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BAB III 

Pelaksanaan Kerja Magang 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

 Selama pelaksanaan praktik kerja magang di Rumah Sakit Royal Taruma, penulis 

ditempatkan di divisi marketing communication yang melakukan fungsi public relations 

dan media monitoring. Di Rumah Sakit Royal trauma tidak memiliki divisi public 

relation secara khusus. Public relations masih digabung bersama divisi marketing. 

Selama praktik magang berlangsung, penulis lebih fokus terhadap seminar-seminar yang 

diadakan, media monitoring, dan berhubungan dengan media-media dan para dokter.   

Penulis juga diharapkan cepat tanggap dengan pekerjaan-pekerjaan yang diberikan oleh 

pembimbing dan penulis boleh bertanya maupun berdiskusi dengan rekan satu divisi jika 

ada pekerjaan yang kurang dipahami.  

  

3.2 Tugas yang Dilakukan 

Selama melakukan praktik kerja magang di rumah sakit Royal Taruma, penulis 

mendapatkan banyak pengetahuan dan pengalaman mengenai pekerjaan-pekerjaan yang 

diberikan. Penulis diberikan kesempatan untuk mengikuti event atau seminar yang 

dilaksanakan oleh RS Royal Taruma. Seminar ini terbagi menjadi dua yaitu seminar 

awam dan seminar ilmiah.  

Penulis juga diberi kesempatan untuk menulis press release mengenai kegiatan atau 

seminar yang dilaksanakan oleh rumah sakit Royal Taruma. Penulis juga terlibat dengan 

media monitoring, penulis mencari berita-berita yang berkaitan dengan RS Royal 

Taruma.  

Penulis juga berhubungan langsung dengan media-media yang ingin melakukan 

wawancara dengan dokter-dokter yang ada di RS Royal Taruma. Penulis menjadi media 

penghubung antara media dengan para dokter.  
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Berikut merupakan uraian tugas yang dilakukan selama pelaksanaan praktik 

kerja magang di Rumah Sakit Royal Taruma : 

Minggu Ke Hari, Tanggal 
Aktivitas dan 

Penugasan 
Uraian Aktivitas 

1 
1 Sept 2014 – 6 

Sept 2014 

Pengenalan 

Rumah Sakit 

Perkenalan dengan rekan satu divisi 

marketing 

  
Complain 

pasien 

dr. Imelda selaku direktur 

marketing melakukan morning 

report bersama para dokter umum 

jaga malam mengenai pasien-

pasien. Kemudian dr. Imelda 

memberikan ke dr. Ivana nama-

nama pasien yang akan dikunjungi 

untuk menanyakan mengenai 

pelayanan rumah sakit. Pertanyaan 

ini biasanya ditanyakan lebih 

privasi seperti tidak dihadapan para 

suster. Bertujuan agar pasien juga 

lebih terbuka dalam mengutarakan 

pendapatnya. 

  
Bertemu 

wartawan 

Bertemu dengan wartawan dari 

Nakita. Wartawan ini ingin 

melakukan wawancara dengan dr. 

Budiman Japar. Penulis menemani 

wartawan dan setelah selesai 

wawancara, penulis makan bersama 

dengan wartawan. 
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  Persiapan event 

Penulis mepersiapkan event donor 

darah yang akan dilaksanakan di 

Mal Central Park tepatnya di gereja 

Sheren. Central Park mengajak RS 

Royal Taruma untuk ikut 

berpartisipasi dalam event donor 

darah 

  
Media 

monitoring 

Melakukan media monitoring 

dengan mencari beberapa berita 

yang berkaitan dengan rumah sakit 

Royal Taruma. 

2 
8 Sept – 13 Sept 

2014 

Event donor 

darah 

Melakukan event donor darah 

bekerjasama dengan Mal Central 

Park tepatnya di Gereja Sheren. 

  MCU Untar 
Melakukan kegiatan MCU untuk 

para dosen-dosen di UNTAR. 

  Seminar Awam 

Mengadakan seminar awam 

mengenai “kanker prostat pada pria 

dan disfungsi ereksi pada wanita”. 

Seminar ini terbuka untuk umum.  

