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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Pada bab ini disajikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang penulis 

lakukan secara langsung dilapangan tentang Strategi Marketing Public Relations 

dalam Mempromosikan Hotel Grand Suka Pekanbaru. Dengan tujuan untuk 

memperjelas data yang telah penulis memperoleh data dengan menggunakan 

teknik wawancara (interview) yaitu dengan mengajukan sejumlah pertanyaan lisan 

yang berkaitan dengan kajian yang diteliti dengan tujuan untuk memperkuat hasil 

penelitian, serta melalui observasi dilapangan dan dokumentasi peneliti. 

1. Karakteristik Informan 

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini adalah dengan kriteria 

informan yakni orang-orang yang benar-benar mengetahui dan terlibat 

langsung pada perumusan dan pelaksanaan tentang Strategi Marketing Public 

Relaions dalam Mempromosikan Hotel Grand Suka Pekanbaru. Yakni sampel 

penelitian menggunakan teknik Purposive Sampling, penggunaan teknik ini 

mempunyai tujuan yang dilakukan dengan sengaja dan dapat mewakili 

karakteristik populasi. Data yang diambil berasal dari observasi yang penulis 

lakukan serta wawancara yang dilakukan kepada seluruh informan yang 

diambil dan dipilih sesuai dengan kriteria penulis yang dianggap bisa mewakili 

penelitian yang diangkat. Informan yang dipilih adalah orang yang mengetahui 

tentang Strategi Marketing Public Relations dalam Mempromosikan Hotel 

Grand Suka Pekanbaru yang berjumlah 4 (empat) orang dan tentunya peneliti 

dapat merangkum informasi yang tepat dan dapat dipercaya. 
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Untuk lebih jelas dalam penjabaran informan penelitian, dapat dilihat dari 

penjelasan tabel dibawah ini: 

Tabel 1.2 Daftar Nama Informan Hotel Grand Suka Pekanbaru. 

No Nama Jabatan 

1.  Diyanto Marketing 

2.  Afri Yatni HRD 

3.  Tiwi Accounting 

4. Azizah Putri Sari Pegawai 

 

2. Strategi Marketing Public Relations dalam Mempromosikan Hotel Grand 

Suka Pekanbaru 

Setelah penulis melakukan penelitian selama dua bulan dengan 

menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi secara langsung dan 

wawancara dengan beberapa narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini 

serta dilengkapi dengan dokumentasi. Maka syukur Alhamdulillah penulis 

berhasil mempeorleh data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

Strategi dikatakan sebagai petunjuk atau langkah-langkah yang harus 

diambil guna mencapai tujuan hotel itu sendiri. Diperlukannya strategi dalam 

mempromosikan hotel ini adalah agar hotel tersebut mampu bersaing dengan 

hotel lainnya karena perkembangan bisnis yang semakin kompetitif. Strategi 

juga diperlukan dalam penyampaian pesan dan informasi. Namun tidak hanya 

sekedar penyampain pesan saja, akan tetapi strategi tersebut diperlukan untuk 

menarik dan mempengaruhi khalayak sesuai dengan kehendak perusahaan. 

Dalam setiap kompetisi, marketing public relations dirasa sangat penting dan 

menjadi hal yang tidak bisa diabaikan di era sekarang ini.  

Dalam perkembangan aktivitas terakhir ini, marketing public relations 

cukup efektif dan efisien dalam penyebaran pesan atau informasi. Selain itu, 

marketing public relations mengandung kekuatan membujuk dan sekaligus 

membidik masyarakat atau publiknya. Tidak sedikit hotel yang public 

relationsnya menjalankan kegiatan marketing. Seperti yang dijalankan oleh 

public relation Hotel Grand Suka Pekanbaru. Public relations yang 

menjalankan kegiatan marketing disebut marketing public relations. Peran 
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marketing public relation pada industry perhotelan sangatlah penting dalam 

rangka lebih memantapkan keberadaannya ditengah masyarakat. Marketing 

public relations mempunyai peran untuk meyakinkan calon tamu hotel untuk 

mau menginap dihotel. Marketing public relations memegang peranan penting 

dalam kegiatan mempromosikan hotel. Kegiatan marketing public relations 

mengandung arti bahwa seorang marketing public relations haruslah aktif, 

dinamis, terampil, cekatan dan banyak inisiatif. Untuk mencapai tujuan dalam 

mempromosikan Hotel Grand Suka Pekanbaru. Maka Marketing Public 

Relations Hotel Grand suka perlu didukung oleh suatu teori Marketing Public 

Relations yang efektif. Agar hal-hal yang disampaikan dalam mempromosikan 

Hotel Grand Suka Pekanbaru dapat berjalan dengan baik. Dalam hal ini, maka 

ada beberapa hal yang merupakan inti dalam penyusunan Strategi Marketing 

Public Relations, yaitu: a. Publikasi, b. Identitas Media, c. Events, d. Berita, e. 

Pensponsoran, dan f. Berperan serta dalam Aktivitas Sosial. Dengan 

menggunakan kelima hal tersebut maka dapat mengetahui Strategi Marketing 

Public Relations dalam Mempromosikan Hotel Grand Suka Pekanbaru. 

a. Publikasi 

Publikasi berperan penting didalam Hotel Grand Suka Pekanbaru agar 

kegiatan atau upaya marketing public relations dapat diberitahukan dan 

dipromosikan melalui baik itu promosi secara langsung maupun promosi 

melalui media. Seorang marketing public relations dalam mempromosikan 

Hotel Grand Suka Pekanbaru harus mempunyai strategi dan teknik 

penyampaian informasi yang mengandung unsur-unsur ajakan sehingga 

dapat menarik perhatian masyarakat Kota Pekanbaru. Menurut Diyanto 

sebagai Marketing Public Relations Hotel Grand Suka Pekanbaru, bahwa: 

“Dalam mempromosikan Hotel Grand Suka Pekanbaru ada dua cara, 

yaitu: pertama, sistem online dan yang kedua sistem outline. Yang 

sistem online itu salah satunya seperti sosial media, yakni kita aktif di 

Twitter, Instagram, Facebook. Dan untuk sistem outline kita dari 

Hotel Grand Suka Pekanbaru melakukan kunjungan-kunjungan ke 

Kantor, salah satunya misalnya ke perusahaan, kita menawarkan baik 
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dari paket meeting sampai paket weeding. Itu salah satu strategi dari 

marketing public relatins Hotel Grand Suka Pekanbaru.”
61

 

 

Dalam mempublikasikan jasa hotelnya. Marketing public relation 

Hotel Grand Suka Pekanbaru menyampaikan pesannya dengan baik dalam 

mempromosikan Hotel Grand Suka Pekanbaru. Diungkapkan oleh Afri 

Yatni sebagai HRD Hotel Grand Suka Pekanbaru bahwa: 

“Saya juga sering ikut membantu bapak Diyanto dalam 

mempromosikan Hotel Grand Suka Pekanbaru, kami dalam 

menyampaikan pesan informasi kepada masyarakat, kami buat 

pesannya semenarik mungkin, dan tentunya dalam pesan tersebut 

berisikan promo-promo dan fasilitas-fasilitas yang lengkap yang ada 

di Hotel Grand Suka Pekanbaru ini. Sehingga masyarakat baik 

masyarakat yang berada di Kota Pekanbaru maupun masyarakat yang 

berada diluar Kota Pekanbaru.”
62

 

 

Hotel Grand Suka Pekanbaru dalam menyampaikan informasi yang 

berorientasi pada iklan-iklan yang ditampilkan di media, sehingga 

mengingatkan publik akan dengan harapan meningkatkan jumlah pelanggan 

kedepannya dan sebagai bentuk publikasi yang efektif Hotel Grand Suka 

Pekanbaru memanfaatkan perkembangan teknologi zaman sekarang. 

