan dan ramai disetiap 

bulannya tentu Hotel Harmoni Garut dapat diperhitungkan dalam segi pelayanan,  
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tempat, fasilitas dan Sumber daya manusia (SDM) yang mempuni dan baik untuk 

dijadikan tempat rapat perusahaan besar yang berasal dari Garut ataupun luar 

Garut. Selain tingkat kunjungan yang tinggi dari perusahaan-perusahaan yang 

melaksanakan kegiatan di Hotel Harmoni Garut, data kedua menunjukan bahwa 

tingkat kunjungan dari Government Group atau instansi pemerintahan juga cukup 

tinggi, bahkan banyak instansi pemerintahan dari luar Garut yang melaksanakan 

kegiatan rapat atau pelatihan memilih Hotel Harmoni Garut sebagai tempatnya. 

Peneliti melihat bahwa Hotel Harmoni Garut salah satu hotel di Garut yang 

mempunyai produk MICE yang dapat mendukung kemajuan industri bisnis dan 

pariwisata di Garut, karena dalam satu tahun beroperasi Hotel Harmoni Garut 

sudah banyak diketahui oleh masyarakat dan perusahaan yang dapat dilihat dari 

data pengunjung periode bulan Januari sampai dengan November 2019 yang 

meningkat. Dilihat dari data tersebut peneliti ingin melakukan penelitian terkait 

bagaimana strategi Branding yang dilakukan oleh divisi Public Relations Hotel 

Harmoni Garut dalam produk MICE. 

 Langkah nyata yang dilkukan oleh praktisi Public Relations Hotel 

Harmoni Garut dalam melakukan Branding produk MICE yang dimiliki oleh 

Hotel Harmoni Garut yaitu dengan cara menjemput bola atau mendatangi 

langsung kepada perusahaan dan instansi pemerintahan yang menjadi target pasar 

untuk melaksanakan kegiatan MICE di Hotel Harmoni Garut. Menjeput bola 

dalam dunia perhotelan biasa disebut Salescall, biasanya dilkukan beberapa kali 

dalam kurun waktu satu bulan. Dan kegiatan ini biasanya dilakukan oleh tim 

marketing yang sekaligus menjabat sebagai praktisi Public Relations di Hotel 
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Harmoni Garut. Tujuan dari Salescall yaitu untuk melaksanakan kegiatan strategi 

branding untuk memeprkenalkan keberadaan Hotel Harmoni Garut beserta 

keunggulan yang dimiliki oleh Hotel tersebut. 

 MICE merupakan singkatan dari Meeting, Incentive Trip, Conference, 

Exhibition. MICE adalah suatu kegiatan kepariwisataan yang akitivitasnya 

merupakan perpaduan antara Leisure dan Business, biasanya melibatkan 

sekelompok orang bersama-sama (Kesrul, 2004:3-4). Di Indonesia MICE dikenal 

dengan wisata konvensi maksudnya yaitu kongres, konferensi, atau konvensi 

merupakan suatu kegiatan berupa pertemuan sekelompok orang (negarawan, 

usahawan, cendekiawan, dan sebagainya) untuk membahas masalah-masalah yang 

berkaitan dengan kepentingan bersama (Noor, 2007:4). Sebagai suatu industri 

MICE memberikan peranan penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

suatu daerah atau Negara. Hal ini disebakan karena MICE bersifat multiflier 

effect, high yield, dan massif. Artinya, MICE sangat berdampak pada ekonomi 

secara macro dari event organizer dimana semua lapisan terkait dan semua 

cakupan yang luas seperti tempat, harga, dan kesempatan berusaha dan kerja serta 

sangat potensial untuk dikembangkan (Kesrul, 2004:4). 

Untuk mengenalkan Produk MICE yang ada di Hotel Harmoni Garut 

tentunya tidak lepas dari strategi komunikasi dan branding yang dibuat oleh 

praktisi public relations Hotel Harmoni Garut. Komunikasi berasal dari bahasa 

inggris communication berasal dari bahasa Latin communication. Kata tesebut 

bersumber dari kata communis yang berarti sama, maksud sama disini adalah 

sama makna (Effendy, 2007:9). Sama makna berarti membuat kebersamaan atau 
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membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Secara sederhana 

komunikasi dapat terjadi apabila ada kesamaan antara penyampaian pesan dan 

orang yang menerima pesan baik secara verbal atau nonverbal (Ruliana, 2014:2). 

Menurut Lasswell, komunikasi adalah who say what in which channel to 

whom with what effect? Menurut paradigma Lasswell tersebut komunikasi adalah 

proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media 

yang menimbulkan efek tertentu (Effendy, 2007:10). Menurut Miller Komunikasi 

merupakan center of interest yang ada dalam suatu situasi perilaku manusia yang 

memungkinkan suatu sumber secara sadar mengalihkan pesan kepada penerima 

dengan tujuan yakni mempengaruhi perilaku tertentu (Liliweri, 2011:34-35). 

Komunikasi adalah pertukaran informasi, ide, sikap, emosi, pendapat atau 

instruksi antara individu atau kelompok yang bertujuan untuk menciptakan 

sesuatu, memahami dan mengkoordinasikan suatu aktivitas (Liliweri, 2011:37). 

Sebagai praktisi Public Relations tentunya harus mampu berkomunikasi yang 

baik kepada semua lapisan yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan. 

Public Relations adalah fungsi manajemen yang membangun dan 

mempertahankan hubungan yang baik dan bermanfaat antara organisasi dengan 

publik yang memengaruhi kesuksesan atau kegagalan organisasi tersebut. 

Menurut J.C. Seidel, Public Relations adalah proses yang berkelanjutan dari 

usaha-usaha manajemen untuk memperoleh good will (kemauan baik) dan 

pengertian dari pelanggan, pegawai dan publik yang lebih luas. Sedangkan 

menurut Public Relations Association pengertian Public Relations adalah 

keseluruhan upaya yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan dalam 
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rangka menciptakan dan menjaga nilai baik (good will) dan saling pengertian 

antara organisasi dengan publiknya. Dari ketiga pengertian diatas maka peneliti 

simpulkan bahwa sebagai fungsi manajemen dalam sebuah perusahaan atau 

organisasi praktisi Public Relations harus bisa membangun dan mempertahankan 

hubungan baik antara perusahaan dengan publiknya. Selain membangun dan 

mempertahankan, praktisi Public Relations harus bisa mempertahankan hubungan 

baik dengan publik perusahaan atau organisasi yang bertujuan untuk menjalin 

hubungan yang berkelanjutan dan untuk meningkatkan citra positif persuhaan di 

masyarakat. Praktisi Public Relations perusahaan juga harus peka dan peduli 

terhadap isu-isu negatif yang berkaitan dengan perusahaan untuk menghindari 

terjadinya krisis dalam perusahaan dan menjaga reputasi perusahaan. 

Sebagai fungsi manajemen, Public Relations mendorong perusahaan atau 

organisasi untuk membangun hubungan yang efektif dengan berbagai 

khalayaknya melalui pengertian sikap, nilai, dan opini khalayak untuk 

memperkenalkan produk atau jasa yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi. 

Seorang Public Relations harus memiliki strategi komunikasi yang baik untuk 

menjalankan semua program yang sudah direncanakan. Keberhasilan pekerjaan 

seorang Public Relations sangat ditentukan oleh keberhasilannya dalam menjalin 

hubungan dengan media. Publikasi serta pencitraan yang dilakukan oleh Public 

Relations perusahaan akan berhasil diterima publik apabila media ikut andil di 

dalamnya. Oleh karena itu, diperlukan strategi untuk membangun hubungan yang 

baik antar Public Relations dengan pihak media, baik institusi media maupun 

pekerja media termasuk wartawan yang berguna untuk bekerja sama dalam 
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menyebarkan informasi perusahaan kepada masyarakat, seperti halnya kegiatan 

branding atau promosi tentunya seorang praktisi public relations membutuhkan 

media sebagai penyampai informasi kepada masyarakat. 

Sebagai fungsi manajemen praktisi public relations harus mampu melakukan 

kegiatan branding kepada masyarakat terkait produk yang dimiliki oleh 

perusahaan. Branding berasal dari kata Brand yang dalam bahasa Indonesia 

berarti merek. Dalam penggunaannya, kata Brand dan Branding memiliki makna 

yang berbeda. Jika kata Brand adalah merek, maka pengertian Branding adalah 

berbagai kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan degan 

tujuan untuk membangun dan membersarkan sebuah Brand atau merek. 

Branding adalah pemberian nama, istilah, tanda, simbol, rancangan, atau 

kombinasi dari kesemuanya, yang dibuat dengan tujuan untuk 

mengidentifikasikan barang atau jasa atau kelompok penjual dan untuk 

membedakan dari barang atau jasa pesaing (Kotler, 2009:332). Kegiatan 

Branding berkaitan dengan kegiatan publisitas. Jefkins menjelaskan publisitas 

adalah sebuah pesan yang dengan sengaja direkayasa oleh suatu organisasi atau 

perusahaan sebagai sumber informasi yang dipublikasikan kepada masyarakat 

dengan menggunakan media (Darmastuti, 2012:31). Media yang dapat 

digunakan oleh praktisi public relations salah satunya adalah media massa, 

karena penyebaran infromasi melalui media massa sangatlah cepat dan serentak. 

Dalam kegiatan branding seorang praktisi public relations harus memiliki dan 

memahami strategi branding. Strategi branding, atau brand strategy menurut 

Schultz dan Barnes (1999), dapat diartikan manajemen suatu merek dimana 
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terdapat sebagai kegiatan yang mengatur semua elemen-elemen yang bertujuan 

untuk membentuk suatu brand. Sedangkan menurut Gelder (2005) adalah 

strategi merek mendefinisikan apa yang seharusnya dicapai suatu brand dalam 

kaitannya dengan sikap dan prilaku konsumen. Jadi strategi branding adalah 

suatu manajemen brand yang bertujuan untuk mengatur semua elemen brand 

dalam kaitannya dengan sikap dan perilaku konsumen. Dapat juga diartikan 

sebagai suatu sistem komunikasi yang mengatur semua hal yang berkaitan 

dengan suatu produk, jasa, organisasi atau perusahaan itu sendiri dengan 

stakeholder dan secara langsung men-support bisnis strategi secara keseluruhan. 

Strategi public relations dalam membangun branding dapat dilakukan 

dengan memilih media dalam memperkenalkan atau mempromosikan produk 

perusahaan, melakukan komunikasi eksternal dengan berbagai pihak, 

membangun kepercayaan dengan stakeholder, serta melaksanakan kegiatan-

kegiatan public relations yang dapat diketahui oleh public yang pada akhirnya 

dapat membangun identitas dari produknya (branding). Public Relations Hotel 

Harmoni Garut selaku pihak yang dituntut untuk memiliki kemampuan sebagai 

planning power untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan dari perusahaan, 

sementara untuk menjalankan planning tersebut komunikasi adalah alat untuk 

membangun suatu hubungan sebuah sistem yang terdiri dari orang-orang atau 

kelompok yang saling berhubungan dalam suatu perusahaan. Dalam 

mengembangkan produk MICE Hotel Harmoni Garut diperlukan adanya 

komunikasi eksternal yang dilakukan oleh praktisi public relations perusahaan. 

Membangun hubungan baik melalui komunikasi eksternal adalah salah satu 
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tujuan untuk membangun opini atau persepsi publik ke arah yang baik dan postif. 

Komunikasi eksternal juga dapat membangun kepercayaan publik terhadap Hotel 

Harmoni Garut sebagai hotel yang memiliki produk MICE yang bagus. Seperti 

yang dijelaskan diatas salah satu bagian dari kegiatan branding adalah 

membutuhkan media untuk alat penyampai informasi kepada publik, seorang 

public relations juga perlu memanfaatkan media komunikasi untuk membangun 

branding. Memilih media-media yang banyak digunakan oleh masyarakat dan 

memiliki dampak besar terhadap penyampaian pesan (publikasi) yang dapat 

memudahkan praktisi public relations Hotel Harmoni Garut dalam memberikan 

informasi terkait kegiatan, event yang termasuk dalam industri MICE yang 

dilaksanakan di Hotel Harmoni Garut sehingga masyarakat dapat mengatahui 

Hotel Harmoni Garut termasuk salah satu hotel di Garut yang mendukung 

terhadap perkembangan industri MICE di Garut. 

Membangun kepercayaan bagi seorang public relations diperlukan agar 

stakeholder dapat memprioritaskan suatu perusahaan serta menumbukan sifat trust 

di mata publiknya. Kepercayaan tersebut dapat dibangun berlandaskan pada 

kerdibilitas, integritas, kapabilitas serta karakter individu. Selain itu, seorang 

public relations harus memiliki strategi dan planning program yang baik terlebih 

dalam kegiatan branding seorang public relations berada di garda paling depan 

yang bertemu langsung dengan pihak eksternal perusahaan yang tidak menutup 

kemungkinan pihak eksternal tersebut akan menjadi sasaran dari kegiatan 

branding yang dilakukan oleh public relations perusahaan. Dari uraian Konteks 

Penelitian diatas maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul 
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STRATEGI HOTEL HARMONI GARUT DALAM MEMBANGUN BRAND 

SEBAGAI PRODUK MICE (Studi Deskriptif Kualitatif tentang Strategi Hotel 

Harmoni Garut dalam Membangun Brand Sebagai Produk MICE). 

1.2 Fokus Penelitian dan Pertanyaan Penelitian 

1.2.1 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini, yaitu peneliti ingin mengetahui secara mendalam 

mengenai strategi Hotel Harmoni Garut dalam membangun Brand sebagai produk 

MICE dan berusaha mengumpulkan data sehingga dapat memberikan gambaran 

yang jelas atas objek yang diteliti. 

1.2.2 Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan pada fokus penelitian di atas, maka pertanyaan penelitian 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana strategi Hotel Harmoni Garut dalam Membangun Brand 

sebagai Produk MICE? 

2. Bagaimana komunikasi Eksternal yang dibangun oleh praktisi Public 

Relations Hotel Harmoni Garut dalam melakukan strategi Branding 

produk MICE? 

3. Media apa saja yang digunakan oleh praktisi Public Relations Hotel 

Harmoni Garut dalam melakukan strategi Branding produk MICE? 
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1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

1.3.1 Maksud Penelitian 

Maksud dari penelitian ini yaitu untuk menjelaskan strategi Hotel Harmoni 

Garut dalam membangun brand sebagai produk MICE serta untuk mengetahui 

perkembangan industri MICE di Garut dilihat dari pariwisata Garut yang banyak 

dikunjungi oleh wisatawan luar. 

1.3.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan aspek-aspek 

berikut: 

1. Untuk menjelaskan Bagaimana strategi Hotel Harmoni Garut dalam 

Membangun Brand sebagai Produk MICE? 

2. Untuk menjelaskan Bagaimana komunikasi Eksternal yang dibangun 

oleh praktisi Public Reations Hotel Harmoni Garut dalam melakukan 

strategi Branding produk MICE? 

3. Untuk mengetahui Media apa saja yang digunakan oleh praktisi Public 

Relations Hotel Hrmoni Garut dalam melakukan strategi Branding 

produk MICE? 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap 

ilmu pengetahuan. Manfaat itu adalah untuk memperkuat teori yang telah ada. 

Nantinya, diharapkan teori tersebut semakin banyak digunakan sebagai penunjang 

penunjang penelitian di masa yang akan datang. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap 

ilmu pengetahuan yang merupakan bentuk dari kegunaan praktis di antaranya: 

1. Untuk praktisi public relations Hotel Harmoni Garut 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai alat tolak ukur bagi 

praktisi Public Relations Hotel Harmoni Garut dalam hal kegiatan ke 

PR-an yang dilakukan. Sebagai perusahaan perhotelan yang bergerak 

dalam bidang jasa, tentunya perusahaan diharapkan mengutamakan 

kejujuran dan pelayanan yang maksimal yang bertujuan untuk 

terjalinnya kerjasama yang baik antara Hotel Harmoni Garut dengan 

pihak eksternal perusahaan. 

2. Untuk Masyarakat Umum 

Penelitian ini diharapakn bisa menjadi bahan ilmu serta menjadi salah 

satu sumber literasi dalam perkembangan industri MICE khususnya di 

Garut, karena Garut memiliki potensi wisata alam yang bagus dan 



15 

 

 

 

tidak menutup kemungkinan Garut akan menjadi salah satu tujuan para 

pengusaha untuk mengembangkan produk MICE di Garut. 

3. Untuk Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diaharapkan dapat digunakan dan dijadikan salah satu 

sumber referensi baru untuk para peneliti di masa yang akan datang 

yang bekaitan dengan startegi branding public relations. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

2.1 Kajian Pustaka 

Kajian pustaka diperlukan dalam sebuah peneltian untuk mengidentifikasi 

peneltian-penelitian serupa yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti 

terdahulu, sehingga peneliti dapat mengetahui kesamaan dan perbedaan dari 

penelitian yang akan dilakukan. Kajian pustaka yang digunakan peneliti adalah 

mengkaji penelitian-penelitian komunikasi yang berkaitan dengan Media 

Relations dan strategi Branding  yang dilakukan oleh praktisi Public Relations 

perusahaan yang memiliki tujuan untuk mempromosikan produk atau jasa yang 

dimiliki oleh perusahaan melalui media. Selain itu, tujuan dari melakukan Media 

Relations dan strategi Branding oleh praktisi Public Relations untuk 

meningkatkan citra positif perusahaan di masyarakat. Berikut adalah Skripsi dan 

Jurnal hasil penelitian terdahulu yang dijadikan bahan Kajian Pustaka berkaitan 

dengan judul penelitian yang akan dilakukan. 

1. Jurnal penelitian berjudul “Strategi Branding Public Relations 

Jendela Alam dalam Membangun produk Agrowisata” yang ditulis 

oleh Femi Oktaviani dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas 

BSI Bandung, Vol II (2), Desember 2018, 203-213. 

Dalam jurnal penelitian ini yang menjadi urgensi atau fokus masalah 

yaitu bagaimana cara Public Relations Jendela Alam untuk 

memperkenalkan produk Agrowisata kepada masyarakat. Sebagai fungsi 
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manajemen seorang praktisi Public Relations dalam perusahaan harus bisa 

mengenalkan produk-produk yang dimiliki oleh perusahaan. Dalam hal ini 

berkaitan dengan konsep Public Relations dan Branding. Branding 

dilakukan sebagai upaya untuk memperkenalkan serta membedakan salah 

satu produk dengan produk kompetitor lainnya yang dapat membangun 

suatu ciri yang khas dari produknya. Dengan berkembangnya dunia 

pemasaran strategi branding saat ini banyak dimanfaatkan oleh para 

pelaku bisnis baik dalam bidang produk maupun jasa. (Afrilia, 2018). 

Melakukan strategi branding menjadi hal yang penting dalam pelaku 

pemasaran seperti halnya mengembangkan sekaligus memasarkan produk 

agrowisata Jendela Alam, karena dapat membuat konsumen mengetahui 

identitas merk akan suatu produk dengan mudah. (Oktaviani & Rustandi, 

2018). Dalam melaksanakan startegi branding, praktisi Public Relations 

juga memerlukan kehadiran media sebagai alat komunikasi dengan publik 

serta melakukan komunikasi dua arah antara perusahaan dengan publik 

untuk mengembangkan produk agrowisata. Memanfaatan media dalam 

kegiatan branding sebagai alat komunikasi antara perusahaan dengan 

publiknya dapat dilakukan melalui jaringan internet, hal ini dianggap 

efektif serta efisien karena masyarakat atau publik secara bebas dapat 

mengetahui berbagai informasi apa pun melalui akses internet. (Oktaviani, 

2015). Seperti halnya, memanfaatkan media sosial  memiliki  nilai  positif  

bagi pengembangan pemasaran produk agrowisata khususnya Jendela 

Alam, karena saat ini media menjadi sarana yang paling efektif karena 
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begitu banyak masyarakat yang menggunakan media sosial, sehingga dapat 

membangun branding produk. Hasil penelitian ini praktisi Public 

Relations Jendela Alam mengenai strategi branding yang dilakukan 

dengan cara membangun kepercayaan dengan stakeholder, melakukan 

komunikasi eksternal, memilih media untuk mengkomunikasikan kepada 

public, serta melakukan kegiatan-kegiatan Public Relations yang dapat 

meciptakan branding produk agrowisata Jendela Alam. 

Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Femi Oktaviani yaitu 

membahas strategi branding public relations yang dilakukan oleh sebuah 

perusahaan dalam memperkenalkan dan mempromosikan produk yang 

dimiliki oleh perusahaan tersebut. Persamaan yang lainnya yaitu praktisi 

Public Relations dalam penelitian yang dilakukan oleh Femi Oktaviani 

harus mampu melakukan hubungan media yang baik yang bertujuan untuk 

dijadikan rekan dalam melakukan kegiatan promosi. Perbedaan penelitian 

yang dilakukan oleh Femi Oktaviani dengan penelitian yang akan peneliti 

lakukan yaitu dari objek penelitian. 

2. Skripsi berjudul “Strategi Brand Image Yello Hotel Surabaya Dalam 

Perkembangan Industri MICE” yang ditulis oleh Sera Amartha P 

Mahasiswi Fakultas Ilmu Komunikasi Sekolah Tinggi Ilmu 

Komunikasi Surabaya tahun 2018. 

Dalam skripsi ini yang menjadi urgensi masalah pada skripsi yang 

ditulis oleh Sera Amarta adalah pesatnya perkembangan industri MICE di 

Indonesia yang memunculkan hotel-hotel baru, khususnya di kota 
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Surabaya yang merupakan kota besar kedua setelah Jakarta, infarstruktur 

yang sudah memadai membuat kota Surabaya sebagai kota tujuan MICE. 

Perkembangan industry MICE juga menimbulkan dampak persaingan 

antar hotel. Mereka berlomba-lomba dalam persaingan tersebut dengan 

menggunakan strategi.  

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sera Amarta P pada tahun 2018 

menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 

Dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sera Amarta P bahwa 

strategi brand image Yello Hotel Surabaya dalam perkembangan industri 

MICE terkait dengan integrated marketing communication terdapat proses 

perencanaan meliputi mengidentifikasi khalayak sasaran dan menentukan 

merek, logo, design bangunan, fasilitas dan harga. Sedangkan proses 

pelaksanaan meliputi advertising, sales promotion, public relations, 

personal selling dan direct marketing dan yang terkahir yaitu proses 

evaluasi. Dari adanya strategi tersebut memberikan daya tarik kepada 

konsumen dan meningkatkan okupansi serta meningkatkan kegiatan MICE 

di Yello Hotel Surabaya. 

Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Sera Amarta P dengan 

penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah sama-sama meneliti tentang 

industri MICE di sebuah hotel. Sedangkan perbedaan terletak pada 

pendekatan penggunaan teori yaitu peneliti Sera Amarta P menggunakan 

teori strategi brand image berkaitan dengan integrated marketing 
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communication sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan 

teori strategi branding public relations  berkaitan dengan citra yang 

dibangun oleh praktisi public relations Hotel Harmoni Garut sebagai 

produk MICE. 

3. Jurnal penelitian berjudul “Strategi Public Relations dalam 

membentuk Brand Loyalty Hotel Swiss-Belinn SKA Pekanbaru” yang 

ditulis oleh Titi Ubudyah Fakultas Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial 

Politik Universitas Riau, Vol. 4 No. 1- Februari 2017. 

Dalam jurnal penelitian ini yang menjadi urgensi masalahnya adalah 

terkait perkebangan yang pesat pariwisata yang ada di Indonesia sehingga 

perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata ikut berkembang juga, 

salah satunya perusahaan perhotelan. Dari pesatnya perkembangan 

pariwisata di kota-kota besar salah satunya di Pekanbaru. Perkembangan 

bisnis perhotelan di Pekanbaru terhitung cepat. Pada 4 Desember 2015 

lalu, pemerintah kota Pekanbaru menggelar malam anugerah pariwisata 

2015 yang diadakan di Hotel Furaya Pekanbaru, dan pada acara tersebut 

Hotel Swiss-Belinn SKA Pekanbaru terpilih menjadi hotel bintang tiga 

terbaik peringkat satu dengan kategori bidang usaha penyedia akomodasi 

di Pekanbaru. 

Hotel Swiss-Belinn SKA Pekanbaru merupakan salah satu bisnis 

property milik PT. Grand Citra Prima. Hotel yang akan segera berusia 5 

tahun pada 15 Desember 2016 ini juga telah memenangkan penghargaan 

sebagai “Indonesia’s Leading New MICE Vanue” dalam Indonesia Travel 
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and Tourism 2014 yang dilaksanakan pada 15 Desember 2014. Setiap 

tahun kunjungan Hotel Swiss-Belinn SKA Pekanbaru meningkat, maka 

dari penelitian yang dilakukan oleh Titi Ubudyah yaitu untuk mengetahui 

bagaimana strategi public relations Hotel Swiss-Belinn SKA Pekanbaru 

dalam membentuk Brand loyalty. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Titi Ubudyah pada tahun 2017 

menggunakan metode kualitatif dengan penyajian deskriptif, dengan 

penedekatan teori komunikasi pemasaran. Dalam penelitian ini teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Hasil dari penelitian yang dilkaukan oleh Titi Ubudyah 

tentang penelitian yang berjudul Strategi Public Relations dalam 

membentuk Brand Loyalty Hotel Swiss-Belinn SKA Pekanbaru yaitu 

menggunakan (1). Strategi Publisitas, (2). Strategi Persuasif, (3). Strategi 

Argumentasi, dan (4). Strategi Citra. Berdasarkan tingkatan brand loyalty 

yang dikemukakan oleh Aaker, tingkatan brand loyalty Hotel Swiss-

Belinn SKA Pekanbaru berada pada tingkat le 3 yaitu satisfied buyer 

(pembeli yang puas dengan biaya peralihan), hal tersebut di dapatkan dari 

hasil wawancara peneliti dengan tamu yang datang ke Hotel Swiss-Belinn 

SKA Pekanbaru. 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Titi Ubudyah dengan 

penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama untuk mengetahui 

strategi public relations hotel untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. 

Sedangkan perbedaan dari penelitian yang akan peneliti lakukan adalah 
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teori yang digunakan oleh Titi Ubudyah yaitu strategi public relations 

dengan komunikasi pemasaran, sedangkan teori yang digunakan oleh 

peneliti strategi branding public relations berkaitan dengan citra yang 

dibangun oleh praktisi public relations Hotel Harmoni Garut sebagai 

produk MICE. 
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2.1.1 Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu 

2.1.1.1 Penelitian Dalam Perspektif 1 

Tabel 1 

Matrik Penelitian Terdahulu 

 

STRATEGI HOTEL HARMONI GARUT DALAM MEMBANGUN BRAND SEBAGAI PRODUK MICE 

(Studi Deskriptif Kualitatif tentang Strategi Hotel Harmoni Garut dalam Membangun Brand Sebagai Produk MICE) 

No Item Penelti 1 

1. Nama Femi Oktaviani dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas BSI Bandung, Vol II (2), Desember 2018, 

203-213. 

