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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

4.1.1 Sejarah dan Profil Singkat Hotel Grand Edge Semarang 

Hotel Grand Edge Semarang dioperasionalkan pada tanggal 9 Mei 2015 di 

bawah naungan PT. Kekancan Mukti. Hotel Grand Edge Semarang memiliki 

konsep “The First True Lifestyle Hotel in Semarang”, menggabungkan 

keanggunan dan desain modern dengan akomodasi yang menyenangkan. Hotel 

Grand Edge Semarang terhubung langsung dengan food mall dan restoran 

mewah. Hotel Grand Edge memiliki 118 kamar tamu, 6 ruangan meeting room 

yang sangat nyaman, pusat kebugaran dan sky pool dengan pemandangan yang 

indah dimana para tamu hotel dapat menikmati suasana sunset yang romantis. 

Hotel Grand Edge memadupadankan nilai elemen desain yang unik dan inspiraif 

dan layanan yang ramah serta hangat, sehingga ideal untuk dijadikan tempat 

berbisnis dan liburan bagi wisatawan yang mencari hotel dengan konsep gaya 

hidup modern tapi dengan lingkungan yang nyaman. 

Hotel Grand Edge terletak di area yang sangat strategis. Berdiri dipusat Kota 

Semarang yang terletak di tepi jalan utama, sehingga membuat orang mudah 

untuk menemukannya. Hanya membutuhkan waktu tempuh 5 menit untuk sampai 

ke Hotel Grand Edge dari pusat Kota Semarang, demikian pula jarak dari Achmad 

Yani International Airport hanya 20 menit. Sementara itu bagi para tamu yang 

menggunakan transportasi kereta api hanya memerlukan waktu sekitar 25 menit 

menuju Hotel Semarang. Tamu ataupun pengunjung juga dapat menuju lokasi 

wisata Kota Lama serta Klenteng Sam Poo Kong hanya memerlukan waktu 
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tempuh sekitar 15 menit dari hotel. Kondisi lokasi yang strategis, luas dan nyaman 

serta dilengkapi dengan fasilitas dan pelayanan hotel bintang empat Hotel Grand 

Edge Semarang sebagai tempat yang ideal untuk para pelancong bisnis mapun 

rekreasi.45 

Standar klasifikasi hotel bintang empat yang dikeluarkan oleh PHRI, tampak 

pada fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh Hotel Grand Edge Semarang yaitu 

sebagai berikut : 

a) 118 Modern, Functional & Lifestyle Rooms 

b) Restaurant and Coffee Shop 

c) Meeting Rooms 

d) Ballroom dengan kapasitas sampai 500 orang 

e) Skypool & Lounge 

f) Gym 

g) Food Arcades 

h) Free High Wifi 

i) 24 Hours Front Desk & Security 

j) Security Key Card System & CCTV 

k) Parking Space 

l) Express Check-In / Out 

m) Laundry Service46 

 

 

 

                                                             
45 Data HRD Hotel Grand Edge Hotel Semarang di kutip tanggal 10 Desember 2017 pukul 15.38 wib 
46 Data dari fact sheet yang terdapat pada sales kit Hotel Grang Edge Semarang di kutip pada tanggal 10 
Desember 2017 pukul 15.38 wib 
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4.1.2 Informasi Hotel 

Gambar 4.1 Hotel Grand Edge Semarang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama Hotel  : Hotel Grand Edge Semarang 

Alamat   : Jl. Sultan Agung No 96 Semarang 50252 

     Jawa Tengah – Indonesia 

Sumber : Google 

 

Telp   : +62 (024) 8601 0888 

Fax   : +62 (024) 8601 0777 

Email   : info@grandedge-smg.com 

Website  : www.grandedge-smg.com 

Waktu Check In : pukul 14.00 WIB 

Waktu Check Out  : pukul 12.00 WIB 

Kunci Kamar  : Kartu Magnetik Kunci  

Tax & Service Charge : 10 % & 11% 

Internet  : Free WI-Fi di semua area Hotel47 

                                                             
47 Data dari fact sheet yang terdapat di sales kit Hotel Grang Edge Semarang di kutip pada tanggal 
10 Desember 2017 pukul 15.38 wib 

mailto:info@grandedge-smg.com
http://www.grandedge-smg.com/
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4.1.3 Meeting Package 

Meeting package merupakan salah satu produk yang ditawarkan oleh Hotel 

Grand Edge untuk keperluan meeting ataupun keperluan bisnis. Bagi coorporate 

ataupun goverment, meeting package yang ditawarkan sudah termasuk dengan 

fasilitas meeting room dan fasiltas penunjang lainnya. Berikut daftar meeting 

package yang tersedia di Hotel Gand Edge : 

Non-residential Meeting Package : 

a) Coffee Break Only   : Rp. 70.000,-nett / Pax 

 1 x Coffee Break, meeting room usage up to 4 hours 

b) Lunch / Dinner Only   : Rp. 100.000,-nett / Pax  

 1 x Lunch / Dinner, meeting room usage up to 4 hours 

c) Half Day Meeting Package  : Rp. 150.000,-nett / Pax 

 1 x Coffee Break, 1 x Buffet Lunch / Dinner, meeting room usage up to 6 

hours 

d) Full Day Meeting Package  : Rp. 190.000,-nett / Pax  

 2 x Coffee Break, 1 x Buffet Lunch / Dinner, meeting room usage up to 8 

hours 

e) One Day Meeting Package   : Rp. 295.000,-nett / Pax 

 2 x Coffee Break, 1 x Buffet Lunch & 1 Buffet Dinner, meeting room usage 

up to 10 hours 

Residential Meeting Package : 

Fullboard Meeting Package 

 Fullboard meeting package & deluxe room single occupancy : Rp. 725.00,-

nett / pax 
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 Fullboard meeting package & deluxe room twin sharing : Rp. 495.000,-nett 

/ pax 

Non-residential Meeting Package & Residential Meeting Package inclusive of : 

 Meeting room & set up and usage based on meeting package choices 

 LCD screen & projector 

 Standard sound siystem & microphone 

 Flip chart & board maker 

 Note pad & pencil 

 Stage 

 Mini garden 

 Mineral water 

 Candy 

 Complimentary Wi-Fi internet access connection 

 21% tax and service charge48 

 

