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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

Selama masa periode magang 3 (tiga) bulan, penulis ditempatkan sebagai 

trainee dan ditempatkan di bawah divisi Sales & Marketing, dibawah bimbingan 

supervisor yaitu Humaira Ryanaputri sebagai Executive Secretary dan Assistant 

PR Manager. Salah satu divisi yang sangat mempengaruhi perkembangan dari 

Mercure Serpong Alam Sutera Hotel adalah divisi Sales & Marketing, karena 

adanya Marketing Communication yang dijalankan di dalamnya. Public Relations 

di dalam divisi Sales & Marketing bertugas lebih kepada promosi yang dihadirkan 

oleh hotel, seperti menjalin kerja sama dengan media-media, menjalin kerja sama 

dengan beberapa pihak seperti perusahaan dan mall-mall, sedangkan Sales 

bertugas lebih kepada menjual, menciptakan dan mempertahankan hubungan baik 

dengan customers. 

3.2 Tugas yang Dilakukan 

Penulis ditugaskan untuk bekerja di bawah public relations dan juga sales 

selama periode magang 3 (tiga) bulan dari 2 Maret 2015 hingga 5 Juni 2015, 

pekerjaan yang penulis lakukan yang berhubungan dengan PR adalah: 

1. Media Relations 

 Penulis ditugaskan untuk melakukan media monitoring hampir di setiap 

harinya. 
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 Penulis ditugaskan untuk melakukan media coverage dan 

mengumpulkannya menjadi satu ke dalam sebuah laporan yang disebut 

PR monthly report. 

 Penulis ikut serta di dalam media meeting. 

 Penulis ditugaskan untuk selalu memperbaharui database dari media-

media. 

2. Event Management 

 Penulis ditugaskan untuk mendata seluruh nama, dan kontak dari food 

blogger untuk diundang ke dalam acara launching sunday brunch. 

 Penulis ikut serta dalam mendata media-media yang akan diundang. 

 Penulis ikut serta dalam keberlangsungan acara launching sunday 

brunch. 

 Penulis ikut serta dalam memberikan konsep ide acara. 

3. Online PR 

 Penulis ditugaskan untuk membantu PR Executive di dalam memilih 

konten mengenai Mercure Serpong Alam Sutera ke dalam sosial media. 

 Penulis melakukan tracking terhadap seluruh comment yang ada di 

dalam sosial media dan mengumpulkan nya menjadi satu dan ditulis 

dalam PR monthly report. 

4. Produksi Media PR 
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 Penulis ditugaskan untuk membuat press release yang berkaitan dengan 

promo-promo dan acara yang diselenggarakan oleh Mercure Serpong 

Alam Sutera Hotel. 

 Penulis membantu graphic designer di dalam pembuatan flyer. 

 Penulis membuat poster yang digunakan untuk internal corporate. 

 Penulis membantu mencari ide untuk tema Newsletter. 

5. Customer Relations 

 Penulis ditugaskan untuk melakukan tracking atau pencarian dari 

seluruh comment yang di tuliskan oleh setiap tamu yang datang 

berkunjung dan menginap di Mercure Serpong Alam Sutera Hotel. 

 Penulis membantu PR Executive dalam mendistribusikan flyer-flyer 

promosi hotel kepada customer. 

Selanjutnya, pekerjaan yang penulis lakukan yang berkaitan dengan ruang 

lingkup sales: 

1. Customer Relationship Management 

 Penulis ditugaskan untuk membuat proposal letter yang akan 

dikirimkan kepada konsumen mengenai seluruh harga penawaran. 

 Penulis ditugaskan untuk membuat confirmation letter yang akan 

dikirmkan kepada konsumen atau client yang telah memutuskan untuk 

mengadakan acara di Mercure Serpong Hotel Alam Sutera. 
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 Penulis ditugaskan untuk membuat contract rate yang berisi mengenai 

kontrak kerja sama dengan perusahaan atau organisasi lain. 

Berikut adalah tabel pekerjaan yang dilakukan selama praktik kerja magang 

di Mercure Serpong Alam Sutera Hotel: 

 

Tabel 3.2  Tabel Timeline Aktivitas Pekerja Magang 

Jenis Pekerjaan 
Minggu Ke 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
PUBLIC RELATIONS 

Media Relations                 
 

          

Event Management                             

Online PR                            

Produksi Media PR               

Customer Relations               

SALES 
Customer 
Relationship 
Management               
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Laporan Realisasi Kerja Magang 

Tabel 3.2.B  Tabel Pekerjaan dalam divisi Sales & Marketing yang dilakukan. 

Minggu 

ke- 

Pekerjaan yang Dilakukan 

1  Media list for Advertising. 

 Membuat company profile di dalam power point. 

2  Menerjemahkan press release ke dalam bahasa Indonesia. 

 Membuat PR yearly plan. 

 Memberikan ide-ide untuk Newsletter. 

 Media monitoring melalui media online. 

3  Media monitoring seperti melihat feedback yang diberikan 

oleh para tamu 

 Membantu menyiapkan flyer untuk wedding exhibition. 

