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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

3.1. Kedudukan dan Koordinasi 

Selama periode pelaksanaan kerja magang, penempatan kerja magang 

disesuaikan dengan program studi penulis. Dalam kesempatan kerja magang ini, 

penulis berada di bawah koodinasi dari Divisi Marketing Communication. 

Koordinasi selama proses magang berada di bawah bimbingan Jonathan Radityo 

Sumolang selaku Assistant Manager of Product untuk periode 30 Juni 2014 

hingga 31 Agustus 2014. Namun, pada 1 September 2014, beliau memutuskan 

untuk melanjutkan studi ke luar negeri sehingga pelaksanaan kerja magang 

periode 1 September 2014 hingga 30 September 2014 berada di bawah bimbingan 

Devitha Yosiana Linardy selaku Marketing Communication Staff. 

Penulis diajak untuk berkontribusi dalam menuangkan ide serta kreativitas 

selama periode magang berjalan. Selain itu, penulis juga dituntut untuk proaktif, 

kreatif, inisiatif dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dan didorong 

untuk bekerjasama dalam kegiatan perusahaan baik internal maupun eksternal.  

 

3.2. Tugas yang Dilakukan 

Selama tiga bulan melaksanakan praktek kerja magang, penulis diberikan 

kesempatan untuk membantu mengerjakan dan menjalankan beberapa program 

rutin Marketing Communication dengan menerapkan ilmu Public Relations yang 

dimiliki penulis, seperti Advertising, Direct Marketing, Social Media Marketing, 

Sales Promotion, Customer Relationship Management, Event Management, 

Media Relations, Public Relations Writing, Community Relations, dan Corporate 

Social Responsibility.  

Beberapa tugas-tugas utama yang dilakukan oleh Marketing 

Communication Siloam Hospitals Kebon Jeruk, yaitu:  

3.2.1. Advertising: 

a. Membuat konten iklan. 

b. Memilih media yang akan digunakan untuk memuat iklan. 
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3.2.2. Direct Marketing: 

Membuat dan menyebarkan konten BB Blast, Email Blast, dan 

SMS Blast tentang promo produk bulanan, event, live talkshow, dan 

saturday health talk langsung kepada seluruh kontak pasien. 

3.2.3. Social Media Marketing: 

Membuat dan menempatkan konten posting di social media 

(Facebook, Instagram, Twitter, dan Youtube). 

3.2.4. Sales Promotion: 

Memberikan nilai tambah kepada produk dan jasa rumah sakit, 

berupa pemberian harga spesial, diskon, dan potongan voucher.  

3.2.5. Customer Relationship Management 

a. Membangun database pelanggan yang kuat sebagai 

kumpulan data komprehensif yang terorganisir tentang 

pelanggan dan calon pelanggan individual yang terkini, 

dapat diakses, dan dapat dimanfaatkan untuk mencapai 

tujuan komunikasi pemasaran, seperti identifikasi calon 

pelanggan, kualifikasi calon pelanggan, penjualan produk 

atau jasa, atau pemeliharaan hubungan pelanggan.  

b. Membuat konten patient booklet yaitu berisi kumpulan 

informasi yang harus diketahui oleh pasien. 

c. Membuat berbagai alat edukasi di rumah sakit, seperti 

poster, brosur, dan flyer dengan materi yang lebih mudah 

dipahami kaum awam.  

d. Memantau dan membuat konten petunjuk-petunjuk di area 

rumah sakit seperti Denah Evakuasi dengan menampilkan 

informasi yang lebih mudah dipahami pasien.  

e. Melayani dan mendengarkan keluhan dari pasien terkait 

dengan layanan, event, dan seminar rumah sakit.  

3.2.6. Event Management 

a. Membuat konsep event untuk mengedukasi dan 

memberikan brand experience tentang fasilitas rumah sakit 

kepada pasien maupun kaum awam.  
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b. Merancang kegiatan-kegiatan untuk karyawan dalam 

menciptakan suasana kerja yang lebih kondusif, 

mempererat hubungan antar karyawan, dan memupuk rasa 

kebersamaan antar karyawan.  

c. Bekerjasama dengan Event Organizer eksternal untuk 

mendiskusikan konsep event. 

d. Membuat dan mengatur tata letak venue event. 

e. Mengorganisir persiapan dan pelaksanaan event. 

3.2.7. Media Relations 

a. Melakukan news monitoring. 

b. Menghubungi dan mengundang media untuk menghadiri 

event. 

c. Menyiapkan goodie bag dan press release dalam bentuk 

hard copy dan soft copy untuk media yang telah menghadiri 

dan meliput event. 

3.2.8. Public Relations Writing: 

a. Membuat artikel untuk dimuat di dalam newsletter Siloam 

Heart Institute Newsletter (SHINE). 

b. Membuat adlips dan talkshow guideline yang akan 

dibacakan oleh announcer radio.  

c. Membuat press release untuk disebarkan kepada media 

yang telah menghadiri dan meliput event. 

3.2.9. Community Relations 

a. Menghubungi dan mengundang komunitas untuk 

menghadiri event dan health talk. 

b. Mengedukasi komunitas terkait isu-isu kesehatan terbaru 

melalui health talk.  

3.2.10. Corporate Social Responsibility 

Memfasilitasi sumbangan barang-barang layak pakai dan donasi 

uang bagi yayasan yang membutuhkan.  
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Berikut penjabaran tugas-tugas Divisi Marketing Communication Siloam 

Hospitals Kebon Jeruk yang telah dilakukan penulis per minggu:  

Minggu ke- Jenis Pekerjaan yang Dilakukan 

1 

 Memilih sepuluh foto terbaik untuk Kids Photo 

Contest di akun Facebook Siloam Hospitals Kebon 

Jeruk (SHKJ).  

 Merumuskan ide untuk produk bulanan Agustus 

2014 dalam rangka menyambut Pekan ASI Sedunia 

1-7 Agustus 2014. 

 Membuat konten posting di social media 

(Facebook, Instagram, dan Twitter) tentang 

Saturday Health Talk “Osteoporosis Pada Sendi 

Lutut dan Penanganannya” pada 5 Juli 2014. 

 Menghubungi dan mengundang Komunitas 

Anlene, Diabetasol, Entrasol, Nutrilite, Produgen, 

Tropicana Slim, dan WRP yang menjadi target 

sasaran untuk menghadiri Saturday Health Talk 

“Osteoporosis Pada Sendi Lutut dan 

Penanganannya” pada 5 Juli 2014. 

 Merumuskan dan menyebarkan konten BB Blast, 

Email Blast, dan SMS Blast tentang live talkshow 

“Kenali Nyeri Dada Oleh Karena Nyeri Jantung” 

yang akan disiarkan di Sonora FM pada 7 Juli 

2014. 

 Membuat konten talkshow guideline tentang live 

talkshow “Kenali Nyeri Dada Oleh Karena Nyeri 

Jantung” yang akan disiarkan di Sonora FM pada 7 

Juli 2014. 

 Merrumuskan konten pergantian nomor telepon 

SHKJ agar lebih mudah dipahami pasien.  

 Merancang Proposal Medical Tourism dimana 

SHKJ bekerjasama dengan Panorama Tours untuk 
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menyediakan fasilitas perjalanan kepada para 

pelanggan selama Medical Check Up berlangsung. 

 Memasukkan data pasien yang digunakan sebagai 

database pelanggan. 

