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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Industri MICE (Meeting, Incentive, Convention and Exhibition) adalah 

salah satu bagian dari sektor pariwisata yang saat ini sedang mengalami 

perkembangan yang pesat, dan tentunya juga telah menjadi salah satu industri 

besar di dunia. Perkembangan bisnis MICE yang merupakan bagian dari industri 

pariwisata masa kini dan telah memberikan warna yang beragam terhadap jenis 

kegiatan pariwisata yang identik dengan pemberian pelayan (services). MICE dan 

bisnis pariwisata merupakan bisnis dengan high-quality dan high-yield, yang 

memberikan kontribusi tinggi secara ekonomi terlebih bagi negara berkembang. 

High quality berarti kualitas pelayanan yang diberikan mampu memberikan 

kepuasan kepada setiap peserta, sedangkan high yield berarti kegiatan wisata 

konvensi mampu memberikan keuntungan yang besar pada penyelenggara wisata 

konvesi. 

Industri MICE berperan penting dalam pariwisata dunia, karena dampak 

yang ditimbulkan dari penyelenggaraan sebuah event MICE memiliki multipliers 

effect (efek berganda) bagi bidang kehidupan lainnya. Event MICE tidak hanya 

menghasilkan pendapatan bagi pihak yang berhubungan langsung dengan event 

MICE saja, tetapi secara tidak langsung juga melibatkan banyak pelaku ekonomi 

lainnya. Industri MICE merupakan sumber pendapatan yang sangat menjanjikan, 
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sehingga beberapa negara banyak yang menjadikan industri MICE sebagai 

sumber pendapatan utama bagi negaranya.  

Kepanjangan MICE sebagai meeting, incentive, convention and exhibition 

yang telah dikenal secara luas di dunia dan menjadi istilah umum dalam industri 

pariwisata. Industri MICE merupakan industri yang masih muda, dikenal di Eropa 

dan Amerika Utara sekitar 50 tahun yang lalu dan bahkan lebih mudah dikenali di 

beberapa kawasan dunia  lainnya, tetapi dengan cepat industri ini  menjadi matang 

terutama di negara-negara sedang berkembang, karena jelas terlihat 

perkembangannya mampu memberikan dampak ekonomi yang tinggi. Adapun 

definisi MICE menurut  Rogers (2003) adalah sebagai berikut : 

MICE merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh sejumlah orang di 

suatu tempat dengan pola yang telah ditetapkan dalam jangka waktu 

tertentu untuk membahas tujuan khusus yang berkaitan dengan 

kepentingan bersama. 

Kegiatan Industri MICE sebagai industri baru masa kini menunjukan 

bahwa MICE sebagi salah satu sektor dalam bisnis pariwisata, karena kegiatan 

MICE merupakan kegiatan bisnis wisata yang tujuan utama dari para delegasi 

atau peserta kegiatan MICE adalah melakukan perjalanan dan menghadiri suatu 

kegiatan atau event yang berhubungan dengan bisnisnya sambil menikmati 

kegiatan wisata secara bersama-sama. Berikut ini merupakan perkembangan 

bisnis penyelenggaraan MICE di beberapa negara Asia-Pasifik yang terdapat pada 

Tabel 1.1.  
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TABEL 1.1 

Negara Penyelenggara MICE Internasional Asia-Pasifik 

Tahun 2008 - 2010 

No. Negara 2008 2009 2010 

1. Jepang 309 278 305 

2. Cina 294 284 282 

3. Australia 208 183 239 

4. Singapura 131 123 136 

5. Malaysia 109 108 119 

6. Thailand 112 114 88 

7. Hong Kong 74 76 82 

8. Indonesia 51 37 64 

9. Vietnam 42 34 29 

10. Pilipina 42 36 27 

Total 1373 1273 1371 

Sumber : International Association Meeting Market ICCA, 2011. 

Tabel 1.1 menunjukan bahwa peringkat tertinggi negara penyelengara 

MICE pada tahun 2010 yaitu Jepang dengan jumlah pertumbuhan 9,9% 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adapun negara penyelenggara dengan 

tingkat pertumbuhan paling besar yaitu Singapura dengan kenaikan sebesar 

23,5%. Selain itu terdapat penurunan penyelenggaraan MICE yang paling besar 

adalah Australia yaitu sebesar 22,9% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, 

sedangkan Indonesia berada pada peringkat ke-8 mengalami pertumbuhan yang 

baik dengan pertumbuhan sebesar 42,2% dengan jumlah event MICE 

internasional yang terselenggara sebanyak 64 event Bisnis MICE. 

