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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1. Latar Belakang Masalah 

Hotel adalah perusahaan bangunan yang dikelola secara komersial dengan 

memberikan fasilitas dan pelayanan untuk dinikmati oleh masyarakat umum. Hotel 

merupakan salah satu bisnis industri yang saat ini sangat diminati dan berkembang 

dengan baik. Mulai dari daerah terpencil hingga kota-kota besar sangat banyak 

berdirinya bangunan hotel yang membantu dan juga memudahkan masyarakat 

untuk memenuhi kebutuhan dimana seringkali masyarakat membutuhkan tempat 

untuk bersinggah dan juga tempat mengadakan berbagai macam acara. Hotel juga 

menjadi salah satu pilihan banyak orang untuk menghabiskan waktu liburan 

bersama keluarga. Saat ini hotel sangat dibutuhkan untuk berbagai event dan juga 

berbagai aktivitas seperti perayaan pernikahan, ulangtahun, meeting perusahaan 

dan masih banyak aktivitas lainnya yang saat ini sering dilakukan di Industri Hotel. 

Industri Hotel sangat memiliki hubungan erat dengan masyarakat dimana hubungan 

dengan  para stakeholder khususnya tamu sangat mempengaruhi keberhasilan dan 

nama baik dari suatu hotel. 

Setiap perusahaan pasti ingin memiliki pandangan dan citra yang baik di 

masyarakat luas. Di jaman yang sudah sangat berkembang ini persaingan di dalam 

dunia bisnis pastinya semakin sulit. Setiap perusahaan yang ada pastinya saling 

berkompetisi untuk menjadi yang terbaik di dalam persaingan yang sehat. 

Meningkatkan image dari perusahaan dan mengenalkan perusahaan lebih lagi 

kepada masyarakat merupakan tujuan utama dan cita-cita dari setiap perusahaan. 
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Perusahaan dapat memiliki pandangan dan citra yang baik di masyarakat melalui 

apa yang perusahaan itu lakukan yang dapat mempengaruhi dan juga membangun 

opini positif dari masyarakat. Public Relations merupakan salah satu cara yang 

diterapkan setiap manajemen perusahaan pada akhir-akhir ini untuk membentuk, 

menjaga dan mempertahankan image dari suatu perusahaan. 

 Public Relations sangat dibutuhkan di berbagai perusahaan saat ini karena 

Public Relations sendiri dapat membantu melancarkan aktivitas-aktivitas yang 

dilaksanakan oleh perusahaan dengan bantuan dari Public Relations. Public 

Relations juga seringkali menjadi penyambung antara perusahaan dengan 

masyarakat. Dimana Public Relations terkadang memiliki posisi ditengah dalam 

arti yaitu berada di antara perusahaan dan masyarakat. 

Perusahaan atau organisasi butuh Public Relations untuk  menyebarluaskan 

informasi perusahaan atau organisasi tersebut kepada masyarakat luas. Dengan 

demikian perusahaan dapat menyampaikan informasi apa yang ingin perusahaan 

atau organisasi sampaikan kepada masyarakat luas. Perusahaan dan organisasi pun 

sangat membutuhkan saran serta masukan dari masyarakat luas yang dapat 

membangun perusahaan atau organisasi tersebut kearah yang lebih baik lagi.  

Fungsi Public Relations sangat dibutuhkan, terbukti nyata dengan 

terbentuknya berbagai departemen, divisi atau bagian yang menjalankan peran dan 

fungsi dari Public Relations di perusahaan. Public Relations dengan perusahaan 

atau organisasi adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. Tidak hanya hotel yang saat 

ini memerlukan Public Relations, semua perusahaan yang berkaitan dengan 

berbagai stakeholder dan masyarakat luas pastinya memerlukan Public Relations 
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agar semua  aktifitas serta kegiatan yang dijalankan oleh perusahaan atau organisasi 

tersebut dapat berjalan  dengan baik. 

Hotel memerlukan divisi atau fungsi dari Public Relations dikarenakan 

hotel adalah perusahaan yang langsung berhubungan dengan banyak stakeholder 

dan masyarakat luas. Hotel adalah perusahaan yang memerlukan nilai dan 

kepercayaan yang baik dari para stakeholder khususnya konsumen untuk dapat 

percaya bahwa hotel tersebut layak dan berkualitas untuk dijadikan pilihan 

konsumen dalam memilih tempat tinggal sementara atau tempat untuk berbagai 

keperluan konsumen. 

