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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 Pada bab ini penulis mengkaji latar belakang masalah serta pelaksanan 

magang yang meliputi tujuan magang, ruang lingkup dan batasan serta waktu dan 

lokasi pelaksanaan  magang berlangsung. Penulis mengangkat topik mengenai 

aktivitas media relations departemen marketing communication dalam 

mempromosikan masakan Yordania di Hotel JW Marriott Jakarta. Pemilihan topik ini 

didasarkan akan pentingnya untuk membina media relations bagi suatu perusahaan 

demi tercapainya publisitas yang dapat mendorong kesuksesan promosi yang 

diadakan. 

 

I.1. Latar Belakang 

 Peranan public relations sangat dibutuhkan oleh semua bentuk perusahaan, 

baik yang bersifat komersial maupun non komersial, dari perusahaan/industri, 

perhotelan, perusahaan profesi, institusi pendidikan sampai kepada pemerintahan. 

Secara garis besar fungsi public relations yang dijalankan untuk menjembatani 

komunikasi antara perusahaan dengan publik dan berfokus dalam menciptakan 

gambaran yang positif mengenai perusahaan dalam benak konsumen. Pada 

kenyataannya public relations memiliki peranan yang lebih luas dalam cakupan yang 

lebih besar. 

 Public Relations ikut berperan dalam beberapa aktivitas yang berkaitan 
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dengan kegiatan pemasaran suatu produk yang umumnya dikenal dengan istilah 

marketing. Pada awalnya kegiatan marketing dan public relations merupakan bagian 

yang terpisah. Satu perbedaan utama adalah marketing berorientasi pada hasil akhir 

berupa pencapaian penjualan untuk meningkatkan profit sedangkan public relations 

berupaya menanamkan pemahaman yang baik mengenai perusahaan kepada khalayak 

dan berupaya membentuk citra yang positif di mata publik. Perbedaan tersebut kini 

mulai berbaur karena banyak perusahaan mulai mengkombinasikan kekuatan public 

relations untuk mendukung tercapainya tujuan marketing. 

 Kotler & Armstrong (1994, 474) menyatakan bahwa dilihat dari sudut 

pandang marketing untuk tercapainya tujuan marketing maka terdapat empat faktor 

utama yang disebut sebagai marketing mix. Salah satu bagian dari marketing mix 

adalah promosi yang merupakan kegiatan mengkomunikasikan manfaat dari produk 

dan membujuk target pelanggan untuk membelinya. Kesuksesan dari promosi dapat 

dilakukan dengan berbagai cara yang disebut dengan marketing communication mix 

atau promotion mix. Tujuan dari marketing communication mix untuk 

menginformasikan, mempersuasi dan mengingatkan konsumer tentang produk atau 

jasa yang ditawarkan. Marketing communication mix merupakan alat yang dapat 

mendukung kesuksesan promosi melalui advertising, sales promotion, personal 

selling dan Public Relations.  

 Ditengah persaingan yang semakin kompleks, perusahaan didorong untuk 

lebih agresif meningkatkan promosi dari produk atau jasa yang ditawarkan agar dapat 

menarik perhatian publik. Umumnya perusahaan akan menggunakan iklan sebagai 

sarana promosi karena dapat menjangkau publik yang luas, namun perusahaan merasa 



3 
 

iklan juga memiliki kekurangan. Penggunaan iklan sebagai alat promosi akan 

menghabiskan biaya yang semakin mahal dan isi pesan yang disampaikan dalam 

iklan dinilai kurang kredibel. Berdasarkan pertimbangan tersebut membuat  

perusahaan mulai tertarik untuk menggunakan public relations sebagai alat promosi 

lain untuk mendukung kesuksesan marketing 

 Perpaduan konsep antara public relations dan marketing sering disebut 

dengan istilah Marketing Public Relations (MPR). Secara harfiah pengertian dari 

marketing public relations merupakan sebuah proses perencanaan dan 

pengevaluasian program yang dapat merangsang penjualan dan pelanggan. Hal 

tersebut dilakukan melalui pengkomunikasian informasi yang kredibel dan kesan-

kesan yang dapat menghubungkan perusahaan, produknya dengan kebutuhan serta 

perhatian pelanggan. ( Ruslan 2006, 254) 

 David O. Robinson (2006, 16) menyatakan marketing public relations dapat 

membangun word of mouth serta meningkatkan publisitas mengenai perusahaan. 

