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Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian tentang bagaimana upaya marketing hotel Gunawangsa
Merr Surabaya dalam menambah jumlah tingkat hunian kamar atau okupansi ditengah pandemi Covid19 melalui cyber public relations. Penelitian ini bertujuan menganalisis upaya marketing melalui cyber
public relations yang dilakukan oleh tim sales & marketing hotel Gunawangsa Merr Surabaya dalam
menangani krisis penurunan okupansi yang diakibatkan pandemi Covid 19. Dengan menggunakan
metode penelitian deskriptif kualitatif dan dengan teknik wawancara dengan Marketing Manager Hotel
Gunawangsa Merr Surabaya, serta observasi media siber yang digunakan dalam pelaksanaan upaya
marketing melalui cyber public relations yang dilakukan oleh hotel Gunawangsa Merr Surabaya. Hasil
penelitian ini menunjukkan hotel Gunawangsa Merr Surabaya ditengah pandemi Covid-19 melalui
cyber public relations sudah sangat baik dan sangat tanggap dalam membaca situasi serta menangani
krisis yang terjadi akibat adanya Covid-19 ini sehingga upaya marketing yang dilakukan sangatlah
efektif seiring dengan bertambahnya occupancy room ditengah krisis pandemi.
Keywords: Marcomm, Tingkat Hunian Kamar, Pandemi Covid 19, Cyber Public Relations.

1. PENDAHULUAN
Tingkat hunian kamar (okupansi) sektor
perhotelan dalam dua bulan terakhir yakni bulan
Maret dan bulan April 2020 nyaris nol akibat
mewabahnya virus corona baru (Covid-19).
Perhotelan merupakan salah satu sektor yang
merasakan dampak paling parah akibat virus
tersebut. Okupansi perhotelan yang sebenarnya
sudah rendah sebelum Covid-19 mewabah, yang
saat itu okupansinya hanya sekitar 50%. Wakil
Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran
Indonesia
(PHRI)
Sutrisno
Iwantono
mengatakan, “saat ini banyak sektor usaha yang
sudah sekarat karena Covid-19, untuk membayar
biaya tetap saja sudah mengalami kesulitan.
Salah satunya sektor perhotelan yang bisa
disebut mati suri.
Sebelum wabah Covid-19 saja hotel sudah
setengah mati, tingkat hunian waktu itu berkisar
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di angka 50%, bahkan untuk hotel kecil
nonbintang sekitar 33%.” (Investor Daily).
Pada Maret-April tahun 2020 adalah masa
malapetaka
bagi
sektor
perhotelan
.
Mewabahnya pandemi virus Covid-19 membuat
pelaku usaha perhotelan cukup terpukul.
Pembatasan aktivitas di berbagai daerah
membuat okupansi hunian hotel anjlok.
Pendapatan hotel menurun drastis bahkan nihil
karena menurunnya tingkat kunjungan dan
reservasi.
Saat ini hampir semua hotel di Jawa Timur
khususnya Surabaya sudah berhasil beradaptasi
dengan penerapan protokol kesehatan sesuai
dengan anjuran pemerintah agar tetap
mendapatkan izin beroperasi ditengah pandemi.
Salah satu kebijakan pemerintah yang harus
dipatuhi oleh pengelola hotel yaitu pengurangan
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okupansi hunian hingga 50 persen dari jumlah
seluruh kamar hotel yang tersedia.
Hal tersebut tentu saja membuat pendapatan
hotel masih belum bisa kembali normal seperti
masa sebelum adanya pandemi karena okupansi
hunian adalah sumber pendapatan terbesar dari
hotel selain dari penjualan fasilitas hotel lainnya.
Ditengah krisis yang disebabkan adanya
pandemi Covid 19 ini para pengelola hotel harus
bisa meyakinkan masyarakat bahwa hotel yang
dikelolanya memiliki beberapa nilai lebih yang
bisa ditawarkan kepada calon pelanggan seperti
lokasi yang strategis, kamar yang luas,
kelengkapan kamar yang memadai serta harga
yang kompetitif dibandingkan dengan competitor
lainya dan juga memastikan bahwa hotel yang
dikelolanya
telah
menerapkan
protokol
kesehatan yang berlaku sehingga para tamu tidak
khawatir dan tetap merasa nyaman dan aman
seperti saat berada dirumah sendiri.
Banyaknya hotel dikota Surabaya membuat
persaingan bisnis perhotelan dikota Surabaya
sangat tinggi. Tidak cukup dengan memberikan
penawaran harga yang murah dan lokasi yang
strategis, namun setiap hotel dituntut untuk
memiliki ciri atau nilai khusus agar mampu
bersaing, apalagi bersaing ditengah pandemi
yang mana sebagian masyarakat masih ragu
untuk mulai menginap dihotel kembali karena
takut terpapar virus Covid 19, mengingat
pengunjung dan tamu hotel yang berasal dari
berbagai daerah.
