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BAB III

PELAKSANAAN KERJA MAGANG

1.1 Kedudukan dan kordinasi

Penempatan kerja magang selama masa pelaksanaan kerja magang 

disesuaikan dengan program studi dari penulis. Dalam kerja magang ini 

penulis berada di bawah kordinasi dari Divisi Corporate Communication 

khusus bagian Media Relations dan Event Handling. Kordinasi selama 

proses kerja magang ini berada di bawah bimbingan Naomi Tiurma Siregar 

selaku Public Relations Officer untuk Media dan Event. Proses kerja 

magang berlangsung dari tanggal 2 Maret 2015 hingga 11 Mei 2015.

Penulis diminta untuk berkontribusi dalam berkontribusi untuk selalu 

melakukan monitoring terhadap media, dan juga membantu dalam proses 

persiapan Event Pipeline yang akan diselenggarakan. Selain itu, penulis juga 

dituntut untuk bekerja dengan kreatif, proaktif, inisiatif, dan tepat waktu 

dalam menyelesaikan pekerjaan yang ada dan didorong untuk bekerjasama 

dalam kegiatan perusahaan.

3.2 Tugas yang Dilakukan

Selama pelaksanaan praktek kerja magang, penulis diberikan 

kesembatan untuk membantu mengerjakan program rutin terkait media 

relations dengan event handling dengan menerapkan ilmu Public Relations 

yang dimiliki penulis, seperti  Media monitoring, menyusun database untuk 

daftar media Mainstream,  kontribusi dalam pengelolaan social media, 

Event Management terkait dengan research dan penetapan objektif, 

penyusunan daftar pihak terlibat dan undangan, dan juga terkait dengan 

Public Relations writing.
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Beberapa tugas-tugas utama yang dilakukan oleh Corporate 

Communications PT Siloam International Hospitals, Tbk., adalah:

A. Public Relations

1. Internal Relations

Selalu mengupayakan untuk mengelola hubungan dengan internal 

melalui komunikasi yang baik dan juga melalui beberapa upaya 

seperti melakukan pertemuan atau gathering sederhana dengan

bagian internal. Upaya lainny juga dengan mengadakan PR 

Workshop, PR meeting, dan juga PR Lippo Group Meeting

2. Community Relations

Menjadi pendukung untuk selalu mengusahakan institusi 

berhubungan baik dengan komunitas terkait, seperti salah satunya 

dengan para pasien. Bukti bahwa institusi berusaha untuk selalu 

berhubungan dengan pasien adalah dengan tim dari Corporate 

Communication berusaha untuk selalu mendengar apa pendapat dari 

pasien melalui wawancara.

3. High-Tech PR: Blogging, Social Networking

Selalu mengelola informasi dan berusaha untuk melakukan interaksi 

dengan masyarakat melalui pemanfaatan social media seperti twitter, 

Facebook, Printrest, instagram, dan partnership yang dilakukan 

dengan Beritasatu dalam bentuk twitter khusus informasi terkait 

kesehatan bernama 1health. 

4. Special Promotions

Sebagai pendukung dengan turut bekerja sama dengan divisi lain 

yang terkait apabila ada program-program baru untuk promosi, salah 

satunya dengan membantu selalu memperbaharui selalu fasilitas dan 

produk terbaru yang dimiliki oleh Rumah Sakit Siloam di setiap unit. 

Informasi ini nantinya dapat digunakan untuk divisi lain dalam 

membuat program dan sebagainya. Selain itu juga turut 

mengkomunikasikan promo tersebut kepada masyarakat melalui 

berbagai media yang dimiliki.
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5. Public Affairs

Melakukan aktivitas untuk selalu menjaga hubungan baik dengan 

pemerintahan, institusi, dan media melalui berbagai macam cara 

seperti melakukan gathering, kunjungan, dan pemberian informasi 

jika dibutuhkan.

B. Media Relations

Hubungan dengan media yang dilakukan oleh divisi Corporate 

Communications ini bertujuan untuk selalu mengkomunikasikan berita, 

atau informasi terbaru yang dimiliki Siloam kepada audiens lokal dan 

nasional melalui media elektronik seperti televisi dan radio, kemudian 

media cetak, dan juga media online. Aktivitas yang dilakukan adalah:

1. Media Visits

Melakukan kunjungan ke media-media untuk semakin menjaga 

hubungan baik. Media visit yang terakhir dilakukan adalah dengan 

mengunjungi kompas tahun 2014. Selain mengunjungi media terkait, 

pihak Siloam sendiri juga  menerima kunjungan dari media dan  

selalu siap memberikan informasi kepada media tersebut jika 

dibutuhkan.