4.1.4 Struktur Organisasi 

Management Hotel Grand Edge Semarang bertanggungjawab terhadap induk 

perusahaan yaitu PT. Kekancan Mukti Group. Secara structural Tim  Management 

Hotel Grand Edge Semarang dibuat secara ramping, sehingga tak melibatkan 

banyak orang didalamnya. Berikut adalah struktur organisasi Hotel Grand Edge 

Semarang :49 

 

 

                                                             
48 Data dari fact sheet yang terdapat di sales kit Hotel Grang Edge Semarang di kutip pada tanggal 09 Januari  
pukul 15.38 wib 
49 Data HRD Hotel Grand Edge Hotel Semarang di kutip tanggal 10 Desember 2017 pukul 15.38 wib 
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Board Of Director PT. Kekancan Mukti  : 1. Bapak. Yutata Rardja 

2. Bapak Andri Rahardja 

 3. Ibu Dana Rahardja 

 4. Bapak Janu 

 5. Ibu Maria Cariza 

 6. Bapak Kris Ismono 

General Manager     : Bapak Simon Arie 

HR Coordinator & Executive Secretary : Ibu Astrida Padma 

Sales Manager     : Bapak Joko Priyono 

Director of Food & Beverage   : Bapak Andri Juni Arifin 

Assistant Chief Accountant   : Ibu Aquilina Adjeng Ninditarini 

Front Office Manager    : Ibu Andhina Anggun 

Executive Houskeeper    : Bapak Mustofa Mahardhi 

Building Maintenance Manager  : Bapak Andre Filino 

Gambar 4.2 Bagan Struktur  Organisasi Hotel Edge Semarang 

 

Sumber : Dokumen pribadi HRD Hotel Grand Edge Semarang 
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4.2 Pembahasan 

4.2.1 Strategi Komunikasi Pemasaran 

Setiap hotel memiliki strategi komunikasi pemasaran dalam menjual meeting 

package. Hotel Grand Edge Semarang memiliki strategi komunikasi 

pemasarannya sendiri didalam menjual meeting package. Dalam wawancara 

dengan salah satu Sales Executive Hotel Grand Edge Semarang pada hari Senin, 

11 Desember 2017 pukul 17.00 wib disampaikan bahwa strategi komunikasi 

pemasaran meeting package yang dilakukan Hotel Grand Edge Semarang yaitu 

iklan, promosi penjualan, acara dan pengalaman, pemasaran langsung, penjualan 

personal, pemasaran interaktif, dan pemasaran dari mulut kemulut. 

4.2.1.1 Iklan 

Iklan menjadi salah satu strategi komunikasi pemasaran yang digunakan 

oleh Sales & Marketing Departement. Sales & Marketing Departement Hotel Grand 

Edge bekerjasama dengan PR dalam melakukan pemasangan iklan baik di media 

massa ataupun iklan yang di pasang di baliho-baliho yang sudah di tentukan. 

“ya kami memakai iklan sebagai salah satu bentuk strategi komunikasi 

pemasaran kami untuk menjual meeting package, lewat iklan orang-orang 

yang menjadi target penjualan kami bisa tau apa yang kami jual. Tapi 

bedanya di sini sama hotel-hotel lain karena PR kami menggabung dengan 

PR PT. Kekancan Mukti jadi kami yang merancang PR yang buat bahkan 

terkadang PR yang masang iklannya” 

Dari hasil wawancara dengan Bapak Christian Aris Sales Executive Hotel 

Grand Edge Semarang pada hari Senin, 11 Desember 2017 pukul 17.00 wib di 

Hotel Grand Edge, dapat diketahui bahwa Sales & Marketing Departement yang 

merancang bagaimana konsep iklan penjualan meeting package ini akan di 
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publikasikan. Sales & Marketing Departement dibantu oleh PR untuk melakukan 

strategi komunikasi pemasaran ini. Iklan meeting package dipasang melalui 

beberapa media yaitu50 : 

a) Billboard 

Billboard adalah bentuk poster dengan ukuran yang lebih besar diletakkan di 

tempat yang ramai dilalui orang.51 Pemasangan iklan billboard yang ditempatkan 

pada bagian depan hotel. Posisi tersebut tepat berada dipintu masuk  hotel yang 

dari arah selatan yakni Jl. Sultan Agung. Adapun kelemahan dari posisi iklan 

billboard tersebut yaitu pengendara atau masyarakat yang dari arah utara Jl. 

Sultan Agung (arah Akpol) tidak dapat melihat iklan meeting package yang ada di 

billboard ini. Dari sudut pandang tersebut memang dirasa pemasangan iklan di 

billboard yang terdapat di depan Hotel Grand Edge dapat dikatakan belum efektif.  

Pemasangan iklan pada billboard yang terletak di depan pintu masuk Hotel 

Grand Edge ini akan diganti sesuai event yang sedang berlangsung di Hotel Grand 

Edge, ataupun setiap 6 bulan sekali akan diganti. Penjadwalan penggantian 

konten untuk pemasangan iklan billboard ini dilakukan oleh Sales & Marketing 

Departement Hotel Grand Edge Semarang bekerjasama dengan PR dengan 

persetujuan General Manager. 

 

                                                             
50 Hasil wawancara dengan bapak Joko pada tanggal 09 Januari 2018 pukul 10.24 wib di Hotel Grand Edge 
Semarang 
51 Reyhan p. Suhendar. 2014.  Perbedaan baliho, spanduk, banner, billlboard, baliho, poster, brochure, shop 
sign branding, neon box, iklan tembok, media 3d. At : http://kelasdesain.com/perbedaan-spanduk-banner-
billboard-baliho-poster-brochure-shop-sign-branding-neon-box-iklan-tembok-media-3d/  (Di akses pada 
tanggal 09 januari 2018 pukul 10.30 wib) 

http://kelasdesain.com/perbedaan-spanduk-banner-billboard-baliho-poster-brochure-shop-sign-branding-neon-box-iklan-tembok-media-3d/
http://kelasdesain.com/perbedaan-spanduk-banner-billboard-baliho-poster-brochure-shop-sign-branding-neon-box-iklan-tembok-media-3d/
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Gambar 4.3 Iklan billboard yang terdapat di depan Hotel Grand Edge Semarang  

Sumber : Dokumentasi Pribadi Penulis 

 

b) Poster 

Poster merupakan salah satu media publikasi yang terdiri atas tulisan, gambar 

ataupun kombinasi antar keduanya dengan tujuan memberikan informasi kepada 

khalayak ramai.52 Poster mengenai iklan meeting package Hotel Grand Edge di 

pasang atau ditempel di dinding bagian dalam lift yang berada di Hotel Grand Edge 

Semarang. Hal ini dimaksudkan agar para tamu hotel ataupun tamu yang akan 

mengunjungi foodmall yang berada di samping Hotel Grand Edge dapat melihat 

poster iklan meeting package Hotel Grand Edge.  

