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BAB I 
 
 

PENDAHULUAN 
 
 

I.1. Latar Belakang 
 
 
Lingkungan di sekitar organisasi yang terus berubah seiring dengan 

perkembangan zaman menuntut organisasi mampu beradaptasi dengan cepat. 

Menurut Elving (2005:129), kebutuhan publik yang semakin meningkat 

menuntut organisasi untuk memanfaatkan segala sumber daya yang ada 

dalam mengelola komunikasi kepada publiknya. Elving menambahkan 

bahwa organisasi harus proaktif dalam beradaptasi terhadap harapan dan 

pendapat-pendapat yang ada dilingkungan sekitarnya. 

Ardianto (2011:274) juga menambahkan bahwa organisasi perlu 

membangun hubungan dengan publik secara aktif dan intens, baik pihak 

internal maupun pihak eksternal, karena hal tersebut sangat mempengaruhi 

keberhasilan pencapaian tujuan dari organisasi. Apabila fungsi komunikasi 

dari organisasi berjalan dengan baik, maka proses pencapaian tujuan akan 

dengan mudah terlaksana. 

Dewasa ini, publik semakin cerdas dan memiliki semakin besar 

tuntutan terhadap organisasi, mengharuskan organisasi untuk memenuhi 

harapan dan keinginan publik terhadap keberadaan organisasi. Sehingga, 

perusahaan membutuhkan suatu peran yang dapat menjembatani antara 

perusahaan dengan masyarakat maupun dengan pihak-pihak terkait sehingga 
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terjalin hubungan yang saling menguntungkan (Effendy, 2003:97). 

Maka dari itu suatu perusahaan membutuhkan peran public relations, 

menurut Cutlip, Center, & Broom (2005:6), Public Relations memiliki fungsi 

untuk membangun dan mempertahankan hubungan baik dengan publik 

perusahaan. Karena itu kehadiran public relations dianggap penting karena 

dapat mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan organisasi tersebut. 

Luhukay (2008:19) mengemukakan bahwa Public Relations hadir sebagai 

suatu kebutuhan perusahaan, kebutuhan untuk menjembatani organisasi 

dengan para pemangku kepentingan (stakeholders). Jembatan yang dibangun 

harus kokoh, berdiri atas dasar Trust, Honest, dan Credibility. 

Dari beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa Public 

Relations hadir untuk mempermudah suatu perusahaan untuk menciptakan 

suatu relasi yang harmonis dengan publiknya. Public relations memiliki 

peran sebagai jembatan yang memberikan pemahamam aktivitas dari 

perusahaan tersebut kepada publik melalui kegiatan komunikasi. Dengan 

adanya kegiatan komunikasi tersebut, perusahaan menjadi mengetahui dan 

merealisasikan kebutuhan publiknya. 

Menurut Pudjiastuti (2010:xxxi), dalam menjalani peran utama nya 

sebagai komunikator perusahaan terhadap publik, seorang public relations 

memiliki beberapa tools atau kegiatan utama sebagai sarana. Tools atau 

kegiatan tersebut seperti identitas perusahaan, publisitas, website, dan 

sebagainya. 
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Gambar 1.1 Kegiatan PR 
Sumber : Pudjiastuti, 2010 : xxxi 

 

Namun menurut Pudjiastuti, dari banyak cara yang bisa dipilih 

seorang public relations dalam melaksanakan perannya, seperti yang 

tergambar pada bagan di atas, cara yang paling banyak dipilih adalah dengan 

menyelenggarakan ajang khusus (2010:xxxii). 

Event sendiri merupakan salah satu media penyampaian informasi 

yang bisa digunakan oleh suatu brand atau perusahaan untuk dapat 

berkomunikasi dan lebih dikenal oleh publiknya (Hasson, 2008:135). Dari 

pengertian di atas, dapat disimpulkan event sangat efektif digunakan sebagai 

media interaksi kepada publiknya. Selain itu event juga bisa menjadi media 

publisitas dalam jenis special event. Dalam studi tentang special event, 

Ruslan menyatakan dengan mengadakan special event, nama perusahaan 

Cyber PR 
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dapat lebih mudah diingat dan image perusahaan otomatis akan meningkat. 

Special Event bertujuan memberikan pengetahuan (knowledge), kesadaran 

(awareness), memenuhi kebutuhan audiens (pleasure), serta menumbuhkan 

empati dan simpati antar kedua belah pihak. Sehingga special event 

diharapkan mampu menciptakan citra positif suatu perusahan atau lembaga 

di mata audiens atau publiknya (Ruslan, 2010:13). 

