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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

Praktik kerja magang dilakukan di PT Citilink Indonesia. 

Penempatan kerja lapangan disesuaikan dengan program studi mahasiswa 

yaitu Fakultas Ilmu Komunikasi dengan konsentrasi Public Relations, maka 

penulis ditempatkan pada divisi Corporate Communications dibawah 

pimpinan Benny S. Butarbutar selaku Vice President Corporate 

Communications PT Citilink Indonesia. Praktik kerja magang di lapangan 

dibimbing oleh Panji Pratama selaku Media Relation Officer PT Citilink 

Indonesia. 

Selama menjadi bagian dari tim Corporate Communications PT 

Citilink Indonesia, penulis mendapatkan kesempatan untuk mempelajari dan 

mengelola media relations, internal communication, event management, dan 

crisis management. 

Dalam pelaksanaan pekerjaan, penulis diberikan arahan oleh 

pembimbing lapangan. Mulai dari briefing terhadap pekerjaan yang dilakukan 

hingga proses pelaksanaan pekerjaan. Setiap tugas lapangan yang diberikan, 

pengerjaannya tidak selalu didampingi oleh pembimbing. Ada beberapa tugas 

yang dilakukan secara mandiri namun tetap berkoordinasi dengan 

pembimbing. Hal ini dilakukan untuk melatih tanggung jawab dan 

kepercayaan yang diberikan dalam menjalankan kegiatan Corporate 

Communications.  

 

 

3.2 Tugas yang Dilakukan 

Secara garis besar, pekerjaan yang dilakukan Corporate 

Communications PT Citilink Indonesia adalah 

1. Media Relations 

2. Internal Communications 
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3. Event Management 

4. Issue & Crisis Management 

Tugas yang diberikan pembimbing lapangan bervariasi. Seluruh 

tugas tersebut membutuhkan inisiatif, ketelitian, dan koordinasi yang baik. 

Demi kelancaran pekerjaan, penulis tidak segan-segan untuk selalu 

berkonsultasi dengan pembimbing lapangan agar hasilnya dapat sesuai dengan 

yang diharapkan dan membawa manfaat bagi perusahaan. 

Berikut adalah uraian pekerjaan terkait dengan Corporate 

Communications yang telah dilakukan selama praktik kerja magang di PT 

Citilink Indonesia. 

 

Tabel 3.2.1 Pekerjaan Mengelola Media Relations yang Dilakukan 

Mengelola Media Relations 

Minggu 

Ke- 
Jenis Pekerjaan Yang Dilakukan Mahasiswa 

3 

 Media visit: berkunjung ke Republika yang berlangsung pada 24 

Juni 2014.  

 Membuat summary hasil media visit ke Republika. 

 Media visit: berkunjung ke TV One yang berlangsung pada 25 juni 

2014. 

 Mendampingi CEO PT Citilink Indonesia, Arif Wibowo 

wawancara dengan media Kontan pada 26 Juni 2014. 

 Membuat transkrip wawancara CEO PT Citilink Indonesia dengan 

media Kontan. 

 Meng-handle rekan-rekan media dalam acara perjanjian kerjasama 

“Corporate Channel” antara PT Citilink Indonesia dengan 

Koperasi Pegawai Bank Indonesia (KOPEBI) yang dilaksanakan 

pada 27 Juni 2014 di Bank Indonesia. 

 Membagikan press release dan goodybag kepada rekan-rekan 

media setelah konferensi pers kerjasama PT Citilink Indonesia dan 
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KOPEBI selesai. 

4 

 Media monitoring: media cetak dan online edisi 27 Juni – 30 Juni 

2014. Khususnya terkait penandatanganan perjanjian kerjasama 

“Corporate Channel” antara Citilink dengan Koperasi Pegawai 

Bank Indonesia (KOPEBI). 

 Menghubungi rekan-rekan media untuk hadir dalam acara buka 

puasa bersama yang dilaksanakan pada 4 Juli 2014. 

 Belanja perlengkapan (properti dan doorprize) untuk acara buka 

puasa bersama. 

 Mempersiapkan goodybag untuk acara buka puasa bersama rekan-

rekan media. 

 Meng-handle rekan-rekan media pada saat acara buka puasa 

bersama. 

 Membagikan goodybag kepada rekan-rekan media setelah acara 

buka puasa bersama selesai. 

 Melengkapi database media dari daftar hadir buka puasa bersama 

rekan-rekan media. 

5 

 Media monitoring: media cetak dan online edisi 4 Juli – 7 Juli 

2014. Khususnya terkait perkembangan bisnis PT Citilink 

Indonesia terbaru dalam acara buka puasa bersama rekan-rekan 

media massa. 

7 

 Media monitoring: media cetak dan online edisi 25 Juli 2014. 

Khususnya terkait Citilink bekerjasama dengan Indomaret 

menerbangkan 200 pemudik ke sejumlah kota di Pulau Jawa. 

 Media listing: undangan media untuk acara kerjasama PT Citilink 

Indonesia dengan Indomaret dalam menerbangkan 200 pemudik ke 

sejumlah kota di Pulau Jawa yang berlangsung pada 25 Juli 2014 

di Bandara Halim Perdanakusuma. 

