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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam upaya menerapkan strategi marketing, seringkali banyak perusahaan 

yang menggunakan metode public relations untuk menyampaikan pesan, 

membangun citra dan reputasi serta membentuk opini yang benar agar 

mendapatkan kepercayaan dari publik yang diharapkan menjadi konsumen. 

Dengan menggunakan metode public relations dinilai bisa lebih optimal dalam 

memajukan perusahaan, karena public relations merupakan salah satu komunikasi 

yang penting dan bisa dijadikan sebagai alat promosi karena memiliki potensi besar 

untuk membangun kesadaran dan frekuensi di pasar, untuk memperkuat 

kembali posisi  produk dan untuk mempertahankan produk dan jasa yang 

ditawarkan. Dalam rangka memperoleh loyalitas pelanggan pada suatu merek 

banyak cara yang dilakukan perusahaan, salah satunya adalah dengan melakukan 

kegiatan marketing public relations (MPR). 

Marketing Public Relations (MPR) sangat berkaitan erat dengan volume 

penjualan dan berkembang atau tidaknya suatu perusahaan, 

karena marketing public relations memiliki tanggung jawab tugas yang berkaitan 

erat dengan penjualan dan pemasaran. Tugas marketing public relations antara lain 

adalah merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program-program yang 

memungkinkan terjadinya pembelian dan pemuasan konsumen melalui komunikasi 

yang baik mengenai informasi dari perusahaan terhadap citra merek (Brand Image) 

terhadap suatu produk tertentu. Dalam perencanaan dan pelaksanaannya, kegiatan 
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marketing public relations adalah kegiatan yang terorganisasi rapi dan terencana. 

Jadi pelaksanaannya harus sistematis dan dilakukan melalui analisis, mengevaluasi 

opini, sikap, perilaku publik, serta mengidentifikasikan kebijakan dan prosedur 

suatu perusahaan dengan kepentingan publik. Marketing Public Relations yang 

memang memiliki peran penting dalam sebuah perusahaan untuk melakukan fungsi 

manajemen dalam membangun dan menjaga hubungan yang saling 

menguntungkan satu sama lain antara perusahaan dan konsumen yang menentukan 

keberhasilan atau kegagalan suatu perusahaan tersebut. Namun banyak 

kemungkinan permasalahan yang ditimbul disebabkan oleh marketing public 

relations yang akan berdampak besar terhadap perusahaan karena berkaitan dengan 

konsumen dan identitas suatu perusahaan, seperti ketidakpuasan konsumen 

terhadap produk, tidak adanya brand awareness (kesadaran merek) oleh konsumen 

terhadap perusahaan atau produk yang akan membentuk opini publik yang kurang 

baik.  

Di sisi lain, sebuah perusahaan dapat dikatakan berhasil apabila telah sukses 

meraih perhatian khusus serta dikenal oleh masyarakat luas. Seperti yang kita 

ketahui, dunia bisnis yang kompleks dan penuh persaingan di era globalisasi ini 

telah berpengaruh dalam kelangsungan hidup yang tentunya sangat bergantung 

pada konsep dan strategi pemasaran yang digunakan. Persaingan yang ketat dan 

komunikasi yang interaktif membuat perusahaan harus mampu menciptakan serta 

mempertahankan sebuah brand. Membangun brand awareness bertujuan untuk 

mendapatkan citra dan image yang baik dalam benak konsumen, menarik 

konsumen dan mempertahankan loyalitas konsumen. Perilaku pelanggan terhadap 
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merek tersebut adalah kunci sukses bagi keunggulan bersaing merek baik dalam 

jangka pendek maupun berkelanjutan.  

Menurut Chitty, Barker & Shimp (2005), advertising, sales promotion, 

public relations, publicity serta direct marketing merupakan bentuk dari beberapa 

kegiatan promosi untuk meningkatkan brand awareness. Brand awareness menjadi 

sangat penting untuk memperkuat sebuah brand karena brand awareness yang 

positif merupakan salah satu penentu agar brand tersebut menjadi pilihan pertama 

konsumen. Oleh karena itu bagi brand baru, brand awareness menjadi tantangan 

pertama yang perlu dicapai, sementara untuk brand yang sudah dikenal, brand 

awareness menjadi tugas yang harus terus menerus dipertahankan dan ditingkatkan. 