Majalah Forbes Indonesia merupakan perusahaan yang didirikan di 

Indonesia sejak Oktober 2010, brand Forbes sendiri telah didirkan lebih dari 

100 tahun. Forbes Indonesia telah sukses memberikan standar kualitas baru 

kepada sektor media di Indonesia, dengan visi yang jelas yaitu untuk menjadi 

sumber wawasan yang paling terpercaya bagi publik khususnya para 

pemimpin bisnis (Forbes Indonesia, 2018). Majalah yang secara eksklusif 

mengulas tentang ekonomi dan bisnis, terbit secara bulanan dengan tema 

berbeda beda tiap bulannya. Contoh nya adalah Success Under 30, Powerfull 

Woman, Best of The Best 50 Companies, dan lainnya. 

Dalam rangka membina hubungan baik dengan publiknya yaitu 

perusahaan-perusahaan besar di Indonesia, team Public Relation majalah 

Forbes Indonesia hadir memenuhi kebutuhan perusahaan-perusahaan tersebut 

untuk meningkatkan citra dan reputasi mereka, dengan mengadakan special 

event tahunan yaitu Best Of The Best Awards. Event ini diharapkan dapat 

memberikan sinyal positif kepada perusahaan-perusahaan yang meraih Best 

Of The Best Awards, karena secara tidak langsung acara ini menjembatani 
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dua kepentingan antar pihak Forbes Indonesia dan pihak perusahaan 

pemenang. 

Best Of The Best Awards 2019 merupakan event forbes yang rutin 

diadakan setiap tahun sejak tahun 2011 (Forbes Indonesia, 2018). Acara ini 

dikemas seperti sebuah awarding ceremony dilengkapi dangan Gala Dinner, 

ada 50 perwakilan dari masing-masing perusahaan pemenang awards datang 

untuk menerima penghargaan dalam event tersebut. Daftar 50 perusahaan ini 

telah sebelumnya di publikasikan secara resmi oleh Forbes Indonesia dalam 

majalah edisi Agustus 2019, volume 10 issue 8, Best Of the Best 2019 The 50 

Best Companies. 

 
Gambar 1.2 Special Event Best of The Best tahun 2012 

Sumber: loveink.co.id (2012) 
 
 
Pemilihan 50 perusahaan ini didasarkan oleh penilaian yang kredibel 

akan dua data yaitu richlist yang dimiliki Forbes Indonesia dikombinasikan 

dengan data yang ada di Bursa Efek Indonesia setiap tahunnya. Karena itu, 

50 perusahan pemenang Best of the Best Awards pastilah perusahaan yang 
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Tbk (Terbuka), yang saham nya diperjual belikan di pasar modal. 

Selain Forbes Indonesia, terdapat beberapa lembaga lain yang 

dikhususkan untuk memberikan penghargaan kepada perusahaan-perusahaan 

di Indonesia, misalnya Top Brand yang memberikan pernghargaan kepada 

perusahan-perusahaan maupun merek-merek terbaik pilihan konsumen yang 

merupakan hasil survei dari 11 kota besar di Indonesia. Top brand berbasis 

kepada riset untuk melihat performa dari suatu merek (Top Brand, 2003), 

yang diukur berdasarkan Mind Share, Market Share dan Commitment Share. 

Di Indonesia Top Brand Awards telah berhasil menjadi pioneer dalam hal 

menilai kualitas suatu merek serta memengaruhi keputusan pelanggan dalam 

membeli produk di Indonesia, hingga 90% dari konsumen di Indonesia sudah 

mengenali logo Top Brand yang ada pada kemasan produk. Contoh lainnya 

adalah Indonesia Property Awards, yaitu penghargaan yang diberikan kepada 

perusahaan pengembang properti terbaik di Indonesia yang diselenggarakan 

oleh PropertyGuru. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh University of Western 

Ontario dan Georgia Institute of Technology (Hendricks, 2008) bahwa 

  “more than 600 quality corperate award winners had 37 percent more 
sales growth and 44 percent higher stock price return than their peers.” (Lebih dari 
600 perusahaan yang memenangkan penghargaan mengalami peningkatan 
penjualan sebesar 37 persen dan harga saham 44 persen lebih tinggi dibandingkan 
yang lain.) 
 
