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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

3.1  KEDUDUKAN DAN KOORDINASI 

 Selama proses praktik kerja lapangan berlangsung, penulis ditempatkan 

pada divisi Corporate Secretary (TS), dan berada pada unit Corporate 

Communication (TSC). Koordinasi selama proses praktik kerja lapangan yang 

dilakukan selama tiga bulan, diarahkan kepada pembimbing penulis di lapangan 

yaitu Siska L. Tobing yang merupakan Corporate Communication Officer.  

 Di PT Garuda Maintenance Facility, setiap unit dipegang oleh General 

Manager yang dikepalai oleh Vice President. 

   

3.2  TUGAS YANG DILAKUKAN 

 Salah satu pekerjaan yang paling dominan selama praktik kerja lapangan 

adalah media reliations. Di PT GMF AeroAsia media relations merupakan sebuah 

tugas dan aktivitas yang memerlukan dalam mempersuasi seseorang, dan 

komunikasi merupakan hal yang penting dalam pekerjaan ini. Salah satu 

aktivitasnya adalah mengundang media untuk menghadiri acara seperti Press 

Confrence dan Special Event. Kemudian pihak organisasi membagikan press 

release agar informasi tersebut dapat di publikasikan di berbagai media, setelah 

berakhirnya acara tersebut barulah melakukan media monitoring untuk melihat 

seberapa menariknya acara yang diselenggarakan hingga wartawan 

mempublikasikan berita acara tersebut. Berikut adalah table tugas yang dilakukan 

penulis selama proses praktik kerja lapangan berlangsung:

Aktivitas media relations..., Citra Sitta Juwita, FIKOM UMN, 2016



28 
 

Tabel 3.1. Jenis pekerjaan media relations yang dilakukan selama prakik kerja lapangan 

No.  Jenis 

Pekerjaan 

Uraian Pekerjaan Februari Maret  April  

I II III IV I II III IV I II III IV 

 
1. 

 

Media 

Monitoring 

Monitoring Media Online. 

Metro Tv News, Liputan 6, Merdeka.com, Detik.com, 

Antaranews.com, Republik Online, Suara.com, Lensa Indonesia, 

JPNN.com, CNN Indonesia, Viva.co.id, Runaway Aviation, Indo 

Aviation, Bisnis Indonesia, Kompas, Tempo.co, Berita Satu. Warta 

Ekonomi, Jakarta Globe, Okezone.com, Marketeers.com 

            

Monitoring Media Cetak: 

Kompas, Bisinis Indonesia, The Jakarta Post, Tempo, Satelite News, 

SWA, Republika, Kontan 

            

 
2. 

 

Press 

Conference 

Dokumentasi dan mengarahkan media. 

- Serah Terima Jabatan Direktur Utama GMF AeroAsia 

- Kedatangan Perdana Mentri sekaligus Wakil Presiden Swiss 

ke GMF 

- Peluncuran Buku MRO Pertama di Indonesia yang dibuat 

langsung oleh mantan Dirut GMF 

            

 
3. 

 

Resepsi Pers 

Dokumentasi dan panitia dalam membantu acara. 

- Merayakan Hari Jadi GMF yang ke 14 Tahun 

- Memperingati Hari Kartini 

- Dinner AMROI di Segara, Ancol. 

            

 
 
 
 

4. 

 

 

 

 

Penulisan 

Berita 

Menulis berita portal dibeberapa kegiatan yang telah berlangsung 

seperti: 

- Portal tentang Health, Safety & Environment Management 

Review 2015 

- PT NTP Benchmark ke GMF 

- PT Freeport Indonesia Kunjungi Fasilitas GMF 

- PT Universal Tekno Reksajaya Kunjungi GMF 

- Eksebisi Olahraga Garuda Group dan Ditjen Bea Cukai 

- Sharing Session Bersama Prasetya Business School 

- ACS Studi Banding ke GMF 

- AirNav Indonesia Studi Banding ke GMF 

- SACSC Berencana Rawat Pesawat ARJ21 di GMF 
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3.3 PEMBAHASAN 

 3.3.1 MEDIA RELATIONS 

Media Relations adalah salah satu kegiatan PR dalam memberikan 

informasi kepada masyarakat untuk memperoleh dukungan dan 

kepercayaan public adalah melalui kegiatan hubungan pers (Pers 

Relations/Media Relations) yakni dalam membina hubungan baik dengan 

kalangan pers yang mengelola media cetak (surat kabar/majalah) dan 

media elektronik (tv/radio) (Soemirat&Ardianto, 2010.h.121-122). Media 

Relations juga merupakan usaha untuk mencapai publikasi atau penyiaran 

yang maksimum atas suatu pesan atau informasi humas dalam rangka 

menciptakan pengetahuan dan pemahaman bagi khalayak dari organisasi 

atau perusahaan yang bersangkutan (Frank Jefkins, 2004.h.113).  