 Media coverage. 

 Melakukan tracking terhadap comment dari para tamu. 

 Membuat press release untuk launching sunday brunch. 

4  Media monitoring dalam media online mengenai berita-berita 

dari Mercure Serpong Alam Sutera. 

 Membantu mencari kata-kata untuk flyer sunday brunch. 

 Meeting bersama wartawan tempo. 

 Membuat invitation untuk acara launching sunday brunch. 

 Mendata nama dan kontak dari food blogger. 

 Memperbaharui database dari media. 

5  Media monitoring dalam media online mengenai berita-berita 

dari Mercure Serpong Alam Sutera. 
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 Mencari material untuk poster internal corporate. 

 Membuat PR monthly report. 

 Mendistribusikan flyer kepada cluster-cluster di alam sutera. 

 Membuat media coverage report. 

 Launching acara sunday brunch. 

6  Media monitoring dalam media online mengenai berita-berita 

dari Mercure Serpong Alam Sutera. 

 Melakukan tracking terhadap comment dari para tamu. 

 Memperbaharui website hotel. 

 Meeting bersama marketing team. 

 Memperbaharui database dari media. 

7  Media monitoring dalam media online mengenai berita-berita 

dari Mercure Serpong Alam Sutera. 

 Membuat press release untuk menu mango promotion. 

 Membuat kata-kata untuk flyer mango promotion. 

 Membuat presentasi mengenai hotel. 

 Membuat poster untuk internal corporate. 

 Menyalurkan ide untuk event yang akan diselenggarakan di 

pooldeck. 

8  Membuat proposal letter. 

 Membuat confirmation letter. 

 Memperbaharui database dari konsumen dan client. 

 Membuat Banquet Event Order. 

9  Membuat proposal letter. 

 Membuat confirmation letter. 

 Memperbaharui database dari konsumen dan client. 
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 Membuat Banquet Event Order. 

10  Membuat proposal letter. 

 Membuat confirmation letter. 

 Memperbaharui database dari konsumen dan client. 

 Membuat Contract Rate. 

 Memperbaharui Daily Event Movement. 

 

11  Membuat proposal letter. 

 Membuat confirmation letter. 

 Memperbaharui Daily Event Movement. 

12  Membuat proposal letter. 

 Membuat confirmation letter. 

 Memperbaharui database dari konsumen dan client. 

 Membuat Banquet Event Order. 

13  Memperbaharui database dari konsumen dan client. 

 Memperbaharui Daily Event Movement. 

 Membuat proposal letter. 

 Membuat confirmation letter. 

14  Membuat proposal letter. 

 Membuat confirmation letter. 

 Memperbaharui database dari konsumen dan client. 

 Membuat Contract Rate. 

 Memperbaharui Daily Event Movement. 
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3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

3.3.1 Media Relations 

Salah satu yang menjadi kewajiban seorang PR adalah membangun dan 

mempertahankan hubungan dengan media, seperti wartawan-wartawan dari 

media cetak, elektronik maupun online. Ada beberapa kegiatan atau pekerjaan 

yang berhubungan dengan media relations, yaitu: 

 Media Monitoring 

Di dalam media relations salah satu tugas yang juga dilakukan 

seorang PR adalah media monitoring, dimana seorang PR harus dapat 

memantau berita-berita mengenai perusahaan yang ditulis oleh media 

massa ataupun media online, dan dapat menganalisisnya. 

Penulis ditugaskan untuk membantu PR Executive di dalam 

melakukan media monitoring, dimana penulis harus melakukan 

tracking hampir di setiap harinya mengenai seluruh berita-berita 

tentang Mercure Serpong Alam Sutera yang ada di dalam media online. 

Media online yang sering memuat berita-berita mengenai Mercure 

Serpong Alam Sutera adalah tangselnews.com, theoneredaxi.com, 

trustkota.com, kabartangsel.com, fokuskini.com, katalogpromo. Penulis 

mengumpulkan seluruh berita yang ada di dalam situs berita tersebut 

dalam PR monthly report yang dibuat setiap akhir bulan.  
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Tak hanya media online, namun penulis juga ditugaskan untuk 

mencari berita-berita mengenai Mercure Serpong Alam Sutera melalui 

media cetak dan lebih banyak ada di dalam majalah-majalah seperti 

majalah aviasi, info serpong, serpong update, ssense magazine, 

panorama, travel expose, dan Jakarta NOW! setelah media cetak, 

penulis juga mencari liputan-liputan Mercure Serpong Alam Sutera 

yang ada di dalam media elektronik seperti televisi, beberapa stasiun 

televisi sering memilih lokasi di Mercure Serpong Alam Sutera Hotel 

untuk kebutuhan iklan mereka, stasiun televisi tersebut adalah Metro tv 

dan Indosiar. 

Penulis juga mengecek promosi yang ada di dalam situs zomato.com, 

situs tersebut adalah situs pencarian tempat makan yang cukup populer 

di Indonesia, Mercure Serpong Alam Sutera dan zomato melakukan 

kerja sama yaitu setiap promo baru dari Mint & Pepper Resaturant akan 

diletakkan di dalam situs zomato.com dan akan ada nilai beserta opini 

dari para tamu, opini tersebut dapat berbentuk kritik dan saran. 