2. Judul Strategi Branding Public Relations Jendela Alam dalam Membangun produk Agrowisata 

3. Teori Strategi Branding Public Rlations, Citra. 

4. Metode Metode penelitian kualitatif dengan pendekekatn studi kasus. 

5. Hasil Hasil penelitian menunjukan bahwa membangun kepercayaan dengan berbagai stakeholder sangat 

diperlukan dalam memperkuat branding hal ini dapat dilakukan dengan integritas, kredibilitas, dan 

kapabilitas. Komunikasi eksternal dilakukan sebagai sarana perusahaan untuk menjalin dan 

mengembangkan hubungan dengan stakeholder, serta penggunaan media komunikasi berfungsi untuk 

mempublikasikan segala bentuk aktivitas Jendela Alam dalam mengembangkan produk agrowisata 

sehingga publik mengetahui berbagai informasi tentang produk agrowisata sekaligus dapat menguatkan 

branding produk agrowisata Jendela Alam. 
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6. Perbedaan Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Femi Oktaviani dengan penelitian yang akan peneliti lakukan 

yaitu peneliti ingin meneliti lebih dalam terkait strategi branding melalui media dan peneliti ingin lebih 

mengetahui seberapa besar pengaruh indvidu atau orang yang menjabat sebagai praktisi Public Relations di 

sebuah perusahaan. 

7. Persamaan Persamaan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu praktisi Public Relations dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Femi Oktaviani harus mampu melakukan hubungan media yang baik yang bertujuan untuk 

dijadikan rekan dalam melakukan kegiatan promosi. 

8. Saran/Kritik Diharapkan lebih diperjelas lagi cara atau strategi dari seorang praktisi public relations dalam menjalin 

hubungan dengan pihak stakeholder. 
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2.1.1.2 Penelitian Dalam Perspektif 2 

Tabel 2 

Matrik Penelitian Terdahulu 

 

STRATEGI HOTEL HARMONI GARUT DALAM MEMBANGUN BRAND SEBAGAI PRODUK MICE 

(Studi Deskriptif Kualitatif tentang Strategi Hotel Harmoni Garut dalam Membangun Brand Sebagai Produk MICE) 

No Item Penelti 2 

1. Nama Sera Amartha P Mahasiswi Fakultas Ilmu Komunikasi Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Surabaya tahun 

2018. 

2. Judul Strategi Brand Image Yello Hotel Surabaya Dalam Perkembangan Industri MICE 

3. Teori Strategi Brand Image, Integrated Marketing Communication. 

4. Metode Metode penelitian deskriptif kualitatif. 

5. Hasil Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sera Amarta P bahwa strategi brand image Yello Hotel Surabaya 

dalam perkembangan industri MICE terkait dengan integrated marketing communication terdapat proses 

perencanaan meliputi mengidentifikasi khalayak sasaran dan menentukan merek, logo, design bangunan, 

fasilitas dan harga. Sedangkan proses pelaksanaan meliputi advertising, sales promotion, public relations, 

personal selling dan direct marketing dan yang terkahir yaitu proses evaluasi. Dari adanya strategi tersebut 

memberikan daya tarik kepada konsumen dan meningkatkan okupansi serta meningkatkan kegiatan MICE 

di Yello Hotel Surabaya. 

6. Perbedaan Perbedaan terletak pada pendekatan penggunaan teori yaitu peneliti Sera Amarta P menggunakan teori 

strategi brand image berkaitan dengan integrated marketing communication sedangkan penelitian yang 
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akan dilakukan menggunakan teori strategi branding public relations  berkaitan dengan citra yang 

dibangun oleh praktisi public relations Hotel Harmoni Garut sebagai produk MICE. 

7. Persamaan Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Sera Amarta P dengan penelitian yang akan dilakukan 

peneliti adalah sama-sama meneliti tentang industri MICE di sebuah hotel. 

8. Saran/Kritik  
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2.1.2.3 Penelitian Dalam Perspektif 3 

Tabel 3 

Matrik Penelitian Terdahulu 

 

STRATEGI HOTEL HARMONI GARUT DALAM MEMBANGUN BRAND SEBAGAI PRODUK MICE 

(Studi Deskriptif Kualitatif tentang Strategi Hotel Harmoni Garut dalam Membangun Brand Sebagai Produk MICE) 

No Item Penelti 3 

1. Nama Titi Ubudyah Fakultas Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Politik Universitas Riau, Vol. 4 No. 1- Februari 

2017. 

2. Judul Strategi Public Relations dalam membentuk Brand Loyalty Hotel Swiss-Belinn SKA Pekanbaru 

3. Teori Strategi Public Relations, Brand Loyalty, dan Komunikasi Pemasaran. 

4. Metode Metode penelitian deskriptif kualitatif. 

5. Hasil Hasil dari penelitian yang dilkaukan oleh Titi Ubudyah tentang penelitian yang berjudul Strategi Public 

Relations dalam membentuk Brand Loyalty Hotel Swiss-Belinn SKA Pekanbaru yaitu menggunakan (1). 

Strategi Publisitas, (2). Strategi Persuasif, (3). Strategi Argumentasi, dan (4). Strategi Citra. Berdasarkan 

tingkatan brand loyalty yang dikemukakan oleh Aaker, tingkatan brand loyalty Hotel Swiss-Belinn SKA 

Pekanbaru berada pada tingkat le 3 yaitu satisfied buyer (pembeli yang puas dengan biaya peralihan), hal 

tersebut di dapatkan dari hasil wawancara peneliti dengan tamu yang datang ke Hotel Swiss-Belinn SKA 

Pekanbaru. 

6. Perbedaan perbedaan dari penelitian yang akan peneliti lakukan adalah teori yang digunakan oleh Titi Ubudyah yaitu 

strategi public relations dengan komunikasi pemasaran, sedangkan teori yang digunakan oleh peneliti 
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strategi branding public relations berkaitan dengan citra yang dibangun oleh praktisi public relations Hotel 

Harmoni Garut sebagai produk MICE. 

7. Persamaan Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Titi Ubudyah dengan penelitian yang akan dilakukan oleh 

peneliti yaitu sama untuk mengetahui strategi public relations hotel untuk meningkatkan kepercayaan 

konsumen. 

8. Saran/Kritik  
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2.2 Kerangka Pemikiran 

2.2.1 Kerangka Teoritis 

2.2.1.1 Definisi Komunikasi 

Komunikasi berasal dari bahasa inggris communication berasal dari bahasa 

Latin communication. Kata tesebut bersumber dari kata communis yang berarti 

sama, maksud sama disini adalah sama makna (Effendy, 2007:9). Sama makna 

berarti membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang 

atau lebih. Secara sederhana komunikasi dapat terjadi apabila ada kesamaan 

antara penyampaian pesan dan orang yang menerima pesan baik secara verbal 

atau nonverbal (Ruliana, 2014:2). 

Menurut Lasswell, komunikasi adalah who say what in which channel to 

whom with what effect? Menurut paradigma Lasswell tersebut komunikasi adalah 

proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media 

yang menimbulkan efek tertentu (Effendy, 2007:10). Menurut Miller Komunikasi 

merupakan center of interest yang ada dalam suatu situasi perilaku manusia yang 

memungkinkan suatu sumber secara sadar mengalihkan pesan kepada penerima 

dengan tujuan yakni mempengaruhi perilaku tertentu (Liliweri, 2011:34-35). 

Komunikasi adalah pertukaran informasi, ide, sikap, emosi, pendapat atau 

instruksi antara individu atau kelompok yang bertujuan untuk menciptakan 

sesuatu, memahami dan mengkoordinasikan suatu aktivitas (Liliweri, 2011:37). 
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2.2.1.1.1 Unsur-unsur Komunikasi 

Proses komunikasi adalah cara bagaimana komunikator menyampaikan 

pesan kepada komunikannya, sehingga dapat menciptakan suatu persamaan 

makna antara komunikan dengan komunikatornya. Proses komunikasi ini 

bertujuan untuk menciptakan komunikasi yang efektif. Menurut Effendy dalam 

Bukunya Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek terdapat Sembilan unsur proses 

komunikasi, yaitu sebagai berikut: 

1. Sender atau komunikator yang menyampaikan pesan kepada 

seseorang atau sejumlah orang. 

2. Econding atau penyandian yaitu proses pengalihan pikiran ke 

dalam bentuk lambing. 

3. Message atau pesan merupakan seperangkat lambang bermakna 

yang disampaikan oleh komunikator. 

4. Media adalah saluran komunikasi tempat berlalunya pesan dari 

komunikator kepada komunikan. 

5. Decoding atau pengawasandian yaitu proses dimana komunikan 

menetapkan makna pada lambang yang disampaikan oleh 

komunikator kepadanya. 

6. Receiver atau penerima adalah komunikan yang menerima pesan 

dari komunikator. 

7. Response atau tanggapan merupakan reaksi pada komunikan 

setelah diterpa pesan. 
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8. Feedback atau umpan balik merupakan tanggapan komunikan 

apabila tersampaikan atau disampaikan kepada komunikator. 

9. Noise merupakan gangguan tak terencana yang terjadi dalam 

proses komunikasi sebagai akibat diterimanya pesan lain oleh 

komunikan yang berbeda dengan pesan yang disampaikan oleh 

komunikator kepadanya (Effendy, 2007:18-19). 

2.2.1.1.2 Tujuan Komunikasi 

Komunikasi manusia adalah proses di mana individu berhubungan dengan 

orang lain di dalam kelompok, organisasi, dan masyarakat. Hubungan ini 

bertujuan untuk menciptakan dan menggunakan informasi yang bersumber dari 

lingkungannya demi memahami satu dengan yang lainnya. (Effendy, 2007) dalam 

bukunya ilmu komunikasi dan filsafat komunikasi menyebutkan tujuan-tujan 

komunikasi sebagai berikut:  

1. Mengubah sikap (to change a attitude) 

Setiap pesan baik itu berupa berita atau informasi yang 

disampaikan secara luas baik secara antar personal dapat 

mengubah sikap sasarannya secara bertahap. 

2. Megubah opini atau pendapat (to change the opinion) 

Perubahan pendapat memberikan berbagai informasi pada 

masyarakat dengan tujuan akhirnya supaya masyarakat mau 

merubah pendapat dan prinsipnya terhadap tujuan informasi itu 

disampaikan. 

3. Mengubah prilaku (to change behavior) 
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Pada tahap perubahan perilaku komunikasi berperan secara 

sistematis sehingga masuk kedalam perilaku seseorang. 

4. Mengubah masyarakat (to change the society) 

Perubahan sosial dan partisipasi sosial memberikan berbagai 

informasi pada masyarakat yang tujuan akhirnya supaya 

masyarakat mau mendukung dan ikut serta terhadap tujuan 

informasi yang disampaikan. 

Komunikasi memiliki pengaruh yang sangat besar bagi penerima pesan atau 

informasi. Pesan yang disampaikan dari komunikator dapat mengubah sikap, 

opini, perilaku bahkan mengubah masyarakat dengan informasi yang telah 

disampaikan oleh komunikator. 

Adapun yang merumuskan tujuan komunikasi yaitu make them SMART, 

artinya komunikasi dapat memenuhi: 

1. Specific artinya membuat sasaran merasa diperhatikan secara 

khusus, artinya mereka mendengarkan informasi dari sumber 

khusus, pesan khusus, media khusus, dengan efek khusus dalam 

konteks khusus pula. 

2. Measureable bahwa tujuan komunikasi akan dapat dicapai jika 

sumber komunikasi merumuskan ukuran-ukuran bagi semua 

elemen dalam proses komunikasi. Misalnya, ada indikator untuk 

menentukan kelayakan sumber bagi tercapainya tujuan 

komunikasi, indikator atau alat ukur bagi pesan, media, sasaran, 

efek, dan indikator bagi konteks. 
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3. Attainable bahwa tujuan komunikasi adalah penetapan terhadap 

apa yang seharusnya dicapai dalam suatu aktivitas komunikasi, 

tentukan tingkat ketercapaian tujuan komunikasi itu dalam 

presentase perubahan sikap dan lain-lain. 

4. Result-orientated berorientasi pada hasi, bahwa tujuan komunikasi 

harus berorientasi pada hasil yang telah direncanakan (planned 

communication, intenstionality communication). 

5. Time-limited komunikasi yang baik adalah komunikasi yang 

memiliki batasan waktu sebagai fokus untuk menentukan 

tercapainya tujuan komunikasi. 

2.2.1.1.3 Fungsi Komunikasi 

Menurut Effendy, terdapat empat fungsi dari komunikasi, antara lain 

sebagai berikut: 

1. Menyampaikan informasi (to inform) 

Yaitu memberikan informasi kepada masyarakat mengenai 

peristiwa yang terjadi, ide atau pemikiran dan tingkah laku orang 

lain, serta segala sesuatu yang disampaikan orang lain. 

2. Mendidik (to educate) 

Yaitu fungsi komunikasi sebagai sarana pendidikan. Melalui 

komunikasi, manusia dalam masyarakat dapat menyampaikan ide 

dan pikirannya kepada orang lain, sehingga orang lain 

mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan. 

3. Menghibur (to entertain)  
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Yaitu komunikasi selain menyampaikan pendidikan dan 

mempengaruhi, komunikasi juga berfungsi untuk memberikan 

hiburan atau menghibur orang lain. 

4. Mempengaruhi (to influence) 

Yaitu komunikasi berfungsi untuk mempengaruhi setiap individu 

yang berkomunikasi, tentunya berusaha saling mempengaruhi jalan 

pikiran komunikasi dan lebih jauh lagi berusaha untuk merubah 

sikap dan tingkah laku komunikan sesuai dengan apa yang 

diharapkan (Effendy, 1997:36). 

2.2.1.2 Definisi Public Relations 

Public relations adalah komunikasi eksternal dengan menggunakan simbol 

dan tindakan simbolis untuk menginformasikan atau mempengaruhi publik 

dengan menggunakan tulisan, pemasaran, periklanan, publisitas, promosi, dan 

event-event penting (Liliweri, 2011:654). 

Menurut Rosady Ruslan Public relations adalah fungsi manajemen yang 

khas dan mendukung pembinaan, pemeliharaan jalur bersama antara organisasi 

dengan publiknya, menyangkut aktivitas komunikasi, pengertian, penerimaan dan 

kerja sama melibatkan manajemen dalam persoalan atau permasalahan membantu 

manajemen mampu menanggapi opini publik mendukung manajemen dalam 

mengikuti dan memanfaatkan perubahan secara efektif (Ishaq, 2017:6). 

Public relations adalah fungsi manajemen dari budi yang dijalankan secara 

berkesinambungan dan berencana, dengan mana organisasi-organisasi dan 

lembaga-lembaga yang bersifat umum dan pribadi berusaha memperoleh dan 
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membina pengertian, simpati dan dukungan dari mereka yang ada sangkut 

pautnya atau yang mungkin ada sangkut pautnya dengan menilai pendapat umum 

diantara mereka dengan tujuan sedapat mungkin menghubungkan kebijaksanaan 

dan ketatalaksanaan mereka guna mencapai kerja sama yang lebih produktif dan 

untuk melaksanakan kepentingan bersama yang lebih efisien, dengan melancarkan 

informasi yang berencana dan tersebar luas (Effendy, 2007 :134). 

2.2.1.2.1 Tujuan Public Relations 

 Public relations memuat seperangkat keterampilan dan strategi praktis 

yang didesain untuk meningkatkan reputasi sebuah organisasi atau perusahaan, 

membantu memperkuat hubungan dengan pihak stakeholder. Tujuan sebenarnya 

dari public relations adalah membangun reputasi yang bagus, hal ini meliputi 

bagaimana perusahaan dapat menawarkan jaminan yang memuaskan bagi para 

pelanggan, bagaimana cara berkomunikasi yang efektif dan bagaimana 

menunjukan tanggung jawab sosial dari perusahaan (Ishaq, 2017:22). 

Menurut Rosady Ruslan (2001:246) tujuan public relations adalah sebagai 

berikut: 

1. Menumbuhkembangkan citra perusahaan yang positif untuk publik 

eksternal atau masyarakat dan konsumen. 

2. Mendorong tercapainya saling pengertian antara publik sasaran 

dengan perusahaan. 

3. Mengembangkan sinergi funsi pemasaran dengan Public Relations. 
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4. Efektif dalam membangun pengenalan merek dan pengetahuan 

merek. 

5. Mendukung bauran pemasaran. 

Secara keseluruhan tujuan dari Public Relations adalah untuk menciptakan 

citra baik perusahaan sehingga dapat menghasilkan kesetiaan publik terhadap 

produk yang ditawarkan oleh perusahaan (Mulyana, 2007). Selain itu Public 

Relations bertujuan untuk mengembangkan good will dan mendapatkan opini 

publik yang favorable atau menciptakan kerjasama berdasarkan hubungan yang 

harmonis dengan berbagai publik (El Ishaq, 2017).  Jadi tujuan Public Relations 

secara umum dapat disimpulkan bahwa Public Relations untuk menciptakan citra 

baik terhadap lembaga atau organisasi, serta bisa membina hubungan baik dengan 

publiknya. 

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, Citra merupakan kata benda yang 

berarti rupa, gambaran yang dimiliki orang banyak mengenai pribadi, organisasi, 

perusahaan, atau produk. Menurut Bill Canton citra merupakan kesan, perasaan, 

gambaran dari publik terhadap perusahaan atau organisasi yang sengaja 

diciptakan. Sedangkan menurut Katz, citra adalah cara bagaimana pihak lain 

memandang sebuah perusahaan, organisasi atau seseorang (El Ishaq, 2017:161). 

Dari pengertian diatas peneliti simpulkan bahwa citra merupakan suatu kesan, 

gambaran, atau sesuatu yang dirasakan oleh seseorang terhadap suatu objek 

(benda, orang, organisasi/perusahaan). Baik kesan tersebut muncul dengan 
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sendirinya ataupun sengaja dibentuk oleh seseorang ataupun perusahaan yang 

bersangkutan.  

2.2.1.2.2 Fungsi Public Relations 

Menurut pakar Humas internasional Cutlip & Centre and Canfield dalam 

buku Public relations teori dan praktik yang ditulis oleh Ropingi el Ishaq, fungsi 

Public relations adalah sebagai berikut: 

1. Menunjang aktivitas utama manajemen dalam mencapai tujuan 

bersama (fungsi melekat pada manajemen lembaga/organisasi). 

2. Membina hubungan yang harmonis antara badan/organisasi dengan 

publiknya sebagai khalayak sasaran. 

3. Mengidentifikasi yang menyangkut opini, persepsi dan tanggapan 

masyarakat terhadap badan/organisasi yang diwakilinya atau 

sebaliknya. 

4. Melayani keinginan publiknya dan memberikan saran kepada 

pemimpin manajemen untuk tujuan dan manfaat bersama. 

5. Menciptakan komunikasi dua arah timbal balik, mengatur arus 

informasi public serta pesan dari badan/organisasi ke publiknya 

atau terjadi sebaliknya demi tercapainya citra positif bagi kedua 

belah pihak. 

Pada dasarnya Public relations berfungsi menumbuhkan hubungan baik 

antara segenap komponen pada suatu organisasi dalam rangka memberikan 
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pengertian, menumbuhkan motivasi, dan partisipasi. Semuanya bertujuan untuk 

menumbuhkan dan mengembangkan hubungan yang baik dengan publik dan 

bertujuan untuk menciptakan kerjasama berdasarkan hubungan yang baik. 

2.2.1.3 Definisi Branding  

Kata Branding berasal dari kata Brand yang dalam bahasa Indonesia 

berarti merek. Dalam penggunaannya, kata Brand dan Branding memiliki makna 

yang berbeda. Jika kata Brand adalah merek, maka pengertian Branding adalah 

berbagai kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan degan 

tujuan untuk membangun dan membersarkan sebuah Brand atau merek. Branding 

adalah pemberian nama, istilah, tanda, simbol, rancangan, atau kombinasi dari 

kesemuanya, yang dibuat dengan tujuan untuk mengidentifikasikan barang atau 

jasa atau kelompok penjual dan untuk membedakan dari barang atau jasa pesaing 

(Kotler, 2009:332). Branding dilakukan sebagai upaya untuk memperkenalkan 

serta membedakan salah satu produk dengan produk competitor lainnya yang 

dapat membangun suatu ciri yang khas dari produknya. 

Kegiatan Branding berkaitan dengan kegiatan publisitas. Jefkins 

menjelaskan publisitas adalah sebuah pesan yang dengan sengaja direkayasa oleh 

suatu organisasi atau perusahaan sebagai sumber informasi yang dipublikasikan 

kepada masyarakat dengan menggunakan media (Darmastuti, 2012:31). Media 

yang dapat digunakan oleh praktisi public relations salah satunya adalah media 

massa, karena penyebaran infromasi melalui media massa sangatlah cepat dan 

serentak. 
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Hubungan Branding dengan kegiatan Publisitas dapat dilihat dari 

tujuannya yang sama-sama untuk memberikan informasi tentang suatu produk 

kepada publik. Dapat dilihat dari pengertian publisitas menurut kamus Merriam-

Webster yang mendefinisikan publisitas adalah tindakan atau satuan cara yang 

dirancang untuk menyebarkan informasi bernilai tertentu, nilai promosi itu ada 

pada kemampuan menarik audiens agar mereka dapat mengenal apa yang harus 

dikenalkan kepada audiens (Liliweri, 2011:495). 

2.2.1.3.1 Jenis Branding 

Branding merupakan segala kegiatan komunikasi yang bertujuan untuk 

memperkenalkan suatu hal yang dimiliki oleh perusahaan atau instansi kepada 

masyarakat. Terdapat beberapa jenis branding yang umum diketahui oleh 

masyarakat, yaitu sebagai berikut: 

1. Cultural Branding 

Merupakan usaha pemberian identitas atau merek yang 

disesuaikan dengan keadaan reputasi suatu bangsa atau orang-

orang dari daerah tertentu. 

2. Product Branding 

Merupakan usaha pemberian identitas pada sebuah produk yang 

mampu memengaruhi konsumen untuk memilih produk tersebut 

dibandingkan produk pesaing lainnya. 

3. Geographic Branding 

Sebuah usaha pemberian identitas yang memiliki tujuan dalam 

memunculkan gambaran dari produk atau jasa yang identik 
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dengan nama sebuah lokasi sehingga bila lokasi itu disebut maka 

orang akan langsung mengingat brand tersebut. 

4. Personal Branding 

Usaha yang digunakan oleh perseorangan untuk menjadikan diri 

mereka sebagai brand yang dikenal dan diingat sehingga memiliki 

penilaian atau pandangan tersendiri dari masyarakat umum. 

5. Corporate Branding 

Aspek branding dari sebuah perusahaan yang dimulai dari produk 

yang ditawarkan hingga kontribusi pegawai perusahaan terhadap 

masyarakat. 

Objek dalam penelititian ini termasuk kedalam Product Branding dimana 

produk yang di pasarkan adalah produk MICE yang dimiliki oleh Hotel Harmoni 

Garut. 

2.2.1.3.2 Fungsi Branding 

Fungsi branding adalah untuk menanamkan image dan citra yang baik 

tentang suatu produk yang dimiliki perusahaan dimata masyarakat, dengan 

adanya kegiatan branding yang dilakukan oleh praktisi public relations 

perusahaan diharapkan produk yang ditawarkan dapat diingat oleh masyarakat 

atau konsumennya dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan tujuan dari 

kegiatan branding yaitu untuk membentuk persepsi, membangun kepercayaan, 

dan membangun cinta kepada brand (Neumeler, 2003:41). Beberapa fungsi 

branding yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Pembeda 
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Fungsi pertama dari branding adalah untuk pembeda, suatu 

produk akan memiliki perbedaan dengan produk pesaingnya bila 

memiliki brand yang kuat.  

2. Promosi dan daya Tarik 

Produk yang memiliki brand akan dengan mudah dipromosikan 

dan menjadi daya tariknya, misalnya produk tersebut 

menampilkan logo brand tersebut. 

3. Pembangunan citra, pemberian keyakinan, jaminan kualitas, dan 

prestise. 

4. Pengendali pasar. 

Dari beberapa fungsi dan tujuan dari branding yang dijelaskan di atas, 

peneliti menyimpulkan bahwa kegiatan branding yang dilakukan oleh 

perusahaan tidak hanya untuk memperkenalkan produk kepada masyarakat, 

melainkan dari kegiatan branding yang dilakukan oleh praktisi public relations 

perusahaan untuk membentuk brand value dimata masyarakat agar brand 

perusahaan menjadi pilihan utama oleh masyarakat. 

2.2.1.4 Strategi Branding Public Relations 

Menurut Onong Uchjana Efendy, dalam bukunya yang berjudul 

Dinamika Komunikasi startegi merupakan perencanaan (planning) dan 

manajemen untuk mencapai tujuan (Efendy, 1992:29). 

Strategi adalah serangkaian rancangan besar yang menggambarkan 

bagaimana sebuah perusahaan harus beroperasi untuk mencapai tujuannya 

(Hermawan, 2012:33). Dalam usaha untuk membangun brand perusahaan yang 
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bagus tentunya dibutuhkan strategi yang bagus. Dalam hal ini merupakan tugas 

dari praktisi public relations perusahaan melakukan komunikasi dua arah (two 

way communications), membangun dan membina hubungan baik dengan 

berbagai pihak stakeholder perusahaan. 

Branding dilakukan sebagai upaya untuk memperkenalkan serta 

membedakan salah satu produk dengan produk competitor lainnya yang dapat 

membangun suatu ciri yang khas dari produknya. Strategi branding, atau brand 

strategy menurut Schultz dan Barnes (1999), dapat diartikan manajemen suatu 

merek dimana terdapat sebagai kegiatan yang mengatur semua elemen-elemen 

yang bertujuan untuk membentuk suatu brand. Sedangkan menurut Gelder 

(2005) adalah strategi merek mendefinisikan apa yang seharusnya dicapai suatu 

brand dalam kaitannya dengan sikap dan prilaku konsumen. 

Jadi stategi branding public relations adalah suatu manajemen brand 

yang dilakukan oleh praktisi public relations perusahaan dengan tujuan untuk 

mengatur semua elemen brand dalam kaitannya dengan sikap dan perilaku 

konsumen. Dapat juga diartikan sebagai suatu sistem komunikasi yang mengatur 

semua hal yang berkaitan dengan suatu produk, jasa, organisasi atau perusahaan 

itu sendiri dengan stakeholder dan secara langsung men-support bisnis strategi 

secara keseluruhan. 

Menurut Gelder (2005), Schulz dan Barnes (1999) yang termasuk 

kedalam brand strategy antara lain sebagai berikut: 

1. Brand positioning 

Artinya suatu cara untuk mendemonstrasikan keunggulan dari 
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suatu merek dan perbedaannya dari competitor yang lain. Jadi 

brand positioning adalah cara perusahaan untuk menempatkan 

dirinya di mata target konsumennya dilihat dari segi keunggulan 

dan kelebihan yang dimiliki dibandingkan dengan brand pesaing. 

2. Brand identity  

Secara sederhana dapat diartikan identitas dari suatu merek, atau 

suatu konsep yang menjadi dasar dari teori tentang merek. 

3. Brand personality 

Adalah suatu cara yang bertujuan untuk menambah daya Tarik 

merek dari luar dimata konsumen. 

4. Brand communications 

Untuk dapat mengkomunikasikan brand kepada konsumen, 

perusahaan menggunakan komunikasi internal dan eksternal 

antara lain bisa dengan sales promotion, event, public relations, 

direct marketing, corporate sponsorships, dan menggunakan 

berbagai macam iklan. 

5. Brand equity 

Adalah kekuatan suatu brand yang dapat menambah atau 

mengurangi nilai dari brand itu sendiri yang dapat diketahui dari 

respon konsumen terhadap barang atau jasa yang dijual. 