Diungkapkan oleh Diyanto sebagai Marketing Public Relations Hotel Grand 

Suka Pekanbaru bahwa: 

“Selain menggunakan media, masih banyak bentuk publikasi yang 

dikreasikan. Diantaranya yaitu dengan memasang baliho didepan jalan 

Arengka ini dan membagikan selebaran brosur kepada masyarakat. 

Saya sebagai Marketing Hotel Grand Suka Pekanbaru juga mengikuti 

perkembangan komunikasi dengan memanfaatkan media online. 

Sebagai bentuk pemanfaatan sosial media yang merupakan bentuk 

adaptasi teknologi zaman sekarang, salah satu bentuk publikasi dalam 

mempromosikan Hotel Grand Suka Pekanbaru ini yaitu melalui 

jejaring media sosial facebook, twitter, dan instagram.”
63

 

Marketing Public Relation Hotel Grand Suka Pekanbaru dalam 

mempromosikan tentunya memiliki kendala, seperti ketika saat 

                                                             
61

 Hasil Wawancara dengan Diyanto Pada Tanggal 03 Juni 2019 di Hotel Grand Suka 

Pekanbaru. 
62

 Hasil Wawancara dengan Afri Yatni Pada Tanggal 14 Juni 2019 di Hotel Grand Suka 

Pekanbaru. 
63

 Hasil Wawancara dengan Diyanto Pada Tanggal 03 Juni 2019 di Hotel Grand Suka 

Pekanbaru. 
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mempromosikan Hotel Grand Suka Pekanbaru jaringan menjadi salah satu 

faktor penghambat yang menjadikan proses publikasi berjalan agak sedikit 

lambat. Diungkapkan oleh Tiwi sebagai Accounting Hotel Grand Suka 

Pekanbaru bahwa: 

“Dalam mempromosikan Hotel Grand Suka Pekanbaru sejauh ini 

sudah efektif, karena kita sudah mulai efektif dari sosial media sampai 

ke outline nya yang melakukan kunjungan-kunjungan ke perusahaan-

perusahaan. Sedangkan kalau untuk kendala masalah jaringan kami 

pihak Hotel Grand Suka Pekanbaru langsung menghubungi pihak 

yang berhubungan jaringan, sehingga dalam proses publikasi melalui 

media sosial berjalan dengan lancar.”
64

 

 

Dengan pemanfaatan media sosial sebagai bentuk publikasi Hotel 

Grand Suka Pekanbaru, media sosial sangat berperan penting dalam hal 

mempromosikan baik itu melalui secara langsung maupun secara tidak 

langsung, sehingga jumlah khalayak yang menginap di Hotel Grand Suka 

Pekanbaru meningkat. Dengan menggunakan berbagai media sosial ini 

sangat membantu Hotel Grand Suka dalam hal publikasi kepada 

masyarakat. Diungkapkan oleh Azizah Putri Sari sebagai Pegawai Hotel 

Grand Suka Pekanbaru bahwa: 

“Hotel Grand Suka Pekanbaru juga memiliki Website sendiri salah 

satunya www.Grandsukahotel.com untuk pengunjung sendiri, tidak 

terlalu menambah, tapi setidaknya mereka tau promo-promo atau 

strategi-strategi Marketing yang kita promosikan. Untuk penggunaan 

media sosial, Hotel Grand Suka Pekanbaru menggunakan instagram 

(GrandSuka), facebook (GrandSukaHotelPekanbaru), dan untuk 

twitternya (GrandSukaPekanbaru). Maka dari itu strategi marketing 

Hotel Grand Suka Pekanbaru bisa dikatakan sangat efektif dan 

sehingga publikasi sangat penting bagi Hotel Grand Suka 

Pekanbaru.”
65

  

 

b. Identitas Media 

Hotel Grand Suka Pekanbaru perlu membuat identitas yang bisa 

diketahui oleh masyarakat dengan mudah. Hotel Grand Suka Pekanbaru 

                                                             
64

 Hasil Wawancara dengan Tiwi Pada Tanggal 24 Juni 2019 di Hotel Grand Suka 

Pekanbaru. 
65

 Hasil Wawancara dengan Azizah Putri Sari Pada Tanggal 5 Juli 2019 di Hotel Grand 

Suka Pekanbaru. 

http://www.grandsukahotel.com/
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mempunyai logo sebagai media identitasnya, yang mana dalam suatu logo 

pasti terdapat makna yang tekandung di dalamnya sesuai dengan 

karakteristik Hotel Grand Suka Pekanbaru. Diungkapkan oleh Afri Yatni 

sebagai HRD Hotel Grand Suka Pekanbaru bahwa: 

“Kami pihak Hotel Grand Suka Pekanbaru juga membuat logo hotel 

agar masyarakat tau dan mengenal Hotel Grand Suka Pekanbaru. 

Yang berguna untuk meningkatkan pelayanan diHotel ini dengan 

pelayanan-pelayanan yang kami berikan kepada tamu yang menginap 

disini. Salah satu contohnya adalah apabila ada tamu yang baru 

datang, kami langsung memberikan salam kepada tamu sesuai dengan 

standar Hotel Grand Suka Pekanbaru seperti selamat pagi bapak atau 

ibu, selamat datang diHotel Grand Suka Pekanbaru, dan ada yang bisa 

dibantu?.”
66

 

 

Selain itu juga ada strategi lain untuk lebih tau tentang Hotel Grand 

Suka Pekanbaru yakni untuk identitas media dalam bentuk brosur tersebut 

digunakan oleh Marketing Public Relations Hotel Grand Suka Pekanbaru 

untuk melakukan aktivitas komunikasi pemasaran dengan stakeholdernya. 

