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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang 

Setiap perusahaan memiliki produk baik berupa barang maupun jasa. 

Dalam mejalankan usahanya, tentu perusahaan membutuhkan roda penggerak 

untuk terus memasarkan produknya, dan bersaing dengan kompetitor yang 

lain. Roda penggerak tersebut terdiri dari karyawan, produk, aset, dan 

manajemen yang saling berhubungan. Tentu dibutuhkan interaksi antar 

karyawan. Karena interaksi antar karyawan tidak akan terjadi jika tidak ada 

produk perusahaan yang dijual. Interaksi tersebut bisa terjadi baik antara 

internal dalam divisi maupun lintas divisi (antar departemen).  

Komunikasi internal adalah elemen yang sangat penting bagi setiap 

perusahaan. Di mana komunikasi internal menjadi praktik dalam terbentuknya 

kegiatan perusahaan. Dengan menyamakan persepsi yang sama mengenai 

tugas yang dikerjakan, tujuan perusahaan baru bisa dicapai. Komunikasi 

internal juga bisa dilakukan dengan bantuan alat penyalur informasi, seperti 

memo internal, telepon, ataupun komunikasi secara langsung.  

Dalam menjalankan bisnisnya, Lemo Hotel memiliki produk berupa 

jasa dengan memberikan paket pernikahan, penyewaan kamar, paket untuk 

rapat, dan paket acara khusus seperti ulang tahun atau acara lainnya yang 
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diinginkan tamu. Selain itu, terdapat juga restoran dan bar sebagai pelengkap 

fasilitas yang disediakan oleh lemo Hotel. Sehingga diharapkan dengan 

adanya produk-produk tersebut terjalin hubungan yang baik antara pihak hotel 

dengan tamu, dan terjadi kesinambungan bisnis diantaranya.  

Sebagaimana yang tertulis dalam Surat Keputusan Menparpostel No. 

KM 37/PW.340/MPPT-86, tentang Peraturan Usahan dan Penggolongan 

Hotel. Bab I, pasal 1 Ayat (b) menyebutkan bahwa “Hotel adalah suatu jenis 

akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk 

menyediakan jasa penginapan, makanan, dan minuman, serta jasa penunjang 

lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial”. Cha (2014 : 10) dalam 

buku Dahsyatnya Bisnis Hotel di Indonesia, tertulis Indonesia berada dalam 

prospek industri hotel di Indonesia pada posisi teratas dalam hal prospek dan 

profitabilitas berdasarkan survey dari Trip Advisor.  

Pada umunya, hotel berbintang memiliki fasilitas berupa kamar, 

restoran, ruang rapat, dan kolam renang untuk tamu. Namun seiring dengan 

berjalannya waktu berbagai fasilitas lain ditambahkan, seperti ballroom, spa, 

dan tempat gym. Jumlah hotel berbintang di Indonesia pada tahun 2017 

tercatat berjumlah 2.350 hotel bersadarkan ketua Perhimpunan Hotel dan 

Restoran Indonesia (PHRI) melalui Warta Ekonomi (Kusumaningrum, 2017). 

Sementara (BPS, 2016) di Jakarta tercatat sebanyak 232 hotel, sementara di 

daerah banten terdapat 58 hotel. Namun bila dilihat dari jumlah hotel yang 

memberikan paket pernikahan, terdapat 233 hotel berbintang di seluruh 
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Indonesia yang bekerja sama dengan Bride Story, dan 200 hotel berbintang di 

Weddingku untuk memasarkan hotelnya secara online menjadi tempat 

diadakan pesta pernikahan, dan 15 diantaranya berlokasi di Tangerang.  

Berdasarkan survei oleh Badan Kependudukan dan Keluarga 

Berencana Nasional (BKKBN) pada 2015 (Putra, 2016) , sekitar 19,2 persen 

remaja wanita merencanakan nikah di usia 22 tahun, sementara untuk pria 

sekitar 46,2 persen merencanakan nikah usia kisaran 20 hingga 25 tahun. 

Sehingga pernikahan merupakan pintu bagi setiap pasangan untuk 

menjalankan bahtera rumah tangganya. Pernikahan dianggap penting karena 

untuk memenuhi kebutuhan lahir batin dan untuk menghasilkan keturunan. 

Tidak heran banyak pasangan yang memutuskan untuk menikah setiap 

tahunnya. Lebih dari 2 juta pasangan menikah setiap tahunnya di Indonesia. 

Pasar pernikahan di Indonesia juga terus berkembang dan diperkirakan 

bernilai sebesar US$ 7 miliar yang mendekati angka pendapatan industri 

pariwisata tahun 2014 yang bernilai sekitar US$ 11 miliar (Hafiz, 2016). 

Untuk mengadakan pesta pernikahan, dapat dilakukan dengan 

berbagai cara, yaitu mengadakan pesta pernikahan di rumah, di gedung serba 

guna, gedung pernikahan, ataupun di hotel. Zaman dulu, pernikahan lebih 

banyak dilakukan dengan membuat panggung di rumah sendiri. Namun 

seiring dengan berjalannya waktu, banyak pasangan yang menggelar 

pernikahannya di rumah pesta ataupun gedung serba guna. Hingga kini, hotel 
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menjadi salah satu pilihan terbaik bagi calon pasangan untuk menggelar pesta 

perikahannya.  