Salah satu alasan mengapa para praktisi Public Relations 

menggunakan media relations untuk menyebarkan pesan mereka adalah 

karena peran yang dimiliki media dalam membentuk opini public 

(Theaker, 2004.h.147).  

Menurut Frank Jefkins dalam Soemirat dan Ardianto (2010.h.121-

122) peran media relations adalah upaya meraih dukungan publik yaitu 

dalam menjalankan fungsi Public Relations untuk memberi informasi 

kepada publik dan memperoleh dukungan atau kepercayaan publik dengan 

kegiatan hubungan pers yang disebut dengan istilah media relations, yakni 

membina hubungan baik dengan kalangan pers yang mengelola media 

cetak dan media elektronik, hal tersebut guna memperoleh pemuatan atau 

penyiaran secara maksimal tentang informasi Public Relations yang 

disampaikan untuk memberikan pengetahuan dan menciptakan pengertian 

publiknya. Sedangkan menurut Hendrix dan Hayes (2010.h.46), media 

relations juga memiliki peranan penting dalam upaya untuk meraih 

publisitas positif dan pemberitaan, untuk aktivitas yang dilakukan praktisi 

Public Relations atau organisasi. Target utama dari media relations 
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bukanlah media massa, melainkan para konsumen media tersebut, media 

massa adalah perantaranya. 

Pelaksanaan media relations yang baik dapat berkontribusi pada 

tujuan jangka panjang yang strategis (Theaker, 2004.h.148), antara lain: 

a. Meningkatkan citra perusahaan atau merek 

b. Profil di media yang lebih tinggi dan lebih baik 

c. Mengubah perilaku target audiens, misalnya pelanggan 

d. Membangunkan hubungan baik dengan komunitas 

e. Menaikkan market share 

f. Memengaruhi kebijakan pemerintah di level lokal, nasional, 

dan internasional 

g. Mengembangkan komunikasi dengan pemegang saham dan 

penasihat mereka 

h. Meningkatkan hubungan industrial 

Dalam upaya membina hubungan dengan media, PR melakukan 

berbagai kegitan yang bersentuhan dengan media dan ini juga merupakan 

ruang lingkup dari media relations, antara lain: 

1. Press Conference 

Diberikan secara simultan oleh seseorang pejabat pemerintah 

atau swasta kepada sekelompok wartawan. Menurut Oemi 

Abdurachman, konferensi pers diselenggarakan bila ada 

peristiwa-peristiwa penting di suatu instansi/perusahaan/badan, 

atas inisiatif sendiri atau permintaan wakil-wakil pers. (dalam 

Soemirat dan Adrianto, 2008) 

2. Press Breafing 

Diselenggarakan secara regular oleh seorang  PR. Dalam 

kegiatan ini, PR menyampaikan informasi-informasi mengenai 

kegiatan yang baru terjadi kepada media.  
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3. Press Tour 

Diselengggarakan oleh suatu perusahaan atau lembaga untuk 

mengunjungi daerah tertentu dan mereka pun (media) diajak 

menikmati objek wisata yang menarik. 

4. News Release 

Sebagai publisitas, yaitu media yang banyak digunakan dalam 

kegiatan kehumasan karena dapat menyebarkan berita. 

5. Special events 

Peristiwa khusus sebagai suatu kegiatan PR yang penting dan 

memuaskan banyak orang untuk ikut serta dalam suatu 

kesempatan, mampu meningkatkan pengetahuan dan 

memenuhi selera publik, seperti peresmian gedung, peringatan 

ulang tahun perusahaan. Kegiatan ini biasanya mengundang 

media untuk meliputnya. 

6. Press Luncheon 

PR mengadakan jamuan makan siang bagi para wakil media 

massa sehingga pada kesempatan ini pihak pers bisa bertemu 

langsung dengan top management perusahaan guna 

mendengarkan perkembangan perusahaan tersebut. 

