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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kondisi ekonomi masyarakat Indonesia yang terus membaik serta 

peningkatan daya beli masyarakat mendukung perkembangan industri 

penerbangan di Indonesia. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 

mencatat peningkatan jumlah masyarakat kelas menengah dari 37 persen 

tahun 2004 menjadi 56,7 persen dari total penduduk di Indonesia pada 2013. 

Kelas menengah merupakan kelompok masyarakat yang membelanjakan 

uang per harinya dengan kisaran dua dollar AS hingga 20 dollar AS 

(http://www.antaranews.com/berita/429636/populasi-kelas-menengah-

indonesia-meningkat-tajam, diakses pada tanggal 6 Oktober 2014). Selain itu, 

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah  penumpang angkutan udara 

sepanjang 2013 untuk rute domestik dan internasional mencapai 68,7 juta, 

naik dari 2012 yang sebanyak 66,4 juta 

(http://bisnis.liputan6.com/read/816784/687-juta-orang-terbang-sepanjang-

2013, diakses pada tanggal 6 Oktober 2014).  

Industri penerbangan memegang peranan penting mengetahui 

Indonesia merupakan negara kepulauan. Transportasi udara menjadi 

penghubung antara seluruh penduduk di Indonesia. Hal ini menunjukkan 

bahwa semakin luas pasar yang diraih, semakin banyak peluang, tantangan 

dan persoalan yang dihadapi industri penerbangan. Tantangan berupa 

persaingan antar industri penerbangan semakin kompetitif yang mana banyak 

maskapai penerbangan baru muncul seperti Batik Air dan Nam Air. Menurut 

Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional Indonesia (INACA), persoalan 

yang dihadapi seperti beban biaya operasional yang mana empat faktor biaya 

terpengaruh dollar adalah biaya avtur, listing, insurance , dan maintenance 

pesawat; Bea masuk suku cadang dikenakan biaya sebesar 2.5 hingga 12 

persen dengan kondisi kebutuhan suku cadang sangat cepat dan jika suku 
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cadang lama keluar di bea cukai maka pesawat tidak bisa terbang. Hal ini 

menimbulkan kerugian bagi maskapai penerbangan 

(http://sinarharapan.co/index.php/news/read/140906198/maskapai-nasional-

terancam-terpuruk.html, diakses pada tanggal 6 Oktober 2014). 

Efesiensi waktu, keselamatan serta harga tiket pesawat yang 

terjangkau menyebabkan meningkatknya permintaan pasar terhadap jasa 

maskapai penerbangan. Melihat banyaknya pangsa pasar di Indonesia, 

maskapai penerbangan membagi dua kategori pelayanan yaitu full service 

dan low cost carrier (LCC). Full service ditujukan untuk pelanggan yang 

membutuhkan additional service yang merupakan nilai tambah dari main 

service yang ditawarkan, sedangkan low cost carrier (LCC) ditujukan untuk 

pelanggan yang hanya membutuhkan main service tanpa additional service. 

Pelayanan full service menyasar masyarakat menengah atas, sedangkan low 

cost carrier ditujukan untuk masyarakat menengah bawah. PT Garuda 

Indonesia Tbk sebagai salah satu maskapai terbaik di Indonesia memberikan 

pelayanan full service. Melihat pertumbuhan masyarakat kelas menengah 

semakin meningkat, PT Garuda Indonesia Tbk membuat strategi bisnis 

dengan mendirikan anak perusahaan yaitu PT Citilink Indonesia yang 

berorientasi menyasar masyarakat menengah bawah. Dengan adanya strategi 

bisnis ini, diharapkan PT Garuda Indonesia Tbk dan PT Citilink Indonesia 

dapat saling sinergi untuk meraih pangsa pasar di Indonesia. 

PT Citilink Indonesia, konsep dinamis dari PT Garuda Indonesia 

Tbk merupakan maskapai penerbangan berbiaya murah (LCC) yang telah 

memiliki Air Operation Certificate (AOC) sejak 2012. Saat ini, PT Citilink 

Indonesia fokus dalam mengembangkan bisnis ke nusantara dan 

berkomitmen menambah 10 unit pesawat Airbus A320 setiap tahunnya. 