  
Media 

monitoring 

Melakukan media monitoring 

dengan mencari beberapa berita 

yang berkaitan dengan rumah sakit 

Royal Taruma. 
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  Spacetoon TV 

Penulis berhubungan dengan media 

Spacetoon yang ingin melakukan 

talk show dengan dokter di RS 

Royal Taruma. Penulis 

menghubungi dokter yang bisa 

melakukan talk show. Pada tanggal 

8 september talk show dimulai 

bersama dengan dr. Lenny 

membahas mengenai “bipolar 

disorder”.  

  Elshinta TV 

Penulis menghubungkan media 

dengan dokter untuk mengadakan 

talk show dengan Elshinta TV. 

Pada tanggal 11 september talk 

show dimulai dengan dr. Edward 

membahas mengenai “disfungsi 

ereksi”. 

Pada tanggal 12 september talk 

show dimulai dengan dr. Dwi Ro 

membahas tentang jerawat pada 

bayi baru lahir. 

3 
15 Sept – 20 

Sept 2014 

Analisa event 

dan seminar 

Menganalisa kegiatan event-event 

yang ada sehingga perusahaan 

dapat mengetahui antusias peserta 

terhadap event yang dilaksanakan 

oleh RS Royal Taruma. 

  

Membuat press 

release seminar 

awam  

Membuat press release mengenai 

kegiatan seminar yang dilakukan 

oleh RS Royal Taruma yang akan 
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dimasukkan kepada Koran kompas. 

  
Media 

monitoring 

Melakukan media monitoring 

dengan mencari beberapa berita 

yang berkaitan dengan rumah sakit 

Royal Taruma. 

  Net TV 

Pada tanggal 15 september 

diadakan talk show di NET TV 

bersama dr. Ruchika membahas 

mengenai “varises”. 

  Spacetoon TV 

Pada tanggal 23 september 

diadakan talk show di spacetoon 

bersama drg. Dicky membahas 

mengenai “pentingnya menjaga 

kesehatan gigi dan mulut”. 

  DAAI TV 

Pada tanggal 17 september 

diadakan talk show di DAAI TV 

bersama prof. Maya membahas 

mengenai “kenali penyakit kulit”. 

Pada tanggal 18 september 

diadakan talk show di DAAI TV 

bersama dr. Florentina membahas 

mengenai “pola makan sehat” dan 

“nutrisi ibu hamil” yang akan 

ditayangkan pada tanggal 5 

desember 2014 dan 12 desember 

2014. 
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   Elshinta TV 

Pada tanggal 19 september 

diadakan talk show di Elshinta TV 

bersama dr. Andra Aswar 

membahas mengenai “diabetes”. 

  Metro TV 

Pada tanggal 19 september 

diadakan talk show dengan Metro 

TV bersama dengan dr. Natalia 

membahas mengenai “albino dan 

jerawat”. Dan dr. Dwi Ro 

membahas mengenai “dermaroller 

dan jerawat”. Talk show tersebut 

akan ditayangkan pada tanggal 28 

september 2014. 

4 
22 Sept – 27 

Sept 2014 

Mengikuti 

presentasi 

Mengikuti presentasi yang 

dilakukan oleh rumah sakit Royal 

Taruma. Presentasi membahas 

mengenai ASI. 

  
Menemani 

wartawan 

Penulis menemani wartawan dari 

majalah Genie untuk melakukan 

wawancara dengan dr. Ratna. 

  
Media 

monitoring 

Melakukan media monitoring 

dengan mencari beberapa berita 

yang berkaitan dengan RS Royal 

Taruma. 

  Spacetoon TV 

Pada tanggal 23 september 

mengadakan talk show dengan 

Spacetoon bersama dr. Yana 

membahas mengenai “dyspepsia”. 
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  Elshinta TV 

Pada tanggal 26 september 

mengadakan talk show dengan 

Elshinta TV bersama dr. Natalia 

membahas mengenai “keputihan”. 

5 
29 Sept – 4 Okt 

2014 

Media 

monitoring 

Melakukan media monitoring 

dengan mencari beberapa berita 

yang berkaitan dengan rumah sakit 

Royal Taruma. 