Istilah MICE di Indonesia dikenal juga dengan nama wisata konvensi, 

kegiatan wisata konvensi ini merupakan bagian dari kegiatan pariwisata, karena 

wisatawan banyak sekali menggunakan fasilitas pariwisata dalam pelaksanaannya, 

sehingga kegiatan ini merupakan kegiatan yang berkarakteristik padat karya, 

memberikan kontribusi baik dari sisi penyediaan tenaga kerja maupun dalam 

memberikan devisa negara. 
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Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Indonesia 

yang merupakan perubahan dari Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata pada 

tahun 2011, menetapkan target kunjungan wisatawan ke Indonesia tahun 2011 

sekitar 7,7 juta orang. Target tersebut didasarkan pada pencapaian jumlah 

kunjungan wisatawan pada tahun 2010. Untuk mencapai target tersebut, 

pemerintah mempromosikan Indonesia melalui slogan "Wonderful Indonesia" 

yang menggambarkan daya tarik masyarakat, budaya, makanan, investasi, dan 

alamnya. Sementara tema pariwisata tahun 2011 yaitu “Eco, Culture, and MICE“. 

Eco merupakan bentuk kepedulian pariwisata Indonesia terhadap 

lingkungan. Culture menjadi harta dan kekuatan Indonesia yang memiliki 

kekayaan seni budaya beraneka ragam dari Sabang hingga Merauke. MICE 

(meeting, incentive, convention, dan exhibition) adalah dalam rangka pada tahun 

2011 Indonesia menjadi tuan rumah KTT ASEAN, sehingga akan banyak 

kegiatan pertemuan dan konvensi (MICE) diadakan di Indonesia. Hal tersebut 

dapat membantu pemerintah dalam upaya untuk meningkatkan potensi bisnis 

MICE di Indonesia. 

Pemerintah Indonesia saat ini mulai membenahi beberapa kota destinasi 

event MICE, beberapa tempat tersebut telah dilengkapi fasilitas lengkap serta 

infrastruktur yang menunjang bagi penyelenggaraan event MICE. Indonesia 

memiliki 10 destinasi MICE yang diunggulkan yaitu Jakarta, Yogyakarta, 

Surabaya, Bali, Medan, Bukit Tinggi-Padang, Makassar, Solo, Batam dan 

Manado. Sedangkan tiga daerah potensial yaitu Lombok, Balikpapan dan 

Bandung yang kemudian ditetapkan menjadi destinasi MICE yang diunggulkan. 
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Bandung sebagai ibu kota provinsi Jawa Barat merupakan pusat 

pertumbuhan event MICE Jawa Barat dan juga telah ditetapkan sebagai destinasi 

MICE yang potensial. Pelaku yang terlibat dalam industri MICE meliputi 

perusahaan dan asosiasi, pemerintah kota Bandung, peserta event dan supplier 

penyelenggaraan event MICE. Berikut data pertumbuhan MICE yang 

diselenggarakan di kota Bandung pada tahun 2007 s.d 2010 : 

 
Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, 2011. 

GAMBAR 1.1 

Pertumbuhan Industri MICE Di Kota Bandung 

Tahun 2007 s.d 2010 

Berdasarkan Gambar 1.1, dapat dilihat pertumbuhan industri MICE di 

Kota Bandung yang menunjukan pertumbuhan yang cukup baik setiap tahunnya. 

Seperti pada tahun 2010 lalu, kenaikan mencapai angka 15,6% dari tahun 

sebelumnya. Sedangkan kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2008, yang 

menunjukan angka kenaikan sebesar 245% dari tahun 2007. Hal tersebut karena 

adanya program Visit Indonesia Year 2008 yang dicanangkan oleh pemerintah 

pada saat itu yang mendatangkan banyak wisatawan mancanegara. 
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Keunggulan Bandung sebagai salah satu kota destinasi MICE, yaitu 

