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MOTTO

Seseorang dengan tujuan yang jelas akan membuat kemajuan walaupun
melewati jalan yang sulit sedangkan seseorang yang tanpa tujuan, tidak akan
membuat kemajuan walaupun berada dijalan mulus
(Thomas Carlyle)

Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit
kembali setiap kali kita jatuh
(Confusius)

Kata hati adalah sebuah keadilan walaupun hakimnya lemah
(Kahlil Gibran)
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PERSEMBAHAN

Karya Ini Kupersembahkan Kepada :
v Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan Hidayah-Nya
v Ayah dan Ibuku, Kakak dan Adikku serta Bulik Tari tercinta yang telah
mendukung apapun pilihanku termasuk studyku dari dulu sampai sekarang
ini.
v Untuk masa lalu yang membuatku bertahan sampai saat ini dan masa kini
yang memberikan warna keceriaan dalam hidupku.
v Untuk almamaterku.
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KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang
telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat
menyelesaikan Laporan Kuliah Kerja Media D III Komunikasi Terapan dengan
Judul “Peran Public Relations Dalam Kegiatan Eksternal PT. Coca-Cola Bottling
Indonesia Central Java”.
Kuliah Kerja Media ini bertujuan agar penulis mengetahui lebih banyak
tentang dunia kerja seorang Public Relations yang ada di PT. Coca-Cola Bottling
Indonesia Central Java dengan berbagai permasalahan yang terjadi. Penulis
diharapkan akan memperoleh pengalaman tentang dunia Public Relations dan
setelah lulus nantinya dapat memahami dan lebih mendalami permasalahanpermasalahan yang terjadi didunia kerja.
Laporan ini disusun berdasarkan Kuliah Kerja Media yang dilaksanakan
pada tanggal 1 februari 2008 sampai dengan 29 februari 2008 di PT. Coca–Cola
Bottling Indonesia Central Java. Laporan ini disusun untuk melengkapi salah satu
syarat akademis dalam menyelesaikan program study D III Public Relations
Komunikasi Terapan Universitas Sebelas Maret Surakarta dan untuk memperoleh
sebutan profesional Ahli Madya (A. Md) dibidang Public Relations.
Dari hasil pelaksanaan hingga terselesaikannya laporan ini, penulis tidak
lepas dari bantuan beberapa pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan
terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :
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1. Bapak Drs. H. Supriyadi, SN, SU, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan
wewenang untuk melaksanakan Kuliah Kerja Media.
2. Bapak Drs. A. Eko Setyanto, Msi, selaku Ketua Program D III Komunikasi
Terapan

sekaligus

Pembimbing

Akademis

yang

telah

memberikan

bimbingannya selama ini.
3. Bapak Drs. Nuryanto, Msi, selaku Pembimbing Kuliah Kerja Media dan
Tugas Akhir.
4. Bapak Langgeng Widodo, selaku Manager Public Relations. Ibu Lucia Arry,
selaku Public Relatios Officer serta Ibu Ida Lukitowati selaku Public Relations
Supervisor PT. Coca-Cola Bottling Indonesia Central Java yang telah
membimbing selama di tempat Kuliah Kerja Media dan telah mengijinkan
penulis melaksanakan Kuliah Kerja Media di PT tersebut.
5. Teman-teman kuliahku, khususnya Public Relations 2005.
6. Dan semua orang yang mengenalku dan telah memberikan dukungannya yang
tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
Penulis menyadari bahwa dalam laporan ini masih jauh dari sempurna
karena keterbatasan pengetahuan, pengalaman dan kemampuan. Maka segala
kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Akhirnya
semoga laporan ini bisa memberikan manfaat bagi semua pihak.
Surakarta, 22 April 2008

Penulis
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BAB I
PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang
Public Relations merupakan fungsi manajemen yang membantu
menciptakan dan saling memelihara alur komunikasi, pengertian, dukungan,
serta kerjasama suatu organisasi/perusahaan dengan atau isu-isu manajemen.
PR membantu manajemen dalam penyampaian informasi dan tanggap
terhadap opini publik. PR secara efektif membantu manajemen memantau
berbagai perubahan, (Seitel, 1992:8).
Bidang PR semakin kuat berkembang, karena adanya suatu masyarakat
demokratis dimana orang-orang memiliki kebebasan untuk berdebat
(berbicara) dan mengambil berbagai keputusan dalam suatu komunitas, di
pasar,

di

rumah,

tempat

kerja,

dan

tempat

pemungutan

suara.