                                                             
52 Reyhan p. Suhendar. 2014.  Perbedaan baliho, spanduk, banner, billlboard, baliho, poster, brochure, shop 
sign branding, neon box, iklan tembok, media 3d. At : http://kelasdesain.com/perbedaan-spanduk-banner-
billboard-baliho-poster-brochure-shop-sign-branding-neon-box-iklan-tembok-media-3d/  (Di akses pada 
tanggal 09 januari 2018 pukul 10.30 wib) 

http://kelasdesain.com/perbedaan-spanduk-banner-billboard-baliho-poster-brochure-shop-sign-branding-neon-box-iklan-tembok-media-3d/
http://kelasdesain.com/perbedaan-spanduk-banner-billboard-baliho-poster-brochure-shop-sign-branding-neon-box-iklan-tembok-media-3d/
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Pemasangan poster di setiap lift hotel ataupun lift foodmal ini terbilang cukup 

efektif. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya tamu yang mendatangi 

resepsionis yang berkata jika tamu tersebut ingin mengetahui lebih lanjut tentang 

produk meeting package yang ia lihat di lift hotel. Jika ada tamu yang ingin 

menanyakan tentang produk meeting package yang iklannya terpasang di lift hotel 

ataupun lift mall, resepsionis akan menjelaskan produk meeting package tersebut 

dan memberikan sales kit ataupun reseptionis bisa langsung memanggil Sales 

Executive untuk menindak lanjuti pertanyaan meeting package yang tersedia. 

 

Gambar 4.4 Poster meeting package yang terdapat di lift Hotel Grand Edge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dokumentasi Pribadi Penulis 

 

Pemasangan iklan yang dilakukan oleh Sales & Marketing Departement Hotel 

Grand Edge Semarang baik melalui billboard dan poster tentunya harus bersifat 

informatif. Pesan yang ingin disampaikan di dalam iklan meeting package ini dapat 

tersalurkan kepada masyarakat dengan baik. Dengan cara demikian iklan tersebut 



 43  
 

 

diharapkan dapat mempersuasif tamu, pengunjung hotel ataupun masyarakat. Hal 

ini tentunya harus sesuai dengan tujuan iklan yang bersifat informatif, persuasif, 

pengingat, dan penguat.53  

 

4.2.1.2 Promosi Penjualan 

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Bapak Christian Aris, Sales 

Executive Hotel Grand Edge Semarang pada hari Senin, 11 Desember 2017 pukul 

17.00 wib di Hotel Grand Edge, disampaikan bahwa Strategi Komunikasi 

Pemasaran melalui promosi penjualan dilakukan oleh Sales & Marketing 

Departement dengan cara memberikan kupon dan voucher dalam hal melakukan 

penjualan ke setiap perusahaan yang sudah menjadi client Hotel Grand Edge.  

“Biasanya kami ngasih voucher ataupun kupon kepada para booker 

coorporate ataupun goverment, ya supaya mereka bisa loyal sama kita. Kalau 

ga kasih voucher kamar ya kami kasih voucher renang. Bahkan kami biasanya 

memberikan penawaran kepada para booker jika mereka ingin mengadakan 

event (menggunakan meeting package) di hotel, booker bakal di kasih 

penawaran 20 orang yang datang gratis untuk 1 orang atau setiap 

mengadakan event table manner ya pastinya kami bakal kasih voucher 

renang” 

a) Kupon 

Kupon diberikan kepada booker untuk para tamu yang sedang 

mengadakan event di Hotel Grand Edge (menggunakan meeting package). Kupon 

ini berupa free parkir bagi para tamu selama berlangsungnya event di Hotel Grand 

Edge Semarang. Berbeda dengan hotel lain yang biasanya  hanya memberikan 

maksimal 5 kupon free parkir, Hotel Grand Edge memberikan sekitar 15 hingga 30 

                                                             
53 Kotler, Philip. 2009. Manajemen pemasaran. Jakarta: Erlangga. Hal 203 
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kupon free parkir. Strategi komunikasi pemasaran menggunakan kupon ini 

dipandang cukup efektif. Melalui pemberian kupon tersebut tamu akan merasakan 

mendapat apresiasi dari dari pengadaan event di Hotel Grand Edge Semarang 

sehingga para tamu tersebut merasa nyaman dan tidak perlu memikirkan biaya 

parkir selama event berlangsung pada hari itu. 

 

Gambar 4.5 Kupon free parkir untuk para tamu yang mengadakan event  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dokumentasi Pribadi Penulis 

 

b) Voucher  

Ada beberapa macam voucher yang akan di berikan kepada booker yang 

bertujuan agar booker tetap loyal terhadap Hotel Grand Edge. Adapun macam-

macam voucher yang dapat diberikan kepada booker yaitu voucher untuk free 

renang di sky pool Hotel Grand Edge, dinner discount voucher, dan voucher untuk 

menginap di Hotel Grand Edge. Strategi komunikasi pemasaran ini cukup efektif, 

ungkap Bapak Aris. Efektifitas voucher tersebut dapat dilihat dari kedatangan 

kembali para booker yang baru pertama kembali mengadakan event 

(menggunakan meeting package).  
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Gambar 4.6 Dinner Discount  Voucher 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dokumentasi Pribadi Penulis 

 

Gambar 4.7 Voucher Menginap Di Hotel Grand Edge 

Sumber : Dokumentasi Pribadi Penulis 

 

          Pemberian kupon, atau voucher mendorong minat booker atau client untuk 

datang kembali dan untuk memelihara hubungan baik hubungan jangka pendek 

ataupun hubungan jangka panjang. Hal ini terbukti dari booker yang sudah pernah 

mendapatkan kupon, atau voucher datang kembali untuk mengadakan event 
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(menggunakan meeting package) di Hotel Grand Edge dengan jumlah tamu yang 

cukup banyak.54 

 