Persepsi yang positif mengenai perusahaan maupun produk dapat dibentuk melalui 

media mentions mengenai perusahaan sehingga dapat mendorong customer untuk 

melakukan pertukaran terhadap sesuatu yang bernilai yang dimiliki dengan produk 

atau jasa yang di tawarkan. Saat ini konsumen sangat mudah mengetahui berbagai 

macam hal tentang perusahaan melalui media massa sehingga untuk meningkatkan 

publisitas perusahaan dapat dilakukan dengan cara membina hubungan yang baik 

dengan media atau yang biasa disebut media relations. Hubungan yang baik antara 

public relations dan media akan menghasilkan keuntungan bagi dua belah pihak. 

Keuntungan yang didapat dari hubungan baik yang diterima oleh public relations 
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berupa publisitas, sedangkan media akan mendapatkan berita yang bernilai untuk 

dipublikasikan kepada publik.  

 Kesuksesan sebuah perusahaan dapat dipengaruhi oleh dukungan media 

karena media berperan dalam mempublikasikan kegiatan serta berita lain mengenai 

perusahaan. Dalam kaitannya dengan efektivitas, media relations memberikan 

banyak keuntungan bagi public relations karena upaya tersebut menyumbangkan nilai 

publisitas yang dapat meningkatkan citra perusahaan dan menarik perhatian 

masyarakat sehingga media relations merupakan tujuan dari kegiatan public 

relations. 

 Publisitas yang menjadi  fokus dari public relations adalah publisitas positif 

dimana materi pesan mengandung nilai berita yang menarik untuk para pembaca. 

Publisitas positif adalah salah satu fokus dari departemen marketing communication 

Hotel JW Marriott Jakarta dalam upaya mendukung kesuksesan marketing. 

Departemen marketing communication bertanggung jawab untuk mempromosikan 

berbagai program yang dirancang untuk mendukung kesuksesan dari marketing serta 

mengkomunikasikan informasi mengenai program promosi tersebut dengan cara yang 

positif dan menarik bagi masyarakat.  

 Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mencatat bahwa saat ini 

industri perhotelan bintang lima khususnya di Jakarta menghadapi persaingan yang 

semakin kompleks. Hotel-hotel bintang lima dihadapkan pada situasi memiliki 

program promosi dan segmentasi tamu yang serupa sehingga  saling berkompetisi 

untuk menarik perhatian publik. Hotel JW Marriott menghadapi kondisi dimana 

kompetitor memiliki program promosi dan target konsumen yang serupa sehingga 
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saling berkompetisi untuk menarik perhatian publik. Program promosi yang menarik 

sangat dibutuhkan untuk mendukung kesuksesan dari persaingan dengan hotel 

kompetitor. 

 Salah satu cara yang ditempuh oleh departemen marketing communication 

Hotel JW Marriott Jakarta adalah memberikan alternatif promosi yang dapat menjadi 

pertimbangan masyarakat. Hal tersebut seperti yang terjadi pada setiap bulan 

Ramadhan dimana hampir di setiap restoran dalam hotel-hotel akan menyambut 

bulan istimewa ini dengan menghidangkan menu berbuka puasa yang menyajikan 

beraneka ragam makanan dan minuman yang hampir tidak ditemukan pada hidangan 

bulan-bulan lainnya. Tema yang akan dipilih identik dengan menu masakan dari 

Timur Tengah yang disesuaikan dengan perayaan bulan Ramadhan.  

 Departemen marketing communication Hotel JW Marriott Jakarta 

memutuskan untuk memilih masakan Yordania sebagai tema yang berbeda dari 

kompetitor untuk disajikan dalam hidangan Ramadhan di Hotel JW Marriott Jakarta. 