Diungkapkan oleh Tiwi sebagai Accounting Hotel Grand Suka Pekanbaru 

bahwa: 

“Agar masyarakat lebih tau lagi mengenai Hotel Grand Suka 

Pekanbaru Pihak Marketing Hotel Grand Suka Pekanbaru selalu 

membuatkan brosur-brosur terbaru, dimana dalam brosur tersebut 

sudah ditampilkan promo-promo apa saja yang diberikan oleh Hotel 

Grand Suka Pekanbaru kepada khalayak yang ingin menginap dihotel 

ini, dalam brosur itu juga terdapat paket meeting dan paket wedding 

untuk penyewaan hotel ini dan tentunya sudah dilengkapi dengan 

fasilitas-fasilitas yang baik yang membuat tamu yang menginap dan 

menyewa menjadi nyaman.”
67

 

Dalam mempromosikan Hotel Grand Suka Pekanbaru identitas media 

sangat penting karena kalau tidak ada seperti logo, brosur, dan fasilitas-

fasilitas yang lainnya yang membuat masyarakat tidak tau adanya Hotel ini, 

sehingga masyarakat Kota Pekanbaru atau dari luar Kota Pekanbaru mencari 

hotel yang lain saja. Tetapi Hotel Grand Suka Pekanbaru sudah membuat 

                                                             
66

 Hasil Wawancara dengan Afri Yatni Pada Tanggal 14 Juni 2019 di Hotel Grand Suka 

Pekanbaru. 
67

 Hasil Wawancara dengan Tiwi Pada Tanggal 24 Juni 2019 di Hotel Grand Suka 

Pekanbaru. 
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berbagai macam strategi agar masyarakat tau bahwa Hotel Grand Suka 

Pekanbaru sangat bagus untuk dijadikan tempat menginap. Diungkapkan 

oleh Azizah Putri Sari sebagai Pegawai Hotel Grand Suka Pekanbaru 

bahwa: 

“Saya sebagai pegawai Hotel Grand Suka Pekanbaru sering 

membagikan brosur kepada tamu yang baru datang dan menginap 

disini, agar para tamu tamu tersebut bisa tau dan melihat apa apa saja 

promo-promo yang disediakan oleh Hotel Grand Suka Pekanbaru. 

Untuk mempromosikan fasilitas-fasilitas yang ada di Hotel Grand 

Suka Pekanbaru, saya juga sering mempromosikan kepada tamu yang 

menginap, dan bisa juga langsung datang kekamar tamu yang 

menginap di Hotel Grand Suka Pekanbaru ini.”
68

 

 

Marketing Public Relations Hotel Grand Suka Pekanbaru juga sering 

membuatkan papan bunga kalau ada yang menyewa hotel ini baik untuk 

acara meeting maupun  weeding, kami akan memberikan bonus satu papan 

bunga bagi siapa yang menyewa Hotel Grand Suka Pekanbaru. 

Diungkapkan oleh Diyanto sebagai Marketing Public Relations Hotel Grand 

Suka Pekanbaru bahwa: 

“Saya sering membuatkan dan memberikan papan bunga bagi yang 

menyewa Hotel Grand Suka Pekanbaru ini menjadi salah satu bonus 

dari hotel kami, baik untuk kegiatan acara pertemuan antar perusahaan 

maupun kegiatan weeding dan ini menjadi salah satu strategi kami 

untuk mengajak masyarakat untuk menginap di Hotel Grand Suka 

Pekanbaru. Dan menjadikan Hotel Grand Suka Pekanbaru Hotel yang 

nyaman dan tenang sehingga baik untuk di huni oleh tamu.”
69

 

 

c. Events  

Pada aktivitas Marketing Public Relations Hotel Grand Suka 

Pekanbaru menjelaskan bahwa sebuah perusahaan perlu upaya untuk 

mempengaruhi dan menciptakan opini public. Untuk menciptakan opini 

public tersebut, pihak Marketing Public Relations Hotel Grand Suka 

Pekanbaru membuat acara yang diadakan pihak hotel. Diungkapkan oleh 

                                                             
68

 Hasil Wawancara dengan Azizah Putri Sari Pada Tanggal 5 Juli 2019 di Hotel Grand 

Suka Pekanbaru. 
69

 Hasil Wawancara dengan Diyanto Pada Tanggal 03 Juni 2019 di Hotel Grand Suka 

Pekanbaru. 
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Diyanto sebagai Marketing Public Relations Hotel Grand Suka Pekanbaru 

bahwa: 

“Pihak Hotel Grand Suka Pekanbaru guna untuk mempromosikan 

dengan dibuatnya acara-acara yang bermanfaat seperti lounching 

fasilitas-fasilitas yang ada di Hotel Grand Suka Pekanbaru dan 

lounching produk atau kegiatan lainnya. Dengan diadakannya 

kegiatan tersebut oleh pihak Hotel Grand Suka Pekanbaru secara 

langsung akan dipublikasikan atau di informasikan kepada public 

melalui media.”
70

 

 

Dalam membuat event, Hotel Grand Suka Pekanbaru tidak hanya 

membuat event di dalam Hotel saja, akan tetapi Hotel Grand Suka 

Pekanbaru sering membuat kegiatan di Car Free Day dan kegiatan donor 

darah. Diungkapkan oleh Afri Yatni sebagai HRD Hotel Grand Suka 

Pekanbaru bahwa: 

“Hotel Grand Suka Pekanbaru juga membuat Event-event seperti 

event pas di Car Free Day dan donor darah, kalau untuk donor darah 

sendiri biasanya kami adakan di hotel yang didatangi oleh beberapa 

aparatur sipil sedangkan kalau untuk Car Free Day lebih ke Umum 

atau semua kalangan. Dengan diadakannya event ini yakni salah satu 

bentuk nyata dalam mempromosikan Hotel Grand Suka Pekanbaru 

agar masyarakat lebih tau lagi. Dengan adanya Car Free Day kita 

langsung bertatap muka dengan klien-klien. Dengan tujuannya sebagai 

bentuk promosi, jadi strategi kita ini untuk wilayah orang pekanbaru 

jadi kalau misalkan wilayah orang-orang pekanbaru yang ga tau itu 

berarti mereka akan bakal tau dengan adanya Car Free Day.”
71

 

Pihak Marketing Public Relations Hotel Grand Suka Pekanbaru juga 

melakukan promosi dengan cara melalui penyampaian secara langsung 

kepada masyarakat-masyarakat yang ingin menginap di Hotel ini. Dengan 

melalui penyampaian pesan secara langsung bisa dikatakan efektif, sehingga 

menjadikan strategi marketing Public Relations bisa melalui media sosial 

dan melalui secara langsung. Diungkapkan oleh Tiwi sebagai Accounting 

Hotel Grand Suka Pekanbaru bahwa: 
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 Hasil Wawancara dengan Diyanto Pada Tanggal 03 Juni 2019 di Hotel Grand Suka 

Pekanbaru. 
71

 Hasil Wawancara dengan Afri Yatni Pada Tanggal 14 Juni 2019 di Hotel Grand Suka 

Pekanbaru. 
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“Saya turut andil dalam mempromosikan Hotel Grand Suka 