PT. Snapinn Global Asia menjadi salah satu start up company yang berdiri 

pada tahun 2017 yang lalu. Snapinn telah melakukan berbagai program komunikasi 

pemasaran dan secara khusus melakukan berbagai kegiatan event (acara) guna 

meningkatkan brand awareness sebagai alat bantu yang juga dapat membangun 

hubungan komunikasi yang lebih interaktif. Hal ini dikarenakan Snapinn belum 

terlalu dikenal oleh khalayak karena event yang dilakukan masih terhitung sedikit.  

 Alasan pemagang memilih PT. Snapinn Global Asia sebagai tempat praktek 

kerja adalah karena ketika berada dalam start up company, pemagang akan 

mendapatkan berbagai manfaat untuk ke depannya. Meskipun start up company 

dengan perusahaan besar memiliki perbedaan yang sangat jauh, tetapi hal yang akan 

didapatkan akan jauh lebih besar jika dibandingkan dengan apa yang akan diberikan 

oleh sebuah perusahaan besar. Selain mendapatkan pengalaman yang banyak, 
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pemagang akan langsung melihat secara keseluruhan cara menyelesaikan sebuah 

proyek melalui proses dari awal hingga akhir dengan kinerja sebuah tim.  

 Pemagang dapat terlibat dan bertanggung jawab secara langsung karena 

lingkup kerja yang memiliki suasana kekeluargaan setiap hari di lingkup kerjanya, 

sehingga antara satu sama lain dapat menjadi dekat dan bergantung satu dengan 

lainnya tanpa ada hubungan yang formal atau aturan yang kaku. Disini pemagang 

dituntut untuk mandiri dan memiliki tanggung jawab penuh pada pekerjaan yang 

sedang ditangani sebagaimana dunia kerja itu berjalan. Start up company akan 

memberikan pengalaman kerja yang berharga karena terdapat anggota berbakat 

dengan motivasi dan inovasi yang lebih. 

 Adapun sebuah perusahaan yang sejenis dengan PT. Snapinn Global Asia 

seperti Airbnb yang juga bergerak pada jasa penyewaan properti. Namun dapat 

diketahui bahwa keduanya berbeda, karena Snapinn berbasis di Indonesia yang 

ditujukan kepada local traveler. Snapinn akan mempunyai berbagai fitur baru untuk 

kedepannya, seperti Snapbid, Snaptrip, Snapbar, Snapshare, Snapbrunch, 

Snaplook dan Snapbusiness. Fitur tersebut tidak dapat ditemukan dalam perusahaan 

sejenis lainnya karena memang Snapinn bertujuan untuk menciptakan inovasi baru 

yang berbeda dan menarik. 

1.2  Tujuan Magang 

 Adapun tujuan pemagang dalam pelaksanaan magang di PT. Snapinn 

Global Asia adalah sebagai berikut: 

1) Pemagang ingin mengetahui aktivitas marketing public relation yang 

dilakukan oleh Snapinn. 
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2) Pemagang ingin mempelajari pentingnya marketing public relations untuk 

meningkatkan brand awareness. 

1.3 Ruang Lingkup dan Batasan 

 Selama kurang lebih lima bulan pemagang melaksanakan magang di PT. 

Snapinn Global Asia, pemagang ditempatkan pada divisi Marketing Public 

Relations dan berada di bawah pengawasan langsung dari supervisor , yaitu Ibu 

Inezha Taswin. Kegiatan yang dilakukan oleh pemagang adalah membuat 

rancangan mengenai konsep atau strategi marketing plan baik menganalisa dan 

menentukan target audience, memonitoring partnership yang akan dijalankan oleh 

PT. Snapinn Global Asia, mengupdate konten media sosial, serta membantu 

perencanaan event yang akan diselenggarakan dalam waktu mendatang. 

1.4 Lokasi dan Waktu Magang 

 Pemagang melaksanakan kegiatan magang di PT. Snapinn Global Asia yang 

bergerak di bidang jasa penyewaan properti selama lima bulan, terhitung dari 

tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018. Adapun office hour 

yang berlaku adalah hari Senin sampai Jumat, pukul 09.00- 17.00 WIB, namun 

waktu kerja bisa menjadi fleksibel bilamana pemagang melakukan survei lapangan 

dan mengikuti rapat dengan klien.  

Pelaksanaan magang berlokasi di kantor PT. Snapinn Global Asia yang 

berlokasi di: 
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PT. Snapinn Global Asia 

Jl. Sutera Boulevard kav. 22-26 

Brooklyn SOHO A/05/ C-D 

Alam Sutera, Tangerang Selatan 

Contact. (+62) 21- 30448396, contact@snapinn.id 
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