Dalam perkembangan bisnis selalu dilandasi adanya hubungan 

baik dengan stakeholders (internal dan eksternal). Hubungan baik dengan 

internal adalah menciptakan satu kesatuan antar divisi dalam mendukung 

perusahaan mencapai tujuan, dan memiliki pola komunikasi yang baik 

dengan top management. Sedangkan hubungan baik dengan eksternal 

(konsumen, regulator, pemerintah, media massa) adalah menciptakan niat 

Aktivitas public relations..., Cynthia Eka, FIKOM UMN, 2015

http://sinarharapan.co/index.php/news/read/140906198/maskapai-nasional-terancam-terpuruk.html
http://sinarharapan.co/index.php/news/read/140906198/maskapai-nasional-terancam-terpuruk.html


3 

 

baik atau goodwill, dan saling pengertian untuk menjaga citra dan reputasi 

perusahaan. 

PT Citilink Indonesia perlu membangun hubungan baik dengan 

stakeholders internal dan eksternal yang memiliki peran penting dalam 

membangun eksistensi atau keberadaan perusahaan. Tanpa eksistensi, maka 

perusahaan memiliki citra dan reputasi buruk. Hubungan baik diciptakan 

bukan untuk keuntungan jangka pendek, melainkan jangka panjang, yang 

mana secara bertahap akan tercipta reputasi yang diharapkan dari komunikasi 

dua arah dan aktivitas konsisten yang dilakukan perusahaan. 

Menyadari hal tersebut, PT Citilink Indonesia membentuk 

Corporate Communications dalam jajaran manajemennya. Divisi Corporate 

Communications PT Citilink Indonesia berdiri sejak Maret 2014, mengikuti 

induk perusahaannya, PT Garuda Indonesia Tbk yang lebih dulu memiliki 

divisi Corporate Communications. Corporate Communications PT Citilink 

Indonesia berperan sebagai pihak yang menciptakan dan menjaga komunikasi 

internal dan eksternal perusahaan dalam rangka membangun citra dan 

reputasi yang baik serta mencapai tujuan perusahaan. 

Menurut Cornelissen (2008:76) Corporate Image adalah gambaran 

langsung bahwa audiences memiliki sebuah organisasi. Sedangkan, 

Corporate Reputation adalah biasanya berkembang dari waktu ke waktu, 

dampak dari kinerja yang konsisten, diperkuat oleh komunikasi yang efektif, 

sedangkan citra dapat dibentuk melalui program komunikasi. PT Citilink 

Indonesia memposisikan dirinya sebagai maskapai penerbangan yang 

mengusung Simple, On time, Convenience. Ketiga hal tersebut menjadi nilai 

tambah bagi Corporate Communications dalam membangun citra dan 

reputasi perusahaan. 

Argenti (2007:66-68) identitas perusahaan adalah manifestasi 

visual realitas perusahaan yang disampaikan melalui nama, logo, motto, 

produk, layanan, bangunan, alat tulis, seragam, dan seluruh wujud nyata yang 

diciptakan perusahaan dan dikomunikasikan ke berbagai stakeholders. 

Membangun identitas adalah bagian dari manajemen reputasi yang mana 

perusahaan dapat sepenuhnya kontrol. Identitas perusahaan didalamnya 
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termasuk visi perusahaan, corporate branding, self-presentation yang 

konsisten. 

Citra merupakan refleksi dari identitas perusahaan. Perusahaan 

dapat memiliki berbagai citra tergantung dari sudut pandang stakeholders. 

Public Relations berperan penting dalam membangun citra dan reputasi 

perusahaan. Menurut Broom (2009:25), Public Relations adalah fungsi 

manajemen yang membangun dan menjaga hubungan saling menguntungkan 

antara organisasi dan publiknya yang dapat menentukan kesuksesan dan 

kegagalan suatu organisasi tersebut. Menurut Chartered Institute of Public 

Relations dalam Harrison (2000:2), Public Relations adalah mengenai 

reputasi – hasil dari apa yang anda lakukan, apa yang anda katakan, dan apa 

yang orang lain katakan tentang anda. 

Kegiatan Corporate Communications PT Citilink Indonesia 

menjadi penting karena perusahaan memiliki lebih dari 1000 karyawan, 

konsumen yang beragam, bisnis yang sedang berkembang dan menargetkan 

tahun 2015 untuk melakukan Initial Public Offering (IPO). Kegiatan 

Corporate Communications PT Citilink Indonesia juga semakin strategis 

ditandai dengan posisi Corporate Communications dibawahi langsung oleh 

President & CEO  PT Citilink Indonesia. 