 Mengikuti Hospital Tour pada setiap department 

SHKJ. 

 Mengevaluasi pembagian sticker Baby on Board, 

Family on Board, Pregnant on Board, dan Senior 

on Board sebagai bentuk kewajiban rumah sakit 

untuk mengedukasi dan meningkatkan awareness 

tentang pentingnya mengetahui tindakan preventif 

yang dapat dilakukan dalam keadaan darurat dan 

contact emergency terdekat yang dapat dihubungi 

dalam keadaan darurat. 

2 

 Mengikuti Program Orientasi Umum SHKJ. 

 Membuat konten brosur Demam Tifoid, 

Hipertensi, Kanker Serviks, Kanker Prostat, 

Kanker Hati, Inkontinensia Urin, dan 

Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy (ESWL) 

untuk dicetak dan ditempatkan di setiap rak brosur 

SHKJ.  

 Menghadiri meeting event Heart Screening Camp 

dengan General Electric (penyedia alat-alat medis), 

para dokter, para suster, dan General Affairs 

Department.  

 Mengevaluasi event Heart Screening Camp yang 

telah berlangsung pada 6 Juni 2014 di Plaza 

Indonesia.  

 Menghadiri meeting Marketing Communication 

dengan Association Director Division Head of 

Business Development untuk meningkatkan 

promosi pada Emergency Department agar 
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peningkatan promosi seiring dengan peningkatan 

pasien rawat inap (impatient).  

 Memasukkan data para peserta Saturday Health 

Talk “Osteoarthritis Pada Sendi Lutut dan 

Penanganannya” yang dapat dimanfaatkan sebagai 

database pelanggan. Database pelanggan berisi 

kumpulan data yang terorganisir tentang nama; 

alamat; tempat dan tanggal lahir; dan kontak yang 

dapat dihubungi untuk mengidentifikasi pelanggan 

dan calon pelanggan yang akan mendapatkan 

tawaran tentang produk atau jasa yang telah 

diselaraskan dengan kebutuhan mereka. 

3 

 Mengorganisir persiapan event rutin Heart 

Screening Camp, berupa roll up banner, back wall, 

form register, form Electrocardiogram (ECG/ 

EKG), form Echocardiogram (ECHO), laptop, 

camera, pen, calculator, stapler, cutter, glue, 

selotip, nomor antrian, paper bag, brosur, dan 

gimmick.  

 Mengobservasi operasi jantung di ruang operasi 

yang bertujuan agar Marketing Communication 

dapat merasakan brand experience SHKJ sebagai 

Siloam Heart Institute (SHI) secara langsung.  

 Memilah hasil sumbangan para orang tua sebagai 

bentuk bentuk partisipasi dalam acara 

International Kids Festival yang telah berlangsung 

berdasarkan kategori buku cerita; buku pelajaran 

(SD, SMP, SMA); buku tulis; komik, mainan, dan 

pakaian anak-anak yang masih layak pakai. Hasil 

sumbangan ini akan disumbangkan bagi anak-anak 

yang membutuhkan di Sekolah Lentera Harapan.  

 Mencari kontak dan menghubungi Taman Kanak-
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Kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD) swasta yang 

berada di Jakarta Barat terutama sekolah yang 

berada di radius 0-5 kilometer dari Siloam SHKJ 

untuk bekerjasama dalam menjelaskan fasilitas 

Emergency yang terdapat di SHKJ.  

 Mengatur gimmick, tata letak ruangan, audio, dan 

tayangan Siloam Hospitals Kebon Jeruk (SHKJ) di 

Orang Tua Group sebagai venue event Heart 

Screening Camp akan dilangsungkan.  

 Berpartisipasi dalam kepanitian event Heart 

Screening Camp di Orang Tua Group pada 16 Juli 

2014. Setelah mengikuti pemeriksaan jantung 

gratis ini diharapkan karyawan dan orang tua dari 

karyawan Orang Tua Group dapat melakukan 

pengobatan jantung lebih lanjut di SHKJ.  

 Membuat dan menghitung detail rata-rata waktu 

yang diperlukan untuk masing-masing flow mulai 

dari registrasi; antrian tensi darah dan gula darah; 

pemeriksaan tensi darah dan gula darah; antrian 

Body Mass Index (BMI); pemeriksaan Body Mass 

Index (BMI); antrian konsultasi dengan dokter 

umum; konsultasi dengan dokter umum; antrian 

Electrocardiogram (ECG/ EKG); pemeriksaan 

Electrocardiogram (ECG/ EKG); antrian 

Echocardiogram (ECHO); pemeriksaan 

Echocardiogram (ECHO); dan pembagian goodie 

bag dalam event Heart Screening Camp untuk 

bahan evaluasi.  

 Mendampingi dokter untuk melakukan live 

talkshow rutin “Stroke: Deteksi Dini dan 

Penanganannya” di Radio Sonora, serta 

menyampaikan ad lips berupa alamat dan kontak 
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SHKJ pada akhir talkshow.  

 Menghubungi media Info Puri China Town dan 

Market+ untuk memasang iklan full page. 

 Mengevaluasi kuesioner yang telah diberikan 

kepada peserta Saturday Health Talk 

“Osteoarthritis Pada Sendi Lutut dan 

Penanganannya” yang telah berlangsung pada 5 

Juli 2014 untuk mengukur tingkat kepuasan 

peserta. 

 Membuat Denah Evakuasi untuk patient booklet 

dengan konten dan tampilan yang sederhana agar 

lebih mudah dipahami pasien.   

4 

 Membuat konten patient services untuk 

ditempatkan dalam patient booklet.  

 Mengikuti Basic Life Support Training yang 

bertujuan untuk memberikan bantuan bagi setiap 

kegawatan medik (henti napas dan henti jantung).  

 Membuat konten kuesioner Emergency untuk 

mengetahui seberapa dalam pengetahuan pasien 

tentang fasilitas yang ditawarkan Emergency 

Department. 

 Membuat artikel tentang Penyakit Jantung 

Bawaan. 

 Membuat dan mendiskusikan materi banner 

sebagai media promosi dalam World Breastfeeding 

Week dengan dokter anak. 

 Mendiskusikan harga paket dan voucher Medical 

Check Up (MCU) Anak dengan dokter yang 

bersangkutan.  

 Merevisi konten banner event “World 

Breastfeeding Week” sesuai dengan masukan 
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dokter anak agar lebih mudah dipahami kaum 

awam. 

 Menghadiri evaluation meeting event Heart 

Screening Camp dengan Head Office Siloam 

Hospitals Group, para dokter, para suster, dan 

General Affairs Department.  

 Membuat minutes of meeting atau hasil keputusan 

dari evaluation meeting event Heart Screening 

Camp. 

5 

 Merevisi konten Patient Services dengan 

penggunaan Bahasa Indonesia yang sesuai dengan 

demografi pasien SHKJ.   

 Membuat artikel CT-Scan, EKG, dan Treadmill 

untuk dimuat di newsletter Siloam Heart Institute 

Newsletter (SHINE). 

6 

 Merumuskan dan menyebarkan konten BB Blast, 

Email Blast, dan SMS Blast tentang Saturday 

Health Talk “Deteksi Dini Kanker Payudara” pada 

9 Agustus 2014.  

 Membuat dan menempatkan konten posting di 

social media (Facebook, Instagram, dan Twitter) 

tentang Saturday Health Talk “Deteksi Dini 

Kanker Payudara” pada 9 Agustus 2014.  