memiliki image yang baik diantaranya adalah aman dan hampir bebas dari isu 

yang  menyangkut keamanan publik, dan aksesibilitas menuju Bandung sudah 

cukup baik (http://imctm.rajamice.com/). Daya tarik wisata Bandung juga 

merupakan salah satu keunggulan, terutama keindahan alam, kultur masyarakat, 

dan wisata kuliner. Keunggulan lainnya adalah jumlah kamar yang telah tersedia 

berjumlah 10.430 kamar dari berbagai klasifikasi hotel bintang, yang tentu saja 

merupakan sarana akomodasi yang sangat penting untuk mendukung 

penyelenggaraan event MICE. Selain itu, kota Bandung saat ini telah memiliki 

beberapa lokasi (venue) untuk penyelenggaraan event  MICE yang berkapasitas  

kecil, sedang maupun besar. Venue-venue tersebut diantaranya berupa convention 

center, ataupun function room dalam sebuah mall dan hotel. 

Hotel sebagai salah satu supplier event MICE juga sangat terbantu dalam 

hal meningkatkan penjualannya pada hari kerja yang masih rendah jika 

dibandingkan pada saat akhir pekan atau liburan. Hal tersebut memicu hotel-hotel 

yang ada di Bandung melakukan strategi promosi untuk menjual venue-venue 

yang ada dalam hotel menjadi sebuah tempat yang dapat dijadikan sarana 

akomodasi penyelanggaraan MICE, seperti Hotel Horison, Hotel Grand Royal 

Panghegar, dan beberapa cabang Hotel Aston. Selain hotel-hotel tersebut masih 

banyak hotel berbasis convention yang menyediakan venue-venue yang ada dalam 

hotel yang dapat dijadikan sebagai sarana akomodasi penyelenggaraan MICE.  

Tabel 1.2 berikut adalah hotel-hotel di Kota Bandung yang menjual meeting 

facilities. 
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TABEL 1.2 

Daftar Hotel Di Kota Bandung Yang Menjual Meeting Facilities 

No. Hotel Meeting Facilities 

1. Aston Primera  Menawarkan 12 meeting rooms dan ballroom dengan 

kapasitas 1500 orang. Setiap meeting room dilengkapi 

teknologi audio visual yang tinggi. (www.aston-

international.com/index.php) 

2. Horison Menyediakan 26 meeting rooms dengan berbagai 

kapasitas, dan memiliki “Krakatau Convention Hall” 

yang merupakan ballroom dengan kapasitas 3000 

orang, serta memiliki area luas untuk pameran, pesta, 

pertemuan, ataupun pernikahan. 

(www.horisonbandung.com/hotel.php) 

3. Grand Royal Panghegar Menyediakan 17 meeting rooms dan Grand Ballroom 

yang dapat menampung kapasitas hingga 1500 orang. 

(www.grandroyalpanghegar.com) 

4. Savoy Homman Bidakara Menyediakan  14 meeting rooms dengan kapasitas 

berbeda, dan memiliki ballroom berkapasitas 1000 

orang, disertai dengan peralatan yang lengkap. 

(www.savoyhomann-hotel.com)  

5. Grand Pasundan Menawarkan 12 meeting rooms dengan salah satu 

meeting room paling besar diantara yang lain dengan 

kapasitas 2000 orang yang bernama “Malibu Dome”. 

(www.grandpasundan-hotel.com) 

6. Novotel Menyediakan 10 meeting rooms dengan rata-rata 

kapasitas masing-masing ruangan lebih dari 50 orang. 

(www.novotel.com/gb/hotel-6181-novotel-

bandung/index.shtml) 

Sumber : Modifikasi dari berbagai literature, 2012. 

Hotel-hotel yang terdapat pada Tabel 1.2 menyediakan berbagai meeting 

facilities yang berbeda satu sama lain, begitu pula meeting package yang 

disediakan. Dengan fasilitas yang dimiliki, sebuah hotel dapat mengatur segala 

bentuk kebutuhan tamu dalam sebuah meeting package yang tentunya dengan 

meeting facilities yang berbeda, sesuai kebutuhan tamu. Hotel-hotel yang menjual 

meeting package tersebut melakukan promosi penjualan yang secara tidak 

langsung dapat berdampak pada pembagian penggunaan meeting package hotel-

hotel di Bandung akan menurun. Oleh karena itu, Sales and marketing department 

sebuah hotel harus memperkuat kegiatan pemasaran untuk melaksanakan promosi 

 