 Menghubungi rekan-rekan media untuk menghadiri dan meliput 

jumpa pers kerjasama PT Citilink Indonesia dengan Indomaret. 

 Belanja perlengkapan goodybag untuk acara kerjasama PT Citilink 
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Indonesia dengan Indomaret. 

 Meng-handle rekan-rekan media dalam jumpa pers kerjasama PT 

Citilink Indonesia dengan Indomaret. 

 Membagikan press release dan goodybag kepada rekan-rekan 

media setelah konferensi pers kerjasama PT Citilink Indonesia 

dengan Indomaret selesai. 

 Melengkapi database media dari daftar hadir acara kerjasama PT 

Citilink Indonesia dengan Indomaret. 

9 

 Mencari data jumlah penumpang angkut lebaran H-7 hingga H+7 

untuk bahan press release. 

 Membuat press release – Citilink Terbangkan 121.510 Penumpang 

Selama Lebaran. 

10 

 Media monitoring: media cetak dan online edisi 8 Agustus – 11 

Agustus 2014. Khususnya terkait Citilink menerbangkan 121.510 

penumpang selama musim angkutan lebaran (H-7 hingga H+7). 

 Summary media monitoring PT Citilink Indonesia periode Januari 

hingga Juli 2014. 

 Media visit: berkunjung ke Liputan6.com dan SCTV yang 

berlangsung pada 14 Agustus 2014. 

 Membuat summary hasil media visit ke Liputan6.com dan SCTV. 

11 

 Summary media monitoring PT Citilink Indonesia periode Januari 

hingga Juli 2014. 

 Media listing: undangan media untuk media trip ke Bali sebagai 

bagian dari program kerjasama dengan Best Western Indonesia. 

 Blasting surat undangan melalui email ke rekan-rekan media untuk 

media trip ke Bali yang dilaksanakan pada 30 dan 31 Agustus 

2014. 

 Menghubungi rekan-rekan media untuk konfirmasi mengikuti 

media trip ke Bali. 

 Desktop Searching mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

pariwisata Bali  materi talkshow media trip Bali. 
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 Meng-handle rekan-rekan media selama perjalanan dari 

keberangkatan hingga kepulangan. 

 Melengkapi database media dari daftar hadir media trip ke Bali. 

12 

 Media monitoring: media cetak dan online edisi 26 Agustus – 28 

Agustus 2014. Khususnya terkait Citilink memberikan bantuan 

sumbangan sebesar Rp 1,1 Miliar kepada Palang Merah Indonesia. 

 Media monitoring: media cetak dan online edisi 28 Agustus – 29 

Agustus 2014. Khususnya terkait akan diselenggarakannya 

kembali Citilink Journalist Award tahun 2014. 

 Media listing: undangan media untuk acara PT Citilink Indonesia 

memberikan bantuan sumbangan kepada Palang Merah Indonesia 

(PMI) yang dilaksanakan pada 26 Agustus 2014. 

 Blasting surat undangan melalui email ke rekan-rekan media untuk 

acara PT Citilink Indonesia memberikan bantuan sumbangan 

kepada PMI yang dilaksanakan pada 30 – 31 Agustus 2014. 

 Menghubungi rekan-rekan media untuk menghadiri dan meliput 

jumpa pers penyerahan bantuan PT Citilink Indonesia untuk PMI. 

 Mempersiapkan goodybag untuk acara penyerahan bantuan PT 

Citilink Indonesia untuk PMI. 

 Blasting press release – Penumpang Citilink Sumbang 1,1 Miliar 

untuk PMI. 

 Melengkapi database media dari daftar hadir acara penyerahan 

bantuan PT Citilink Indonesia untuk PMI. 

 Media listing: undangan media untuk acara jumpa pers Citilink 

Journalist Award (CJA) 2014 yang dilaksanakan pada 28 Agustus 

2014 di D’Core Restaurant. 

 Menghubungi rekan-rekan media untuk menghadiri dan meliput 

jumpa pers Citilink Journalist Award 2014. 

 Meng-handle rekan-rekan media dalam jumpa pers Citilink 

Journalist Award 2014. 

 Membagikan press release dan goodybag kepada rekan-rekan 
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media setelah konferensi pers Citilink Journalist Award 2014 

selesai. 

13 

 Media monitoring: media cetak dan online edisi 30 Agustus – 1 

September 2014. Khususnya terkait kerjasama PT Citilink 

Indonesia dengan Best Western. 

 Media listing: undangan media untuk acara jumpa pers INACA 

terkait harapan terhadap pemerintahan baru dalam tantangan dunia 

penerbangan jelang Asian Open Sky policy 2015 yang 

dilaksanakan pada 5 September 2014 di White Sky Aviation. 

 Menghubungi rekan-rekan media untuk menghadiri dan meliput 

jumpa pers INACA. 

 Meng-handle rekan-rekan media dalam jumpa pers INACA. 

14 

 Menghubungi rekan-rekan media untuk menghadiri dan meliput 

jumpa pers kerjasama PT Citilink Indonesia dengan Ikiosk yang 

dilaksanakan pada 1 Oktober 2014 di Demang Restaurant. 

 Meng-handle rekan-rekan media dalam jumpa pers kerjasama PT 

Citilink Indonesia dengan Ikiosk. 