2.2.1.5 Konsep Public Relations dan Branding 

Menurut Effendy dalam Liliweri (2011), Public Relations merupakan 

salah satau fungsi manajemen yang tersusun dan berencana serta 
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berkesinambungan diantara organisasi dan lembaga serta berupaya untuk 

membina saling pemahaman, berempati, dan saling mendukung dalam kegiatan 

perusahaan atau organisasi yang berhubungan dengan publik. Public Relations 

selalu dihubungkan dengan aktivitas komunikasi dari seseorang yang bertindak 

sebagai komunikator organisasi atau perusahaan, oleh karenanya komunikasi 

dapat dikatakan sebagai inti dari aktivitas seorang praktisi Public Relations. 

Aktivitas komunikasi dari seorang praktisi Public Relations bertujuan untuk 

membangun dan mengembangkan komunikasi dua arah antara perusahaan 

dengan publik sasarannya untuk memelihara relasi timbal balik yang saling 

menguntungkan diantara keduanya. 

Branding dilakukan sebagai upaya untuk memperkenalkan serta 

membedakan salah satu produk yang dimiliki perusahaan dengan produk 

competitor lainnya yang dapat membangun suatu ciri yang khas dari produk 

yang perusahaan miliki. Dengan pesatnya perkembangan dunia pemasaran 

strategi branding saat ini banyak dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis baik 

dalam bidang produk maupun jasa (Afrilia, 2018). Melakukan strategi branding 

menjadi hal yang sangat penting dalam pelaku pemasaran, seperti halnya 

memasarkan produk MICE yang dimiliki oleh Hotel Harmoni Garut, karena 

dapat membuat konsumen atau para pembisnis dari luar Garut mengetahui 

identitas merk dan produk dari Hotel Harmoni Garut (Oktaviani & Rustandi, 

2018). 

Dalam melakasanakan strategi branding, praktisi Public Relations juga 

membutuhkan kehadiran media sebagai alat komunikasi dengan publik, serta 
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melakukan komunikasi dua arah antara perusahaan dengan publik untuk 

mengembangkan dan menginformasikan produk yang dimiliki oleh perusahaan. 

Memanfaatkan media dalam kegiatan branding sebagai alat komunikasi antara 

perusahaan dengan publiknya dapat dilakukan melalui jaringan internet, hal ini 

dianggap efektif serta efisien karena masyarakat atau publik secara bebas dapat 

mengetahui berbagai informasi apa pun melalui akses internet (Oktaviani, 2015). 

Seperti halnya, memanfaatkan media sosial  memiliki  nilai  positif  bagi 

pengembangan pemasaran produk perhotelan khususnya Hotel Harmoni Garut, 

karena saat ini media menjadi sarana yang paling efektif karena begitu banyak 

masyarakat yang menggunakan media sosial, sehingga dapat membangun 

branding produk. 

Kepercayaan sebagai perekat yang dapat membuat perusahaan dapat 

percaya kepada publiknya atau pun sebaliknya. Kepercayaan sebagai salah satu 

unsur untuk menciptakan keberhasilan perusahaan dalam mengembangkan 

produk yang dihasilkannya. Tanpa dilandaskan kepercayaan, hubungan yang 

terjalin tidak dapat bertahan dalam waktu jangka panjang (Oktaviani, 2015). 

Dalam membentuk pengetahuan, pengalaman, perasaan dan penilaian (persepsi) 

khalayak, terhadap produk yang dimiliki Hotel Hamoni Garut khususnya dalam 

produk MICE, pelaku Public Relations Hotel Harmoni Garut harus mampu 

menciptakan konsep kegiatan- kegiatan edukasi  yang  menarik, edukatif dan 

sesuai dengan segmentasi kegiatannya (tepat sasaran) sehingga nilai-nilai 

edukasinya dapat tersampaikan dengan baik melalui kegiatan edukasi yang 

dilakukan di Hotel Harmoni Garut diharapkan dapat membangun branding 
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bahwa Hotel Harmoni Garut salah satu Hotel di Garut yang mengikuti 

perkembangan industri MICE, sehingga para tamu hotel khususnya para 

pembisnis percaya dan mau melaksanakan kegiatan MICE di Hotel Harmoni 

Garut. 

2.2.1.6 MICE 

MICE adalah singkatan dari Meeting, Incentive Trip, Conference, 

Exhibition. MICE adalah suatu kegiatan kepariwisataan yang aktivitasnya 

merupakan perpaduan antara LEISURE dan BUSINESS, biasanya melibatkan 

sekelompok orang secara bersama-sama yang rangkaian kegiatannya meliputi 

Meeting, Incentive Trip, Conference, Exhibition (Kesrul, 2004:4). 

1. Meeting 

Meeting adalah istilah dari bahasa inggris yang memiliki arti 

rapat, pertemuan, atau persidangan. Menurut (Kesrul, 2004:8), 

meeting adalah suatu pertemuan atau persidangan yang 

diselenggarakan oleh sekelompok orang yang tegabung dalam 

asosiasi, perkumpulan, atau perserikatan dengan tujuan 

mengembangkan profesionalisme, peningkatan SDM (sumber 

daya manusia), menggalang kerjasama anggota dan pengurus, 

menyebarluaskan informasi atau isu-isu terbaru, publikasi, 

hubungan kemasyarakatan. 

2. Incentive Tour 

Incentive Tour adalah suatu kegiatan perjalanan yang 

diselenggarakan oleh suatu perusahaan untuk karyawan atau mitra 
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usaha sebagai imbalan penghargaan atas prestasi yang mereka 

capai. Di Indonesia insentif tercantum dalam Surat Keputusan 

Menparpostel Nomor KM.108/HM.703/MPPT-91, Bab 1 Pasal 1 

Ayat b menjelaskan bahwa perjalanan incentive merupakan suatu 

kegiatan perjalanan yang diselenggarakan oleh suatu perusahaan 

untuk para karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan 

penghargaan atas prestasi mereka dalam kaitan penyelenggaraan 

konvensi yang membahas perkembangan kegiatan perusahaan 

yang bersangkutan (Noor, 2007:4). Incentive merupakan hadiah 

atau penghargaan yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada 

karyawan, klien atau konsumen. Bentuknya bisa berupa uang, 

hadiah paket wisata atau barang (Kesrul, 2004:18).  

3. Conference  

Conference atau Konferensi merupakan kegiatan rapat atau 

pertemuan untuk berunding atau bertukar pendapat mengenai 

suatu masalah yang dihadapi bersama. Menurut Surat Keputusan 

menteri pariwisata Pos dan Telekomunikasi Indonesia 

berdasarkan Nomor KM.108/HM.703/MPPT-91 Conference atau 

konferensi merupakan suatu kegiatan berupa pertemuan 

sekelompok orang seperti negarawan, pengusahawan dan 

sebagainya untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan 

dengan kepentingan bersama (Noor, 2007:5). Conference adalah 

suatu pertemuan yang diselenggarakan terutama mengenai 
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bentuk-bentuk tata karma, adat atau kebiasaan yang berdaasarkan 

mufakat umum, dua perjanjian antara Negara-negara, para 

penguasa pemerintahan atau perjanjian internasional mengenai 

topik tawanan perang dam sebagainya. 

4. Exhibition  

Menurut Surat Keputusan menteri pariwisata Pos dan 

Telekomunikasi Indonesia berdasarkan Nomor 

KM.108/HM.703/MPPT-91 pasal 1c tentang exhibition atau 

pameran merupakan suatu kegiatan untuk menyebarluaskan 

informasi dan promosi yang ada hubungannya dengan 

penyelenggaraan konvensi atau yang berkaitan dengan pariwisata. 

Jadi dapat peneliti simpulkan bahwa MICE adalah salah satu kegiatan 

kepariwisataan yang mengutamakan empat hal yang penting yaitu meeting, 

incentive tour, conference, dan exhibition yang dilakukan secara bersama-sama 

baik itu oleh organisasi, perusahaan, komunitas, dan sebagainya untuk mencapai 

kepentingan bersama. Pelaksanaan kegiatan MICE biasanya di tempat yang 

memiliki fasilitas yang mendukung untuk melaksanakan rangkaian acara yang 

sudah disiapkan, salah satu tempat yang paling sering dan memungkinkan untuk 

melaksanakan kegiatan MICE adalah Hotel. 

2.2.2 Kerangka Konseptual 

 Berdasarkan landasan teori yang sudah dijelaskan, penelitian ini ditujukan 

untuk menganalisis lebih dalam strategi yang dibangun oleh Hotel Harmoni Garut 

dalam membangun Brand sebagai hotel yang memilki produk MICE. Dimana 
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analisis tersebut akan mengidentifikasi dari berbagai factor diantaranya dari 

perkembangan industri MICE di Garut, persaingan dalam industri perhotelan, 

strategi yang digunakan oleh Hotel Harmoni Garut untuk membangun brand 

sebagai produk MICE dengan menggunakan teori strategi branding public 

relations dengan membangun kepercayaan stakeholder, dan bagaimana 

komunikasi eksternal yang dibangun oleh praktisi public relations Hotel Harmoni 

Garut, serta media apa saja yang digunakan dalam melakukan startegi branding. 

 Dari hasil analisis tersebut akan terbentuk sebuah data yang kemudian 

akan di analisis dan diolah oleh peneliti sehingga akan mendapatkan hasil 

penelitian yang menjelaskan strategi apa saja yang digunakan oleh Hotel Harmoni 

Garut dalam membangun brand sebagai produk MICE. 
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2.2.3 Bagan Kerangka Konseptual 

 

Gambar 4 

 Bagan Kerangka Konseptual 
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BAB III 

OBJEK DAN METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Objek dan Metodologi Penelitian 

3.1.1 Objek Penelitian 

 Objek penelitian ini yaitu Hotel Harmoni Garut dan divisi Sales dan 

Marketing merangkap sebagai Public Relations yang membangun Hotel Harmoni 

Garut sebagai Hotel produk MICE. Dapat dilihat dari postingan di media sosial 

Instagram bahwa banyak kegiatan MICE yang dilakukan di Hotel Harmoni Garut. 

Objek tersebut nantinya akan dianalisis oleh peneliti sesuai dengan pertanyaan 

penelitian. 

 PT. Harmoni Anugrah Mulia didirikan sebagai pemilik dan pengelola 

Hotel Harmoni Garut.  Hotel pertama yang beroperasi adalah Hotel Harmoni 

Tasikmalaya yang didirikan oleh PT. Harmoni Nuansa Indah dan setelah itu mulai 

mengembangkan sayap bisnis perhotelan ke kota-kota strategis yaitu di Cipanas 

Garut. Hotel Harmoni Garut merupakan hotel bintang 3 (***) yang mulai 

beroprasi pada tanggal 06 September 2018. Lokasi yang sangat strategis yaitu 

berada dikawasan wisata Cipanas, hanya kurang lebih 15 menit dari pusat 

pemerintahan dan bisnis di kota Garut. Hotel Harmoni Garut memadukan konsep 

modern dengan sentuhan natural pada setiap kamarnya dengan pemandangan atau 

view yang langsung menghadap ke Gunung Guntur yang merupakan salah satu 

Gunung aktif di Kota Garut yang akan menjadi salah satu daya Tarik untuk setiap 

tamu datang dan menginap di Hotel Harmoni Garut.  Hotel Harmoni Garut juga 
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menyediakan pusat bisnis yang menyajikan ruangan-ruangan yang dilengkapi 

dengan peralatan berteknologi modern dan ruang tamu. Kenyamanan menjadi 

prioritas kami demi mendukung Anda mencapai target-target bisnis terbaik 

(mendukung perkembangan Industri MICE). 

 

Gambar 5 

Bangunan Depan Hotel Harmoni Garut 

(Sumber: Dokumen Hotel Harmoni Garut) 

 

 Filosofi Hotel Harmoni Garut yaitu sebagai panutan dalam industri 

perhotelan yang sangat kompetitif. Hotel Harmoni Garut menyediakan fasilitas 

dan layanan kelas atas yang dikombinasikan dengan akses-akses yang mudah 

menuju destinasi-destinasi utama di Garut, seperti area rekreasi serta pusat 

komersial dan budaya. Berdasarkan pada visi perusahaan untuk menjadi jaringan 

hotel pilihan utama, Hotel Harmoni Garut akan terus meningkatkan nilai lebih 

kepada seluruh pemangku kepentingan dengan mengkombinasikan kualitas 

profesionalisme dan pelayanan dari hati. 



53 

 

 

 

 Budaya perusahaan yang ada di Hotel Harmoni Garut yaitu sentuhan 

keramahan khas orang Sunda yang diwujudkan melalui sikap dan perilaku 

berstandar tinggi dalam pelayanan hotel. Karena budaya orang sunda dikenal 

dengan budaya yang sangat ramah dan menjunjung tinggi sopan santun. Pada 

umumnya karakter masyarakat sunda adalah periang, ramah-tamah, murah 

senyum, lemah-lembut, dan sangat menghormati orang tua, sehingga Hotel 

Harmoni Garut mengadopsi budaya tersebut sehingga budaya kekeluargaan di 

Hotel Harmoni Garut sangat terasa. 

 Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, tenaga kerja atau sumber daya 

manusia (SDM) di Hotel Harmoni Garut adalah orang-orang yang kompeten 

dalam bidang perhotelan. Tenaga kerja yang ada di Hotel Harmoni Garut sampai 

April 2020 berjumlah kurang lebih 60 orang yang tersebar di departemen yang 

berbeda-beda. Di Hotel Harmoni Garut terdapat 8 departemen kerja diantaranya 

Human Resources Development Department, Front Office Department, Sales and 

Marketing Department, House Keeping dan Enginering Department, Food and 

Beverage Department, Accounting Department yang siap memberikan kontribusi 

terbaik untuk memajukan Hotel Harmoni Garut. 

 Divisi Sales dan Marketing di Hotel Harmoni Garut sekaligus merangkap 

sebagai Public Relations yang berperan pada saat melakukan Branding Hotel 

Harmoni Garut sebagai Produk MICE tentunya divisi Sales dan Marketing Hotel 

Harmoni Garut perlu merencanakan strategi komunikasi dan Branding kepada 

masyarakat, penelitian ini akan mencoba menganalisis startegi Branding apa saja 
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yang digunakan oleh praktisi Public Relations Hotel Harmoni Garut dalam 

melaksanakannya. 

3.1.2 Visi dan Misi 

 Adapun Visi dan Misi dari Hotel Harmoni Garut adalah sebagai berikut: 

Visi : 

“The First Class In Family & Business Hotel” 

Misi : 

1. Memberikan Pelayanan Prima untuk Tamu 

2. Memberikan Rasa Makanan yang Terbaik untuk Tamu 

3. Selalu menjaga kebersihan untuk Kenyamanan Tamu 

3.1.3 Logo Hotel Harmoni Garut 

Logo dari Hotel Harmoni Garut terdiri dari tiga warna yang masing-

masing memiliki makna yang berbeda-beda. Logo merupakan salah satu simbol 

atau identitas yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Berikut logo yang dimiliki 

oleh Hotel Harmoni Garut beserta maknanya. 
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Gambar 6 

Logo Hotel Harmoni Garut 

(Sumber: Dokumen Hotel Harmoni Garut) 

Arti Logo: 

 Sinergitas yang Harmonis dalam Mencapai Tujuan. Logo Hotel Harmoni 

Garut terdiri dari tiga warna yang memiliki arti sebagai berikut: 

Merah : Memiliki arti Semangat dan Motivasi 

Ungu : Memiliki arti Damai dan Saling Memahami 

Hijau : Memiliki arti Daya Hidup dan Kekayaan 

3.1.4 Maskode Hotel Harmoni Garut 

 

Gambar 7 

Maskode Hotel Harmoni Garut 

(Sumber: Dokumen Hotel Harmoni Garut) 
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Hotel Harmoni Garut memiliki Maskode yaitu satu anak laki-laki dan 

satu anak perempuan. Anak laki-laki bernama Hari yang merupakan keturunan 

Chinese, sedangkan anak perempuan bernama Moni yang merupakan pribumi 

asli keturunan Sunda. Hari dan Moni ini merupakan salah satu kisah dari orang 

tua salah satu owner dari Hotel Harmoni. 

3.1.5 Struktur Organisasi Hotel Harmoni Garut 

 

Gambar 8 

Struktur Organisasi Hotel Harmoni Garut 

(Sumber: Dokumen Hotel Harmoni Garut) 

 

Struktur organisasi Hotel Harmoni Garut terdiri dari General Manager 

yang bertanggung jawab terhadap operasional, pembuatan perencanaan, 

menciptakan budaya, menjalin komunikasi dengan perusahaan lain, dan membuat 

keputusan. Front office department adalah kantor yang menjadi citra atau image 

pertama hotel yang dikunjungi. Front office department adalah bagian yang 

menangani tamu pertama kali bila tiba di hotel, menangani proses check in dan 

check out, datangnya complaint, menangani pemesanan kamar baik sercara 
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langsung ataupun tidak langsung (reservation), dan sumber segala informasi. Di 

Hotel Harmoni Garut, Front office department  terdiri dari satu orang Front office 

Coordinator, satu orang Front office leader dan empat orang Front office staff.  

Hotel Harmoni Garut memiliki Room Division Manager yang terdiri dari 

gabungan departemen House Keeping dan Enginering yang bertanggung jawab 

atas kebersihan kamar hotel serta bertanggung jawab atas semua urusan perbaikan 

dan pemeliharaan alat-alat yang membutuhkan tenaga listrik, elektronik dan mesin 

di hotel. Di Hotel Harmoni Garut Room Division terdiri dari satu orang manajer, 

dua orang supervisor.  

Sales and Marketing Department adalah bagian yang bertugas 

memasarkan produk dan jasa yang ditawarkan oleh hotel tempatnya bekerja yang 

bertujuan untuk menjaring konsumen atau pelanggan untuk menginap di hotel. Di 

Hotel Harmoni Garut sendiri departemen Sales and Marketing berperan juga 

sebagai departemen Public Relations yang bertanggung jawab untuk membuat 

startegi pemasaran dan penjualan, bertanggung jawab atas kegiatan publikasi dan 

perikalanan hotel, memperkenalkan hotel beserta fasilitasnya dan melakukan 

kontrak kerjasama kepada calon pengguna jasa hotel, memastikan penjualan 

kamar memenuhi target, serta bertanggung jawab dalam menjalin hubungan baik 

dengan para pelanggan. Departemen Sales and Marketing di Hotel Harmoni Garut 

terdiri dari satu orang manajer, satu orang marketing komunikasi dan dua orang 

sales eksekutif. 
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Human Resources Development Department adalah salah satu departemen 

yang ada di Hotel Harmoni Garut yang memiliki tugas memonitor seluruh 

karyawan serta menangani kenaikan jabatan karyawan, mutasi karyawan, peberian 

ijin atau cuti karyawan, perekrutan karyawan baru, serta bertanggung jawab 

terhadap semua administrasi karyawan. 

Accounting Department adalah yang bertanggung jawab terhadap 

pengelolaan dan pencatatan uang termasuk keluar masuknya uang yang ada di 

hotel. Food and Beverage Department bertanggung jawab terhadap pengelolaan 

makanan dan minuman yang ada di hotel. Di Hotel Harmoni Garut sendiri 

departemen Food and Beverage terdiri dari satu orang supervisor, cheft, waiter 

dan staff. 

3.2 Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian adalah sebuah cara ilmiah yang bertujuan untuk 

mendapatkan data-data yang valid dan gunanya. Metodologi dapat diartikan 

sebagai pemahaman tentang metode. Metode sering disebut juga cara, prosedur, 

teknik, strategi, dan tradisi. Dengan kata lain metode adalah suatu cara, prosedur, 

teknik, strategi yang digunakan untuk mengumpulkan data yang akan diteliti. 

Dengan demikian metodologi penelitian dapat diartikan proses, prinsip, dan 

prosedur yang digunakan untuk mendekati problem dan mencari jawaban. 

Metodologi adalah suatu pendekatan umum untuk mengkaji topik penelitian 

(Mulyana, 2018:187). 
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3.2.1 Metode Penelitian 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif 

kualitatif. Deskriptif merupakan pengukuran yang cermat terhadap fenomena 

sosial tertentu (Singaribun dan Effendi, 1991). Tujuan dari penelitian deskriftif 

adalah untuk mengembangkan konsep dan menghimpun fakta-fakta, bukan 

menguji hipotesis. Penelitian deskriptif berusaha menemukan pola sederhana 

yang didasarkan pada konsep tertentu. Dengan demikian, peneliti yang 

menggunakan survei deskriptif mengedepankan pentingnya konsep rujukan 

dalam mengukur suatu fenomena. 

 Metode deskriptif adalah metode yang berusaha atau bertujuan 

menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau 

kelompok tertentu, atau menemukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala yang 

ada hubungannya antara satu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat 

(Bajari, 2015:45-46). Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif 

deskriptif yaitu penelitian yang bersifat interpretif (menggunakan penafsiran) 

yang melibatkan banyak metode, dalam menelaah masalah penelitiannya 

(Mulyana, 2018:7). 

3.2.2 Paradigma Penelitian 

 Paradigma atau perspektif adalah suatu kerangka konseptual (conceptual 

framework), suatu perangkat asumsi, nilai, atau gagasan yang mempengaruhi 

persepsi kita, dan pada gilirannya mempengaruhi cara kita bertindak dalam suatu 

situasi (Mulayana, 2018:50). Tucker mendefinisikan paradigma yaitu suatu 
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pandangan dunia dalam memandang segala sesuatu, paradigma mempengaruhi 

pandangan terhadap suatu fenomena dan teori. Dalam ilmu komunikasi, teori dan 

penelitian ilmiah dikelompokan ke dalam 3 paradigma yaitu Classical Paradigm 

atau yang mencakup positivsm dan postpositivism, Critical paradigm atau 

paradigma kritis, dan paradigma Interpretif (Mulyana, 2018:54-57). 

 Dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti menggunakan 

pendekatan paradigma Interpretif berangkat dari upaya untuk mencari penjelasan 

tentang peristiwa-peristiwa sosial atau budaya yang didasarkan pada perspektif 

dan pengalaman orang yang diteliti. Interpretif melihat fakta sebagai sesuatu yang 

unik dan memiliki konteks dan makna yang khusus sebagai esensi dalam 

memahami makna sosial. Secara umum pendekatan interpretif merupakan sebuah 

sistem sosial yang memaknai perilaku secara detail langsung mengobservasi 

(Newman, 1997:68). 

3.2.3 Pendekatan Penelitian 

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan deskriptif 

kualitatif. Fokus masalah dalam penelitian kualitatif cenderung melihat realitas 

tak kentara sebagai fenomena sosial yang akan diungkapkan maknanya yang 

diduga berbeda pada kedalaman fenomena tersebut. 

 Pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bersifat interpretif 

(menggunakan penafsiran) yang melibatkan banyak metode, dalam menelaah 

masalah penelitiannya (Mulyana, 2018:7). Penggunaan banyak metode ini sering 
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disebut triangulasi-dimaksudkan agar peneliti mendapatkan pemahaman yang 

komprehensif mengenai fenomena yang diteliti. 

3.2.4 Penentuan Informan dan Narasumber 

 Menurut Sugiyono, terdapat dua teknik yang dapat digunakan dalam 

menentukan informan dalam penelitian, yang pertama yaitu purposive sampling 

atau cara keputusan merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan 

pertimbangan tertentu. Sedangkan penentuan informan yang kedua yaitu snowball 

sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awal 

jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar (Sugiyono, 2009:217-218). 

Narasumber adalah seorang yang memberikan pendapat atas objek yang diteliti, 

bukan bagian dari unit analisis, tetapi di tempatkan sebagai pengamat. 

 Dalam penelitian ini, yang akan menjadi informan adalah orang yang 

tercatat sebagai praktisi public relations, general manager, marketing 

komunikasi, dan front office di Hotel Harmoni Garut. Sedangkankan narasumber 

dalam penelitian ini adalah orang yang kompeten dalam dunia pariwisata dan 

bisnis perhotelan. Penentuan informan dan narasumber dalam penelitian ini 

disesuaikan dengan kriteria dari kompetensi dari informan dan narasumber yang 

dipilih. Adapun kriteria yang dipilih oleh peneliti untuk dijadikan sebagai 

informan dan narasumber adalah sebagai berikut: 

Kriteria Informan: 

1. Tercatat sebagai karyawan yang bekerja di Hotel Harmoni Garut. 
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2. Memahami tugas dari propesi sebagai public relations perusahaan 

khusunya dalam bidang perhotelan. 

3. Memahami cara melakukan strategi branding dalam bidang 

perhotelan. 

4. Berpengalaman sebagai tim marketing dalam bidang perhotelan. 

Tabel 4 

Detail Kriteria Informan 

(Wawancara dilaksanakan secara langsung atau face to face. 

Wawancara dilakukan secara berkala mengikuti waktu luang informan) 

 

No Nama Domisili Jabatan 

1. Ageng Sutadiredja Subang General Manager 

2. Tina Trianika Garut Sales & Marketing Cordinator 

3. Indrian Pratama Garut Admin & Marketing Communications 

4. Nita Nurlita Garut Front Office Staff 

 

 

Kriteria Narasumber: 

1. Paham dalam dunia pariwisata dan perhotelan. 

2. Pengamat atau praktisi pendidikan dalam dunia pariwisata dan 

perhotelan. 

3. Kompeten dalam dunia pariwisata dan perhotelan. 

4. Mengetahui bisnis perhotelan dan pariwisata di Garut. 
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Tabel 5 

Detail Kriteria Narasumber 

(Wawancara dilaksanakan secara langsung atau face to face. Wawancara 

dilakukan secara berkala mengikuti waktu luang Narasumber) 

 

No Nama Domisili Pekerjaan  

1. 
Dani Adiatma, S.PAR. 

MM.PAR 
Bandung 

Dosen Fakultas Ekonomi Jurusan 

Pariwasta Univeristas Garut 

 

3.2.5 Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Lofland and Lofland, sumber data utama dalam penelitian 

kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Sedangkan hal-hal seperti dokumen 

merupakan data tambahan. Dalam tahap pengumpulan data, digunakan 

sumber primer dan sumber sekunder, di mana sumber primer adalah sumber 

data yang langsung diberikan kepada pengumpul data, sedangkan sumber 

sekunder merupakan sumber yang tidak langsung diberikan kepada 

pengumpul data. 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Wawancara Mendalam 

Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan 

untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil 

bertatap muka antara pewawancara dan informan, dengan atau 

tanpa menggunakan pedoman (guide). Metode wawancara 

mendalam (in-depth interview) adalah sama seperti metode 
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wawancara lainnya dari segi tujuan wawancara, peran 

informan, peran pewawancara dan cara melakukan wawancara. 

Sesuatu yang sangat berbeda dengan metode wawancara 

lainnya adalah wawancara mendalam dilakukan secara berkali-

kali (Bungin, 2011:111). 

2. Observasi Tidak Berstruktur 

Observasi tidak berstruktur merupakan observasi yang 

dilakukan tanpa menggunakan guide observasi. Pada observasi 

ini pengamat harus mampu secara pribadi mengembangkan 

daya pengamatannya dalam mengamati suatu objek. Pada 

observasi ini peneliti harus menguasai ilmu tentang objek yang 

diamati secara umum, hal tersebutlah yang membedakan 

dengan observasi partisipasi (Bungin, 2011:120). 