http://www.aston-international.com/index.php
http://www.aston-international.com/index.php
http://www.horisonbandung.com/hotel.php
http://www.grandroyalpanghegar.com/
http://www.savoyhomann-hotel.com/
http://www.grandpasundan-hotel.com/
http://www.novotel.com/gb/hotel-6181-novotel-bandung/index.shtml
http://www.novotel.com/gb/hotel-6181-novotel-bandung/index.shtml
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kepada tamu bisnis agar menggunakan meeting package yang disediakan. Salah 

satu hotel yang melakukan strategi tersebut adalah Golden Flower Hotel Bandung. 

Hotel ini terletak di pusat Kota Bandung, yang secara strategi dapat mendukung 

untuk penyelenggaraan kegiatan MICE itu sendiri. 

Golden Flower Hotel Bandung didirikan pada 1 Juli 2009 dengan berbasis 

convention yang dilengkapi oleh lebih dari 20 meeting room, dengan tujuan hotel 

ini akan menjadi salah satu tempat penyelenggaraan event MICE di Bandung. 

Golden Flower Hotel Bandung juga dapat dijadikan tempat penyelenggaraan 

event MICE yang bersifat tertutup, yang berarti pesertanya terbatas dan telah 

ditentukan oleh pihak penyelenggara event. Event tersebut diantaranya seperti 

meeting, training, workshop, presentation, dinner, interview, wedding, table 

manner, birthday party, lunch, launching  product, breakfast meeting, farewell 

party, reuni, buka puasa, halal bi halal, lokakarya, graduation, dan conference. 

Menurut Food and Beverage Manager Golden Flower Hotel Bandung pada tahun 

2010, dari total pendapatan Food and Beverages Department sebesar 60%-nya 

adalah pendapatan yang berasal dari event MICE yang terselenggara. 

 Event MICE di Golden Flower Hotel Bandung biasanya diselenggarakan 

dalam meeting room, ballroom ataupun restaurant sesuai dengan kesepakatan 

dengan pihak penyelenggara. Daftar meeting room yang terdapat di Golden 

Flower Hotel dapat dilihat dalam Tabel 1.3, sebagai berikut. 
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TABEL 1.3 

Daftar Meeting Rooms Golden Flower Hotel Bandung 

VENUE 

SIZE CAPACITY 

L W H M2 BQT CLASS 
U-

SHAPE 

DOUBLE 

U-SHAPE 
THEATRE COCKTAIL 

BALLROOM  34 20 8 680 450 400 150 200 900 800 

PRE FUNCTION 12 29 8 348 200 
   

400 300 

TULIP  8 20 3 160 120 100 60 80 200 150 

TULIP 1  8 6 3 48 40 35 20 30 80 60 

TULIP 2  8 8 3 64 60 50 30 50 100 80 

TULIP 3  8 6 3 48 40 35 20 30 80 60 

HELICONIA  7 6 3 42 40 35 20 30 80 55 

ORCHID  15 8 3 120 100 80 50 70 180 150 

PEONY  15 6 3 90 80 70 40 60 160 120 

ASTER  7 15 3 105 80 60 50 70 160 120 

ASTER 1  7 5 3 35 30 25 15 20 50 40 

ASTER 2  7 5 3 35 30 25 15 20 50 40 

ASTER 3  7 15 3 35 30 25 15 20 50 40 

GERBERA 1  7 9 3 63 40 50 30 50 100 78 

GERBERA 2  7 6 3 42 90 35 20 30 80 55 

ACACIA  12 8 3 96 65 80 50 70 170 130 

ANTHURIUM  12 6 3 72 20 55 35 55 105 85 

LILY  7 4 3 28 10 15 15 20 40 30 

MENTHA  7 3 3 21 10 10 10 
   

NIGELLA  7 3 3 21 10 10 10 
   

ZINEA  7 3 3 21 10 10 10 
   

PROTEA  7 3 3 21 10 10 10 
   

ANDALUSIA 7 3 3 21 10 10 10 
   

EXECUTIVE 7 3 3 21 10 10 10 
   

Sumber : Golden Flower Hotel Bandung, 2012. 