Pekanbaru dikarenakan sebelumnya hotelnya bernama Hotel Ibis 

sekarang berganti nama menjadi Hotel Grand Suka Pekanbaru, 

sehingga semua pihak Hotel Grand Suka Pekanbaru berupaya untuk 

mempromosikan Hotel ini. Kami pihak Hotel Grand Suka Pekanbaru 

juga memerlukan media pendukung sebagai bentuk promosi. Yakni 

dengan membuat kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi Hotel 

maupun masyarakat.”
72

 

 

Dalam membuat events, Hotel Grand Suka Pekanbaru tentunya harus 

memilih events apa yang paling cocok untuk di buat. Sehingga dalam 

membuat events tersebut bisa langsung sekalian mempromosikan Hotel 

Grand Suka Pekanbaru tentang promo-promo hotel dan fasilitas-fasilitas 

yang disediakan oleh Hotel Grand Suka Pekanbaru. Diungkapkan oleh 

Azizah Putri Sari sebagai Pegawai Hotel Grand Suka Pekanbaru bahwa: 

“Para pegawai Hotel Grand Suka Pekanbaru ikut turut serta ketika 

Hotel Grand Suka Pekanbaru mengadakan event baik eventnya di 

dalam hotel maupun diluar hotel. Saya juga sering membantu kalau 

ada kegiatan kegiatan yang dibuat oleh Hotel Grand Suka Pekanbaru 

dengan mempekenalkan hotel ini dengan fasilitas yang baik dan 

promo-promo yang telah dibuat.”
73

 

 

d. Berita 

Dalam membuat events Marketing Public Relations Hotel Grand Suka 

Pekanbaru melakukan aktivitas publikasi dengan membuat press release 

mengenai events yang dibuat, dan sudah bekerja sama dengan media-media 

yang ada di Kota Pekanbaru. Diungkapkan oleh Diyanto sebagai Marketing 

Public Relations Hotel Grand Suka Pekanbaru bahwa: 

“Kalau berita pasti tiap bulannya ada, yang salah satunya isi berita 

tersebut adalah promo weeding, promo kamar, promo makanan. Kalau 

untuk keunggulan dari Promo weeding sangat banyak, kita free 

parking, parkiran luas, akses ke bandara dekat, kita di apit dua mall. 

Kalau untuk penerbitan press realease kita ada tiap bulannya, kita juga 

bekerjasama dengan media media baik itu media cetak maupun 

                                                             
72  Hasil Wawancara dengan Tiwi Pada Tanggal 24 Juni 2019 di Hotel Grand Suka 

Pekanbaru. 
73

 Hasil Wawancara dengan Azizah Putri Sari Pada Tanggal 5 Juli 2019 di Hotel Grand 

Suka Pekanbaru. 
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dengan media online, kalau untuk media cetak kita bekerjasama 

dengan semua media yang ada di Kota Pekanbaru.”
74

 

 

 Pembuatan Press Release tentunya dengan berita yang positif yang 

bisa membuat para pembaca tertarik untuk melihat, dan dalam berita yang di 

terbitkan oleh media online maupun media cetak isi beritanya lebih 

cenderung tentang promo yang diberikan Hotel Grand Suka Pekanbaru, 

sehingga jumlah peningkatan sedikit bertambah dengan diterbitkannya 

berita tersebut. Diungkapkan oleh Afri Yatni sebagai HRD Hotel Grand 

Suka Pekanbaru bahwa: 

“Yang namanya berita pastiya bersifat positif karena itu kan bersinergi 

untuk pembaca yang berhubungan dengan informasi tentang promo-

promo di Hotel Grand Suka Pekanbaru. kemarin sebelum menjadi 

Hotel Grand Suka Pekanbaru. Hotel ini bernama Hotel ibis. Akan 

tetapi kalau untuk masalah fasilitas-fasilitas masih sama karena 

fasilitasnya masih lengkap, yang membuat bedakan namanya saja. 

Kalau untuk perubahan-perubahan, tentunya ada seperti dari sisi 

kamar juga ada, borum juga ada, kalau untuk warna gedung sendiri 

juga berubah menjadi warna coklat bata.”
75

 

 

Berita Press Release Marketing Public Relations Hotel Grand Suka 

Pekanbaru tersebut dibuat guna mendukung keberhasilan perusahaan dalam 

mempekenalkan promo-promo dan fasilitas-fasilitas hotel serta 

menanamkan kepercayaan masyarakat. Diungkapkan oleh Tiwi sebagai 

Accounting Hotel Grand Suka Pekanbaru bahwa: 

“Dengan adanya kami membuat Press Release tiap bulannya, dengan 

tujuan Hotel Grand Suka Pekanbaru dapat menanamkan kepercayaan 

kepada masyarakarat. Isi dari Press Release tersebut merupakan hasil 

nyata dilapangan dari pihak hotel dan tidak ada unsur kebohongan 

sama sekali, seperti keunggulan area parking, adanya kolam renang di 

lantai dasar, warna per kamarnya dibuat lebih menarik mungkin dari 

pada sebelumnya, dan pelayanan-pelayanan dari kami juga 
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 Hasil Wawancara dengan Diyanto Pada Tanggal 03 Juni 2019 di Hotel Grand Suka 

Pekanbaru. 
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 Hasil Wawancara dengan Afri Yatni Pada Tanggal 14 Juni 2019 di Hotel Grand Suka 

Pekanbaru. 
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menggambarkan sangat baik kepada tamu yang menginap di Hotel 

Grand Suka Pekanbaru.”
76

 

 

Penerbitan Press Release ini tergantung pada instansi media cetak 

untuk memuat apa tidak memuatnya di surat kabar, dimana pembuatan Press 

Release tersebut bersifat gratis, karena itu wewenang media cetak. Sehingga 

menjadi tugas Marketing Public Relations meramu dam membuat Press 

Release semenarik mungkin. Diungkapkan oleh Diyanto sebagai Marketing 

Public Relations Hotel Grand Suka Pekanbaru bahwa: 

“Dalam pembuatan Press Release ini semua tergantung kepada media 

cetak yang ada di Kota Pekanbaru, dikarenakan pembuatan press 

release bersifat gratis, dan tentunya ini menjadi tugas saya dalam 

membuat press release yang sekreatif mungkin dan semenarik 

mungkin, sehingga press release yang dibuat oleh Hotel Grand Suka 

Pekanbaru dapat diterbitkan oleh media cetak dengan cara mungkin 

lewat kata dan promo. Dan melalui hubungan kerja sama dengan 

media cetak yang ada di Kota Pekanbaru dapat mencapai tujuan yang 

diinginkan yaitu peningkatan jumlah pelanggan.”
77

 

  

e. Pensponsoran 

Kegiatan Marketing Public Relations Hotel Grand Suka Pekanbaru 

dalam bentuk kerja sama dengan pihak lain yang terkait untuk 

mempromosikan Hotel Grand Suka Pekanbaru. Bentuk kerja sama yang 

pernah Hotel Grand Suka Pekanbaru ikuti yang dilaksanakan oleh BPJS 

Kesehatan cabang pekanbaru. Diungkapkan oleh Diyanto sebagai Marketing 

Public Relations Hotel Grand Suka Pekanbaru bahwa: 