3. Studi Pustaka 

Studi pustaka merupakan salah satu teknik dalam 

mengumpulkan data- data yang akan digunakan dalam sebuah 

penelitian. Data dan informasi tersebut diperoleh melalui buku 

ilmiah yang disertai dengan peraturan, ketetapan, ensiklopedia, 

serta sumber-sumber tertulis baik cetak maupun elektronik 

yang berkaitan dengan penelitian. Studi pustaka berkaitan 

dengan bagaimana langkah yang ditempuh peneliti agar data 

dari informasi dapat diperoleh. 
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3.2.6 Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif sudah dimulai sejak sebelum 

memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah di lapangan. Analisis 

data menurut Patton (1980) adalah proses mengatur urutan data, 

mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. 

Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor (1975) analisis data merupakan 

sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan 

merumuskan hipotesis kerja (ide). Dari kedua definisi diatas maka dapat di 

sintesiskan analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan 

data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat 

ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan 

oleh data (Moleong, 2011:280). 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data model 

Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga langkah, yaitu sebagai berikut: 

1. Reduksi data 

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan 

polanya. Dengan demikikan data yang sudah direduksi dan 

memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah 

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan 

mencarinya jika dibutuhkan. Dengan reduksi, peneliti 

merangkum, mengambil data pokok yang penting, membuat 
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kategori berdasarkan huruf besar dan kecil serta angka. 

2. Penyajian data 

Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan peneliti 

untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja 

selanjutnya berdasarkan apa yang difahami. Selanjutnya 

disarankan dalam menyajikan data dengan teks yang naratif 

juga dapat berupa grafik, jejaring kerja dan chart. 

3. Interpretasi dan penarikan kesimpulan 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, 

dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang 

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi 

bila kesimpulan yang dikemukakan dalam tahap awal didukung 

dengan bukti-bukti yang kuat dan valid saat peneliti kembali 

kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang 

dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 

3.2.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

Dalam penelitian ini pemeriksaan keabsahan data atau validitas data 

menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk 

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moelong, 

2004:178). Denzin (1978) membedakan empat macam triangulasi sebagi 
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teknik pemeriksaan kebasahan data yaitu penggunaan sumber, metode, 

penyidik, dan teori (Moleong, 2011:330). 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber 

yang berarti membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode 

kualitatif. Teknik triangulasi dengan sumber yang digunakan dalam penelitian 

ini dicapai melalui tiga jenis yaitu membandingkan data hasil pengamatan dan 

hasil wawancara, membandingkan isi wawancara dengan isi suatu dokumen 

yang berkaitan, serta membandingkan wawancara satu sumber dengan sumber 

informan yang lainnya. 

3.2.7.1 Kriteria Kepastian 

Kriteria kepastian berasal dari konsep objektivitas menurut 

nonkualitatif. Nonkualitatif menetapkan objektivitas dari segi kesepakan 

antarsubjek. Disini pemastian bahwa suatu itu objektif atau tidak bergantung 

pada persetujuan beberapa orang terhadap pada pandangan, pendapat dan 

penemuan seseorang. Dapat diartikan bahwa pengalaman orang itu subjektif 

sedangkan jika disepakati oleh beberapa atau banyak orang, barulah dapat 

dikatakan objektif (Moleong, 2011:325-326). 

Pemeriksaan terhadap kriteria kepastian terdiri atas beberapa langkah. 

Pertama auditor perlu memastikan apakan hasil temuan itu benar-benar 

berasal dari data. Sampel dari temuan ditarik, kemudian oleh auditor ditelusuri 

melalui jejak audit pada data mentah yang terdapat pada catatan wawancara, 
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ikhtisar dokumen dan semacamnya, dan dari mana hal-hal tersebut berasal. 

Setelah itu auditor berusaha membuat keputusan dan menarik kesimpulan 

bersumber dari data. Auditor juga harus melakukan penilaian terhadap derajat 

ketekitian dari peneliti dalam pengumpulan data. Terakhir, auditor menelaah 

kegitan peneliti dalam pelaksanaan pemeriksaan keabsahan data, misalnya 

bagaimana peneliti menggunakan triangulasi, analisis kasus negatif, dan lain-

lain yang memadai (Moleong, 2011:342). 

3.2.7.2 Kriteria Keterpercayaan 

Kriteria keterpercayaan dapat dilakukan dengan teknik perpanjangan 

keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi pengecekan sejawat, kecukupan 

referensial, kajian kasus negatif, dan pengecekan anggota (Moleong, 2011:327-

335). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan perpanjangan keikutsertaan, 

ketekunan pengamatan dan triangulasi. 

Perpanjangan keikutsertaan artinya peneliti tinggal dilapangan 

penelitian sampai pengumpulan kejenuhan data tercapai atau sampai data 

yang dikumpulkan terpenuhi. Sedangkan ketekunan pengamatan bermaksud 

untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan 

dengan masalah atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri 

pada hal tersebut secara rinci. Dengan demikian jika perpanjangan 

keikutsertaan menyediakan ruanglingkup dalam segi waktu yang lebih lama, 

maka ketekunan pengamatan akan menyediakan kedalam. 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 
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memanfaatkan sesuatu yang lain. Triangulasi adalah bentuk analisis dengan 

jawaban subjek dengan meneliti kebenarannya dengan data empiris atau 

sumber data lain yang tersedia. Denzin (1978) membedakan empat macam 

triangulasi sebagi teknik pemeriksaan kebasahan data yaitu penggunaan 

sumber, metode, penyidik, dan teori (Moleong, 2011:330). 

3.2.8 Tempat dan Jadwal Penelitian 

3.2.8.1 Tempat Penelitian 

Lokasi utama penelitian akan dilakukan di Hotel Harmoni Garut yang 

beralamatkan di Jl. Raya Cipanas Garut No. 78 Pananjung Garut, Jawa Barat. 

Namun, dikarenakan penelitian ini akan melibatkan informan dari luar karyawan 

Hotel Harmoni Garut maka lokasi penelitian bisa bertambah. 

3.2.8.2 Jadwal Penelitian 

 Perlu perencanaan waktu dalam jadwal pelaksanaan penelitian. Jadwal 

penelitian berisikan aktivitas yang akan dilakukan dalam penelitian serta kapan 

akan dilakukan. Adapun jadwal penelitian ini peneliti melakukan dari bulan 

November 2019 (Pra-penelitian) sampai persiapan menuju sidang skripsi 

gelombang ke dua yang masih belum tentu jatuh di bulan berapa. Berikut peneliti 

paparkan jadwal pelaksanaan penelitian ke dalam bentuk Matriks sebagai berikut. 
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Tabel 6 

Matrik Kegiatan dan Jadwal Penelitian 

 

No Nama Kegiatan 

Bulan dan Tahun 

Januari  

(2020) 

Februari 

(2020) 

Maret 

(2020) 

April 

(2020) 

Mei 

(2020) 

Juni 

(2020) 

1. Pra Penelitian       

2. Penyusunan Usulan Penelitian (UP)       

3. Bimbingan Usulan Penelitian (UP)       

4. Seminar Usulan (UP)       

5. Perbaikan Usulan Penelitian (UP)       

6. Pelaksanaan Penelitian       

7. Bimbingan Penulisan Penelitian       

8. Sidang Skripsi       
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 

4.1 Hasil Penelitian Strategi Hotel Harmoni Garut dalam Membangun 

Brand sebagai Produk MICE 

Pada bab ini membahas segala hal dari hasil temuan yang peneliti 

dapatkan pada tahap wawancara mendalam, observasi, dan studi pustaka. Dalam 

bab ini peneliti akan menginterpretasikan hasil temuan yang peneliti temukan. 

Peneliti akan membahas hasil penelitian dari sudut pandang peneliti dan sudut 

pandang informan (karyawan yang bekerja di Hotel Harmoni Garut) yang telah 

peneliti wawancarai dan begitupun dengan narasumber (orang yang paham 

tentang pariwisata perhotelan dan industry MICE) proses triangulasi. 

Hasil penelitian dalam pembahasan ini juga di dukung dengan hasil 

wawancara terhadap empat informan dan satu narasumber. Selain dari hasil 

wawancara hasil penelitian ini juga didukung oleh hasil observasi yang dilakukan 

peneliti dilapangan serta studi pustaka dari hasil penelitian terdahulu yang 

melakukan penelitian terkait strategi branding yang dilakukan oleh praktisi public 

relations dalam bisnis perhotelan dan MICE. Hasil wawancara dan observasi yang 

dilakukan oleh peneliti menghasilkan data yang dapat dijadikan pembahasan 

dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan 

informan yang telah memberikan kesediaannya untuk diwawancarai. Proses 

wawancara dilakukan oleh peneliti dalam jangka waktu yang kurang lebih satu 

bulan lamanya. Peneliti melakukan wawancara secara langsung bertatap muka 
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dengan informan dan datang langsung ke tempat penelitian. Namun wawancara 

dengan narasumber dilakukan melalui video call whatsapp karena domisili 

narasumber diluar Garut. 

Sebelum peneliti melaksanakan penelitian, peneliti melakukan observasi 

secara tidak langsung terhadap objek penelitian yaitu Hotel Harmoni Garut. 

Observasi dilakukan dari bulan November 2019 sampai Maret 2020 dengan 

melihat postingan di media sosial instagram dan facebook yang dimiliki oleh 

Hotel Harmoni Garut. Setelah melakukan observasi peneliti mencari orang yang 

bekerja di Hotel Harmoni Garut yang bersedia untuk dijadikan informan dalam 

penelitian yang peneliti lakukan. Setelah peneliti melakukan wawancara secara 

langsung dengan informan, peneliti mendapatkan gambaran umum tentang Hotel 

Harmoni, serta peneliti menemukan beberapa hal yang menarik terkait strategi 

branding yang dilakukan oleh praktisi public relations yang sekaligus merangkap 

sebagai sales & marketing Hotel Harmoni Garut. Adapun yang menjadi informan 

dalam penelitian ini yaitu: 

Tabel 7 

Daftar Informan 

 

No Nama Status  Keterangan 

1. Ageng Sutadiredja Informan  

Bapak Ageng Sutadireja adalah 

seorang General Manager di Hotel 

Harmoni Garut. 

2. Tina Trianika Infroman  

Ibu Tina Trianika adalah seorang 

Sales & Marketing Cordinator yang 

sekaligus menjadi public relations di 

Hotel Harmoni Garut. 

3. Indrian Pratama Informan Bapak Indrian Pratama adalah Admin 

& Marketing Communications yang 
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memiliki tugas seabagai content 

creator di Hotel Harmoni Garut. 

4. Nita Nurlita Informan 
Ibu Nita Nurlita adalah Front Office 

Staff di Hotel Harmoni Garut. 

5.  
Dani Adiatma, S.PAR.,  

MM.PAR 
Narasumber 

Bapak Dani Adiatma, S.PAR. 

MM.PAR adalah seorang dosen di 

fakultas ekonomi universitas Garut 

prodi pariwisata. 

 

(Sumber: Hasil penentuan informan dan narasumber penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti berdasarkan teknik snowball sampling) 

4.1.1 Profile Infroman dan Narsumber 

Informan 1 

Nama   : Ageng Sutadireja 

Tempat, tanggal lahir : Sumedang, 05 April 1976 

Jabatan  : General Manager Hotel Harmoni Garut 

 Bapak Ageng Sutadireja adalah seorang yang menjabat sebagai general 

manager di Hotel Harmoni Garut. Beliau bekerja di industri perhotelan dari tahun 

2000, beliau adalah lulusan D3 Perhotelan dan sejak lulus dari bangku kuliah 

beliau langsung bekerja. Hotel pertama beliau bekerja yaitu di Hotel Sol Elite 

Marbella di Anyer. Untuk bekerja di Hotel Harmoni Garut merupakan tempat 

kerja properti perhotelan yang ke tiga belas. 

Informan 2 

Nama   : Tina Trianika 

Tempat, tanggal lahir : Tasikmalaya, 15 Februari 1989 
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Jabatan  : Sales & Marketing Coordinator Hotel Harmoni Garut 

 Ibu Tina Trianika adalah seorang yang menjabat sebagai sales & 

marketing coordinator di Hotel Harmoni Garut. Beliau memulai karir di industri 

perhotelan pada tahun 2007 akhir, beliau memulai bekerja di hotel yang masih 

berada di kabupaten Garut. Hotel Harmoni Garut sendiri merupakan hotel kelima 

yang menjadi tempat kerja beliau. Memiliki pengalaman menjadi seorang sales & 

marketing beliau menjadi memiliki banyak pengalaman untuk mendatangkan 

costumer untuk menginap dan melaksanaka kegiatan di Hotel Harmoni Garut. ibu 

Tina Trianika merupakan lulusan SMK perhotelan dan sekarang sedang 

melanjutkan pendidikannya di salah satu universitas dan masuk di fakultas ilmu 

komunikasi prodi public relations. 

Informan 3 

Nama   : Indrian Pratama 

Tempat, tanggal lahir : Jambi, 29 Januari 1995 

Jabatan  : Marketing Communication Hotel Harmoni Garut 

 Bapak Indrian Pratama adalah seorang yang menjabat sebagai marketing 

communication sekaligus admin di departemen sales & marketing di Hotel 

Harmoni Garut. Beliau bekerja di industri perhotelan merupakan pengalaman 

pertama, namun beliau beliau seorang yang aktif dan berprestasi dalam 

kehidupannya karena beliau memiliki penghargaan seperti bujang privonsi Jambi 

2014, putra pariwisata 2017, dan mndapatkan penghargaan sebagai mister earth 
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Indonesia pada tahun 2017. Untuk pendidikan beliau merupakan lulusan dari 

fakultas hukum. 

Informan 4 

Nama   : Nita Nurlita 

Tempat, tanggal lahir :  

Jabatan  : Front Office Staff Hotel Harmoni Garut 

 Ibu Nita Nurlita adalah seorang yang menjabat sebagai front office staff di 

Hotel Harmoni Garut. Beliau bekerja di Hotel Harmoni Garut dari awal opening 

Hotel Harmoni Garut.  

Narasumber 1 

Nama   : Dani Adiatma S.Par., MM. Par 

Tempat, tanggal lahir : Bandung, 14 September 1990 

Pekerjaan : Dosen Fakutlas Ekonomi Prodi Pariwisata 

UniversitasGarut 

Bapak Dani Adiatma adalah seorang dosen fakultas ekonomi prodi 

pariwisata di Universitas Garut. Beliau merupakan lulusan dari jurusan pariwisata 

di salah satu universitas yang ada di kota Bandung. Alasn peneliti memilih bapak 

Dani Adiatma sebagai narasumber karena beliau kompeten dalam bidang 

pariwisata dan perhotelan, beliau juga mengetahui tentang keberadaan dari Hotel 
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Harmoni Garut dari awal beroperasi sampai sekarang. Beliau juga cukup 

mengetahui terkait industri MICE perhotelan yang ada di Kabupaten Garut. 

4.1.2 Proses Planning, Organizing, Actuating, Controlling (POAC) yang 

dilakukan oleh Hotel Harmoni Garut kaitannya dengan MICE 

Planning atau perencanaan adalah sebagai penentuan terlebih dahulu apa 

yang harus dikerjakan. Suatu perencanaan disusun secara matang agar tujuan dari 

perencanaan tersebut dapat dicapai. Pada informan yang memiliki jabatan sebagai 

coordinator sales dan marketing yang merangkap juga sebagai praktisi public 

relations di Hotel Harmoni Garut, mengetahui perencanaan seperti apa yang 

dilakukan oleh Hotel Harmoni Garut yang berkaitan dengan strategi pembentukan 

brand sebagai hotel MICE.  

“dalam perencanaan kami dari tim sales hotel harmoni Garut melihat  

bahwa hotel harmoni garut lebih banyak diminati terhadap MICE nya, 

karena yaitu tadi hotel harmoni garut memiliki ballroom yang luas. 

Sementara untuk mengisi kekosongan di weekday dan banyak juga 

permintaan dari government dan corporate yang ingin melaksanakan 

kegiatan MICE di garut, maka ini termasuk kedalam segmentasi dari hotel 

kami” (wawancara dengan Ibu Tina Trianika, 11 Mei 2020). 

 

Dari penjelasan hasil wawancara dengan Ibu Tina Trianika, perencanaan 

awalnya adalah menentukan segmentasi dari Hotel Harmoni Garut itu sendiri. 

Dilihat dari ramainya pengunjung family yang datang di akhir pekan, maka tim 

sales dan manajemen Hotel Harmoni Garut memanfaatkan peluang di weekday 

untuk menerima perusahaan dan pemerintahan yang ingin melaksanakan kegiatan 

MICE di Hotel Harmoni Garut. 
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Segmentasi merupakan target yang bisa diukur, segementasi yang dimiliki 

oleh Hotel Harmoni Garut adalah masyarakat yang berkunjung ke Garut, instansi 

pemerintahan dan perusahaan yang melaksanakan kegiatan MICE di Garut. 

Segmentasi tersebut dibagi berdasarkan fasilitas yang dimiliki oleh Hotel 

Harmoni Garut sebagai sarana penunjang untuk melaksanakan kegiatan MICE. 

Setelah pembuatan perencanaan atau planning praktisi public relations 

Hotel Harmoni Garut melakukan pembagian kelompok atau organizing yang 

tujuannya untuk membagi atau mengelompokan sumber daya manusia dan sumber 

daya lainnya yang dimiliki agar pelaksanaan dari suatu perencanaan dapat 

dijalankan secara efektif.  

“…strategi untuk MICE kebetulan kita juga punya tim yaitu dua orang ya 

ini khusus bergerak di MICEnya itu sendiri dan untu strateginya 

sebenarnya sebelum adanya Covid ini kita sudah terjadwal untuk 

melakukan sales call ke perusahaan dan pemerintahan…”(wawancara 

dengan Ibu Tina Trianika, 11 Mei 2020). 

Dari penjelasan Ibu Tina Trianika pada saat ditemui pada wawancara, 

beliau menjelaskan bahwa untuk pembagian kelompok atau organizing untuk 

menjalankan dari perencanaan strategi branding produk MICE Hotel Harmoni 

Garut, sudah dibentuk tim yang terdiri dari dua orang untuk melaksanakan kegitan 

sales call rutin ke perusahaan maupun instansi pemerintahan dalam setia 

bulannya. Pembentukan tim ini dilihat dari pengalaman individunya yang sudah 

memiliki database kepada pemerintahan ataupun perusahaan, karena dengan 

memiliki pengalaman dan database tentunya akan dirasa memberikan feedback 

yang baik kepada Hotel Harmoni Garut. 
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Setelah pembuatan perencanaan, pembagian kelompok praktisi public 

relations Hotel Harmoni Garut melakukan langkah selanjutnya yaitu Actuating 

atau pelaksanaan dari semua strategi yang sudah di rencanakan. Dalam proses 

pelaksanaan berkaitan dengan strategi Hotel Harmoni Garut dalam membangun 

brand sebagai produk MICE dilakukan beberapa strategi yaitu dengan cara 

membangun kepercayaan dengan stakeholder, melakukan komunikasi eksternal 

public relations (sales call, sales blitz, marketing komunikasi, CSR, serta media 

relations) dan langkah yang ketiga adalah memilih penggunaan media untuk 

publikasi kepada masyarakat, dalam pemilihan media Hotel Harmoni Garut 

menggunakan media massa radio dan televisi, sedangkan media sosial yang 

digunakan oleh Hotel Harmoni Garut yaitu media sosial instagram dan facebook. 

Tahap terkahir dari proses POAC yaitu controlling atau evaluasi dari 

perencanaan, pembagian tugas, dan pelaksanaan terkait strategi yang sudah 

dijalankan oleh praktisi public relations dalam membangun brand Hotel Harmoni 

Garut sebagai Hotel MICE. Evaluasi yang sering dilakukan oleh pihak manajemen 

Hotel Harmoni Garut yaitu dengan melaksanakannya meeting bulanan yang 

membahas pencapaian target yang sudah ditentukan. Evaluasi yang dilakukan 

terkait strategi Hotel Harmoni Garut dalam membangun brand sebagai hotel 

MICE yaitu dengan cara melihat data kunjungan baik dari perusahaan ataupun 

pemerintahan yang melaksanakan kegiatan MICE di Hotel Harmoni Garut. Selain 

melihat traffic kunjungan, praktisi public relations dengan bagian marketing 

komunikasi selalu membuat ide konten untuk di posting di media sosial sebagai 

sarana promosi. 
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4.1.3 Fasilitas Hotel Harmoni Garut 

Hotel Harmoni Garut memberikan fasilitas yang mendukung sarana dan 

prasana dalam operasional yang diberikan kepada tamu. Hotel Harmoni Garut 

memiliki 101 kamar dengan tipe yang berbeda-beda. Tipe kamar beserta fasilitas 

yang dimiliki oleh Hotel Harmoni Garut adalah sebagai beeikut: 

1. Deluxe Double Bed 

Kamar dengan tipe Deluxe Double Bed di Hotel Harmoni Garut 

terdapat 37 kamar. Dengan fasilitas yang diberikan yaitu TV channel, LCD 

TV, Guest Room Amenities, coffe & Tea Maker, 2 Bottles Of Mineral 

Water, individual Air Conditioner, Hot & Cold water, free Wifi serta 

kamar mandi dilengkapi dengan shower. Ukuran atau luas ruangan kamar 

tipe Deluxe Double Bed berukuran 22 m2. Publish rate dengan tipe Deluxe 

Double Bed di Hotel Harmoni Garut ditawarkan dengan harga Rp. 850.000 

di weekday dan Rp. 1.150.000 di weekend. 

 

Gambar 9 

Type Deluxe Double Bed Hotel Harmoni Garut 

(Sumber: Dokumen Hotel Harmoni Garut) 
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2. Deluxe Twin Bed 

Kamar dengan tipe Deluxe Twin Bed di Hotel Harmoni Garut 

terdapat 47 kamar. Dengan fasilitas yang diberikan yaitu TV channel, LCD 

TV, Guest Room Amenities, coffe & Tea Maker, 2 Bottles Of Mineral 

Water, individual Air Conditioner, Hot & Cold water, free Wifi serta 

kamar mandi dilengkapi dengan shower. Ukuran atau luas ruangan kamar 

tipe Deluxe Twin Bed berukuran 22 m2. Publish rate dengan tipe Deluxe 

Twin Bed di Hotel Harmoni Garut ditawarkan dengan harga Rp. 850.000 

di weekday dan Rp. 1.150.000 di weekend, yang menjadi pembeda dari 

tipe deluxe double bed dengan deluxe twin bed yaitu dari ukuran tempat 

tidur. 

 

Gambar 10 

Type Deluxe Twin Bed Hotel Harmoni Garut 

(Sumber: Dokumen Hotel Harmoni Garut) 
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3. Junior Suite 

Tipe kamar yang ketiga di Hotel Harmoni Garut yaitu Junior Suite 

yang berjumlah 8 kamar. Dengan fasilitas yang diberikan yaitu TV 

channel, LCD TV, Guest Room Amenities, coffe & Tea Maker, 2 Bottles Of 

Mineral Water, individual Air Conditioner, Hot & Cold water, free Wifi 

serta kamar mandi dilengkapi dengan shower dan bathtub. Ukuran atau 

luas ruangan kamar tipe junior suite berukuran 35 m2. Publish rate dengan 

tipe junior suite di Hotel Harmoni Garut ditawarkan dengan harga Rp. 

1.250.000 di weekday dan Rp. 1.500.000 di weekend. 

 

Gambar 11 

Type Junior Suite Hotel Harmoni Garut 

(Sumber: Dokumen Hotel Harmoni Garut) 

 

4. Executive Suite 

Tipe kamar yang keempat di Hotel Harmoni Garut yaitu executive 

suite yang berjumlah 4 kamar. Dengan fasilitas yang diberikan yaitu TV 

channel, LCD TV, Guest Room Amenities, coffe & Tea Maker, 2 Bottles Of 

Mineral Water, individual Air Conditioner, Hot & Cold water, free Wifi 
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serta kamar mandi dilengkapi dengan shower dan bathtub. Yang menjadi 

pembeda dari tipe executive suite dengan tipe kamar lainnya yaitu 

gabungan dua kamar yang dijadikan satu, satu kamar utamanya memiliki 

ukuran luas 37 m2 dengan kamar mandi bathtub dan kamar keduanya 

memiliki luas kamar 18 m2 dengan kamar mandi shower. Publish rate 

dengan tipe executive suite di Hotel Harmoni Garut ditawarkan dengan 

harga Rp. 3.000.000 di weekday dan Rp. 3.500.000 di weekend. 

 

Gambar 12 

Type Executive Suite Hotel Harmoni Garut 

(Sumber: Dokumen Hotel Harmoni Garut) 

 

5. Honeymoon Suite 

Tipe kamar yang kelima di Hotel Harmoni Garut yaitu honeymoon 

suite yang berjumlah 2 kamar. Dengan fasilitas yang diberikan yaitu TV 

channel, LCD TV, Guest Room Amenities, coffe & Tea Maker, 2 Bottles Of 

Mineral Water, individual Air Conditioner, Hot & Cold water, free Wifi 

serta kamar mandi dilengkapi dengan shower dan bathtub. Yang menjadi 
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pembeda dari tipe honeymoon suite dengan tipe kamar lainnya yaitu ketika 

tamu atau konsumen memesan dengan tipe kamar honeymoon suite akan 

diberikan dekorasi kamar yang lebih special untuk pasangan yang berbulan 

madu. Luas kamar dari honeymoon suite yaitu 42 m2 dengan posisi kamar 

berada di lantai satu sejajar dengan lobby hotel dan posisi balkon dari 

kamar honeymoon suite langsung berhadapan dengan kolam renang utama. 

Publish rate dengan tipe honeymoon suite di Hotel Harmoni Garut 

ditawarkan dengan harga Rp. 1.950.000 di weekday dan Rp. 2.200.000 di 

weekend. 

 

Gambar 13 

Type Honeymoon Suite Hotel Harmoni Garut 

(Sumber: Dokumen Hotel Harmoni Garut) 

 

6. Family Suite 

Tipe kamar yang terakhir di Hotel Harmoni Garut yaitu family 

suite yang berjumlah 3 kamar. Dengan fasilitas yang diberikan yaitu TV 

channel, LCD TV, Guest Room Amenities, coffe & Tea Maker, 2 Bottles Of 

Mineral Water, individual Air Conditioner, Hot & Cold water, free Wifi 
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serta kamar mandi dilengkapi dengan shower dan bathtub. Yang menjadi 

pembeda dari tipe family suite dengan tipe kamar lainnya yaitu dalam satu 

ruangan tetapi memiliki dua lantai. Luas kamar dari family suite yaitu 46 

m2 dengan posisi kamar berada di lantai satu sejajar dengan lobby hotel. 

Publish rate dengan tipe honeymoon suite di Hotel Harmoni Garut 

ditawarkan dengan harga Rp. 2.500.000 di weekday dan Rp. 2.900.000 di 

weekend. 

 

Gambar 14 

Type Family Suite Hotel Harmoni Garut 

(Sumber: Dokumen Hotel Harmoni Garut) 

 

Harga kamar sesuai tipe di Hotel Harmoni Garut: 

Tabel 8 

Harga Kamar Hotel Harmoni Garut 

(Sumber: Dokumen Hotel Harmoni Garut) 

 

No Room Type 

Publish Rate 

Total Kamar Weekday  Weekend  

1. Deluxe Rp. 850.000 Rp. 1.100.000 84 

2. Junior Suite Rp. 1.250.000 Rp. 1.500.000 8 
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3. Honeymoon Suite Rp. 1.950.000 Rp. 2.200.000 2 

4. Family Suite Rp. 2.500.000 Rp. 2.900.000 3 

5. Executive Suite Rp. 3.000.000 Rp. 3.500.000 4 

 

Kaitannya dari semua tipe kamar yang dimiliki oleh Hotel Harmoni Garut 

dengan MICE yaitu untuk memberikan kenyamanan untuk pengunjung ketika 

melaksanakan kegiatan MICE di Hotel Harmoni Garut. 