Pemilihan masakan Yordania tersebut karena adanya keunikan rasa dan beragam 

teknik memasak yang menarik untuk dicoba. Suyitno selaku Executive Sous Chef 

Sailendra Restaurant Hotel JW Marriott Jakarta menjelaskan bahwa hidangan 

Yordania ini cukup sulit ditemui dan belum dikenal di Indonesia. Hidangan Yordania 

tidak terlalu memiliki rasa yang kuat seperti hidangan Arab Saudi lainnya sehingga 

cocok dengan cita rasa orang Indonesia. Hidangan Yordania dinilai menyehatkan 

karena dalam proses pembuatannya menggunakan minyak zaitun, yoghurt, rempah-

rempah serta sayuran. 

 Kesimpulan dari Chef Suyitno terhadap masakan bahwa selain memiliki 
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citarasa yang enak, menyehatkan dan sesuai dengan lidah orang Indonesia, hidangan 

Yordania yang memiliki nuansa makanan global dapat dikolaborasi dengan citarasa 

lokal. Hidangan khas Yordania sesuai dengan lidah orang Indonesia, namun pada 

kenyataannya banyak masyarakat khususnya di Jakarta belum mengenal hidangan 

tersebut. Target dari departemen marketing communication Hotel JW Marriott Jakarta 

adalah mempublikasikan citarasa serta keunikan dari masakan khas Yordania yang 

akan disuguhkan di Hotel JW Marriott Jakarta kepada masyarakat Indonesia, 

khususnya Jakarta, untuk mendukung kesuksesan promo masakan Yordania di Hotel 

JW Marriott Jakarta. 

 Dengan jumlah publik yang banyak dan tersebar diberbagai pelosok dalam 

waktu bersamaan maka dibutuhkan dukungan dari media lain dalam 

mempublikasikannya. Departemen marketing communication memutuskan untuk 

menggunakan publisitas dalam mempublikasikan promo masakan Yordania kepada 

masyarakat. Selain publisitas akan mengeluarkan biaya yang lebih kecil dibandingkan 

dengan menggunakan alat promosi lainnya seperti beriklan, isi pesan dalam publisitas 

dinilai memiliki tingkat kredibilitas lebih tinggi karena materi pesan yang 

disampaikan oleh media sehingga isi pesan tidak dapat diatur oleh perusahaan 

bersangkutan. 

 Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk 

mengangkat topik yang berkaitan dengan aktivitas media relations. Alasan Penulis 

memilih topik tersebut untuk mengetahui, mempelajari dan mengalami lebih 

mendalam mengenai aktivitas yang dilakukan oleh departemen marketing 

communication Hotel JW Marriott Jakarta dalam upayanya mencapai tujuan 
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marketing perusahaan dan memenuhi kepuasan pelanggan dengan meningkatkan 

publisitas yang positif dari Hotel JW Marriott Jakarta. Karena terciptanya publisitas 

positif maupun negatif bergantung bagaimana hubungan antara perusahaan dengan 

media terbentuk. 

 Alasan pemilihan Hotel JW Marriott Jakarta sebagai batasan penelitian 

dikarenakan hotel ini memiliki tingkat okupansi yang tinggi diantara hotel bintang 

lima sekelasnya di Jakarta. Hal ini terbukti dari besarnya kontribusi kamar dan 

katering pada pendapatan hotel. Hotel JW Marriott Jakarta meraih predikat 

sebagai‘Catering Excellence Asia Pacific 2012’. Penghargaan tersebut membuktikan 

keunggulan Hotel JW Marriott Jakarta dalam bidang katering dan masakannya. 

Banyaknya tamu yang menginap dan menyelenggarakan acara MICE di Hotel JW 

Marriott Jakarta juga turut membuktikan besarnya tingkat kepercayaan masyarakat 

baik lokal maupun internasional terhadap hotel ini serta pemberitaan mengenai Hotel 

JW Marriott Jakarta yang muncul di media massa pun cukup intensif melalui promo 

bulanannya.  