“Hotel Grand Suka Pekanbaru pernah menjalin kerja sama dengan 

BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru yang pada waktu itu BPJS 

Kesehatan Cabang Pekanbaru dalam rangka memperingati Milad 

BPJS. Sehingga Hotel Grand Suka Pekanbaru menjadi Sponsor 

utamanya, tentunya menjadi sponsor utama menjadi salah satu strategi 

untuk sekalian mempromosikan Hotel Grand Suka Pekanbaru kepada 

masyarakat yang hadi pas Milad BPJS itu sendiri. Dengan 
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menjalinkan kerja sama dengan BPJS, Hotel Grand Suka Pekanbaru 

membuat brosur untuk dibagikan kepada masyarakat yang hadir.”
78

 

 

Kegiatan pensponsoran memberikan keuntungan kepada 

penyelenggara kegiatan tersebut, biasanya Hotel Grand Suka Pekanbaru 

memberikan bantuan baik dari segi financial dan promosi. Diungkapkan 

oleh Afri Yatni sebagai HRD Hotel Grand Suka Pekanbaru bahwa: 

“Biasanya kami kalau untuk menjalin kerja sama dalam hal 

pensponsoran kami akan memberikan bantuan baik dari segi financial 

maupun bisa promosi, yang berupa bantuan produk tergantung 

kebutuhan pihak terkait serta proses deal kerjasama sponsor tersebut. 

Dari Hotel Grand Suka Pekanbaru sendiri yang diberika berupa baju 

kaos, dorprize dan sebagainya. Dengan adanya kerja sama dengan 

pihak lain maupun dengan perusahaan lain, menjadikan suatu 

kekuatan untuk meningkatkan citra Hotel Grand Suka Pekanbaru di 

mata public. Sehingga Hotel Grand Suka Pekanbaru bisa lebih dikenal 

oleh masyarakat dan mau menginap di hotel ini.”
79

 

 

f. Berperan Serta Aktivitas Sosial 

Kegiatan yang dilakukan Hotel Grand Suka Pekanbaru untuk 

meningkatkan hubungan baik dengan masyarakat melalui pemberian 

sumbangan dan aksi sosial. Diungkapkan oleh Diyanto sebagai Marketing 

Public Relations Hotel Grand Suka Pekanbaru bahwa: 

“Hotel Grand Suka Pekanbaru juga melakukan aktivitas sosial kepada 

masyarakat seperti Go Green, menanam seribu pohon di kecamatan 

tambang, ada juga donor darah, kunjungan ke panti asuhan, copy 

money. Jadi kegiatan seperti ini kami lakukan hampir setiap bualnnya 

tu ada diantara salah satu kegiatan tersebut, dengan tujuan agar antara 

pihak Hotel Grand Suka Pekanbaru dan masyarakat tetap menjalin 

hubungan yang harmonis, dan bisa meningkatkan reputasi yang baik 

yang didapati oleh Hotel Grand Suka Pekanbaru.”
80

 

 

Dengan diadakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat 

maupun bagi Hotel Grand Suka Pekanbaru. nantinya akan menjadikan Hotel 
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Grand Suka Pekanbaru hotel yang peduli terhadap lingkungan dan 

dikalangan masyarakat Kota Pekanbaru. Diungkapkan oleh Afri Yatni 

sebagai HRD Hotel Grand Suka Pekanbaru bahwa: 

“Karena kita berdiri disalah satu Hotel Resort, kita juga dikelilingi 

oleh warga jadi dengan cara kita bersosialisasi dengan lingkungan 

berarti kita kan aktif berperan dalam arti lingkungan, salah satunya ya 

itu tadi kita menanam seribu pohon, kita datangi adek-adek panti 

asuhan, kalau misalkan qurban hari raya idul adha, kita juga qurban. 

Jadi sangat membantu untuk warga setempat. Salah satunya kita ikut 

andi di kecamatan setempat yang mengayomi kita salah satunya kalau 

misalkan lebaran haji kita membantu qurban, terus kalau misalnya kita 

lebaran kita silaturahmi dengan warga tampan juga. Jadi dari kegiatan 

ini saya harapkan dapat bermanfaat bagi pihak terkait dan dapat 

memberikan dampak citra yang positif kepada Hotel Grand Suka 

Pekanbaru.”
81

 

 

 

B. Pembahasan  

Strategi Marketing Public Relations dalam Mempromosikan Hotel Grand 

Suka Pekanbaru. 

a. Publikasi  

Publikasi merupakan suatu perusahaan yang mempercayakan perluasan 

produk berdasarkan dari publikasi materi untuk memengaruhi dan menarik 

pembeli yang dituju. Yang termasuk didalamnya membuat laporan tahunan, 

brosur, artikel, koran perusahaan, majalah, dan materi audiovisual.
82

 

Dalam mempromosikan Hotel Grand Suka Pekanbaru, pihak Marketing 

Public Relations memiliki media online dan media outline, dimana media 

online sendiri bisa dikatakan media sosial, sedangkan kalau untuk media 

outline adalah media cetak seperti spanduk, brosur, dan sebagainya, dan 

kalau untuk penggunaan media sosial seperti instagram, twitter dan facebook. 

Semua media ini digunakan untuk mempromosikan Hotel Grand Suka 

Pekanbaru juga memiliki Website sendiri salah satunya 

www.Grandsukahotel.com untuk pengunjung sendiri, tidak terlalu 
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menambah, tapi setidaknya mereka tau promo-promo atau strategi-strategi 

Marketing yang kita promosikan. Untuk penggunaan media sosial, Hotel Grand 

Suka Pekanbaru menggunakan instagram (Grand.Suka), facebook 

(GrandSukaHotelPekanbaru),dan untu twitternya (GrandSukaPekanbaru). 

Semua media ini digunakan untuk mempromosikan Hotel Grand Suka 

Pekanbaru. 

Gambar 1.3 Instagram Hotel Grand Suka Pekanbaru. 

 

Gambar 1.4 Facebook Hotel Grand Suka Pekanbaru. 

 

Hotel Grand Suka Pekanbaru juga memiliki link-link yang besar terhadap 

perusahaan-perusahaan lain yang ini memudahkan bagian marketing untuk 

mempromosikan Hotel Grand Suka Pekanbaru, sebelum menjadi Hotel Grand 

Suka Pekanbaru hotel ini bernama dengan hotel ibis, disinilah letak bagaimana 

seorang marketing public relations harus mempublikasikan kembali hotel yang 

baru muncul ditengah-tengah kalangan masyarakat Kota Pekanbaru dan 
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memudahkan apabila ada tamu yang mau bepergian, seperti akses ke bandara 

lebih dekat, pusat perbelanjaan juga dekat, dan sebagainya. 