 Menghadiri meeting sosialisasi produk bulanan 

Agustus 2014 “Woman and Breast Cancer” untuk 

periode 11 Agustus-13 September 2014. 

 Mengikuti sesi pemotretan sebagai dokter bedah 

dan dokter umum untuk Hak dan Kewajiban 

Pasien yang akan ditempatkan di dalam patient 

booklet.  

 Mensosialisasikan pembukaan booth “Saya 
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Percaya ASI” kepada para suster Klinik Laktasi 

yang bertujuan agar kaum awam atau pasien 

teredukasi mengenai ASI dan seputarnya setiap 

hari Senin (11, 18, 25 Agustus 2014) pukul 10.00-

12.00 dan 16.00-18.00 di lobby SHKJ.  

 Berpartisipasi sebagai person in charge dalam 

Saturday Health Talk “Deteksi Dini Kanker 

Payudara”. 

7 

 Mendampingi dokter untuk melakukan live 

talkshow “Emergency: Trauma Pada Kecelakaan 

Lalu Lintas” di Sonora FM. 

 Membuat artikel tentang surgery (Coronary Artery 

Bypass Graft, penggantian katup jantung, dan 

perbaikan koreksi kelainan jantung bawaan) dan 

interventional (kateterisasi jantung, pemasangan 

pacemaker, Angioplasty Coroner, pemasangan 

stent, dan Amplatzer Muscular VSD Occluder) 

untuk dimuat di Siloam Heart Institute Newsletter 

(SHINE).  

 Menghadiri meeting dengan Event Organizer 

untuk membahas event Fun Bike yang akan 

diadakan pada Minggu, 28 September 2014 dalam 

rangka menyambut World Heart Day.  

 Membuat materi brosur yang mencakup definisi; 

tanda dan gejala; faktor risiko; komplikasi; 

pengobatan dan obat-obatan; dan fakta dari 

Demam Berdarah dan Batu Ginjal.  

 Merevisi Patient Services sesuai dengan 

permintaan dokter untuk ditempatkan pada patient 

booklet. 

 Membuat konten dan menyebarkan BB Blast 

tentang produk Agustus 2014 “Woman and Breast 
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Cancer”.  

 Membuat konten dan menyebarkan BB Blast 

tentang event Heart Screening Camp yang akan 

diadakan pada 24 Agustus 2014 di SHKJ dalam 

rangka menyambut Hari Ulang Tahun SHKJ.  

 Membuat dan menempatkan konten posting 

produk bulanan Agustus 2014 “Woman and Breast 

Cancer” dan event Heart Screening Camp pada 

social media (Facebook, Instagram, dan Twitter). 

 Membuat denah venue event Heart Screening 

Camp yang akan dilaksanakan di SHKJ dan PT 

Chandra Asih Petrochemical Tbk. Pada 24 dan 27 

Agustus 2014. 

 Membuat materi brosur yang mencakup definisi; 

tanda dan gejala; infeksi; pencegahan; dan fakta 

dari Hepatitis B.  

 Menghadiri meeting event Heart Screening Camp 

yang akan diadakan di Siloam Hospitals Kebon 

Jeruk (SHKJ) pada 24 Agustus 2014 dan PT 

Chandra Asih Petrochemical Tbk. pada 27 Agustus 

2014 dengan para dokter, para suster, dan General 

Affairs Department. 

 Mengevaluasi distribusi booklet, brosur, dan flyer 

yang telah didistribusikan ke Komplek Villa 

Kelapa Dua, Taman Aries, Taman Meruya, 

Intercon, Taman Afa Indah Joglo, Puri Indah, 

Qoratoyyibah Srengseng, St. Moritz, Sunrise 

Garden Kedoya, Greenville Kedoya, Pertambangan 

II, Permata Buana, Villa Meruya, Puri Kembangan, 

Taman Kebon Jeruk, Sandres Garden, Kebon Jeruk 

Utama, Aries Utama I, Aries Utama II, 

Kembangan Kencana, dan Taman Alfa Meruya 
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periode 3 November 2012 hingga 29 Juni 2014.  

 Merumuskan konsep games yang akan dijadikan 

lomba dalam Pesta Rakyat pada Minggu, 11 

September 2014 mendatang dalam rangka 

menyambut Hari Ulang Tahun Siloam Hospitals 

Kebon Jeruk (SHKJ) dan Hari Kemerdekaan 17 

Agustus 2014. Selain itu, Pesta Rakyat ini juga 

bertujuan untuk memupuk rasa kebersamaan antar 

karyawan SHKJ.  

8 

 Mengukur jumlah peserta dan timing setiap games 

yang akan dijadikan lomba dalam Pesta Rakyat 

pada Minggu, 11 September 2014 mendatang. 

 Menghitung budget hadiah untuk setiap lomba 

Pesta Rakyat pada 11 September 2014. 

 Mengikuti Fire and Safety Training yang bertujuan 

untuk memberikan edukasi dan cara penanganan 

kebakaran.  

 Mencari dan menghubungi kontak puskesmas yang 

berada di Jakarta Barat untuk mengirimkan 

undangan pembukaan Digestive Clinic Siloam 

Hospitals Kebon Jeruk (SHKJ) pada Rabu, 3 

September 2014. 

 Membuat press release tentang pembukaan 

Digestive Clinic untuk disebarkan kepada media. 

 Memasukkan data para peserta Saturday Health 

Talk “Deteksi Dini Kanker Payudara” yang dapat 

dimanfaatkan sebagai database pelanggan. 

 Mengevaluasi kuesioner yang telah diberikan 

kepada peserta Saturday Health Talk “Deteksi Dini 

Kanker Payudara” yang telah berlangsung pada 5 

Juli 2014 untuk mengukur tingkat kepuasan 

peserta. 
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 Merumuskan dan menyebarkan konten BB Blast, 

Email Blast, dan SMS Blast tentang live talkshow 

“Mengenal Lebih Jauh Mengenai Operasi Ganti 

Sendi Lutut dan Panggul” yang akan disiarkan di 

Sonora FM pada 25 Agustus 2014. 

 Membuat dan menempatkan konten posting live 

talkshow “Mengenal Lebih Jauh Mengenai Operasi 

Ganti Sendi Lutut dan Panggul” yang akan 

disiarkan di Sonora FM pada 25 Agustus 2014 

pada social media (Facebook, Instagram, dan 

Twitter). 

 Mengorganisir persiapan event rutin Heart 

Screening Camp, berupa roll up banner, back wall, 

form register, form Electrocardiogram (ECG/ 

EKG), form Echocardiogram (ECHO), laptop, 

camera, pen, calculator, stapler, cutter, glue, 

selotip, nomor antrian, paper bag, brosur, dan 

gimmick.  

 Menghadiri meeting dengan Association Director 

Division Head of Business Development berkaitan 

dengan event Heart Screening Camp di SHKJ dan 

pembatalan event Heart Screening Camp di PT 

Chandra Asih Petrochemical Tbk. 

 Berpartisipasi sebagai panitia dalam event Heart 

Screening Camp di SHKJ untuk memastikan 

kelengkapan data para peserta saat registrasi agar 

memudahkan SHKJ saat akan menghubungi 

peserta. 