2. Press Release

Membuat siaran pers terkait informasi terbaru, seperti adanya 

fasilitas baru, pembangunan gedung baru, dan juga jika ada 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Siaran pers ini nantinya 

disebarkan kepada media-media target.

3. Media Gathering

Mengupayakan selalu hubungan yang positif  adalah menjadi salah 

satu fokus dari segala aktivitas media relations. Salah satu cara yang 

digunakan adalah dengan melakukan media gathering ini. Media 

gathering ini adalah kegiatan berkumpul bersama dengan media, 

yang dapat dikemas dengan santai ataupun formal sesuai kebutuhan.
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4. Media Monitoring

Melakukan monitoring atau pemantauan terhadap media-media 

mainstream baik cetak maupun online. Monitoring yang dilakukan 

terkait dengan industri kesehatan, dan tentunya juga mengenai 

informasi menyangkut Siloam itu sendiri.

5. Database Media 

Melakukan penyusunan data-data terkait dengan media baik media 

cetak, ataupun online. 

C. Event 

Aktivitas event yang dilakukan Siloam ini bertujuan untuk 

mempromosikan ide, alasan, atau menyelenggarakan proyek atau acara 

yang penting untuk organisasi dan publik. Aktivitas terkait dengan event 

yang dilakukan adalah:

1. Menyelenggarakan event yang terkait dengan partnership

Menyusun perencanaan dan segala kebutuhan bersama dengan yang 

terlibat dalam psrtnership tersebut. Mulai dari konsep hingga 

implementasi.

2. Mendukung event yang dilakukan oleh unit-unit rumah sakit Siloam

Bekerjasama dengan tim dari unit rumah sakit dalam 

menyelenggarakan acara, dan selalu membantu jika unit 

memerlukan bantuan.

3. CSR (Corporate Social Responsibility)

4. Mendukung dalam penyelenggarakan event Pipeline untuk 

5. peletakkan batu pertama (groundbreaking) dan pembukaan awal 

(grand opening).

(Sumber:” Presentasi Job Desk PR Media dan Event 2015”  dari Naomi Siregar)
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Tabel 3.1 Timeline Aktivitas Kerja Magang

No Aktivitas Maret April Mei
I II III IV V I II III IV V I

1

Media Relations

Media Monitoring
Database Media 
Mainstream
Monitoring partnership 
twitter 1health
PR Writing:
Q&A Section
Fact Sheet
Copywritter brosur
Copywritter profil 
Rumah sakit
Translate into Indonesia 
“Proposal Gamma 
Knife”
50 Quotes untuk konten 
dari social media Siloam

2

Event Management

Menyusun Riset 
Objektif
Menyusun daftar 
Undangan Medan dan 
recheck
Menyusun daftar 
undangan Yogyakarta 
dan recheck
Menyusun daftar Hotel
Research Event 
Jabodetabek 2015 dan 
recheck ulang
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3.3 Uraian Tugas yang Dilakukan

3.3.1 Media Relations

Media relations dapat dipahami menjadi dua hal seperti yang 

dijelaskan oleh Iriantara (2008:29), yaitu pertama bahwa Media 

relations berkenaan dengan media komunikasi yang diperlukan 

menjadi sarana yang sangat penting dan efisien dalam 

berkomunikasi dengan publik, dapat disingkat bahwa media 

relations dapat dijadikan alat untuk mempromosikan organisasi. 

Kedua adalah media relations berkenaan dengan pemberian 

informasi atau memberi tanggapan pada media pemberitaan atas 

nama organisasi atau klien.

Tujuan utama dari media relations menurut Iriantara 

(2008:90) adalah meningkatkan kesadaran pada publik, mengubah 

sikap, dan mendorong tindakan

Alat-alat dalam Media Relations

Menurut Hitchins (2003) dalam Theaker (2004:152) alat-alat 

yang digunakan untuk mendukung kesuksesan media relations dalam 

perusahaan, antara lain:

1. News release

Pada dasarnya  news release adalah sebuah dokumen 

sederhana yang berisi informasi jelas dan terus terang, yang akan 

dijadikan para jurnalis sebagai bahan suatu cerita baik tertulis 

maupun untuk siaran. (Theaker,2004:149).