Selain kamar, fasilitas yang dimiliki oleh Hotel Harmoni Garut untuk 

memanjakan konsumen yaitu sebagai berikut: 

1. Restaurant 

Restaurant yang dimiliki oleh Hotel Harmoni Garut berada di 

lantai satu bersebrangan dengan ballroom dan berhadapan langsung 

dengan kolam renang. View yang langsung berhadapan dengan gunung 

Guntur menambah kenyamanan tersendiri jika makan di restauran Hotel 

Harmoni Garut. Restaurant di Hotel Harmoni Garut beroperasi selama 24 

jam, jadi untuk tamu yang menginap di Hotel Harmoni Garut tidak usah 

takut untuk mencari makanan keluar hotel. Makanan dan minuman yang 

ditaawarkan juga beraneka ragam, dan minuman yang di andalkan adalah 

kopi khas Garut. 
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Gambar 15 

Restaurant Hotel Harmoni Garut 

(Sumber: Dokumen Hotel Harmoni Garut) 

 

Restaurant di Hotel Harmoni Garut bersebelahan dengan ballroom 

sehingga untuk tamu yang sedang melaksanakan kegiatan MICE akan 

mudah untuk mengaksesnya. 

2. Kolam Renang 

Hotel Harmoni Garut memiliki kolam renang dengan air hangat 

yang langsung dialirkan dari sumber mata air yang ada di gunung Guntur. 

Di Hotel Harmoni Garut juga menyediakan kolam rendam pribadi untuk 

relaksasi. Kolam renang di Hotel Harmoni Garut beroperasi 24 jam untuk 

tamu hotel yang menginap dan untuk umum dari jam 10 pagi sampai jam 9 

malam. 

Kegiatan MICE tidak hanya rapat, pelatihan namun kegiatan MICE 

bisa berupa outing karyawan perusahaan yang mengajak keluarganya, 

dengan adanya kolam renang yang memiliki air hangat alami dari gunung 

Guntur maka ini adalah salah satu daya tarik yang dimiliki oleh Hotel 
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Harmoni Garut untuk perusahaan yang melaksanakan kegiatan MICE dan 

melaksanakan family gathering di Hotel Harmoni Garut. 

 

Gambar 16 

Kolam Renang Hotel Harmoni Garut 

(Sumber: Dokumen Hotel Harmoni Garut) 

3. Lobby 

Lobby di Hotel Harmoni Garut memiliki ruang tunggu yang 

nyaman, lobby Hotel Harmoni Garut memiliki ukuran yang luas dengan 

disediakan kursi yang nyaman. Di lobby Hotel Harmoni Garut terdapat 

logo dan tulisan nama hotel yang sangat menarik dan bisa dijadikan 

background untuk berfoto.  

Hotel Harmoni Garut memiliki dua akses pintu Lobby yang 

berbeda, akses pertama yaitu untuk pengunjung yang menginap akan 

langsung masuk ke lobby yang ada bagian front office sedangkan untuk 

akses lobby yang kedua yaitu akses langsung ke ballroom yang 

diperuntukan untuk pengunjung yang akan melaksanakan ataupun 

menghadiri kegiatan MICE. 

Seperti hasil wawancara penulis dengan salah satu narasunber 

bahwa hotel MICE memang sudah seharusnya memiliki dua akses lobby 
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yang berbeda antara lobby untuk pengunjung yang hanya ingin menginap 

saja, dengan pengunjung yang akan melaksanakan kegiatan MICE, 

tujuannya yaitu untuk menghindari antrian di front office. 

 

  

Gambar 17 

Lobby Hotel Harmoni Garut 

(Sumber: Dokumen Hotel Harmoni Garut) 

 

4. Taman  

Meskipun Hotel Harmoni Garut berkonsepkan hotel modern 

minimalis, di Hotel Harmoni Garut juga memiliki taman yang cukup luas 

yang berada di dalam area perhotelan. Taman di Hotel Harmoni Garut 

bersebrangan langsung dengan kolam renang, dan terhubung langsung 

dengan restaurant sehingga sangat nyaman untuk tamu yang berkunjung 

bersama keluarga untuk bermain dan berfoto di taman yang dimiliki oleh 

Hotel Harmoni Garut. 

Selain nyaman untuk berfoto, taman yang dimiliki oleh Hotel 

Harmoni Garut cukup luas sehingga bisa digunakan untuk melakukan fun 

games ketika ada kegiatan MICE. Selain itu, taman di Hotel Harmoni 



89 

 

 

 

Garut juga bisa digunakan untuk kegiatan wedding yang berkonsepkan 

outdoor. 

 

Gambar 18 

Taman Hotel Harmoni Garut 

(Sumber: Dokumen Hotel Harmoni Garut) 

5. Ballroom 

Hotel Harmoni Garut merupakan salah satu hotel yang 

berkonsepkan modern minimalis yang ada di Garut. Hotel Harmoni Garut 

memiliki ballroom yang luas sehingga sangat mendukung untuk para 

pelaku bisnis baik perusahaan ataupun pemerintahan untuk melaksanakan 

kegiatan MICE di Hotel Harmoni Garut. Ukuran ballroom yang dimiliki 

oleh Hotel Harmoni Garut yaitu 30x20 m2 atau sekitar 600 m2 yang dapat 

menampung sampai 1200 orang. Untuk perusahaan ataupun pemerintahan 

yang akan melakukan rapat dengan jumlah anggota yang kecil bisa 

menggunakan meeting room yang disediakan oleh Hotel Harmoni Garut. 

Hotel Harmoni Garut menawarkan beberapa Meeting Package yaitu Half 

Day Meeting dengan harga Rp. 205.000/ pax/day include 1x coffee break 

dan 1x lunch/dinner, untuk paket yang kedua Full Day Meeting dengan 
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harga Rp. 290.000/ pax/day include 2x coffee break 1x lunch/dinner, paket 

ketiga One Day Meeting Rp. 420.000/ pax/day include 2x coffee break 1x 

lunch, 1x dinner. Sedangkan untuk Meeting Package yang menggunakan 

seluruh Ballroom Hotel Harmoni Garut menawarkan dengan harga Rp. 

1.120.000/day untuk Full Board Meeting dengan fasilitas yang diberikan 

deluxe room dengan single occupied, 2x coffee break, 1x lunch, 1x dinner. 

Untuk paket Half Board Meeting Hotel Harmoni Garut menawarkan 

dengan harga Rp. 555.000/day dengan fasilitas yang diberikan deluxe 

room dengan twin sharing, 1x coffee break, 1x lunch/dinner. Meeting 

Package selanjutnya yaitu Full Board Meeting dengan harga yang 

ditawarkan yaitu Rp. 850.000/day dengan fasilitas yang diberikan deluxe 

room dengan twin sharing, 2x coffee break, 1x lunch, 1x dinner. Semua 

Meeting Package tersebut sudah termasuk service charge and government 

tax, meeting room, 1 LCD projector, microphone, breakfast buffet for full 

board meeting, internet connection, standart sound system, mineral water 

and candy, notepad and pen,board maker. 

  
 

Gambar 19 

Ballroom Hotel Harmoni Garut 

(Sumber: Dokumen Hotel Harmoni Garut) 

: 
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6. Area Parkir 

Area parkir yang dimiliki oleh Hotel Harmoni Garut sangat luas 

serta dilengkapi keamanan closed circuit television (CCTV) di area parkir, 

selain CCTV terdapat security yang berjaga 24 jam sehingga akan 

memberikan rasa nyaman dan aman untuk tamu yang menginap di Hotel 

Harmoni Garut. 

Hotel Harmoni Garut memiliki area parkir yang luas sehingga akan 

sangat nyaman untuk pengunjung yang melaksanakan kegiatan MICE 

yang membawa kendaraan bisa parkir di area hotel. 

  

Gambar 20 

Area Parkir Hotel Harmoni Garut 

(Sumber: Dokumen Hotel Harmoni Garut) 

 

4.1.4 Pencapaian Hotel Harmoni Garut 

  Hotel Harmoni Garut yang mulai beroperasi dari bulan November 2018 

sudah banyak melaksanakan kegiatan khususnya dalam bidang MICE. Hasil 

observasi peneliti dilapangan bahwa di Hotel Harmoni Garut dalam satu bulan 

bisa melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan MICE sampai 28 kegiatan 

bahkan lebih. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu informan 

utama bapak Ageng Sutadireja yang menjabat sebagai General Manager di Hotel 

Harmoni Garut. 
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“Untuk saat ini beberapa pencapaian terbesar yang didapatkan oleh 

Hotel Harmoni Garut pada tahun 2018 sudah melaksanakan Eventl 

Wedding Garut Festival yang bekerjasama dengan komunitas wedding 

yang ada di Garut. Wedding Garut Festival merupakan salah satu event 

wedding terbesar yang dilaksanakan di Garut. Untuk pencapaian 

selanjutnya sebagai hotel baru yang ada di Garut Hotel Harmoni Garut 

bekerja sama dengan PT. Tama atau chocodot melaksanakan pemilihan 

Mojang Jajaka Jawabarat, dan Hotel Harmoni Garut menyediakan tempat 

karantina dan pemilihan Mojang Jajaka dari berbagai kabupaten yang 

ada di Jawa Barat” (wawancara dengan Bapak Ageng Sutadireja, 11 Mei 

2020). 

 

Dari hasil wawancara peneliti dengan bapak Ageng Sutadireja yang 

menerangkan sebetulnya banyak pencapaian lain dari Hotel Harmoni Garut, 

terlepas dari mengadakan event besar atau tidak, karena untuk ukuran hotel yang 

baru memulai operasi di tahun 2018, untuk dikenal oleh masyarakat Garut 

ataupun luar Garut bahwa Hotel Harmoni Garut merupakan salah satu hotel MICE 

yang ada di Garut itu sudah merupakan salah satu pencapaian terbaik untuk Hotel 

Harmoni Garut. 

4.1.5 Temuan Penelitian 

Dari hasil pengumpulan data dengan melakukan wawancara, observasi, 

dan studi pustaka peneliti menemukan beberapa temuan yang berkaitan dengan 

dengan strategi branding yang dilakukan oleh Hotel Harmoni Garut dalam 

membangun brand sebagai hotel yang memiliki produk MICE. Pada awal 

beroperasi sebetulnya Hotel Harmoni Garut belum menyasar kepada produk 

MICE, karena Hotel Harmoni Garut pada akhir pekan selalu penuh dengan tamu 

yang membawa keluarganya untuk menginap di Hotel Harmoni Garut. Namun 

manajemen Hotel Harmoni Garut melihat potensi dari fasilitas yang dimiliki 

seperti memiliki area parkir yang luas serta memiliki ballroom terbesar yang 
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dimiliki oleh hotel yang ada di Garut, maka manajemen Hotel Harmoni Garut 

menyasar ke tamu yang akan melaksanakan kegiatan MICE. Seperti halnya hasil 

wawancara peneliti dengan salah satu informan yaitu bapak Ageng Sutadireja 

beliau mengatakan 

“Hotel Harmoni Garut memiliki konsep modern minimalis hotel yang ada 

di Garut yang cocok untuk dijadikan hotel MICE terlebih dilengkapi 

dengan Ballroom yang besar berukuran 30x20 m2 atau luasnya sekitar 

600 m2 yang bisa menampung sampai 1200 orang, namun Hotel Harmoni 

Garut juga tidak melupakan tamu family yang berkunjung ke Hotel 

Harmoni Garut karena disini memiliki taman yang cukup luas serta 

menyediakan spot untuk berfoto tamu keluarga” (wawancara dengan 

bapak Ageng Sutadireja, 11 Mei 2020). 

 

Temuan peneliti yang selanjutnya berkaitan dengan strategi branding yang 

dibuat oleh departemen sales and marketing yang merangkap sebagai public 

relations. Hotel Harmoni Garut memiliki jadwal rutin yang sudah terjadwal untuk 

melakukan kegiatan branding seperti melakukan sales call (mendatangi langsung 

kepada calon konsumen), sales blitz, iklan di media sosial, iklan media elektronik 

dan konvensional. Hotel Harmoni Garut memiliki departemen sales and 

marketing yang sekaligus merangkap sebagai praktisi public relations memiliki 

tim khusus yang melakukan branding berkaitan dengan MICE, terdapat dua orang 

yang bertugas untuk memasarkan atau memperkenalkan produk MICE yang 

dimiliki oleh Hotel Harmoni Garut. Strategi sales call dirasa sangat efektif karena 

dengan sales call praktisi public relations bisa berkomunikasi secara langsung 

(face to face) dengan calon konsumen dan dengan sales call tidak hanya 

menunggu bola melainkan menjemput bola. Seperti yang dipaparkan oleh ibu 

Tina Trianika selaku sales and marketing manager beliau mengatakan 
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“Untuk strategi branding khusus MICE yang saat ini paling efektif adalah 

dengan menggunakan sales call atau kunjungan langsung ke calon 

costumer itu adalah startegi yang mengahasilkan feedback yang bagus 

untuk Hotel Harmoni. Karena Hotel Harmoni adalah hotel baru di Garut 

jadi jika hanya mengunggu saja tidak cukup” (wawancara dengan ibu 

Tina Trianika, 11 Mei 2020). 

 

Untuk menjalankan strategi branding dibutuhkan media untuk 

menyampaikan informasi kepada masyarakat dan calon konsumen. Pratksi public 

relations Hotel Harmoni Garut menggunakan media sosial sebagai media 

publikasi, branding, dan informasi. Media sosial yang digunakan oleh Hotel 

Harmoni Garut yaitu instagram, facebook, whatsapp. Hasil observasi peneliti 

pada media sosial yang digunakan oleh Hotel Harmoni Garut untuk memposting 

kegiatan yang dilaksanakan, termasuk kegiatan MICE yang dilaksanakan di Hotel 

Harmoni Garut. Selain memanfaatkan media sosial, Hotel Harmoni Garut juga 

melakukan media relations dengan beberapa media masa yang ada di Garut dan 

Jawa Barat. Media massa yang bekerjasama dengan Hotel Harmoni Garut 

diantaranya radio Reks Garut dan radio Medina, untuk media televisi Hotel 

Harmonni Garut bekerja sama dengan PJTV Bandung, sedangkan untuk media 

cetak Hotel Harmoni Garut bekerja sama dengan Radar Garut. Hotel Harmoni 

Garut juga bekerjasama dengan pihak travel agent seperti traveloka dan 

booking.com. Strategi branding yang sering dilakukan juga oleh Hotel Harmoni 

Garut untuk memperkenalkan fasilitas yang dimiliki salhsatunya dengan cara 

mengundang aktris instagram atau selebgram untuk menginap di Hotel Harmoni 

Garut untuk melakukan review tentang Hotel Harmoni Garut. Seperti yang 

dijelaskan oleh bagian Marketing Komunikasi kepad peneliti yaitu 



95 

 

 

 

“Media yang digunakan untuk publikasi pake whatssapp, instagram, 

facebook dan tidak hanya itu, kita juga butuh nih kayak selebgram jadi 

kita selalu mengajak mereka yuk nginap disini entar kita akan kasih tunjuk 

service yang diberikan oleh Hotel Harmoni seperti apa supaya yang 

mengikuti mereka tahu bahwa Hotel Harmoni Garut itu nyaman dan 

pelayanannya bagus” (wawancara dengan bapak Indrian Pratama, 14 

Maret 2020). 

 

Praktisi marketing komunikasi Hotel Harmoni Garut untuk melakukan 

branding di media sosial dengan membuat konten-konten yang bisa menarik 

perhatian masyarakat. Selain konten, praktisi marketing komunikasi Hotel 

Harmoni Garut juga membuat konten menu makanan yang dimiliki oleh Hotel 

Harmoni Garut yang dalam setiap minggunya akan memiliki menu unggulan 

untuk tamu hotel. 

Temuan lainnya yang dapat peneliti temukan dari strategi Hotel Harmoni 

Garut dalam membangun brand sebagai hotel MICE adalah dengan melakukan 

dengan cara melakukan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) dengan 

masyarakat sekitar yang ada di lingkungan Hotel Harmoni Garut  dengan bekerja 

sama dengan ketua RW untuk mlaksanakan kegiatan Posyandu yang dilaksanakan 

setiap bulan, serta jika memasuki pada bulan Ramadhan Hotel Harmoni Garut 

juga mengadakan buka bersama dengan mengundang warga yang ada di 

lingkungan Hotel Harmoni Garut serta mengundang anak yatim. Untuk kegiatan 

Corporate Social Responsibility (CSR) tahunan, Hotel Harmoni Garut rutin dalam 

enam bulan sekali dari tahun 2018 mengadakan kegiatan Donor darah yang 

bekerjasama dengan dinas kesehatan kabupaten Garut.  

“Untuk CSR sebagaimana sudah diamanatkan oleh pemerintah kita selalu 

ikut dalam kegiatan-kegiatan baik itu dengan masyarakat sekitar maupun 

dengan pihak pemerintah meskipun secara nominal belum terlalu besar 

karena hotelnya masih baru. Tiap bulan kita ada CSR bekerjasama 
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dengan RW yang ada dilokasi yaitu posyandu kemudian setiap ada 

kegiatan donor darah rutin dari tahun 2018, dan Alhamdulillah kemarin 

pada tahun 2020 dilakukan pada bulan Februari dan satu kali lagi nanti 

dibulan September” (wawancara dengan bapak Ageng Sutadireja, 11 Mei 

2020). 

 

Temuan peneliti dari hasil wawancara dan observasi yang berkaitan 

dengan startegi Hotel Harmoni Garut dalam membangun brand sebagai hotel 

yang mendukung kegiatan MICE yaitu Hotel Harmoni Garut untuk saat ini hotel 

di Garut yang memiliki Ballroom terbesar yaitu berukuran 30x20 m2 atau luasnya 

600 m2 yang bisa menampung sampai 1200 orang. Memiliki fasilitas Ballroom 

yang luas maka ini jadi salah satu daya jual Hotel Harmoni Garut kepada calon 

konsumen perusahaan dan pemerintahan yang ingin melaksanakan kegiatan MICE 

di Garut. Peneliti mengkonfirmasi kebenaran data tersebut dengan melakukan 

wawancara dengan bapak Ageng Sutadireja dan Ibu Tina Trianika beliau 

menjelaskan bahwa salah satu daya jual yang dimiliki oleh Hotel Harmoni Garut 

adalah Ballroom yang luas. 

“…selain membangun kamar dengan konsep modern minimalis kita juga 

menggarap ke MICE ke meeting, incetive, convention, saya buat satu 

ballroom yang paling besar, mungkin saat ini paling besar di Garut 

kurang lebih 600 m2 atau 30x20 m2 (wawancara dengan bapak Ageng 

Sutadireja, 11 Mei 2020). 

 

Penjelasan dari bapak Ageng Sutadireja menekankan bahwa Hotel 

Harmoni Garut adalah satu-satunya hotel yang memiliki Ballroom yang besar 

yang dapat mendukung untuk melaksanakan kegiatan MICE. 

“…yang menjadi keunggulan dari Hotel Harmoni selian viewnya 

langsung ke gunung Guntur, kemudian itu tadi Ballroom dengan kapasitas 

kurang lebih 1500 sampai dengan 1800 kita muat jadi orangpun 

mengetahui ada ballroom yang besar…karena memang untuk government 

untuk kapasita 500 samapi 600 orang itu jarang banget biasanya 

dilaksanakan di Garut, nah untuk saat ini jadinya kayak kementrian 
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seperti itu lebih welcome untuk melaksanakan kegiatan MICE di 

Garut”(wawancara dengan ibu Tina Trianika, 11 Mei 2020). 

 

Begitupun penjelasan yang diberikan oleh ibu Tina Trianika yang 

menjabat sebagai sales and marketing manager menerangkan bahwa untuk 

instansi pemerintahan dari luar Garut sekarang lebih terbuka untuk melaksanakan 

kegiatan MICE di Garut dan memilih Hotel Harmoni Garut sebagai tempat untuk 

pelaksanaannya karena memiliki ballroom yang luas. 

Temuan lainnya yang bisa temukan peneliti pada saat melakukan observasi 

kelapangan, Hotel Harmoni Garut memiliki are parkir yang luas sehingga akan 

terasa nyaman untuk tamu yang melaksanakan kegiatan MICE yang melibatkan 

banyak orang karena disediakan area parkir yang luas dan dilengkapi fasilitas 

keamanan CCTV dan security 24 jam.  

Hotel Harmoni Garut juga memiliki dua akses Lobby yaitu akses utama 

yaitu untuk tamu yang melakukan reservasi untuk menginap di Hotel Harmoni 

Garut. Sedangkan untuk tamu yang melaksanakan kegiatan MICE bisa masuk 

melalui akses pintu yang langsung menghubungkan ke area Ballroom. Hal 

tersebut bisa menggambarkan bahwa Hotel Harmoni Garut memang hotel yang 

menyasar kepada hotel MICE. Seperti yang dijelaskan oleh narasumber dalam 

penelitian ini yaitu bapak Dani Adiatma beliau menerangkan. 

“… ya untuk MICE cocok karena lobbynya terpisah antara lobby yang 

menginap dengan lobby orang yang mau masuk ke meeting room, emang 

harus seperti itu hotel MICE karena kalau bersatu itu mengganggu tamu 

yang datang untuk menginap biasa…”(wawancara dengan bapak Dani 

Adiatma, 14 Mei 2020). 
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Pada wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan narasumber, 

narasumber juga membandingkan dengan hotel MICE yang ada di daerah 

Panghegar Bandung, bahwa hotel MICE memang haru memiliki askes lobby yang 

terpisah antara akses tamu yang berkunjung untuk menginap dengan akses tamu 

yang datang untuk melaksanakan kegiatan MICE. 

Berdasarkan temuan peneliti dari hasil wawancara dengan informan dan 

narausmber, observasi dan studi pustaka terkait strategi Hotel Harmoni Garut 

dalam membangun brand sebagai produk MICE peneliti menemukan beberapa 

stragi yang dilakukan, selain strategi peneliti melihat dari hasil observasi 

dilapangan bahwa fasilitas yang dimiliki oleh Hotel Harmoni Garut sudah bisa 

mendukung untuk melaksanakan kegiatan MICE. Fasilitas yang dimiliki bisa juga 

dijadikan strategi Hotel Harmoni Garut dalam membangun brand sebagai salah 

satu hotel MICE yang ada di Garut. 

4.2 Pembahasan 

Pada bagian ini peneliti akan mempertegaskan bahasan penelitian 

berdasarkan hasil temuan yang di peroleh dari hasil wawancara, observasi di 

lapangan kemudian diperkuat oleh teori yang digunakan dalam penelitian ini. 

Pembahasan juga merupakan interpretasi peneliti mengenai hasil penelitian 

dengan analisis yang berkaitan dengan konsep yang telah dikaji. 

Penelitian ini menggunakan teori strategi branding public relations dalam 

membangun sebuah brand, dimana strategi merupakan serangkaian rancangan 

besar yang menggambarkan bagaimana sebuah perusahaan harus beroperasi untuk 

mencapai tujuannya (Hermawan, 2012:33). Dalam usaha untuk membangun 
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brand perusahaan yang bagus tentunya dibutuhkan strategi yang bagus. Dalam hal 

ini merupakan tugas dari praktisi public relations perusahaan melakukan 

komunikasi dua arah (two way communications), membangun dan membina 

hubungan baik dengan berbagai pihak stakeholder perusahaan. Branding 

dilakukan sebagai upaya untuk memperkenalkan serta membedakan salah satu 

produk yang dimiliki oleh perusahaan dengan perusahaan lainnya. Dalam 

melakukan strategi branding praktisi public relations membutuhkan kehadiran 

media sebagai alat komunikasi dengan masyarakat. Melalui pendekatan ini, 

peneliti akan mengungkapkan apa saja hal yang peneliti temukan dilapangan yang 

berkaitan dengan strategi Hotel Harmoni Garut dalam membangun brand sebagai 

produk MICE. 

Hasil penelitian yang peneliti dapatkan mengenai strategi Hotel Harmoni 

Garut dalam membangun brand sebagai hotel MICE yaitu dilakukan dengan 

membangun kepercayaan dengan stakeholder, melakukan komunikasi eksternal 

public relations, memilih media sebagai alat mengkomunikasikan kepada 

masyarakat serta kegiatan-kegiatan public relations yang dapat menciptakan 

branding terkait produk MICE yang dimiliki oleh Hotel Harmoni Garut. 

4.2.1 Membangun Kepercayaan dengan Stakeholder 

Dalam membangun brand Hotel Harmoni Garut sebagai hotel MICE 

yang dilakukan oleh praktisi public relations agar dikenal oleh masyarakat 

khususnya calon konsumen baik perusahaan, instansi pemerintahan dan 

individual dapat dilakukan dengan membangun rasa kepercayaan (trust) dimata 

stakeholdernya. Stakeholder adalah setiap kelompok yang berada di dalam 
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maupun diluar perusahaan yang mempunyai peran dalam menentukan 

keberhasilan suatu perusahaan (Rhenald, 1994:63). Kepercayaan dapat dibangun 

berlandaskan kredibilitas, integritas, kapabilitas serta dengan karakter individu 

dari semua sumber daya manusia yang ada di Hotel Harmoni Garut. Sebuah 

kepercayaan dibangun berdasarkan adanya interaksi antara individu satu dengan 

lainnya yang saling bertukan simbol pesan. Shingga dari pertukaran pesan 

tersebut menciptakan sebuah pemikiran dan rasa yang sama untuk berkomitmen. 

Dalam membangun kepercayaan dengan stakeholder pihak Hotel Harmoni Garut 

yang di jembatani oleh praktisi public relations melakukan komunikasi kepada 

calon konsumen dengan memberikan informasi fasilitas yang dimiliki oleh Hotel 

Harmoni Garut untuk memfasilitasi kegiatan MICE. 

Selain memberikan informasi tentang fasilitas yang dimiliki, praktisi 

public relations Hotel Harmoni Garut harus membangun brand image bahwa 

Hotel Harmoni Garut adalah hotel MICE. Brand image bisa dicerminkan dari 

bentuk postingan di media sosial yang dimiliki oleh Hotel Harmoni Garut. 

Adapun pernyataan yang diberikan dari praktisi public relations Hotel Harmoni 

Garut pada saat peneliti melakukan wawancara, praktisi public relations Hotel 

Harmoni Garut mengatakan bahwa 

“Sebenernya awal mulanya brand imagenya itu sih pengennya owner 

sendiri itu lebih ke family gitu ya. Cuman karena memang kita 

kelebihannya punya ballroom yang cukup memadai kapasitasnya cukup 

banyak, jadi akhirnya memang setelah berjalan cukup lama ini ternyata 

yang banyak diminati justru malah lebih ke MICE nya gitu… Dari 

bangunannyapun lebih ke MICE gitu” (wawancara dengan ibu Tina 

Trianika, 11 Mei 2020). 