Penulis menemukan bahwa melakukan media monitoring harus 

dilakukan dengan mengelompokkan berita dari jenis-jenis media yang 

memuat berita mengenai Mercure Serpong Alam Sutera Hotel, PR di 

Mercure Serpong Alam Sutera melakukan media monitoring setiap 

harinya dengan cara yang simple, sama sperti yang penulis dapatkan 

ketika belajar di Universitas bahwa penting untuk melakukan media 

monitoring setiap harinya dengan mengelompokkan berita dari jenis-

jenis media yang memuat berita 
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 Media Coverage 

Setelah melakukan tracking di beberapa media-media, penulis 

ditugaskan untuk mengumpulkan semua berita tersebut di dalam PR 

monthly report. Penulis mengumpulkan seluruh berita tersebut dan 

melakukan screen shot, setelah itu penulis akan mengkelompokkan 

sesuai dengan kategori media, online, cetak dan elektronik, penulis juga 

membandingkan nilai yang ada di zomato.com dari bulan lalu dengan 

bulan yang sekarang, apakah nilainya bertambah baik atau tidak. 

Penulis juga membandingkan nilai kepopularitasan Mercure Serpong 

Alam Sutera Hotel dari situs alexa.com, situs tersebut berisi mengenai 

ranking yang diperoleh hotel setiap bulannya, ranking dari global atau 

seluruh dunia, dan ranking dari dalam negara sendiri yaitu Indonesia. 

Media coverage yang dilakukan di Mercure Serpong Alam Sutera 

tidak sesulit seperti apa yang telah diajarkan di Universitas yaitu harus 

dengan menghitung news value, seperti yang telah diajarkan di 

Universitas menghitung news value harus dengan perhitungan dari 

panjang nya berita yang dimuat serta luas kolom, sedangkan di Mercure 

Serpong Alam Sutera tidak perlu adanya menghitung news value, 

karena setiap news value akan langsung diberikan oleh pihak media itu 

sendiri. 

 

 

Aktivitas public relations..., Felintya Fellicya, FIKOM UMN, 2015



34 

 

 Media Meeting 

Tugas terakhir yang berkaitan dengan media relations adalah 

mengadakan meeting bersama media-media. Setiap minggunya pasti 

ada wartawan atau perwakilan dari media cetak maupun online yang 

datang dan ingin mengadakan pertemuan untuk membicarakan hal-hal 

seperti kerja sama atau hanya ingin memperkenalkan medianya agar 

pihak hotel dapat menggunakan media tersebut menjadi salah satu 

partner di dalam berpromosi. Penulis ikut serta di dalam pertemuan 

dengan media-media dan ikut berdiskusi mengenai kerja sama yang 

akan dibentuk antara pihak hotel dan pihak media tersebut, seperti pada 

saat PR Executive dan Assitant PR Manager mengadakan meeting 

bersama dengan wartawan tempo, penulis juga ikut serta di dalam 

meeting tersebut dan biasanya hal-hal yang dibicarakan adalah bentuk-

bentuk kerja sama yang akan dibangun beserta dengan negosiasi harga.  

Adanya beberapa keuntungan di dalam menjalin kerja sama dan 

hubungan baik dengan media, seperti adanya impact dari target audience, 

menggunakan editorial lebih menghemat uang daripada membayar untuk 

iklan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat luas (Johnston, Jane, 2007, h. 

9 - 10).  Menggunakan media dapat mengubah pikiran masyarakat dan 

membentuk opini publik. Menurut Iriantara (2008, h. 153) kebutuhan 

wartawan sebagai pribadi yang terkait dengan profesinya adalah kebutuhan 

untuk dihargai. Relasi yang dibangun antara staff PR dan wartawan tidak lagi 

sekedar relasi fungsional melainkan personal. Relasi personal ini merupakan 
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bagian penting dari media relations, karena sudah mengembangkan relasi 

dengan salah satu unsur media yakni wartawan.  

Dengan membina hubungan baik dengan media-media, maka akan 

banyak keuntungan yang didapatkan bagi pihak perusahaan, seperti yang 

dikatakan oleh Center, Allen (2008, h. 160) yang menemukan bahwa ada 3 

hal utama dari media yaitu, pengaruh dari media bersifat kumulatif dan 

berjangka panjang, kekuatan utama dari media adalah untuk membuat 

masyarakat aware, dan yang terakhir media berkonsentrasi pada berita buruk 

saja. Ketiga hal tersebut dapat menjadi acuan bagi seorang PR untuk 

perkembangan perusahaan, begitu pula yang dilakukan oleh PR di Mercure 

Serpong Alam Sutera Hotel, memilih bekerja sama dengan media membuat 

Mercure Serpong Alam Sutera Hotel lebih mudah dalam mempromosikan 

hotel, menghemat pengeluaran, dan dengan mudah mendapatkan feedback 

dari masyarakat luas, dan yang terpenting adalah meningkatkan kepercayaan 

dan loyalitas dari konsumen. 