Berbagai upaya terus ditempuh oleh
pengelola hotel dalam menghadapi dan
menyikapi era New Normal ini. Seperti yang
dilakukan oleh Hotel Gunawangsa Merr
Surabaya yang juga terkena dampak akibat
adanya pandemi covid-19 ini, yang sebelumnya
presentase okupansinya mencapai 73% hingga
83% di masa sebelum pandemi yaitu bulan
September 2019 hingga Februari 2020
mengalami penurunan okupansi secara drastis
yaitu hanya mencapai 31% di awal masa
pandemic covid-19. Jika dibandingkan dengan
hotel bintang 3 lainnya yang merupakan
competitor dari hotel Gunawangsa Merr
Surabaya seperti Hotel Alimaar, Hotel Mandiri
Mansion, dan Hotel Sahid Surabaya yang cukup
dekat lokasinya dengan Gunawangsa Merr
Surabaya, Hotel Gunawangsa Merr lebih unggul
dan bisa dibilang terbaik dikelasnya, karena
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memiliki fasilitas yang lengkap, antara lain
kolam renang, lounge, karaoke, mini market, dan
pusat kebugaran. Untuk kegiatan MICE, hotel
Gunawangsa Merr memiliki lima ruang meeting
dengan
kapasitas
hingga
300
orang
(gunawangsa.co.id). Dan poin yang paling
menonjol dari kompetitornya, hotel Gunawangsa
Merr Surabaya satu-satunya hotel yang memiliki
food court area dan juga mini market dalam
kawasannya. Namun hal itu tidak membuat Hotel
Gunawangsa Merr Surabaya tetap aman, karena
persaingan tetaplah persaingan, untuk itu agar
tetap mendapatkan pendapatan dan bisa bertahan
dan terus bersaing dengan hotel lainnya, salah
satunya yaitu dengan merancang strategi
marketing yang tepat. Mengingat adanya krisis
pandemic covid-19 ini semua kegiatan yang
mengumpulkan massa seperti event-event yang
dapat menjadi peluang untuk media sponsorship
dilarang dan ditiadakan, maka media promosi
yang dirasa paling efektif untuk saat ini hanyalah
melalui kegiatan cyber public relations saja.
Oleh karena itu kinerja staff Sales &
Marketing Departement disini sangat penting
untuk dapat meningkatkan pendapatan hotel.
Tidak bisa dipungkiri bahwa kinerja para sales &
marketing bergantung pula pada kemajuan
teknologi informasi dan tengah berkembang
sangat pesat yaitu hubungan masyarakat dalam
dunia maya, teknologi berbasis internet atau
biasa disebut dengan cyber.
Aktivitas marketing melalui cyber public
relations oleh hotel Gunawangsa Merr Surabaya
dilakukan melalui berbagai macam platform,
yakni penjualan melalui aplikasi OTA(Online
Travel Agent) seperti traveloka, agoda, tiket.com
dan pegipegi, booking,com, selain itu Hotel
Gunawangsa Merr Surabaya juga melakukan
promosi melalui official Instagramnya di
@gunawangsamerr dan juga websitenya di
www.gunawangsahotel/merr.com.
Selain
aktivitas marketing, dalam melakukan cyber
public relationsnya juga meliputi aktivitas
membangun merek (brand) dan memelihara
kepercayaan (trust), pemahaman, citra kepada
publik atau khalayak, dalam aktivitas cyber
public relationsnya berlangsung secara interaktif
antara PR dan publiknya.
Oleh karena itu internet merupakan sarana
pembangunan hubungan yang sangat kuat. Maka
dari itu upaya marketing melalui cyber public
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relations menjadi strategi andalan dari hotel
Gunawangsa Merr Surabaya dalam menambah
tingkat hunian kamar Hotel ditengah krisis
pandemic covid-19 ini.
Maka penulis tertarik untuk melakukan kajian
tentang hal- hal diatas dengan mengambil judul :
“Upaya Marketing Hotel Gunawangsa Merr
Surabaya Dalam Menambah Tingkat Hunian
Kamar Ditengah Krisis Pandemi Covid-19
Malelaui Cyber Public Relations”.
2. METODE PENELITIAN
1. Penelitian ini menggunakan metode
kualitatif untuk melakukan analisis
deskriptif terhadap hasil pengumpulan
data dan mencoba menggambarkan apa
yang terjadi di lapangan. Penelitian
deskriptif
ini
bertujuan
untuk
menggambarkan
realitas
secara
sistematis (Sugiono:2013).