Cornelissen (2008:5) mendefinisikan Corporate Communications 

adalah fungsi manajemen yang menawarkan kerangka kerja untuk koordinasi 

yang efektif dari semua komunikasi internal dan eksternal dengan tujuan 

keseluruhan membangun dan mempertahankan reputasi yang baik dengan 

kelompok pemangku kepentingan dimana organisasi bergantung. 

Corporate Communications PT Citilink Indonesia membagi dua 

area fungsi melingkupi media relations dan internal communication. 

Menurut Swann (2010: 78) Media Relations adalah salah satu tugas praktisi 

Public Relations yang hasilnya dilihat oleh massa, dapat meningkatkan 

kesadaran dan membantu membentuk opini publik tentang organisasi dan 

misinya. Media Relations digambarkan sebagai hubungan praktisi dengan 

editor, reporter media massa yang berfungsi sebagai channel komunikasi 

langsung dengan stakeholders perusahaan. Sedangkan, Internal 
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Communication didefinisikan sebagai komunikasi dengan karyawan internal 

dalam perusahaan. 

Mengetahui hal tersebut, penulis tertarik untuk mempelajari dan 

mengetahui aktivitas Public Relations dalam divisi Corporate 

Communications PT Citilink Indonesia untuk membangun citra dan reputasi, 

mendukung aktivitas top management demi mencapai tujuan dan 

kelangsungan bisnis perusahaan. 

 

1.2 Tujuan Kerja Magang 

Kerja magang adalah aktivitas wajib bagi mahasiswa untuk 

mengaplikasikan teori-teori yang  telah didapatkan dalam perkuliahan serta 

proses untuk memahami praktik dunia kerja. Tujuan diadakannya praktik 

kerja lapangan adalah: 

1. Mengetahui aktivitas Public Relations dalam pengelolaan media relations 

dan internal communication di PT Citilink Indonesia. 

2. Mengetahui kegiatan pengelolaan event dan issue & crisis di PT Citilink 

Indonesia. 

 

1.3 Waktu Dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang 

Kegiatan praktik kerja magang dilakukan selama tiga bulan 

terhitung mulai Senin, 3 Juni 2014 sampai Rabu, 1 Oktober 2014. Mahasiswa 

kerja magang diwajibkan mengikuti waktu dan prosedur pelaksanaan kerja 

magang yang telah ditetapkan perusahaan. Adapun waktu yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan adalah sebagai berikut: 

Masuk Kerja: Pukul 08.00 WIB 

Selesai Kerja: Pukul 17.00 WIB 

Total keseluruhan waktu aktivitas kerja adalah sembilan jam kerja. 

Selama bulan Ramadhan berlangsung, perusahaan menetapkan 

kebijakan waktu kerja karyawan yaitu: 

Masuk Kerja: Pukul 07.00 WIB 
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Selesai Kerja: Pukul 15.00 WIB 

Total keseluruhan waktu aktivitas kerja adalah tujuh jam kerja. Penulis 

melakukan kerja magang pada hari Senin sampai Jumat. 

Selama kerja magang, penulis ditempatkan di divisi Corporate 

Communications. Pembagian kerja magang diatur oleh Panji Pratama selaku 

Media Relation Officer PT Citilink Indonesia 

Prosedur yang dijalani untuk melakukan praktik kerja magang di 

PT Citilink Indonesia adalah sebagai berikut: 

1. Proses Pengajuan Kerja Magang 

a. Mahasiswa mendaftarkan diri melalui pihak internal perusahaan 

(Corporate Communications) dengan menyertakan Curriculum vitae, 

transkrip nilai, dan surat pengantar kerja magang dari kampus. 

b. Mahasiswa diterima untuk melakukan praktik kerja magang di PT 

Citilink Indonesia melalui interview dengan VP Corporate 

Communications PT Citilink Indonesia 

2. Proses Praktik Kerja Magang 

a. Mahasiswa melakukan praktik kerja magang dalam divisi Corporate 

Communications selama tiga bulan, terhitung dari Juni sampai Oktober 

2014. 

3. Proses Pembuatan Laporan 

a. Setelah praktik kerja magang selesai, mahasiswa bertanggung jawab 

dalam pembuatan laporan praktik kerja magang, berkoordinasi 

dengan dosen pembimbing kerja magang. 

b. Laporan praktik kerja magang selanjutnya akan 

dipertanggungjawabkan dalam sidang magang, dan hasilnya 

diserahkan kepada Corporate Communications PT Citilink Indonesia 
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