4.2.1.3 Event dan Pengalaman 

Event dan pengalaman merupakan aktivitas serta program yang disponsori 

perusahaan yang dirancang untuk menciptakan interaksi merek. Event harus 

memenuhi tujuan pemasaran dan strategi komunikasi yang diartikan bagi produk 

tersebut. Event harus mempunyai cukup kesadaran, memiliki citra yang diinginkan, 

dan mampu menciptakan pengaruh yang diinginkan.55  

Melalui event komunikasi pemasaran meeting package dilakukan, event 

yang diikuti tak hanya event yang diselenggarakan oleh pihak Hotel Grand Edge 

Semarang saja, akan tetapi mengikuti beberapa event yang diselenggarakan oleh 

pihak luar juga. Berikut beberapa event yang diikuti oleh Sales & Marketing 

Departement untuk memasarkan meeting package diantaranya sebagai berikut : 

a) Exhibiton 

Exhibiton, sering disebut juga sebagai pameran, kegiatan berpartisipasi 

dalam pameran untuk mendapatkan pengunjung potensial. Seperti expo-expo  

yang diselenggarakan dengan tujuan memperkenalkan hotel-hotel yang menjadi 

peserta expo. Target pengunjung yang datang dari exhibiton ini adalah para travel 

agent dan booker-booker corporate. Exhibiton biasanya diselenggarakan oleh 

Travel Agent besar setiap satu tahun sekali. 

Dalam kegiatan exhibiton ini, biasanya Sales Executive sebagai perwakilan 

hotel yang mengikuti kegiatan ini berkumpul didalam sebuah auditorium lalu 

                                                             
54 Hasil wawancara dan hasil observasi 07 desember 2017 hingga 18 desember 2017 di Hotel Grand Edge 
Semarang 
55 Kotler, Philip. 2009. Manajemen pemasaran. Jakarta: Erlangga. Hal 227 
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disana para pengunjung bisa dengan bebas mengunjungi stand-stand hotel yang 

akan mereka kunjungi. Seperti kegiatan table top Sales Executive sebagai 

perwakilan hotel akan membawa sales kit dan beberapa brosur untuk ditawarkan 

kepada para pengunjung. Akan tetapi kegiatan exhibiton ini hanya di ikuti sesekali 

saja oleh Hotel Grand Edge dalam agenda kegiatan promosi mereka. Hal ini terjadi 

karena Sales & Marketing Departement tidak terlalu fokus untuk mengikuti 

exhibiton, karena target pasar mereka dalam exhibiton sangatlah sedikit.56  

Gambar 4.8 Kegiatan Exhibiton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dokumentasi Pribadi Ibu Riska selaku Sales Executive Hotel Grand Edge 

 

b) Travel Agent Workshop 

Travel Agent Workshop merupakan kegiatan pameran yang 

diselenggarakan khusus oleh Travel Agent, baik yang diselenggarakan di dalam 

kota maupun di luar kota, sehingga dapat meningkatkan kerjasama dengan Travel 

                                                             
56 Hasil wawancara dengan ibu riska dan bapak joko pada tanggal 18 desember 2017 pukul 08.45 wib di 
Hotel Grand Edge Semarang 



 48  
 

 

Agent. Waktu penyelenggaraan travel agend workshop tidaklah menentu biasanya 

diselenggarakan 2 kali dalam setahun, dan itu pun tidak semua hotel di undang 

dalam acara ini.  

 Travel Agent Workshop baru sekali saja diikuti oleh perwakilan Sales & 

Marketing Departement Hotel Grand Edge, karena kegitan ini biasanya berupa 

undangan yang dikirimkan oleh Travel Agent. Misalnya saja kegiatan Travel Agent 

Workshop yang diadakan oleh Nusantara Tour and Travel, tidak semua hotel di 

undang dalam acara ini. Hanya beberapa hotel saja yang diundang dan tamu 

dalam acara ini biasanya tidak terlalu banyak sehingga kurang efektif untuk 

melakukan kegiatan promosi.  

Dalam acara ini para Sales Executive sebagai perwakilan hotel yang 

menghadiri acara ini akan memberikan beberapa sales kit yang nantinya akan 

diberikan kepada travel agent yang datang untuk sebagai bahan pertimbangan 

membuat kontrak kerjasama antara travel agent dengan pihak hotel. Akan tetapi 

feedback yang didapat dari kontrak kerjasama yang dijalin lebih besar tingkat 

occupancy kepada produk kamar daripada occupancy untuk produk meeting 

package.57 

c) Table Top 

Table Top, merupakan acara yang diselenggarakan oleh whole sale 

sebagai pihak ketiga yang mengundang para buyers, travel agent, atau calon-

calon pelanggan potensial. Waktu pelaksanaan acara ini biasanya diadakan 

setahun 5 kali. Dalam ajang ini tentunya Hotel Grand Edge tidak mau ketinggalan 

untuk mengikuti acara ini. Sehingga table top dijadikan agenda rutin tahunan yang 

dilakukan oleh Sales & Marketing Departement, bahkan ada anggaran khusus 

                                                             
57 Hasil wawancara dengan ibu riska dan bapak joko pada tanggal 18 desember 2017 pukul 08.45 wib di 
Hotel Grand Edge Semarang 
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yang disediakan untuk melakukan promosi melalui acara table top ini. Setiap 

tahunnya Sales & Marketing Departement mengagendakan sekitar kurang lebih 5 

kali mengikuti acara table top ini.  

Dalam acara ini para perwakilan setiap hotel diberikan stand, lalu sistem 

untuk acara ini adalah para buyers, travel agent, atau calon-calon pelanggan 

potensial akan melakukan sistem rolling untuk mengunjungi stand-stand hotel 

yang ada. Dalam kegiatan ini tentunya Sales & Marketing Departement sudah 

mempersiapkan sales kit, dan merchandise yang akan di berikan kepada para 

pengunjung yang mengunjungi stand mereka.  

Tak hanya menawarkan produk kamar saja akan tetapi dalam acara table 

top ini juga menawarkan produk meeting package juga. Kegiatan ini biasanya 

diselenggarakan oleh pihak whole sale besar seperti MG Holiday, Haryono, 

Mandira, dan whole sale lainnya. Kegiatan table top ini di selenggarakan selama 

2 hari dan pada akhir acaranya biasanya diadakan closing party dengan seluruh 

perwakilan hotel-hotel yang ada di seluruh Indonesia.   