Berdasarkan Tabel 1.3 di atas terdapat 24 meeting rooms yang memiliki 

kapasitas dan ukuran masing-masing yang bervariatif dan dapat dengan mudah 

disesuaikan dengan kebutuhan tamu bisnis nya. Ukuran dan kapasitas terbesar 

yang ada di Golden Flower Hotel Bandung ini yaitu Ballroom. Meeting room 

tersebut memiliki ukuran mencapai 680 meter persegi, dan dapat menampung 

maksimal 900 orang dengan tata ruang teater. Sedangkan untuk meeting room 
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yang terkecil salah satunya yaitu Mentha. Meeting room tersebut memiliki ukuran 

21 meter persegi, dan dapat menampung 10 orang dengan tata ruang classroom. 

Dengan banyaknya pilihan tersebut, dapat membuktikan bahwa banyaknya 

instansi yang dapat menyelenggarakan event bisnisnya di Golden Flower Hotel 

Bandung. 

Divisi hotel yang mengurusi berbagai event yang diselenggarakan dalam 

hotel adalah divisi banquet. Definisi banquet menurut David K. Hayes (2004:279) 

“adalah acara dengan makanan dan minuman yang diadakan diruang serbaguna”, 

sedangkan dalam modul “banquet operation” oleh Balai Pendidikan dan Latihan 

Pariwisata Bandung (1985), “banquet dipimpin oleh Banquet Manager dibawah 

Food and Beverage Department yang dipimpin oleh Food and Beverage 

manager”. Dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Banquet  adalah 

bagian dari Food and Beverage Department yang menjual, mengkoordinasi dan  

melayani suatu acara atau event, baik yang berskala kecil, sedang maupun besar. 

Event dapat berupa perayaan atau perjamuan, acara sosial maupun berbagai event 

bisnis. 

Instansi yang menyelenggarakan event meeting merupakan suatu 

organisasi, perusahaan, dan lembaga kepemerintahan. Instansi tersebut dapat 

memilih beberapa meeting package yang sesuai dengan kebutuhan. Adapun 

meeting package yang ditawarkan oleh Golden Flower Hotel Bandung, yaitu 

terdapat pada Tabel 1.4 berikut. 
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TABEL 1.4 

Meeting Package Golden Flower Hotel Bandung 

RESIDENTIAL NON RESIDENTIAL 

HALF DAY 

Rp. 440.000 ++ /pax/nite Rp. 160.000 ++ /pax 

1x Coffee Break, 1x Lunch / Dinner, Room 1x Coffee Break, 1x Lunch / Dinner 

FULL DAY 

Rp. 500.000 ++ /pax/nite Rp. 220.000 ++ /pax 

2x Coffee Break, 1x Lunch / Dinner, Room 2x Coffee Break, 1x Lunch / Dinner 

FULL BOARD 

Rp. 550.000 ++ /pax/nite Rp. 320.000 ++ /pax 

2x Coffee Break, 1x Lunch, 1x Dinner, Room 2x Coffee Break, 1x Lunch, 1x Dinner 

Sumber : Sales and Marketing Departement Golden Flower Hotel Bandung, 2012. 

Berdasarkan Tabel 1.4, terdapat berbagai meeting package yang dikemas 

dengan harga dan jenis package yang akan didapatkan oleh tamu. Salah satunya 

yaitu Fullday Non Residential. Meeting package ini merupakan meeting package 

yang dilaksanakan selama satu hari penuh, dengan hitungan mulai dari pagi hari 

sampai sore hari. Meeting package tersebut sudah termasuk 2 kali coffee break 

dan 1 kali lunch. Coffee break biasa disajikan pada pukul 9 pagi dan pukul 3 sore, 

sedangkan lunch biasa disajikan pada saat makan siang. 

Terdapat perbedaan pada meeting package residential dan non residential. 

Meeting package residential merupakan meeting package yang sudah termasuk 

dengan fasilitas kamar yang sudah ditentukan. Sedangkan meeting package non 

residential tidak termasuk dengan fasilitas kamar. Fasilitas yang diberikan berupa 

white board, flip chart, board marker, sound system, writing pad & ballpoint, 

permen & air mineral, harga belum termasuk 21% tax dan service charge. 