2. Peneliti melakukan penelitian di Hotel
Gunawangsa Merr Surabaya yang
bertempat di Jalan Wonorejo Timur No.
96, Kec. Rungkut, Kota SBY, Jawa
Timur
60298,
akun
Instagram
@gunawangsamerr.
Peneliti
menggunakan tempat ini sebagai
penelitian karena Hotel Gunawangsa
Merr Surabaya merupakan salah satu
hotel bintang 3 di Surabaya yang
mengalami krisis akibat dari adanya
pandemi covid-19sehingga peneliti
tertarik untuk mengkaji upaya marketing
yangdilakukan oleh staff Sales &
Departement Hotel Gunawangsa Merr
Surabaya dalam menambah tingkat
hunian kamar ditengah krisis pandemi
covid-19 melalui aktivitas cyber public
relationsnya.
3. Subjek dalam penelitian ini adalah Divisi
Sales & Marketing Hotel Gunawangsa
Merr Surabaya yang menjalankan
kegiatan Cyber Public Relations dalam
upaya mempromosikan dan menjual
hunian kamar untuk meningkatkan
okupansi yang dijual oleh Hotel
Gunawangsa Merr Surabaya.
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4. Objek dalam penelitian ini yaitu aktivitas
cyber
public
relations
Hotel
Gunawangsa Merr Surabaya sebagai
salah satu bentuk upaya marketing dalam
menambah tingkat hunian kamar.
5. Untuk memperoleh data sebagaimana
yang diperlukan dalam penelitian ini,
maka teknik pengumpulan data yang
digunaan adalah sebagai berikut:
a. Wawancara
Wanwancara adalah percakapan dengan
maksud tertentu. Percakapan
itu
dilakukan oleh dua pihak, yaitu
pewawancara
(interviewer)
yang
mengajukan
pertanyaan
dan
terwawancara
(interviewer)
yang
memberikan jawaban atas pertanyaan
itu. (lexy, 2006:186)
b. Observasi
Teknik observasi yaitu suatu cara
mengumpulkan data dengan mengamati
langsung terhadap objeknya atau
pengganti objeknya yang dapat berupa:
Film, rekonstruksi, video dan lain-lain.
(Bakry, 195)
c. Dokumentasi
Dokumentasi
bertujuan
untuk
mendapatkan
informasi
yang
mendukung analisis dan interpretasi
data. Dokumen-dokumen bisa berupa
file berbentuk agenda, catatan harian,
profil lembaga, foto dan lain sebagainya
yang
berkaitan
dengan
bidang
kehumasan. (Kriyantono, 2006:118)
HASIL DAN PEMBAHASAN
Setelah melakukan wawancara terhadap
Human Resource Manager dan Sales &
Marketing Manager Hotel Gunawangsa Merr
Surabaya mengenai Upaya Marketing Hotel
Guawangsa Merr Surabaya Dalam Menambah
Tingkat Hunian Kamar Ditengah Krisis
Pandemi Covid-19 Melalui Cyber Public
Relations, berikut analisa peneliti terhadap
jawaban dari masing-masing pertanyaan.
Kondisi Revenue Hotel Gunawangsa Merr
Surabaya di Masa Pandemic covid 19
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Berdasarkan data yang tertulis dalam gambar
diatas, terlihat jelas bahwa hotel Gunawangsa
Merr Surabaya mengalami penurunan Revenue
yang sangat signifikan. Pada tahun 2019 Hotel
Gunawangsa Merr Surabaya Memiliki total
revenue mencapai 8 Milyar Rupiah, Sementara
pada tahun 2020 revenue Hotel Gunawangsa
Merr Surabaya hanya mencapai 4 Milyar Rupiah,
itu berarti di masa pandemic hotel Gunawangsa
Merr
Surabaya
mengalami
penurunan
pendapatan hingga 50% dari tahun sebelumnya.
Selain disebabkan karena adanya penurunan
okupansi, hal itu juga disebabkan karena hotel
menurunkan harga kamar dengan sangat rendah
dari tahun sebelumnya untuk menyesuaikan
segmentasi market dan kondisi perekonomian
masyarakat yang turun akibat adanya pandemic
Covid-19.
Rate Harga yang Dipasang Hotel
Gunawangsa Merr Surabaya di Masa
Sebelum Adanya Pandemic Hingga Pada
Masa Pandemic Covid-19

Berdasarkan data yang tertulis dalam gambar
diatas, sebelum adanya pandemi Covid-19,
Untuk Publish Rate Hotel Gunawangsa Merr
Surabaya memasang harga mulai dari Rp,
885.000 untuk tipe kamar Deluxe, Room Only
without Breakfast hingga Rp. 1.135.000 untuk
tipe kamar Family Suite, Room Only without
Breakfast. Dan untuk Corporate Rate Hotel
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Gunawangsa Merr Surabaya memasang harga
mulai dari Rp. 298.000 untuk tipe kamar Deluxe,
Room Only without Breakfast hingga Rp.