Pribadi/individu dan organisasi publik bergantung kepada hubungan baik
kelompok-kelompok lainnya dan individu-individu yang memiliki berbagai
pendapat, keputusan, dan tindakan yang mempengaruhi vitalitas/daya dan
kelangsungan hidup mereka, (Soleh Soemirat dan Elvinaro Ardianto,
2003:5).
Sebagai perusahaan yang berkembang pesat, PT. Coca-Cola Bottling
Indonesia Central Java sangat membutuhkan public relations dalam struktur
organisasinya. Public Relations merupakan bagian dari manajemen
perusahaan mempunyai tugas pelayanan di garis depan, yang tentu selalu
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berhadapan dengan publik, yang merupakan aset terbesar bagi perusahaan
dan sangat menentukan maju dan berkembangnya suatu perusahaan.
Dalam hal ini, public relations dituntut untuk mampu menjadi
komunikator yang baik, terutama dalam menjalankan program kerjanya
yang berkaitan langsung dengan publik.
Majunya ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong pula majunya
suatu perusahaan. Akan tetapi bila suatu perusahaan mengesampingkan
kegiatan eksternal public relations atau hubungan dari luar. Perusahaan
keluar atau pihak luar, bisa saja dengan lingkungan sekitar dengan relasi.
Maka perusahaan tersebut juga bisa terserang krisis. Krisis seperti ini akan
lebih susah diatasi karena sudah melibatkan perasaan orang-orang sekitar
perusahaan. Bisa saja perusahaan ini didemo, dicela, bahkan sudah tidak
dipercaya lagi oleh masyarakat, dan dalam jangka waktu tertentu perusahaan
tersebut bisa gulung tikar atau bangkrut.
Untuk itu di dalam perusahaan sangat perlu menjaga hubungan atau
kegiatan eksternal dengan masyarakat terutama dengan masyarakat sekitar
lingkungan perusahaan. Perkembangan masyarakat menyongsong era
masyarakat industri dan informasi, menurut terjadinya hubungan yang
harmonis diantara lembaga profit dan non profit dengan berbagai lapisan
masyarakat. Karenanya pengetahuan public relations menjadi bagian dari
kebutuhan teoritis dan praktis, bagi upaya menciptakan harmonisasi
hubungan-hubungan yang dimaksud. Selain itu mewujudkan etos kerja di
lingkungan karyawan pada lembaga-lembaga tersebut.
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Kebutuhan untuk meningkatkan hubungan kerjasama antara lembaga
dan masyarakat/publiknya bukanlah hal yang baru yakni masyarakat dari
lembaga memperoleh kepuasan material sosial, dan kerohanian. Hal yang
baru adalah kesadaran pimpinan lembaga akan pentingnya keberadaan
masyarakat/publiknya.
Manajemen perusahaan merasakan perlunya perbaikan hubungan
masyarakat/PR dengan sungguh-sungguh untuk menciptakan iklim dan
suasana yang lebih baik guna melaksanakan tanggung jawab sosialnya.
Lembaga bisnis, misalnya memerlukan iklim sosial, ekonomi, dan politik
sehingga usaha bisnis sekarang banyak memberikan perhatian pada masalahmasalah kemasyarakatan, dengan tujuan supaya segenap iklim usaha bisa
berkembang lebih baik. (Rachmadi, 1994:1-4).
Fungsi hubungan masyarakat semakin lama semakin luas. Ini
disebabkan oleh membengkaknya harapan lembaga-lembaga didalam
masyarakat, baik yang profit maupun non profit sifatnya, milik swasta atau
pun instansi pemerintah, untuk menciptakan saling pengertian dan saling
mendukung keberadaan lembaga dan masyarakatnya.
Bagi lembaga profit, hubungan yang serasi dan harmonis dengan
masyarakatnya akan mampu membentuk pendapat umum (Public Opinion)
yang menguntungkan (Favourable). Hingga keberadaannya akan mendapat
dukungan masyarakat. Sementara bagi lembaga non profit, swasta dan milik
pemerintah,

terbentuknya

pendapat

umum

yang

Favourable

akan
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membuktikan sejauh mana kebijaksanaan dan tindakan yang telah
ditempuhnya, mendapat perhatian dan dukungan masyarakat.
Untuk itu mengapa penulis mengangkat tema “Peran Public Relations
Dalam Kegiatan Eksternal di PT. Coca-Cola Bottling Indonesia Central
Java” karena penulis melihat dan menjalankan kegiatan eksternal public
relations selama pelaksanaan KKM, penulis mengaggap kegiatan eksternal
public relations yang dijalankan oleh PT. Coca-Cola Bottling Indonesia
sangat baik. Semua kegiatan yang masuk dalam eksternal public relations
terlaksana dengan sangat baik, antara lain hubungan dengan pelanggan
(customer relations), hubungan dengan khalayak sekitar (community
relations), hubungan dengan pemerintah (government relations) dan
hubungan dengan pers (press relations). Ketertarikan penulis mengangkat
tema ini karena semua kegiatan eksternal public relations di PT. Coca-Cola
Bottling Indonesia bisa berjalan dengan seimbang.

B.

Tujuan
Kuliah Kerja Media ini bertujuan untuk :
1. Menerapkan teori yang telah diterima di bangku kuliah ke dalam dunia
kerja yang sesungguhnya dalam bidang public relations.
2. Menumbuh

kembangkan,

meningkatkan

serta

memperluas

dan

memantapkan ketrampilan yang mampu membentuk kemampuan dalam
kaitannya dengan dunia kerja.
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3. Menambah pengalaman bekerja sebagai bekal dalam menghadapi
persaingan dunia kerja.
4. Meningkatkan pengenalan serta berinteraksi dan mengembangkan
kemampuan terhadap aspek-aspek usaha yang potensial dari lapangan
kerja yang sesungguhnya antara lain sistem kerja.
5. Mengetahui dan terlibat dalam kegiatan eksternal public relations di PT..
Coca-Cola Bottling Indonesia Central Java selama pelaksanaan Kuliah
Kerja Media.
6. Untuk memenuhi syarat kelulusan Program Diploma III Public Relations
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret
Surakarta.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A.

Definisi Public Relations
Public Relations atau Hubungan Masyarakat (Humas) mempunyai
pengertian yang sangat beraneka ragam. Definisi Public Relations menurut
Cultip dan Center dalam bukunya Efective Public Relations adalah :
“Public Relations adalah suatu kegiatan komunikasi dan penafsiran,
serta komunikasi-komunikasi dan gagasan-gagasan dari suatu lembaga
kepada publiknya, dan pengkomunikasian informasi, gagasan-gagasan,
serta pendapat dari publiknya itu kepada lembaga tadi, dalam usaha yang
jujur untuk menumbuhkan kepentingan bersama sehingga dapat tercipta
suatu persesuaian yang harmonis dari lembaga itu dengan
masyarakatnya”. (Suhadang Kustadi, 2004:45).
Dari definisi Cultip dan Center tersebut tergambar adanya ciri khas
dari public relations, yaitu suatu kegiatan timbal balik antara lembaga
dengan publiknya. Tidak saja melakukan kegiatan kepada publik yang ada di
luar lembaga, tapi juga pihak publiknya melakukan kegiatan terhadap
lembaga itu, sehingga terjadilah suatu pengertian bersama dalam meraih
kepentingan bersama. Dengan pengertian demikian kita bisa mengetahui
adanya sifat komunikasi dua arah dalam public relations. Dalam proses
komunikasinya, public relations tidak hanya menyampaikan informasi,
tetapi juga mendapatkan informasi dari publiknya. Sifat timbal baliknya itu
tidak hanya memberi, tetapi juga menerima.
Pengertian Public Relations menurut Institute of Public Relations
seperti yang dikutip Frank Jefkins adalah :
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“Public Relations adalah keseluruhan upaya yang dilangsungkan secara
terencana dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan
memelihara niat baik dan saling pengertian antara suatu organisasi
dengan segenap khalayaknya”. (Frank Jefkins, 1995:8).
Dari definisi diatas Frank Jefkins memberikan uraian tentang definisi
Public Relations sebagai berikut :
1.