 

 Dari keterangan yang diberikan oleh praktisi public relations Hotel 
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Harmoni Garut, brand image yang dibangun pada awalnya adalah hotel family 

namun ketika sudah berjalan ternyata untuk tamu family hanya ramai di akhir 

pekan, melihat hal tersebut parktisi public relations yang sekaligus sales and 

marketing memanfaatkan kesempatan ini dengan mengoptimalkan fasilitas yang 

dimiliki oleh Hotel Harmoni Garut yang memiliki ballroom serta area parkir 

yang luas maka untuk di hari biasa Hotel Harmoni Garut banyak menerima tamu 

dari pihak perusahaan maupun instansi pemerintahan yang ingin melaksanakan 

kegiatan MICE. Untuk di Garut sendiri sekitar 70% instansi pemerintahan yang 

melaksanakan kegiatan MICE di Hotel Harmoni Garut, sedangkan untuk 

perusahaan yang melaksanakan kegiatan MICE sekitar 25% dan sisanya adalah 

individual grup dan travel agent. 

 Keterangan tersebut diperjelas lagi oleh general manager Hotel Harmoni 

Garut, beliau mengatakan bahwa dari segi konsep bangunan sendiri memiliki 

konsep modern minimalis yang bisa membangun brand image Hotel Harmoni 

Garut adalah Hotel MICE. General manager Hotel Harmoni Garut menerangkan 

bahwa 

“Hotel Harmoni ini dikonsepnya adalah konsep modern minimalis 

artinya kita banyak membangun kamar-kamar yang atau tipe kamar yang 

berbedada seperti biasanya. Artinya kita coba pengen lebih menggarap 

dalam bisnis di MICE nya ya… di meeting, incentive, convention sama 

exhibiton. Makanya seperti tadi saya bilang bahwa kita lebih 

membangun MICE nya dikuatkan kita bangun satu ballroom yang 

memang bisa menampung semua kegiatan dengan skala orang besar 

kurang lebih seribu orang yang bisa masuk di dalam ballroom itu” 

(wawancara dengan bapak Ageng Sutadireja, 11 Mei 2020). 

 

 

Kekuatan utama yang dimiliki oleh Hotel Harmoni Garut untuk 

mendukung kegiatan konsumen yanga melaksanakan kegiatan MICE yaitu 
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fasilitas yang dimiliki oleh Hotel Harmoni Garut seperti memiliki ballroom yang 

luas, area parkir yang luas, fasilitas kamar yang lengkap, serta memiliki akses 

masuk lobby yang terpisah antara tamu yang akan menginap dengan tamu yang 

akan melaksanakan kegiatan MICE. 

Sebagai Hotel yang membangun brand sebagai hotel MICE peneliti 

melakukan wawancara dengan bapak Dani Adiatma sebagai narasumber dalam 

penelitian ini untuk dimintai tanggapan terkait Hotel Harmoni Garut sebagai 

Hotel MICE. Bapak Dani Adiatma ini salah satu praktisi pariwisata sekaligus 

tenaga pengajar di Fakultas Ekonomi jurusan Pariwisata di Universitas Garut, 

beliau memberikan tanggapan bahwa 

“Hotel Harmoni Garut ini kalau dilihat mungkin di Garut salah satu 

yang punya tempat meeting room yang cukup luas ya, ballroomnya 

luasdan parkirannya juga lumayan luas dibandingkan dengan hotel yang 

lain yang ada di  Garut. Kalau dilihat dari segi fasilitanya sudah 

mendukung untuk MICE ya, untuk meeting, incentive, conference sudah 

bisa disebut hotel MICE” (wawancara dengan bapak Dani Adiatma, 14 

Mei 2020). 

  

Dari pernyataan bapak Dani Adiatma selaku salah satu praktisi pariwisata 

yang seklaigus juga tenaga pengajar di jurusan pariwisata bahwa Hotel Harmoni 

Garut sudah bisa disebut hotel MICE dilihat dari segi bangunan, fasilitas yang 

dimiliki oleh Hotel Harmoni Garut untuk mendukung pelaksanaan kegiatan 

MICE. 
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Gambar 21 

Model membangun kepercayaan stakeholder 

(Sumber: Hasil temuan penelitian) 

 

4.2.2 Komunikasi Eksternal Public Relations 

Tebentuknya sebuah relasi dengan pihak eksternal diawali dengan adanya 

perencanaan dan pelaksanaan dalam membangun komunikasi eksternal. Publik 

eksternal perusahaan melingkupi masyarakat, konsumen, suplyer, komunitas, 

pemerintah, perusahaan, dan lingkungan sekitar. Fungsi dari praktisi public 

relations dalam sebuah perusahaan yaitu untuk menjadi penghubung anatara 

perusahaan dengan pihak eksternal. 

Menurut Effendi dalam Liliweri (2011), public relations merupakan salah 

satu fungsi manajemen yang tersusun dan berencana serta berkesinambungan 

diantara organisasi dan lembaga serta berupaya untuk membina saling 

pemahaman, berempati, dan saling mendukung dalam kegiatan perusahaan atau 

organisasi yang berhubungan dengan publik. 

Berdasarkan kutipan di atas terdapat beberapa poin penting terkait peran 

seorang praktisi public relations terhadap publik eksternalnya diantaranya yaitu 

melaksanakan fungsi manajemen perencanaan dalam membina pemahaman, 

Membangun Kepercayaan 

dengan stakeholder 

Berlandaskan kerdibilitas, 

integritas, kapabilitas dan 

karkter SDM 

Membangun brand image 

sebagai hotel MICE 
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berempati, dan saling mendukung dari publik eksternal dengan beberapa 

stakeholder yang berhubungan. Hotel Harmoni Garut melalui praktisi public 

relations yang sekaligus sebagai sales and marketing melakukan komunikasi 

eksternal dengan beberapa perencanaan dan strategi yang dilaksanakan langsung 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Sales Call  

Sales call adalah salah satu kegiatan yang dilakukan untuk 

mengunjungi client atau calon konsumen dengan membuat janji 

terlebih dahulu. Hotel Harmoni Garut sendiri melaksanakan 

komunikasi eksternal dengan melakukan sales call kepada calon 

konsumennya. Sales call dirasa cara paling efektif dalam melakukan 

komunikasi eksternal karena praktisi public relations Hotel Harmoni 

Garut yang sekaligus sales and marketing bisa bertemu secara 

langsung dengan calon konsumen untuk menawarkan dan 

memberikan informasi terkait fasilitas, harga, serta keunggulan yang 

dimiliki oleh Hotel Harmoni Garut kepada calon konsumen. Seperti 

yang peneliti temukan pada saat melakukan wawancara dengan ibu 

Tina Trianika beliau mengatakan bahwa sales call cara komunikasi 

eksternal yang paling efektif 

“…karena kalau hanya menggunakan by phone sebenarnya 

kurang efektif ya, apalagi tujuan utamanya adalah government 

atau enggak corporate, karena kita memperkenalkan dengan 

datang langsung bertemu dengan orang calon costumer secara 

personal itu akan lebih mengena ya, karena memperkenalkan 

produknya juga sertidaknya mereka lebih paham, kalau hanya by 

phone itukan atau hanya by whatsapp hanya lihat gambar kan 

kurang jelas, tapi kalau datang langsung setidaknya kita tahu 
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anggarannya berapa, kemudian rencana kegiatan mereka kapan, 

setidaknya kita bisa membantu meng arrange kegiatan apa saja 

yang akan mereka laksanakan di Hotel Harmoni” (wawancara 

dengan ibu Tina Trianika, 11 Mei 2020).   

 

Yang menjadi hal unik dalam melakukan komunikasi eksternal 

dengan cara sales call praktisi sales and marketing Hotel Harmoni 

Garut pada saat selesai melakukan sales call aka ada pemberian 

hadiah berupa makanan khas dari Garut contohnya dodol, kerupuk 

kulit, bakso aci dengan tujuan ketika para calon konsumen menikmati 

makanan tersebut mereka akan mengingat makanan tersebut 

diberikan oleh dari praktisi sales and marketing Hotel Harmoni Garut 

dan secara tidak langsung calon konsumen akan ingat terhadap Hotel 

Harmoni Garut. 

“Sebenarnya kalau dari tim sales harmoni satu yang agak 

nyeleneh sebenarnya dari kegiatan sales call ini kan memang 

agak susah ya masuk ke government, ke coporate. Apalgi 

corporate itu harus ada janji temu dulu nih berbeda dengan 

government, cuman ya gitu salah satu untuk menarik kita untuk 

bisa masuk ke corporate atau government salah satunya pertama 

kita bawa voucher gratis, voucher restaurant, selain itu kita bawa 

oleh-oleh dari garut misalnya dodol, kerupuk kulit, dan bakso aci 

dengan pemberian hal tersebut setidaknya saat mereka 

mengkonsumi oleh-oleh dari kita mereka ingat oh hotel harmoni, 

seperti itu…”(wawancara dengan ibu Tina Trianika, 11 Mei 

2020). 
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Gambar 22 

Sales Call Praktisi Sales & Marketing Hotel Harmoni Garut 

(Sumber: Dokumen Departemen Sales & Marketing Hotel 

Harmoni Garut) 

 

 

 

2. Sales Blitz 

Sales Blitz adalah salah satu kegiatan yang dilakukan untuk 

mengunjungi client atau calon konsumen dengan tidak membuat janji 

terlebih dahulu atau bisa bertemu di sebuah pameran dan sebagainya. 

Hotel Harmoni Garut juga dalam melakukan komunikasi eksternal 

dengan cara sales blitz yang dilakukan oleh praktisi public relations 

dan sales and marketing, biasanya sales blitz ini dilakukan di tempat 

keramayan yang dikunjungi oleh tim sales and marketing Hotel 

Harmoni Garut atau pada saat bertemu dengan kerabat secara tidak 

sengaja. 
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Gambar 23 

Sales Blitz Praktisi Sales & Marketing Hotel Harmoni Garut 

(Sumber: Dokumen Departemen Sales & Marketing Hotel 

Harmoni Garut) 

 

3. Marketing Komunikasi 

Marketing komunikasi adalah sebuah konsep dimana suatu 

perusahaan memfokuskan berbagai saluran komunikasi untuk 

mengirim pesan yang jelas, konsisten, dan meyakinkan berkenaan 

perusahaan dan produknya (Kotler dan Amstrong, 2004:24). Hotel 

Harmoni Garut memiliki seorang marketing komunikasi yang 

tergabung dalam departemen sales and marketing. Salah satu 

kegiatan komunikasi eksternal dilakukan juga oleh praktisi marketing 

komunikasi dengan cara mengelola media sosial yang dimiliki oleh 

Hotel Harmoni Garut. Komunikasi eksternal yang dilakukan melalui 

media sosial diantaranya dengan membuat postingan yang berkaitan 

dengan fasilitas, kegiatan, promosi harga menginap, acara peringatan 

dan sebagainya.  

Untuk membangun brand Hotel Harmoni Garut sebagai hotel 

MICE melalui media sosial, praktisi marketing komunikasi harus 



108 

 

 

 

memposting semua kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan MICE. 

Seperti yang di jelaskan oleh bapak Indrian Pratama kepada peneliti 

pada saat melakukan wawancara beliau mengatakan 

“…Untuk kegiatan seperti meeting yang dilakukan setiap 

government atau corporate cukup dari marketing komunikasi 

sendiri untuk meliput dan memposting ke media sosial” 

(wawancara dengan bapak Indrian Pratama, 14 Maret 2020). 

 

 Selain memposting semua kegiatan yang ada di Hotel Harmoni 

Garut, tugas dari seorang marketing komunikasi yaitu membuat 

konten-konten promosi yang sedang berlangsung di Hotel Harmoni 

Garut, karena banyak juga tamu hotel yang melakukan resevasi 

melalui aplikasi seperti traveloka, booking.com setelah melihat 

postingan di media sosial. Seperti yang di jelaskan oleh bapak Indrian 

Pratama kepada peneliti pada saat melakukan wawancara beliau 

mengatakan 

“Untuk masalah updatean dari instagram memang kita dari tim 

marketing sendiri yang memegang ataupun yang menghandle 

instagram, facebook dan media sosial lainnya”. 

“… jadi kita tidak hanya dari website saja, kita juga selalu 

membranding dan bekerja sama dengan travel agent kayak 

traveloka, booking.com dan sebagainya. Dan salah satunya tidak 

menutup kemungkinan tamu reservasi dan tau Hotel Harmoni tau 

dari sosial media, jadi kita selalu lebih fokus pada instagram dan 

facebook untuk media sosial sekarang” (wawancara dengan 

bapak Indrian Pratama, 14 Maret 2020). 

 

Dari hasil wawancara peneliti dengan bagian marketing 

komunikasi Hotel Harmoni Garut bahwa aktivitas komunikasi 

eksternal yang ada di media sosial semuanya adalah tanggung jawab 
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dari departemen marketing Hotel Harmoni Garut. 

   

Gambar 24 

Konten Marketing Komunikasi Hotel Harmoni Garut 

(Sumber: Dokumen Marketing Komunikasi Hotel Harmoni 

Garut) 

 

4. Corporate Social Responsibility (CSR) 

Corporate social responsibility adalah tanggung jawab 

perusahaan terhadap masyarakat atau komunitas yang ada di 

lingkungan luar sekitar perusahaan (Ardianto, 2009:264). Corporate 

social responsibility ini biasanya berupa kegiatan bakti sosial, donor 

darah, pengobatan gratis, dan kegiatan yang melibatkan lapisan 

masyarakat yang tinggal di lingkungan perusahaan. 

Kegiatan corporate social responsibility yang di lakukan oleh 

Hotel Harmoni Garut yaitu mengadakan kegiatan posyandu sebulan 

sekali bekerja sama dengan RW yang tinggal di lingkungan Hotel 

Harmoni Garut, selanjutnya kegiatan donor darah yang rutin 

dilakukan dua kali salam satu tahun bekerja sama dengan dinas 

kesehatan Garut, untuk memasuki bulan Ramadhan Hotel Harmoni 

Garut selalu mengadakan acara Buka bersama dengan anak yatim dan 
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warga sekitar yang tinggal di lingkungan Hotel Harmoni Garut. 

Seperti yang dijelaskan oleh General manager Hotel Harmoni Garut 

kepada peneliti pada saat wawancara, beliau mengatakan 

“Untuk CSR sebagaimana sudah diamanatkan oleh pemerintah 

kita selalu ikut dalam kegiatan-kegiatan baik itu dengan 

masyarakat sekitar maupun dengan pihak pemerintah meskipun 

secara nominal belum terlalu besar karena hotelnya masih baru. 

Tiap bulan kita ada CSR bekerjasama dengan RW yang ada 

dilokasi yaitu posyandu kemudian setiap ada kegiatan donor darah 

rutin dari tahun 2018, dan Alhamdulillah kemarin pada tahun 

2020 dilakukan pada bulan Februari dan satu kali lagi nanti 

dibulan September” (wawancara dengan bapak Ageng Sutadireja, 

11 Mei 2020). 

 

Bapak Ageng Sutadireja selaku General Manager Hotel Harmoni 

Garut menerangkan bahwa kegiatan corporate sosial responsibility 

(CSR) harus dilaksanakan, seperti yang sudah diamanatkan oleh 

pemerintah kepada setiap perusahaan. Meskipun secara nominal masih 

sedikit, setidaknya Hotel Harmoni Garut berusaha berbagi dengan 

masyarakat yang tinggal di lingkungan Hotel Harmoni Garut. 

     

Gambar 25 

Kegiatan CSR Donor Darah dan Buka Bersama Hotel 

Harmoni Garut 

(Sumber: Dokumen Hotel Harmoni Garut) 
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5. Media Relations 

Media relations merupakan hubungan yang dibina oleh praktisi 

public relations perusahaan dengan pihak media yang digunakan 

sebagai jembatann untuk mengadakan kerjasama yang positif dan 

saling menguntungkan. Media relations pada dasarnya berkenaan 

dengan pemberitaan informasi atau memberi tanggapan pada media 

pemberitaan atas nama organisasi (Iriantara, 2011:29). 

Hotel Harmoni Garut dalam melakukan komunikasi eksternal salah 

satunya dengan cara melakukan media relations. Praktisi public 

relations Hotel Harmoni Garut menjalin hubungan dengan beberapa 

pihak media baik dari media elektronik maupun dengan pihak media 

konvensional. Hotel Harmoni Garut melakukan media relations 

diantaranya dengan radio Reks Garut, Radio Medina, PJTV. 

Sedangkan untuk media cetak Hotel Harmoni Garut bekerja sama 

dengan Radar Garut. Seperti yang dijelaskan oleh ibu Tina Trianika 

pada saat wawancara dengan peneliti beliau mengatakan: 

“Untuk menjalankan strategi branding memang bekerjasama 

dengan media televisi, radio dan media sosial kita gencar promo 

disitu. Kalau untuk radionya di Garut itu dengan Radio Reks 

kemudian kalau untuk TV nya itu ada PJTV kemudian kemarin 

juga kerja sama dengan ANTV terus RCTI juga sempet seperti itu” 

(wawancara dengan ibu Tina Trianika, 11 Mei 2020). 

 

Selain menjalin hubungan dengan pihak media, Hotel Harmoni 

Garut dalam melakukan komunikasi eksternal bekerjasama dengan 

komunitas dan event organizer yang ada di kota Garut. Seperti yang 

di jelaskan oleh bapak Ageng Sutadireja pada saat wawancara dengan 
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peneliti beliau mengatakan: 

“Selain berkolaborasi dengan pihak media, baik media cetak 

ataupun radio Hotel Harmoni Garut berkolaborasi dengan event 

organizer yang ada di Garut, dengan organisasi ataupun 

kelompok yang ada di Garut, seperti dengan apa namanya KWG 

yah? Komunitas wedding Garut dimana kita juga pernah 

mengadakan salah satu event yang mungkin paling besar di 

Garut yaitu Garut wedding Festival” (wawancara dengan bapak 

Ageng Sutadireja, 11 Mei 2020). 

 

 
 

Gambar 26 

Kegiatan Talkshow bersama Radio Medina di Hotel Harmoni 

Garut 

(Sumber: Dokumen Hotel Harmoni Garut) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 27 

Model Komunikasi eksternal public relations 

(Sumber: Hasil temuan penelitian) 

Komunikasi eksternal 

public relations 

Sales call 

Sales blitz 

Marketing komunikasi 

CSR 

Media realyions 
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4.2.3 Penggunaan Media 

Penggunaan media sebagai sarana penyampaian pesan-pesan, aspirasi 

masyarakat, sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita atau informasi 

kepada masyarakat langsung secara luas. Media memiliki peranan yang ampuh 

dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat. Dalam melaksanakan 

kegiatan publikasi dan promosi Hotel Harmoni Garut menggunakan beberapa 

media yaitu sebagai berikut: 

1. Media Massa 

Media massa merupakan sarana publikasi yang memiliki kekuatan 

untuk mempengaruhi opini publik, sehingga mendukung terhadap 

kegiatan yang dilakukan oleh Hotel Harmoni Garut. Kegiatan 

branding yang dilakukan oleh praktisi public relations Hotel 

Harmoni Garut akan dengan mudah dan cepat tersampaikan informasi 

kepada masyarakat dan calon konsumen jika menggunakan media 

massa. Seperti yang di jelaskan oleh ibu Tina Trianika dan bapak 

Ageng Sutadireja kepada peneliti pada saat wawancara, mereka 

mengatakan: 

“Untuk menjalankan strategi branding memang bekerjasama 

dengan media televisi, radio dan media sosial kita gencar promo 

disitu. Kalau untuk radionya di Garut itu dengan Radio Reks 

kemudian kalau untuk TV nya itu ada PJTV kemudian kemarin 

juga kerja sama dengan ANTV terus RCTI juga sempet seperti itu” 

(wawancara dengan ibu Tina Trianika, 11 Mei 2020). 

 

“Kita menyadari bahwa Hotel Harmoni adalah oleh lokal, sebagai 

hotel lokal kita memang harus bagaimana sih hotel kita dikenal 

sama masyarakat Garut, Jawa barat ataupun Indonesia, ada 

beberapa hal strategi yang kita lakukan salah satunya 

berkolaborasi dengan pihak ketiga baik dengan media, baik itu 
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media cetak, media radio, ataupun dengan media elektronik 

lainnya. Kita ada sedang yang sudah bekerjasama, kalau dengan 

TV dengan PJTV Padjajaran Televisi, artinya mereka pernah 

shooting disini, kemudian kita pernah dengan MNC juga, 

kemudian ada juga  beberapa TV nasional lainya, kemudian 

terakhir kemarin ada TV ANTV yang mengadakan event di Garut, 

kalau dengan media radio kita bekerja sama sudah lama 

bekerjasama dengan Radio Reks ya, sama dengan Radio Medina. 

Jadi kita pernah beberapa kali bekerja sama dengan mereka kita 

pernah talkshow, dan kita juga promo-promo mengenai kegiatan 

dan fasilitas yang ada di hotel harmoni. Kalau untuk media cetak 

Koran kita kerjasama dengan Koran Rakyat Garut, kemudian dari 

Koran Logika juga, jadi kita bisa branding Hotel Harmoni di 

Koran tersebut” (wawancara dengan bapak Ageng Sutadireja, 11 

Mei 2020). 

 

Dari penjelasan pada saat wawancara dengan peneliti, Hotel 

Harmoni Garut bekerja sama dengan beberapa media yang ada di 

Garut dan di Bandung. Seperti yang dijelaskan oleh ibu Tina Trianika 

selaku sales and marketing manager dan merangkap sebagai public 

relations serta bapak Ageng Sutadireja yang menjabat sebagai 

General Manager di Hotel Harmoni Garut, mereka menjelaskan 

bahwa Hotel Harmoni Garut bekerja sama dengan beberapa media 

seperti Radio Reks, Radio Medina. Untuk media massa televisi Hotel 

Harmoni Garut bekerja sama dengan Padjajaran Televisi (PJTV) dan 

bahkan televisi nasional seperti MNC dan ANTV sudah pernah 

melakukan shooting di Hotel Harmoni Garut. Sedangkan untuk 

promosi di media radio, Hotel Harmoni Garut pernah melakukan 

kegiatan talkshow yang diadakan di Hotel Harmoni Garut bekerja 

sama dengan Radio Medina, dalam talkshow tersebut membahas 

seputas Hotel Harmoni Garut seperti fasilitas, kegiatan, dan promosi-



115 

 

 

 

promosi yang di jalankan. Untuk media cetak Hotel Harmoni Garut 

bekerja sama dengan Radar Garut dan Koran Logika, di Koran 

tersebut Hotel Harmoni Garut melakukan branding dengan cara 

memasang iklan. 

2. Publikasi Melalui Media Sosial 

Untuk mendapatkan benefit atau keuntungan yang lebih bagi 

Hotel Harmoni Garut serta untuk menjaga citra positif. Media lain 

yang digunakan oleh praktisi public relations Hotel Harmoni Garut 

adalah menggunakan media sosial. Komunikasi yang dibentuk dalam 

media sosial yaitu berupa publikasi yang bertujuan untuk 

mempublikasikan produk, fasilitas, event atau kegiatan MICE yang 

diselenggarakan di Hotel Harmoni Garut. Berikut publikasi Hotel 

Harmoni Garut melalui media sosial, diantaranya Instagram dan 

Facebook. Media sosial ini juga bertujuan untuk lebih mendekatkan 

dan menjalin komunikasi antara pihak Hotel Harmoni Garut dengan 

Masyarakat melalui kolom komentar dan Direct Message, serta untuk 

mempopulerkan nama Hotel Harmoni Garut di dunia Maya. 

1) Instagram 

Instagram adalah salah satu media sosial yang digunakan 

banyak orang, bahkan untuk saat ini instagram aplikasi sosial 

media yang paling popular di seluruh belahan dunia, termasuk di 

Indoensia. Instagram pada awal kemunculannya hanya berisikan 

foto-foto dan dilengkapi dengan caption dari foto tersebut. 
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Namun seiring berjalannya waktu, aplikasi instagram mengalami 

beberapa perubahan yang signifikan. Aplikasi instagram untuk 

sekarang selain bisa memposting foto, instagram juga bisa 

memposting video dengan durasi satu menit jika di posting di feed 

dan durasi sepuluh menit melalui menu instagram televisi 

(IGTV). Selain bisa memposting foto dan video, di aplikasi 

instagram juga disediakan menu instagram story yang bisa 

digunakan untuk memposting foto ataupun video durasi 15 detik 

dalam waktu 24 jam. Untuk pelaku bisnis, aplikasi instagram juga 

menyediakan untuk memasang iklan dan memberikan iformasi 

kepada masyarakat untuk akun bisnis akan memiliki tanda di 

bawah nickname akun tersebut.  

Hotel Harmoni Garut memanfaatkan media sosial instagram 

untuk salah satu media melakukan branding dan publikasi. Agar 

publik mengetahui segala promosi, aktivitas dan kegiatan yang 

dilaksanakan di Hotel Harmoni Garut praktisi public relations 

dan marketing communications selalu aktif dan 

menginformasikan di instagram melalui instagram story, live 

instagram, maupun memposting di menu feed. Untuk tamu hotel 

yang menginap dan memposting foto ketika berada di Hotel 

Harmoni Garut, praktisi public relations dan marketing 

communications akan melakukan repost foto yang menginap 

ataupun melaksanakan kegiatan di Hotel Harmoni Garut. 
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Gambar 28 

Akun Instagram Hotel Harmoni Garut 

(Sumber: Dokumen Hotel Harmoni Garut) 

 

2) Facebook 

Facebook merupakan salah satu media sosial yang paling 

diminati oleh semua kalangan masyarakat. Hal ini yang 

manfaatkan oleh praktisi public relations dan marketing 

communications Hotel Harmoni Garut untuk melakukan branding 

dengan cara mempublikasi fasiltas yang dimiliki oleh Hotel 

Harmoni Garut. Jika di instagram praktisi public relations dan 

marketing communications memposting hampir semua kegiatan 

yang dilaksanakan di Hotel Harmoni Garut, untuk postingan di 

facebook hanya memposting promosi dan fasilitas yang dimiliki, 

seperti postingan foto-foto kamar beserta fasilitasnya, foto kolam 

renang, taman dan price list untuk menginap dan melaksanakan 

kegiatan MICE di Hotel Harmoni Garut. 
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Gambar 29 

Akun Facebook Hotel Harmoni Garut 

(Sumber: Dokumen Hotel Harmoni Garut) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 30 

Model penggunaan Media 

(Sumber: Hasil temuan penelitian) 
 

Penggunaan Media 
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4.2.4 Bagan Kerangka Hasil Penelitian Strategi Hotel Harmoni Garut dalam Membangun Brand Sebagai Produk MICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teori Strategi Branding Public 

Relations 

 

Membangun Kepercayaan dengan 

Stakeholder: 

1. Membangun kepercayaan stakeholder 

berlandaskan kredibilitas, integritas, 

kapabilitas dan dengan karakter individu 

sumber daya manusia. 

2. Membangun brand image sebagai hotel 

MICE. 

 

  

Komunikasi Eksternal Public Relations: 

1. Sales call 

2. Sales blitz 

3. Marketing komunikasi 

4. Corporate Social Responsibility 

(CSR) 

5. Media relations 

Penggunaan Media: 

1. Media Massa: Radio, Televisi, Koran. 

2. Publikasi Melalui Media Sosial: 

Instagram, Facebook. 