498.000 untuk tipe kamar Family Suite, Room
Only without Breakfast.
Namun setelah adanya pandemi, pihak Hotel
Gunawangsa Merr Surabaya menyesuaikan
segmentasi market mereka kembali dengan
melihat kondisi perekonomian masyarakat yang
menurun seiring terbatasnya mobilitas akibat
adanya pandemi maka pihak Hotel Gunawangsa
Merr Surabaya memasang rate harga spesial
corporate rate untuk umum dengan harga mulai
dari Rp. 250.000 Room Only without Breakfast.
Dengan menurunkan harga jual kamar,
diharapkan Okupansi Hotel GunawangsaMerr
Surabaya berangsur-angsur meningkat di masa
pandemi.
Segmentasi Market dan Menentukan
Harga Ditengah Krisis Pandemic Covid 19
Karena adaya krisis pandemi Covid-19 tentunya
banyak perubahan yang terjadi, maka dari itu
marketing Hotel Gunawangsa Merr Surabaya
harus bisa beradaptasi dan mencari cara untuk
bisa bertahan di tengah krisis pandemic Covid19, salah satunya yaitu dengan melakukan
observasi kondisi masyrakat agar bisa
menentukan kembali segmentasi marketnya agar
dapat menentukan rate harga yang akan dipasang
dengan menyesuaikan kondisi segmentasi
marketnya.
Hasil dari wawancara dengan Bapak Andry
Yakub selaku Sales & Marketing Manager Hotel
Gunawangsa Merr Surabaya, Beliau melakukan
observasi kondisi masyarakat ditengah pandemic
dan menganalisa latar belakang tamu yang check
in di Hotel Gunawangsa Merr Surabaya, Beliau
mengatakan rata-rata tamu yang datang untuk
check in dimasa pandemic kebanyakan adalah
FIT ( Free Individual Traveler ) atau yang
disebut tamu perorangan bukan corporate. Maka
dari itu segmentasi market Hotel Gunawnagsa
Merr Surabaya yang semula adalah lebih ke
Corporate atau Instansi menjadi ke perorangan
atau masyarakat umum seperti para pekerja,
keluarga, atau anak muda yang ingin Staycation
oleh karena itu harga yang ditentukan rendah
yaitu mulai dari Rp. 250.000 per malam karena
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menyesuaikan
kondisi
perekonomian
masyarakat, baik umum maupun corporate.
Upaya Marketing Hotel Gunawangsa Merr
Surabaya di Masa Pandemi Covid-19 Melalui
Cyber Public Relations ( Website, Instagram,
Online Travel agent)
Akibat adanya krisis pandemic covid-19 ini
semua kegiatan yang mengumpulkan massa
seperti event-event yang dapat menjadi peluang
untuk media sponsorship untuk promosi dilarang
dan ditiadakan, dan juga kegiatan untuk sales
call maupun sales split sempat berhenti
sementara, maka media promosi yang dirasa
paling efektif untuk saat ini hanyalah melalui
kegiatan cyber public relations saja.
Aktivitas marketing melalui cyber public
relations oleh hotel Gunawangsa Merr Surabaya
dilakukan melalui berbagai macam platform,
yakni penjualan melalui aplikasi OTA (Online
Travel Agent) seperti traveloka, agoda,
tiket.com, pegipegi, booking.com, selain itu
hotel Gunawangsa Merr Surabaya juga
melakukan
promosi
melalui
official
Instagramnya di @gunawangsamerr dan juga
websitenya di www,gunawangsahotel/merr.com.
Untuk kegiatan sales call dengan klien hanya
bisa dilakukan melalui by phone, seperti meeting
via Google Meet, Whatsapp maupun Zoom
Selain aktivitas marketing, dalam melakukan
cyber public relationsnya juga meliputi aktivitas
membangun merek (brand) dan memelihara
kepercayaan (trust), pemahaman, citra kepada
publik atau khalayak, dalam aktivitas cyber
public relationsnya berlangsung secara interaktif
dengan publiknya.
1. Website
Selain melaui OTA (Online Travel
Agent) Kamar Hotel Gunawangsa Merr juga
bisa di bisa dibooking melalui website
www.gunawangsahotel/merr.com.
Bentuk
promosi yang ditawarkan yaitu harga yang
lebih
murah
dibandingkan
dengan
pemesanan kamar melalui OTA(Online
Travel Agent) maupun Walk-In atau secara
langsung datang ke Hotel.