Upaya yang terencana dan berkesinambungan, yang berarti public
relations adalah suatu rangkaian kegiatan yang diorganisasikan
sebagai suatu rangkaian kampanye atau program terpadu, dan
semuanya itu berlangsung secara berkesinambungan dan teratur.
Jadi, public relations sama sekali bukanlah kegiatan yang sifatnya
sembarangan atau dadakan.

2.

Tujuan utamanya adalah menciptakan dan memelihara saling
pengertian, maksudnya adalah untuk memastikan bahwa organisasi
tersebut senantiasa dimengerti oleh pihak-pihak lain yang turut
berkepentingan. Dengan adanya sepenggal kata “saling”, maka
organisasi juga harus memahami setiap kelompok atau individu
yang terlibat dengannya (istilah yang umum adalah “khalayak”
atau publik).
Public Relations menurut J.C. Seidel, seorang Public Relations

Director, Division of Housing. State of New York, seperti yang dikutip Oemi
Abdurrachman dalam bukunya Dasar-Dasar Public Relations yaitu :
“Public Relations adalah proses yang kontinyu dari usaha-usaha
manajement untuk memperoleh goodwill dan pengertian dari para
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langganannya, dan pegawainya dan publik umumnya, kedalam dengan
mengadakan analisa dan perbaikan-perbaikan terhadap diri sendiri,
keluar dengan mengadakan pernyataan-pernyataan”. (Abdurrachman
Oemi, 1975:24).
Jadi berdasarkan definisi-definisi diatas bahwa didalam public
relations itu merupakan suatu kegiatan untuk menanamkan dan memperoleh
pengertian, kemauan baik (goodwill), kepercayaan, penghargaan pada dan
dari publik suatu usaha untuk mewujudkan hubungan yang harmonis antara
suatu badan dengan publiknya, usaha untuk memberikan dan menanamkan
kesan yang menyenangkan, sehingga menimbulkan opini publik yang
menguntungkan bagi kelangsungan hidup badan itu.
Definisi lain Public Relations yang dikutip dari Daud Sirait (1970:16)
dari Webster’s New International Dictionary of the English Language
melalui bukunya tentang Hubungan Masyarakat dan Periklanan Niaga
adalah :
“Public Relation sebagai aktifitas yang dilakukan oleh industri,
perserikatan, perusahaan, perhimpunan, jawatan pemerintah, dan atau
organisasi lainnya, untuk menciptakan dan membina hubungan yang
sehat dan bermanfaat dengan masyarakat tertentu (misalnya dengan para
pelanggan, para pegawai, atau pemegang saham) dan masyarakat pada
umumnya, dengan maksud menyesuaikan dirinya pada keadaan
sekeliling dan memperkenalkan dirinya kepada masyarakat”. (Suhadang
Kustadi, 2004:46).
Demikian pula dalam definisi ini dijelaskan bahwa titik berat kegiatan
public relations adalah kepentingan dan kepercayaan publiknya. Petugas
Public Relations harus menciptakan dan memelihara hubungan yang
bermanfaat bagi publiknya.
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Fungsi Public Relations
Menurut Cultip & Center, ad Canfield seperti yang dikutip Rosady
Ruslan, fungsi Public Relations dapat dirumuskan sebagai berikut : (Rosady
Ruslan, 2002 : 20).
1. Menunjang aktifitas utama manajemen dalam mencapai tujuan
bersama, (fungsi melekat pada manajemen lembaga organisasi).
2. Membina hubungan yang harmonis antara badan organisasi dengan
pihak publiknya, sebagai khalayak sasarannya.
3. Mengidentifikasi yang menyangkut opini, persepsi dan tanggapan
masyarakat terhadap badan atau organisasi yang diwakilinya atau
sebaliknya.
4. Melayani keinginan publiknya dan memberikan sumbang saran
kepada pimpinan manajemen demi untuk tujuan dan manfaat
bersama.
5. Menciptakan komunikasi dua arah timbal balik, dan mengatur arus
informasi publiknya serta pesan dari bahan atau organisasi ke
publiknya atau terjadi sebaliknya demi tercapainya citra positif
bagi kedua belah pihak.
Fungsi Hubungan Masyarakat menurut Putra, antara lain : (I Gusti
Ngurah Putra, 1999 : 10).
Programming
Hubungan Masyarakat berfungsi dalam menentukan, merekomendasi,
dan merencanakan kegiatan. Disamping itu, public relations juga
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berfungsi dalam pembuatan anggaran, penjadwalan dan pembagian
tugas.
Relationship
Praktisi Public Relations juga berfungsi dalam mengumpulkan
informasi dari manajemen dan dari sumber-sumber diluar organisasi.
Oleh karena itu, kegiatan dalam menjalin hubungan dengan bagian lain
dalam organisasi maupun pihak diluar organisasi sangat penting.
Writing dan Editing
Ini bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada publik yang
sesuai dengan sasaran kegiatan humas. Dalam kegiatannya praktisi
humas menggunakan alat yang dapat mendukung kegiatannya.
Beberapa alat yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan
barang-barang cetakan seperti laporan tahunan, booklets, media
release, news letter dan beberapa lainnya.
Information
Public Relations berfungsi dalam menyebarkan informasi kepada
publik. Ini dilakukan agar dapat membangun sistem informasi yang
efektif antara organisasi atau perusahaan dengan publiknya. Biasanya
praktisi humas akan menggunakan media atau saluran komunikasi
seperti media elektronik maupun media cetak.
Special Event
Kegiatan seperti ini biasanya diarahkan untuk dapat menarik perhatian
dan memperoleh pengakuan dari publik terhadap keberadaan
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perusahaan. Kegiatan tersebut meliputi konferensi pers, pameran,
ulang tahun perusahaan, pemberian penghargaan, kunjungan dan
sebagainya.
Speaking
Seorang praktisi Public Relations juga harus memiliki ketrampilan
berbicara baik dalam melakukan komunikasi secara tatap muka
kelompok (public speaking). Ini bertujuan agar informasi yang
disampaikan dapat diterima dan dipahami oleh publik.