 

I.2. Tujuan Magang  

 Pelaksanaan magang yang penulis laksanakan didasarkan pada tujuan sebagai 

berikut: 

-- Untuk mengetahui dan mengalami aktivitas yang dilakukan oleh departemen 

marketing communication Hotel JW Marriott Jakarta yang menjalankan fungsi 

marketing dan public relations untuk mendukung tercapainya tujuan dari 

perusahaan. 
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-- Untuk mempelajari kegiatan yang dilakukan oleh departemen marketing 

communication dalam upaya membina hubungan yang baik dengan rekan 

media; 

-- Untuk mengetahui dan mempelajari melalui aktivitas media relations yang 

dilakukan oleh departemen marketing communication untuk mendapatkan 

publisitas di media massa sebagai salah satu alat promosi yang digunakan 

untuk mempromosikan promo di Hotel JW Marriott Jakarta. 

 Dari beberapa tujuan tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan magang yang 

dilaksanakan berdampak positif serta bermanfaat bagi penulis. Penulis mendapatkan 

pengetahuan dan  mengalami pengalaman baru yang berkaitan dengan ilmu public 

relations yang selama ini hanya penulis ketahui dari teori yang didapatkan selama 

kuliah. Selain itu penulis juga dapat mengimplementasikan secara langsung ilmu 

yang didapat selama kuliah dengan kegiatan kerja magang sehingga dapat dijadikan 

bekal bagi penulis untuk bersaing memasuki dunia pekerjaan yang semakin ketat. 

 

I.3. Ruang Lingkup dan Batasan Magang 

 Laporan magang ini dibuat berdasarkan hasil magang yang dilaksanakan 

penulis di Hotel JW Marrriott Jakarta khususnya di departemen marketing 

communication. Departemen marketing communication ini membawahi berbagai 

kegiatan komunikasi baik internal maupun eksternal di perusahaan, termasuk di 

dalamnya menjalankan fungsi public relations. Selama melakukan magang penulis 

dibimbing serta melakukan laporan langsung kepada Assistant Marketing 

Communication Manager Hotel JW Marriott Jakarta. 
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 Penulis membantu departemen marketing communication dalam menjalankan 

tugas-tugas harian baik yang menyangkut administrasi maupun operasional. Salah 

satu tugas penulis adalah menangani berbagai kegiatan yang berkaitan dengan fungsi 

Public Relations yang didalamnya mencakup kegiatan media relations seperti 

melakukan daily media monitoring, membuat press release, membantu dalam 

mempersiapkan serta pelaksanaan media gathering, press conference dan lain-lain. 

Untuk uraian kergiatan selama proses magang berjalan akan dibahas lebih lanjut 

dalam Bab IV mengenai uraian magang dan pembahasan. 

 Fokus dalam laporan magang ini adalah aktivitas media relations departemen 

marketing communication Hotel JW Marriott Jakarta selama promo masakan 

Yordania. Berdasarkan hal tersebut maka laporan ini dibatasi pada aktivitas media 

relations departemen marketing communication Hotel JW Marriott Jakarta dalam 

mempromosikan masakan Yordania tahun 2013 yakni dari tanggal 8 Juli hingga 7 

Agustus 2013. 

 

I.4. Waktu dan Lokasi Magang 

 Magang yang telah dilakukan oleh penulis berlangsung dari tanggal 10 Juni 

2013 hingga 18 Oktober 2013. Sesuai dengan ketentuan jam kerja karyawan di Hotel 

JW Marriott Jakarta dan ketentuan kerja magang Fakultas Ilmu Sosial dan Politik 

Universitas Pelita Harapan yang diberlakukan bagi penulis yaitu hari Senin hingga 

Jumat dari pukul 08.30 hingga 17.30 WIB. Perusahaan tempat penulis 

melaksanakan magang yaitu Hotel JW Marriott Jakarta, yang memiliki alamat 

sebagai berikut : 
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