Selain itu publik juga dapat melihat
informasi
lengkap
mengenai
Hotel
Gunawangsa Merr Surabaya di websitenya,
seperti tipe-tipe kamar beserta fasilitas apa
saja yang dimiliki oleh Hotel Gunawangsa
Merr Surabaya.
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2. Instagram
Selain melakukan berbagai kegiatan
promosi melalui instagramnya, Hotel
Gunawangsa Merr Surabaya lebih banyak
melakukan aktivitas membangun citra dan
memelihara kepercayaan kepada publiknya,
Seperti menonjolkan fasilitas-fasilitas yang
ada di Hotel Gunawangsa Merr Surabaya
dalam bentuk visual berupa foto maupun
video dan juga memberikan informasi dan
pemahaman kepada publik bahwa Hotel
Gunawangsa Merr Surabaya adalah hotel
yang aman untuk ditinggali karena telah
menerapkan protokol kesehatan secara ketat,
begitu juga para staffnya yang selalu di test
swab antigen secara berkala dan juga telah
melakukan
vaksinasi covid-19
demi
kenyamanan dan keamanan bersama baik
tamu maupun staff. Semua informasi
tersebut dikemas secara menarik melalui
postingan feed maupun story instagram
Hotel Gunawangsa Merr Surabaya. Selain
itu Instagram Hotel Gunawangsa Merr
Surabaya juga aktif dalam memberikan
ucapan-ucapan di hari besar maupun hari
penting. Hotel Gunawangsa Merr Surabaya
dalam Instagramnya juga sangat interaktf
dengan followersnya dengan membuat
konten tebak-tebakan berhadiah.
Selain aktivitas marketing, Hotel
Gunawangsa Merr juga memanfaatkan
Instagramnya sebagai wadah atau media
untuk berkomunikasi dengan para publiknya
secara interaktif.
Saat berbicara dengan pak Andry Yakub
selaku Sales & Marketing Manager, beliau
mengatakan bahwa selain mengunggah
postingan-postingan berisi promosi, Hotel
Gunawangsa Merr Surabaya juga aktif untuk
menyapa publik dengan mengunggah ucapan
memperingati hari-hari besar maupun hari
dan kejadian penting.
3. Online Travel Agent (OTA)
Hotel Gunawangsa Merr Surabaya
memanfaatkan aplikasi Travel Online atau
yang disebut OTA( Online Travel Agent)
untuk lebih mudah menjangkau tamu yang
datang dari berbagai daerah, hal ini
dilakukan karena kegiatan sales call dan
sales split dibatasi di masa pandemic covid
19. Bekerjasama dengan para OTA (Online
Travel Agent) juga memiliki benefit berupa
promosi yang dilakukan oleh pihak
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OTA(Online Travel Agent) sehingga sangat
efektif untuk menjamah para travelertraveler dari berbagai kalangan maupun
daerah. Berikut OTA (Online Travel Agent)
yang
bekerjasama
dengan
Hotel
Gunawangsa
Merr
Surabaya,
yaitu
Traveloka,
Pegi-Pegi,
Tiket.com,
Booking.com, Agoda.
Bentuk promosi yang dilakukan melalui
berbagai aplikasi travel online diatas sangat
yaitu berupa penawaran harga yang menarik
dengan beragam fasilitas, setiap OTA
mempunyai ragam harga yang berbeda-beda
tergantung kebijakan dan kontrak kerjasama.
Presentase Okupansi Hotel Gunawangsa
Merr Surabaya Sebelum Masa Pandemic
Covid-19 Hingga Masa Pandemic covid 19
Akibat adanya pandemic Covid-19 membuat
hampir seluruh sektor pariwisata lumpuh bahkan
macet total mobilitasnya, seperti halnya yang
dialami oleh Hotel Gunawangsa Merr Surabaya.
Perubahan signifikan yang terjadi sebelum dan
sesudah pandemi Covid-19 adalah
hotel
mengalami penurunan okupansi. Berikut
Presentase tingkat hunian kamar Hotel
Gunawangsa Merr Surabaya sebelum Pandemi :
2019
September
73%
2019
Oktober
74%
2019
November
73%
2019
Desember
83%
2020
Januari
59%
2020
Februari
63%
Berdasarkan data yang tertulis pada tabel
diatas, presentase okupansi yang sebelumnya
mencapai 73% hingga 83% di masa sebelum
pandemi yaitu bulan September 2019 hingga
Februari 2020 mengalami penurunan okupansi
secara drastis yaitu hanya mencapai 31% hingga
54% saja di masa pandemic covid-19 yaitu
bulan Maret 2020 hingga Desember 2020 yang
dapat dilihat ditabel dibawah ini :
2020
Maret
50%
2020
April
31%
2020
Mei
35%
2020
Juni
36%
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2020
Juli
37%
2020
Agustus
47%
2020
September
49%
2020
Oktober
54%
2020
November
54%
2020
Desember
54%
Hal tersebut membuat pihak Hotel
Gunawangsa
Merr
Surabaya
melakukan
beberapa cara agar tetap bertahan seperti
merumahkan sebagian karyawan/unpaid secara
bergantian, memaksimalkan penjualan makanan
resto hotel melalui gofood/grabfood, hingga
menurunkan rate harga sewa kamar dengan
menyesuaikan kondisi masyrakat di masa
pandemic covid-19 dan juga menentukan
segmentasi marketnya kembali sesuai dengan
keadaan pada saat ini. Upaya Marketing melalui
cyber public relations yang dijalankan cukup
membuahkan hasil, presentase okupansi Hotel
Gunawangsa Merr Surabaya berangsur-angsur
pulih dan meningkat.