Meeting package ini bersifat fleksibel. Harga dan atau paket yang 

ditawarkan dapat berubah sesuai kebutuhan tamu dan kesepakatan tamu dengan 

pihak hotel. Maka meeting package disediakan dalam berbagai varian. Hal ini 
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ditujukan agar dapat lebih mempermudah tamu dalam menggunakan meeting 

package di Golden Flower Hotel Bandung. Adapun jenis event yang 

diselenggarakan di Golden Flower Hotel Bandung sangat variatif, dapat dilihat 

dari tingkat penjualan berdasarkan jenis event pada Tabel 1.5, berikut ini. 

TABEL 1.5 

Data Jumlah Event MICE Golden Flower Hotel Bandung 

Periode 2009 s.d 2011 

JENIS EVENT 2009 2010 2011 

MEETING 65 673 572 

TRAINING 1 5 6 

DINNER 8 85 109 

WEDDING 1 35 38 

GATHERING 2 7 7 

TABLE MANNER 2 23 21 

LUNCH 3 25 46 

BIRTHDAY 1 4 9 

ARISAN 1 1 2 

Sumber: F & B Dept. Golden Flower Hotel Bandung, 2012. 

Tabel 1.5 menunjukkan meeting adalah event yang paling banyak 

diselenggarakan selama 3 tahun berturut-turut sejak pertama hotel didirikan. 

Penjualan meeting package tergantung pada jenis event yang diselenggarakan. 

Jenis event yang menggunakan meeting package adalah event yang dicetak tebal 

pada Tabel 1.5 yaitu meeting, wedding, gathering, table manner dan birthday 

party. Pada tahun 2011 event meeting yang terjadi menunjukkan penurunan 

berkisar 15,1% dari tahun sebelumnya. Angka tersebut dapat berpengaruh 

langsung pada tingkat pendapatan Golden Flower Hotel Bandung khususnya dari 

penjualan meeting package. 

Tingkat penjualan meeting package Golden Flower Hotel Bandung 

disebabkan oleh kegiatan pemasaran yang dilakukan departemen Sales & 
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marketing hotel. Untuk meningkatkan penjualan tersebut tim Sales & Marketing 

Golden Flower Hotel Bandung harus memperhatikan tingginya persaingan hotel-

hotel di Bandung yang menawarkan meeting package yang relatif sama, sehingga 

tamu bisnis membutuhkan sesuatu yang berbeda. Maka Sales and Marketing 

Department Golden Flower Hotel Bandung harus memperkuat kegiatan 

pemasaran untuk melaksanakan promosi kepada tamu bisnis agar menggunakan 

meeting package Golden Flower Hotel Bandung. 

Strategi pemasaran memegang peran yang sangat penting dalam suatu 

bisnis, baik untuk bisnis dalam dunia jasa atau manufacture. Adanya promosi 

yang dilakukan secara berkesinambungan dan terencana diharapkan dapat 

meningkatkan pendapatan perusahaan dengan kenaikan tingkat penjualan dari 

produk yang dikeluarkan perusahaan, dalam hal ini hotel. Perkembangan strategi 

promosi yang dijalankan oleh pihak Golden Flower Hotel Bandung dalam 

mempromosikan produknya pada saat ini lebih memfokuskan diri pada konsumen 

bisnis, baik itu untuk keperluan meeting, gathering, incentive dan lain-lainnya. 

Berdasarkan fenomena di atas, pihak Golden Flower Hotel Bandung 

melaksanakan strategi pemasaran diantaranya dengan melakukan program 

personal selling yang diterapkan dalam kegiatan sales call. Kegiatan ini dilakukan 

tiga kali dalam seminggu. Untuk meraih tamu bisnis internasional, kegiatan ini 

dibantu oleh pihak perusahaan yang menaungi Golden Flower Hotel Bandung, 

yaitu KAGUM Group. Strategi pemasaran lainnya adalah dengan melakukan 

flyering yang merupakan kegiatan menyebarkan flyer di pintu masuk Gerbang Tol 

Pasteur dan di sekitar Jalan Pasteur. 
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Strategi pemasaran lainnya yang dilakukan oleh Golden Flower Hotel 

Bandung yaitu berbagai promosi di setiap libur keagamaan dan event tahun baru. 