Untuk meningkatkan nilai, mutu dan juga rasa kepercayaan yang baik para 

stakeholder dan konsumen terhadap suatu hotel tersebut diperlukan pengetahuan 

dan pandangan yang positif konsumen terhadap hotel tersebut. Reputasi dari 

perusahaan pun sangat berpengaruh bagi seseorang dalam menentukan keputusan. 

Dapat disimpulkan bahwa pengetahuan dan pandangan yang positif atau reputasi 

yang baik dapat mempengaruhi pandangan konsumen terhadap hotel atau 

perusahaan tersebut dan juga dapat mempengaruhi seseorang dalam menetapkan 

keputusan untuk menjadikan pilihan dimana konsumen akan menginap dan 

menentukan tempat untuk mengadakan suatu aktivitas atay kegiatan. Konsumen 

perlu mengetahui pengetahuan, informasi dan pandangan positif tentang hotel 

tersebut maka dari itu peran dan fungsi seorang Public Relations dibutuhkan disini. 

Public Relations memiliki berbagai tujuan sesuai dengan peran dan juga fungsinya. 

Menurut James E. Grunig (2002) Public Relations memiliki tujuan yaitu untuk 

membantu organisasi membangun hubungan dengan masyarakat yang ditemukan 
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dalam beberapa kategori pemangku kepentingan. Tujuan yang diungkapkan selaras 

dengan apa yang perusahaan khususnya hotel butuhkan. Hotel membutuhkan 

membangun hubungan dengan masyarakat untuk mencapai apa yang menjadi 

tujuan perusahaan tersebut pada awalnya. Kepentingan dari suatu perusahaan 

seperti hotel adalah meningkatkan citra dan nama baik. Semua itu dapat tercapai 

dengan terjalinnya hubungan yang baik antara hotel dengan masyarakat.  

Untuk menerapkan fungsi dari Public Relations tersebut perusahaan dapat 

melakukan berbagai macam aktivitas seperti ikutserta dan mengadakan 

beranekaragam event yang dapat membantu suatu perusahaan menerapkan fungsi 

dari Public Relations tersebut. Dengan ikut serta dan mengadakan berbagai macam 

aktivitas seperti mengadakan event-event yang ada suatu perusahaan dapat 

mengenalkan perusahaan tersebut lebih lagi ke masyarakat luas. Perusahaan dapat 

mengadakan event-event atau kegiatan seperti exhibition, bakti sosial atau pun 

kegiatan-kegiatan atau event-event lainnya yang melibatkan masyarakat luas. 

Dimana dengan perusahaan tersebut mengadakan berbagai kegiatan-kegiatan atau 

event-event tersebut awareness dari masyarakat pun meningkat terhadap 

perusahaan yang mengadakan kegiatan atau event tersebut. Masyarakat yang 

mungkin sebelumnya tidak mengetahui Informasi tentang perusahaan tersebut 

menjadi tau dan memiliki informasi yang lebih mendalam bahkan pandangan atau 

image yang positif pun dapat diperoleh masyarakat terhadap perusahaan tersebut. 

Dengan berbagai macam kegiatan dan aktivitas yang dilakukan oleh Hotel 

Aryaduta Lippo Village. Pemagang dapat belajar dan mempraktekan secara 

langsung pekerjaan yang dilaksanakan oleh Hotel Aryaduta Lippo Village dalam 
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menjalankan fungsi dari Public Relations juga secara langsung mengobservasi 

bagaimana fungsi dari Public Relations diterapkan di Hotel Aryaduta Lippo 

Village. Melalui berbagai macam kegiatan, aktivitas serta event yang dilakukan 

oleh Hotel Aryaduta Lippo Village pemagang dapat mengetahui apakah fungsi dari 

Public Relations Aryaduta Lippo Village berjalan sesuai dengan fungsi dari Public 

Relations.  

 

I.2. Tujuan Magang 

Tujuan Penulis dalam Tugas Akhir mengambil keputusan untuk memilih 

magang di perusahaan “Aryaduta Hotel” khususnya di dalam Departemen Sales 

and Marketing divisi Director of Event : 

1) Untuk mengetahui apa saja aktivitas yang dilakukan oleh Public 

Relations di perusahaan “Hotel Aryaduta Lippo Village ” dalam 

mengadakan suatu event tertentu. 

