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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

  Ilmu komunikasi merupakan ilmu yang mempelajari cara manusia 

berkomunikasi dan berinteraksi baik menggunakan bahasa verbal maupun 

nonverbal. Sama seperti halnya manusia tidak dapat hidup tanpa adanya 

komunikasi karena manusia merupakan makhluk sosial yang kodratnya adalah 

membutuhkan satu dengan yang lainnya. Maka dari itu komunikasi juga menjadi 

salah satu kegiatan wajib yang juga digunakan oleh Public Relations untuk 

membantu perannya yang dimana menjadi jembatan sebagai penghubung antara 

perusahaannya kepada masyarakat. Kalimat ini didukung dengan definisi 

Komunikasi dari Barger dan Chaffe “Communication science seeks and to 

understand the production, processing and effect of symbol and signal system by 

developing testable theories containing lawful generalization, that explain 

phenomena associated with production, production, processing and effect” dengan 

arti Ilmu komunikasi berupaya untuk mencari dan memahami mengenai produksi, 

pemprosesan dan efek dari simbol serta sistem signal, dengan mengembangkan 

pengujian teori-teori menurut hukum generalisasi guna menjelaskan fenomena 

yang ada hubungan dengan produksi, pemprosesan dan efeknya, oleh Wiryanto 

(2008:3)  
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Di era sekarang ini, setiap orang dituntut untuk mengikuti perkembangan 

pengetahuan maupun teknologi, yang dimana hal ini tentunya berkaitan dengan 

dunia bisnis yang semakin lama semakin berkembang di masyarakat. Pertumbuhan 

pekembangan bisnis ini memicu perubahan gaya hidup dan mengubah pola pikir 

masyarakat. Hal ini dimanfaatkan oleh pembisnis yang menciptakan salah satu ide 

atau karya yang dimana memancing masyarakat yang ingin berlibur dengan 

keluarga atau menciptakan suasana baru saat bekerja. Salah satu bisnis yang sangat 

berkembang pesat saat ini adalah dibidang perhotelan. Alasan bidang perhotelan 

menjadi salah satu bisnis yang cukup berkembang di masyarakat dikarenakan 

perkembangan jaman dan teknologi yang sangat mendukung, perubahan gaya hidup 

masyarakat yang mengarah ke hedonisme, berbagai sumber informasi yang 

semakin banyak dan pengaruh dari media sosial yang semakin marak digunakan 

oleh masyarakat. 

 Beberapa fakta yang kita tahu bahwa sekarang bisnis perhotelan dapat 

menarik perhatian dikarenakan interior design yang menarik, fasilitas yang lengkap 

dan juga harga yang terjangkau bagi keluarga. Karena hotel merupakan suatu 

perusahaan atau organisasi, maka peran seorang Public Relations sangat 

dibutuhkan sebagai jembatan penghubung antara perusahaan dengan masyarakat 

dan juga bilamana jika sewaktu-waktu terjadi konflik diperusahaan tersebut. 

Kalimat ini didukung dengan definisi Public Relations dari Cutlip  Center “Public 

Relations adalah fungsi manajemen yang membangun dan mempertahankan 

hubungan yang baik dan bermanfaat antara organisasi dengan publik yang 

memengaruhi kesuksesan atau kegagalan organisasi tersebut” dalam buku 
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Effectives Public Relations edisi kesembilan, hal 6. Dan menyangkut masalah 

internal seperti pengembangan citra perusahaan dan promosi maka seorang Public 

Relations dituntut agar mahir dalam hal berkomunikasi serta mampu memahami 

dengan baik bagaimana perusahaan yang ditempat mereka bekerja sehingga peran 

ditempat ia bekerja dapat mengembangkan perusahaan dan mencapai kesuksesan 

perusahaan tersebut. Pengertian Hubungan Internal menurut Cutlip Center 

“Hubungan Internal adalah bagian khusus dari Public Relations yang membangun 

dan mempertahankan hubungan yang baik dan saling bermanfaat antara manajer 

dan karyawan tempat organisasi menggantungkan kesuksesannya” dalam buku 

Effectives Public Relations edisi kesembilan hal 11. 

 Fungsi Public Relations jika dilaksanakan dengan benar tentunya akan 

membantu sistem diperusahaan tersebut dan juga mengembangkan peraturan 

perusahaan, suasana kerja yang kondusif, dan meningkatkan kepekaan perusahaan 

terhadap karyawan yang bekerja untuk memotivasi serta meningkatkan kinerja 

perusahaan. Seperti yang dikemukakan oleh Edward L. Bernay (2012) salah satu 

peran dari seorang Public Relations yaitu melakukan komunikasi yang 

mempengaruhi kepercayaan (persuasif). Allium Hotel Tangerang memiliki 

Departement Public Relations yang melaksanakan peran, fungsi dan aktifitas dari 

Public Relations. Tuntutan perkembangan jaman sekarang ini, dalam melaksanakan 

berbagai aktivitas yang bertujuan membangun citra positif Allium Hotel Tangerang 

memanfaatkan media sosial menjadi salah satu sarana untuk melakukan promosi 

dan juga membangun citra positif di masyarakat. Maraknya perkembangan media 

sosial membantu setiap orang maupun perusahaan dalam membagikan informasi 
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dengan cepat dan juga dapat membangun citra positif yang menarik melalui 

postingan yang akan di terbitkan di profil media sosial perusahaan tersebut. Allium 

Hotel Tangerang memanfaatkan media sosial untuk memunculkan citra positif di 

masyarakat serta sebagai pembagi informasi kepada masyarakat tentang apa yang 

akan di adakan atau pembagi informasi promo yang akan diselenggarakan di hotel 

kepada masyarkat. Media sosial yang digunakan Allium Tangerang Hotel 

diantaranya Instagram, Facebook. Aktivitas yang dilakukan seorang Public 

Relations dijaman sekarang mayoritas menggunakan Instagram yang menggunakan 

internet. 