Selain itu tamu bisnis maupun tamu biasa yang menginap di Golden Flower Hotel 

Bandung akan mendapatkan voucher belanja di “WANTED” Factory Outlet, yang 

memberikan harga khusus untuk group corporate. Golden Flower Hotel Bandung 

juga menjalin kerjasama dengan berbagai media cetak dan elektronik diantaranya 

dengan surat kabar Pikiran Rakyat, Tribun Jabar dan Media Indonesia, pemasaran 

melalui situs www.golden-flower.co.id, update website dan memasukan promo 

dan paket terbaru.  

Perkembangan program promosi yang dilakukan oleh pihak hotel dalam 

mempromosikan meeting package pada saat ini lebih memfokuskan pada tamu 

bisnis. Menurut Throp (2002:15) dalam artikelnya menjelaskan bahwa direct 

marketing merupakan cara yang efektif untuk menjangkau pelanggan dengan 

tepat sasaran dan dapat diukur serta dapat membantu mempertahankan pelanggan 

(http://www.royalmail.com). Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa program 

promosi yang dapat difokuskan langsung kepada tamu bisnis dengan tepat sasaran 

adalah program direct marketing. 

Kegiatan direct marketing yang dilaksanakan Sales and Marketing 

Department Golden Flower Hotel Bandung ditujukan langsung pada tamu bisnis, 

memiliki peran yang sangat penting dalam mempromosikan meeting package. 

Beberapa strategi promosi yang dilakukan Golden Flower Hotel Bandung 

diantaranya terdapat pada Tabel 1.6 berikut. 

 

 

http://www.golden-flower.co.id/
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TABEL 1.6 

Promosi Yang Dilakukan Golden Flower Hotel Bandung 

No. Jenis Promosi Implementasi Target 

1. Direct 

marketing 

Pengiriman fax, email dan penyebaran liflat.  Customer bussines 

corporate target 

2. Sales 

promotion 

Pemberian diskon pada paket F&B, diskon harga 

kamar. 

Public 

3. Advertising Pembuatan bilboard di jalan masuk sersan bajuri, 

penyebaran flyer, dan pembuatan web site. 

Public 

4. Personal 

selling 

Program sales call dan sales invitation pada 

perusahaan.. 

Customer bussines 

corporate target 

Sumber : Sales and Marketing Departement Golden Flower Hotel Bandung, 2012 

Tabel 1.6 di atas menunjukan bahwa ada empat strategi yang dilakukan 

oleh Golden Flower Hotel Bandung, tetapi strategi yang paling mendapat 

perhatian lebih dari pihak manajemen Golden Flower Hotel Bandung ialah 

program direct marketing. Program promosi ini dilaksanakan dengan menerapkan 

program direct mail, telemarketing dan direct selling. 

Implementasi program direct marketing dapat menggunakan satu atau 

lebih program, maksudnya program telemarketing, direct mail dan direct selling 

dapat digunakan secara serempak untuk tamu bisnis. Hal tersebut dapat terjadi 

karena program satu dan lainnya saling berkaitan. Apabila Golden Flower Hotel 

Bandung melakukan pengiriman direct mail kepada pasar sasaran, akan 

dilaksanakan tindak lanjut berupa telemarketing. Telemarketing dapat berupa 

respon dari tamu bisnis yang memerlukan informasi lebih lanjut atau tamu bisnis 

melakukan pemesanan karena tertarik untuk menggunakan meeting package 

Golden Flower Hotel Bandung ataupun berupa tindak lanjut bagi tamu bisnis yang 

tidak merespon direct mail yang dikirim. 

Program direct mail yang dilaksanakan Golden Flower Hotel Bandung 

berupa pengiriman surat penawaran meeting package yang ditujukan kepada tamu 
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bisnis yang berisi penawaran harga meeting package, harga kamar, pilihan setting 

ruangan serta fasilitas meeting yang akan diberikan. Direct mail juga berfungsi 

sebagai reservation form yang hanya berlaku jika dikonfirmasi langsung dalam 

jangka waktu tiga hari setelah pengiriman. Pengiriman direct mail dapat melalui 

media email dan facsimile. Kebanyakan direct mail dikirim untuk tamu bisnis 

yang belum pernah menggunakan meeting package atau telah lama tidak 

menggunakan meeting package, sebagai penyampaian informasi tentang meeting 

package Golden Flower Hotel Bandung. 

