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1.1 Latar Belakang Masalah 

  Suatu Perusahaan, organisasi maupun institusi (lembaga) yang ada di era 

modern sekarang ini, baik asing atau lokal, perusahaan pemerintah atau swasta, 

institusi profit maupun non profit tidak akan bisa bertahan dan berkembang dalam 

menghadapi persaingan tanpa menjalin hubungan dan bekerjasama dengan media 

massa ( cetak dan elektronik ). Hal tersebut  bisa terjadi karena media massa dinilai 

zmemiliki kekuatan untuk membangun sebuah perusahaan atau institusi. Faktanya, 

perusahaan besar seperti Microsoft, Yahoo!, Apple bisa berkembang dan dikenal 

masyarakat luas berkat membangun relasi dengan media dan perusahaan tersebut 

sering memanfaatkan media sebagai sarana publikasi. 

Public Relations mempunyai peranan yang sangat penting dalam sebuah 

organisasi yaitu untuk menjembatani hubungan antara pimpinan suatu perusahaan/ 

instansi / organisasi dengan publik internal dan eksternalnya. Selain itu juga berperan 

untuk membangun dan menjaga citra baik suatu perusahaan atau organisasi.   

 Media Relations itu sendiri merupakan salah satu kegiatan PR yang 

berhubungan dengan media massa dalam hal publikasi organisasi atau perusahaan 

tempat ia bekerja. Namun, bila melihat satu sisi yang lain, Media relations bukanlah 

satu-satunya untuk melakukan publisitas ataupun kegiatan lainnya. Dengan kata lain, 

masih ada cara untuk menjalin hubungan dengan masyarakat luas. Salah satu cara 

yang paling praktis dengan jangkauan yang luas menyebar adalah dengan 

menggunakan media sosial. 

 Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa 

dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog,jejaring 



sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk 

media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Selain 

itu, ada juga beberapa media sosial yang lebih modern yang serba bisa, bisa chatting, 

upload dan share foto dan video, bahkan bisa melakukan panggilan dan semua bisa 

diakses secara gratis. Media tersebut adalah Facebook. Facebook merupakan salah 

satu sosial media yang serba ada, dan jangkauannya luas, bahkan hampir semua 

kalangan memiliki akun Facebook. Menurut situs online 

http://sidomi.com/145242/20-jejaring-sosial-terpopuler-di-dunia/ (diakses pada 

tanggal 30 Maret 2014, pukul 19.45) Facebook merupakan media sosial yang paling 

banyak diminati dan diakses oleh orang. Jejaring sosial ini memiliki 1 miliar 

pengguna. Terbesar di jagad raya ini untuk urusan pengguna. Facebook bukan hanya 

jejaring sosial, Pencipta Facebook, Mark Zuckerberg memberikan beberapa platform 

lain di situs ini. 

 Disamping Facebook terdapat pula media sosial yang digunakan oleh banyak 

orang, yaitu Twitter. Microblogging ini memiliki setengah miliar pengguna atau 

hampir setengah pengguna Facebook. Twitter didirikan tahun 2006, Twitter sangat 

cepat mendapat hati di kalangan pengguna internet. Twitter mudah diakses, baik 

menggunakan web ataupun mobile web. 

 Untuk mencapai tujuannya , seorang praktisi PR membutuhkan media massa 

agar dapat menjangkau stakeholder-nya yang bersifat heterogan dan berada di tempat 

yang terpisah-pisah. Berdasarkan hal tersebut, maka dibutuhkan hubungan yang baik 

antara praktisi PR dengan wartawan supaya pesan yang dibuat oleh praktisi PR 

tersebut dapat dipublikasikan oleh media massa dan sampai kepada masyarakat 

(http://mediapublica.co/2013/06/18/pentingnya-media-relations-dalam-pr-praktis/, 

diakses pada tanggal 10 Februari 2014, pukul 14.50 ). 



 Namun, perusahaan juga bisa menggunakan cara lain sebagai pendukung 

dalam melakukan publikasi. Media sosial seperti Facebook dan Twitter merupakan 

media sosial yang tepat yang bisa digunakan oleh perusahaan sebagai sarana 

publikasi. Jangkauan luas, dengan pengguna yang banyak, ditambah lagi dengan 

mudah diakses dan bersifat gratis, hal ini merupakan nilai lebih dari media sosial. 

 Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa perusahaan mengunakan media 

massa sebagai medium penyampaian pesan dan pencitraan kepada publik. Semakin 

banyak akses yang didapat publik dari media massa berkaitan dengan produk atau 

layanan yang diberikan oleh perusahaan, maka diharapkan semakin besar tingkat 

kepercayaan publik. Pada akhirnya publik akan memakai produk atau jasa perusahaan 

yang dipublikasikan media; atau setidaknya, publik dapat menjadi saluran kembali 

yang secara tidak langsung mempromosikan produk atau jasa kepada komunitasnya 

melalui word of mouth. Namun, penggunaan media massa juga bisa dikombinasikan 

dengan penggunaan sosial media agar tujuan publisitas perusahaan bisa berjalan 

dengan maksimal. 

 Siloam Hospitals merupakan salah satu contoh perusahaan yang 

mengkombinasikan penggunaan media massa dengan media sosial. Hal ini dilakukan 

agar tujuan publikasi bisa dicapai secara maksimal karena kedua media ini sama-sama 

memiliki nilai lebih. 

 

1.2 Tujuan Magang 

 Selama Penulis melakukan Magang, Penulis memiliki tujuan dalam 

pelaksanaannya. Penulis sendiri memiliki dua tujuan magang yaitu tujuan umum dan 

tujuan khusus.  

Tujuan umum penulis dalam melakukan magang, yaitu: 



 1.   Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai media relations 

 2.  Menambah pengalaman kerja yang sesuai dengan bidang pembelajaran, 

sehingga mendapat suatu hal yang baru tentang dunia pekerjaan, 

khususnya public relations 

3. Bisa mengaplikasikan secara langsung teori komunikasi dan 

mempraktikkannya dalam dunia kerja 

Sedangkan, tujuan khusus penulis dalam melakukan magang, yaitu : 

1. Untuk mempelajari peranan Humas, terutama dalam membangun 

hubungan dengan media 

2. Untuk melihat peranan Humas ketika terjadi krisis dalam Perusahaan, dan 

menggunakan media sebagai sarana publikasi 

3. Untuk melihat manfaat media relations bagi perusahaan 

4. Mengaplikasikan konsep-konsep komukasi, tentang penggunaan media, 

terutama sosial media dalam Perusahaan 

 

1.3 Ruang Lingkup dan Batasan Magang 

 Pada saat melakukan Magang di Siloam International Hospitals Lippo Village. 

Penulis di tempatkan pada Divisi Network Resources Development (NRD) yang 

terdapat pada perusahaan ini.  

 Di dalam divisi ini Penulis memiliki kesempatan melakukan berbagai kegiatan 

dengan bidang public relations, terutama kegiatan yang berhubungan dengan media, 

seperti menulis news release, press release, daily news monitoring yaitu memonitor 

segala pemberitaan yang terkait dengan aktifitas perusahaan, para stakeholder, 

termasuk informasi mengenai kesehatan dan kegiatan para competitor dan 

sebagainya. 



 Selain itu Penulis juga memiliki kesempatan untuk melakukan kegiatan yang 

terkait dengan Public Relations lainnya seperti ikut membantu pengurusan event 

(Semarak Jantung Sehat, 2013).  

 Siloam Hospital Lippo Vilage sendiri memiliki dua Public Relations yang 

memiliki tugas dan peranan masing-masing, namun berjalan secara bersamaan. Public 

Relations Siloam International Hospitals terdiri atas Public Relations yang mengurus 

media dan menangani krisis apabila krisis tengah menimpa Siloam International 

Hospitals dan public relations yang mengurus event dan promosi Siloam International 

Hospitals. 

 

1 . 4 Waktu dan Lokasi Pelaksanaan 

 Lokasi magang yang dilakukan Penulis berada di Jalan Siloam No.6, Lippo 

Karawaci 1600,�Tangerang. Penulis melakukan magang di Siloam Hospitals yang 

dikelola oleh PT. Siloam International Hospitals, Tbk.  

Waktu dan pelaksanaan magang yang dilakukan oleh Penulis dimulai pada 

tanggal 28 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 26 Maret 2014. Magang tersebut 

dilakukan selama kurang lebih lima bulan dan telah mencapai lebih dari 640 jam 

sebagaimana yang telah ditentukan berdasarkan prosedur dari magang itu sendiri, 

Magang dilakukan pada hari kerja yaitu dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, 

dimulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 17.00 WIB. Penulis melakukan kegiatan 

magang dengan jam kerja pokok kurang lebih 8 jam perhari, tidak termasuk jam 

istrihat kantor dimana waktu istirahat kantor dimulai pukul 12.30 – 13.30 WIB. 

 

 



Penulis melaksanakan magang di Network Resource Development sebagai 

asisten dari Public Relations, namun karena Penulis tertarik dengan segala hal yang 

berhubungan dengan media, maka Penulis memilih untuk ditempatkan pada bidang 

PR yang mengurus masalah yang berhubungan dengan media (media relations 

officer). 
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