Sesuai dengan penjelasan yang diberikan Theaker dalam 

bukunya, Iriantara (2008:199) dalam bukunya menjelaskan 

tujuan dari siaran pers yang sejalan yaitu sebagai alat untuk 

menyampaikan informasi kepada publik yang tersebar secara 

geografis, sehingga menggunakan media massa untuk membantu 

dalam menyampaikannya.
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2. Press Conference

Berdasarkan penjelasan Iriantara (2008:213-215) Press 

conference atau konferensi pers adalah alat untuk 

menyampaikan informasi baik secara lisan dan tertulis pada para 

wartawan melalui kegiatan yang diorganisasikan oleh organisasi 

itu sendiri. Pada konferensi pers ini biasa wartawan akan 

mengembangkan sendiri pertanyaan untuk mendapat informasi 

lebih mendalam. 

Beberapa hal yang perlu dipersiapan dalam press 

conference ini antara lain:

a. Topik atau tema yang akan disampaikan pada media

b. Menetapkan juru bicara

c. Menyusun tim dengan pembagian tugas yang jelas, ada 

bagian tim untuk menulis materi presentasi, 

mempersiapkan media kit, menyusun daftar undangan, 

konsumsi, dan seterusnya.

d. Menyusun Media kit atau menyiapkan data tertulis 

untuk wartawan.

e. Mempersiapkan materi presentasi

f. Menyusun daftar undangan

g. Menentukan waktu dan tempat

h. Membuat daftar cek untuk kegiatan-kegiatan yang harus 

dilakukan

3. Informal media briefing

Media briefing ini biasa dilakukan untuk menginformasikan 

sesuatu dari organisasi kepada media secara rutin selama 

memiliki nilai berita.

4. Exclusive interview

5. Media Tour

6. Facility visit

7. Online press office

8. Virtual press conference
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9. Photo call

10. Special Event

Special event digunakan untuk mendapatkan pemberitaan 

media yang direncanakan tidak berdasarkan spontanitas, dan 

kesuksesannya diukur berdasarkan seberapa banyak pemberitaan 

yang diperoleh

Dari sembilan alat media relations yang ada Siloam 

menggunakan enam alat media relations yaitu news release, press 

conference, exclusive interview, media tour, facility visit, special 

events.

Penulis selaku peserta magang dalam proses magang ini 

diberi kesempatan untuk menjadi pendukung dalam aktivitas media 

relations yang dilakukan oleh Siloam itu sendiri. Berikut adalah 

tugas yang dilakukan oleh penulis, antara lain:

1. Daily Media Monitoring print and Online

Penulis diminta untuk melakukan monitoring atau 

pemantauan media baik media cetak maupun online. 

Monitoring harian ini dilakukan dengan memantau berita 

terkait beberapa hal yaitu seluruh berita industri kesehatan, 

berita tentang kompetitor, dan berita terkait dengan 

Siloam.

Monitoring untuk media cetak dilakukan setiap pagi 

dan dikumpulkan sebelum jam 12, yang kemudian 

dikumpulkan dalam satu file dan dilaporkan kepada 

pembimbing lapangan terkait berita apa saja yang ada.

Kemudian untuk monitoring online dilakukan 

sepanjang hari dengan terus melakukan pengecekkan di 

media online. Berbeda dengan monitoring media cetak, 

pada media online monitoring lebih difokuskan kepada 

pemberitaan terkait Siloam. Pelaporan dilakukan dengan 

memasukkan tanggal, nama media, dan link berita 
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kedalam tabel di Microsoft excel dan dikirimkan kepada 

email pembimbing lapangan pada pukul 16.30 setiap 

harinya.

Selain terkait dengan media berita, penulis juga 

diminta untuk melakukan monitoring terhadap aktivitas 

Partnership antara beritasatu dengan Siloam, melalui 

pemantauan artikel yang dimuat  di dalam twitter 1health, 

apakah ada artikel  yang menjadikan dokter Siloam 

sebagai narasumber. Artikel dengan narasumber dokter 

Siloam harus dilaporkan penulis dalam bentuk tabel 

microsoft Excel, yang terdiri dari beberapa keterangan 

yaitu tanggal, nama dokter, kode unit rumah Sakit Siloam 

daerah apa, judul, dan Link dari artikel tersebut. 

Monitoring ini akan dikirimkan melalui email kepada 

Naomi Siregar setiap hari Jumat sore jam 16.00.  Hal ini 

bertujuan untuk mengetahui dan memastikan bahwa 

partnership antara beritasatu dengan Siloam melalui 

adanya twitter 1health berjalan dengan lancar dan sesuai 

dengan apa yang menjadi kesepakatan.

2. Menyusun daftar media mainstream baik media cetak, 

maupun media online.

Media mainstream itu sendiri adalah media utama 

yang dijadikan target oleh Siloam dalam melakukan 

pemantauan berita. 