Kendala Yang Dialami Dalam Pelaksanaan
Upaya Marketing Hotel Gunawangsa Merr
Surabaya Media Cyber Public Relations
Ditengah Pandemic Covid-19 dan Cara
Mengatasinya
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak
Andry Yakub selaku Sales & Marketing
Manager Hotel Gunawangsa Merr Surabaya,
beliau mengatakan kendala yang dialami dimasa
serba daring akibat terbatasnya mobilitas ini
yaitu sistem yang kadang error dan jaringan
internet yang kadang bermasalah sehingga
menghambat jalannya aktivitas marketing.
Beliau juga mengatakan bahwa ketika kegiatan
sales dengan klien yang awalnya sebelum masa
pandemic bisa bertatap muka secara langsung,
sekarang harus dilakukansecara daring membuat
beliau selaku tim marketing kurang nyaman
sebab kurang bisa membaca body language dari
klien jadi kurang leluasa untuk membaca
keinginan klien. Selain itu tim sales & Marketing
harus terus memutar otak untuk memikirkan
konten apalagi yang akan diunggah di Instagram
Hotel Gunawangsa Merr Surabaya untuk
menggenjot promosi di masa serba daring ini.
Pak Andry juga menuturkan bahwa sempat ada
kendala dalam pelaksanaan strategi marketing
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melalui website, yaitu adanya sistem yang error
namun hal tersebut telah ditangani dan website
yang
dulunya
terpisah
dengan
Hotel
Gunawangsa Group lainnya seperti Hotel
Gunawangsa Tidar, Hotel Gunawangsa Manyar,
dan Hotel Gunawangsa Gresik, kini telah
dijadikan
satu
dalam
website
www.gunawangsa.com,
Tapi beliau juga menuturkan bahwa beliau
sangat bersyukur sekarang dimasa pandemic
sudah memasuki era digital, jadi mobilitas dan
komunikasi tidak sebagai sarana promosi tidak
terlalu terganggu. Beliau juga menambahkan
akan selalu koordinasi dengan bagian IT dan
juga Graphic Designer Hotel Gunawagsa Merr
untuk terus mengupdate sistem dan alat
teknologi yang mendukung kegiatan marketing
hotel Gunawangsa Merr Surabaya agar tetap
optimal,
dan
untuk
kendala
kesulitan
memikirkan konten yang harus dibuat oleh tim
Sales & Marketing Hotel Gunawangsa Merr
Surabaya dengan cara membuat jadwal/timeline
untuk perancangan strategi promosi dan
pembuatan konten untuk media sosial instagram
agar lebih teratur dan teralur dengan baik.
KESIMPULAN
Akibat adanya pandemic Covid-19 membuat
hampir seluruh sektor pariwisata lumpuh bahkan
macet total mobilitasnya, seperti halnya yang
dialami oleh Hotel Gunawangsa Merr Surabaya.
Gunawangsamer Hotel Surabaya merupakan
hotel bintang; 3 satu-satunya di Surabaya, Jawa
Timur yang memiliki fasilitas lengkap karena
berada di area superblock atau mixed-useyang
terletak di kawasan eksklusif di Jalan Lingkar
Timur Tengah Surabaya (MERR). Hotel
Gunawangsa Merr Surabaya memiliki 135 kamar
yang terbagi atas empat tipe, yaitu deluxe,
executive, junior suites, dan family suites.
Fasilitas lain yang dimiliki oleh hotel ini adalah
kolam renang, lounge, karaoke, mini market, dan
pusat kebugaran. Untuk kegiatan MICE, hotel
Gunawangsa Merr memiliki lima ruang meeting
dengan kapasitas hingga 300 orang.