7. Press Interview 

Sifatnya lebih pribadi, lebih individu. PR atau jajaran 

manajemen di wawancarai hanya berhadapan dengan wartawan 

atau reporter yang bersangkutan. (Adrianto, 2013.h.267-268) 

Selama tiga bulan melakukan praktik kerja lapangan di PT Gauda 

Maintenance Facility AeroAsia, kegiatan atau aktivitas media relations 

yang di kerjakan oleh penulis yaitu: 

a) Media Monitoring 

Media monitoring banyak digunakan dalam proses PR untuk 

melakukan tracking atau penulusuran publisitas dan lebih dari 80 

persen praktisi PR menggunakannya sebagai alat tracking dan 

pengukuran berita yang telah dimuat oleh media. Tujuan aktivitas 
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monitoring seperti ini adalah untuk mendeteksi (to detect) dan 

mengantisipasi/mencegah (to deter). Monitoring dilakukan secara terus 

menerus dan merekam/mencatatnya secara terstruktur.  Kegiatan 

monitoring didasari oleh keinginan untuk mencari hal-hal yang 

berkaitan dengan peristiwa atau kejadian baik menyangkut siapa, 

mengapa bisa terjadi, sumberdaya publik yang berkaitan, kebijakan 

dan dampak apa yang terjadi atau harus diantisipasi serta hal-hal lain 

yang berkaitan. (Michaelson & Griffin, 2005) 

Keberhasilan program diukur dari publikasi yang optimal, yaitu 

sesuai dengan media dan target sasaran yang diinginkan, isi 

pemberitaan membentuk image positif dan dukungan khalayak yang 

baik terhadap aktivitas, pendapat, kebijakan dan peraturan organiasi 

yang berkaitan  dengan kepentingan publik.  Karena kegiatan media 

monitoring merupakan satu tugas yang mendasar yang dilakukan oleh 

public relations.  

Di GMF AeroAsia, penulis melakukan media monitoring dengan 

dua cara yaitu media cetak dan media online, pencariannya berupa 

news tracking. Berita yang dimonitor adalah berita yang bersangkutan 

dengan GMF AeroAsia, Customer, Garuda Indonesia Group, 

Kompetitor, dan tentang bisnis MRO. Berita tentang GMF yang telah 

dimonitoring secara online akan di satukan kedalam Ms. Word dan 

berita yang di monitoring secara  cetak akan di gunting dan dijadikan 

kliping dengan sususan seperti: 

Gambar 3.1. Format Kliping Media Online 
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Gambar 3.2. Format Kliping Media Cetak 

 

 

 

Gambar 3.3. Contoh Media Monitoring Online 

 

  

 

 

 

 

 

Setiap artikel atau pemberitaan yang diperoleh di media cetak, 

didokumentasikan dan dikliping. Daftar media cetak yang dimonitor 

adalah Kompas, Kontan, Media Indonesia, The Jakarta Post, 

Republika, Seputar Indonesia, Bisnis Indonesia, Satelit News, Koran 

Tempo, Merdeka, Investor Daily, dan Majalah SWA. Sedangkan untuk 

online, berbagai portal bisa mengeluarkan berita tentang GMF 

AeroAsia termasuk portal berita tentang dunia penerbangan. 

Setelah melakukan proses penyatuan berita yang bersangkutan 

dengan GMF AeroAsia dilakukan media monitoring report. Di dalam 

media monitoring report terdapat garis besar isi dari berita-berita 

yang telah dimonitor dan dibuat kesimpulan mengenai tone 
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pemberitaan dalam media-media tersebut. Kemudian hasil dari media 

monitoring report akan disampaikan kepada direksi beserta lampiran 

artikelnya.  

Tujuan dari media monitoring adalah untuk mengetahui tone 

pemberitaan yang telah di rilis oleh media, apakah positif, netral atau 

negatif. Selain itu, kegiatan media monitoring juga untuk 

menunjukkan bukti kepada Direktur Utama tentang publisitas yang 

telah didapatkan oleh GMF AeroAsia dari pemberitaan yang telah di 

rilis oleh media, sehingga GMF dapat mengetahu prestasi yang 

selama ini diraih apakah dapat tersampaikan dengan baik oleh para 

media yang memuat berita tentang GMF AeroAsia. 

b) Press Conference 

Kegiatan ini merupakan sebuah pertemuan para jurnalis yang 

sengaja berkumpul untuk mendapatkan informasi yang berhubungan 

dengan topik yang sedang hangat dibicarakan. (Jefkins, 2003.h.119) 

Dalam kegiatan konferensi pers yang dilakukan oleh GMF 

AeroAsia, penulis terlibat langsung untuk mengetahui seperti apa 

konferensi pers yang dilakukan oleh GMF AeroAsia. Penulis terlibat 

dalam aktivitas konferensi pers seperti: 

1. Serah terima jabatan Direktur Utama baru PT GMF AeroAsia 

pada tanggal 16 Maret 2016 yang diselenggarakan di 

Auditorium Hangar 4 dan mengundang beberapa media yang 

memiliki korelasi dengan acara tersebut. 