Media cetak yang termasuk antara lain Kompas, 

Media Indonesia, Bisnis Indonesia, Tempo, Jawa Post, 

Jakarta Post, Koran Sindo, Republika, Sinar Harapan, 

Kontan, The Jakarta Globe, Investor Daily, Suara 

Pembaruan, Majalah Gatra, dan Majalah Tempo. 
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Media online yang termasuk media mainstream bagi 

Siloam  antara lain Kompas.com, Detik.com, 

Okezone.com, Antara.com, Beritasatu.com, 

Suarapembaruan.com, Vemale.com. Vivanews.com, 

Metrotvnews.com, sindo.com, republika.co.id, 

Liputan6.com.

Dari media mainstream tersebut penulis diminta 

untuk membuat list lengkap terkait data media seperti 

pemimpin redaksi, sekretaris redaksi, alamat, dan telepon 

redaksi. List ini dimaksudkan untuk mengetahui dengan 

pasti nama pemimpin redaksi dan sekretaris dari media. 

Hal ini  memudahkan tim media nantinya jika ingin 

menghubungi media untuk keperluan tertentu.

3. Penulisan Public Relations

Kemampuan dalam melakukan penulisan tentunya 

juga menjadi salah satu faktor pendukung kesukses dalam 

melaksanakan strategi Corporate Communications. 

Menurut Whitaker, dkk (2004:327) sebelum melakukan 

penulisannya tentunya dilakukan dulu publik dari suatu 

perusahaan yang nantinya akan menerima pesan, 

kemudian setelah itu penulis barulah  mengelola tulisan 

untuk berkomunikasi dengan mereka. Proses penulisan 

dilakukan menggunakan logika. Dimulai dari munculnya 

pemikiran penulisan berdasarkan pemahaman yang jelas 

dan hati-hati dari penulisan dan strategi untuk mencapai 

hal tersebut. Penulisan yang baik dikembangkan melalui 

proses perencanaan. Untuk mencapai tujuan penulisan 

Whitaker, dkk juga mengatakan penulis PR menggunakan 

Planning sheet yang akan membuat penulis untuk berpikir 

dengan hati-hati mengenai apa yang akan ditulis, untuk 
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siapa, mengapa, dan dengan tujuan atau hasil apa yang 

diharapkan. Hal ini akan menjadikan tulisan lebih efektif.

Aktivitas penulisan PR tentunya juga dilakukan 

oleh PT Siloam International Hospitals, Tbk pada divisi 

Corporate Communications. Namun penulisan PR ini 

sebenarnya tidak hanya ada pada divisi Corporate 

Communications, namun juga pada divisi lain yaitu divisi 

yang disebut sebagai tim Commercials yaitu tim yang 

mengerjakan aktivitas pemasaran, dan periklanan. Divisi 

ini adalah bagian yang berbeda divisi Corporate 

Communications itu sendiri, tapi salah satu aktivitasnya 

juga menunjukkan adanya aktivitas penulisan PR. 

Penulisan PR yang  ada di divisi Corporate 

communication juga masih menjadi bagian dari tugas 

Naomi Siregar selaku PR Media dan Event Officer. 

Penulisan yang dilakukan antara lain artikel, hasil laporan 

atau report dari wawancara yang dilakukan kepada pasien 

ataupun pihak lain yang dibutuhkan informasinya, Press 

release, fact sheet, dan juga Questions and Answer (Q&A)

Section. Sedangkan aktivitas penulisan PR yang dilakukan 

oleh divisi Commercial adalah penulisan brosure, artikel 

terkait kesehatan, profil perusahaan, dan juga profil 

fasilitas terbaru yang dimiliki oleh Siloam sebagai contoh 

penulisan terkait fasilitas terbaru Gamma Knife.

Dalam proses magang ini, penulis diberikan 

kesempatan untuk melakukan tugas penulisan PR antara 

lain:

a. Questions and Answer (Q&A) Section

Penulis diminta menyusun daftar pertanyaan dan 

jawaban terkait dengan tema kesehatan dan gaya hidup 

Ibu dan Anak. Penulis menyusun pertanyaan dimulai dari 
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topik kehamilan, menyusui, vaksin untuk anak, kesehatan 

ibu, dan kesehatan anak. 