Keterbatasan mobilitas akibat adanya
pandemic covid-19 mengakibatkan presentase
okupansi hotel Gunawangsa Merr Surabaya yang
sebelumnya mencapai 73% hingga 83% di masa
sebelum pandemi yaitu bulan September 2019
hingga Februari 2020 mengalami penurunan
okupansi secara drastis yaitu hanya mencapai
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31% hingga 54% saja di masa pandemic covid19 yaitu bulan Maret 2020 hingga Desember
2020.
Hal tersebut membuat tim Sales &
Marketing Hotel Gunawangsa Merr Surabaya
melakukan beberapa cara agar tetap bertahan.
Segmentasi market Hotel Gunawnagsa Merr
Surabaya yang semula adalah lebih ke Corporate
atau Instansi menjadi ke perorangan atau
masyarakat umum seperti para pekerja, keluarga,
atau anak muda yang ingin Staycation sebab di
masa pandemi, rata-rata tamu yang datang untuk
check in dimasa pandemic kebanyakan adalah
FIT ( Free Individual Traveler ) atau yang
disebut tamu perorangan bukan corporate, oleh
karena itu harga yang ditentukanpun rendah
yaitu mulai dari Rp. 250.000 per malam karena
menyesuaikan
kondisi
perekonomian
masyarakat, baik umum maupun corporate.
Dengan menurunkan harga jual kamar,
diharapkan okupansi Hotel Gunawangsa Merr
Surabaya berangsur-angsur meningkat di masa
pandemi.
Krisis pandemic covid-19 mengakibatkan
kegiatan marketing jadi terbatas. Semua kegiatan
yang mengumpulkan massa seperti event-event
yang dapat menjadi peluang untuk media
sponsorship untuk promosi dilarang dan
ditiadakan, maka media promosi yang dirasa
paling efektif untuk saat ini hanyalah melalui
kegiatan cyber public relations saja. Hotel
Gunawangsa Merr Surabaya dalam upaya
marketing melalui cyber public relations
menggunakan berbagai macam platform, yakni
penjualan melalui aplikasi OTA (Online Travel
Agent) seperti traveloka, agoda, tiket.com,
pegipegi, booking.com, selain itu hotel
Gunawangsa Merr Surabaya juga melakukan
promosi melalui official Instagramnya di
@gunawangsamerr dan juga websitenya di
www,gunawangsahotel/merr.com.
Selain
aktivitas marketing, Hotel Gunawangsa Merr
Surabaya juga melakukan cyber public
relationsnya, meliputi aktivitas membangun citra
dan memelihara kepercayaan (trust) kepada
publiknya melalui unggahan-unggahannyadi
Instagramnya @gunawangsamerr.
Dalam pelaksanaan upaya marketing melalui
cyber public relations hotel Gunawangsa Merr
Surabaya berjalan sangat baik dan sangat penuh
persiapan, hanya saja sistem yang kadang error
dan jaringan internet yang kadang kurang stabil
menjadi salah satu faktor penghambat kegiatan
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marketing tersebut, namun tim Sales &
Marketing Hote Gunawangsa Merr Surabaya
cukup baik dalam mengatasi kendala tersebut
dan kegiatan marketingnya bisa dibilang cukup
lancar walau hanya melalui media daring. Dan
apapun bentuk promosi maupun upaya marketing
Hotel Gunawangsa Merr Surabaya diharapkan
dapat meyakinkan publik bahwa Hotel
Gunawangsa Merr Surabaya adalah hotel yang
aman untuk ditinggali agar dapat menambah
jumlah tingkat hunian kamar yang sempat
menurun.
SARAN
Dari hasil penelitian dan pembahasan
mengenai Upaya Marketing Hotel Gunawangsa
Merr Surabaya dalam Menambah Tingkat
Hunian Kamar Ditengah Krisis Pandemi Covid19 Melalui Cyber Public Relations, bahwa ada
beberapa aspek yang harus diperhatikan yaitu :
1. Pihak hotel perlu melakukan evaluasi secara
berkala terhadap strategi yang ditelah
diterapkan, dan juga dengan tanggap
menerima masukan dari para tamu.
2. Melakukan monitoring secara berkala pada
seluruh elemen operasional hotel bahwa
semua telah dilakukan sesuai dengan
penerapan protokol kesehatan sesuai SOP
dari pemerintah.
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yang strategis sehingga tanpa sengaja atau tidak
sengaja masyarakat akan terus mengingat setiap
reklame yang yang disampaikan tersebut,
sehingga pesan dan promosi yang disampaikan
setiap calon tersampaikan dengan tepat.
Komisi Pemilihan Umun (KPU) Kota
Surabaya telah menetapkan dua pasangan calon
Walikota dan Wakil Walikota Surabaya
berdasarkan keputusan yang sudah ditetapkan
sesuai peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020.