 Membagikan press release dan goodybag kepada rekan-rekan 

media setelah konferensi pers selesai. 

 

Tabel 3.2.2 Pengelolaan Internal Communication 

Mengelola Internal Communication 

Minggu 

Ke- 
Pekerjaan yang Dilakukan Mahasiswa 

1  Membuat konsep rubrik In House Magazine PT Citilink Indonesia. 

4 
 Rapat dengan media Tempo untuk kerjasama dalam pembuatan In 

House Magazine PT Citilink Indonesia. 

5 
 Rapat dengan media SWA untuk kerjasama dalam pembuatan In 

House Magazine PT Citilink Indonesia. 

6  Nonton bareng (nobar) final piala dunia 2014 di kantor pusat PT 
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Citilink Indonesia bersama internal. 

 Mengikuti acara buka puasa bersama dengan 200 anak yatim piatu 

di Garuda Maintenance Facility (GMF). 

 Menulis berita mengenai acara buka puasa bersama dengan anak 

yatim piatu. 

9 
 Membuat power point In House Magazine untuk dipresentasikan 

dalam rapat BOD. 

10 
 Mengikuti acara halal bihalal internal di kantor pusat PT Citilink 

Indonesia. 

13 

 Rapat final penunjukan vendor In House Magazine dengan media 

SWA. 

 Rapat redaksi dalam membahas rubrikasi majalah internal. 

17  Membuat rubrikasi penawaran media dalam hal pemasangan iklan. 

 

Tabel 3.2.3 Event Management 

Event Management 

Minggu 

Ke- 
Pekerjaan yang Dilakukan Mahasiswa 

9  Rapat awal Citilink Journalist Award 2014 mengenai konsep. 

10 

 Rapat kedua Citilink Journalist Award 2014 mengenai 

pembentukan panitia pelaksana dan budget. 

 Menghubungi Djakarta Theatre untuk  venue Citilink Journalist 

Award 2014. 

11 
 Survey venue ke Djakarta Theatre untuk acara Citilink Journalist 

Award 2014. 

12 

 Rapat perdana pembentukan panitia seleksi untuk Citilink 

Journalist Award 2014. 

 Membuat timeline tahap awal hingga tahap akhir Citilink Journalist 

Award 2014. 

15  Membuat Term Of Reference Citilink Journalist Award 2014. 
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 Media listing: alamat redaksi media massa daerah untuk 

pengiriman surat dan poster ajakan mengikuti Citilink Journalist 

Award 2014. 

 

Tabel 3.2.4 Issue and Crisis Management 

Issue and Crisis Management 

Minggu 

Ke- 
Pekerjaan yang Dilakukan Mahasiswa 

9 
 Membuat surat pernyataan damai terkait surat pembaca 

Kompas.com atas komplain Eka Rahmawati. 

 

3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

3.3.1 Mengelola Media Relations 

Menurut Cornelissen (2008:184) teknik yang dapat 

digunakan dalam mengelola media relations adalah press release, 

press conference, interviews, media monitoring and research. 

Menurut Iriantara (2008:62) media monitoring merupakan 

bentuk kontrol dan pengumpulan informasi mengenai tahapan 

pencapaian tujuan sebuah program atau kegiatan. PT Citilink 

Indonesia bekerja sama dengan agency Binokular dalam menyediakan 

jasa media monitoring. Media monitoring dapat diakses melalui situs 

citilink.binokular.net. Melalui situs tersebut, berita-berita dari media 

cetak, media online maupun media elektronik mengenai industri 

penerbangan, korporasi, dan kompetitor dapat terpantau sesuai dengan 

kepentingan perusahaan, serta tone berita, advertising value, news 

value dari setiap pemberitaan sudah dianalisa. Media monitoring 

difokuskan pada pemberitaan terkait dengan industri penerbangan, 

terutama berita mengenai PT Citilink Indonesia. Dalam media 

monitoring, penulis hanya memantau isi pemberitaan di media massa 
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terkait aktivitas perusahaan yaitu event dan konferensi pers yang 

diadakan. 

Selain penulis memantau hasil pemberitaan di media massa, 

penulis juga membuat summary media monitoring. Hasil dari summary 

media monitoring guna mengetahui jumlah pemberitaan PT Citilink 

Indonesia selama bulan Januari 2014 hingga Juli 2014 (satu semester) 

dan sebagai laporan kinerja media relations PT Citilink Indonesia 

kepada Board Of Director. Namun untuk bulan April, penulis tidak 

menghitung karena pada bulan tersebut terjadi pergantian agency 

sehingga untuk berita bulan April tidak direkap secara keseluruhan. 

Penulis membuat summary media monitoring berdasarkan laporan 

Binokular per bulan. Adapun hasil summary media monitoring yaitu 

jumlah berita positif, berita negatif, berita netral, dan berita foto PT 

Citilink Indonesia per-hari, per-minggu, per-bulan, dan per-satu 

semester. Total pemberitaan PT Citilink Indonesia selama satu 

semester sebanyak 1937 berita dengan komposisi 1010 berita positif, 

67 berita negatif, 802 berita netral, dan 58 berita foto. 

