
Memperbarui harga dan ketersediaan

Panduan langkah demi langkah



Isi

Panduan Anda untuk menambah 
harga dan ketersediaan

● Keuntungan mengelola harga dan ketersediaan (Hlm 3)

● Bab 1: Memperbarui harga (Hlm 5)

● Bab 2: Memperbarui ketersediaan (Hlm 10)

● Bab 3: Membuka dan menutup kamar (Hlm 14)

● Bab 4: Membuka dan menutup skema harga (Hlm 18)

● Bab 5: Memperbarui batasan (Hlm 21)

● Tips dari Booking.com (Hlm 27)
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Keuntungan mengelola harga dan ketersediaan secara efisien

Meningkatkan visibilitas di 

hasil pencarian dan 

menarik pemesan awal 

dengan menambah harga 

dan ketersediaan hingga 

16 bulan lebih awal

Lebih fokus 

mengembangkan bisnis 

Anda dan mengurangi 

kerepotan operasional

Pikat berbagai tipe 

pemesan dengan 

melayani berbagai tipe 

tamu
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Langkah pertama

Login ke ekstranet

Klik tab ‘Harga & 
Ketersediaan’ di bagian 
atas, lalu klik ‘Kalender’.
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Harga & Ketersediaan

https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Favailability_calendar.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=rates_and_availability_link&utm_campaign=213577765&utm_term=phc&utm_content=en_gb
https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Favailability_calendar.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=rates_and_availability_link&utm_campaign=213577765&utm_term=phc&utm_content=en_gb


Bab 1: Memperbarui harga
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Untuk membuat 
perubahan harga 

individual, arahkan 
kursor ke harga dan klik 

di kotak yang muncul. 

Masukkan harga yang 
baru dan tekan 

‘Masukkan” atau klik di 
luar cell.

Pembaruan harga individual

Klik

Untuk pindah ke cell 
berikutnya, Anda bisa 

menekan tombol ‘TAB’ 
di keyboard Anda atau 

ulangi langkah yang 
sama dengan mouse 

Anda.  
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Untuk mengubah 
beberapa harga 

sekaligus, klik tanggal 
pertama yang ingin 

Anda ubah dan geser 
mouse Anda sampai ke 

tanggal terakhir yang 
ingin Anda ubah.

 

Pembaruan beberapa harga sekaligus (1)

Klik dan geser

Di menu pop-up yang 
muncul, masukkan harga 

yang ingin Anda pasang 
untuk tanggal yang 

terpilih di kotak putih.

Klik Simpan untuk 
menyimpan harga baru. 

 

Masukkan harga

Simpan perubahan
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Cara lain untuk 
membuat perubahan 

sekaligus adalah dengan 
mengeklik ‘Edit 

sekaligus’ di sebelah 
kanan layar, di bawah 

bar tanggal. 

Di kotak pop-up yang 
muncul, pilih tanggal dan 
hari yang ingin Anda 
ubah.

Anda bisa mengubah 
‘Kamar yang dijual’, 
‘Harga’, Status kamar’ 
dan ‘Batasan’ sekaligus, 
atau pilih satu atau dua 
opsi. Klik ‘Simpan 
perubahan’ setelah 
mengubah setiap bagian.

Pembaruan beberapa harga sekaligus (2)

Kamar yang dijual

Harga

Status kamar

Batasan
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Untuk melihat harga 
berbagai tingkat 

hunian, pilih filter di 
sebelah pilihan 

tanggal.

Untuk mengubah 
harga berbagai tingkat 

hunian, klik ‘Edit 
harga tingkat 

hunian’ di bawah 
skema harga.

Pembaruan harga tingkat hunian

Di kotak pop up yang 
muncul, pilih 
‘Rekomendasi’ atau 
‘Kustom’.

Anda bisa menentukan 
persentase diskon/promosi 
atau tingkat hunian yang 
lebih tinggi/rendah 
daripada tingkat hunian 
dasar Anda.

Klik ‘Simpan perubahan’ 
untuk menyelesaikan 
pengaturan harga 
berdasarkan tingkat hunian.

Aktifkan/nonaktifkan

Diskon %

Klik untuk mengubah

Klik di filter

CATATAN: Jika fitur ini tidak aktif untuk satu atau lebih skema harga Anda, mohon hubungi Booking.com untuk mengaktifkannya.

TIPS: Jika Anda punya promosi, ‘Filter Promosi’ akan muncul di sebelah pemilih tanggal. Anda bisa klik untuk melihat promosi Anda.
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Bab 2: Memperbarui 
ketersediaan
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Untuk membuat 
perubahan pada kamar 

atau unit individual, 
arahkan kursor ke 
atasnya dan klik di 

kotak yang muncul.

Masukkan jumlah 
kamar atau unit yang 

dijual dan klik 
‘Masukkan’ atau klik di 

luar cell.