Berdasarkan pengertian dari publikasi, bahwa kegiatan atau upaya orang 

atau perusahaan agar kegiatannya diberitahukan dan diinformasikan melalui 

media-media. Marketing Hotel Grand Suka Pekanbaru dalam mempublikasikan 

jasa hotelnya yaitu dengan menggunakan media cetak yang sudah menjadi 

alternative Hotel Grand Suka Pekanbaru. Marketing Public Relations Hotel 

Grand Suka Pekanbaru menyampaikan pesannya dengan baik dalam 

mempromosikan Hotel Grand Suka Pekanbaru ke public yang berorientasi 

pada iklan-iklan yang ditampilkan dimedia, sehingga mengingatkan public 

akan Hotel Grand Suka Pekanbaru dengan berharap agar masyarakat mau 

menginap disini dan tingkat jumlah pelanggannya meningkat. 

Selain menggunakan media cetak, masih banyak bentuk publikasi yang 

dilakukan oleh Marketing Public Relations Hotel Grand Suka Pekanbaru yang 

dikreasikan. Diantarannya dengan memasang baliho didepan Jalan Arengka 

Kota Pekanbaru dan membagikan brosur-brosur kepada masyarakat. Marketing 

Public Relations tidak mau kalah saing dengan perkembangan teknologi 

informasi dan komunikasi pada saat ini dengan memanfaatkan media online. 

Seperti dalam bentuk publikasi yang efektif yaitu jejaring media sosial seperti 

instagram, twitter, dan facebook, dengan menggunakan media online sangat 

menunjang kerja Marketing Public Relations dalam meningkatkan jumlah 

pelanggan dikarenakan hemat biaya, akses berita yang mudah, serta 

kemampuan update berita yang cepat sampai kepada masyarakat. 
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Gambar 1.5 Promo Hotel Grand Suka Pekanbaru. 

 

 Jadi Marketing Public Relations Hotel Grand Suka Pekanbaru 

menyelenggarakan publikasi atau menyebarluaskan informasi melalui berbagai 

media, mengenai kegiatan dan aktivitas Hotel Grand Suka Pekanbaru yang 

layak diketahui oleh public. Selain melakukan publikasi di media cetak 

Marketing Public Relations Hotel Grand Suka Pekanbaru juga 

mempublikasikan melalui media online dengan tujuan agar public dapat 

mengetahui apa apa saja promo yang diberikan oleh Hotel Grand Suka 

Pekanbaru. Dan dengan fasilitas-fasilitas yang sudah sudah disediakan ini juga 

menjadi salah satu bentuk publikasi seperti fasilitas pelayanan hotel yang 

sangat baik, dan mempunyai kolam renang di lantai dasar, tentunya sangat 

dekat dengan pusat-pusat perbelanjaan di Kota Pekanbaru dan semua bentuk 

fasilitas ini kami masukan kedaalam media media, seperti di instagram, twitter, 

dan facebook, Sedangkan kalau untuk brosur sendiri kami langsung 

membagikan kepada masyarakat, atau ada pegawai Hotel Grand Suka 

Pekanbaru ditugaskan untuk dibagikan di pusat perbelanjaan, seperti di mall, 

dan kegiatan-kegiatan diluar Hotel Grand Suka Pekanbaru. 

Gambar 1.6 Promo Hotel Grand Suka Pekanbaru. 
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b. Identitas Media 

Identitas media bisa dikatakan sebagai bentuk Perusahaan perlu membuat 

identitas yang bisa dikenal oleh masyarakat dengan mudah, misalnya logo 

perusahaan, alat-alat tulis, brosur, tanda, formulir perusahaan, kartu nama, 

bangunan, seragam, dan peraturan pakaian.
83

 

Marketing Public Relations Hotel Grand Suka Pekanbaru dengan 

mengkomunikasikan kepada masyarakat melalui media social dengan membuat 

konsep yang serupa dengan bagaimana ciri khas Hotel Grand Suka Pekanbaru 

itu sendiri pada social media. Dari segi tampilan foto maupun renovasi Hotel 

Grand Suka Pekanbaru sangat efektif dengan ditandai ada memiliki beberapa 

ciri khas seperti tamannya terletak di halaman depan, dan adanya kolam renang 

di lantai dasar, dan perubahan warna bangunan menjadi warna coklat bata dan 

sebagainya. 

Pihak Hotel Grand Suka Pekanbaru membuat identitas yang bisa dikenal 

dengan oleh masyarakat dengan mudah. Hotel Grand Suka Pekanbaru 

mempunyai logo sebagai bentuk simbolnya. Yang dimana logo tersebut 

terdapat arti tersendiri yang sudah dibuat oleh pihak Hotel Grand Suka 

Pekanbaru tentunyai sudah sesuai dengan karakteristik hotel itu sendiri. Untuk 

budaya perusahaan Hotel Grand Suka Pekanbaru menciptakan identitas media 

dalam bentuk pelayanan saat kedatangan tamu. Hotel Grand Suka Pekanbaru 

memberikan salam kepada tamu sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan 

hotel tersebut seperti Selamat Pagi atau malam Bapak atau Ibu, Selamat dating 

di Hotel Grand Suka Pekanbaru, ada yang bisa saya bantu?. 
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Gambar 1.7 Logo Hotel Grand Suka pekanbaru. 

 

 Sementara untuk identitas media dalam bentuk brosur tersebut 

digunakan oleh Marketing Public Relations Hotel Grand Suka Pekanbaru untuk 

melakukan aktivitas komunikasi dengan stakeholdernya. Serta untuk 

mengkomunikasikan tentang fasilitas-fasilitas yang terdapat di Hotel Grand 

Suka Pekanbaru menginformasikan tentang menu baru serta pelayanan jasa 

baru yang terdapat di Hotel Grand Suka Pekanbaru. Dengan adanya identitas 

media ini public dapat mengenal dan mengetahui tentang Hotel Grand Suka 

Pekanbaru dengan mudah, dan diharapkan dapat meningkatkan jumlah 

pelanggan kedepannya. 

Gambar 1.8 Promo Hotel Grand Suka Pekanbaru. 

 

Sentuhan Marketing Public Relations Hotel Grand Suka Pekanbaru, 

diharapkan mampu untuk menetapkan berbagai aktivitas yang berkaitan 

dengan identitas media guna meningkatkan tingkat hunian Hotel Grand Suka 
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Pekanbaru dan tentunya juga meningkatkan pendapatan Hotel. Pemikiran dari 

Marketing Public Relations Hotel Grand Suka Pekanbaru juga membangun 

hubungan yang saling menguntungkan dari mempublikasikan fasilitas-fasilitas 

yang ada di Hotel Grand Suka Pekanbaru baik untuk pelanggan maupun untuk 

Hotel Grand Suka Pekanbaru. Sehingga dapat tercapai tujuan dari hotel yaitu 

memperoleh jumlah pengunjung yang tinggi.  