Media monitoring yang dilakukan PT Citilink Indonesia 

dalam bentuk pengumpulan informasi telah mencakup media cetak, 

media online, dan media elektronik. Media monitoring PT Citilink 

Indonesia lebih banyak digunakan untuk memantau hasil pemberitaan 

dari penyebaran press release maupun event yang telah diadakan. 

Untuk pemberitaan mengenai kompetitor dan industri penerbangan 

hanya dimanfaatkan sebagai informasi. 

Aktivitas rutin media relations PT Citilink Indonesia adalah 

media visit. Media visit diadakan guna memperkenalkan PT Citilink 

Indonesia kepada pihak eksternal sehingga perusahaan lebih dikenal 

publik dan bertujuan untuk membangun hubungan baik dengan media 

massa. Penulis telah melakukan media visit ke Republika, TV One, 

Liputan6com dan SCTV. Media visit dihadiri oleh Arif Wibowo 

selaku President & CEO PT Citilink Indonesia, Albert Burhan selaku 

Chief Financial Officer, Hadinoto Soedigno selaku Chief Operation 
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Officer dan Benny S. Butarbutar selaku VP Corporate 

Communications. Adapun berita acara media visit, pihak PT Citilink 

Indonesia dan media massa memberikan sambutan dan paparan 

mengenai perkembangan bisnis terkini, pembahasan mengenai bentuk-

bentuk kerjasama yang dapat dijalin oleh kedua belah pihak, dan saran 

yang diberikan oleh pihak media massa kepada PT Citilink Indonesia. 

Penulis bertugas mencatat hasil dari kunjungan ke beberapa media 

massa.  

Adapun hasil media visit ke Republika pada 24 Juni 2014 

adalah bentuk kerjasama yang dapat dijalin meliputi program pelajar 

berupa pengembangan nusantara atau keliling kota; kerjasama dalam 

hal Wisata Syariah; PT Citilink Indonesia dapat membuka stand 

dengan mobil kios dalam acara Ramadhan Fair; serta mudik bersama 

Republika. Adapun saran yang diberikan Republika untuk PT Citilink 

Indonesia adalah belum adanya strong point dari yang menjadi 

diferensiasi dengan maskapai lainnya. Selain itu, hasil media visit ke 

Liputan6com dan SCTV pada 14 Agustus 2014 adalah penawaran 

kerjasama dari Liputan6com dalam rencana membuka situs travel. 

Situs atau program travel ini dapat menambah unsur branding serta 

akses link untuk menjual tiket atau meningkatkan penjualan. Selain itu, 

PT Citilink Indonesia mendapat saran dari Pemimpin Redaksi SCTV, 

Nurjaman dalam beberapa hal yaitu pramugari sebagai gardu depan 

dapat menyampaikan kalimat yang simple namun membawa suasana 

kebersamaan dan saling memiliki. Kedua, sebagai pemilik usaha, harus 

yakin dengan usaha yang dijalankan untuk terus maju meraih 

kesuksesan. Ketiga, aturan main perusahaan harus ditaati, contohnya 

setiap penumpang hanya dibolehkan membawa satu barang bawaan 

untuk diletakkan di seat cabin pesawat. Keempat, membentuk 

komunitas untuk mendapatkan value lebih dari PT Citilink Indonesia. 

Kelima, Selfie Citilink kemudian di post melalui Twitter, guna 

menambah awareness masyarakat terhadap PT Citilink Indonesia. 
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PT Citilink Indonesia melakukan media visit ke media 

massa mainstream dengan tujuan meningkatkan awareness publik 

mengenai PT Citilink Indonesia. Selain itu, media visit dilakukan 

untuk membangun hubungan baik antara media massa dan perusahaan, 

diharapkan dapat berlanjut melalui kerjasama yang dapat dijalin. 

Melalui berbagai media visit yang dilakukan, PT Citilink Indonesia 

mendapat kesempatan untuk bekerjasama dengan media massa terkait, 

namun seringkali kerjasama yang ditawarkan tidak dilaksanakan 

melalui berbagai pertimbangan perusahaan.  

Menurut Cornelissen (2008:185) Jurnalis sering meminta 

interview dengan pembicara resmi atau dengan CEO atau senior 

executives dalam organisasi. Pada 26 Juni 2014, penulis mendampingi 

dan membuat transkrip wawancara President & CEO PT Citilink 

Indonesia dengan media Kontan untuk dijadikan dokumentasi bagi 

perusahaan. Dalam wawancara tersebut membahas mengenai kondisi 

industri penerbangan LCC, kebutuhan dan ketersediaan LCC di 

Indonesia. 

Dalam setiap pelaksanaan interview, PT Citilink Indonesia 

berusaha memberikan narasumber sesuai kebutuhan wartawan dan 

menyesuaikan karakterisitik wartawan. Wartawan selalu menginginkan 

narasumber yang berada pada level atas dalam perusahaan untuk 

menghasilkan suatu berita yang terpercaya. 

PT Citilink Indonesia mengadakan acara buka puasa 

bersama rekan-rekan media yang merupakan bagian dari media 

gathering. Menurut Ruslan (2008:191) press gathering adalah jamuan 

pers atau wartawan yang bersifat sosial, menghadiri acara resepsi atau 

seremonial tertentu baik formal maupun informal. 