9 

 Menghadiri meeting sosialisasi produk bulan 

September 2014. 

 Mengevaluasi event Heart Screening Camp yang 

telah diadakan pada 24 Agustus 2014. 
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 Menghadiri meeting dengan Human Resources 

Department untuk mendiskusikan beberapa hal 

berkaitan dengan Pesta Rakyat yang akan diadakan 

pada Kamis, 11 September 2014.  

10 

 Menyiapkan konten undangan Launching 

Digestive Clinic untuk Rabu, 3 September 2014 

bertempat di Ruang Serbaguna, Lantai 2 Gedung B 

SHKJ kepada para dokter dan puskesmas.  

 Menghadiri meeting persiapan akhir untuk 

Launching Digestive Clinic. 

 Membuat konten dan menyebarkan BB Blast 

tentang produk bulan September 2014 “Paket 

Skrining Jantung”. 

 Membuat dan menempatkan konten posting 

produk bulan September 2014 “Paket Skrining 

Jantung” pada social media (Facebook, Instagram, 

dan Twitter). 

 Menghubungi dokter dan Puskesmas Kecamatan 

Grogol Petamburan, Palmerah, Tambora, 

Cengkareng, Cengkareng Barat I, dan Cengkareng 

Barat II untuk mengkonfirmasi mengenai 

undangan yang telah dikirimkan dan mendata 

nama dokter yang akan menghadiri Launching 

Digestive Clinic. 

 Merevisi press release pembukaan Digestive 

Clinic dan menerjemahkan ke dalam Bahasa 

Inggris. 

 Menyiapkan goodie bag, press release dalam 

bentuk hard copy, dan DVD yang berisi press 

release dalam bentuk soft copy untuk media yang 

hadir dalam Launching Digestive Clinic. 

 Melakukan news monitoring Launching Digestive 
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Clinic yang diliput dan ditulis secara online oleh 

BeritaSatu.com, Detik.com, Kompas.com, 

Okezone.com, dan SuaraPembaruan.com. 

 Membuat dan menyebarkan BB Blast, Email Blast, 

dan SMS Blast tentang Saturday Health Talk 

“Teknologi Bedah Jantung Masa Kini” yang akan 

dilangsungkan pada Sabtu, 6 September 2014. 

 Berpartisipasi sebagai person in charge dalam 

Saturday Health Talk “Teknologi Bedah Jantung 

Masa Kini”. 

11 

 Membuat kliping dari iklan “Jarang Berolahraga 

Anda Memiliki Risiko Jantung”, “Deteksi Dini 

Kanker Payudara”, dan “Teknologi Bedah Jantung 

Masa Kini” periode 21 Juli 2014 hingga 4 

September 2014 yang ditempatkan di media 

Investor Daily dan Suara Pembaruan. 

 Menghadiri meeting akhir Pesta Rakyat. 

 Membuat kliping dari berita yang ditulis oleh 

media Bisnis Indonesia, Media Indonesia, 

Detik.com, Kompas.com, Okezone.com, Investor 

Daily, Suara Pembaruan, SuaraPembaruan.com, 

BeritaSatu.com, dan TribunNews.com tentang 

Launching Digestive Clinic Siloam Hospitals 

Kebon Jeruk (SHKJ) dengan tone yang positif. 

 Berpartisipasi dalam kepanitian event Pesta Rakyat 

Tempoe Doleoe. 

 Membuat dan menyebarkan BB Blast, Email Blast, 

dan SMS Blast tentang live talkshow “Langkah-

Langkah Menghindari Kanker Prostat” pada 15 

September 2014 di Radio Sonora.  

 Mengunggah video liputan Berita Satu tentang 

event Heart Screening Camp yang telah 
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berlangsung pada 24 Agustus 2014 lalu di Siloam 

Hospitals Kebon Jeruk. 

12 

 Memasukkan data para peserta Saturday Health 

Talk “Teknologi Bedah Jantung Masa Kini” pada 6 

September 2014 yang dapat dimanfaatkan sebagai 

database pelanggan. 

 Mengevaluasi kuesioner yang telah diberikan 

kepada peserta Saturday Health Talk “Teknologi 

Bedah Jantung Masa Kini” yang telah berlangsung 

pada 6 September 2014 untuk mengukur tingkat 

kepuasan peserta. 

 Membuat press release tentang Launching Hip, 

Knee, and Geriatric Trauma Center yang akan 

diadakan pada Jumat, 3 Oktober 2014. 

 Mempublikasikan media komunikasi eksternal 

mengenai Gynecological Practice for General 

Practitioner, Gastroentero-Hepatologi Update 

Workshop dan Simposium, Pertemuan Ilmiah Ilmu 

Penyakit Dalam 2014, dan 5th National Annual 

Meeting of Imperial College School of Medicine di 

Majalah Dinding Basement dan Doctor Lounge. 

 Membuat materi patient booklet tentang 

International Patient Safety Goals. 

 Membuat dan menyebarkan BB Blast, Email Blast, 

dan SMS Blast tentang live talkshow “Kateterisasi 

dan Pemasangan Stent” pada 22 September 2014 

di Radio Sonora.  

 Merevisi brosur “Pasien Jatuh”, “Dapatkah Bayi 

Anda Mendengar?”, dan “Latihan Osteoporosis” 

sesuai dengan saran dokter.  

 Membuat konten dan desain sticker tentang “5 

Pertanyaan Penting Tentang Obat Anda” dan 
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“Tanyakan Apoteker Anda”, untuk ditempelkan 

pada etalase Farmasi Rawat Jalan. 

13 

 Berpartisipasi dalam kepanitiaan Medical Check 

Up On Side di Nissan Cikarang. Medical Check Up 

On Side merupakan pelayanan pemeriksaan 

lengkap yang diberikan SHKJ kepada karyawan 

PT Indomobil Trada Nasional guna mendeteksi 

kesehatan para karyawan. 

 Merevisi press release Launching Hip, Knee and 

Geriatric Trauma Center. 

 Merevisi konten brosur Infeksi Darah Operasi. 

 Membuat materi edukasi emergency dengan 

berpedoman pada Student Tools for Emergency 

Planning untuk menjelaskan fasilitas emergency 

SHKJ kepada Sekolah Dasar di Jakarta Barat.  

 Mengobservasi setiap poster “Tahukah Anda, Apa 

itu Obat Jadi?”, “Gigi Sehat, Tubuhku Kuat”, 

“Imuniasi Bayi dan Anak”, Kesehatan Gigi Anak”, 

“Ada Riwayat Diabetes, Hipertensi, dan Kolestrol 

Tinggi? Anda Berisiko Stroke”, dan “Sistem 

Pendafatran” di setiap sudut SHKJ dengan nomor 

telepon lama untuk diganti dengan poster yang 

memiliki nomor telepon baru untuk meminimalkan 

kesalahan kontak informasi dan pendaftaran yang 

akan dihubungi pasien.  

 Membuat dan menyebarkan BB Blast, Email Blast, 

dan SMS Blast tentang live talkshow “Apakah 

Gaya Hidup Anda Berisiko Osteoporosis?” pada 6 

Oktober 2014 di Radio Sonora.  

 Merumuskan ide untuk “Paket Osteoporosis” 

sebagai produk bulanan Oktober 2014.  

14  Berpartisipasi dalam kepanitiaan Medical Check 
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Up On Side di Suzuki Bintaro.  