Peranan Marketing Public Relations Hotel Grand Suka Pekanbaru sangat 

dirasakan dalam pengelolahan hotel, karena pihak hotel berharap agar dapat 

lebih meningkatkan orientasi dalam terwujudnya pengembangan image atau 

gambaran dari Hotel Grand Suka Pekanbaru. Bertolak dari kesadaran dan 

tanggung jawab tersebut, pihak manajemen hotel harus memahami bahwa 

dalam mengejar keuntungan mereka juga harus memperhatikan pelanggan. 

Dengan adanya identitas media Hotel Grand Suka Pekanbaru sangat berperan 

penting dalam mempublikasikan informasi informasi terutama pada promo-

promo dan keunggulan dari hotel ini dan membuat masyarakat tertarik untuk 

menginap disini.  

Dalam hal ini, identitas media Hotel Grand Suka Pekanbaru sangat 

efektif ketika digunakan baik itu mengenai publikasinya maupun 

sosialisasinya. Dan membuat Marketing Public Relations akan lebih 

meningkatkan dan menambah keunggulan-keunggulan yang ada di Hotel 

Grand Suka Pekanbaru, sehingga menjadikan Hotel yang nyaman dan tentram. 

Dengan tujuan memberikan pelayanan yang baik kepada tamu yang baru 

datang. Jadi tujuan akhirnya dengan di adanya identitas media ini adalah agar 

meningkatnya jumlah pelanggan yang datang ke Hotel Grand Suka Pekanbaru. 

c. Events 

Events merupakan suatu bentuk perusahaan yang bisa menarik perhatian 

mengenai produk baru ataupun kegiatan perusahaan dengan cara mengadakan 

acara khusus seperti wawancara, seminar, pameran, kompetisi, konteks, dan 

ulang tahun dari barang itu supaya dapat menjangkau masyarakat luas.
84
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 Pada aktivitas Marketing Public Relations Hotel Grand Suka Pekanbaru 

bahwa sebuah perusahaan perlu upaya untuk mempengaruhi dan menciptakan 

opini public, untuk menciptakan opini public tersebut, Marketing Public 

Relations Hotel Grand Suka Pekanbaru membuat acara yang diadakan pihak 

hotel seperti events pas di Car Free Day dan donor darah, kalau untuk donor 

darah sendiri biasanya kami adakan di hotel yang didatangi oleh beberapa 

aparatur sipil sedangkan kalau untuk Car Free Day lebih ke Umum atau semua 

kalangan. Dengan diadakannya event ini yakni salah satu bentuk nyata dalam 

mempromosikan Hotel Grand Suka Pekanbaru agar masyarakat lebih tau lagi. 

Dengan adanya Car Free Day kita langsung bertatap muka dengan klien-klien. 

Dengan tujuannya sebagai bentuk promosi, jadi strategi kita ini untuk wilayah 

orang pekanbaru jadi kalau misalkan wilayah orang-orang pekanbaru yang ga 

tau itu berarti mereka akan bakal tau dengan adanya Car Free Day. 

Gambar 1.9 Events Yang diadakan Hotel Grand Suka Pekanbaru. 

 

Informasi kegiatan atau events tersebut dari Marketing Public Relations 

Hotel Grand Suka Pekanbaru secara langsung akan di publikasikan atau secara 

resminya adalah sebagai jurnalis dari dalam organisasi, yaitu untuk melaporkan 

secara objektif informasi organisasi kepada public. Dalam mengenalkan Hotel 

Grand Suka Pekanbaru kepada public. Pihak Hotel menggunakan media, 

karena hal ini sangat efektif dalam menyampaikan pesan yang terdokumentasi 

melalui prosedur yang sistematik dalam mempromosikan Hotel ke public. 

Untuk mencapai tujuan tersebut dalam menyebarluaskan informasi Hotel ke 
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public pesan haruslah bersifat informative, persuasive, dan instruktif secara 

sistematis kepada seluruh sasaran untuk memperoleh hasil yang optimal. 

Dalam membuat suatu kegiatan Hotel Grand Suka Pekanbaru tentunya 

sudah tau events apa yang bagus untuk dibuat, karena dengan dibuatnya suatu 

events atau kegiatan baik itu diluar hotel ataupun didalam hotel akan 

mempengaruhi citra Hotel Grand Suka Pekanbaru. Marketing Public Relations 

Hotel Grand Suka Pekanbaru harus bekerja keras dan sekreatif mungkin untuk 

membuat dan mengadakan events yang bermanfaat sehingga masyarakat 

tertarik untuk mengikuti events tersebut. Hotel Grand Suka Pekanbaru juga 

sering membuat events-events kegiatan seperti bentuk pameran fhoto-fhoto dan 

bekerjasama sesuai dengan events yang dibuat, maka dari itu setiap events atau 

kegiatan yang dibuat. 

Gambar 1.10 Events Hotel Grand Suka Pekanbaru. 

 

 Hotel Grand Suka Pekanbaru juga menjalin kerjasama dengan media-

media yang ada di Kota Pekanbaru dengan tujuan untuk mempublikasikan dan 

menginformasikan bahwa Hotel Grand Suka Pekanbaru sering mengadakan 

events atau kegiatan yang bermanfaat. Sebagai Hotel yang dekat dengan 

kawasann perbelanjaan di Kota Pekanbaru, maka dari Hotel Grand Suka 

Pekanbaru sangat sering mengadakan events yang membuat masyarakat 

tertarik untuk melihat, pihak Hotel Grand Suka Pekanbaru juga membuat 

sangat banyak yang berguna untuk dibagikan kepada masyarakat yang datang, 

sehingga masyarakat dapat dengan mudah melihat dan membaca brosur 
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tersebut isi dari dari brosur juga memberikan sangat banyak keunggulan-

keunggulan dan promo-promo tentang Hotel Grand Suka Pekanbaru.  

Dengan adanya events yang diadakan oleh Hotel Grand Suka Pekanbaru 

bisa langsung mempromosikan dan juga membangun citra hotel. Guna untuk 

meningkatkan kualitas hotel yang baik yang berikan oleh perusahaan kepada 

pelanggan, ini mejadikan tugas dan tanggung jawab Marketing Public 

Relations dalam menyusun strategi yang efektif. Sehingga sejumlah kegiatan-

kegiatan yang dilaksanakan oleh Hotel Grand Suka Pekanbaru ini dilakukan 

demi mendapatkan dan meningkatkan pelanggan. Yang intinya harus 

membangun hubungan yang baik, otomatis akan mendukung kinerja pegawai-

pegawai Hotel Grand Suka Pekanbaru menjadi lebih optimal dan lebin baik 

lagi. 

d. Berita  

Salah satu dari tugas utamanya public relations adalah untuk membuat 

ataupun menemukan acara yang sesuai dengan perusahaan, produknya, orang-

orangnya atau pegawainya, dan membuat media tertarik untuk memuat berita 

press release dan hadir dalam press conference.
85

 