  DAAI TV 

Pada tanggal 1 oktober 

mengadakan talk show dengan 

DAAI TV bersama dr. Saelan 

membahas mengenai “geriatric 

tetap sehat di usia senja”. 

6 
6 Okt – 11 Okt 

2014 

Media 

monitoring 

Melakukan media monitoring 

dengan mencari beberapa berita 

yang berkaitan dengan rumah sakit 

Royal Taruma. 

  
Sosialisasi  

kerjasama  

Mengadakan sosialisasi kerjasama 

antara lippo insurance dengan RS 

Royal Taruma. Kerjasama ini 

merupakan kerjasama yang baru 

terjalin dan perlu disosialisasikan 

agar tercipta komunikasi yang jelas 

di internal. 

  Hospital tour 

Rumah Sakit Royal Taruma 

mengadakan hospital tour. Yang 

diadakan untuk  sekolah Kidz 

Castle yang terdiri dari anak-anak 

umur 4 - 6 tahun. 
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  Seminar  

Rumah Sakit Royal Taruma 

diminta untuk melakukan presentasi 

mengenai kesehatan untuk 

karyawan-karyawan yang ada di 

PT. Heinz ABC. 

  Seminar  

Rumah Sakit Royal Taruma 

diminta untuk melakukan presentasi 

mengenai kesehatan untuk anggota 

yang tergabung dalam klub 

olahraga di daerah perumahan 

Greenvile. 

  Elshinta TV 

Mengadakan talk show dengan 

Elshinta TV bersama dengan dr. 

Florentina membahas mengenai 

“gizi untuk penderita kanker” 

7 
13 Okt – 18 Okt 

2014 

Media 

monitoring 

Melakukan media monitoring 

dengan mencari beberapa berita 

yang berkaitan dengan rumah sakit 

Royal Taruma. 

  Spacetoon TV 

Mengadakan talk show dengan dr. 

Florentina membahas mengenai 

“gizi untuk penderita cacar”. 

  Metro TV 

Mengadakan talk show dengan dr. 

Natalia membahas mengenai 

“rambut rontok dan kebotakan”. 

  Elshinta TV 

Mengadakan talk show dengan dr. 

Rita membahas mengenai “radang 

paru”. 
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8 
20 Okt - 25 Okt 

2014 

Media 

monitoring 

Melakukan media monitoring 

dengan mencari beberapa berita 

yang berkaitan dengan rumah sakit 

Royal Taruma. 

  Elshinta TV 

Mengadakan talk show dengan dr. 

Alfiah membahas mngenai “hindari 

kematian sia-sia dengan deteksi 

dini kanker payudara”. 

9 
27 Okt -1 Nov 

2014 

Media 

monitoring 

Melakukan media monitoring 

dengan mencari beberapa berita 

yang berkaitan dengan rumah sakit 

Royal Taruma. 

  DAAI TV 

Pada tanggal 28 oktober 

mengadakan talk show bersama dr. 

Heru membahas mengenai 

“vasektomi” 

  Metro TV 

Mengadakan talk show bersama 

drg. Elsa Adhisty membahas 

mengenai “kesehatan gigi anak dan 

dewasa”. 

  Elshinta TV 

Mengadakan talk show dengan dr. 

Arief membahas mengenai “cidera 

kepala”. 

  Spacetoon TV 

Mengadakan talk show dengan dr. 

Lenny membahas mengenai 

“skizofrenia” 

Aktivitas public relations..., Delvina Claurincia Mukiat, FIKOM UMN, 2015



22 

 

  Seminar ilmiah 

Mengadakan seminar ilmiah yang 

diperuntukkan untuk para dokter 

secara umum. RS Royal Taruma 

juga menyebarkan beberapa 

undangan untuk rumah sakit lain, 

jadi sebagian dokter dapat datang 

dengan gratis. 