Dulu, pesta pernikahan masih berfokus hanya pada menu makanan 

yang disediakan untuk para undangan. Tetapi saat ini, pesta pernikahan sudah 

dianggap sebagai momen yang sangat spesial bagi setiap pasangan dengan 

berbagai detil yang lebih dari sekedar makanan. Kini, dalam pesta pernikahan, 

pasangan biasanya menyiapkan detil seperti gedung, dekorasi, katering, salon, 

mobil pengantin, bridal, sound system, lighting, effect, foto, video, kue 

pengantin, champange tower, master of ceremony (MC), entertainment, 

wedding organizer (WO). Sehingga pesta pernikahan kini bukan lagi hanya 

sebagai tanda bahwa kedua pasangan telah resmi menikah, tetapi harus 

dikemas dengan sempurna agar menjadi pesta yang berkesan baik bagi 

pasangan, keluarga, maupun undangan yang hadir.  

Untuk itu, Hotel menjadi salah satu pilihan dari berbagai tempat untuk 

mengadakan acara pernikahan. Karena hotel terutama hotel berbintang 

memiliki fasilitas yang cukup dan memiliki paket pernikahan yang dapat 

membuat keinginan setiap pasangan terwujud. Paket tersebut juga memiliki 

berbagai keuntungan yang akan didapat oleh calon mempelai dengan berbagai 

kerja sama yang dimiliki hotel tersebut dengan berbagai vendor pernikahan.  

Dengan menjalankan paket pernikahan, tentu hotel juga mendapatkan 

keuntungan. Selain dari pendapatan yang diterima hotel, hotel juga 

mendapatkan nama baik dari mempelai, dan tamu undangan bahwa hotel 
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tersebut berhasil menjalankan pesta pernikahan dengan baik. Hal tersebut 

tidak menutup kemungkinan jika kedepannya, akan semakin banyak 

pemesanan paket wedding oleh calon pasangan lainnya. Selain itu tawaran 

kerja sama dari vendor pernikahan juga tentu semakin banyak sehingga pihak 

hotel memiliki banyak referensi untuk  mentukan standar terbaik dari segi 

kualitas jasa yang diberikan sesuai dengan keinginan tamunya.  

Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa paket pernikahan menjadi 

produk yang menguntungkan untuk hotel. Selain targetnya luas, kegiatan 

pameran pernikahan juga banyak dilakukan oleh Event Organizer. Pada tahun 

2018, terdapat 10 acara pameran pernikahan di Jakarta, dan 2 di Tangerang. 

Rata-rata pameran berdurasi 2 sampai 3 hari, untuk mendapatkan calon 

pelanggan yang lebih banyak. Jumlah pengunjung yang hadir dalam acara 

wedding fair 2017 sebanyak lebih dari 60 ribu pengunjung (Nayamenggala, 

2017).  

Sehingga dengan menggunakan fasilitas yang tersedia, Lemo Hotel 

menjual paket pernikahan sejak awal hotel diresmikan. Sejak berdiri di tahun 

2015, Lemo Hotel telah berhasil menyelenggarakan pernikahan para tamunya. 

Sampai September 2018, pemesanan paket pernikahan sudah terpesan sampai 

tahun 2019.  

Paket pernikahan yang ada di Lemo Hotel terdiri dari 4 paket yaitu 

Silver, Gold, Platinum, dan Banquet Package. Setiap paket sudah termasuk 

makanan, pondokan, ruangan untuk make up, kamar pengantin, makanan, 
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ruangan untuk resepsi, dan ruangan untuk akad, dekorasi, bridal, wedding 

organizer, dan fotografi. Untuk melakukan kegiatan pernikahan, dilakukan 

komunikasi dari pihak hotel baik secara internal maupun eksternal demi 

keberhasilan acara.  

Dalam melakukan koordinasi acara pernikahan, pihak hotel bekerja 

sama dengan rekan internalnya. Koordinasi tersebut dilakukan dengan 

komunikasi langsung, dan dengan bantuan media seperti telepon, memo 

internal, rapat internal, dan juga Banquet Event Order (BEO). Kegiatan ini 

sesuai dengan teori komunikasi internal yang merupakan komunikasi oleh dua 

orang atau lebih dalam suatu organisasi untuk tujuan organisasi. Di mana 

Menurut Gary L. Kreps (1990) “komunikasi internal adalah sebuah pola pesan 

yang dibagi diantara anggota organisasi. Fungsi utamanya untuk menjalankan 

pengembangan tugas, koordinasi dan pencapaian tujuan. Sementara 

komunikasi internal menurut Frank & Brownell dalam Jurnal Rethinking 

internal Communication (2007) : the communication transaction between 

individuals and or groups at various levels and in different areas of 

specialization that are intended to design and redesign organizations, to 

implement designs, and to coordinate day-to-day activities. Sehingga 

komunikasi memegang peranan penting dalam suksesnya ekerjaan yangakan 

dilakukan dalam operasional Lemo Hotel. Tentunya komunikasi internal yang 

baik akan membuat hasil kerja yang lebih baik dan dapat memberikan dampak 

yang baik bagi hotel.  
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I.2 Tujuan Magang 

a. Mempelajari proses komunikasi internal dalam divisi sales marketing 

b. Mempelajari proses komunikasi internal manajemen kepada departemen  

c. Mengetahui peran public relations dalam menangani komunikasi internal. 

 

I.3 Ruang Lingkup dan Batasan 

a. Ruang lingkup  :  Pemagang ditempatkan pada divisi sales marketing 

b. Batasan    :  Pemagang membantu penyelenggaraan event wedding 

agar berjalan dengan lancar sesuai dengan keinginan 

tamu, juga membantu tim untuk mencari target 

customer dengan menawarkan produk bagi tamu 

yang datang lansgung ke hotel maupun mengirimkan 

e-mail.  

 

I.4 Lokasi dan Waktu Magang 

a. Alamat  : Jl. Raya Legok No. 88 Kelapa Dua, Tangerang Banten 

b. Periode Magang : Agustus 2018 – November 2018 