 Menghadiri meeting sosialisasi produk bulanan 

Oktober 2014 “Paket Osteoporosis” untuk periode 

1-31 Oktober 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivitas marketing communication..., Evelyn Kristanti, FIKOM UMN, 2014



42 
 

3.3. Uraian Tugas yang Dilakukan 

3.3.1. Marketing Communication 

Menurut Kennedy dan Soemanagara (2006:5), marketing 

communication adalah kegiatan pemasaran yang menggunakan teknik-

teknik komunikasi dalam memberikan informasi mengenai suatu produk 

atau jasa kepada publik agar tujuan perusahaan tercapai yaitu peningkatan 

laba dan pembelian produk. Peran dan fungsi Public Relations tercakup di 

dalam Divisi Marketing Communication Siloam Hospitals Kebon Jeruk.  

3.3.1.1. Advertising 

Menurut Hermawan (2012:72), periklanan adalah semua 

bentuk penyajian dan promosi nonpersonal atas ide, barang atau 

jasa yang dilakukan oleh perusahaan tertentu. Faktor kunci utama 

periklanan adalah bahwa iklan harus menggugah perhatian calon 

konsumen terhadap produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan.  

Menurut Shimp (2003:357-361), periklanan sebagai salah 

satu bentuk komunikasi mempunyai beberapa fungsi yaitu: 

a. Informing (memberi informasi): Periklanan 

membuat konsumen sadar akan merek-merek 

terbaru, mendidik mereka tentang berbagai fitur dan 

manfaat merek, serta memfasilitasi pencitraan 

merek yang positif. 

b. Persuading (membujuk): Iklan yang efektif akan 

mampu membujuk pelanggan untuk mencoba 

produk atau jasa yang diiklankan.  

c. Reminding (mengingatkan): Iklan menjaga agar 

merek perusahaan tetap segar dalam ingatan 

konsumen. 

d. Adding value (memberikan nilai tambah): Ada tiga 

cara mendasar agar perusahaan bisa memberi nilai 

tambah bagi penwaran-penawaran mereka yaitu 

inovasi, penyempurnaan kualitas, atau mengubah 

persepsi konsumen.  
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Dari keempat fungsi iklan tersebut, Marketing 

Communication Siloam Hospitals Kebon Jeruk (SHKJ) 

menerapkan keempat fungsi tersebut untuk membuat pasien atau 

calon pasien sadar akan produk atau jasa yang ditawarkan rumah 

sakit, membujuk pasien atau calon pasien untuk membeli produk 

atau jasa yang ditawarkan rumah sakit, mengingatkan rumah sakit 

dalam ingatan pasien, dan memberikan nilai tambah bagi pasien 

atau calon pasien sehingga menguntungkan bagi rumah sakit.  

Terkait dengan aktivitas periklanan, penulis mendapat 

kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan tersebut yaitu membuat 

konten iklan meliputi produk bulanan, Saturday Health Talk, dan 

event yang akan berlangsung di SHKJ, seperti “Jarang Berolahraga 

Anda Memiliki Risiko Jantung”, “Deteksi Dini Kanker Payudara”, 

dan “Teknologi Bedah Jantung Masa Kini”. Selain itu, penulis 

memilih media massa untuk memuat iklan tersebut yaitu Globe 

Asia, Investor Daily, Peak, dan Suara Pembaruan yang sesuai 

dengan segmentasi target audiens. Setelah iklan dimuat dalam 

media massa terpilih, penulis membuat kliping dari iklan yang 

telah dimuat.  

3.3.1.2. Direct Marketing 

Philip Kotler dan Gary Amstrong dalam Kartajaya 

(2010:89) mendefinisikan direct marketing adalah sistem 

pemasaran interaktif yang menggunakan satu atau lebih media 

iklan untuk memengaruhi respon atau transaksi yang terukur di 

lokasi manapun. Sedangkan menurut Belch & Belch (2009:26), 

direct marketing merupakan cara dimana organisasi berkomunikasi 

secara langsung dengan target konsumen untuk menghasilkan 

respons dan/ atau transaksi. Direct marketing lebih dari sekedar 

direct mail, tetapi melibatkan berbagai kegiatan seperti 

penggunaan surat, telepon, faksimili, email, atau internet untuk 

berkomunikasi langsung, meminta tanggapan, atau berdialog 

dengan pelanggan dan calon pelanggan.  
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Saluran direct marketing yang digunakan oleh SHKJ yaitu 

Blackberry Broadcast Message (BBM), email, dan Short Message 

Service (SMS) tanpa penggunaan surat, telepon, maupun faksimili 

untuk menjual produk atau jasa rumah sakit.  

Pada saat periode magang, penulis mendapat kesempatan 

untuk berkontribusi dalam kegiatan direct marketing kepada pasien 

yaitu membuat dan menyebarkan konten BB Blast, Email Blast, 

dan SMS Blast tentang promo produk bulanan, event, live talkshow, 

dan Saturday Health Talk langsung kepada seluruh kontak pasien. 

Pembuatan konten BB Blast, Email Blast, dan SMS Blast dilakukan 

penulis seminggu sebelum promo produk bulanan, event, live 

talkshow, dan Saturday Health Talk diselenggarakan dan 

penyebaran konten tersebut dilakukan tiga hari menjelang promo 

produk bulanan, event, live talkshow, dan Saturday Health Talk 

dilangsungkan.  

3.3.1.3. Social Media Marketing 

Menurut Paramitha (2011:42), social media atau yang 

media sosial adalah media yang dirancang untuk memudahkan 

interaksi sosial yang bersifat interaktif atau dua arah.  

Menurut Gunelius (2011:10), social media marketing atau 

pemasaran media sosial adalah bentuk pemasaran langsung atau 

tidak langsung yang digunakan untuk membangun kesadaran, 

pengakuan, ingatan, dan tindakan untuk merek, bisnis, produk, 

orang, atau badan lain dan dilakukan dengan menggunakan alat-

alat dari social website, seperti blogging, microblogging, social 

media, social bookmark, dan content. Tujuan umum dari social 

media marketing atau pemasaran media sosial antara lain: 

a. Membangun hubungan: Manfaat utama dari 

pemasaran media sosial adalah kemampuan untuk 

membangun hubungan dengan konsumen secara 

aktif. 

Aktivitas marketing communication..., Evelyn Kristanti, FIKOM UMN, 2014



45 
 

b. Membangun merek: Percakapan melalui media 

sosial menyajikan cara sempurna untuk 

meningkatkan kesadaran merek; meningkatkan 

pengenalan dan ingatan akan merek; dan 

meingkatkan loyalitas merek. 

c. Publisitas: Pemasaran media sosial menyediakan 

outlet dimana perusahaan dapat berbagi informasi 

penting dan memodifikasi persepsi negatif. 

d. Promosi: Pemasaran media sosial memberikan 

diskon eksklusif dan peluang untuk audiens; 

membuat orang merasa dihargai; dan memenuhi 

tujuan jangka pendek. 

e. Riset pasar: Menggunakan alat-alat dari social 

website untuk mempelajari pelanggan; profil 

demografi dan perilaku pelanggan; keinginan dan 

kebutuhan konsumen; dan pesaing. 

Bentuk pemasaran media sosial yang dilakukan oleh SHKJ 

hanya menggunakan empat media sosial yaitu Facebook, 

Instagram, Twitter, dan Youtube untuk menyebarkan informasi 

terkait produk bulanan, event, dan Saturday Health Talk yang akan 

diselenggarakan.  