 

 

Tabel Aktivitas Magang 

Aktivitas Minggu 

1 

Minggu 

2 

Minggu 

3 

Minggu 

4 

Minggu 

5 

Minggu 

6 

Minggu 

7 

Minggu 

8 

Minggu 

9 

Pengenalan 

Lingkungan 

magang  

         

Media 

Monitoring 
         

Pergi ke 

Media 
         

Mengikuti 

Seminar 
         

Event / 

Seminar 
         

Bertemu 

Wartawan 
         

Melakukan 

Sosialisasi 
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Hospital 

Tour 
         

Analisa 

Event 
         

 

 

3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

3.3.1 Event Management  

 Penggunaan event dikatakan penting bagi rumah sakit. Dengan adanya event, 

maka rumah sakit juga semakin mengetahui apa yang diinginkan oleh mereka. 

Penulis ditempatkan di bagian event management untuk mengatur adanya event 

dan kemudian menganalisa event tersebut.  

Menurut Goldblatt (Goldblatt, 2013) Event Management adalah kegiatan 

profesional mengumpulkan dan mempertemukan sekelompok orang untuk tujuan 

perayaan, pendidikan, pemasaran dan reuni,serta bertanggung jawab mengadakan 

penelitian, membuat desain kegiatan, melakukan perencanaan dan melaksanakan 

koordinasi serta pengawasan untuk merealisasikan kehadiran sebuah kegiatan.  

 Kegiatan event management juga termasuk dalam kegiatan Public Relations 

dan dengan adanya event juga secara tidak langsung memberikan dampak yang 

baik berupa kesadaran masyarakat dan event-event ini juga bertujuan untuk 

menarik minat masyarakat. 

Penulis melakukan kegiatan event seperti mengadakan seminar-seminar. 

Seminar yang diadakan oleh Rumah Sakit Royal Taruma dibagi menjadi dua yaitu 

seminar awam dan seminar ilmiah. Seminar awam diperuntukkan untuk 

masyarakat biasa. Dalam seminar ini membahas seputar penyakit yang kaum 

awam ingin ketahui. Tema pembahasan diambil dari survey. Pembahasan seminar 

awam menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh kaum awam. Seminar 

ilmiah diperuntukkan untuk para dokter. Tujuannya agar para dokter dapat saling 

bertukar ilmu satu sama lain dan berguna bagi dokter-dokter yang baru memulai 
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praktek untuk menambah pengetahuannya. Pembahasan seminar ilmiah lebih 

rumit dengan menggunakan bahasa-bahasa kedokteran.  

 

Rumah sakit Royal Taruma juga melakukan event-event yang bergabung 

dengan perusahaan lain, misalnya dengan mal Central Park. Dengan mal Central 

Park, RS Royal Taruma mengadakan event donor darah. Penulis ikut membantu 

dalam jalannya event ini karena event donor darah ini merupakan event yang besar 

karena banyaknya orang-orang yang akan ikut berpartisipasi. Pada saat event ini 

RS Royal Taruma juga melakukan cara untuk menarik minat pengunjung seperti 

menyiapkan doorprize, mengadakan pemeriksaan-pemeriksaan gratis 

(pemeriksaan tulang dan pemeriksaan bera tubuh). Ternyata dengan adanya 

kegiatan tambahan pemeriksaan gratis dan doorprize menambah minat orang-

orang yang akan mendonorkan darahnya.  

 

Penulis juga membantu seminar-seminar yang diadakan di luar rumah sakit. 

Banyak perushaan-perusahaan yang mengundang rumah sakit Royal Taruma 

untuk menjadi narasumber dengan melakukan seminar di perusahaan tersebut. 

Dengan adanya kegiatan ini ternyata memberikan efek yang sangat baik dan 

antusias masyarakat untuk membahas dan bertukar pikiran mengenai kesehatan 

sangat baik. 

Event-event yang sudah dilakukan tersebut kemudian penulis akan analisa 

kembali. Target tamu yang diinginkan apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian 

penulis juga melihat bagaimana antusias dari para peserta yang ikut jalannya 

event. Kemudian penulis akan menyimpulkan apakah dengan adanya pelaksanaan 

event tersebut efektiv atau tidak. Event yang sudah dianalisa tersebut kemudian 

diberikan kepada pembimbing magang. 

