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ABSTRAK 

 Perkembangan dunia bisnis industri saat ini menyebabkan persaingan yang 

semakin ketat yang mengharuskan sebuah organisasi atau perusahaan besar terus 

menerus membuat strategi agar dapat bersaing secara kompetitif. Namun, sebuah 

organisasi atau perusahaan  menyadari bahwa untuk mencapai kesuksesan 

dibutuhkan pula komunikasi yang baik antara perusahaan dan publiknya. Hal ini 

menyebabkan perusahaan perlu membentuk divisi Public Relations atau divisi 

yang setara dengan fungsi dari Public Relations.  

Dengan membentuk divisi Public Relations atau divisi yang setara dengan 

Public Relations, dapat membantu perusahaan untuk menyusun strategi agar 

organisasi atau perusahaan bisa mendapatkan citra serta reputasi yang baik di 

mata publik.  

 PT Garuda Maintenance Facility AeroAsia merupakan salah satu 

perusahaan yang menyediakan pelayanan perawatan dan perbaikan pesawat. 

Berdiri sejak tahun 2002, membuat PT Garuda Maintenance Facility AeroAsia 

perlu membuat divisi yang bisa menaikkan citra dan reputasi serta mendukung 

komunikasi internal dan eksternal sehingga dapat terpublikasikan keluar 

perusahaan. 

 Dalam pemenuhan praktik kerja lapangan, penulis diposisikan pada divisi 

Corporate Communication yang memiliki fungsi yang setara dengan Public 

Relations, yang salah satu fungsinya untuk mengontrol reputasi perusahaan dan 

mengelola komunikasi internal dan eksternal perushaan, Untuk mengelola 

komunikasi internal dan eksternal perusahaan, penulis banyak melakukan kegiatan 

media relations yang terdiri dari Media Monitoring dan aktivitas Media Relations 

lainnya. 

 Praktik kerja lapangan yang telah dilakukan penulis memberikan 

gambaran yang jelas mengenai dunia kerja PR yang melibatkan media dalam 

memenuhi kebutuhan dan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan yang 

menuntut kecermatan dan juga skill dalam berkomunikasi yang baik untuk dapat 

menjalin hubungan dengan media. 

 

Keyword: Public Relations, media relations, PT Garuda Maintenance Facility 

AeroAsia 
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KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur atas kedahirat Allah SWT yang dengan limpahan serta berkah 

dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan praktik kerja 

lapangan atau magang yang berjudul “Aktivitas Media Relations PT Garuda 

Maintenance Facility” dengan tepat pada waktunya. 

 Selama mengerjakan praktik kerja lapangan hingga akhir proses 

penyusunan laporan magang ini, penulis mendapatkan banyak sekali pengalaman 

yang meski tak selamanya berjalan dengan sempurna, namun sangat berharga dan 

tidak bisa diganti dengan apapun juga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini 

penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah 

berkontribusi dalam proses penyelesaian laporan magang ini, diantaranya: 

1. Dr. Bertha Sri Eko M., M.Si. Selaku Ketua Program Studi Fakultas Ilmu 

Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara dan sekaligus dosen 

pembimbing laporan magang, yang selalu memberikan bimbingan, saran, 

semangat, dan dorongan sehingga laporan magang ini bisa selesai dengan 

tepat waktu. 

2. Siska L. Tobing selaku pembimbing praktik kerja lapangan sekaligus 

Corporate Communication Officer PT GFM AeroAsia yang telah 

memberikan banyak pelajaran, bimbingan serta memberikan kesempatan 

untuk bisa bergabung di unit Corporate Communication (TSC). 

3. Mama, Papa, dan Abang-abang penulis yang senantiasa selalu memberi 

dukungan dan semangat, terutama pada saat proses pencarian tempat 

magang, hingga pada saat penulis melakukan kerja magang dan menyusun 

laporan magang. 

4. Geng Hijabers yakni, Mba Benita, Mba Adel, Mba Novi, dan Mba Ika, 

serta Mas Ula yang telah menjadi partner tertawa dan memberikan banyak 

masukan, banyak pengalaman dan telah menerima penulis menjadi bagian 

sementara dari keluarga kecil kalian. 

5. Ais Nugraha Wahyudi, seseorang yang tidak bosan untuk selalu 

memberikan semangat, motivasi, dan doanya selama penulis melakukan 

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



vi 
 

kerja magang, serta telah membantu proses penyelesaian laporan magang 

hingga selelsai.  

6. Muthia, Renita, Febri, Fitri, Nuke, dan Nadya sahabat terdahsyat yang 

selalu mendengarkan keluh kesah penulis selama melakukan kerja magang 

dan setia menunggu penulis untuk mencapai Toga. 

7. Michelle Be, Gloria, dan Edho sahabat pena di kampus yang selalu 

membimbing penulis jika ada kesulitan dalam mata kuliah, yang 

memberikan semangat untuk menyelesaikan kerja magang dan menyusun 

laporan magang. 

8. Unit Corporate Secretary dan Corporate Communication yang lainnya 

yang telah menerima penulis dengan sangat baik. 

Akhir kata, penulis menyadari bahwa isis dan juga bentuk penyampaian serta 

penyajian laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis 

dengan hati yang lapang menerima segala bentuk masukan dan kritik yang 

membangun demi terciptanya hasil yang sempurna dari laporan magang ini. 

Penulis memiliki harapan agar laporan magang ini dapat berguna bagi para 

pembaca, khusunya unntuk mahasiswa dan mahasiswi Public Relations 

Universitas Multimedia Nusantara. 

 

 

Tangerang, 15 Juli 2016 

 

 

Citra Sitta Juwita 
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