Daftar pertanyaan dan jawaban yang dibuat 

sebanyak 50 pertanyaan dan jawaban yang diperoleh 

melalui proses pencarian informasi secara online baik dari 

porta berita, website kesehatan yang terpercaya dan 

berkualitas dari segi informasinya, kemudian juga melihat 

sesi tanya jawab yang sering diadakan oleh dokter-dokter 

secara online, dan juga melakukan tanya jawab kepada 

ibu muda disekitar penulis yang baru saja melahirkan 

untuk mencari tahu apa yang mereka ingin ketahui terkait 

kesehatan dirinya dan anak yang baru dilahirkan. Dari 

proses inilah penulis akhirnya dapat menyusun Q&A 

sederhana sebanyak 50 pertanyaan dan jawaban.

b. Penulisan Fact Sheet

Pada kesempatan magang kali ini penulis diberikan 

kesempatan untuk menulis fact sheet. Fact sheet ini 

hampir sama dengan news release, hanya saja lebih berisi 

informasi-informasi yang dibutuhkan untuk mendukung 

suatu kegiatan yang akan diadakan dan lebih ringan 

dalam penulisannya. Namun aspek piramida terbalik 

dalam penulisan tetap dilakukan, yaitu penulis akan 

membuka tulisan dengan menggambarkan situasi 

Kesehatan di Indonesia saat ini, isu apa yang menjadi 

perhatian secara nasional dan didukung dengan fakta, 

kemudian masuk kepada topik utama. Pada kesempatan 

ini topik yang diberikan terkait keberadaan Siloam di 

Yogyakarta, sehingga kemudian alur penulisan bergerak 

masuk untuk membicarakan situasi kesehatan di 

Yogyakarta yang berkaitan dengan situasi di Indonesia 

juga , apa yang menjadi perhatian bagi pemerintah 

provinsi Yogyakarta dan apa saja yang sudah dilakukan 
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oleh pemerintah yang kemudian didukung dengan fakta-

fakta. Akhirnya alur penulisan semakin fokus pada bagian 

akhir terkait dengan untuk apa Siloam hadir di 

yogyakarta, apa peran dan kontribusi Siloam terkait 

dengan situasi yang ada di yogyakarta.

Fact sheet yang dibuat oleh penulis ini digunakan 

untuk mendukung event Pipeline Siloam untuk 

pembukaan rumah sakit di Yogyakarta. Fact sheet ini 

dijadikan sebagai informasi pendukung dan kemungkinan 

juga akan diberikan kepada media sebagai tambahan 

informasi.

Fact sheet yang dibuat oleh penulis juga melalui 

proses seperti yang sudah dijelaskan oleh Whitaker, dkk 

yaitu menggunakan proses penyusunan dengan 

memikirkan apa yang akan ditulis, apa yang jadi fokus 

utama, kepada siapa ditujukan, dan untuk tujuan apa fact 

sheet ini dibuat. Fact Sheet ini ditujukan untuk menjadi 

bahan informasi untuk kelengkapan suatu acara yang 

akan diadakan dan lebih berupaya untuk melakukan 

“pembingkaian” fenomena yang ada dan dikaitkan 

dengan topik khusus yang diminta terkait dengan 

kepentingan perusahaan..

Fact Sheet  yang terkait event pipeline Yogyakarta, 

sehingga  fokus utama dalam fact sheet ini adalah isu 

utama apa yang ada di Indonesia dan di Yogyakarta, dan 

untuk apa Siloam berada di Yogyakarta. Melalui Fact 

Sheet ini diharapkan baik media maupun pembaca 

lainnya dapat memahami mengapa Siloam ada di 

Yogyakarta, dan kontribusi seperti apa yang diberikan 

Siloam terkait isu utama yang ada. Untuk fact sheet ini 

penulis menemukan isu utama yang ada di Indonesia 

yang  juga masih menjadi permasalahan di Yogykakarta 
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adalah Angka Kematian Ibu (AKI) yang masih belum 

dapat ditekan sesuai target yang ingin dicapai. Selain itu 

juga fenomena terkait  penyakit tidak menular yang akan 

mendominasi karena belum baiknya prilaku hidup 

masyarakat Yogyakarta, dan tentunya juga terkait 

komitmen rumah sakit dalam  pemberian  pelayanan yang 

sesuai bagi pasien BPJS kesehatan.

Dua hal diatas adalah tugas penulisan PR yang diberikan 

langsung oleh Naomi Siregar selaku pembimbing kerja magang. 