Penulis menemukan bahwa apa yang sudah penulis pelajari di 

Universitas mengenai media relations ternyata sangat dipakai di dalam dunia 

kerja khususnya bisnis perhotelan. Menjalin hubungan baik dengan media 

dengan selalu memperbaharui database media dan mengadakan media 

meeting atau media gathering adalah hal yang wajib dilakukan setiap 

perusahaan, agar berita mengenai perusahaan dapat terus dimuat di dalam 

media-media. 
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3.3.2 Event Management 

Event juga merupakan salah satu tugas yang menjadi tanggung jawab PR 

dalam perkembangan perusahaan, Mercure Serpong Alam Sutera Hotel juga 

memanfaatkan events di dalam menarik perhatian publik beserta pers. 

Penulis turut serta dalam event yang diselenggarakan oleh hotel yaitu 

Launching Sunday Brunch. Sunday Brunch merupakan menu terbaru yang 

diluncurkan oleh Mercure Serpong Alam Sutera Hotel untuk Mint & Pepper 

Restaurant yang merupakan menu buffet khusus disediakan pada hari minggu 

siang, dalam acara peluncuran menu baru ini penulis ditugaskan untuk mendata 

seluruh food blogger yang terkenal di Indonesia, nama dan kontak mereka untuk 

di undang ke acara peluncuran menu baru tersebut, penulis juga membantu PR 

Executive dalam mendata nama-nama pers dan media yang juga akan diundang ke 

acara peluncuran menu baru yaitu sunday brunch. 

Penulis ikut membantu menyumbang ide untuk konsep acara serta 

membantu membuat invitation yang akan disebarkan kepada tamu-tamu undangan, 

setelah itu penulis juga turut serta di dalam keberlangsungan acara peluncuran 

menu baru tersebut, penulis beserta dengan PR Executive dan Assitant PR 

Manager bersama-sama menemani seluruh tamu yang hadir dan juga media dan 

pers selama acara berlangsung.  

Seperti yang dikatakan oleh Ruslan (2007, h. 141 -142) bahwa events 

merupakan pengembangan aktivitas public relations sebagai salah satu media 

komunikasi untuk menarik perhatian dan liputan media pers dan umum terhadap 

lembaga atau produk tertentu yang ditampilkan. Mercure Serpong Alam Sutera 
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Hotel juga memanfaatkan penyelenggaraan events untuk dapat lebih akrab dengan 

setiap konsumen, dan juga partner-partner yang bekerja sama dengan hotel, 

membuat mereka merasa bahwa mereka adalah bagian dari keluarga Mercure 

Serpong Alam Sutera Hotel. 

Menurut Hidayat, Dasrun (2014, h. 31) tujuan event adalah branding 

company kepada publik. Artinya, apapun kegiatan yang dilakukan harus dapat 

menghasilkan penilaian positif dari orang lain sehingga reputasi perusahaan juga 

baik dimata publik atau stakeholder. Mercure Serpong Alam Sutera Hotel juga 

menyelenggarakan event dengan tujuan ingin mendapat perhatian publik dan 

penilaian positif bagi banyak orang sehingga dapat mempengaruhi perkembangan 

hotel menjadi yang lebih baik lagi. 

Pengalaman yang penulis dapatkan di dalam berpartisipasi 

menyelenggarakan event di Mercure Serpong Alam Sutera Hotel ternyata cukup 

simple dan tidak jauh berbeda seperi apa yang telah penulis dapatkan di 

Universitas, dimana seorang PR harus dapat mengkoordinasi seluruh 

keberlangsungan acara, dari sebelum acara di selenggarakan, ketika acara sedang 

berlangsung dan ketika acara telah selesai diselenggarakan, dengan membuat 

press release dan undangan, menelepon atau mengirimkan e-mail kepada setiap 

media dan food blogger yang secara khusus diundang ke dalam acara tersebut, 

serta melakukan tracking berita atau media monitoing setelah acara selesai 

diselenggarakan. 
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3.3.3 Online PR 

Seiring dengan perubahan zaman, membuat teknologi menjadi semakin 

canggih, orang-orang pun beralih menjadi pengguna internet dan lebih sering 

menghabiskan waktu mereka dengan gadget masing-masing. Fakta tersebut yang 

akhirnya memunculkan banyaknya sosial media di dalam dunia internet, sosial 

media tersebut adalah facebook, twitter, instagram, blog, path, messenger, linked 

in, dan lainnya. Mercure Serpong Alam Sutera Hotel juga menggunakan beberapa 

sosial media tersebut dengan tujuan agar lebih mudah di dalam menyebarluaskan 

sebuah berita, mempermudah promosi ke banyak orang, dan agar mendapatkan 

feedback dari masyarakat. 

