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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang Masalah  

Di setiap perusahaan ataupun bidang usaha pasti membutuhkan Public 

Relations atau yang kerap disebut dengan PR.  Public Relations seperti namanya 

sendiri merupakan hubungan masyarakat. Fungsi utama dari Public Relations yakni 

menjadi penghubung antara perusahaan dengan khalayak luas, kalimat ini 

didukung dengan definisi Public Relations menurut The British Institute of Public 

Relations, “Public Relations activity is management of communication between an 

organization and its publics.” (Rosady,2006, h.15).  

Seperti yang kerap diketahui Public Relations merupakan fungsi manejemen 

untuk memelihara dan membentuk hubungan antara organisasi dengan publiknya. 

Sehingga Public Relations harus mencaritahu dan mendengarkan kebutuhan dari 

khalayak luas untuk menjadi aspirasi untuk perusahaan tersebut. 

Bertambahnya persaingan bisinis dari zaman ke zaman yang semakin pesat 

membuat pebisnis harus menggubah strategi bisnis mereka dan mengikuti 

keinginan pasar, salah satu nya adalah dengan cara mendengarkan aspirasi dari 

khalayak luas itu sendiri.  

 

Perkembangan zaman dan teknologi yang semakin canggih mengakibatkan gaya 

hidup khayalak luas ikut berubah sehingga berdampak kepada keinginan dan 
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kebutuhan mereka yang juga berubah. Salah satu bisnis yang sedang berkembang 

pesat adalah perhotelan.  

Alasan utama mengapa perhotelan menjadi salah satu bisnis yang sedang 

berkembang pesat dikarenakan perubahan hidup khalayak luas. Perubahan gaya 

hidup khalayak luas didukung oleh beberapa aspek seperti gaya hidup yang 

semakin moderen dan didukung pula dengan teknologi yang semaking berkembang 

sehingga mendorong gaya hidup khayalak luas kearah hedonisme. Banyaknya 

khalayak luas dari macam negara yang datang ke Indonesia untuk liburan bersama 

orang – orang terkasih, membuat konten youtube maupun website ataupun untuk 

urusan bisnis, ini merupakan salah satu alasan kenapa bisnis di dunia perhotelan 

semakin pesat.  

Di era sekarang, untuk menjadi hotel yang berhasil memuaskan pelanggan 

maka dibutuhkan citra yang baik pula dimata masyarakat. Sehingga, menarik 

masyarakat untuk menginap di hotel tersebut serta menggunakan jasa di hotel 

tersebut. Untuk mendukung hal tersebut maka dibutuhkan kombinasi antara Public 

Relations dan juga Marketing Communication  yang kerap disebut Marketing 

Public Relations  untuk melakukan kegiatan publikasi, pemasaran dan juga 

promosi.  

 

Prinsip tersebut telah dijalankan di JHL Solitaire Hotel Gading Serpong.  JHL 

Solitaire Hotel Gading Serpong tidak memiliki divisi khusus untuk Public 

Relations melainkan pekerjaan Public Relations pada JHL Solitaire Hotel Gading 
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Serpong termasuk kedalam divisi Sales and Marketing atau yang kerap disebut 

dengan Marketing Public Relations.  

JHL Solitaire Hotel Gading Serpong merupakan hotel berbintang lima satu 

satunya di daerah Tangerang. Nama Hotel ini telah dipakai dalam kurun waktu 

yang cukup lama yakni kuranglebih 2 tahun sejak hotel ini didirikan. JHL Hotel 

Soltiare memiliki visi yaitu menjadi perusahaan dengan reputasi dan kredibilitas 

yang dikenal baik dalam membangun merek lokal yang kuat, fokus pada properti, 

perhotelan dan industri lain yang inovatif, unik dan visioner untuk memenuhi 

kebutuhan pelanggan.  

Keberadaan divisi Sales dan Marketing menjalankan pekerjaan Marketing 

Public Relations. Divisi Sales merupakan tim yang melakukan penjualan produk 

seperti kamar, meeting room, restoran, dan lain sebagainya. Sedangkan, divisi 

Marketing merupakan tim yang berhubungan langsung dengan media promosi dan 

kerjasama dengan pihak ketiga seperti vendor dan juga media. Pemagang tertarik 

untuk melaporkan Aktivitas Marketing Public Relations dalam divisi Sales and 

Marketing pada JHL Solitaire Hotel Gading Serpong. 
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1.2 Tujuan Magang  

Tujuan Pemagang melakukan magang di JHL Solitaire Gading Serpong 

antara lain yaitu: Untuk mempelajari aktivitas Public Relations pada divisi 

Sales and Marketing.  

 

1.3 Ruang lingkup dan Batasan Magang 

Pada saaat magang Pemagang diposisikan pada divisi Sales & Marketing dimana 

Pemagang mendapatkan kesempatan bekerja dan belajar langsung dengan Marketing 

Communication Executive sebagai Assistant dari beliau. Pemagang memiliki tanggung 

jawab dalam melakukan aktivitas sesuai dengan job description, daily task dan arahan 

yang telah diberikan oleh Supervisor. Segala pekerjaan yang Pemagang lakukan dapat 

dipertanggung jawabkan kepada Executive Marketing Communication yakni Felintya 

Fellicya. 

Ruang lingkup pada laporan magang ini mencakup kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan Pemagang sebagai Marketing Public Relations yang mengelola media sosial 

JHL Solitaire Hotel. Selama pelaksanaan magang, Pemagang melaksanakan kegiatan 

yang kurang lebih hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh Marketing Public 

Relations pada umumnya. Kegiatan yang Pemagang lakukan dalam pelaksanaan 

magang bersifat sebagai pendukung pekerjaan para karyawan yang lainnya. Sebagai 

contoh Pemagang bertugas untuk mengelola akun media sosial dari Instagram JHL 
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Solitaire Hotel. Pemagang juga berpartisipasi membantu beberapa kegiatan yang ada 

di JHL Solitaire Hotel Gading Serpong.  

Batasan Pemagang selama melakukan kegiatan magang di JHL Solitaire Gading 

Serpong adalah sebagai assistant dari Executive Marketing Communication. Dimana 

disini Pemagang bertanggung jawab dalam membantu kegiatan operasional dan sehari 

hari divisi Marketing Communication di JHL Solitaire Gading Serpong. Pemagang 

bertanggung jawab dalam meng-update monthly action plan untuk Instagram dan 

bertanggung jawab dalam sesi dokumentasi untuk di posting di akun Instagram hotel.   
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1.4 Lokasi & Waktu Magang  

 

Gambar 1.1. Gedung JHL Solitaire Hotel 

Sumber: dsgs.dvaree.com 

 

Pemagang melakukan magang di JHL Solitaire Gading Serpong terhitung sejak 1 

Agustus 2019 hingga 31 November 2019, setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat. 

Waktu pelaksanaan magang mulai dari pukul 08.30-17.30. Pemagang juga diminta 

untuk hadir dikantor diluar dari jam kerja seperti pada hari Sabtu, Minggu dan juga 

pada saat hari libur (tanggal merah) pada saat hotel JHL Solitaire mengadakan event 

atau pada saat dibutuhkan. Pemagang melakukan kegiatan magang selama 640 jam 

atau kurang lebih selama 4 bulan.  Lokasi pelaksanaan magang bertempat di JHL 

Solitaire Gading Serpong, dengan alamat lengkap Jl. Gading Serpong Boulevard Barat 

Blok S no 5, Curug Sangereng, Kec. Klp. Dua, Tangerang, Banten 15810 