C.

Fungsi Public Relations PT. Coca-Cola Bottling Indonesia Central Java
PT. Coca-Cola Bottling Indonesia Central Java mendefinisikan Public
Relations sebagai komunikasi timbal balik antara perusahaan dengan
publiknya, dan sebagai salah satu barometer sukses perusahaan. Komunikasi
timbal balik ini bertujuan untuk menciptakan rasa saling pengertian, percaya
dan dukungan bagi tercapainya tujuan, kebijaksanaan, langkah dan tindakan
perusahaan tersebut. Oleh karena itu Public Relations diharapkan dapat
memprediksi situasi yang berkembang di masyarakat terutama yang
berhubungan erat dengan perusahaan.
Setiap peristiwa yang terjadi di lingkungan semakin memantapkan
citra positif yang terbentuk dimata publiknya. Pentingnya perkembangan
informasi mengenai lingkungan internal dimaksudkan untuk meningkatkan
kualitas produk dan pelayanan kepada konsumen, mendeteksi masalah
secara dini sehingga dapat segera terselesaikan. Sedangkan informasi
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mengenai informasi lingkungan eksternal perusahaan, dapat diperoleh selain
melalui media massa, juga keaktifan berpartisipasi dalam kegiatan yang
sifatnya mendidik dan pembentukan citra positif perusahaan.
Oleh karena itu, keaktifan public relations sangat diperlukan dalam
mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan perusahaan. Public
Relations telah dipercaya manajemen untuk bertanggung jawab terhadap
hal-hal penting di perusahaan dan secara langsung menjadi bagian tak
terpisahkan dari manajemen perusahaan.
Melalui Public Relations, pihak manajemen dapat menyampaikan
setiap kebijakan manajemen kepada karyawan serta kepada publik PT.
Coca-Cola Bottling Indonesia Central Java.

D.

Pelaksanaan Hubungan Dengan Publik Eksternal
Publik eksternal yang menjadi sasaran purel adalah para pelanggan
(customer),

khalayak

sekitar

(community),

instansi

pemerintah

(government), pers (press), dan lain-lain kelompok di luar organisasi.
Dengan kelompok-kelompok tersebut harus senantiasa diadakan
komunikasi dalam rangka memelihara dan membina hubungan yang
harmonis dengan mereka. Hubungan baik dengan mereka sama pentingnya
dengan hubungan dengan publik internal; turut menentukan sukses tidaknya
tujuan yang dicapai oleh suatu organisasi.
1.

Hubungan Dengan Pelanggan (Customer Relations)
“Sukses yang besar yang diperoleh suatu perusahaan ialah
mendapatkan pelanggan, bukan penjualannya itu sendiri. Setiap barang
dapat saja dijual untuk satu kali kepada seorang pembeli, akan tetapi
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2.

3.

4.

sebuah perusahaan dikatakan sukses, kalau bisa meningkatkan jumlah
langganannya yang membeli berulang-kali”. Demikian Lew Hahn,
seorang pengusaha terkenal di Amerika Serikat. Caranya ialah dengan
melakukan komunikasi, baik dengan cara publisitas maupun
periklanan.
Hubungan Dengan Khalayak Sekitar (Community Relations)
Yang dimaksudkan dengan khalayak sekitar atau community
ialah orang-orang yang bertempat tinggal di sekitar komplek organisasi
(perusahaan, jawatan, dan lain-lain).
Komunikasi dengan mereka perlu senantiasa dilakukan oleh
karena mereka pada suatu waktu mungkin diperlukan. Misalnya saja
disekitar komplek itu terdapat pos tentara, pos polisi, klinik, dan lainlain patut dihubungi sekali-kali. Selain mengadakan hubungan baik
dengan ketua rukun warga setempat atau camat yang membawahinya.
Andai kata terjadi suatu kecelakaan dalam komplek seperti kebakaran,
bangunan runtuh dan sebagainya, yang pertama-tama memberikan
pertolongan mungkin mereka. Pada pokoknya PRO sebagai juru bicara
manajer perlu selalu melakukan komunikasi dengan mereka, untuk
menunjukkan bahwa organisasi beserta para karyawannya, tidak
mengasingkan diri dari masyarakat sekitarnya.
Hubungan Dengan Pemerintah (Government Relations)
Sebuah organisasi kekaryaan tidak bisa tidak, akan ada
hubungannya dengan instansi-instansi pemerintah, seperti Kotamadya
atau Kabupaten, Kecamatan, Kantor Telepon, Kantor Pajak, BankBank Pemerintah, PLN dan lain sebagainya.
Komunikasi dengan jawatan-jawatan tersebut dalam rangka
membina goodwill dan hubungan harmonis, akan banyak membantu
memperlancar jalannya organisasi. Kesulitan-kesulitan seperti telepon
rusak, listrik mendapat gangguan, masalah pajak, dan lain-lain tidak
akan sulit diselesaikan, apabila sudah dipelihara dan dibina hubungan
baik sebelumnya.
Komunikasi dengan pejabat-pejabat instansi tersebut bisa
dilakukan dengan mengirimkan surat ucapan selamat jika instansiinstansi itu berulang-tahun, mengirimkan kalender atau agenda
tahunan, mengadakan pertandingan olahraga, dan sebagainya.
Hubungan Dengan Pers (Press Relations)
Yang dimaksudkan dengan pers disini ialah pers dalam arti luas,
yakni semua media massa; jadi selain surat kabar dan majalah, juga
kantor berita, siaran radio, siaran televisi, film, balai iklan dan
sebagainya.
Media massa tersebut banyak sekali bantuannya kepada
organisasi kekaryaan untuk mencapai publik yang tersebar luas.
Hubungan baik yang terpelihara terus dengan orang-orang media
massa akan memperlancar kegiatan publikasi. Press Release yang
dikirimkan kepada mereka untuk disiarkan, akan diprioritaskan,
apabila sudah sejak sebelumnya dibina hubungan yang baik. Penyiaran
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iklan akan dibantu oleh mereka agar efektif. Undangan konferensi pers
akan lebih diutamakan daripada undangan yang sama dari organisasi
lainnya.
Pada pokoknya PRO harus berusaha agar orang-orang pers
menjadi teman yang akrab. Ini akan besar bantuannya terhadap
kegiatannya dalam mass communication. (Onong Uchjana Effendy,
1989:150-154)
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BAB III
DESKRIPSI LEMBAGA ATAU INSTANSI

A.