2. Peluncuran buku tentang Maintenance, Repair, and 

Organization (MRO) pertama di Indonesia dan pengarangnya 

merupakan mantan Direktur Utama GMF AeroAsia yang telah 

menjabat selama 8 tahun, acara ini diselenggarakan di Sky 

Lounge Hotel Grand Mercure, Hayam Huruk pada tanggal 19 

April 2016 dan penulis dilibatkan sebagai penerima tamu. 
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3. Perdana Menteri yang merangkap sebagai Wakil Presiden 

Swiss berkunjung ke GMF AeroAsia pada tanggal 01 April 

2016 untuk melihat fasilitas yang ada, kunjungan ini dilakukan 

karena adanya kesepakatan untuk bekerjasama dengan GMF 

AeroAsia, penulis melakukan peliputan dan juga mengarahkan 

media. 

 

Dalam acara konferensi pers ataupun acara resepsi pers, unit 

Corporate Communication memiliki daftar nama-nama media untuk di 

undung ke dalam acara. Setelha media menghadiri acara tersebut, 

biasanya media diberikan buku tamu dan masing-masing media 

menulis daftar hadir mereka, dengan tujuan GMF dapat mengetahui 

media mana saja yang berpartisipasi dalam acara tersebut sehingga 

untuk acara selanjutnya unit Corporate Communication bisa 

menghubungi mereka kembali dan dapat menjalin hubungan lebih baik 

lagi.  

c) Resepsi Pers 

Resepsi pers merupakan acara kumpul-kumpul para jurnalis dalam 

kondisi yang santai dan menyenangkan. Acara ini biasanya dilakukan 

secara informal dalam satu acara yang sudah direncanakan dan lebih 

terorganisasi. Dalam acar resepsi pers atau resepsi media ini, para 

jurnalis diundang untuk meliput suatu acara, mendengarkan 

keterangan-keterangan resmi, atau sekedar bercakap-cakap dengan 

tujuan supaya terbangun kedektan antara pemburu berita ini dengan 

pihak perusahaan atau organisasi yang berperan sebagai penyelenggara 

acara ini. (Jefkins, 2003.h.120) 

Acara resepsi pers sebenarnya tidak ada target khusus dalam 

peliputan, namun bentuk evaluasinya adalah dengan memantau tulisan 

atau publikasi wartawan yang bersangkutan setelah acara tersebut. 

Resepsi pers bisa dilaksanakan dengan suatu acara khusus dan 
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memiliki nilai berita, namun juga bisa saja menampilkan acara yang 

tidak bernilai berita, namun diupayakan pimpinan akan memberikan 

statement yang menarik dan dapat dikutip media. 

Selama penulis melakukan kerja praktik lapangan, ada beberapa 

resepsi pers yang diselenggarakan oleh GMF AeroAsia dan penulis 

terlibat dalam acara tersebut, diantranya: 

1. Acara Kick Off RJJP 2016-2020 & RKAP 2016. Acara ini 

rutin dilakukan setiap awal tahun baru. Kick Off ini bertujuan 

sebagai evaluasi pencapaian yang telah diraih selama satu 

tahun sebelumnya dan juga memberikan penghargaan kepada 

karyawan terbaik selama satu tahun tersebut sekaligus 

merencanakan apa yang akan dijalankan selama beberapa tahun 

kedepan yang sudah ditargetkan. Acara ini di hadir oleh seluruh 

direksi, manajemen, dan beberapa karyawan GMF AeroAsia 

serta beberapa media yang memiliki korelasi dengan acara 

tersebut. Acara Kick Off tersebut bertempatan di Garuda 

Indonesia Traing Center, Duri Kosambi, Jakarta Barat. Jenis 

pekerjaan yang dilakukan adalah sebagai panitia konsumsi dan 

penerima tamu para undangan yang hadir. 