  

Strategi Hotel Harmoni Garut dalam Membangun 

Brand sebagai Produk MICE 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pemaparan dan pembahasan penelitian yang telah dibahas 

tentang Strategi Hotel Harmoni Garut dalam Membangun brand sebagai Produk 

MICE. Hotel Harmoni Garut yang sudah dari awal memilki konsep hotel modern 

minimalis dengan di dukung fasilitas yang lengkap serta memiliki ballroom hotel 

yang saat ini paling besar di kota Garut maka sudah cocok untuk disebut hotel 

yang mendukung terhadap kegiatan MICE. Selain memiliki ballroom yang luas 

Hotel Harmoni Garut juga memiliki area parkir yang luas sehingga sangat 

nyaman untuk tamu yang melaksanakan kegiatan MICE dengan melibatkan 

banyak orang tidak khawatir dengan kendaraan yang digunakan. Selain 

membangun brand sebagai hotel MICE, di Hotel Harmoni Garut juga 

menyediakan fasilitas yang lengkap dan nyaman untuk tamu hotel yang 

menginap bersama keluarga. Hotel Harmoni Garut memiliki kolam renang dan 

kamar rendam pribadi dengan air hangat yang dialirkan langsung dari mata air 

gunung Guntur. Selain kolam renang, Hotel Harmoni Garut juga memiliki 

restaurant yang cukup luas dan nyaman serta memiliki taman dilengkapi dengan 

spot untuk berfoto keluarga yang berada di area Hotel Harmoni Garut. Upaya 

untuk memperkenalkan semua fasilitas yang dimiliki oleh Hotel Harmoni Garut 

praktisi public relations gencar untuk melakukan kegiatan branding  hal ini 

dibuktikan dengan dilakukannya strategi public relatios berikut ini. 
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Pertama, dengan membangun kepercayaan dengan stakeholder melalui 

membangun brand image dan membangun rasa kepercayaan (trust) dimata 

stakehodernya. Kepercayaan dapat dibangun berlandaskan kredibilitas, 

integritas, kapabilitas serta dengan karakter individu dari sumber daya manusia 

yang ada di Hotel Harmoni Garut. Sebuah kepercayaan yang di bangun oleh 

praktisi public relations Hotel Harmoni Garut dengan melakukan komunikasi 

dan interaksi dengan calon konsumen dengan memberikan informasi fasilitas 

yang dimiliki oleh Hotel Harmoni Garut untuk tamu yang akan menginap di 

Hotel Harmoni Garut maupun tamu yang akan melaksanakan kegiatan MICE. 

Kedua, dengan melakukan komunikasi eksternal public relations. 

Komunikasi eksternal public relations dilakukan dengan tujuan untuk 

membangun hubungan baik dengan masyarakat. Selain menbangun hubungan 

baik, tujuan lain dari dilakukannya komunikasi eksternal public relations yaitu 

untuk menjalankan strategi branding dan mengenalkan fasilitas yang dimiliki 

oleh Hotel Harmoni Garut kepada calon konsumen. Terdapat beberapa 

komunikasi eksternal public relations yang dilakukan oleh praktisi public 

relations Hotel Harmoni Garut diantaranya melakukan Sales Call, Sales Blitz, 

Marketing Komunikasi, Corporate Social Responsibility (CSR), dan Media 

Relations. Komunikasi eksternal public relations yang dilakukan oleh praktisi 

public relations Hotel Harmoni Garut bertujuan untuk memperkenalkan fasilitas 

dan membangun brand image sebagai hotel MICE. 

Ketiga, Penggunaan media sebagai sarana penyampaian pesan-pesan, aspirasi 

masyarakat, sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita atau informasi 
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kepada masyarakat langsung secara luas. Media memiliki peranan yang ampuh 

dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat. Hotel Harmoni Garut dalam 

melakukan strategi branding atau promosi menggunakan Media Massa dan 

Media Sosial. Media Massa yang digunakan oleh Hotel Harmoni Garut yaitu 

media televisi, radio, Koran. Sedangkan untuk publikasi di Media Sosial Hotel 

Harmoni Garut menggunakan Media Sosial Instagram dan Facebook. 

5.2 Saran 

5.2.1 Saran Teoretis 

Untuk peneliti selanjutnya dapat menggali lebih dalam lagi mengenai 

teori Strategi Branding Public Relations. Dalam penelitian teori Strategi 

Branding Public Relations, peneliti sarankan kepada para peneliti selanjutnya 

untuk lebih kritis dalam menuangkan hasil dan pembahasan dalam menggali dan 

mengungkapkan strategi Branding Public Relations yang ada didalam sebuah 

perusahaan, baik dalam penggunaan media publisitas, komunikasi eksternal yang 

dilakukan oleh praktisi Public Relations perusahaan, serta lebih menggali lebih 

dalam lagi tentang perencanaan strategi Branding Public Rellations yang akan 

dijalankan oleh perusahaan. 

5.2.2 Saran Praktis 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan untuk 

praktisi Public relations Hotel Harmoni Garut serta untuk masyarakat yang ingin 

mengetahui tentang Hotel Harmoni Garut, baik dari segi fasilitas, strategi 

branding, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Hotel Harmoni Garut dalam 

mebangun brand sebagai hotel MICE. Strategi yang susun dan dijalankan oleh 



123 

 

 

 

praktisi public relations dan manajemen Hotel Harmoni Garut sudah sangat 

bagus dalam membuat strategi branding dan direalisasikan dengan baik untuk 

membangun brand sebagai hotel MICE. Alangkah baiknya, Hotel Harmoni 

Garut membentuk departemen khusus public relations untuk membangun citra 

yang lebih baik, sehingga tidak tercampur antara strategi public relations dengan 

strategi sales and marketing. Dengan adanya departemen khusus public relations 

akan memiliki lebih banyak pariasi strategi dan program branding yang dimiliki 

oleh Hotel Harmoni Garut untuk lebih maju dan dikenal oleh masyarakat. 
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Lampiran 1. Pedoman Observasi  

Dalam pengamatan (Observasi) yang dilakukan adalah mengamati divisi 

Sales dan Marketing serta kegitatan MICE di Hotel Harmoni Garut. 

Tujuan: 

Untuk memperoleh informasi dan data mengenai strategi branding yang 

dilakukan oleh divisi Sales dan Marekting Hotel Harmoni Garut dalam 

membangun Brand Hotel Harmoni Garut sebagai produk MICE. 

Aspek yang diamati: 

1. Alamat/lokasi Hotel Harmoni Garut 

2. Lingkungan Hotel Harmoni Garut 

3. Unit kantor/ruang kerja divisi Sales dan Marketing Hotel Harmoni Garut 

4. Ruangan yang digunakan melaksanakan kegiatan MICE di Hotel Harmoni 

Garut 

5. Fasilitas yang dimiliki oleh Hotel Harmoni Garut 

6. Iklim komunikasi karyawan di Hotel Harmoni Garut 

7. Media Branding yang digunakan oleh Hotel Harmoni Garut 
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Lampiran 2. Pedoman Wawancara General Manager Hotel Harmoni Garut. 

Pedoman Wawancara 

Informan : Ageng Sutadireja 

Jabatan : General Mnager Hotel Harmoni Garut 

Pewawancara : Yudi Hidayatulloh 

Daftar Pertanyaan Informan General Manager: 

1. Sejak kapan anda bekerja di dunia perhotelan? 

2. Sejak kapan anda bekerja di Hotel Harmoni Garut? 

3. Ada berapa jumlah divisi dan karyawan di Hotel Harmoni Garut? 

4. Ada berapa jumlah kamar di Hotel Harmoni Garut? 

5. Ada berapa Tipe Kamar di Hotel Harmoni Garut? 

6. Apa perbedaan dan kesamaan dari setiap tipe kamar di Hotel Harmoni 

Garut? 

7. Fasilitas apa saja yang dimiliki oleh Hotel Harmoni Garut yang diberikan 

kepada konsumen? 

8. Bagaimana tanggapan anda tentang banyaknya Hotel yang ada di Garut, 

khusunya hotel yang berkonsepkan resort? Apakah ini menjadi peluang 

untuk Hotel Harmoni Garut untuk menjadikan Hotel yang mendukung 

kegiatan MICE? 

9. Adakah kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilakukan 

oleh Hotel Harmoni Garut? 

10. Strategi apa saja yang digunakan untuk membentuk Brand Hotel Harmoni 

Garut sebagai Hotel MICE? 

11. Siapakan yang membuat strategi Branding di Hotel Harmoni Garut? 

12. Media mana saja yang bekerjasama dengan Hotel Harmoni Garut? 
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13. Kurang lebih satu tahun beroperasi, prestasi apa yang sudah didapatkan 

oleh Hotel Harmoni Garut? 

14. Hasil siginifikan seperti apa yang di dapat Hotel Harmoni Garut dari 

adanya strategi Branding dan melakukan hubungan media tersebut? 
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Lampiran 3. Pedoman Wawancara Sales & Marketing Cordinator Hotel 

Harmoni Garut. 

Pedoman Wawancara 

Informan : Tina Trianika 

Jabatan : Sales & Marketing Cordinator Hotel Harmoni Garut 

Pewawancara : Yudi Hidayatulloh 

Daftar Pertanyaan Informan Sales & Marketing Cordinator: 

1. Sejak kapan anda bekerja di dunia perhotelan? 

2. Sejak kapan anda bekerja di Hotel Harmoni Garut? 

3. Bagaimana pendapat anda mengenai perkembangan industri MICE pada 

saat ini? 

4. Apa Brand Image Hotel Harmoni Garut yang diperkenalkan kepada 

konsumen? 

5. Jelaskan proses strategi Branding Public Relations Hotel Harmoni Garut? 

6. Strategi Branding apa saja yang dilakukan Hotel Harmoni Garut berkaitan 

dengan produk MICE? 

7. Mengapa memilih strategi Branding tersebut? 

8. Siapakah yang menjalankan strategi Branding di Hotel Harmoni Garut 

berkaitan dengan produk MICE? 

9. Siapakah yang menjadi target konsumen dalam pelaksanaan strategi 

Branding Public Relations tersebut? 

10. Bagaimana segmentasi dari konsumen Hotel Harmoni Garut? 

11. Sejak kapan strategi Branding Public Relations berkaitan dengan produk 

MICE dilaksanakan? 

12. Apa yang menjadi pembeda dengan Hotel lain yang ada di Garut terkait 

produk MICE yang dimiliki Hotel Harmoni Garut? 

13. Indikator apa yang digunakan oleh Hotel Harmoni Garut untuk 

mengetahui bahwa konsumen mengetahui tentang produk MICE yang ada 

di Hotel Harmoni Garut? 

14. Media apa saja yang digunakan Hotel Harmoni Garut dalam melakukan 

strategi Branding produk MICE? 
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15. Hasil signifikan dari adanya strategi Branding Public Relations Hotel 

Harmoni Garut terkait produk MICE yang dimiliki? 
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Lampiran 4. Pedoman Wawancara Marketing Communications Hotel 

Harmoni Garut. 

Pedoman Wawancara 

Informan : Indrian Pratama 

Jabatan : Marketing Communications Hotel Harmoni Garut 

Pewawancara : Yudi Hidayatulloh 

Daftar Pertanyaan Informan Marketing Communication: 

1. Sejak kapan anda bekerja di dunia perhotelan? 

2. Sejak kapan anda bekerja di Hotel Harmoni Garut? 

3. Bagaimana pendapat anda mengenai   perkermbangan industri MICE pada 

saat ini? 

4. Apa Brand Image Hotel Harmoni Garut yang diperkenalkan kepada 

konsumen? 

5. Siapakah yang membuat strategi Branding produk MICE di Hotel 

Harmoni Garut? 

6. Strategi Branding apa saja yang dilakukan Hotel Harmoni Garut berkaitan 

dengan produk MICE? 

7. Apa yang menjadi pembeda dengan Hotel lain yang ada di Garut terkait 

produk MICE yang dimiliki Hotel Harmoni Garut? 

8. Media apa saja yang digunakan Hotel Harmoni Garut dalam melakukan 

strategi Branding produk MICE? 

9. Media mana saja yang bekerjasama dengan Hotel Harmoni Garut? 

10. Konten apa saja yang dibuat Hotel Harmoni Garut untuk menarik pehatian 

konsumen? 

11. Hasil signifikan dari adanya strategi Branding Public Relations Hotel 

Harmoni Garut terkait produk MICE yang dimiliki? 
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Lampiran 5. Pedoman Wawancara Front Office Staff Hotel Harmoni Garut. 

Pedoman Wawancara 

Informan : Nita Nurlita 

Jabatan : Front Office Staff Hotel Harmoni Garut 

Pewawancara : Yudi Hidayatulloh 

Daftar Pertanyaan Informan Front Office: 

1. Sebagai Staff Hotel Harmoni Garut, apakah FO mengetahui strategi 

Branding yang dijalankan dalam memperkenalkan produk MICE Hotel 

Harmoni Garut? 

2. Bagaimana keterlibatan FO dalam menjalankan program kegiatan yang 

dilakukan dari strategi Branding produk MICE Hotel Harmoni Garut? 

3. Bagaimana tanggapan konsumen terhadap produk MICE yang dimiliki 

oleh Hotel Harmoni Garut? 

4. Sampai saat ini apa hasil yang signifikan terlihat dari adanya strategi 

Branding Public Relations terkait produk MICE Hotel Harmoni Garut? 
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Lampiran 6. Pedoman Wawancara Narasumber. 

Pedoman Wawancara 

Narasumber : Dani Adiatma 

Jabatan : Dosen Fakultas Ekonomi Prodi Pariwisata Universitas Garut 

Pewawancara : Yudi Hidayatulloh 

Daftar Pertanyaan Narasumber : 

1. Bagaimana tanggapan anda tentang banyaknya hotel yang ada di Garut, 

khusunya hotel yang berkonsep modern hotel yang mendukung kegiatan 

MICE? 

2. Apakah anda mengetahui adanya Hotel Harmoni di Garut? 

3. Menurut pandangan anda, Hotel Harmoni Garut hotel yang seperti apa? 

4. Dilihat dari postingan media sosial Instagram dan facebook Hotel 

Harmoni Garut banyak memposting kegiatan rapat, Bisakah Hotel 

Harmoni Garut disebut salah satu hotel yang membangun brand hotel 

yang mendukung untuk kegiatan MICE? 

5. Berdasarkan postingan di media sosial instagram dan facebook yang 

banyak memposting kegiatan rapat dan kegiatan, sudah pantaskan Hotel 

Harmoni Garut disebut sebagai hotel MICE? 

6. Sebagai tenaga pengajar di jurusan pariwisata di Garut, apakah hotel 

Harmoni Garut sudah baik dalam segi branding hotel baru ke masyarakat? 

Berdasarkan ilmu pariwisata. 

7. Berdasarkan hasil observasi peneliti, kegiatan promosi atau branding yang 

dilakukan oleh praktisi public relations Hotel Harmoni Garut adalah 

dengan cara melakukan sales call atau datang langsung kepada calon 

konsumen, bagaimana tanggapan anda tentang hal tersebut? 

8. Dengan banyaknya kegiatan seperti rapat, gathering, pameran di Hotel 

Harmoni Garut, menurut anda apakah sudah cukup untuk Hotel Harmoni 

Garut sebagai hotel MICE? 
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Lampiran 7. Transkip Wawancara 

Transkip Wawancara 

Informan : Ageng Sutadireja 

Jabatan : General Mnager Hotel Harmoni Garut 

Pewawancara : Yudi Hidayatulloh 

1. Sejak kapan anda bekerja di dunia perhotelan? 

Jawab:  

Saya masuk ke perhotelan dari tahun 2000 jadi setelah saya lulus kuliah 

dan juga kebetulan saya kuliah di perhotelan ya, passion saya juga di 

perhotelan jadi begitu lulus Alhamdulillah saya sudah bekerja. Pertama 

kerja di Anyer Resort Alta Marbella. Ada beberapa tempat mungkin ini 

kalau di Hotel Harmoni adalah tempat properti yang ke tiga belas yang 

saya pernah gabung, kurang lebih tiga belas. 

2. Sejak kapan anda bekerja di Hotel Harmoni Garut? 

Jawab: 

Saya masuk Hotel Harmoni dari awal bulan Februari tahun 2018. Jadi 

mungkin sekarang udah hampir dua tahun lebih ya. Ini sudah dalam 

pembangunan kurang lebih 80% saya masuk, jadi sudah mulai setup 

kebutuhan tenaga kerja, kemudian kebutuhan di kamar, restaurant dan lain 

lain. Jadi fasilitas apa yang nanti akan di bangun di Hotel Harmoni, jadi 

saya masuk kondisi bangunan sudah 70-80%. 

3. Ada berapa jumlah divisi dan karyawan di Hotel Harmoni Garut? 

Jawab:  

Total di karyawan kita ada 68 orang, tapi ada beberapa karyawan kontrak 

kita ada kurang lebih ada 40 orang, kemudian selebihnya dari daily worker 

beberapa karyawan yang ada di beberapa departemen yang membutuhkan 

seperti di housekeeping dan di FB, totalnya 68 diluar security dan diluar 

petugas parkir, kalau mereka itu kita ambil dari outsorthing atau dari 
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yayasan. Kalau untuk divisi sendiri di Harmoni ada dari front office, house 

keeping, ada FB produk dan FB service, ada marketing, akunting, HRD, 

enginering, kurang lebih ada delapan departemen yang ada di Hotel 

Harmoni. 

4. Ada berapa jumlah kamar di Hotel Harmoni Garut? 

Jawab: 

Total di kamar kita ada 101 kamar. Terbagi dalam lima kategori atau tipe 

jenis kamar ya, ada dari deluxe, kemudian diatas deluxe ada junior suite, 

kemudian diatas junior suite kita ada namanya honeymoon suite, 

kemudian diatas honeymoon ada executive suite, dan ada family. 

5. Ada berapa Tipe Kamar di Hotel Harmoni Garut? 

Jawab: 

Total di kamar kita ada 101 kamar. terbagi dalam lima kategori atau tipe 

jenis kamar ya, ada dari deluxe, kemudian diatas deluxe ada junior suite, 

kemudian diatas junior suite kita ada namanya honeymoon suite, 

kemudian diatas honeymoon ada executive suite, dan ada family 

6. Apa perbedaan dan kesamaan dari setiap tipe kamar di Hotel Harmoni 

Garut? 

Jawab: 

Kalau perbedaanya yang pertama dilihat dari luas kamar ya, artinya luas 

kamarnya berbeda deluxe itu kurang lebih 20-22 m2 kemudian dari 

fasilitas di kamarnya, kalau deluxe kita standar ya ada tempat tidur 

kemudian kamar mandi bentuknya shower. Kemudian diatasnya ada junior 

suite luasnya kurang lebih 34-36 m2 dan kamar mandinya dilengkapi 

dengan bathtub. Kemudian honeymoon, honeymoon lebih luas lagi 42 m2 

kamar mandinya ada dua bathtub sama shower, honeymoon juga letaknya 

dibawah ya di areal sejejar dengan lobby atau dekat dengan kolam renang. 
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Kemudian ada executive suite, exexcutive suite itu terdiri dari dua kamar 

yang digabungkan menjadi satu unit, nah itu satu kamar utamanya ukura 

kurang lebih 36-38 m2 kamar mandinya bathtub, kemudian kamar 

keduanya cuman 18 m2 kamar mandinya shower. Terkahir kita punya 

family, family suite itu secara letak ada dibawah tapi dia mempunyai dua 

tempat tidur, artinya kayak ada dua lantai. 

7. Fasilitas apa saja yang dimiliki oleh Hotel Harmoni Garut yang diberikan 

kepada konsumen? 

Jawab: 

Kalau Harmoni kita mengusung konsep kamarnya modern minimalis ya, 

kemudian untuk mengakomodir kebutuhan-kebutuhan tamu-tamu kami, 

kita siapkan ada restaurant, kemudian juga ada kolam renang, kebetulan 

kita letaknya di daerah cipanas ya yang memang terkenal dengan air 

panasnya kita juga siapkan kolam renangnya air hangat, ada juga kamar 

rendam pribadi ada lima unit yang kita bangun terus kita juga siapkan 

jakuji untuk tamu-tamu yang pengen relaksasi. Selain itu kita juga 

menggarap ke MICE, ke meeting, insentive, conventions, kita buat satu 

ballroom yang paling besar, mungkin saat ini paling besar di Garut kurang 

lebih 600 m2 atau 20x30 m. 

8. Bagaimana tanggapan anda tentang banyaknya Hotel yang ada di Garut, 

khusunya hotel yang berkonsepkan resort? Apakah ini menjadi peluang 

untuk Hotel Harmoni Garut untuk menjadikan Hotel yang mendukung 

kegiatan MICE? 

Jawab: 

Iyaa kita sengaja memang harmoni dikonsepnya adalah konsep yang tadi 

saya bilang adalah konsep modern minimalis, artinya kami lebih banyak 

bangun kamar-kamar yang tipe kamar yang berbeda dari hotel biasanya. 

Artinya kita ingin mencoba menggarap dalam bisnis di MICE nya ya, di 

meeting ataupun insentive, conventions sama exsibisi. Makanya tadi saya 
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bilang bahwa kita lebih membangun MICE nya di kuatkan, kita bangun 

satu ballroom yang memang bisa menampung seluruh kegiatan dengan 

skala orang besar, kurang lebih sampai seribu orang bisa masuk di dalam 

ballroom itu. Memang kalau di banding dengan ada hotel-hotel 

sebelumnya yang ada di Garut kan memang mereka lebih mengandalkan 

konsep resort, kita pengen ternyata di Garut juga banyak permintaan untuk 

meeting dengan kapasitas ruangan meeting yang lebih besar, makanya kita 

coba masuk kesana, setahu saya memang sebelumnya belum ada hotel 

yang memiliki ballroom yang besar yang bisa menampung banyak orang 

untuk meeting di hotel di kota Garut, makanya kita coba masuk kesana. 

9. Adakah kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilakukan 

oleh Hotel Harmoni Garut? 

Jawab: 

Untuk CSR sebagaimana memang sudah di amanatkan oleh pemerintah 

kita selalu ikut dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan langsung baik 

dengan warga sekitar atapun dengan pemerintah, meskipun secara nominal 

belum terlalu besar karena kita memang hotelnya masih baru. Tiap bulan 

kita ada CSR kerjasama dengan pak RW yang ada di lokasi, yaitu 

posyandu ya kemudian kita juga mengadakan donor darah, donor darah 

kita selalu ada tiap enam bulan sekali, rutin gitu dari tahun 2018 

alhamdulilah kemarin untuk tahun 2020 di bulan Februari dan mungkin 

Insya Allah sekali lagi di bulan September, kemudian juga sama seperti 

yang lainnya kalau memasuki bulan Ramadhan kita juga suka ada bagi-

bagi takjil kemudian mengundang warga sekitar dan anak yatim piatu 

untuk berbuka puasa di hotel, dan juga diberikan semacam bingkisan buat 

anak-anak tersebut. 

10. Strategi apa saja yang digunakan untuk membentuk Brand Hotel Harmoni 

Garut sebagai Hotel MICE? 

Jawab:  
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Kita menyadari bahwa Hotel Harmoni ini adalah hotel lokal ya, 

sebenarnya kita juga sudah ada di Tasik, dan Hotel Harmoni Garutnya 

adalah properti yang kedua dengan brand yang sama Hotel Harmoni. 

Sebagai hotel lokal kita memang harus bagaimanasih supaya hotel kita 

dikenal sama masyarakat Garut dan Jawa Barat ataupun Indonesia, ada 

beberapa startegi yang kita lakukan sebelum buka kita mencoba dengan 

tim marketing membuat tim marketing komunikasi, dimana dia bertugas 

mengelola sosial media yang ada di Hotel Harmoni Garut, baik itu sosial 

media Facebook, Instagram dan lain lain. Selain untuk memberitahukan 

kepada masyarakat tentang kegiatan dan fasilitas yang ada di Hotel 

Harmoni Garut selian itu kita ada berkolaborasi dengan tim yang ada di 

Hotel Harmoni Tasik kita ada mengadakan sales visit, sales call, kemudian 

sebar flyer, layering ke perusahaan ataupun ke instansi yang ada di kota 

Garut maupun yang ada di Jawa Barat, artinya kita memperkenalkan 

bahwa di Garut sudah ada Hotel Harmoni dengan kapasitas 101 kamar dan 

memiliki ruangan ballroom yang besar. Kemudian kita juga berkolaborasi 

dengan even organizer yang ada di Garut, dengan organisasi ataupun 

dengan kelompok-kelompok yang ada di Garut, seperti dengan KWG 

komunitas wedding Garut dimana kita juga pernah mengadakan salah satu 

event yang mungkin paling besar di Garut adalah wedding event pertama 

yang ada di Garut. Kemudian kita tidak lupa selalu berkolaborasi degan 

pihak ketiga baik dengan pihak media baik itu media cetak, radio, atupun 

elektronik, dan kita juga menjaga relasi dengan pihak-pihak terkait.  

11. Siapakan yang membuat strategi Branding di Hotel Harmoni Garut? 

Jawab:  

Kalau untuk branding kita ada, salah satunya masih berada di divisi 

marketing yaitu marketing communications atau markom ya, bekerjasama 

dengan media, beliau yang tugasnya adalah mencoba memperkenalkan 

Harmoni kepada masyarakat, jadi tugasnya markom berkolaborasi dengan 

menciptakan desain-desain dan juga supaya Hotel Harmoni dikenal. 
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12. Media mana saja yang bekerjasama dengan Hotel Harmoni Garut? 

Jawab:  

Ada beberapa media yang bekerjasama, kalau dengan TV kita dengan 

PJTV padjajaran televisi artinya mereka pernah shooting disini city tour 

ya, jadi mengangkat tentang Garut dan Hotel Harmoni, kemudian kita 

pernah dengan MNC juga, kemudian ada beberapa TV nasional seperti 

MNC, ANTV yang mengadakan event di Garut dan actrist dan kru 

karyawannya menginap di Hotel Harmoni. Kalau dengan media radio kita 

sudah lama bekerjasama dengan Radio Reks dengan Radio Medina, jadi 

kita pernah beberapa kali bekerjasama dengan mereka kita talkshow juga 

promo-promo mengenai kegiatan, fasilitas yang ada di Hotel Harmoni. 

Kalau untuk Koran kita kerjasama dengan Koran Rakyat Garut kemudian 

dari Koran logika, jadi kita bisa branding dari Hotel Harmoni di Koran 

tersebut. 

13. Kurang lebih satu tahun beroperasi, prestasi apa yang sudah didapatkan 

oleh Hotel Harmoni Garut? 

Jawab: 

Ada beberapa event besar yang kita selenggarakan di Garut seperti pada 

tahun 2018 Hotel Harmoni Garut bekerjasama dengan PT. Tama atau 

Chocodot mengadakan pemilihan Mojang Jajaka Jawa Barat dan Hotel 

Harmoni Garut menyediakan tempat untuk karantina untuk peserta 

perwakilan dari setiap kabupaten. Selain mojang jajaka, Hotel Harmoni 

Garut juga pernah mengadakan Festival Wedding Garut bekerjasama 

dengan komunitas wedding Garut, dan Alhamdulillah acaranya lancar. 

14. Hasil siginifikan seperti apa yang di dapat Hotel Harmoni Garut dari 

adanya strategi Branding dan melakukan hubungan media tersebut? 