Sejarah Coca-Cola
Lahirnya ide kesegaran John Styth Pemberton pertama kali
memperkenalkan rasa menyegarkan dari Coca-Cola di Atlanta, Georgia.
Pada bulan Mei 1886, John S Pemberton, seorang ahli farmasi
membuat sirup karamel berwarna dalam sebuah ketel kuningan di kebun
belakang rumahnya. Dia pertama kali “Mendistribusikan” produk barunya
menuju Jacops Pharmacy (Rumah Obat Jacops) dengan menempatkan sirup
tersebut dalam sebuah teko. Dengan harga 5 sen, konsumen dapat menikmati
segelas minuman baru tersebut di tempat penjualan itu. Entah karena sengaja
direncanakan atau sekedar kebetulan, air berkarbonasi bercampur dengan
sirup karamel baru tersebut, yang kemudian dikenal sebagai minuman yang
“Nikmat dan Menyegarkan”, dengan nama Coca-Cola.
Rekan kerja dan pengurus keuangan bisnis Dr. Pemberton, yaitu Frank
M Robinson, kemudian menyarankan untuk memakai tulisan “Coca-Cola”
dengan huruf-huruf miring mengalir, yang sekarang menjadi terkenal
diseluruh Dunia. Mr. Robinson berfikir bahwa “dua huruf C akan terlihat
bagus dalam iklan”.
Pada tahun pertama, Dr. Pemberton menjual 25 galon sirup yang
diangkut dalam tong kayu berwarna merah menyala. Warna merah
kemudian menjadi warna khusus yang dihubungkan dengan merek minuman
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nomor satu ini. Sebagai hasil usahanya, Dr. Pemberton memperoleh
keuntungan kotor sebasar $50 dan menghabiskan $73.96 untuk iklan.
Pada tahun 1891, seorang pengusaha Atlanta bernama Asa G
Chandler, mengambil alih kepemilikan penuh atas bisnis Coca-Cola. Dalam
empat tahun, bakat dagangnya telah berhasil memperluas konsumsi CocaCola disetiap Negara bagian dan wilayah Amerika.
Pada tahun 1919, The Coca-Cola Company dijual pada kelompok
investor dengan harga 25 juta dolar. Robert W Woodruff diangkat menjadi
Presiden The Coca-Cola Company pada tahun 1923, dan kepemimpinannya
selama lebih dari enam dekade telah membawa bisnis Coca-Cola mencapai
sukses dagang yang produknya terkenal diseluruh dunia.
Botol Coca-Cola Pertama
Coca-Cola pertama kali dikenal sebagai produk yang dijual di tempattempat penjualan minuman dengan sistem “fountain” (mesin kran). Seorang
pedagang permen, Joseph A Biedenharn dari Misisipi kemudian mencari
cara untuk dapat menghidangkan minuman menyegarkan ini untuk piknik,
dan mulailah ia menawarkan Coca-Cola yang dikemas dalam botol, dengan
menggunakan sirup yang dikirim dari Atlanta, selama musim semi yang
sibuk pada tahun 1894.
Pada tahun 1899, proses pembotolan Coca-Cola berskala besar
dimulai: pemilik The Coca-Cola Company Asa G Chandler memberikan
hak pembotolan eksklusif kepada Joseph B Whitehead dan Benjamin F
Thomas dari Chattanooga Tennessee. Kontrak ini menandai dimulainya
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sistem pembotolan yang unik dan independen dari The Coca-Cola
Company, dan merupakan dasar dari pengoperasian perseroan minuman
ringan hingga kini.
Keberhasilan pemasaran Coca-Cola telah membuat banyak botol soda
lain yang meniru Coca-Cola sehingga konsumen tidak dapat membedakan
jika mereka tidak mencicipinya. Untuk memecahkan masalah ini, dibuat
botol Coca-Cola yang khusus, dengan bentuk kontur botol yang dikenal
hingga sekarang diseluruh dunia. Desain ini dibuat oleh The Root Glass
Company pada tahun 1915.
Sistem Pembotolan
Saat ini, produk Coca-Cola telah mencapai konsumen dan pelanggan
diseluruh dunia melalui jaringan distribusi yang luas dan terdiri dari
perusahaan-perusahaan

pembotolan

lokal.