Sosial media yang Mercure Serpong Alam Sutera Hotel gunakan adalah 

facebook, twitter, dan instagram. Penulis ditugaskan untuk membantu PR 

Executive di dalam memilih konten-konten bagus apa yang pas untuk di post ke 

dalam sosial media, begitu juga dengan pemilihan kata-katanya. Penulis juga 

melakukan tracking di seluruh sosial media mengenai comment yang di dituliskan 

oleh publik, mengecek jumlah followers dan like, dan membandingkannya dengan 

bulan lalu. Penulis mengumpulkannya dan meletakkannya dalam PR monthly 

report.  

Haenlein (2013, dikutip dalam Hidayat, Dasrun, 2014, h. 94) 

mendefinisikan media sosial sebagai sosial media yang bertujuan kepada interaksi 

diantara orang-orang yang membuat, membagikan, dan atau saling bertukar 

informasi dan ide dalam virtual komunikasi dan komunitas. Sosial media sebagai 

“kelompok internet berdasarkan aplikasi yang dibangun dalam fondasi web 2.0 
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yang ideologi dan teknologi, dan mengijinkan pengguna nya untuk saling bertukar 

konten.” Mercure Serpong Alam Sutera Hotel memanfaatkan penggunaan media 

sosial untuk menciptakan hubungan dua arah dengan publik luas, sepertiadanya 

kritik dan saran yang dapat disampaikan dan menjadi bahan pembelajaran bagi 

pihak hotel, selain itu media sosial memiliki potensi yang cukup tinggi untuk 

menarik perhatian masyarakat seperti pada saat kita membuat post mengenai 

menu makanan yang disediakan di restaurant hotel, masyarakat yang menyukai 

kuliner akan menjadi tertarik dan memiliki keinginan untuk mengunjungi hotel 

dan mencoba menu makanan tersebut. 

Hasil dari penggunaan media sosial di dalam menyebarluaskan berita 

ternyata kurang efektif bagi Mercure Serpong Alam Sutera Hotel, karena 

followers yang masih kurang banyak dan respon yang diberikan juga masih 

sedikit, Mercure Serpong Alam Sutera Hotel akan terus berusaha untuk membuat 

jumlah followers semakin meningkat sehingga akan banyak feedback yang 

didapatkan untuk kedepannya. 

3.3.4 Produksi Media PR 

Salah satu strategi komunikasi yang juga digunakan oleh seorang PR di 

dalam menyampaikan pesan kepada publik luas adalah dengan menghasilkan 

media-media PR, seperti press release, flyer, poster, brosur, dan lainnya. Media-

media PR tersebut dapat berisi mengenai kampanye periklanan yang mengandung 

isi untuk menarik perhatian publik. 
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 Press Release 

Menurut Kriyantono, Rachmat (2008,h. 146) menyatakan bahwa press 

release dikenal juga dengan istilah news release atau siaran pers. Ini adalah 

produk tulisan yang paling banyak dibuat oleh public relations. Fungsinya 

adalah sebagai wahana informasi tentang public relations yang dikirim ke 

media, dengan maksud agar informasi yang ada di dalam press release 

dimuat dalam bentuk berita oleh media 

Penulis ditugaskan untuk membuat 3 (tiga) press release selama periode 

magang di Mercure Serpong Alam Sutera. Tujuan dibuatnya press release  

untuk menyampaikan informasi kepada publik yang tersebar secara 

geografis, sehingga menggunakan media massa untuk membantu 

menyebarkannya. Informasi dalam press release harus disampaikan dengan 

mencakup keingintahuan khalayak (Iriantara, 2008, h. 199). Press release 

yang penulis buat berisi mengenai promo menu baru yang Mercure Serpong 

Alam Sutera Hotel luncurkan untuk Mint & Pepper Restaurant, tujuan dari 

dibuatnya press release menu baru tersebut adalah agar media massa dapat 

menyebar luaskannya kepada publik, sehingga publik menjadi tertarik dan 

ingin mencoba menu baru tersebut. 

Dalam penulisan sebuah press release memiliki acuan penulisan agar 

layak dimuat dalam media-media yaitu mengandung nilai berita, signifikan, 

proximity, possibility lengkap dengan unsur 5W + 1H (what, when, where, 

who, why, how) disusun dengan piramida terbalik, pemilihan judul juga 

harus dengan kata-kata menarik, begitu pula dengan isinya, kalimat yang 
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digunakan harus mudah dimengerti dan tidak menggunakan istilah-istilah 

khusus. 

Penulis mendapatkan kesempatan untuk membuat 3 press release, yang 

pertama adalah press release mengenai menu stake and shake, pada 

paragraf pertama penulis memberikan informasi umum yang mewakili 

keseluruhan isi press release, pada paragraf selanjutnya penulis 

menambahkan informasi yang lebih detil seperti jenis makanan dan 

minuman apa saja yang terdapat di dalam menu stake and shake, kemudian 

keterangan harga beserta dengan kapan menu tersebut dapat mulai dinikmati, 

pada paragraf selanjutnya penulis memberikan kalimat-kalimat yang bersifat 

persuasif agar setiap orang yang membacanya menjadi tertarik dan mau 

berkunjung ke Mint & Pepper Restaurant untuk mencoba menu tersebut. 