Berdasarkan makna dari Marketing Public Relations adalah suatu proses 

pengorganisir kegiatan-kegiatan dan sebagai pelaksana aktivitas 

mempublikasikan ke luar perusahaan hotel. Sama halnya juga Marketing 

Public Relations Hotel Grand Suka Pekanbaru melakukan aktivitas publikasi 

dengan membuat press release tiap bulannya dan bekerjasam sama dengan 

seluruh media-media yang ada di Kota Pekanbaru. Dengan adanya press 

release tiap bulannya guna mendukung keberhasilan perusahaan dalam 

memperkenalkan keunggulan-keunggulan serta promo-promo yang ada di 

Hotel Grand Suka Pekanbaru sehingga membentuk suatu kepercayaan kepada 

masyarakat, dan untuk selanjutya diharapkan masyarakat memakai jasa hotel 

yang ditawarkan. 
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Dalam mempublikasikan press release semuanya tergantung kepada 

media cetak untuk memuat atau tidak memuatnya di surat kabar, dimana Hotel 

Grand Suka Pekanbaru harus membuat press release semenarik mungkin, 

karena untuk penerbitan press release sendiri, bersifat gratis. Disinilah Peran 

Marketing Public Relations Hotel Grand Suka Pekanbaru membuat press 

release sekreatif mungkin lewat kata dan promo yang akan di selenggarakan 

agar dapat menarik para media cetak untuk memuat press release tentang Hotel 

Grand Suka. Press release yang dibuat Hotel Grand Suka Pekanbaru akan 

dikirim ke media massa dan secara tidak langsung juga membangun hubungan 

komunikasi yang erat antara media-media yang ada di Kota Pekanbaru karena 

kedua belah pihak saling membutuhkan. Pihak Hotel Grand Suka Pekanbaru 

membutuhkan media sebagai media promosi demikian juga media 

membutuhkan bahan berita yang akan di jadikan sumber informasi atau nara 

sumber berita di media cetak. Melalui hubungan kerja sama tersebut dapat 

mencapai tujuan yang diinginkan yaitu peningkatan jumlah pelanggan. 

e. Pensponsoran 

Pensponsoran bisa dikatakan sebagai suatu bentuk proses perusahaan 

yang bisa memasarkan barang mereka dengan mensponsori acara olahraga atau 

acara kebudayaan yang bermanfaat bagi kelangsungan perusahaannya.
86

 

Kegiatan pensponsoran memberikan keuntungan kepada penyelenggara 

kegiatan tersebut, biasanya Hotel Grand Suka Pekanbaru memberikan bantuan 

baik dari segi financial dan promosi. Hotel Grand Suka Pekanbaru pernah 

menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru yang pada 

waktu itu BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru dalam rangka memperingati 

Milad BPJS. Sehingga Hotel Grand Suka Pekanbaru menjadi Sponsor 

utamanya, tentunya menjadi sponsor utama menjadi salah satu strategi untuk 

sekalian mempromosikan Hotel Grand Suka Pekanbaru kepada masyarakat 

yang hadi pas Milad BPJS itu sendiri. Dengan menjalinkan kerja sama dengan 
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BPJS, Hotel Grand Suka Pekanbaru membuat brosur untuk dibagikan kepada 

masyarakat yang hadir. 

Biasanya Hotel Grand Suka Pekanbaru kalau untuk menjalin kerja sama 

dalam hal pensponsoran Hotel Grand Suka Pekanbaru akan memberikan 

bantuan baik dari segi financial maupun bisa promosi, yang berupa bantuan 

produk tergantung kebutuhan pihak terkait serta proses deal kerjasama sponsor 

tersebut. Dari Hotel Grand Suka Pekanbaru sendiri yang diberika berupa baju 

kaos, dorprize dan sebagainya. Dengan adanya kerja sama dengan pihak lain 

maupun dengan perusahaan lain, menjadikan suatu kekuatan untuk 

meningkatkan citra Hotel Grand Suka Pekanbaru di mata public. Sehingga 

Hotel Grand Suka Pekanbaru bisa lebih dikenal oleh masyarakat dan mau 

menginap di hotel ini. Sehingga dengan menjalin kerja sama antara instansi-

instansi yang ada di Kota Pekanbaru sangat memberikan peran penting bagi 

Hotel Grand Suka Pekanbaru, karena dengan adanya kegiatan pensponsoran 

yang dilakukan antara kedua belah pihak, Hotel Grand Suka Pekanbaru 

semakin dikenal oleh masyarakat. 

f. Berperan serta Aktivitas Sosial 

Berperan serta dalam aktivitas social merupakan suatu perusahaan harus 

bisa membangun image yang positif dengan cara menyumbang uang atau 

waktu dalam hal-hal yang possitif.
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Dengan diadakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat 

maupun bagi Hotel Grand Suka Pekanbaru. nantinya akan menjadikan Hotel 

Grand Suka Pekanbaru hotel yang peduli terhadap lingkungan dan dikalangan 

masyarakat Kota Pekanbaru. Hotel Grand Suka Pekanbaru juga melakukan 

aktivitas sosial kepada masyarakat seperti Go Green, menanam seribu pohon di 

kecamatan tambang, ada juga donor darah, kunjungan ke panti asuhan, copy 

money. Jadi kegiatan seperti ini dilakukan oleh Hotel Grand Suka Pekanbaru 

hampir setiap bualnnya tu ada diantara salah satu kegiatan tersebut, dengan 

tujuan agar antara pihak Hotel Grand Suka Pekanbaru dan masyarakat tetap 
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menjalin hubungan yang harmonis, dan bisa meningkatkan reputasi yang baik 

yang didapati oleh Hotel Grand Suka Pekanbaru. 

Gambar 1.11 Aktivitas Sosial Hotel Grand Suka Pekanbaru. 

 

 

Kegiatan-kegiatan social yang dilakukan Hotel Grand Suka Pekanbaru 

sangat membantu masyarakat dan Hotel Grand Suka Pekanbaru juga 

terbentukya hubungan yang harmonis, sehingga masyarakat menilai Hotel 

Grand Suka Pekanbaru hotel yang nyaman dan tentram. Dengan adanya 

kunjungan ke panti asuhan itu sangat rutin dilakukan oleh pihak hotel, kerena 

hamper tiap tahunnya Hotel Grand Suka Pekanbaru mengujungi dan berbagi   

kepada panti asuhan yang di Kota Pekanbaru. Sehingga terciptanya pandangan 

yang baik masyrakarat. Dan pihak Hotel Grand Suka Pekanbaru juga sekalian 

memperkenalkan Hotel dengan menjelaskan mulai dari pelayanan-pelayanan, 

keunggulan-keunggulan serta promo-promo yang ada di Hotel Grand Suka 

Pekanbaru tersebut dan masyarakat pun tertarik untuk datang dan menginap di 

Hotel Grand Suka Pekanbaru dengan pelayanan-pelayanan yang baik. 

 

 

 

 

 