Acara buka puasa berlangsung pada 4 Juli 2014 bertempat 

di lobby kantor pusat PT Citilink Indonesia. Acara ini dihadiri oleh 

Arif Wibowo selaku President & CEO Citilink Indonesia, Albert 
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Burhan selaku Chief Financial Officer, Hadinoto Soedigno selaku 

Chief Operation Officer, dan jajaran Vice President setiap divisi. 

Pra-event, penulis melakukan tugas meliputi: menghubungi 

rekan-rekan media yang telah dipilih oleh pembimbing lapangan dari 

database media untuk menghadiri acara buka puasa bersama dan 

meng-follow up rekan-rekan media yang dapat hadir, belanja 

perlengkapan (properti dan doorprize) untuk acara buka puasa bersama 

dan mempersiapkan goodybag untuk rekan-rekan media. Pada saat 

pelaksanaan acara buka puasa bersama, penulis melakukan tugas yang 

bersifat administratif meliputi: regristasi media massa dan pembagian 

goodybag setelah acara selesai. Setelah acara buka puasa bersama, 

penulis melengkapi database media serta media monitoring terkait 

pemberitaan mengenai “Citilink terus tingkatkan rute penerbangan” 

yang disampaikan President & CEO PT Citilink Indonesia dalam 

sambutan acara buka puasa bersama rekan-rekan media. 

Press gathering yang diadakan PT Citilink Indonesia 

mendapat tanggapan baik dari rekan-rekan media massa. Dalam 

pelaksanaannya diawali dengan PT Citilink Indonesia menyebarkan 

undangan ke berbagai media massa. Undangan acara buka puasa 

bersama yang disebarkan perusahaan banyak dihadiri oleh rekan-rekan 

media. Namun, terdapat beberapa media massa yang bukan menjadi 

bagian dari target PT Citilink Indonesia bahkan ada beberapa media 

massa yang tidak jelas asal usulnya hadir dalam acara tersebut. Dalam 

press gathering ini, PT Citilink Indonesia juga memanfaatkan dalam 

memberikan informasi terbaru mengenai perusahaan dalam pidato 

yang disampaikan President & CEO PT Citilink Indonesia serta 

memberikan press release untuk dijadikan bahan pemberitaan bagi 

rekan-rekan media yang hadir. 

Menurut Soemirat & Ardianto (2010:128) press tour 

diselenggarakan oleh suatu perusahaan atau lembaga untuk 

mengunjungi daerah tertentu dan merekapun (pers) diajak menikmati 

objek wisata yang menarik. 
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PT Citilink Indonesia mengadakan media trip ke Bali yang 

berlangsung pada 30 dan 31 Agustus 2014, dan merupakan bagian dari 

program kerjasama Marketing Communications dengan Best Western 

Indonesia berupa dengan menunjukan boarding pass Citilink, 

penumpang bisa menginap tiga hari dua malam di Best Western 

Indonesia hanya dengan harga Rp 499.000,00. Berbasis program 

kerjasama ini, Corporate Communications mengadakan media trip 

untuk dapat menambah nilai berita perusahaan. Rangkaian kegiatan 

yang diadakan adalah talk show dengan topik “Sinergi Industri 

Penerbangan dan Perhotelan dalam Memajukan Pariwisata Bali” serta 

jumpa pers terkait kerjasama PT Citilink Indonesia dengan Best 

Western Indonesia. Pembicara dalam talk show ini adalah Iwanto 

Hartojo selaku CEO Best Western Indonesia, Hans Nugroho selaku 

Commercial Project Director PT Citilink Indonesia, dan Nyoman 

Wardawan selaku Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata 

Pemprov Bali. 

Pra-event, penulis melakukan tugas meliputi membuat list 

media yang diundang dalam media trip ke Bali. Penulis memilih 

rekan-rekan media yang loyal terhadap PT Citilink Indonesia dari 

database media yang ada sesuai dengan persetujuan pembimbing 

lapangan. Blasting surat undangan melalui email ke rekan-rekan media 

guna dapat melihat terlebih dahulu rincian kegiatan yang dilaksanakan 

sehingga dapat memberikan laporan kepada redaksi media masing-

masing. Selanjutnya, menghubungi rekan-rekan media untuk 

konfirmasi kehadiran mengikuti media trip ke Bali agar penulis 

mengetahui jumlah wartawan yang ikut dan selanjutnya dapat 

ditindaklanjuti untuk pemesanan tiket pesawat. Selain itu, penulis 

melakukan desktop searching mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi pariwisata Bali untuk menjadi bahan talkshow. Saat 

pelaksanaan media trip ke Bali, penulis bertugas meng-handle rekan-

rekan media dari keberangkatan hingga kepulangan. Pada saat 

keberangkatan, penulis memberikan snack dan boarding pass sehingga 
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rekan-rekan media tidak perlu mengantre loket. Selain itu, penulis juga 

harus memastikan jumlah rombongan agar tidak ada yang tertinggal. 