 

3.3.2 Bertemu wartawan dan pergi ke berbagai media. 

 Penulis diberikan tugas untuk ikut terjun langsung bertemu dengan media-

media dan berhubungan dengan media. Rumah sakit Royal Taruma merupakan 

salah satu rumah sakit yang banyak berhubungan dnegan media-media. Banyak 

Aktivitas public relations..., Delvina Claurincia Mukiat, FIKOM UMN, 2015



25 

 

media televisi yang memiliki acara-acara kesehatan lalu meminta dokter-dokter dari 

rumah sakit Royal Taruma untuk menjadi narasumber.  

 Kemudian penulis menjadi media penghubung antara media tersebut dengan 

para dokter. Penulis kemudian mencari dokter-dokter yang ingin menjadi 

narasumber. Jika sudah ada dokter yang bersedia, kemudian penulis 

memberitahukan media tersebut bahwa dokter dan dengan tema ini bersedia untuk 

datang menjadi narasumber. Penulis biasanya pergi ke media seperti Metro T, 

DAAI TV, NET TV, Elshinta TV, dan Spacetoon TV. 

 Keuntungan dari adanya hubungan dengan media-media sangat banyak karena 

dengan adanya acara-acara yang diampilkan di beberapa media mengenai acara 

kesehatan mendapatkan sambutan yang positif. Rumah sakit Royal Taruma banyak 

kedatangan pasien dari acara tersebut. Banyak pasienpasien yang menanyakan ke 

bagian informasi mengenai dokter yang praktik karena tayangan televise tersebut. 

   

3.3.3 Menulis Press Release 

Penulis juga diberikan tugas untuk membuat press release. Press release yang 

sudah selesai dibuat oleh penulis, kemudian diberikan kepada atasan yang 

kemudian akan diperiksa atau dilihat apakah masih ada yang kurang dalam 

penulisan press release.  

Press release yang sudah dilihat dan diperiksa kemudian akan dikirim ke 

media cetak. Press release yang dibuat biasanya berupa pemberitaan event-event 

yang sedang berlangsung di rumah sakit Royal Taruma. 

Press release sangat berguna dimana press release menjadi salah satu media 

dalam upaya memberitakan atau mengumumkan sesuatu tentang rumah sakit. 

Dalam pemberitaan press release memerlukan informasi yang singkat, padat, dan 

jelas dan memerlukan 5W+1H. 
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3.3.4 Media Monitoring 

 Media monitoring menjadi salah satu tugas yang diberikan untuk penulis. 

Media monitoring dapat dilihat dari suatu sumber media yang berkala. Media 

tersebut berupa tabloid, Koran, dan majalah. Media monitoring juga memiliki 

fungi agar semua berita-berita mengenai rumah sakit dapat terkemas dengan baik.  

Media monitoring merupakan kegiatan pengguntingan atau pemotongan 

bagian-bagian tertentu dari surat kabar, majalah atau sumber yang lain kemudian 

disusun dalam sistem tertentu dalam suatu bidang. (Ardianto 2002 : 98) 

 

 Di rumah sakit Royal Taruma hasil media monitoring dapat berupa berita, 

artikel, dan juga foto. Dalam kegiatan media monitoring informasi-informasi 

harus jelas. Penulis harus memperhatikan dengan jelas mulai dari nama Koran 

atau majalah, tanggal terbit, dan edisi ke berapa. Dari hasil yang sudah didapat 

dari Koran, majalah, dan tabloid kemudian penulis menggunting dan 

memasukkannya kedalam file. Hasil-hasil berita tersebut sangat berguna karena 

biasanya pada saat ada penilaian rumah sakit hal seperti itu juga suka ditanyakan.  

 

3.4 Kendala dan Solusi  

 3.4.1 Kendala  

1. Terkadang kurang jelasnya informasi yang diberikan oleh pembimbing magang  

kepada penulis. 

2. Terkadang penulis masih kurang mengerti dengan tugas-tugas yang diberikan. 

3. penulis pada awalnya mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dengan media-

media. 

3.5.1 Solusi 

1. Bertanya kepada pembimbing magang meminta arahan tentang tugas-tugas yang 

diberikan. 

2. Bertanya kepada teman-teman satu divisi untuk membantu dan memberikan 

arahan kepada penulis dalam mengerjakan tugasnya. 
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