
 

 

45 
 

BAB IV 

PENUTUP 

IV.1 KESIMPULAN  

Aktivitas marketing communication sangat diperlukan terutama saat adanya 

sebuah event. Marketing communication disini tidak hanya memproduksi konten 

saja, tetapi marketing communication pentingnya menjalin relasi dengan pihak 

yang internal maupun eksternal. Tak hanya itu saja, marketing communication 

juga aktif untuk mempromosikan dan melakukan negosiasi dengan pihak yang 

bekerja sama. Setelah dilakukan deeling Marketing communication harus 

membuat “Memorandum of Understanding” atau dikenal dengan MOU sebagai 

bukti perjanjian kerjasama. 

produksi konten artikel di Dailyhotels terdiri dari tiga tahap: pra-produksi, 

produksi, dan pasca-produksi. Di bidang pra-produksi, Dailyhotels mencoba 

mencari berbagai ide dan gagasan baik dari pengalaman pribadi maupun referensi 

dari sumber internet untuk memproduksi informasi yang dijelaskan dalam isi 

artikel setelah itu dibuatlah kerangka di Microsoft Word. Begitu juga dengan pra-

produksi untuk konten media sosial Instagram, akan dilakukan yang namanya 

pengidean atau memunculkan gagasan yang menarik untuk sebuah konten dan 

penyusunan script terlebih dahulu. Selanjutnya ada tahap produksi, yang mana 

artikel sudah siap ditambahi gambar dan juga diberikan judul yang menarik 

setelah itu dibiarkan di website dailyhotels.id dalam bentuk draft, sedangkan 

untuk proses pembuatan konten, telah dilakukan pengambilan cuplikan – cuplikan 

video yang menarik.  
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Tahap terakhir dalam pembuatan artikel ini adalah pasca produksi, dimana 

naskah mengalami tahapan berupa proses redaksi atau draft sebelumnya dan 

diunggah ke Dailyhotels.id. Jika artikel diunggah sesuai dengan jadwal publikasi 

artikel, artikel tersebut akan otomatis terunggah dan dapat diakses oleh semua 

pembaca. Sedangkan dalam pembuatan konten Instagram, penggabungan 

beberapa video menjadi satu, ditambah dengan musik sebagai pendukung, dan 

dubbing yang berisikan penjelasan ini adalah menjadi tahap akhir yang mana 

setelah itu video di unggah melalui media sosial instagram. 

IV.2 SARAN 

Selama proses pengerjaan kerja praktik di Daily Hotels Surabaya, penulis 

mendapatkan kendala selama menjadi marketing communication terutama saat 

pembuatan artikel dan konten media sosial. Saat membuat artikel penulis 

mengalami kurangnya sumber informasi atau pengalaman penulis untuk membuat 

sebuah artikel mengenai hotel. Tak hanya itu saja, adapun saran dari penulis untuk 

perusahaan sebagai bahan masukan untuk perusahaan agar menjadi lebih baik lagi 

kedepannya, yaitu Perusahaan diharapkan dapat menyediakan fasilitas yang 

memadai khususnya dalam memproduksi konten artikel di website dan produksi 

konten di media sosial Instagram. Dan perusahaan dapat melakukan penjadwalan 

kunjungan ke hotel secara rutin tiap minggunya agar peserta magang nantinya 

bisa memperoleh materi atau bahan untuk konten artikel, wawasan luas, serta 

dapat meningkatkan kreatifitas dalam memproduksi konten website maupun 

media sosial Instagram. 
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