Hasil dari strategi komunikasi pemasaran melalui table top bisa dikatakan 

sukses, meskipun hasil yang didapat tidak langsung pada kegiatan hari itu saja 

sehingga kebanyakan dari para pengunjung yang datang akan membuat lead 

beberapa minggu kemudian atau beberapa bulan kemudian. Hal ini dikarenakan 

kegiatan table top ini berbeda dengan kegiatan table top yang diadakan untuk 

agen travel atau maskapai penerbangan untuk liburan yang hasilnya bisa 

didapatkan pada saat acara berlangsung.58 

                                                             
58 Hasil wawancara dengan ibu riska dan bapak joko pada tanggal 18 desember 2017 pukul 08.45 wib di 
Hotel Grand Edge Semarang 
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Gambar 4.9 Kegiatan Table Top 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dokumentasi Pribadi Bapak Aris selaku Sales Executive Hotel Grand Edge 

 

4.2.1.4 Hubungan Masyarakat dan Publisitas 

Hubungan masyarakat dan publisitas dapat mengikuti berbagai program 

untuk mempromosikan ataupun melindungi citra atau produk individual 

perusahaan.59 Melalui peran Sales & Marketing Departement Hotel Grand Edge 

Semarang Sebagai Customer Relationship Departement, Sales & Marketing 

Departement sudah menjalankan strategi komunikasi pemasaran dengan cara 

hubungan masyarakat dan publisitas, meskipun peran untuk publisitas dipegang 

oleh PR. Adapun peran sebagai Customer Relationship Departement tersebut 

adalah sebagai berikut : 

1. Memastikan semua promosi sesuai dengan yang dijanjikan dan memberikan 

layanan yang luar biasa setiap saat untuk semua tamu 

2. Mempertahakan tamu dan rekan kerja dengan hubungan kerja yang baik 

                                                             
59 Kotler, Philip. 2009. Manajemen pemasaran. Jakarta: Erlangga. Hal 229 
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3. Mempertahankan hubungan yang kuat, profesional dengan perwakilan yang 

relevan dengan hotel pesaing, business partners, dan organasasi lainnya 

4. Menangani semua masalah tamu dan client yang komplin serta segala bentuk 

pertanyaan dengan cara sopan dan efisien, dan memastikan masalah 

diselesaikan dengan memuaskan 

5. Mengidentifikasi potensi bisnis dan menjaga hubungan kontak yang dekat 

dengan client yang sudah masuk dan calon client melalui kunjungan 

penjualan, panggilan telepon dan korespondensi dalam hal menandatangani 

kontrak kerjasama dengan mereka 

6. Memastikan ketersediaan pelayanan setelah sales service dan dalam  

ketertentuan, harus menjaga hubungan dengan client yang memiliki riwayat 

keluhan 

7. Membangun kerjasama yang baik dan teratur dengan asosiasi bisnis utama 

dan departemen pemerintahan dan terutama bisnis perusahaan 

8. Mempertahankan hubungan baik dengan client dan melaporkan komentar 

negative dari tamu terhadap manajemen untuk diperbaiki 

9. Menjamu client dan calon client diperlukan untuk mempertahankan atau 

mengembangkan hubungan kerja yang erat dan hubungan bisnis yang 

berejalan dengan baik 

10. Bekerjasama dengan tim pemasaran dan perwakilannya untuk meningkatkan 

hubungan antara hotel dengan masyarakat, dan untuk mendapatkan liputan 

media yang maksimal tentang kegiatan dalam hotel yang menarik secara local 

dan international60 

                                                             
60 Data HRD Hotel Grand Edge Hotel Semarang dengan judul “Peran, Tugas dan Tanggungjawab 
Departement Sales & Marketing Hotel Grand Edge” di kutip tanggal 10 Desember 2017 pukul 16.45 wib 
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Adakalanya beberapa tamu yang komplain tentang pelayanan kepada Sales 

& Marketing Departement. Komplain tersebut akan di tindaklanjuti oleh para Sales 

& Marketing lalu komplain tersebut akan disampaikan kepada pihak yang 

bertanggung jawab atas komplain yang terjadi. Misalnya saja tamu komplain 

tentang makanan yang terlalu asin, tamu tersbut akan komplain langsung kepada 

Sales Executive yang bertanggung jawab atas terjadinya event (penggunaan 

meeting package) pada hari itu. Lalu Sales Executive tersebut akan melakukan 

kroscek langsung dan nantinya komplain tersebut akan di beritahukan kepada 

bagian resto.  

Komplain dari tamu yang sedang mengadakan event tersebut telah menjadi 

tanggung jawab dari Sales Executive yang menangani event tersebut. Dan 

tentunya penanganan komplain tersebut harus didapat ditangani dengan baik oleh 

seorang Sales Executive. 61  

 

4.2.1.5 Pemasaran Langsung 

Pemasaran langsung (direct marketing) adalah penggunaan saluran 

langsung konsumen untuk menjangkau dan mengirimkan barang dan jasa kepada 

pelanggan tanpa menggunakan perantara pemasaran. 62 Dalam memasarkan 

meeting package Sales & Marketing Departement Hotel Grand Edge Semarang 

menggunakan strategi ini untuk mengirimkan penawaran-penawaran meeting 

package dan event-event yang sedang berlangsung ataupun yang akan 

berlangsung kepada klien melalui email dan telemarketing. 

 

 

                                                             
61 Wawancara dengan Bapak Joko, selaku Sales Manager Hotel Grand Edge. Pada tanggal 18 Desember 
2017, pukul 08.45 wib di Hotel Grand Edge Semarang 
62 Kotler, Philip. 2009. Manajemen pemasaran. Jakarta: Erlangga. hal 241 
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a) Email 

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis yaitu dalam setiap 

pengiriman pesan penawaran meeting package bersamaan dengan pengiriman 

itu, para Sales Executive mencantumkan iklan berupa event yang akan 

berlangsung tepat di bagian bawah email. Dengan mengirimkan email Sales & 

Marketing Departement  lebih efektif dari sisi biaya dan waktu yang digunakan 

untuk kegiatan promosi. Penawaran meeting package yang dikirimkan melalui 

email sudah berupa format penawaran meeting package dan sudah termasuk 

kontrak kerja sama (contract rate meeting package) 

b) Telemarketing 

Metode pemasaran yang dilakukan melalui line telepon guna mencari tau 

bisnis yang akan datang, menawarkan produk, memberitahukan tentang  promo 

ataupun hanya sekedar menjalin tali silahturahmi kepada client. Telemarketing 

dilakukan setiapagi kepada pada booker yang akan di kunjungi oleh Sales 

Executive Hotel Grand Edge sebelum melakukan Sales Call. Telemarketing akan 

dilakukan setiap harinya untuk membuat janji dengan para booker ataupun 

menawarkan produk meeting package yang di jual, bahkan telemarketing 

digunakan untuk memfollow-up lead yang sudah di sepakati.  