Perusahaan-perusahaan

pembotolan tersebut berada diseluruh dunia dan kebanyakan merupakan
bisnis yang independen. Perusahaan-perusahaan yang menjadi mitra bisnis
Coca-Cola menggunakan sirup dan minuman dasar yang diproduksi oleh
The Coca-Cola Company dan kemudian mengemasnya dalam botol, untuk
dipasarkan kelebih 14 juta pelanggan diseluruh dunia.
The Coca-Cola Company, memiliki komitmen untuk membantu para
mitra pembotolannya untuk melaksanakan sistem pembotolan yang efisien.
Pengendalian kualitas, pemeriksaan secara teratur oleh perusahaan terus
dilakukan untuk menghasilkan minuman ringan berkualitas tinggi.
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Merek Dagang
Merek dagang “Coca-Cola” adalah aset yang paling bernilai bagi The
Coca-Cola Company. Merek dagang Coca-Cola didaftarkan di kantor hak
paten dan merek dagang Amerika Serikat pada tahun 1893. Kemudian
diikuti dengan merek “Coke” pada tahun 1942. Botol dengan bentuk unik
yang mudah dikenali oleh para konsumen dimanapun berada, telah diakui
sebagai merek dagang oleh kantor hak paten dan merek dagang Amerika
Serikat pada tahun 1977. Pengakuan registrasi ini merupakan penghargaan
khusus yanga hanya diberikan kepada kemasan-kemasan tertentu. Pada
tahun 1982, The Coca-Cola Company memperkenalkan “Diet Coke” kepada
konsumen USA, menandai dimulainya perluasan merek dagangnya. Tahun
selanjutnya perusahaan melihat perlunya mengenalkan produk-produk
tambahan yang menunjang nama Coca-Cola.
Saat ini Coca-Cola, merupakan minuman ringan paling digemari
diseluruh dunia, juga merupakan merek dagang yang paling dikenal dan
paling dikagumi diseluruh dunia, dikenal oleh lebih dari 90% penduduk
dunia.
Peningkatan Produk
Pada tahun 1985, laboratorium penelitian telah berhasil menciptakan
produk Coca-Cola terbaru. Melalui evaluasi internal, dan test rasa beberapa
kali, konsumen mengatakan bahwa mereka menyukai keduanya, baik CocaCola maupun produk saingannya. Sebagai hasilnya, pada bulan April 1985
perusahaan dengan bangga memperkenalkan rasa Coke yang baru,
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perubahan pertama kali yang dilakukan sejak produk ini diciptakan pada
tahun 1886. Peluncuran Coke dengan rasa baru dilakukan di Amerika
Serikat dan Kanada.
Tidak pernah terjadi sebelumnya, konsumen begitu menunjukkan
kesetiaannya yang luar biasa terhadap formula asli Coca-Cola. Dan pihak
The Coca-Cola Company sangat memperhatikan hal itu, sehingga pada
bulan juli 1985, formula asli Coca-Cola kembali diluncurkan dan dikenal
dengan “Coca-Cola Klasik”. Pada tahun 1986, Coca-Cola Klasik menjadi
dan tetap merupakan minuman ringan dengan rekor penjualan tertinggi di
Amerika hingga kini.
Produk Minuman Ringan
The Coca-Cola memperhatikan keinginan konsumen yang berbeda
dimasing-masing

Negara

dimana

perusahaan

beroperasi,

dengan

menciptakan dan memperkenalakan produk-produk baru. Melengkapi CocaCola klasik, minuman ringan nomor satu di dunia ada serangkaian produk
dari The Coca-Cola Company yang diluncurkan untuk memenuhi setiap
selera.
Berikut ini adalah beberapa diantaranya : Diet Coke, diperkenalkan
pada tahun 1982, merupakan Coca-Cola Diet nomor satu di USA dan
diseluruh dunia : Oleh Advertising Age digelari sebagai “Brand of Decade”
( merek abad ini ) pada tahun 1990. di Indonesia diluncurkan pada tahun
1986. Sprite, diperkenalkan pada tahun 1961, masuk kategori minuman
ringan dengan penjualan terbaik nomor lima di dunia. Di Indonesia
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diluncurkan pada tahun 1975 dan hingga saat ini telah menjadi minuman
ringan dengan penjualan tertinggi diantara kelompok produk Coca-Cola di
Indonesia. Fanta, dikembangkan di Eropa selama Perang Dunia II,
merupakan minuman ringan dengan penjualan terbaik nomor empat
diseluruh dunia. Diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1973 dan sekarang
menjadi minuman favorit remaja Indonesia.
Coca-Cola di Indonesia
Coca-Cola mulai diperdagangkan pada tahun 1932 oleh De
Netherlands Indische Mineral Water pabrik Jakarta di bawah manajemen
Bernie Vonings dari Belanda. Setelah proklamasi kemerdekaan dan
masuknya para pemegang saham dari Indonesia, perusahaan ini berganti
nama menjadi Indonesia Beverages Limited (IBL). Tahun 1971 IBL
menjalin kerjasama dengan tiga perusahaan Jepang: Mitsui Toatsu Chemical
Inc. Mitsui & Co.Ltd dan Mikuni Coca-Cola Bottling Co. membentuk PT.
Djaya Beverages Bottling Company (DBBC).
Pada tanggal 12 Oktober 1993, Coca-Cola Amatil Limited (CCA)
sebuah perusahaan publik dari Australia yang merupakan pabrik pembotolan
Coca-Cola terbesar di dunia untuk pabrikasi, distribusi dan pemasaran
produk The Coca-Cola Company telah mengambil alih kepemilikan DBBC
dan berubah namanya menjadi Coca-Cola Amatil Indonesia, Jakarta. Sampai
saat ini, CCA didukung oleh 11 pabrik pembotolan dan sekitar 9.000
karyawan, melayani lebih dari 400.000 pelanggan di seluruh Nusantara.
Coca-Cola merupakan perusahaan asing yang paling berhasil beroperasi di
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Asia

karena

keunikan

produk

dan

sistem

pemasarannya

serta

pemahamannya terhadap pasar lokal atau budaya lokal. Sebelas pabrik
pembotolan yang ada di Indonesia terdapat di : Semarang, Bandar Lampung,
Padang, Ujung Pandang, Medan, Surabaya, Bandung, Bali, Jakarta,
Banjarmasin, Manado.
Coca-Cola di Jawa Tengah
Perusahaan Coca-Cola di Jawa Tengah dirintis oleh dua orang
pengusaha yaitu Bapak Partogius Hutabarat (almarhum) dan Bapak
Mugijanto. Nama yang dipilih adalah PT. Pan Java Bottling Company,
resmi didirikan pada tanggal 1 November 1974, di atas lahan seluas 8,5 ha,
mulai beropersi pada tanggal 5 Desember 1976. Karena perkembangan
perusahaan yang begitu cepat, maka pada bulan April 1992 PT. Pan Java
Bottling Co bergabung dengan Coca-Cola Limited Australia, sehingga sejak
itu berubah namanya berubah menjadi PT. COCA-COLA AMATIL
INDONESIA CENTRAL JAVA. Namun sejak tanggal 1 Juli 2002 berubah
menjadi PT. COCA-COLA BOTTLING INDONESIA (CCBI) CENTRAL
JAVA OPERATIONS, sedangkan untuk distributor bernama PT. COCACOLA DISTRIBUTION INDONESIA (CCDI).