 Instagram adalah salah satu media yang paling digunakan oleh masyarakat 

di berbagai dunia termasuk Indonesia. Seperti yang dilampir oleh 

tekno.kompas.kom pengguna Instagram di Indonesia pada bulan November 2019 

mencapai 61.6 Juta pengguna.  
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Sumber : tekno.kompas.com 

 Hal ini menunjukkan bahwa instagram sudah menjadi bagian penting dalam 

gaya hidup yang ada di masyarakat. Perkembangan Instagram sendiri pun semakin 

baik yang dulu hanya sebagai pembagi foto atau video, sekarang sudah menjadi 

lapak berdagang online, pembagi informasi yang cepat, dan sebagai pembagun 

image masing-masing user yang menggunakannya. Instagram di kembangkan oleh 

Kevin Systrom dan Mike Krieger yang tergabung dalam perusahaan yang mereka 

kembangkan sampai akhirnya diakuisisi oleh facebook pada 2012. Memanfaatkan 

media sosial secara tepat, Instagram dapat menjadi salah satu media promosi dan 

komunikasi yang baik bagi suatu lembaga.  Melalui Instagram maka Allium Hotel 

Tangerang dapat membagikan konten yang dirangkum dengan sangat menarik guna 

menarik perhatian masyarakat yang diharapkan dapat mengundang berbagai 

komentar positif, like yang banyak dan perkembangan followers intstagram dimana 

   Gambar 1. 1 Statistik Pengguna Instagram 
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hal tersebut membuktikan bahwa penyampaian pesan kepada masyarakat terjalin 

dengan baik. 

 Lokasi magang Allium Hotel Tangerang sangat strategis karena lokasinya 

yang dekat dengan pusat kota Tangerang maka pemagang memilih Allium Hotel 

Tangerang untuk melaksanakan aktivitas magang dikarenakan ketertarikan untuk 

mempelajari serta mengetahui tentang bagaimana dan apa yang dilakukan oleh 

seorang Public Relations sehingga hotel tersebut dapat diketahui oleh banyak 

khalayak dan dijadikan tempat berwisata keluarga atau menjadi tempat 

berkumpulnya para pembisnis untuk membahas bisnis mereka. 

 

1.2 Tujuan Magang 

 Magang adalah suatu kegiatan untuk melihat bagaimana penerapan teori 

selama masa perkuliahan secara nyata dan langsung dalam dunia kerja. berdasarkan 

konsep dan teori yang sudah diajarkan di perkuliahan dan Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik Universitas Pelita Harapan melaksanakan kegiatan ini guna 

mengembangkan apa yang sudah diajarkan di dunia perkuliahan dan 

menerapkannya didunia kerja, meningkatkan pengetahuan mahasiswa dan juga 

melatih keterampilan mahasiswa di lapangan kerja. 
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Tujuan Pemagang melakukan kegiatan magang di Allium Hotel Tangerang diantara 

lain yaitu: 

1) Memberikan pengalaman kepada pemagang untuk memahami bagaimana 

dunia kerja yang nyata melalui program magang ini. 

2) Menambah pengetahuan, skill atau keterampilan tentang apa yang 

dilakukan oleh seorang Public Relations di Allium Hotel Tangerang dan 

bagaimana cara mengembangkan hotel tersebut agar diketahui banyak 

khalayak. 

 

1.3 Ruang Lingkup dan Batasan Magang 

 Pemagang diposisikan pada divisi Public Relations dimana Pemagang 

mendapatkan kesempatan bekerja dan belajar langsung dengan divisi bagian Public 

Relations dari pihak Allium Hotel Tangerang sebagai Assistant beliau. Segala 

pekerjaan yang Pemagang lakukan dapat dipertanggung jawabkan oleh Public 

Relations dari Allium Hotel Tangerang yaitu Yossie Christy Thenu. Selama 

pelaksanaan magang, Pemagang melaksanakan kegiatan yang kurang lebih hampir 

sama dengan apa yang dilakukan oleh Public Relations pada umumnya, kegiatan 

yang Pemagang lakukan dalam pelaksanaan magang bersifat mendukung pekerjaan 

para karyawan yang lainnya dengan contoh Pemagang bertugas untuk mengelola 

akun media sosial, mengambil gambar utuk promosi, bertemu dengan client atau 

media, membantu melengkapi kegiatan saat ada acara tertentu dan bertanggung 

jawab dalam meng-update weekly plan dan merekap monthly plan dalam berbagai 

bentuk kegiatan yang akan terselenggara ataupun yang direncanakan kedepannya. 
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1.4 Lokasi dan Waktu Magang 

 

  

 

 

 

  

  

  

  

Sumber : https://www.pegipegi.com/hotel/tangerang/hotel_allium_tangerang_990586/ 

Pemagang melakukan magang di Allium Hotel terhitung sejak 01 Agustus 

2019 hingga 31 Oktober 2019, setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat. Waktu 

pelaksanaan magang mulai dari pukul 08.00-17.30. 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 Allium Hotel Tangerang mengadakan 

event atau pada saat dibutuhkan. Pemagang melakukan kegiatan magang selama 

640 jam atau kurang lebih selama 4 bulan. Lokasi pelaksanaan magang bertempat 

di Allium Hotel Tangerang, dengan alamat lengkap Jl. Benteng Betawi No.88, 

RT.005/RW.015, Buaran Indah, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15148. 

  

Gambar 1. 2 Gedung Allium Tangerang Hotel 

https://www.pegipegi.com/hotel/tangerang/hotel_allium_tangerang_990586/