Selain sebagai program untuk menindak lanjuti program sebelumnya, 

program telemarketing juga merupakan program yang dapat dilaksanakan kepada 

tamu bisnis untuk mengingatkan dan menstimulus agar menggunakan kembali 

meeting package Golden Flower Hotel Bandung. Upaya meningkatkan penjualan 

meeting package pada saat low season, Golden Flower Hotel Bandung melakukan 

program telemarketing sedikitnya kepada 10 sasaran tamu bisnis setiap harinya. 

Tentu saja program ini dapat dilaksanakan untuk tamu bisnis yang memiliki 

pengalaman menggunakan meeting package Golden Flower Hotel Bandung. 

Program telemarketing sangat bermanfaat bagi tamu bisnis, karena dapat 

digunakan sebagai media untuk menyesuaikan meeting package dengan keinginan 

dan kebutuhan meeting instansinya. 

Program direct selling Golden Flower Hotel Bandung dilaksanakan oleh 

staff marketing yang melakukan penawaran kepada tamu bisnis yang datang 

langsung untuk melakukan reservation meeting package sesuai dengan keinginan 

dan kebutuhan meeting-nya. Program direct selling juga dapat digunakan untuk 
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menindak lanjuti program direct mail atau telemarketing. Dengan program ini, 

instansi dapat melakukan penyesuaian mulai dari setting meeting room, menu 

coffee break dan lunch atau dinner. 

Program-program direct marketing tersebut dilaksanakan untuk dapat 

menstimulus tamu bisnis agar menggunakan meeting package Golden Flower 

Hotel Bandung, sehingga tingkat penjualan meeting package Golden Flower Hotel 

Bandung dapat meningkat kembali. Menurut Stone dan Jacobs (2008:173) 

mengemukakan bahwa program direct marketing dapat digunakan untuk 

meningkatkan produktivitas penjualan dan juga digunakan untuk 

mempertahankan hubungan dengan pelanggan, dalam hal ini tamu bisnis. 

Program direct marketing adalah program yang saat ini dilaksanakan oleh 

Golden Flower Hotel Bandung sebagai upaya meningkatkan penjualan meeting 

package dan mempertahankan hubungan dengan tamu bisnis pasca menggunakan 

meeting package. Pentingnya program direct marketing tersebut yang dilakukan 

oleh Sales Marketing Department yang dapat meningkatkan keputusan tamu 

bisnis untuk menggunakan meeting package Golden Flower Hotel Bandung, maka 

perlu diadakan sebuah penelitian dengan judul ”Pengaruh Program Direct 

Marketing Terhadap Keputusan Menggunakan Meeting Package di Golden 

Flower Hotel Bandung” (Survei pada Tamu Bisnis Golden Flower Hotel 

Bandung yang Menggunakan Meeting Package). 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan, maka 

dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :  
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1. Bagaimana program direct marketing yang dilakukan oleh Golden 

Flower Hotel Bandung.  

2. Bagaimana keputusan tamu dalam menggunakan meeting package 

Golden Flower Hotel Bandung.  

3. Bagaimana pengaruh program direct marketing terhadap keputusan 

menggunakan meeting package di Golden Flower Hotel Bandung. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini untuk 

memperoleh hasil temuan mengenai : 

1. Program direct marketing yang dilakukan oleh Golden Flower Hotel 

Bandung. 

2. Keputusan tamu dalam menggunakan meeting package di Golden 

Flower Hotel Bandung. 

3. Pengaruh program direct marketing terhadap keputusan menggunakan 

meeting package di Golden Flower Hotel Bandung. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah perluasan kajian ilmu 

mengenai kepariwisataan tentang pemasaran jasa, khususnya yang memiliki 

keidentikan mengenai direct marketing terhadap penciptaan keputusan tamu 

bisnis untuk menggunakan meeting package di Golden Flower Hotel Bandung. 

Selanjutnya hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk 
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mengembangkan ilmu manajemen pemasaran pariwisata khususnya pada 

manajemen pemasaran perhotelan. 

1.4.2 Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi 

bagi pihak manajemen Golden Flower Hotel Bandung khususnya dalam merespon 

tamu bisnis untuk membuat keputusan dalam menggunakan meeting package di 

Golden Flower Hotel Bandung melalui program direct marketing, sehingga dapat 

menjadikan bahan masukan dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan 

serta mempertahankan eksistensi di dalam usaha industri perhotelan. 

 

 