Kegiatan Social Media Marketing yang telah dilakukan 

penulis selama periode magang adalah membuat dan menempatkan 

konten posting di social media (Facebook, Instagram, Twitter, dan 

Youtube) terkait produk bulanan, event, dan Saturday Health Talk 

agar informasi dapat diakses kapanpun dan dimanapun oleh pasien 

maupun masyarakat awam. Pembuatan konten posting social 

media dilakukan penulis seminggu sebelum promo produk 

bulanan, event, live talkshow, dan Saturday Health Talk 

diselenggarakan dan penempatan konten tersebut dilakukan pada 

saat promo produk bulanan, event, live talkshow, dan Saturday 

Health Talk dilangsungkan mengingat unsur up-to-date yang 

Aktivitas marketing communication..., Evelyn Kristanti, FIKOM UMN, 2014



46 
 

diinginkan oleh pengguna social media.  Selain itu, penulis juga 

diberikan kesempatan untuk berinteraksi dua arah dengan 

membalas comment pasien maupun masyarakat awam di Facebook, 

Instagram, dan Twitter.   

3.3.1.4. Sales Promotion 

Menurut Hermawan (2012:128), promosi penjualan 

merupakan aktivitas pemasaran yang mengusulkan nilai tambah 

dari suatu produk untuk mendapatkan lebih dari sekedar yang ada 

dari nilai produk dalam jangka waktu tertentu dalam rangka 

mendorong pembelian konsumen, efektivitas penjualan, atau 

mendorong upaya yang dilakukan oleh tenaga penjualan (sales 

force).  

Menurut Kotler (2005:369), promosi penjualan termasuk 

sarana untuk promosi pelanggan (contoh kupon penawaran, uang 

tunai, harga miring, premi, penghargaan, perlindungan, uji coba 

gratis, garansi, promosi silang, poin pembelian tampilan, dan 

demonstrasi); promosi dagang (harga miring, pinjaman gambar dan 

iklan, serta barang gratis); dan promosi dorongan bisnis dan 

penjualan (acara dagang dan konvensi, kontes di lapangan tentang 

barang dan iklan khusus). Tujuan promosi penjualan adalah 

menstimuli pelanggan untuk membeli produk atau jasa yang 

ditawarkan.  

Sarana promosi penjualan yang digunakan SHKJ adalah 

promosi pelanggan (kupon penawaran dan harga miring). 

Dalam hal ini, penulis diberikan kesempatan untuk turut 

bekerjasama dengan Head Office dalam mendiskusikan pemberian 

nilai tambah kepada produk dan jasa rumah sakit, berupa 

pemberian harga spesial, diskon, dan potongan voucher untuk 

setiap produk bulanan yang diluncurkan Marketing 

Communication. Pemilihan nilai tambah berupa harga spesial, 

diskon, atau potongan voucher mutlak ditetapkan oleh Head Office  

3.3.1.5. Customer Relationship Management 
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Menurut Bivins (2008:6), publik terpenting dari suatu 

organisasi adalah pelanggan. Jika suatu perusahaan sukses dalam 

menarik hati pelanggan dan membangun hubungan berkelanjutan 

dengan mereka maka perusahaan dapat bertahan. Sejalan dengan 

Peppers dan Rogers (2011:3) mengungkapkan bahwa pelanggan 

adalah sumber utama dari keuntungan perusahaan. Hal inilah yang 

membuat pelanggan merupakan salah satu stakeholder perusahaan 

yang memiliki peran penting. Oleh karena itu, perlu dibangun 

hubungan yang baik dengan pelanggan melalui Customer 

Relationship Management. 

Smith (2011:63) memaparkan beberapa manfaat Customer 

Relationship Management (CRM) antara lain: 

a. Meningkatkan penjualan 

Hubungan yang baik dengan pelanggan akan 

meningkatkan penjualan dimana akan sangat 

mudah bagi pelanggan untuk melakukan pembelian 

berulang, sama halnya dengan membeli produk 

atau jasa lain dengan brand yang sama.  

b. Memperkuat brand 

Hubungan yang kuat akan menghasilkan brand 

yang lebih kuat. Hal ini akan melahirkan brand 

loyalty yang secara aktif dapat membangun dinding 

yang kokoh di sekililing pelanggan dan melindungi 

pelanggan dari serangan kompetitor yang tak 

terelakkan.  

c. Mendorong penjualan 

Pemasaran untuk melahirkan pelanggan baru akan 

lebih tinggi dibandingkan dengan penawaran 

kepada pelanggan yang sudah ada. Perkiraannya 

adalah enam kali lebih menguntungkan jika kita 

menjual produk atau jasa kepada pelanggan yang 

sudah ada.  
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d. Menciptakan aset database 

Salah satu keuntungan adalah CRM mampu 

menghasilkan database yang berkualitas sebagai 

aset yang penting bagi perusahaan.  

Menyadari pelanggan sebagai aset terpenting bagi 

perusahaan, maka SHKJ membangun database pelanggan yang 

kuat; membuat konten patient booklet; memantau dan membuat 

konten petunjuk-petunjuk di area rumah sakit; dan melayani dan 

mendengarkan keluhan dari pasien terkait dengan layanan, event, 

dan seminar rumah sakit. 

Penulis bertanggung jawab dalam membangun database 

pelanggan dengan memasukkan data para peserta event dan 

Saturday Health Talk; bekerjasama dengan dokter untuk membuat 

konten patient booklet yaitu berisi kumpulan informasi yang harus 

diketahui oleh pasien; membuat berbagai alat edukasi di rumah 

sakit, seperti poster, brosur, dan flyer dengan materi yang lebih 

mudah dipahami kaum awam; memantau dan membuat konten 

petunjuk-petunjuk di area rumah sakit seperti Denah Evakuasi; dan 

melayani, mendengarkan, bahkan menanggapi keluhan dari pasien 

yang disampaikan melalui telepon terkait dengan promo produk 

bulanan, layanan, event, dan seminar rumah sakit.  

3.3.1.6. Event Management 

Hardiman (2006:121) mengemukakan bahwa event 

merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memperkenalkan atau 

mempopulerkan suatu hal, dan pada umumnya berkaitan dengan 

sebuah brand produk atau perusahaan. Sedangkan menurut 

Hermawan (2012:5), event merupakan cara yang pas dalam 

menyampaikan pesan dengan mengajak konsumen terlibat 

langsung dalam acara yang diselenggarakan oleh perusahaan.  

Menurut Ruslan (2012:231), tujuan dari special event ialah 

untuk memuaskan pihak-pihak yang terlibat atau terkait untuk 

berperan serta dalam suatu kesempatan, baik meningkatkan 
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pengetahuan (knowledge), pengenalan (awareness), maupun upaya 

pemenuhan selera (pleasure), dan menarik simpati dan empati, 

sehingga menumbuhkan saling pengertian bagi kedua pihak dan 

pada akhirnya dapat menciptakan citra (image) positif dari publik 

atau masyarakat sebagai target sasarannya. Bentuk dari special 

event dalam program kerja Public Relations adalah sebagai berikut: 

a. Calender of events yaitu acara rutin (regular events) 

yang dilaksanakan pada hari, bulan, dan tahun 

tertentu secara periodik dan berulang-ulang. 

b. Momentum of events yaitu acara yang sifatnya 

khusus yang dilaksanakan pada momen-momen 

tertentu, seperti pembukaan kantor baru, ulang 

tahun perusahaan, dan sebagainya.  