Namun dalam proses magang ini penulis juga diminta untuk 

berkontribusi dalam penulisan PR di divisi Commercials. Penulisan 

PR yang dilakukan penulisan sebagai tugas tambahan antara lain

a. Copywritter untuk brosur Siloam

Penulis diminta untuk membantu di divisi ini untuk 

melakukan penulisan ulang isi dari brosur Siloam yang 

akan dicetak. Penulis juga diharuskan untuk melakukan 

pengecekkan ulang untuk terms atau istilah-istilah klinis 

yang digunakan, dan juga mengoreksi jika ada 

penggunaan EYD (Ejaan Yang Disempurnakan)  yang 

belum tepat. Judul brosur yang ditulis kembali dan 

dibantu dalam hal pengoreksian oleh penulis antara lain 

“Donor Darah dan Sumsum Tulang, Revisi 2”, “Tes 

Tekanan Darah, Revisi.3”, “Transfusi Darah, Revisi 3”, 

“Tes Kepadatan Tulang, Revisi 3”, “Biopsi dan Aspirasi 

Sumsum Tulang, Revisi 3”, “Suntik Botox, Revisi 3”,  

“Brakiterapi, revisi 2”, “Biopsi Payudara, revisi 2”, 

Breast Lift, revisi 3”.

b. Copywritter untuk Profil rumah sakit Siloam

Penulis diminta untuk membantu menulis ulang 

profil perusahaan yang sudah ada ke dalam microsoft 
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word dengan rapi dan memastikan ejaan dan penulisan 

kata yang ada sudah tepat.

c. Proposal Gamma Knife

Dalam hal ini kontribusi penulis adalah 

menerjemahkan proposal terkait fasilitas baru Siloam 

yaitu Gamma Knife atau pengobatan untuk operasi otak 

tanpa pembedahan kepala yang berbahasa Inggris ke 

dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar baik dalam 

hal ejaan, dan juga penyusunan pola kalimat yang tepat.

Selain kegiatan diatas, penulis juga berkontribusi dalam 

memberikan konten pendukung untuk social media yang dimiliki 

dan dikelola menjadi tanggung jawab Naomi Siregar sebagai PR 

Media Officer. Penuli diminta untuk mencari lebih dari 50 quotes

atau kutipan kalimat terkait dengan tema kesehatan, kehidupan,  

gaya hidup, dan kebahagian. 50 quotes ini digunakan untuk menjadi 

bagian dari isi posting untuk social media baik twitter, dan facebook.

3.3.2 Event Management

Event Management didefinisikan pada Wiley International 

Dictionary of Event Management  sebagai sebuah acara yang 

diselenggarakan oleh perusahaan bertujuan untuk mencapai tujuan 

dan ibjektif yang spesifik seperti menghibur pelanggan, 

memperkenalkan dan mempromosikan produk atau layanan baru, 

atau menyediakan insentif atau pelatihan bagi para karyawan, juga 

aktivitas lainnya. (O’Toole dan Phyllis Mikolaitis, 2002:ix).

Seperti yang dijelaskan oleh O’Toole dan Phyllis Mikolaitis 

(2002:6)  perusahaan menggunakan event salah satunya adalah untuk 

mengkomunikasikan pesan dari perusahaan itu sendiri. Menyadari 

peran penting dari event tersebut maka dapat dikatakan event 

menjadi salah satu alat bagi perusahaan untuk berkomunikasi, dan 

termasuk menjadi bagian dari strategi komunikasi korporat.
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“Event dari perusahaan bisa saja memiliki banyak tujuan 

yang berbeda. Event suatu perusahaan adalah salah satu 

bagian dari keseluruhan strategi komunikasi korporat 

(Corporate Communications). Hal ini merupakan fungsi 

manajemen, dan dapat dijadikan sebagai alat pencapai tujuan 

perusahaan.” (O’Toole dan Phyllis Mikolaitis, 2002:8).

Dalam pengelolaan event penting untuk mengetahui dengan 

jelas apa jenis dari event yang akan dibuat. Berridge (2007:12-13) 

membedakan beberapa jenis dari event, yaitu

1. Business and Corporate Events. Jenis event ini digunakan 

untuk mendukung objektif dari suatu bisnis termasuk 

fungsi manajemen, komunikasi korporat, pelatihan, 

pemasaran, insentif, hubungan karyawan (employee 

relations), dan hubungan dengan pelanggan (customer 

relations).

2. Cause-related and fund raising events. Event ini dibuat 

untuk acara amal atau cause-related group dengan tujuan 

untuk mendapatkan pendapatan, mendukung awareness.

3. Exhibitions, expositions and fairs. Event ini membawa 

pembeli dan penjual, serta orang-orang yang tertarik 

untuk melihat  dan atau menjual produk, servis, dan 

sumber daya lainnya.

4. Entertainment and leisure events. Event ini diadakan satu 

kali atau berperiode, tanpa biaya atau menggunakan tiket 

untuk suatu acara atau pameran dengan  tujuan sebagai 

penghibur.

5. Festivals. Perayaan budaya, baik sekular ataupun terkait 

keagamaan.