Keberangkatan dari Bandara Internasional Soekarno Hatta tujuan 

Surabaya pukul 04.10 WIB, kemudian Surabaya - Denpasar tiba pukul 

09.50 WITA.  

Pada 30 Agustus 2014, agenda media trip adalah talk show 

“Sinergi Industri Penerbangan dan Perhotelan dalam Memajukan 

Pariwisata Bali” dan konferensi pers terkait kerjasama PT Citilink 

Indonesia dengan Best Western Indonesia. Penulis bertugas dalam 

regristasi media massa dan membagikan press release ketika talk 

show berlangsung. Media massa lokal turut hadir dan meliput talk 

show tersebut. Ditutup dengan acara dinner bersama di Best Western 

Premier Sunset Road. Pada 31 Agustus 2014, agenda media trip adalah 

wisata ke UC Silver, pasar Sukowati, dan Ubud bersama rekan-rekan 

media kemudian kembali ke Jakarta pukul 12.15 WITA dari Bandara 

Internasional Ngurah Rai tujuan Surabaya. Kemudian Surabaya - 

Bandara Halim Perdanakusuma tiba pukul 20.00 WIB. Setelah 

mengadakan media trip, penulis melengkapi database media dan 

melakukan media monitoring terkait pemberitaan program kerjasama 

PT Citilink Indonesia dengan Best Western Indonesia, diharapkan 

berita yang dimuat bersifat positif. 

Media trip yang diadakan PT Citilink Indonesia dalam 

mengunjungi objek wisata di Bali sangat terbatas. Perusahaan hanya 

memberikan waktu kurang dari satu hari untuk wartawan menikmati 

objek wisata di Bali. Sedangkan pada 30 Agustus 2014, rekan-rekan 

media memiliki acara yang padat untuk talk show dan press 

conference. 

Menurut Soemirat & Ardianto (2010:135) Konferensi Pers 

adalah suatu kegiatan mengundang wartawan untuk berdialog, dengan 

materi telah disiapkan secara matang oleh Public Relations, sedangkan 

sasaran pertemuan itu diharapkan dapat dimuat media massa dari 

wartawan yang diundang. 
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Untuk setiap konferensi pers yang diadakan, penulis 

berkontribusi dalam mengelola media relations. Pra event, penulis 

membuat media list yang diundang dalam konferensi pers (media 

cetak, online, dan elektronik) dari database media yang ada sesuai 

dengan persetujuan pembimbing lapangan. Blasting surat undangan 

melalui email ke rekan-rekan media guna dapat melihat terlebih dahulu 

rincian kegiatan sehingga dapat memberikan laporan kepada redaksi 

media masing-masing. Selanjutnya, menghubungi rekan-rekan media 

untuk konfirmasi kehadiran meliput konferensi pers. Selain itu, penulis 

mempersiapkan goodybag untuk dibagikan kepada rekan-rekan media. 

Pada saat pelaksanaan konferensi pers, penulis ditugaskan dalam 

regristasi media massa, membagikan press release dan goodybag 

kepada rekan-rekan media setelah konferensi pers selesai. Penulis juga 

blasting press release melalui email kepada rekan-rekan media yang 

ada di database media untuk meningkatkan jumlah pemberitaan. 

Setelah konferensi pers dilaksanakan, penulis melengkapi database 

media dari daftar hadir acara konferensi pers dan melakukan media 

monitoring untuk melihat hasil pemberitaan PT Citilink Indonesia, 

diharapkan berita yang dimuat bersifat positif. 

Selain itu, penulis berkontribusi dalam membuat press 

release yang berjudul “Citilink Terbangkan 121.510 Penumpang 

Selama Lebaran” yang disiarkan pada 8 Agustus 2014. Dalam 

membuat press release, penulis mendapatkan data yang dibutuhkan 

dari divisi financial planning. Penulis menekankan pada jumlah 

penumpang selama musim angkut lebaran, tingkat isian selama arus 

mudik, kapasitas penerbangan dari Bandara Internasional Soekarno 

Hatta dan Halim Perdanakusuma, dan rute yang tergolong padat 

selama musim angkut lebaran. Selanjutnya, penulis mendapatkan 

persetujuan setelah beberapa revisi dari VP Corporate 

Communications PT Citilink Indonesia. Setelah mendapat persetujuan, 

penulis blasting press release melalui email ke rekan-rekan media 

massa. 
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Setiap kesempatan dalam konferensi pers yang diadakan PT 

Citilink Indonesia, Corporate Communications memberikan materi 

yang jelas kepada rekan-rekan media serta dipersilahkan dalam sesi 

tanya jawab untuk berdialog dengan narasumber dan menambah 

informasi wartawan dalam penulisan berita. Narasumber yang 

diberikan dalam setiap konferensi pers yang diadakan memiliki 

kredibilitas dan jabatan tinggi seperti top management perusahaan. 

Perusahaan juga memberikan informasi secara tertulis diakhir acara 

berupa press release. 

 

3.3.2 Mengelola Internal Communication 

Menurut Cornelissen (2008:195-196) Internal 

Communication dibagi menjadi dua area yaitu management 

communication dan corporate information and communication. 

Management communication mengacu pada komunikasi antara 

manajer dan karyawan bawahan dalam aktivitas dan tugas spesifik 

karyawan individu. Corporate information and communication 

mengacu pada menyebarkan keputusan dan perkembangan perusahaan 

kepada seluruh karyawan di perusahaan.  

Dalam melakukan komunikasi internal, PT Citilink 

Indonesia menggunakan in house magazine dalam menyebarkan 

keputusan dan perkembangan perusahaan kepada seluruh karyawan. 