 

Pembaruan kamar individual

Klik

Untuk pindah ke cell 
berikutnya, Anda bisa 
menekan tombol ‘TAB’ 
di keyboard Anda atau 
mengulang langkah 
yang sama dengan 
mouse Anda.  
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Untuk membuat 
perubahan sekaligus pada 

beberapa kamar yang 
dijual, klik di tanggal 

pertama yang ingin Anda 
ubah dan geser mouse 

Anda sampai tanggal 
terakhir yang ingin Anda 

ubah.

 
 

Pembaruan beberapa kamar sekaligus (1)

Klik dan geser

Di kotak pop-up yang 
muncul, masukkan jumlah 

kamar atau unit yang 
ingin dijual untuk kurun 
tanggal yang terpilih di 

kotak putih.

Klik ‘Simpan’ untuk 
menyimpan ketersediaan 

baru Anda. 

 
 

Masukkan nilai

Simpan perubahan
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Cara lain untuk 
membuat perubahan 

sekaligus adalah dengan 
mengeklik ‘Edit 

sekaligus’ di sebelah 
kanan layar, di bawah 

bar tanggal.

Di kotak pop up yang 
muncul, pilih tanggal dan 
hari yang ingin Anda 
ubah.

Anda bisa mengubah 
‘Kamar yang dijual’, 
‘Harga’, ‘Status kamar’ 
dan ‘Batasan’ sekaligus, 
atau pilih dari satu atau 
dua opsi. Klik ‘Simpan 
perubahan’ setelah 
mengubah bagian ini.

Pembaruan beberapa kamar sekaligus (2)

Edit sekaligus

Kamar yang dijual

Harga

Status kamar

Batasan
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Bab 3: Membuka dan menutup 
kamar
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Anda bisa membuka 
atau menutup kamar 

atau unit dengan 
mengeklik cell hijau atau 

merah. 

Cell berubah merah jika 
Anda menutup 

ketersediaan kamar atau 
unit untuk hari itu. Hijau 
artinya kamar buka dan 

bisa dipesan.

Membuka atau menutup kamar

Red Kamar tidak dapat 
dipesan tamu

Kamar dapat 
dipesan tamu

Kamar dapat 
dipesan tamu tapi 
ada batasan yang 
dipasang.

Klik
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Cara lain untuk 
membuat perubahan 

sekaligus adalah dengan 
mengeklik  ‘Edit 

sekaligus’ di bawah 
nama kamar.

Di kotak pop up yang  
muncul, pilih tanggal dan 
hari yang ingin Anda 
ubah.

Anda bisa mengubah 
‘Kamar yang dijual’, 
‘Harga’, ‘Status kamar’ 
dan ‘Batasan’ sekaligus, 
atau pilih dari satu atau 
dua opsi. Klik ‘Simpan 
perubahan’ setelah 
mengubah bagian ini.

Membuka atau menutup beberapa kamar

Edit sekaligus

Kamar yang dijual

Harga

Status kamar

Batasan
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Tutup:
Anda sengaja menutup kamar

Inventaris kosong:
Anda belum mengatur ketersediaan atau telah 
menguranginya menjadi  ‘0’

Harga tidak ada
Anda belum memasang harga di skema harga

Harga tertutup
Skema harga untuk tanggal itu tertutup

Terjual habis
Kamar yang Anda jual di Booking.com sudah dipesan 
semua.

Banyak penghalang
Kombinasi dari beberapa alasan di atas

Alasan properti Anda tidak bisa dipesan

Kadang kamar Anda tidak bisa dipesan meskipun tidak ditutup. Ada beberapa kemungkinan alasan. Anda 
bisa melihatnya di label merah pada baris ‘Status kamar’ di kalender Anda.
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Bab 4: Membuka dan menutup 
skema harga 
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Anda bisa membuka 
atau menutup skema 

harga dengan mengeklik 
separuh atas dari cell 

‘Harga’. 

Di pop up yang muncul, 
Anda bisa memilih ‘Buka’ 

atau ‘Tutup’.

Klik ‘Simpan’ untuk 
menyelesaikan.

Membuka atau menutup skema harga

Red

White

Skema harga tidak 
dapat dipesan tamu

Skema harga 
dapat dipesan 
tamu

Skema harga dapat 
dipesan tamu tapi 
ada batasan yang 
dipasang.

Buka/tutup

Klik

Simpan perubahan
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Untuk membuka/tutup 
skema harga sekaligus, 

klik tanggal pertama 
yang ingin Anda ubah 

dan geser mouse 
sampai tanggal terakhir 

yang ingin Anda ubah.

Di pop up yang muncul, 
Anda bisa memilih 

‘Buka’ atau ‘Tutup’.

Klik ‘Simpan’ untuk 
menyelesaikan.

 

Membuka atau menutup beberapa skema harga

Klik dan geser

Buka/tutup
Red

White

Skema harga tidak 
dapat dipesan tamu

Skema harga 
dapat dipesan 
tamu

Skema harga dapat 
dipesan tamu, tapi 
ada batasan yang 
dipasang.