Press release yang kedua adalah mengenai launching menu sunday 

brunch. Ini merupakan press release yang berisi ajakan kepada publik untuk 

datang ke acara peluncuran menu sunday brunch. Penulis memberikan 

keterangan seperti tanggal dan lokasi untuk peluncuran menu baru sunday 

brunch, acara tersebut dilaksanakan pada tanggal 5 april 2015 bertepatan 

dengan hari raya paskah, dan diselenggarakan pada pukul 12.00 hingga 

15.00. Tidak ketinggalan juga keterangan lengkap mengenai jenis makanan 

dan minuman yang akan disajikan pada menu Sunday Brunch. 

Press release terakhir yang penulis buat adalah mengenai menu mango 

promotion, menu ini adalah menu terbaru yang akan dihidangkan oleh Mint 

& Pepper Restaurant, menu makanan dan minuman yang disajikan khusus 
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dengan bahan dasar mangga. Penulis seperti biasa menambahkan beberapa 

informasi seperti jenis-jenis makanan dan minuman yang akan disajikan 

dalam menu mango promotion tersebut,  seluruh press release yang telah 

penulis buat diserahkan kepada Assistant PR Manager dan PR Executive. 

Press release yang telah penulis buat di Mercure Serpong Alam Sutera 

Hotel tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah penulis pelajari di Universitas, 

namun ada sedikit perbedaan seperti pemilihan kata-kata untuk lead atau judul 

utama tidak terlalu berbeda dari press release lainnya yang pernah dibuat oleh PR 

Mercure SAS Hotel. 

Hasil dari setiap pembuatan press release sangat efektif karena banyak 

media terutama media-media online telah memuat berita mengenai setiap menu 

promosi terbaru dari press release yang telah dibuat dan disebarluaskan kepada 

media-media. 

 Flyer 

Flyer merupakan salah satu bentuk media PR atau alat yang digunakan 

untuk berpromosi, atau sebagai media yang digunakan di dalam 

penyampaian sebuah pesan dengan bentuk yang persuasif dan dapat menarik 

perhatioan orang yang langsung melihatnya, flyer dibuat dengan isi yang 

lebih banyak gambar dan kata-kata yang singkat, desainnya pun dapat 

dibuat dengan simple, yang terpenting adalah dapat menarik perhatian orang 

dengan hanya sekejap saja. 
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Penulis mendapatkan tugas untuk membantu graphic designer di dalam 

pembuatan sebuah flyer. Biasanya, flyer yang dibuat berisi mengenai 

promosi yang sedang ditawarkan atau dikeluarkan oleh Mercure Serpong 

Alam Sutera Hotel. Penulis ditugaskan untuk mencari template-template 

atau contoh desain dari flyer sunday brunch untuk menjadi acuan dalam 

membuat flyer yang simple  namun terlihat elegant. Penulis juga membantu 

untuk membuatkan kata-kata yang akan diletakkan di dalam flyer tersebut, 

kata-kata yang dugunakan harus berbahasa inggris, simple, jelas dan bersifat 

persuasif.  

Flyer yang dibuat di Mercure Serpong Alam Sutera Hotel telah sesuai 

seperti apa yang seharusnya sebuah flyer itu dibuat. Seperti yang penulis 

telah pelajari di Universitas, bahwa bahasa di dalam sebuah flyer harus 

persuasif namun santai dan simple. 

 Poster 

Menurut Kriyantono, Rachmat (2008, h. 193) poster adalah pesan 

komunikasi yang dicetak pada lembar kertas (karton) berukuran besar. 

Poster dicetak untuk ditempel di dinding atau kaca. Poster bisa berisi 

perpaduan elemen kata-kata dan grafis, tetapi ada juga yang hanya berisi 

kata-kata atau grafis saja. Fungsi dari poster tersebut juga untuk 

membangun citra perusahaan dan sebagai media komunikasi dengan publik. 

Penulis juga mendapatkan tugas langsung dari General Manager, untuk 

membuat poster-poster yang akan dipajang dan dugunakan untuk internal 

corporate. Poster berisi mengenai kalimat-kalimat yang dapat membentuk 

Aktivitas public relations..., Felintya Fellicya, FIKOM UMN, 2015



44 

 

pola pikir seseorang atau mengubah cara pandang seseorang, poster juga 

menjadi media penyampaian pesan kepada publik yang paling mudah. 

Penulis membuat beberapa poster yang berisi mengenai ACCOR Group 

dimana ACCOR adalah perusahaan pusat dari hotel-hotel Mercure, Ibis, 

Novotel, Grand Mercure, Pullman, All Season. Total ada 7 poster yang 

penulis buat yaitu, poster mengenai ACCOR value, Planet 21, ATFAC (A 

Tree For A Children) ini adalah bentuk dari CSR (Corporate Social 

Responsibility) yang diberikan oleh ACCOR, kemudia poster 2424 yaitu 

mengenai customer service 24 jam dalam setiap kamar hotel, poster 

mengenai ACCOR Malaysia, Indonesia, Singapore, poster mengenai 

company profile dari Mercure Serpong Alam Sutera, dan poster mengenai 

pejabat-pejabat ACCOR untuk Malaysia, Indonesia, dan Singapore. 