Melalui telemarketing pekerjaan untuk menawarkan produk meeting package 

menjadi mudah karena dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun.63 Kegiatan 

telemarketing dilakukan setiap hari oleh para Sales Executive guna memfollow-up 

event yang nantinya akan berlangsung, membuat perjanjian untuk mengunjungi 

corporate ataupun goverment yang akan dikunjungi, hingga menawarkan produk 

meeting package. Telemarketing digunakan pula sebagai pelantara sebelum 

                                                             
63 Hasil observasi di Hotel Grand Edge Semarang, yang dilakukan pada tanggal 10 Desember 2017hingga 18 
Desember 2017. 
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booker membuat lead atau contract rate dengan Hotel Grand Edge dan sebagai 

acuan utama sebelum Sales Executive mengirimkan penawaran meeting package 

kepada booker atau client. 

Adapun manfaat dari pemasaran langsung ialah, dapat menjangkau calon 

client pada saat yang tepat dan dibaca oleh calon client yang lebih memiliki 

prospek. Keunggulan strategi komunikasi pemasaran langsung adalah 

terwujudnya hubungan yang exclusive antara Sales Executive dengan client.64 Hal 

ini dikarena pemasaran langsung sifatnya tertutup, atau juga dapat dikatakan 

dikirimkan secara langsung dari Sales Executive  kepada calon clientnya. Strategi 

komunikasi pemasaran melalui promosi langsung bisa dikatakan efektif bagi 

promosi meeting package.  

Sales Executive melakukan penawaran meeting package secara langsung 

kepada klien. Kemudian Sales Executive melakukan follow-up kembali melalui 

telemarketing.65 Adapula kekurangan dari strategi komunikasi pemasaran ini 

adalah hanya dilakukannya komunikasi satu arah yang dilakukan, dan kurang 

diketahuinya apakah email yang dikirimkan sudah dibaca oleh client atau hanya 

dibiarkan saja. 

 

4.2.1.6 Penjualan Personal (Sales Call) 

Selama penulis melakukan wawancara dan observasi secara langsung di 

lapangan yang dilakukan mulai dari tanggal 7 Desember 2017 hingga tanggal 18 

Desember 2017, ditemukan hasil yang sangat singnifikan dalam strategi 

komunikasi pemasaran dengan cara penjualan personal. Dari ketiga narasumber 

pun sepakat mengatakan jika strategi komunikasi pemasaran ini bersifat efektif. 

                                                             
64 Kotler, Philip. 2009. Manajemen pemasaran. Jakarta: Erlangga. Hal 241 
65 Hasil wawancara dan hasil observasi 07 desember 2017 hingga 18 desember 2017 di Hotel Grand Edge 
Semarang 
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Dalam dunia perhotelan penjualan personal disebut juga sebagai Sales Call. 

Dengan strategi komunikasi ini, Sales Executive bisa bertemu secara langsung 

dengan para booker atau client dan mereka juga bisa menambah relasi mereka.  

Dalam tugas akhir yang dibuat oleh Indah Purnomo Sari ada beberapa 

tahapan yang dilakukan Sales & Marketing Departement Hotel Melia Purosani 

Yogyakarta sebelum dan sesudah melakukan kegiatan sales call mereka yaitu : 

1) Persiapan sebelum penjualan 

2) Penentuan lokasi potensial 

3) Pendekatan pendahuluan 

4) Melakukan penjualan  

5) Pelayanan sesudah penjualan66 

 

Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Joko, beliau mengatakan 

bahwa Sales & Marketing Departement Hotel Grand Edge Semarang sebelum 

melakukan kegiatan sales call diadakan briefing terlebih dahulu dengan seluruh 

Sales Executive untuk menentukan coorporate ataupun government yang akan 

mereka tuju. Kemudian setelah para Sales Executive akan melakukan 

telemarketing kepada booker coorporate ataupun goverment yang akan mereka 

tuju untuk membuat perjanjian jika mereka akan mengunjungi kantor booker 

tersebut. 

Langkah yang dilakukan setelah kunjungan adalah mengirimkan 

penawaran kepada booker yang sudah dikunjungi. Jika booker sudah membuat 

lead untuk melalukan event di Hotel Grand Edge Semarang Sales Executive yang 

bertanggung jawab atas event tersebut akan melakukan follow-up kepada para 

                                                             
66 Indah Purnomo Sari. 2013. “Strategi Penjualan Meeting Package di Hotel Melia Purosani Yogyakarta” 
Skripsi : Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta. Hal : 63 
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booker hingga event berlangsung. Dan tahap event diselenggarakan biasanya 

Sales Executive yang bertanggung jawab atas event tersebut akan mendampingi 

selama event tersebut berlangsung untuk melihat event yang berjalan tersebut 

apakah ada kendala atau tidak. Dan tahap sesudah pengadaan event para Sales 

Executive akan melakukan pendekatan, begitupun sebaliknya.67 

Sales call ini tak hanya dilakukan kepada corporate ataupun goverment 

yang berada di sekitar Semarang saja, akan tetapi sales call ini dilakukan pula di 

beberapa Kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan beberapa kota 

lainnya. Jika sales call dilakukan di luar Kota Semarang misalnya Jakarta atau 

Surabaya, biasanya dilakukan sekaligus dengan agenda Table Top. Perwakilan 

Departement Sales & marketing ini akan dibagi menjadi beberapa kelompok untuk 

melakukan sales call keluar kota, yang dilakukan secara bergiliran. Sebelum 

melakukan kegiatan sales call ke luar kota Sales Executive akan membuat janji 

terlebih dahulu dengan corporate ataupun goverment yang akan dituju. 