Menurut Soemirat & Ardianto (2010:23) In House Magazine berisikan 

tulisan berbentuk feature, artikel, gambar, dan foto, diterbitkan setiap 

bulan atau triwulan. Dalam tahap pembuatan in house magazine, PT 

Citilink Indonesia bekerjasama dengan agency yang telah 

berpengalaman dalam membuat majalah internal. PT Citilink 

Indonesia mengadakan pertemuan dengan beberapa vendor in house 

magazine yaitu Tempo, Republika, dan SWA. Penulis mengikuti setiap 

perkembangan rencana kerjasama dengan Tempo, Republika, dan 

SWA dalam sejumlah pertemuan. Masing-masing vendor menjelaskan 

bentuk kerjasama yang dapat dijalin. Penulis bertugas membuat power 
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point rubrikasi penawaran kerjasama Tempo, Republika dan SWA 

untuk dipresentasikan kepada Board of Director. Keputusan akhir PT 

Citilink Indonesia bekerjasama dengan SWA dengan beberapa 

pertimbangan melalui persetujuan Board of Direrctor. Setelah 

keputusan bekerjasama dengan SWA, penulis mengikuti rapat redaksi 

dalam membahas rubrikasi in house magazine. Pada awal praktik kerja 

lapangan, penulis juga membuat konsep rubrik in house magazine 

sebagai bentuk pendapat untuk pembimbing lapangan. 

Dalam internal communications yang terlihat jelas adalah 

pembuatan in house magazine. Perusahaan melihat bahwa sangat 

diperlukan penyebaran informasi secara serentak kepada karyawan 

dengan tujuan mengurangi bias suatu informasi dan memperluas 

wawasan karyawan mengenai perusahaan serta memperkuat ikatan 

antar divisi dalam perusahaan. In house magazine diterbitkan setiap 

bulannya dengan topik yang berbeda-beda sesuai kebutuhan 

perusahaan. 

Pada 14 Juli 2014, Penulis mengikuti acara internal 

perusahaan seperti Nonton bareng (nobar) final piala dunia 2014 yang 

diadakan oleh divisi Corporate Communications guna membangun 

rasa kebersamaan. Acara Nobar ini dihadiri oleh beberapa karyawan 

PT Citilink Indonesia. 

Pada 17 Juli 2014, penulis mengikuti acara buka puasa 

bersama 200 anak yatim piatu yang diadakan oleh para Captain Pilot 

PT Citilink Indonesia sebagai bentuk kepedulian sosial terhadap anak 

yatim piatu, dengan mengundang Yayasan Peduli Yatim Piatu  Masjid 

Jami’ Al itihad, Yayasan Ahmad Al-Badriah, Yayasan Yatim Piatu At-

Taqwa, Yayasan Yatim Piatu binaan Bapak Odie dan Yayasan Yatim 

Piatu binaan GMF. Acara dihadiri oleh Arif Wibowo selaku President 

& CEO PT Citilink Indonesia dan para Captain Pilot. Dalam acara 

tersebut diadakan Safari Ramadhan berupa kegiatan pengenalan dasar 

mengenai pesawat untuk memberikan pengalaman kepada anak yatim 

piatu, kemudian ditutup dengan acara buka puasa bersama di Garuda 
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Maintenance Facility (GMF). Pada saat acara buka puasa terdapat 

sambutan dari Captain Fatahullah selaku VP Flight Operation dengan 

memberikan pesan semangat kepada anak yatim piatu. Selanjutnya 

sambutan dari Arif Wibowo yang memaparkan perkembangan bisnis 

terkini dan rencana PT Citilink Indonesia kedepan. Penulis ditugaskan 

untuk mendokumentasikan kegiatan tersebut, dan membuat berita 

mengenai acara buka puasa bersama dengan anak yatim piatu sebagai 

bentuk laporan penulis kepada pembimbing lapangan.  

Pada 12 Agustus 2014, Penulis berpartisipasi mengikuti 

acara Halal Bi Halal yang diadakan oleh divisi Human Capitol. Penulis 

berkontribusi dalam memberikan informasi tentang Handry Satriago 

selaku CEO General Electric Indonesia kepada VP Corporate 

Communications yang menjadi moderator dalam sesi sharing. 

Penulis juga membuat rubrikasi penawaran iklan dari 

berbagai media massa guna mengetahui penawaran-penawaran iklan 

yang telah masuk dan sebagai dokumentasi Corporate 

Communications PT Citilink Indonesia. 

 

3.3.3 Event Management 

Conway (2009:1) Event terdapat dalam berbagai ukuran 

besar maupun kecil memiliki seorang event manager, tujuan, audience, 

perencanaan, dan pelaksanaan. Event manager berperan dalam 

mengambil keputusan, mengarahkan dan mengontrol aktivitas individu 

yang ikut bertanggung jawab dalam sebuah event. Tujuan event adalah 

pernyataan sederhana yang merangkum alasan-alasan untuk 

menjalankan event tersebut. Melalui tujuan sebuah event dapat 

menggambarkan jangkauan dan ukuran audiencenya. Event 

membutuhkan sebuah perencanaan termasuk mengkonfirmasi 

persyaratan, izin dan lisensi untuk event. 