Simpan perubahan
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Bab 5: Memperbarui batasan
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Definisi

Halaman 22

• Masa inap minimum, maksimum atau pasti
Anda bisa mengatur masa inap spesifik yang bisa dipesan tamu.

• Batasan masa inap minimum, maksimum sejak kedatangan
Anda bisa mengatur jumlah malam minimum dan maksimum yang bisa dipesan tamu pada 
tanggal kedatangan.

• Tidak ada kedatangan atau keberangkatan pada tanggal tertentu
Jika ada hari tertentu di mana Anda tidak bisa mengakomodir tamu check-in atau check-out, 
Anda bisa menutup tanggal tersebut untuk kedatangan dan keberangkatan. Dengan begitu, tamu 
tidak bisa memesan masa inap yang dimulai atau diakhiri pada hari-hari tersebut (tapi mereka 
masih bisa memesan kalau tanggal tersebut jatuh di tengah kurun waktu tertentu).

• Reservasi awal minimum dan maksimum
Waktu paling awal dan paling lambat di mana tamu dapat membuat pemesanan



Untuk melihat batasan, 
pilih filter di sebelah 

pilhan tanggal.

Memperbarui batasan individual

Klik tanggal yang ingin 
Anda ubah. 

masukkan nilai yang ingin 
Anda atur untuk batasan 

spesifik.

tekan ‘Enter’ atau klik di 
luar cell

Opsi yang ada:
Masa Inap Minimum 
Masa Inap Maksimum
Masa Inap Minimum dari 
Kedatangan
Masa Inap Maksimum dari 
Kedatangan
Tidak Ada Keberangkatan
Tidak Ada Kedatangan
Reservasi Awal Minimum
Reservasi Awal Maksimum

Klik

Klik di filter

Catatan: Beberapa tipe batasan mungkin tidak muncul untuk properti Anda. 
Jika Anda ingin mengatur tipe batasan lain, hubungi kami untuk mengaktifkannya.
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https://partnerhelp.booking.com/hc/en-gb/articles/213319409


Untuk mengubah 
batasan sekaligus, klik 
tanggal pertama yang 
ingin Anda ubah dan 

geser sampai tanggal 
terakhir yang ingin Anda 

ubah.

. 

 
 

Memperbarui beberapa batasan (1)

Di pop up yang muncul, 
masukkan nilai yang ingin 
Anda atur untuk batasan 

spesifik di kotak putih.

Klik ‘Simpan perubahan’ 
untuk menyimpan 

perubahan baru. Klik dan geser

Klik filter

Simpan perubahan
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Masukkan nilai



Cara lain untuk 
membuat perubahan 

sekaligus adalah dengan 
mengeklik ‘Edit 

sekaligus’ di sebelah 
kanan layar, di bawah 

tanggal.

Di pop up yang muncul, 
pilih tanggal dan hari 
yang ingin Anda ubah.

Anda bisa mengubah 
‘Kamar yang dijual’, 
‘Harga’, ‘Status kamar’ 
dan ‘Batasan’ sekaligus, 
atau pilih dari satu atau 
dua opsi. Klik ‘Simpan 
perubahan’ setelah 
mengubah bagian ini.

Memperbarui beberapa batasan (2)

Rooms to sell

Prices

Room status

Restrictions
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Tips dari Booking.com
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Tips

• Sebuah kamar atau unit hanya bisa 

dipesan jika memiliki ketersediaan dan 

harga. 

• Tamu bisa membuat reservasi hingga 16 

bulan lebih awal, jadi pastikan Anda 

memanfaatkan semua peluang untuk 

dilihat dan dipesan. 

• Cek ketersediaan jangka panjang Anda 

dengan mengubah pengaturan kalender 

menjadi  ’Tampilan tahunan’.

• Pikat tipe-tipe tamu yang berbeda 

dengan mengatur beberapa skema 

harga (mis. non- refundable).

• Unduh app Pulse untuk mengelola harga 

dan ketersediaan Anda kapan saja, di 

mana saja.

• Hemat waktu dan salin harga ke tahun 

atau musim mendatang dalam beberapa 

klik via the Alat Salin Harga Tahunan

Yearly view

https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Favailability_calendar.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=yearly_view_link&utm_campaign=213577765&utm_term=phc&utm_content=en_gb
https://admin.booking.com/hotel/hoteladmin/extranet_ng/manage/rate_plans.html?lang=en
https://admin.booking.com/hotel/hoteladmin/extranet_ng/manage/rate_plans.html?lang=en
https://www.booking.com/propertyapp.en-gb.html
https://admin.booking.com/hotel/hoteladmin/extranet_ng/manage/inventory/ratecp_wizard.html?ses=3d9b9ead8cef8832d9cd8c3a39ee33d2&lang=en