Hasil penelitian di atas menggambarkan bahwa ketika perusahaan 

mendapatkan suatu awards atau penghargaan, maka hal ini akan membawa 

dampak positif kepada citra perusahaan, sehingga berujung pada 

meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan tersebut. 
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Kepercayaan dari masyarakat selanjutnya tentu akan meningkatkan jumlah 

penjualan serta harga saham suatu perusahaan. 

Menurut business.com corporate awards memberikan beberapa 

keuntungan, diantaranya (Business, 2015): 

1) Build Credibility (Membangun kredibilitas)  

2) Increased awareness (Meningkatkan kesadaran)  

3) Boost employee moral (Meningkatkan moral dan semangat kerja 

 karyawan)  

4) Free publicty (Publisitas gratis). 

       Jika kita lihat dari sisi marketing dan public relations, acara Best of 

The Best Awards yang diadakan Forbes dapat membawa banyak manfaat bagi 

Forbes Indonesia. Melalui kegiatan pra-riset yang dilakukan pemagang, 

Event and Communication Manager Forbes Indonesia, Rio Zikrizal 

mengatakan: 

 
  "Best of The Best Award (BOB) itu memang acara terbesar kita dalam 
setiap tahunnya, acara ini dibuat seperti untuk mengapresiasi perusahaan-
perusahaan tersebut, dan secara tidak langsung membantu Fobes mempererat 
hubungan baik dengan 50 perusahaan itu. Dan tujuan lainnya adalah untuk 
menambah revenue diluar dari penjualan majalah bulanan." 
 

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa event Best 

Of The Best memiliki peran yang sangat krusial dalam menjalin hubungan 

baik dengan publiknya. 

 
  Dari beberapa penjabaran di atas, pemagang merasa tertarik untuk 

bisa melaksanakan magang di Forbes Indonesia. Pemagang tertarik untuk 

mempelajari peran Public Relations khususnya dalam hal pelaksanaan 
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special event Best of The Best Awards 2019 dan mempelajari penerapan 12 

stages of planning dalam kegiatan special event “Best Of The Best Awards 

2019” oleh divisi Event & Communication Forbes Indonesia. Oleh karena itu 

Pemagang memberi judul “penerapan 12 Stages of Planning dalam Kegiatan 

Special Event “Best Of The Best Awards 2019” oleh Divisi Event & 

Communication Forbes Indonesia. 

 

I.2.   Tujuan Magang 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka tujuan yang 

ingin dicapai pemagang dalam melaksanan magang di Forbes Indonesia 

adalah : 

1.2.1 Mempelajari penerapan 12 stages of planning dalam kegiatan special 

event “Best Of The Best Awards 2019” oleh divisi Event & 

Communication Forbes Indonesia 

1.2.2 Mempelajari peran dan aktivitas Public Relations yang dijalankan 

oleh divisi Event & Communication Forbes Indonesia 

 

 
I.3.    Ruang Lingkup dan Batasan 

 
 
Kegiatan Magang dilakukan di Forbes Indonesia, pemagang 

ditempatkan di dalam divisi Event and Communication. Adapun tugas dari 

divisi Event and Communication antara lain adalah menjalankan fungsi 

manajemen event dimulai dari Planning, Organizing, Controlling, dan 

Evaluating event Best Of The Best Awards 2019. 
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Pemagang juga memiliki tugas lain untuk menjalankan peran Public 

Relations yaitu menjalankan kegiatan External Relations dalam perusahaan. 

Dalam hal ini, pemagang diwajibkan untuk melakukan fungsi-fungsi 

komunikasi dengan pihak - pihak eksternal di luar organisasi, serta menjalin 

kerjasama dengan pihak-pihak sponsorship dan partnership terkait event Best 

Of The Best Awards 2019. Dalam pelaksanaan magang, pemagang 

mempertanggung jawabkan pekerjannya kepada Rio Zikrizal selaku Event 

and Communication Manager Forbes Indonesia, dan diawasi oleh Ayudya 

selaku Event and Communication Support Forbes Indonesia. 

 
I.4.   Lokasi dan Waktu Magang 

 
 
Berikut adalah waktu dan tempat pelaksanaan magang: 

Tempat : PT. Wahana Mediatama – Forbes Indonesia 

    Mayapada Tower 1, lantai 8 Jalan Jendral Sudirman  

Waktu : 13 Agustus 2019 – 13 November 2019 

    Senin sampai Jumat pukul 09.00 – 18.00 WIB 

 