Berdasarkan definisi, tujuan, dan jenis special events yang 

telah dipaparkan, SHKJ menyelenggarakan kedua jenis event 

tersebut untuk memperkenalkan produk atau jasa rumah sakit 

dengan mengajak konsumen terlibat langsung dalam acara yang 

diselenggarakan oleh rumah sakit. Event rutin yang 

diselenggarakan oleh SHKJ adalah Heart Screening Camp yaitu 

pemeriksaan jantung gratis kepada masyarakat awam dengan 

tujuan agar kalangan umum yang telah mengikuti event ini dapat 

melakukan pengobatan jantung lebih lanjut di SHKJ. Selain itu, 

terdapat Saturday Health Talk sebagai event rutin yang 

diselenggarakan setiap awal bulan baru untuk mengedukasi 

masyarakat awam terkait isu-isu kesehatan terbaru. Sedangkan, 

event yang bersifat khusus diselenggarakan untuk menyambut 

ulang tahun SHKJ dan launching pembukaan klinik baru.  

Selama penulis melakukan praktik kerja magang, penulis 

diajak untuk berkontribusi dalam membuat konsep event Heart 

Screening Camp dan Saturday Health Talk untuk mengedukasi dan 

memberikan brand experience tentang fasilitas rumah sakit kepada 

pasien maupun kaum awam; merancang event Pesta Rakyat 
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“Tempoe Doeloe” berupa perayaan Hari Ulang Tahun SHKJ dan 

beberapa perlombaan antar karyawan dalam rangka menciptakan 

suasana kerja yang lebih kondusif, mempererat hubungan antar 

karyawan, dan memupuk rasa kebersamaan antar karyawan; 

bekerjasama dengan Event Organizer untuk mendiskusikan konsep 

event Fun Bike; berkoordinasi dengan Head Office, dokter, 

perawat, General Affairs Department, dan Purchasing Department; 

dan membuat dan mengatur tata letak venue event. Setiap konsep 

event diusung dari hari-hari kesehatan dunia dan hari-hari penting 

yang diperingati SHKJ.   

3.3.1.7. Media Relations 

Menurut Iriantara (2005:30), Media Relations adalah 

bagian dari Public Relations eksternal yang membina dan 

mengembangkan hubungan baik dengan media massa sebagai 

sarana komunikasi antara organisasi dan publik untuk mencapai 

tujuan organisasi.  

Media relations memiliki peranan penting dalam upaya 

untuk meraih publisitas positif dan pemberitaan untuk aktivitas 

yang dilakukan oleh Public Relations atau organisasi. Target utama 

dari media relations bukanlah media massa, melainkan para 

konsumen media tersebut, media massa adalah perantara (Hendrix 

dan Hayes, 2010:46).   

Menurut Abdullah (2000:80), bentuk-bentuk kegiatan atau 

acara yang termasuk dalam media relations antara lain: 

a. Penyebaran Siaran Pers 

Siaran pers biasanya disebut juga press release. 

Kegiatan pembuatan dan penyebaran press release 

merupakan kegiatan media relations yang paling 

efisien. Lembaga atau individu yang menyebarkan 

tak perlu repot membentuk panitia, menyediakan 

konsumsi, sewa tempat, menyediakan alat, dan lain-

lain. Siaran pers biasanya berupa lembaran siaran 
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berita mengenai suatu peristiwa yang terkait dengan 

organisasi tertentu yang disebarkan kepada 

wartawan atau media massa.  

b. Konferensi Pers 

Konferensi pers atau jumpa pers merupakan suatu 

kegiatan media relations yang paling dikenal selain 

penyebaran siaran pers. Jumpa pers biasanya 

dilakukan menjelang, menghadapi, ataupun setelah 

terjadi peristiwa atau kegiatan penting dan besar. 

Kelebihan kegiatan ini dibanding siaran pers adalah 

pada aspek diskusi atau tanya jawab. 

c. Kunjungan Pers 

Kunjungan pers atau terkadang disebut press tour 

dilakukan dengan mengajak kalangan wartawan 

untuk berkunjung ke suatu lokasi, baik yang berada 

di lingkungannya maupun ke tempat atau lokasi 

yang memiliki kaitan erat dengan kiprah lembaga 

tersebut. Hasil laporan jurnalistik yang dibuat oleh 

wartawan dari kunjungan pers tersebut, selain 

bermanfaat sebagai kegiatan kehumasan juga 

sebagai ajang promosi perusahaan.  

d. Resepsi Pers 

Resepsi pers adalah mengundang irisan media 

massa dalam sebuah resepsi atau acara yang khusus 

diselenggarakan untuk para pemburu berita. 

Acaranya dapat berupa makan siang bersama atau 

makan malam yang dilanjutkan dengan acara 

hiburan. Kegiatan ini merupakan acara untuk 

mempererat hubungan antara humas dan media 

massa.    

e. Peliputan Kegiatan 

Aktivitas marketing communication..., Evelyn Kristanti, FIKOM UMN, 2014



52 
 

Acara-acara yang diliput wartawan bisa bersifat 

massal, seperti pembukaan pameran, seminar, 

pelatihan, diskusi panel, wisuda, pertandingan 

olahraga, pergelaran kesenian, dan lain-lain. Untuk 

memudahkan pekerjaan wartawan, biasanya 

disediakan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh rekan 

pers, yang seringkali berbentuk press kit dimana di 

dalamnya dapat dimasukkan bingkisan atau kenang-

kenangan yang ingin diberikan kepada wartawan.  

f. Wawancara Pers 

Wawancara pers datang dari inisiatif media massa. 

Wawancara yang berlangsung dapat berupa 

wawancara yang dipersiapkan maupun wawancara 

spontan.  

Dari keenam bentuk media relations tersebut, hanya tiga 

kegiatan yang dilakukan oleh Siloam Hospitals Kebon Jeruk yaitu 

penyebaran siaran pers, konferensi pers, dan peliputan kegiatan.  

Penulis selaku peserta magang diberi kesempatan untuk 

menghubungi dan mengundang media untuk menghadiri 

Launching Digestive Clinic melalui telepon dan email seminggu 

sebelum event diselenggarakan; mengingatkan media yang sudah 

dihubungi dan diundang melalui telepon dan email sehari sebelum 

event dilangsungkan, menyebarkan press release kepada media 

yang telah menghadiri dan meliput Launching Digestive Clinic 

menyiapkan goodie bag, press release dalam bentuk hard copy, 

dan DVD yang berisi press release dalam bentuk soft copy untuk 

media yang telah menghadiri dan meliput Launching Digestive 

Clinic; melakukan news monitoring terkait berita-berita yang telah 

ditulis dan diliput media terkait Launching Digestive Clinic sehari 

setelah peluncuran klinik; dan melakukan media cliping dari berita-

berita Launching Digestive Clinic yang telah ditulis dan diliput 
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media dengan tone yang positif setelah news monitoring selesai 

dilakukan.  