2) Untuk mengetahui apa saja fungsi dari Public Relations di 

perusahaan “Hotel Aryaduta Lippo Village” dan apakah fungsi dari 

Public Relations “Hotel Aryaduta Lippo Village” berjalan dengan 

baik. 
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I.3. Ruang Lingkup & Batasan 

1) Ruang Lingkup 

Hotel Aryaduta Lippo Village merupakan salah satu perusahaan yang 

melayani di dalam bidang jasa. Hotel Aryaduta Lippo Village dipimpin oleh satu 

Cluster General Manager dan membawahi delapan department. Salah satu 

department tersebut adalah Sales and Marketing. Department Sales and Marketing 

adalah divisi yang bertanggung jawab dalam penjualan dan juga berbagai event 

yang ada. Department Sales and Marketing membawahi dua divisi yaitu posisi 

Director of Event dan posisi Director of Sales. Perusahaan “Hotel Aryaduta Lippo 

Village” memiliki posisi Director of Event dimana posisi ini ada untuk menjalankan 

fungsi dari Public Relations. Director of Event adalah posisi yang bertugas untuk 

mengerjakan segala hal yang berkaitan dengan event-event yang dilaksanakan oleh 

Hotel Aryaduta Lippo Village. Event-event yang diadakan pun cukup sangat 

beragam. Salah satu event yang dilaksanakan oleh posisi Director of Event adalah 

Event Exhibition dimana event ini bertujuan untuk mengenalkan dan memberi 

informasi lebih lagi kepada masyarakat luas tentang Hotel Aryaduta Lippo Village. 

Event exhibition sangat sering dilaksanakan oleh  Director of Event Hotel Aryaduta 

Lippo Village karena dinilai sangat berpengaruh dan bermanfaat untuk Hotel 

Aryaduta Lippo Village sendiri. Dengan mengadakan exhibition Hotel Aryaduta 

Lippo Village lebih dikenal oleh masyarakat luas khususnya pada event Wedding 

Exhibition dimana di dalam event tersebut sangat banyak masyarakat yang 

berkunjung untuk mencari informasi perihal tentang pernikahan. Hotel Aryaduta 

Lippo Village memiliki berbagai kelebihan yang dapat ditawarkan kepada 
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masyarakat luas khususnya perihal event-event yang berkaitan dengan pernikahan 

dan juga event lainnya. Maka dari itu dengan mengikuti event-event seperti wedding 

exhibition, hal tersebut adalah salah satu aktivitas dan tanggung jawab yang 

dijalankan oleh Director of Event Hotel Aryaduta Lippo Village dalam 

menjalankan fungsi dari Public Relations. 

2) Batasan 

 Pemagang mendapatkankan kesempatan untuk melaksanakan magang di 

Hotel Aryaduta Lippo Village. Pemagang ditugaskan dan mendapatkan kesempatan 

untuk berada di department Sales and Marketing posisi Director of Event dimana 

pemagang dapat mempelajari berbagai macam fungsi Public Relations yang 

dijalankan oleh posisi Director of Event Department Sales and Marketing Hotel 

Aryaduta Lippo Village. Department Sales and Marketing posisi Director of Event 

harus ada dan dibutuhkan di Hotel Aryaduta Lippo Village karena melalui aktivitas 

atau kegiatan juga event yang dijalankan oleh Director of Event Departemen Hotel 

Aryaduta Lippo Village fungsi Public Relations dapat diterapkan dan dijalankan 

dengan baik. Pemagang juga dapat belajar dan turun secara langsung membantu 

Director of Event Hotel Aryaduta Lippo Village dalam menjalankan aktivitas atau 

event yang diadakan oleh Hotel Aryaduta Lippo Village. Dari aktivitas juga event 

yang diadakan, Pemagang dapat mempelajari dan mengetahui secara mendalam 

tentang tujuan dari aktivitas atau event tersebut dilaksanakan dan apakah aktivitas 

dan event tersebut sangat berkaitan dengan Fungsi dari Public Relations yang 

dijalankan oleh Director of Event Hotel Aryaduta Lippo Village. 
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I.4. Lokasi dan Waktu Magang 

Pemagang melakukan aktivitas magang selama 4 bulan dan kurang lebih 

selama 640 jam. 

Lokasi : 401 Boulevard Jenderal Sudirman Lippo Village 1300, Tangerang 15811, 

Banten, Indonesia  

T. +62 21 546 0101 

F.+62 21 546 0201 

Waktu Pelaksanaan Magang : 1 Agustus 2019 hingga 30 November 2019, dari hari 

Senin hingga Jumat pada pukul 08.30 WIB sampai 17.30 WIB. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