Penulis mencari seluruh materi poster, dan membuat seluruh desainnya, 

setelah selesai General Manager secara langsung menilai dan 

mengkoreksinya. Penulis menyerahkan hasil akhirnya kepada graphic 

designer untuk memperbagus kualitas gambar dan ukuran poster. 

Poster-poster tersebut yang nantinya akan diletakkan di dinding lorong 

office Mercure Serpong Alam Sutera, sehingga setiap staff dan seluruh 

karyawan yang melihatnya dapat menjadi lebih paham mengenai Mercure 

Serpong Alam Sutera dan Accor group yang merupakan kepala pusat dari 

hotel Mercure, poster yang diletakkan di dalam corporate juga dapat 

mempengaruhi perkembangan internal communications. 
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3.3.5 Customer Relations 

Salah satu target utama dalam proses perkembangan perusahaan menjadi 

lebih baik dan berkualitas adala adanya konsumen yang loyal. Untuk 

mendapatkan konsumen yang loyal terhadap perusahaan dibutuhkan adanya 

hubungan baik dengan setiap konsumen yang ada, kegiatan yang dilakukan oleh 

Mercure Serpong Alam Sutera Hotel di dalam membangun hubungan baik dengan 

konsumen adalah dengan melakukan tracking terhadap seluruh comment yang di 

post oleh tamu yang berkunjung dan menginap di hotel melalui website seperti 

booking.com, agoda.com, dan tripadvisor.com. Biasanya comments tersebut akan 

langsung dibalas mengatas namakan GM. Penulis ditugaskan untuk 

mengumpulkan seluruh comment yang ada di dalam website tersebut dalam 

sebuah presentasi berbentuk power point, comments tersebut akan menjadi bahan 

pembelajaran bagi pihak hotel untuk dapat mengkoreksi dan memperbaiki hal-hal 

yang menjadi kritik, hal tersebut dapat menjadi salah satu cara membina 

hubungan baik dengan konsumen. Penulis juga ditugaskan untuk menyebarkan 

flyer-flyer kepada cluster-cluster yang ada di kawasan Alam Sutera bersama 

dengan PR Executive. Kegiatan ini dapat membuat setiap konsumen merasa ada 

keterikatan antara organisasi dengan konsumen. 

Seperti yang dikatakan menurut Lattimore (2007, h. 260) membangun 

hubungan baik dengan pelanggan merupakan salah satu rangkaian pekerjaan yang 

dilakukan PR. Terciptanya hubungan baik antara organisasi dan konsumen akan 

mendukung keberlangsungan dan kesuksesan bisnis atau organisasi atau 

perusahaan. Hal tersebut juga dijalankan oleh perusahaan yang bergerak di bidang 

perhotelan, Mercure Serpong Alam Sutera Hotel selalu berusaha untuk 
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mempertahankan hubungan baik yang telah dibangun dengan konsumennya, 

dengan berusaha mengumpulkan setiap comments dan membalasnya satu per satu 

dapat membuat setiap konsumen merasa bahwa mereka adalah salah satu bagin 

terpenting dari Mercure Serpong Alam Sutera Hotel. 

3.3.6 Customer Relationship Management 

Memiliki konsumen yang loyal adalah salah satu tugas wajib yang 

dilakukan bagi pihak perusahaan terutama perusahaan yang bergerak di bidang 

perhotelan. Setelah mendapatkan konsumen yang menaruh kepercayaan pada kita, 

alangkah lebih baiknya apabila kita menjaga kepercayaan tersebut dengan 

membina dan mengatur hubungan baik tersebut agar tetap bertahan lama. 

Mercure Serpong Alam Sutera Hotel juga berusaha untuk membina dan 

menjaga agar hubungan baik dengan setiap konsumen dapat bertahan lama, dalam 

hal ini penulis ditugaskan untuk membuat sebuah kontrak kerja sama dengan 

konsumen atau client yang ingin bergabung bersama Mercure Serpong Alam 

Sutera Hotel dalam arti mereka akan selalu menggunakan Mercure sebagai tempat 

dimana mereka melaksanakan sebuah acara atau kegiatan dengan harga yang 

spesial, kontrak tersebut dinamakan dengan contract rate, isinya adalah perjanjian 

kerja sama antara pihak hotel dengan konsumen, dengan harga spesial yang 

ditawarkan dan harga tersebut berlaku sepanjang satu tahun, lalu alamat lengkap 

perusahaan client, nomor telepon kantor, nomor ponsel, e-mail, dan posisi mereka 

di perusahaan. Kontrak tersebut harus ditanda tangani dan dikembalikan selama 

kurang lebih satu minggu. 
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Selain membuat kontrak kerja sama, penulis juga membuat proposal letter 

dan confirmation letter, kedua hal tersebut wajib dibuat ketika telepon dari 

konsumen datang dan menanyakan seluruh informasi mengenai harga. Proposal 

letter berisi mengenai informasi harga dari paket meeting yang ditawarkan oleh 

Mercure Serpong Alam Sutera Hotel, beserta dengan fasilitas-fasilitas yang 

disediakan, sedangkan untuk confirmation letter adalah surat yang berisi 

mengenai detail pembayaran apabila konsumen sudah yakin dan memutuskan 

untuk memakai ruang meeting di Mercure Serpong Alam Sutera. Kedua hal 

tersebut dibuat guna untuk mempertahankan hubungan dengan setiap konsumen 

yang sudah memilih Mercure Serpong Alam Sutera Hotel, penulis juga mencatat 

semua database konsumen sehingga untuk ke depannya dapat tepat saling 

berhubungan. 