6. Government and civic events. Event yang dibuat oleh atau 

untuk partisipan dalam bidang politik, komunitas, atau 

pemerintahan nasional.
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7. Hallmark events. Event signifikan dan atau berperan 

dalam pembentukan citra atau menjamin tingginya 

ketertarikan baik secara nasional maupun internasional.

8. Marketing events. Event yang berorientasi pada penjualan 

untuk memfasiltasi penjual dan pembeli bersama-sama 

atau untuk menciptakan awareness untuk produk atau 

servis.

9. Meeting and cinvention events. Pertemuan orang-orang 

yang bertujuan untuk bertukar infomasi, berdebat, 

diskusi, melakukan konsensus atau menetapakn 

keputusan, edukasi, dan membangun hubungan.

10. Social / life cycle events. Event terbatas berdasarkan 

undangan, untuk perayaan atau memperingati suatu 

perayaan budaya, keagamaan, komunal, sosial.

11. Sport events. Para penonton atau partisipan acara terlibat 

dalam aktivitas rekreasi atau aktivitas olahraga.

Selain mengetahui jenis, hal lain yang perlu diketahui dari 

sebuah event adalah bagaimana proses dalam penyusunan event. 

Dalam O’Toole dan Phyllis Mikolaitis (2002:17-19) dijelaskan 

secara sederhana pergerakkan dalam penyusunan event, yaitu

1. Tahap I:  Konsep

Dalam tahap awal ini yang perlu diperhatikan adalah 

konsep dari sebuah event. Pertanyaan yang perlu dijawab 

pertama kali dalam penyusunan konsep adalah “is it 

feasible?”atau dengan kata lain apakah konsep dari event 

ini dapat mungkin untuk diselenggarakan.

Pada konsep ini juga terdapat siklus penyusunan event, 

yang merupakan perkembangan tahapan untuk 

perencanaan dan implementasi.
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Gambar 3.1 Siklus Tahapan Corporate Event

Sumber: O’Toole dan Phyllis Mikolaitis (2002:18)

2. Tahap II: Planning

Setelah konsep telah tersusun dan terlihat mungkin untuk 

dilakukan maka perencanaan atau planning dapat dimulai. 

Dalam tahap perencanaan event sangat mungkin adanya 

resiko yang harus dihadapi dan juga peluang yang ada. 

Resiko dan atau peluang ini nantinya dapat memodifikasi 

konsep yang sebelumnya sudah dibuat. Dalam tahap 

perencanaan ini beberapa aspek lain sudah dapat 

diimplementasikan selama proses perencanaan berjalan, 

sebagai contoh aspek untuk mempromosikan event dapat 

dilakukakan sejak awal.  Pada gambar life cycle dari 

event yang menunjukkan area cost, content, dan risk  

harus selalu dikelola.
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3. Tahap III: Implementasi

Implementasi adalah tahapan dimana seluruh apa yang 

sudah direncanakan dilakukan hingga akhirnya sampai 

pada hari event itu sendiri.

PT Siloam International Hospitals, Tbk tentunya juga 

melakukan berbagai event untuk mendukung penyampaian pesan 

perusahaan atau cara berkomunikasi kepada stakeholders. Seperti 

yang sudah dijelaskan oleh Berridge dalam bukunya terkait jenis 

event yang dilakukan, maka Siloam melakukan event dengan jenis 

Bussiness and Corporate Events yaitu event yang dilakukan untuk 

mendukung segala aktivitas bisnis, komunikasi perusahaan, dan 

fungsi manajemen lainnya.

Siloam juga menyusun event dengan  melalui proses tahapan 

seperti yang sudah dijelaskan tersebut yaitu berawal dari penysunan 

konsep, kemudian perencanaan, dan implementasi. Penyusunan 

konsep akan dibicarakan secara bersama dalam tim divisi Corporate 

Communications dan juga divisi lain yang terkait dengan event yang 

akan diadakan untuk menyusun akan seperti apa event yang 

dilakukan. Selain itu juga tim akan selalu melakukan riset terlebih 

dahulu. Tentunya riset ini berguna untuk memfokuskan tujuan event 

dan melihat kondisi yang ada. Setelah konsep yang ada maka tim 

akan mulai melakukan penyusunan apa saja yang perlu dilakukan. 

Perencanaan akan diawali dengan penyusunan objektif dari suatu 

event itu sendiri dan diikuti langkah-langkah dan hal apa saja yang 

perlu dipersiapkan, hingga akhirnya pelaksanaan event itu sendiri.