B.

Proses Produksi
Coca-Cola merupakan minuman yang dari bahan baku pilihan berupa
air, gula, konsentrat, karbondioksida. Dengan menggunakan bahan baku
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pilihan, masyarakat tidak perlu khawatir akan kandungan minuman dari
Coca-Cola.
Minuman Coca-Cola sebelum sampai ke tangan konsumen telah
melalui berbagai proses terlebih dahulu. Tahap pertama yang dilakukan
adalah pengolahan air. Air yang diperoleh dari sumur (Deep Well)
sebelumnya diolah menggunakan sistem koagulasi dan filtrasi, dengan
menambah bahan-bahan kimia yaitu : Ferro Sulfat (FeSO4), Lime
[Ca(OH)2], Chlorine [Ca(Ocl)2], Sand Filter, Actived Carbon, Resin dan
Natrium Chlorida (NaCl).
Hasil dari pengolahan air tersebut diolah kembali, kedalam tahap
kedua, yaitu pembuatan syrup. Pada tahap ini campuran antara gula, air dan
concentrate yang ada pada Simple Syrup Tank memasuki tahapan precoting
yaitu : Active Carbon dan Filter Aid. Setelah memasuki proses Precoting,
syrup tersebut mengalami proses penyaringan yang dilakukan melalui Filter
Press untuk kemudian disterilisasi dimasukkan kedalam Finish Syrup Tank
untuk kemudian ditambahkan concentrate di dalamnya.
Tahap ketiga, pada tahapan ini dilakukan tahapan pencucian botol.
Botol-botol

yang

telah

dikumpulkan,

kemudian

diproses

melalui

pemeriksaan tahap awal untuk menjalani proses pencucian. Proses
pencucian botol ini menggunakan bahan kimia yang disebut dengan Caustic
Soda. Botol yang telah melalui tahapan pencucian kemudian menjalani
proses pemeriksaan tahap akhir.
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Setelah melalui pemeriksaan akhir, tahap selanjutnya, tahap keempat,
yaitu proses pengisian. Pada tahapan ini botol diisi dengan syrup yang sudah
diberi karbonasi. Selanjutnya, botol yang sudah berisi syrup tersebut
memasuki tahapan Crowning atau penutupan botol. Setelah tahapan tersebut
dilalui, selanjutnya dilakukan proses date coding, ini kemudian menjalani
pemeriksaan penuh atau Full Inspection sebelum akhirnya dipasarkan.
Produk - Produk Coca-Cola
Saat ini merk produk milik The Coca-Cola Company yaitu: CocaCola, Diet Coke, Sprite, Fanta, Frestea, Sunfill, Ades, Aquarius, Krest,
A&W Sarsaparilla, dan Schweppes.
Sprite masuk dalam kategori minuman ringan dengan penjualan
terbaik nomor lima di dunia. Sementara di Indonesia, hingga saat ini Sprite
adalah minuman ringan dengan penjualan tertinggi diantara kelompok
produk Coca-Cola lainnya.
Sementara Fanta yang dikembangkan di Eropa selama perang dunia II,
merupakan minuman ringan dengan penjualan terbaik nomor empat di
seluruh dunia. Diperkenalkan di Indonesia tahun 1973 dan saat ini menjadi
salah satu minuman favorit remaja Indonesia.
Limbah
Proses produksi Coca-Cola, sebagaimana lazimnya industri lain, tentu
saja menghasilkan limbah industri. Limbah ini ada yang berbentuk gas,
padat, dan cair. Limbah yang berbentuk gas adalah asap, cair adalah air, dan
padat adalah botol.
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Kesemua limbah tersebut telah menjalani proses pengolahan limbah
melalui sistem yang aman dan tidak membahayakan makhluk hidup ini
adalah bagian dari tanggung jawab PT. Coca-Cola Bottling Indonesia
terhadap lingkungan dan wujud kepedulian sosial perusahaan yang tinggi
kepada masyarakat.

C.

Pemasaran
Pusat pemasaran Coca-Cola Bottling Indonesia, Semarang Operation
tersebar di wilayah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Madiun.
Didukung oleh sembilan Sales Center dan delapan Sub Sales Center yang
memiliki lebih dari 75.000 dister atau pengecer, mengisyaratkan besarnya
dukungan ekonomi yang diberikan kepada keluarga-keluarga yang
mempunyai usaha di sektor industri ini. Dengan “Direct Selling” sebagai
sistem distribusi, Coca-Cola mengupayakan dan mengutamakan “Kepuasan
Pelanggan” sebagai pelayanan yang utama.
Iklan Coca-Cola
Iklan mempunyai peran penting dalam keberhasilan produk CocaCola, sejak muncul pertama kali di surat kabar pada tahun 1886, yang
berbunyi

“Coca-Cola.

Nikmat!

Menyegarkan!

Menggembirakan!

Menghidupkan!”. Perusahaan menggunakan iklan sebagai media untuk
berkomunikasi dengan konsumennya. Dari tahun ke tahun, slogan-slogan
Coca-Cola selalu menjadi populer dan diingat oleh konsumen.
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Segar, kreatif, dan bercitarasa tinggi, demikian citra iklan bagi CocaCola yang selalu memasang standar tinggi untuk kualitas produk-produknya
diseluruh dunia. Perusahaan menyadari bahwa Coca-Cola adalah milik
milyaran konsumen di setiap sudut belahan dunia yang telah memilih CocaCola sebagai minuman ringan favorit mereka. Iklan Coca-Cola senantiasa
mencerminkan hubungan yang istimewa antara konsumen dan saat-saat
menyenangkan yang mereka alami bersama Coca-Cola.
Di Indonesia, sejak tahun 1997, PT. Coca-Cola Indonesia telah
memproduksi iklan-iklan yang diproduksi lokal dengan nuansa khas
kehidupan masyarakat Indonesia. Iklan-iklan yang diluncurkan selalu
menjadi populer dan bahkan beberapa diantaranya memperoleh penghargaan
iklan terbaik.