2. Memperingati hari jadi GMF AeroAsia ke 14 tahun. Acara ini 

berlangsung pada tanggal 26 April 2016 dengan mengikuti 

ceremonial seluruh karyawan GMF AeroAsia di Hangar 3. 

Acara ini hanya dihadiri oleh beberapa media karena sifatnya 

tidak terlalu terbuka. Dalam memperingati hari jadi GMF 

AeroAsia, setiap tahunnya selalu mengadakan kegiatan donor 

darah sebagai kegiatan tanggung jawab sosial dari GMF 

AeroAsia. Dan penulis dalam acara tersebut melakukan 

dokumnetasi acara. 

3. Memperingati hari Kartini pada tanggal 21 April 2016. Acara 

ini dihari oleh seluruh karyawan wanita GMF AeroAsia dan 

juga mengundang media untuk mengetahui teknisi terbaik 
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wanita yang dimiliki oleh GMF AeroAsia. Penulis melakukan 

tugas dokumentasi dan berpartisipasi dalam kepanitiaan. 

 

3.3.2  PENULISAN BERITA 

  Praktisi public relations yang professional harus memiliki keahlian 

menulis. Fraser P. Seitel mengatakan bahwa menulis adalah kunci public 

relations meskipun saat ini adalah era komputer. Upaya adanya penulisan 

PR untuk membangun hubungan positif antara organisasi dan berbagai 

publiknya, biasanya melalui teknik membangun image atau citra. (Bivins, 

2014.h.4) 

  Saat ini internet sudah memengaruhi gaya penulisan PR, karena 

internet telah memungkinkan untuk mengkofigurasi ulang komunikasi dan 

mode pengiriman pesan. Dengan adanya internet, terdapat beberapa 

metode yang relative baru untuk memengaruhi penulisan PR, diantaranya 

dapat memiliki potensi yang besar untuk mengklarifikasi suatu informasi 

dan dapat memperusasi para target audiens. (Bivins, 2014.h.15) 

Penulis melakukan penulisan berita yang bejenis newsletter, hanya saja 

berita tersebut di publikasikan melalui portal website resmi PT GMF 

AeroAisa. Akan tetapi untuk karyawan GMF AeroAsia sendiri bisa 

membuat newsletter yang nantinya akan di publikasikan melalui majalah 

internal yang diterbitkan setiap satu bulan sekali.  

Newsletter pada dasarnya merupakan karya jurnalistik yang berisi 

berbagai informasi yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan dan 

anggota perusahaan (Rachmat Kriyantono, 2012:174). Newsletter yang 

menggunakan media internet biasanya dikenal dengan “e-zine’ (electronic 

magaines) yang muncul di website perusahaan. Namun untuk di GMF 

AeroAsia sendiri, aktivitas perusahaan hanya dipublikasikan di portal 

website dan majalah interna yaitu “GMF News”. 
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Penulisan berita sendiri dilakukan apabila ada kegiatan seperti 

benchmarking, kegiatan sosial, public visit, dan yang berkaitan dengan 

internal serta harus mengandung unsur 5W+1H.  

 

3.4   KENDALA YANG DITEMUKAN 

 Selama melakukan praktik kerja lapangan di GMF AeroAsia, kendala 

yang ditemukan adalah:   

a. Media monitoring secara online terlalu luas, tidak ada jumlah batasan 

media sehingga berita yang di peroleh mendapatkan lebih dari satu tentang 

isi berita yang sama. Dan media monitoring juga belum terencana dengan 

baik. 

b. Beberapa unit di PT GMF AeroAsia masih belum mendukung dengan 

adanya aktivitas media relations. Karena mereka menganggap bahwa 

“bengkel” tidak diperlukan publisitas yang berlebihan. 

 

3.4.1  SOLUSI ATAS KENDALA YANG DITEMUKAN 

 Berikut ini solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang 

ditemukan: 

a. Mengkonfirmasi apabila ada pemberitaan yang memiliki isi yang sama dan 

memilah media online yang lebih memiliki kredibilitas. Serta menentukan 

jadwal untuk monitoring media pada pagi hari. 

b. Memberi kesempatan untuk para karyawan GMF AeroAsia untuk 

membuat tulisan yang bersangkutan dengan dunia penerbangan dan teknis 

pesawat, penulisan yang terbaik nantinya akan di publikasikan di majalah 

“GMF News”. Hal ini diberikan agar karyawan dapat mengetahui betapa 

pentingnya publikasi dalam suatu media. 
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