Dalam kesempatan magang kali ini, penulis diberikan 

kesempatan untuk berkontribusi pada tahap awal perencanaan untuk 

event pipeline. Event Pipeline adalah suatu acara yang dibuat khusus 

oleh Siloam terkait dengan pembangunan atau pengadaan rumah 

sakit baru mulai dari tahap awal groundbreaking hingga nantinya 

grand launching. Penulis terlibat untuk penyusunan perencanaan 
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event Pipeline  launching rumah sakit Siloam di Yogyakarta dan 

Medan. Dalam hal ini penulis diminta untuk melakukan beberapa 

hal:

1. Riset

Penulis diminta melakukan riset sederhana menggunakan 

media online dan cetak terkait informasi kesehatan di 

Yogyakarta dan Medan. Bagaimana situasi dan kondisi 

yang ada. Apa saja yang menjadi permasalahan utama di 

dua provinsi ini. Penulis menggunakan media online 

dengan membuka website pemerintah khusus dinas 

kesehatan  provinsi baik Yogyakarta dan juga Medan untuk 

mencari informasi terkait situasi kesehatan dan kebijakan 

kesehatan baik untuk Yogyakarta ataupun Medan. Penulis 

juga mencari informasi melalui porta berita online terkait 

dua provinsi ini.

2. Menentukan Objektif

Penulis diberi kesempatan untuk menentukan objektif 

Siloam terkait event Pipeline Medan. Setelah melakukan 

riset dan mencari tahu apa permasalahan utama dan juga 

kebutuhan masyarakat Medan, maka penulis membuat 

beberapa kemungkinan yang dapat dijadikan objektif atau 

fokus utama bagi Siloam untuk Medan. Penulis tidak 

membuat objektif bagi event pipeline Yogyakarta, karena 

tim sudah terlebih dahulu merumuskan objektif dari 

sebelum penulis masuk dalam waktu magang ini.

3. Menyusun Daftar Undangan

Penuli diberi kesempatan untuk menyusun daftar undangan 

dengan informasi lengkap mulai dari nama, Jabatan, alamat 

lengkap dan telepon serta fax. List undangan ini disusun 

untuk event pipeline Yogyakarta dan juga untuk Medan. 

Penyusunan daftar undangan ini dibedakan menjadi 

beberapa kategori yaitu Pemerinta provinsi, pemerintah 
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kota, kementrian kesehatan Nasional Republik Indonesia, 

daftar pemimpin puskesmas disekitar Rumah sakit Siloam 

Yogyakarta atau Medan berada, anggota Ikatan Dokter 

Indonesia (IDI), anggota PERSI (Persatuan Rumah Sakit 

Indonesia) baik untuk Medan ataupun Yogyakarta, 

kemudian daftar  pemimpin organisasi pengusaha yang ada 

di Medan ataupun Yogyakarta, kemudian data pemimpin 

untuk Bank Daerah yang ada di Yogyakarta ataupun 

Medan. Terakhir adalah daftar media cetak dan online 

khusus daerah Medan dan juga Yogyakarta.

4. Menyusun daftar hotel

Penulis diberikan tugas tambahan untuk mencari hotel-

hotel dengan alamat, nomor telepon, dan juga nama dari 

General Manager untuk setiap hotel yang ada di Medan. 

Hal ini bertujuan untuk nantinya memudahkan jika Siloam 

akan mengadakan acara lainnya di Medan dan 

membutuhkan tempat selain rumah sakit Siloam yang ada 

di Medan itu sendiri.

5. Menyusun Fact Sheet untuk Pipeline Yogyakarta

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya di bagian Media 

relations, Fact sheet yang dibuat oleh penulis ini nantinya 

setelah melalui proses revisi dan sebagainya akan dijadikan 

sebagai sumber informasi tertulis untuk mendukung event 

pipeline yang akan diselenggarakan.

6. Research Event Jabodetabek 2015 

Selain terkait dengan event Pipeline yang ada, penulis juga 

diminta untuk melakukan riset terkait event apa saja yang 

ada di jabodetabek selama tahun 2015 tepatnya dimulai 

dari bulan April hingga Desember 2015. Hal ini bertujuan 

untuk memudahkan tim untuk melihat apakah ada event 

yang dapat dijadikan kesempatan untuk melakukan kerja 

sama. Dengan melihat event yang ada nantinya tim melihat 
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apakah Siloam dapat ikut terlibat seperti untuk sponsorship 

atau partnership di event tersebut. Penulis mendata seluruh 

event yang ada tanpa kategori tertentu, yang dibuat oleh 

para event organizer ternama. Data yang ada terkait nama 

event, tanggal event, penyelenggara atau organizer, lokasi, 

partisipan, sponsorship dan partnership yang sudah ada, 

tema event.

Aktivitas media relations..., Meishiana Tirtana, FIKOM UMN, 2015