Jawab: 
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Dari branding ini selama dua tahun kami berdiri ya Alhamdulillah untuk 

dikawasan Garut sendiri ya mungkin kita sudah hampir dikenal sama 

masyarakat Garut, kemudian juga persepsi di masyarakat juga bahwa kita 

di Harmoni adalah mempunyai ruangan ballroom yang paling besar di 

Garut untuk sementara ini, jadi memang kalau ada meeting dari pihak 

swasta ataupun instansi pemerintahan yang ingin melaksanakan meeting 

lebih dari 500 orang pasti mereka mengarahkannya ke Harmoni dan juga 

bagi keluarga yang mau menikahkan anaknya pasti ke Harmoni karena 

mereka sudah tau bahwa kita ballroomnya paling besar. Selain itu hasil 

dari branding itu bisa menaikan tingkat hunian di Hotel Harmoni, ya 

artinya dari tahun 2018 sampai sekarang grafik kita tingkat hunian kita 

cukup signifikan naik, baik yang menginap ataupun yang melakukan 

kegiatan di ballroom. 
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Lampiran 8. Transkip Wawancara 

Transkip Wawancara 

Informan : Tina Trianika 

Jabatan : Sales & Marketing Cordinator Hotel Harmoni Garut 

Pewawancara : Yudi Hidayatulloh 

1. Sejak kapan anda bekerja di dunia perhotelan? 

Jawab: 

Sebelumnya bekerjanya masih di daerah sini juga itu sekitar 2007 masuk 

akhir tahun, itu masih training selama tiga bulan tapi belum di marketing, 

kalau di marketingnya sekitar 2009. Kalau 2008 saya masih di resto kalau 

gak salah. Jadi saya memulai karir di perhotelan dari 2007 atau awal 2008. 

2. Sejak kapan anda bekerja di Hotel Harmoni Garut? 

Jawab: 

Ke Hotel Harmoni Begabung sekitar 2018, jadi pas awal berdiri pas pra 

opening sudah gabung di sini. 

3. Bagaimana pendapat anda mengenai perkembangan industri MICE pada 

saat ini? 

Jawab: 

Kalau menurut saya sangat signifikan, terutama apalagi yang tujuannya 

khusus ke Garut, karena MICE ini lebih di dominasi sama yang namanya 

Government gitu, nah kebetulan untuk di daerah Garut sendiri untuk 

MICE nya hanya beberapa hotel yang bisa menampung MICE cukup 

banyak gitu ya, sementara permintaan dari luar seperi government, 

corporate untuk mengadakan MICE ini cukup banyak, jadi sebenenya 

Garut ini salah satu tujuan untuk MICE nya sendiri untuk di periangan 

timur sebenernya Garut adalah salah satu pilihan yang utama gitu. 

4. Apa Brand Image Hotel Harmoni Garut yang diperkenalkan kepada 

konsumen? 

Jawab:  

Sebenarnya awal mula hotelnya di brand image yang di inginkan oleh 

ownernya lebih ke family, cuman karena memang kita kelebihannya punya 
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ballroom cukup memadai, kapasitasnya cukup banyak jadi akhirnya 

memang sudah berjalan cukup lama ini ternyata yang banyak diminati 

justru lebih ke MICE nya gitu, dari bangunannyapun lebih ke MICE gitu. 

Kalau menurut saya sesuai pengalaman, Hotel Harmoni Garut lebih ke 

MICE, tapi memang tidak dipungkiri juga untuk di weekend gitu ya 

kebanyakan tamu family yang datang, tapi karenakan weekend ini hanya 

sabtu dan minggu ya, sementara untuk mengisi kekosongan dari senin 

sampai jumat yaitu di isinya dengan MICE, jadi di dominasi dengan 

MICE. 

5. Jelaskan proses strategi Branding Public Relations Hotel Harmoni Garut? 

Jawab: 

Untuk strategi ini khusus MICE kebetulan kita punya tim, saya punya tim 

ada dua orang ya, ini khusus bergerak di MICE nya. Untuk strateginya 

sebelum ada Covid-19 ini sebenernya kita itu sudah terjadwal yang 

namanya sales call, atau enggak sales blitz itu adalah salah satu strategi, 

karena masing-masing sales juga mempunyai database masing-masing ya 

dari sebelumnya mungkin dari tempat kerja sebelumnya mereka sudah 

mempunyai database dan itu yang kita poles sebenarnya. Cuman untuk 

saat ini yang paling efektif itu yang namanya sales call atau kunjungan 

lansung ke calon costumer itu adalah salah satu strategi yang memang 

menghasilkan feedback yang bagus untuk Hotel Harmoni gitu. Jadi kami 

strateginya menjemput bola, karena kalau hanya menunggu saja apalagi 

dengan Hotel Harmoni yang baru di Garut, jadi kalau hanya menunggu 

saja kayaknya gak cukup gitu ya. 

6. Strategi Branding apa saja yang dilakukan Hotel Harmoni Garut berkaitan 

dengan produk MICE? 

Jawab: 

Untuk strateginya sebelum ada Covid-19 ini sebenernya kita itu sudah 

terjadwal yang namanya sales call, atau enggak sales blitz itu adalah salah 

satu strategi, karena masing-masing sales juga mempunyai database 
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masing-masing ya dari sebelumnya mungkin dari tempat kerja sebelumnya 

mereka sudah mempunyai database dan itu yang kita poles sebenarnya. 

7. Mengapa memilih strategi Branding tersebut? 

Jawab:  

Karena kalau hanya by phone sebenarnya kurang efektif ya, apalagi tujuan 

utamanya adalah government atau enggak corporate, karena kita 

memperkenalkan kalau datang langsung gitu yah, bertemu dengan orang 

calon costumer secara personal itukan lebih mengena, karena 

memperkenalkan produknya juga stidaknya mereka lebih paham, kalau 

hanya by phone atau by WA itu hanya liat gambar kurang ini ya, tapi 

kalau daang langsung setidaknya kita tahu anggarannya berapa, kemudian 

rencana kegiatan mereka itu kapan, setidaknya kita bisa membantu untuk 

menarange kegiatan apa saja yang mereka akan laksanakan di Hotel 

Harmoni seperti itu. 

8. Siapakah yang menjalankan strategi Branding di Hotel Harmoni Garut 

berkaitan dengan produk MICE? 

Jawab: 

Kalau dari tim marketing memang itu adalah tujuan utamanya itu, kita 

memasarkan lebih ke MICE nya atau lebih ke Grupnya gitu ya. Namun 

disinipun di Hotel Harmoni untuk semua divisi diwajibkan untuk 

mempromosikan Hotel Harmoni, cuman tetap nanti bertumpu terakhir ada 

di marketing seperti itu, jadi mereka hanya memasarkan saja cuman 

apabila memang ada yang deal itu sama marketing. 

9. Siapakah yang menjadi target konsumen dalam pelaksanaan strategi 

Branding Public Relations tersebut? 

Jawab: 

Awal pertama dibangunnya Harmoni itu pengennya lebih ke corporate ya, 

cuman dengan berjalannya waktu sama pengalaman ternyata memang di 

Garut ini khusunya Garut ya banyaknya malah government, government 

sekitar 70 % segmentasinya, sementara untuk corporate hanya di 20 % 

sementara 10 % nya lagi ada di travel agent. 
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10. Bagaimana segmentasi dari konsumen Hotel Harmoni Garut? 

Jawab: 

Awal pertama dibangunnya Harmoni itu pengennya lebih ke corporate ya, 

cuman dengan berjalannya waktu sama pengalaman ternyata memang di 

Garut ini khusunya Garut ya banyaknya malah government, government 

sekitar 70 % segmentasinya, sementara untuk corporate hanya di 20 % 

sementara 10 % nya lagi ada di travel agent. 

11. Sejak kapan strategi Branding Public Relations berkaitan dengan produk 

MICE dilaksanakan? 

Jawab: 

Sebenarnya dari awal juga sudah banyak yang lebih tertarik ke MICE nya, 

karena mungkin salah satunya gitu karena kita punya ballroom yang cukup 

besar ya, itukan salah satu yang menarik orang datang ke Harmoni melihat 

ballroom besar otomatis kan mereka lebih tertarik kesitu. Jadi dari 

awalpun kita juga memperkenalkan Hotel Harmoni salah satu 

keunggulannya yaitu dengan MICE nya, karena kita mempunyai ballroom 

yang besar. 

12. Apa yang menjadi pembeda dengan Hotel lain yang ada di Garut terkait 

produk MICE yang dimiliki Hotel Harmoni Garut? 

Jawab: 

Yang pertama kitakan masih baru ya, otomatis orang yang datang ke 

Harmoni lebih tertarik oh tenyata di Garut ini ada hotel yang cukup besar 

dengan fasilitas yang lengkap. Kemudian dari segi view kita memang 

lokasinya cukup enak karena viewnya langsung ke gunung Guntur seperti 

itu. Kemudian yang ketiga juga itu tadi ballroom ya dengan kapasitas 

kurang lebih seribu lima ratus sampai seribu delapan ratus kita muat, jadi 

orangpun berpendapat di Garut ada ya ballroom yang besar, Karena 

memang untuk government kapasitas lima ratus samapi enam ratus orang 

itu jarang banget biasanya dilaksanakan di Garut, nah untuk saat ini 

jadinya kayak kementrian seperti itu juga mereka lebih welcome gitukan 
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dan lebih antusian juga untuk datang ke Garut, biasanya kalau ngadain 

acara kayak gitu lebih ke Bandung. 

13. Indikator apa yang digunakan oleh Hotel Harmoni Garut untuk 

mengetahui bahwa konsumen mengetahui tentang produk MICE yang ada 

di Hotel Harmoni Garut? 

Jawab: 

Sejauh ini sih memang peran media sosial cukup bagus, nah untuk 

menjangkau hal seperti itu kerjasama dengan yang namanya media seperti 

televisi atau dengan radio dan media sosial memang kita gencar untuk 

promo disitu. 

14. Media apa saja yang digunakan Hotel Harmoni Garut dalam melakukan 

strategi Branding produk MICE? 

Jawab:  

Kalau untuk radionya di Garut itu dengan Radio Reks atau kalau dengan 

TV nya itu ada PJTV kemudian kemarin bekerjasama dengan ANTV terus 

RCTI juga sempat seperti itu. Kalau media sosialnya itu instagram 

kemudian Whatsapp ya dan facebook. 

15. Hasil signifikan dari adanya strategi Branding Public Relations Hotel 

Harmoni Garut terkait produk MICE yang dimiliki? 

Jawab:  

Hasilnya cukup signifikan, cuman tetap dari beberapa branding misalnya 

dari media sosial, media cetak, televisi, kalau menurut kita tim sales 

memang yang paling bagus itu lebih ke komunikasi antar personal antara 

konsumen dengan sales, itu bisa membentuk kita bisa lebih dekat dengan 

calon konsumen, jadi kita menciptakan kenyaman dulu kalau tamunya 

sudah nyaman ngorol sama kita, kemudian mereka menggunakan Hotel 

Harmoni juga mereka puas, itukan bukan hanya kerjasama jangka pendek 

tetapi lebih ke jangka panjang sebenarnya itu sih. 
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Lampiran 9. Transkip Wawancara  

Transkip Wawancara 

Informan : Indrian Pratama 

Jabatan : Marketing Communications Hotel Harmoni Garut 

Pewawancara : Yudi Hidayatulloh 

1. Sejak kapan anda bekerja di dunia perhotelan? 

Jawab: 

Kalau untuk bekerja di dunia perhotelan sih kurang lebih satu setengah 

tahun, jadi awal untuk kerja di hotel ini adalah hotel pertama saya. 

2. Sejak kapan anda bekerja di Hotel Harmoni Garut? 

Jawab: 

Untuk di Hotel Harmoni Garut sendiri saya mulai di bulan November 

2018, untuk Hotel Harmoni Garut sendiri berdiri pada bulan September 

2018 jadi tiga bulan setelah opening saya melamar ke Hotel Harmoni 

Garut dan Alhamdulillah di terima. Sebelumnya sih di posisi front office, 

jadi tiga bulan di FO saya di angkat menjadi marketing komunikasi. 

3. Bagaimana pendapat anda mengenai perkermbangan industri MICE pada 

saat ini? 

Jawab: 

Untuk di duni perhotelan sendiri produk MICE, apalgi di dunia pariwisata 

tidak hanya government saja corporate pun masuk disini seperti meeting, 

gathering, dan kayak outhing seperti itu. Jadi untuk dunia perhotelan 

MICE sangat dibutuhkan sekali, jadi sangat menunjang dari ruangan 

meeting kita meningkat otomatis ke reservasi kamar juga.  

4. Apa Brand Image Hotel Harmoni Garut yang diperkenalkan kepada 

konsumen? 

Jawab: 

Untuk sementara ini kita Alhamdulillah merupakan ballroom terbesar yang 

ada ada di Garut, jadi kita bisa menampung seribu sampai dua ribu orang 

untuk di meetingnya, jadi untuk kapasitas seperti kementrian-kementrian  

atau kegiatan pertemuan dinas-dinas lain untuk jumlah kapasitas yang 
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besar, itu pasti larinya ke Harmoni si Alhamdulillah. Nah brand image 

sendiri yang kita bangun adalah Hospitality and comvertmeet in harmoni, 

jadi kenyamanan sama pelayanan ketemu di Harmoni, jadi kita tidak 

hanya fokus dalam pelayanan yang baik saja, tapi kita juga menciptakan 

kenyamanan untuk tamunya bakal balik lagi. 

5. Siapakah yang membuat strategi Branding produk MICE di Hotel 

Harmoni Garut? 

Jawab: 

Kalau untuk bertanya siapa yang membuat bukan hanya marketing 

komunikasi, kita juga ada manajemen, juga ada bagian staff-staff lainya 

jadi kita harus saling ngasih masukan jadi dari wedding, meeting, dari 

gathering dan lain sebagainya dan termasuk juga reservasi kamar jadi kita 

harus mikirian bulan ini kita harus gimana, bulan ini strategi kita apa, 

tujuan kita apa, target kita siapa, dan untuk mencapai satu yang kita bikin 

target perbulan kita berapa dan budget kita juga harus sampai segitu sih. 

Jadi jika bertanya siapa yang membuat strategi ada manajemen yang buat. 

6. Strategi Branding apa saja yang dilakukan Hotel Harmoni Garut berkaitan 

dengan produk MICE? 

Jawab: 

Okeh seperti yang kita ketahui Hotel Harmoni kan masih baru ya, dan kita 

baru dua hotel yah di Harmoni Garut sama Tasikmalaya, untuk Garut 

sendiri kurang lebih baru satu setengah tahun jadi bener-bener masih baru 

banget ibarat manusia itu baru merangkak belum bisa berjalan gitu, nah 

kita berusaha di usia yang seperti ini kita bisa jalan bahkan lari tidak kalah 

oleh hotel-hotel sebelumnya. Strateginya paling yaitu kita sebagai 

marketing dan sales Hotel Harmoni kita dengan cara mengblash, dengan 

cara sales call dan lain-lain untuk kunjungin satu persatu perusahaan 

sebagai silaturahmi dan perkenalan juga. 

7. Apa yang menjadi pembeda dengan Hotel lain yang ada di Garut terkait 

produk MICE yang dimiliki Hotel Harmoni Garut? 

Jawab: 
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Kalau untuk menjadi pembedanya kita lebih, seperti yang saya bilang tadi 

tidak hanya dari pelayanan saja, kita lebih menekankan untuk kenyamanan 

sendiri, pertama kita jaga property perhotelan kita sendiri, jadi karena kita 

hotel baru disuahakan selalu tampil baru, walaupun sudah tiga tahun, lima 

tahun kemudian kita harus tetap menjaga bahwa ini adalah hotel baru. 

Selain untuk bisnis kita juga fasilitas untuk tamu keluarga seperti kita 

memiliki tiga kolam renang jadi sumber airnya itu dari gunung langsung 

air hangat kita juga punya jakusi, kita juga punya kamar rendam pribadi, 

kita juga punya taman, jadi dengan semua fasilitas yang ada Insya Allah 

memberikan kenyamanan untuk tamu hotel. 

8. Media apa saja yang digunakan Hotel Harmoni Garut dalam melakukan 

strategi Branding produk MICE? 

Jawab: 

Untuk media tentu kita pake whatsapp ya, terus juga kita pake instagram, 

facebook dan tidak hanya itu juga kita butuh kayak selebgram kita selalu 

mengajak mereka untuk coba nginep disini entar kita bakalan kasih tahu 

service yang diberikan oleh Hotel Harmoni Garut. 

9. Media mana saja yang bekerjasama dengan Hotel Harmoni Garut? 

Jawab: 

Kalau untuk saat ini kalau Koran kita masih pake Radar Garut, kalau radio 

kita masih dua radio, Radio Reks sama Radio Medina, tapi kalau untuk TV 

Insya Allah bulan depan kita bakalan masuk sama Bandung TV. 

10. Konten apa saja yang dibuat Hotel Harmoni Garut untuk menarik pehatian 

konsumen? 

Jawab: 

Kalau untuk dari hotel sendiri bukan hanya kenyaman tapi tamu yang 

menginap otomatis lebih untuk pengen nyobain gimana standar makanan 

hotel tersebut. Nah disini kita juga selalu setiap bulannya atau setiap 

minggunya kita mengangkat apa sih menu andalan kita setiap minggunya 

atau menu andalan kita setiap bulannya seperti apa, kita selalu bikin 

konten-konten untuk makanan, minuman dan juga tentunya dengan paket 
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meeting, ulang tahun, arisan dan sebagainya. Kalau untuk masalah 

updatean dari instagram sih memang dari tim marketing sendiri yang 

memegang atau menghandle untuk instagram, facebook dan sebagainya. 

11. Hasil signifikan dari adanya strategi Branding marketing komunikasi 

Hotel Harmoni Garut terkait produk MICE yang dimiliki? 

Jawab: 

Kalau untuk hasil apa yang udah kita lakuin, seperti kita ketahui ya Hotel 

Harmoni ini masih baru, tapi Hotel Harmoni sudah menjadi kompetitor 

yang diperhitungkan untuk kompetitor lain yang ada di Garut, jadi kita itu 

kayak jadi tujuan utama orang luar Garut yang mau menginap ke Garut, 

jadi orang tahu bahwa di Garut itu ada Hotel Harmoni, jadi kita gak takut 

kalah saing dari hotel-hotel yang sudah lama dari kita gitu. Jadi untuk 

hasilnya setiap weekend Alhamdulillah kita selalu full, jadi meskipun di 

weekday okupensi lebih dari 40 % keatas.  
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Lampiran 10. Transkip Wawancara 

Transkip Wawancara 

Informan : Nita Nurlita 

Jabatan : Front Office Staff Hotel Harmoni Garut 

Pewawancara : Yudi Hidayatulloh 

1. Sebagai Staff Hotel Harmoni Garut, apakah FO mengetahui strategi 

Branding yang dijalankan dalam memperkenalkan produk MICE Hotel 

Harmoni Garut? 

Jawab: 

Mengetahui, salah satunya branding yang dijalankan Hotel Harmoni 

adalah promosi di media sosial, media cetak, kemudian di televsisi juga, 

radio juga seperti itu, kemudian dari tim salesnya juga mereka sering ada 

kunjungan-kunjungan keluar kalau yang saya tau dan itu periodik 

dilakukan. 

2. Bagaimana keterlibatan FO dalam menjalankan program kegiatan yang 

dilakukan dari strategi Branding produk MICE Hotel Harmoni Garut? 

Jawab: 

Front office kan memang departemen yang paling terdepan yah di hotel, 

otomatis semua informasi yang masuk awalnyakan dari front office, nah 

untuk grup sendiri atau MICE sendiri biasanya untuk costumer yang 

belum mengetahui secara banyak tentang Hotel Harmoni otomatis ke front 

office dulu, nah biasanya untuk permintaan untuk melaksanakan MICE 

juga ada beberapa yang melalui fron office dulu, kemudian nanti 

dilanjutkan oleh tim marketing seperti itu. 

3. Bagaimana tanggapan konsumen terhadap produk MICE yang dimiliki 

oleh Hotel Harmoni Garut? 

Jawab: 

Sejauh ini sih cukup positif, apalagi dengan Hotel Harmoni hotel yang 

masih baru ya, dari komen-komennya cukup positif sih sejauh ini. 

4. Sampai saat ini apa hasil yang signifikan terlihat dari adanya strategi 

Branding Public Relations terkait produk MICE Hotel Harmoni Garut? 
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Jawab: 

Salah satunya itu jadi lebih banyak konsumen yang tau tentang Harmoni, 

yang tahu tentang ballroomnya sendiri sudah cukup banyak. Sebenarnya 

untuk di weekday sendiri permintaan yang cukup banyak yaitu di MICE. 
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Lampiran 11. Transkip Wawancara 

Transkip Wawancara 

Narasumber : Dani Adiatma 

Jabatan : Dosen Fakultas Ekonomi Prodi Pariwisata Universitas Garut 

Pewawancara : Yudi Hidayatulloh 

1. Bagaimana tanggapan anda tentang banyaknya hotel yang ada di Garut, 

khusunya hotel yang berkonsep modern hotel yang mendukung kegiatan 

MICE? 

Jawab: 

Hotel berkonsepkan modern di Garut, ya sebenarnya sih kalau dilihat 

gimana ya kalau di Garut itu banyaknya orangnya itu ke Garut itu gak 

nginep di Garut, tapi yang saya lihat kalaupun dari temen-temen saya yang 

di hotel di Garut juga kebanyakan sih masih kurang bagus akupensinya, 

karena memang kalau liburan Garut macet sih banyak wisatawannya tapi 

mereka gak nginep di Garut, kebanyakan nginepnya di Bandung atau di 

Tasik gitu, atau mungkin ke Pangandaran sekalian, jadi yak e Garut paling 

berendam atau makan atau beli kulit udah aja pulang gitu. 

2. Apakah anda mengetahui adanya Hotel Harmoni di Garut? 

Jawab: 

Oh udah tau dari pertama buka. 

3. Menurut pandangan anda, Hotel Harmoni Garut hotel yang seperti apa? 

Jawab: 

Dari segi pariwisatanya Hotel Harmoni di Garut ini mungkin di Garut 

salah satu yang punya tempat meeting room yang cukup luas, ballroomnya 

luas dan parkirannya juga lumayan luas dibandingkan dengan hotel yang 

lain di Garut ya, kalau untuk kamar dan pelayanan masih samalah dengan 

hotel sebelahnya Hotel Santika. Cuman kalau untuk di Garut ya mungkin 
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bisa di bilang ya lebih baiklah di banding dengan yang lain untuk 

sekelasnya, dia bintang tiga ya kalau gak salah. 

4. Dilihat dari postingan media sosial Instagram dan facebook Hotel 

Harmoni Garut banyak memposting kegiatan rapat, Bisakah Hotel 

Harmoni Garut disebut salah satu hotel yang membangun brand hotel 

yang mendukung untuk kegiatan MICE? 

Jawab: 

Kalau dari segi fasilitasnya sih sudah mendukung ya untuk MICE, untuk 

meeting, incentive, conference sudah cukup ya. Mungkin untuk exhibition 

mungkin dia belum ada ya? Oh iya disitu festival Garut wedding di 

Harmoni ya. Okeh kalau dari segi fasilitas sih Hotel Harmoni memang 

lebih mengejar kesana ya ke MICE, karena di Garut itu hanya saingannya 

Fave Hotel ya, Karena kalau Santika itu gak kesana. 

5. Berdasarkan postingan di media sosial instagram dan facebook yang 

banyak memposting kegiatan rapat dan kegiatan, sudah pantaskan Hotel 

Harmoni Garut disebut sebagai hotel MICE? 

Jawab: 

Iya sudah masuk sih untuk di hotel MICE, karena ya yang dia tawarkan 

fullbord, halfbord meeting dan sebagainya. 

6. Sebagai tenaga pengajar di jurusan pariwisata di Garut, apakah hotel 

Harmoni Garut sudah baik dalam segi branding hotel baru ke masyarakat? 

Berdasarkan ilmu pariwisata. 

Jawab:  

Sebenarnya sih kalau sekarang dilihat sudah pas sudah baguslah karena 

mereka mengincarnya kesana ya, cuman dia masih jarang ya untuk di apa 

itu di pemerintahannya ya, karena mungkin kalau di Garut  masih kalah 

dengan Fave untuk pemerintahan, banyaknyakan acara seminar dari dinas 
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pemerintahan disana, kalau di Harmoni banyaknya kantor-kantor seperti 

UNIGA disana sering dibandingkan dengan Fave, kalau yang saya lihat 

gitu. Soalnya kalau undangan seminar kebanyakan di Fave gitu, gak tau 

belum masuk atau gimana gitu ya dari Harmoninya, tapi ada sih sebagian 

yang di Harmoni juga, kalau dari dinas pariwisata dan kementrian 

pariwisata seringnya di Fave gitu, tapi kalau untuk masyarakat mungkin 

sudah tepat gitu, karena rame juga kan, UNIGA saja di situ terus gitu.   

7. Berdasarkan hasil observasi peneliti, kegiatan promosi atau branding yang 

dilakukan oleh praktisi public relations Hotel Harmoni Garut adalah 

dengan cara melakukan sales call atau datang langsung kepada calon 

konsumen, bagaimana tanggapan anda tentang hal tersebut? 

Jawab:  

Kalau sales call memang masih harus ya kalau di hotel itu. Sedangkan 

dengan sales call dengan mendatangi langsung calon costumernya gitu 

atau client nya, salesnya juga dilihat dari pertama dari pelayanannya juga 

kan sudah kelihatan dari salesnya gimana mereka mempresentasikannya, 

dari stelannya gimana, gayanya gimana, pasti itukan mempresentasikan 

hotelnya nanti, tapi sebenarnya sales call masih sangat efektif kalau untuk 

hotel karena ya kalau jasa itu harus dirasakan langsung gitu enggak bisa di 

instagram saja, takutnyakan PHP, cuman kalau untuk strategi branding 

untuk pemasarannya sudah bagus ya dengan sales call, mungkin ditambah 

media sosial kalau sekarang, cuman mungkin lebih harus ada kayak 

testimoni foto-foto yang real kegiatan rapat apa, rapat darimana itukan ya 

perusahaan besar bisa di posting, jadikan orang-orang melihatnya wah 

perusahaan ini saja mau disini kenapa kita enggak, biasanya kan gitu. 

8. Dengan banyaknya kegiatan seperti rapat, gathering, pameran di Hotel 

Harmoni Garut, menurut anda apakah sudah cukup untuk Hotel Harmoni 

Garut sebagai hotel MICE? 

Jawab: 
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Kalau menurut saya untuk jadi hotel MICE sudah cocok ya, dari tempat, 

dari fasilitas, dari akses jalannya sudah bagus gitu, mudah kemana-mana 

karena dia berada di tengah-tengah bisa lewat bawah cipanasnya ya, 

walaupun tidak di tengah kota Garut banget. Sebenarnya di Bandung juga 

sama, bahkan banyak juga yang di pinggiran kota Bandung hotel MICE. 

Ya kalau di Cipanas dia lebih unggul. Ya secara MICE cocok, karena 

lobbynya terpisah antara lobby yang menginap dengan lobby yang mau 

langsung masuk ke meeting room, emang harus seperti itu hotel MICE, 

karena kalau bersatu itu mengganggu yang menginap biasa, kalau terpisah 

seperti itu gak mengganggu. Kalau di panghegar lobinya ada satu namun 

pintu masuk terpisah kayak gituh hotel MICE. Penelitan kamu sudah 

cocok kalau di MICE, ya kalau di Garut itu hanya dua ya Harmoni dan 

Fave, kalau santika itu masih lebih ke kamarnya family room hotel, karena 

meeting roomnya bagus sih cuman tidak terlalu besar. 

 

 

 

 

 