Sales Executive yang melakukan kegiatan promosi ini akan menawarkan 

produk-produk meeting package yang tersedia di Hotel Grand Edge, jika Sales 

Executive mengunjungi booker yang sudah berlangganan dengan Hotel Grand 

Edge mereka biasanya akan menawarkan voucher atau premi agar para booker 

mengadakan event nya di Hotel Grand Edge. Hasil dari sales call ini memang tidak 

selalu pulang mendapatkan lead, akan tetapi biasanya booker akan membuat lead 

beberapa minggu atau beberapa bulan kemudian.68 

 Sales Call dilakukan secara terjadwal oleh Departement Sales & 

Marketing, yang dilakukan setiap hari senin hingga hari jumat mulai pukul 09.00 

                                                             
67 Wawancara dengan Bapak Joko, selaku Sales Manager Hotel Grand Edge. Pada tanggal 18 Desember 
2017, pukul 08.45 wib di Hotel Grand Edge Semarang 
68 ibid 
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wib hingga pukul 16.00 wib. Mengenai penjualan personal (sales call) Indah 

Purnomo Sari dalam tugas akhirnya menyatakan bahwa startegi komunikasi 

pemasaran melalui sales call yang dilalukan oleh Departement Sales & Marketing 

Hotel Melia Purosani Yogyakarta tidak memiliki target khusus mengenai sales call 

tiap harinya dalam melakukan kunjungan ke corporate ataupun goverment yang 

akan dituju.  

Sedangkan Departement Sales & Marketing Hotel Grand Edge Semarang 

menargetkan kepada setiap Sales Executive mereka minimum 5 corporate 

ataupun government yang harus dikunjungi setiap harinya. Aktifitas yang dilakukan 

saat penjualan personal (sales call) berlangsung bertujuan untuk menawarkan 

produk meeting package ataupun untuk melakukan follow-up tentang event yang 

akan di buat di Hotel Grand Edge Semarang.  Dampak positif yang dihasilkan dari 

kegiatan penjualan personal adalah : 

a) mengefektifitaskan waktu yang ada 

b) efisiensi promosi terhadap corporate atau government (semakin banyaknya 

corporate atau government yang mengetahui tentang keberadaan Hotel 

Grand Edge Semarang dan Meeting Package yang ditawarkan).  

 

Memang terkadang hasil yang didapat kan tidak harus mendapatkan lead 

(permohonan event atau pembelian meeting package) pada hari kunjungan, 

biasanya lead akan muncul atau dilakukan setelah beberapa minggu atau 

beberapa bulan kemudian.69 Adapula Kegiatan sales call yang dilakukan kepada 

corporate ataupun government yang belum pernah dikunjungi oleh Sales & 

Marketing Departement Hotel Grand Edge Semarang dapat disebut juga New Call. 

                                                             
69 Wawancara dengan Bapak Aris, selaku Sales Executive Hotel Grand Edge. Pada tanggal 18 Desember 
2017, pukul 08.35 wib di Hotel Grand Edge Semarang 
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New call akan dilakukan oleh Sales Executive dengan membawa sales kit 

dan beberapa brosur, mengunjungi corporate ataupun government baru memang 

akan memakan cukup banyak waktu untuk meyakinkan booker menggunakan 

produk meeting package yang di jual.  

Biasanya bagi corporate ataupun goverment baru mereka akan datang 

secara langsung ke hotel untuk melihat fasilitas meeting room yang ada di hotel 

ini. Biasanya booker yang mendatangi langsung untuk melihat fasilitas meeting 

room akan membuat contract rate (salah satu perjanjian dagang antara pihak hotel 

dengan client) dengan pihak Sales Executive. 

New call dilakukan bertujuan untuk mengunjungi beberapa corporate 

ataupun goverment yang belum mengetahui keberadaan Hotel Grand Edge 

Semarang. Saat itu pula para Sales Executive memperkenalkan Hotel Grand Edge 

Semarang beserta produk dan fasilitas yang terdapat di hotel ini termasuk untuk 

produk meeting package. Hasil dari kegiatan new call ini adalah bertahap (mulai 

dari mengetahu telebih dahulu keberadaan dan fasilitas yang terdapat di Hotel 

Grand Edge, mulai munculnya ketertarikan untuk mencoba, hingga akhirnya 

memutuskan untuk menggunakan produk meeting package).70 

Dalam strategi komunikasi pemasaran melalui penjualan personal (sales 

call) ini, Sales & Marketing Departement Hotel Grand Edge Semarang melakukan 

pendekatan secara khusus melalui personal touch yang diberikan kepada booker 

ataupun calon client. Pendekatan personal dapat diartikan sebagai kegiatan 

memberikan pelayanan lebih terhadap client ataupun tamu yang dilakukan secara 

langsung yang dilakukan oleh department khusus yang langsung berhadapan 

                                                             
70 Hasil observasi di Hotel Grand Edge Semarang, yang dilakukan pada tanggal 07 Desember 2017hingga 18 
Desember 2017. 
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dengan client atau tamu, misalnya Sales & Marketing Departement dan Front 

Office Departement. 

Melalui pendekatan personal atau personal touch kepada para booker atau 

para tamu, seorang Sales Executive tidak akan pernah kehilangan pelanggan 

mereka. Kelebihan dari pendekatan personal atau personal touch ini adalah 

terkadang booker atau client atau tamu yang akan membuat lead sering kali 

melakukan kotrak kerjasama nya di luar kantor atau dilakukan secara informal. 71 

 

4.2.1.7 Pemasaran Interaktif 

Pemasaran Interaktif yaitu saluran terbaru untuk berkomunikasi dan 

menjual secara langsung kepada pelanggan melalui media elektronik. tak hanya 

itu internet menyediakan peluang kepada pemasar dan konsumen untuk 

berinteraksi dan individualisasi yang jauh lebih besar.72 Strategi komunikasi 

pemasaran melalui pemasaran interaktif ini dilakukan oleh Sales & Marketing 

Departement dibantu oleh bagian ecommerce dengan menggunakan website 

resmi Hotel Grand Edge Semarang dalam melakukan strategi komunikasi 

pemasaran meeting package.  

Akan tetapi ada beberapa kekurangan dalam tampilan website resmi Hotel 

Grand Edge memang tidak ada tampilan khusus untuk pemesanan meeting 

package, hanya gambar dari fasilitas meeting room saja. Sehingga pengunjung 

website yang ingin menanyakan tentang produk meeting package akan 

menghubungi kontak call center yang terdapat di halaman website tersebut. Call 

center terhubung langsung oleh bagian reservasi selama 24 jam.  