Kedua pasangan calon Walikota dan Wakil
Walikota tersebut adalah pasangan dengan
nomor urut satu yaitu pasangan Eri Cahyadi dan
Armuji yang mana diusung dari Partai PDIP dan
PSI sedangkan pasangan nomor urut dua yaitu
Machfud Arifin dan Mujiaman yang mana
diusung langsung dari koalisi delapan partai
politik yaitu partai Golkar, PKB, PKS, PAN,
Gerindra, PPP, Demokrat dan juga Nasdem.
Dalam pilwali kali ini sangat berbeda dari
tahun sebelumnya karena kota Surabaya menjadi
salah satu kota dengan banyaknya tingkat kasus
penyebaran
COVID-19,
berbagai
upaya
dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam
menyelenggarakannya dengan tetap mematuhi
protokol kesehatan. Selain itu juga persaingan
dari kedua kandidat calon Walikota dan Wakil
Walikota kali ini sangat sulit untuk ditebak
karenakeduanya memeiliki kelebihan yang
diunggulkan serta promosi yang dilakukan juga
sangat bervariasi dan menarik perhatian..
Dalam konteksnya komunikasi politik yang
dilakukan saat pesta demokrasipemilihan Wali
Kota dan Wakil Walikota Surabaya pada Tahun
2020 ini, banyak ditemukan berbagai jenis iklan
yang menggunakan media luar ruang. Papan
reklame merupakan salah satu media alternatif
yang bisa membangun citra atau brand dengan
dampak yang kuat. Dilihat dari kedua Calon
Walikota Surabaya melakukan persaingan yang
ketat melalui media reklame, seperti yang terlihat
pada papan reklame pasangan Eri Cahyadi dan
Armuji selalu menampilkan foto dan nama
walikota sebelumnya yaitu Ibu Risma dan juga
sering menyebutkan tagline Meneruskan
Kebaikan sebagai daya tarik mereka. Sedangkan
pasangan Machfud Arifin dan Mujiaman terlihat
setiap versi papan reklame menunjukan
kelebihan dalam bidang pengalaman berpolitik
yang ditujukan dari 8 partai pengusungnya,
terlebih pasangan no urut 2 juga menampilkan
salah satu program kerja kedepan sebagai daya
tarik mereka, ditambah tagline mereka yaitu
Maju Kotane, Makmur Wargane serta
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menunjukan bahwa mereka adalah calon
Walikota yang tepat untuk Surabaya. Sehingga
iklan dari kedua kandidat tersebut sangat
menarik diteliti karena terdapat penanda dan
petanda yang memiliki makna tersendiri untuk
disampaikan kepada masyarakat..
Penelitian kali ini bertujuan menganalisis
tanda dengan mengunakan elemen dasar pada
teori semiotika yang akan diteliti dalam hal ini
yaitu makna simbol dan tanda yang terdapat
dalam papan reklame kedua Calon Walikota dan
Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 yang
tersebar di sekita ruas jalan kota Surabaya. Pesan
sasaran yang ditemukan pada papan rekalame
tersebut terlihat dari setiap tanda verbal maupun
nonverbal. Karena dari masing – masing iklan
kampanye kedua calon tersebut sangat menarik
untuk diamati dan diteliti karena banyak
ditemukannya simbol – simbol secara visual
ataupun tulisan yang memiliki makna tersendiri
untuk disampaikan.
Dengan demikian peneliti akan melakukan
penelitian terkait analisis semiotika dengan
menggunakan teori Roland Barthes, alasan
penulis memilih teori yang dikemukankan oleh
Roland Bartes karena teorinya lebih kritis dari
pada teori semiotika lainnya. Dalam konteksnya
peneliti akan menganalisis makna tanda pada
papan reklame iklan kampanye politik dua
kandidat calon Walikota dan Wakil Walikota
Surabaya Tahun 2020.
2.
3.1

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan peneliti
terkait dengan jenis penelitian deskriptif
kualitatif
melalui
pendekatan
teori
semiotika.Metode deskriptif adalah metode
penelitian terhadap suatu obyek tertentu untuk
tujuan deskripsi, gambaran secara sistematis dan
akurat
dengan
fokus
menemukan,
penggambaran, dan menjelaskan mengenai
tanda-tanda, lambang-lambang, simbol – symbol
yang terdapat dalam iklan kampanye politik dua
kandidat calon walikota dan wakil walikota
Surabaya 2020.
3.2
Subyek Penelitian
Subyek dalam penelitian ini adalah
menganalisis antara tanda (Sign), Penanda
(Signifier), dan Petanda (signified) yang mana
dalam analaisis tersebut dapat menentukan
kearah makna tanda atau simbol yang
tersembunyi dari iklan kampanye politik Calon