PT Citilink Indonesia mengadakan event dalam skala besar 

berupa acara tahunan Citilink Journalist Award 2014. Panji Pratama 

selaku media relation officer PT Citilink Indonesia bertanggung jawab 
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sebagai event manager. Tujuan dari event ini adalah sebagai ajang PT 

Citilink Indonesia dalam memberikan apresiasi terhadap karya rekan-

rekan media khususnya dalam bidang industri penerbangan. 

Dalam pelaksanaannya, penulis berkontribusi dalam 

mempersiapkan acara  tahunan Citilink Journalist Award 2014. Penulis 

mengikuti kegiatan didalamnya pembentukan panitia pelaksana dan 

panitia seleksi, survey venue Djakarta Theatre sebagai rencana tempat 

diadakannya malam penganugerahan Citilink Journalist Award 2014, 

membuat timeline dan term of reference Citilink Journalist Award, 

serta mengirim surat dan poster ajakan ke media massa daerah 

mengenai Citilink Journalist Award 2014. 

Dalam pengelolaan event, PT Citilink Indonesia bekerja 

secara independen tanpa menggunakan event organizer. Hal ini 

bertujuan agar perusahaan mendapat pembelajaran sendiri tanpa 

bantuan pihak luar. Dalam pelaksanaannya, Corporate 

Communications PT Citilink Indonesia mengacu pada kerangka kerja 

event tahun sebelumnya untuk mempermudah pelaksanaan dan 

melengkapi kekurangan event sebelumnya.  

 

3.3.4 Issue and Crisis Management 

Salah satu tanggung jawab Corporate Communications 

adalah mengelola isu dan krisis. Menurut Prayudi (2008:42) Issue 

management merupakan proses proaktif dalam mengelola isu–isu, tren 

atau peristiwa potensial, eksternal dan internal, yang memiliki dampak 

baik negatif maupun positif terhadap organisasi dan menjadikan isu 

sebagai peluang meningkatkan reputasi perusahaan. Sedangkan 

menurut Henslowe (1999:76) Crisis management adalah kemampuan 

untuk menanggulangi situasi darurat yang dapat muncul dengan 

dampak seminimal mungkin terhadap perusahaan dalam segala 

konteks apapun. 

Pada 4 Agustus 2014, PT Citilink Indonesia menghadapi 

isu berupa komplain dari salah seorang penumpang bernama Eka 
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Rachmawati yang dimuat dalam surat pembaca Kompas.com. 

Komplain penumpang tersebut mengenai kejadian tidak 

menyenangkan yang dialami dalam pesawat. Komplain penumpang 

telah memasuki ranah media massa sehingga membawa pemberitaan 

negatif dan jika tidak ditangani secara cepat maka dapat 

mempengaruhi citra dan reputasi perusahaan. Pihak Corporate 

Communications telah menghubungi Eka Rachmawati dengan 

mengajak berbincang untuk menyelesaikan permasalahan. Penulis 

berkontribusi dalam membuat surat pernyataan damai untuk Eka 

Rachmawati yang menyatakan bahwa masalah telah selesai untuk 

dimuat kembali ke dalam surat pembaca Kompas.com pada 12 

Agustus 2014. 

Dalam mengelola isu, Corporate Communications PT 

Citilink Indonesia masih bersifat reaktif. Idealnya, untuk menjaga citra 

dan reputasi perusahaan dan meminimalkan dampak akibat isu maupun 

krisis, PT Citilink Indonesia harus mempersiapkan perencanaan atas 

kemungkinan-kemungkinan isu maupun krisis yang dapat terjadi. 

Namun dalam menanggapi isu yang terjadi, PT Citilink Indonesia telah 

berusaha untuk cepat tanggap menyelesaikan permasalahan yang 

terjadi khususnya yang telah mencapai ranah media massa. 

 

3.4 Kendala Yang Ditemukan 

Corporate Communications PT Citilink Indonesia banyak 

ditempatkan dalam supporting Media Relations untuk setiap event yang 

diadakan oleh Marketing Communications. Hal ini menghambat 

pemaksimalan kinerja Corporate Communications khususnya dalam 

membangun komunikasi internal. 

Selain itu, kinerja yang bersinggungan antara Corporate 

Communications dan Marketing Communications. Hal tersebut terjadi karena 

baru berdirinya divisi Corporate Communications sehingga diperlukan 

batasan tegas mengenai ranah pekerjaan masing masing divisi. 
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3.5 Solusi Atas Kendala Yang Ditemukan 

Untuk membantu dalam mengelola komunikasi internal, Corporate 

Communications PT Citilink Indonesia sebaiknya membuat agenda khusus 

setiap bulan untuk fokus dalam pengerjaan internal. Selain itu, penambahan 

karyawan dalam divisi Corporate Communications juga diperlukan mengingat 

anggota Corporate Communications yang baru terdiri dari dua orang dan 

tugas-tugas yang semakin banyak dikerjakan. 

Untuk ranah pekerjaan agar tidak terjadi tumpang tindih, 

diperlukan membuat job description dari masing-masing divisi Corporate 

Communications dan Marketing Communications sehingga jelas mengenai 

masing-masing tanggung jawab dan pekerjaannya. 
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