                                                             
71 Hasil observasi di Hotel Grand Edge Semarang, yang dilakukan pada tanggal 07 Desember 2017hingga 18 
Desember 2017. 
72 Kotler, Philip. 2009. Manajemen pemasaran. Jakarta: Erlangga. Hal 247 
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Jika ada tamu atau client yang menghubungi call center dan ingin 

mengetahui lebih jauh tentang produk meeting package ini. Nanti nya pihak 

reservasi akan mencatat indentitas beserta nomor telepon yang dapat di hubungi 

dari tamu atau client tersebut jika Sales Executive sedang tidak ada di Hotel dan 

reservasi akan memberikan data tersebut kepada Sales Executive Hotel Grand 

Edge Semarang untuk dihubungi.  

Adapun jika Sales Executive sedang online (sedang berada di Hotel) 

biasanya telepon dari tamu atau client yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang 

meeting package Hotel Grand Edge akan dihubungkan langsung ke line telepon 

Sales & Marketing Departement Hotel Grand Edge.73 

Gambar 4.10 Website Resmi Hotel Grand Edge Semarang 

Sumber : website resmi Hotel Grand Edge http://www.grandedge-smg.com 

 

                                                             
73 Hasil observasi di Hotel Grand Edge Semarang, yang dilakukan pada tanggal 07 Desember 2017hingga 18 
Desember 2017. 

http://www.grandedge-smg.com/
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Gambar 4.11 Halaman Foto website Resmi Hotel Grand Edge Semarang 

Sumber : website resmi Hotel Grand Edge http://www.grandedge-smg.com/id-

id/photos#420846  

 

4.2.1.8 Pemasaran Dari Mulut Ke Mulut 

Aspek kunci media sosial adalah berita dari mulut ke mulut (word of mouth) 

serta jumlah dan sifat percakapan dan komunikasi antara berbagai pihak.74 

Menurut Ardianto media sosial merupakan bagian dari media baru. Media sosial 

memiliki kekuatan sosial yang sangat mempengaruhi opini publik yang 

berkembang di masyarakat.75 Dalam hal ini Sales & Marketing Departement Hotel 

Grand Edge memanfaat media sosial sebagai media untuk melakukan promosi 

meeting package ini. Pemanfaatan pemasangan iklan meeting package 

menggunakan media sosial cukup efektif, karena dari iklan yang diupload dan 

disebarluaskan akan dilihat oleh pengguna media sosial itu. Tak jarang beberapa 

                                                             
74 Kotler, Philip. 2009. Manajemen pemasaran. Jakarta: Erlangga. Hal 254 
75 Errika dwi Setya Watie. 2011. “Komunikasi dan Media Sosial”. Jurnal : Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas 
Semarang hal : 71 

http://www.grandedge-smg.com/id-id/photos#420846
http://www.grandedge-smg.com/id-id/photos#420846
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orang memberikan komentar untuk mengetahui lebih lanjut mengenai informasi 

meeting package tersebut. Setelah mengetahui informasi tentang meeting 

package Hotel Grand Edge, pengguna tersebut akan memberitahukan kepada 

orang-orang yang membutuhkan fasilitas meeting room atau keperluan bisnis 

mereka.  

Adapun media sosial yang digunakan dalam pemasaran meeting package ini 

antara lain instagram, twitter, google business, hingga facebook. Media sosial 

merupakan media yang cukup efektif jika di lihat dari viewers iklan meeting 

package yang sudah diupload di semua akun resmi Hotel Grand Edge Semarang. 

Akun media social tersebut antara lain : 

Instagram  : GrandEdgeHotel 

Facebook  : Grand Edge Hotel & Food Arcarde 

Twitter  : @grandedgehotel 

Website  : www.grandedge-smg.com 

 

Pemasaran melalui media sosial juga termasuk kedalam pemasaran dari mulut 

ke mulut, hal ini dapat dilihat melalui komentar yang dituliskan di unggahan iklan 

meeting package tersebut ataupun  Misalnya saja Sales & Marketing Departement 

Hotel Grand Edge mengupload iklan meeting package diakun resmi facebook milik 

Hotel Grand Edge dan ada pengguna facebook menanyakan mengenai informasi 

harga dan fasilitas yang didapat jika menggunakan meeting package di Hotel 

Grand Edge. Hal ini merupakan salah satu pemasaran dari mulut ke mulut, karena 

informasi yang nantinya diberikan oleh admin akun facebook tersebut akan 

disampaikan kepada pimpinan ataupun kepada orang yang membutuhkan fasilitas 

meeting room.  

http://www.grandedge-smg.com/


 63  
 

 

Contoh lain dari pemasaran dari mulut ke mulut yaitu,  ada tamu yang 

mengupload kegiatan meeting di Hotel Grand Edge, dan ada beberapa teman dari 

tamu tersebut berkomentar menanyakan sedang meeting dimana, lalu tamu 

tersebut akan mengucapkan pengalamannya sedang meeting di Hotel Grand 

Edge. Jawaban dari tamu tersebut tentunya sudah termasuk kegiatan pemasaran 

dari mulut ke mulut.76 

Adapun beberapa kelemahan dari pemasaran dari mulut ke mulut yaitu, jika 

komentar dari pengalaman penggunaan meeting package tamu tersebut kurang 

menyenangkan akan memberikan dampak kurang nya rasa percaya dimata 

masyarakat (produk meeting package akan dinilai buruk atau kurang baik). 

 

 

Gambar 4.12 iklan meeting package di akun Instagram Hotel Grand Edge 

Sumber : akun Instagram  Hotel Grand Edge https://www.instagram.com/grandedgehotel/  

                                                             
76 Hasil observasi di Hotel Grand Edge Semarang, yang dilakukan pada tanggal 03 Maret 2018  

https://www.instagram.com/grandedgehotel/
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Gambar 4.13 iklan meeting package di akun Facebook Hotel Grand Edge 

Sumber : akun Facebook  Hotel Grand Edge https://www.facebook.com/Grand-Edge-Hotel- 

Food-Arcade-559035710903772/ 

 

https://www.facebook.com/Grand-Edge-Hotel-
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