Baran, Rogen, Christopher Zerres dan Michael Zerres (2014, h. 5) 

mengatakan bahwa CRM (Customer Relationship Management) merupakan 

bagian dari perubahan pemikiran corporate yang dimulai dengan pikiran inisiatif 

Enterprise Resources Planning (ERP) pada tahun 1990. CRM yang berarti 

menempatkan pemikiran dimana adanya kompetisi yang semakin meningkat dapat 

merubah kondisi ekonomi dan promosi yang bergantung kepada penggunaan 

intimasi dari pengetahuan setiap customer, pengetahuan tersebut dapat dibentuk 

melalui pembangunan dan perkembangan hubungan baik dengan setiap customer 

dan program marketing di masa lalu. CRM juga dapat di definisikan sebagai cara 

yang tepat dalam menyempurnakan hubungan dengan customer guna untuk 

memaksimalkan nilai-nilai yang dibangun dari customer. 
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Mercure Serpong Alam Sutera Hotel selalu membangun dan 

mempertahankan hubungan baik dengan setiap customer dengan tujuan untuk 

meningkatkan pendapatan dan mendapatkan nilai-nilai positif dari mata customer. 

Mercure Serpong Alam Sutera Hotel membangun dan mempertahankan hubungan 

baik dengan setiap customer melalui beberapa cara yakni dengan membuat 

proposal letter, confirmation letter, dan contract rate yang menjadi simbol 

keterikatan antara hotel dengan setiap customer, dan membuat customer merasa 

mereka telah menjadi bagian dari Mercure Serpong Alam Sutera. 

Hasil yang didapatkan Mercure SAS Hotel berhasil mendapatkan dan 

mempertahankan konsumen mereka, sehingga konsumen yang loyal tersebut 

dapat terus menaruh kepercayaan kepada Mercure Serpong Alam Sutera Hotel 

ketika mereka akan menyelenggarakan acara. Penulis menemukan bahwa apa 

yang telah penulis pelajari di Universitas ternyata sangat terpakai ketika berada di 

dalam dunia kerja khususnya bisnis perhotelan, mencari dan mempertahankan 

loyalitas konsumen merupakan salah satu tujuan besar di dalam bisnis perhotelan 

dengan berbagai metode dan cara. Cara yang digunakan di dalam bisnis 

perhotelan adalah dengan adanya kontrak kerja sama. 

Penulis akhirnya menemukan karakteristik penting yang membedakan 

industry perhotelan dengan industri lainnya, dimana industri perhotelan lebih 

menekankan kepada pelayanan jasa yang berperan sangat penting terhadap 

kepuasan pengunjung atau tamu yang datang, seperti yang dilakukan oleh 

Mercure Serpong Alam Sutera Hotel yang selalu menjunjung tinggi dan 

menekankan adanya hubungan baik yang terbangun antara pihak hotel dengan 
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setiap pengunjung dengan selalu memberikan pelayanan terbaiknya, serta untuk 

selalu memperbaharui dan menyimpan setiap database dari pengunjung. 

3.3.8 Kendala yang Ditemukan 

Dalam proses kerja magang yang dilakukan, penulis memiliki beberapa 

kendala yaitu terkadang adanya miss komunikasi yang terjadi diantara sales team 

dan penulis sehingga ada beberapa kesalahan informasi yang diberikan kepada 

konsumen, seperti kesalahan harga. Hal ini membuat penulis harus selalu 

melaporkan setiap telepon masuk kepada sales team dan Director of Sales. 

Selain itu, penulis tidak mendapatkan meja dan komputer sendiri dalam 

menyelesaikan pekerjaan, karena tidak adanya kapasitas lebih dan komputer 

kosong sehingga penulis diharuskan membawa laptop sendiri. 

3.3.9 Solusi Atas Kendala yang Ditemukan  

Dengan kendala yang dialami oleh penulis selama magang, penulis 

menyiapkan buku kecil untuk mencatat seluruh informasi seperti harga, serta 

mencatat seluruh database dari konsumen dan permintaan konsumen. Penulis juga 

bertanya mengenai hal-hal yang penulis kurang pahami agar tidak terjadi miss 

komunikasi.  

Penulis juga membawa laptop milik penulis sendiri seperti yang sudah 

dikoordinasikan dengan supervisor sehingga dapat dengan mudah menyelesaikan 

seluruh pekerjaan yang diberikan. 
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