3.3.1.8. Public Relations Writing 

Menurut Bivins (2008:5), seluruh kegiatan penulisan dalam 

Public Relations (PR) merupakan upaya untuk meneguhkan relasi 

positif antara suatu organisasi dan berbagai publiknya melalu 

teknik pencitraan (image building). Dua kategori dalam penulisan 

PR yaitu informasi tidak terkendali dan informasi terkendali. 

Pertama, bentuk informasi yang tidak dapat dikontrol oleh PR. Saat 

press release dikirmkan, maka sepenuhnya bergantung pada 

kemurahan hati media massa. Kedua, bentuk informasi yang 

sepenuhnya berada dalam kendali PR yaitu iklan, brosur, materi 

siaran radio atau televisi, dan iklan layanan publik.  

Kegiatan penulisan PR yang dilakukan oleh Marketing 

Communication Siloam Hospitals Kebon Jeruk mencakup kedua 

kategori tersebut yaitu press release, iklan, brosur, dan materi 

siaran radio.   

Penulis diberikan tanggung jawab untuk menulis press 

release Launching Digestive Clinic dan Launching Hip, Knee, and 

Geriatric Trauma Centre. Hal ini tentunya membutuhkan keahlian 

bukan hanya untuk merangkai kata-kata, tetapi menciptakan news 

value. Untuk menunjang tujuan tersebut, penulis harus 

bekerjasama dengan dokter mengingat di dalam press release 

terdapat pemaparan dari istilah-istilah medis yang harus dimengerti 

oleh kaum media. Selain itu, penulis juga berkontribusi dalam 

pembuatan adlips, talkshow guideline sebagai materi siaran radio 

dan artikel untuk dimuat di dalam newsletter Siloam Heart Institute 

Newsletter (SHINE). 

3.3.1.9. Community Relations 

Menurut Jerold dalam Iriantara (2004:20), community 

relations adalah program pengembangan komunitas melalui 

berbagai upaya untuk kemaslahatan bersama bagi organisasi dan 
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komunitas. Community Relations dijalankan oleh perusahaan atau 

organisasi karena dirasakan sebagai suatu kewajiban dengan tujuan 

agar perusahaan atau organisasi hidup berdampingan secara damai 

dengan masyarakat sekitar. Objek secara umum adalah masyarakat 

yang terpinggirkan, seperti kaum minoritas, kaum muda di 

perkampungan kumuh kota, perempuan, atau masyarakat yang 

terkena dampak pembangunan.  

Iriantara (2004:36) memandang community relations 

berdasarkan dua pendekatan. Pendekatan pertama memposisikan 

organisasi sebagai pemberi donasi, program community relations 

hanyalah bagian dari aksi dan komunikasi dalam proses Public 

Relations. Pendekatan kedua memposisikan komunitas sebagai 

mitra, konsep komunitas bukan sekedar sekumpulan orang yang 

berdiam di sekitar wilayah organisasi, community relations 

dianggap sebagai program tersendiri yang merupakan wujud 

tanggung jawab sosial organisasi.  

Siloam Hospitals Kebon Jeruk memandang community 

relations berdasarkan pendekatan kedua dimana memposisikan 

komunitas bukan sekedar sekumpulan orang yang berdiam di 

sekitar wilayah organisasi. Terbukti dari community relations 

dianggap sebagai program rutin yang merupakan wujud tanggung 

jawab sosial organisasi dengan memberikan edukasi terkait isu-isu 

kesehatan terbaru kepada komunitas lanjut usia Persekutuan Doa 

Karismatik Katolik setiap bulan.  

Dalam hal ini, salah satu kegiatan yang melibatkan peran 

penulis adalah menghubungi dan mengundang Komunitas Anlene, 

Diabetasol, Entrasol, Nutrilite, Produgen, Tropicana Slim, dan 

WRP untuk menghadiri Saturday Health Talk sebagai bentuk 

edukasi terkait isu-isu kesehatan terbaru.  

3.3.1.10. Corporate Social Responsibility 

The World Business Council on Sustainable Development 

menjelaskan bahwa Corporate Social Responsibility merupakan 
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komitmen bisnis atau perusahaan untuk bertindak etis, beroperasi 

secara legal, dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi yang 

berkelanjutan, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup 

karyawan dan keluarganya, serta komunitas lokal dan masyarakat 

luas (Wibisono, 2007:7). Undang-undang tentang Corporate Social 

Responsibility di Indonesia diatur dalam UU No.40 Tahun 2007 

Bab V pasal 74 ayat 1 yang menyebutkan bahwa Perseroan 

Terbatas yang menjalankan usaha di bidang dan atau bersangkutan 

dengan sumber daya alam wajib menjalankan tanggung jawab 

sosial dan lingkungan. 

Kotler & Lee (2005:22-24) menjelaskan bahwa terdapat 

enam alternatif program Corporate Social Responsibility yang 

dapat dipilih perusahaan yaitu: 

a. Cause Promotions: Perusahaan berusaha 

membangun kesadaran dan kepedulian masyarakat 

terhadap suatu masalah sosial. 

b. Cause Related Marketing: Perusahaan berkomitmen 

untuk menyumbangkan presentase tertentu dari 

penghasilannya untuk suatu kegiatan soasial 

berdasarkan penjualan produknya. 

c. Corporate Social Marketing: Perusahaan 

mengembangkan dan melaksanakan kampanye 

untuk mengubah perilaku masyarakat dengan tujuan 

meningkatkan kesehatan dan keselamatan publik, 

menjaga kelestarian lingkungan hidup, serta 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  

d. Corporate Philanthropy: Kontribusi perusahaan 

secara cuma-cuma (charity) dalam bentuk hibah 

tunai, sumbangan, dan sejenisnya. 

e. Community Volunteering: Perusahaan mendukung 

dan mendorong para karyawan, para pemegang 

franchise atau rekan pedangang eceran untuk 
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menysisihkan waktu mereka secara sukarela guna 

membantu organisasi-organisasi masyarakat lokal 

maupun masyarakat yang menjadi sasaran program. 

f. Socially Responsible Business Practice: Praktik 

bisnis dimana perusahaan melakukan investasi yang 

mendukung pemecahan suatu masalah sosial untuk 

meningkatkan kesejahteraan komunitas dan 

melindungi lingkungan.  

SHKJ memilih alternatif Cause Promotions dengan 

berusaha menarik minat masyarakat untuk mengetahui masalah 

sosial dengan memfasilitasi sumbangan barang-barang layak pakai 

bagi Sekolah Lentera Harapan dan donasi uang kepada Yayasan 

Denyut Jantung.   

Penulis terlibat dalam memilah barang-barang layak pakai 

berdasarkan kategori buku cerita; buku pelajaran (SD, SMP, 

SMA); buku tulis; komik, mainan, dan pakaian anak-anak 

disumbangkan kepada Sekolah Lentera Harapan dalam rangka 

memenuhi tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat.  
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3.3.2. Kendala yang Ditemukan 

a. Saat pekerjaan sudah selesai dikerjakan seringkali 

pekerjaan harus direvisi secara mendadak.  

b. Kurangnya koordinasi tenaga kerja yang akan berpartisipasi 

dalam event yang akan diselenggarakan.  

 

3.3.3. Solusi Atas Kendala yang Ditemukan 

a. Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait mengenai 

perpanjangan tenggang waktu untuk merevisi pekerjaan. 

b. Berkoordinasi dengan setiap penanggung jawab pada 

masing-masing divisi terkait jumlah tenaga kerja yang akan 

berpartisipasi dalam event.  
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