D.

Sumber Daya Manusia
Dipimpin oleh manajemen yang handal, saat ini CCAI Semarang
mempekerjakan 1200 tenaga kerja yang telah memiliki KKB, dengan SP
RTMM dan koperasi Kendali Harta sebagai penunjang hubungan Industrial
Pancasila yang harmonis.
Pengembangan tenaga-tenaga muda Indonesia merupakan prioritas
utama. Sejak tahun 1990 sekitar 5000 rekanan Coca-Cola telah mengikuti
berbagai aktivitas pelatihan. Melalui program peningkatan ketrampilan
seluruh karyawan diberikan kesempatan untuk mengikuti program-program
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pelatihan baik yang diselenggarakan oleh trainer-trainer dari dalam maupun
luar negeri.

E.

Misi Coca-Cola
Coca-Cola bertekad memberikan nilai terbaik bagi pemegang saham
dengan menjadi perusahaan minuman non alkohol yang tumbuh terdepan
dalam pasar minuman.
Kita sangat menghargai karyawan. Berbagai merk dari The Coca-Cola
Company dan karyawan kita yang berdedikasi serta berdisiplin memberikan
Coca-Cola suatu keunggulan bersaing yang berkesinambungan.
Kita mengembangkan kemitraan sejati dengan para pelanggan untuk
memuaskan lebih dari 200 juta konsumen yang dahaga.
Aspek Sosial
Sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan serta
kepedulian sosial, maka perusahaan mengadakan sistem pengolahan air
limbah yang aman dan tidak berbahaya bagi makhluk hidup, pelayanan
poliklinik beserta mobil ambulance untuk masyarakat sekitar, unit mobil
pemadam, sarana dan kegiatan ibadah. Semua itu dituangkan dalam berbagai
kegiatan sosial untuk memelihara hubungan harmonis antar perusahaan
dengan karyawan itu sendiri maupun dengan masyarakat luas secara umum.
Beberapa kegiatan sosial yang dilaksanakan Coca-Cola adalah : donor darah,
bantuan air bersih, bantuan untuk yayasan sosial, beasiswa, program
pendidikan untuk praktek kerja, dan sebagainya.
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Menerapkan beberapa nilai dan budaya perusahaan di lingkungan
perusahaan dengan mengutamakan kenyamanan bagi karyawan maupun
masyarakat luas pada umumnya.

F.

Penghargaan dan Struktur Organisasi
Sebagai sebuah perusahaan yang telah berusia lebih dari 25 tahun,
CCBI Jawa Tengah telah menunjukkan eksistensinya yaitu dengan berbagai
penghargaan yang telah diterima, baik penghargaan yang diterima ditingkat
lokal, nasional maupun internasional.
Penghargaan lokal dalam bidang :
1. Penghijauan dan Pertamanan pabrik propinsi Jawa Tengah.
2. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) kabupaten Semarang dan
Propinsi Jawa Tengah.
3. Pengelolaan satpam teladan dari POLDA Jawa Tengah.
4. Partisipasi pengentasan desa tertinggal Jawa Tengah.
5. Partisipasi dalam pembinaan kegiatan sepak bola propinsi Jawa Tengah.
6. Solo Customer Satisfaction Index (SCSI) untuk Teh Hi-C.
Penghargaan nasional dalam bidang :
1. Mutu (kualitas) diantara pabrik Coca-Cola Indonesia.
2. Bidang kesehatan dan keselamatan kerja (K3)
3. Prestasi penjualan terbaik.
4. Piala Presiden untuk kecelakaan nihil.
5. Piagam menteri lingkungan hidup.
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6. Chairman Award.
7. Sertifikasi ISO 14001.
Dalam

kancah

Internasional

pun

CCBI-CJ

tetap

menampilkan

ketangguhannya dengan diterimanya penghargaan :
1. Mutu (kualitas) Coca-Cola se Asia Timur Jauh.
2. Penghargaan mutu diantara perusahaan Coca-Cola se Asia Pacific.
Penghargaan tahun 2005
The Coca-Cola Quality System Phase 3 (Internasional)
Untuk mempertahankan kualitas produk dan pelayanan kepada
masyarakat luas, manajemen Coca-Cola mempunyai standard baku dalam
menjalankan bisnis, yakni The Coca-Cola Quality System. Dalam sistem ini
Coca-Cola harus memiliki sistem yang bermutu diseluruh bagian, baik
bagian produksi, pemasaran, pengiriman produk, keamanan dan lain-lain.
Penghargaan yang baru saja diperoleh

oleh CCBI Jawa Tengah

setingkat Asia bulan Desember 2005 ini karena telah berhasil menerapkan
dan menjalankan sistem berkualitas secara terus menerus.
Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Baru-baru ini Coca-Cola mendapatkan penghargaan dari PT.
Jamsostek sebagai perusahaan terbaik dalam pelayanan asuransi kepada
karywaan. Penghargaan ini diberikan oleh Kepala Cabang wilayah
Semarang, dalam rangka HUT PT. Jamsostek ke-28 di bulan Desember
2005.
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Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
Bulan

Agustus

2005

Coca-Cola

Jawa

Tengah

mendapatkan

penghargaan kategori Bendera Emas dari Dinas ketenaga Kerjaan secara
Nasional, yakni penerapan SMK3 sudah tercapai 85%. Penyerahan sertifikat
rencana akan disampaikan oleh Presiden di Istana Negara bulan Januari
mendatang.
Bi Partite Awards (Nasional).
Dari sisi organisasi sumber daya manusia Coca - Cola berhasil meraih
“Bi Partite Awards” yang disampaikan oleh Wakil Presiden di Jakarta bulan
Februari 2005 dalam hal ini Coca-Cola dinilai memiliki budaya organisasi
yang kondusif. Budaya ini bisa dilihat dari adanya forum komunikasi
Bipartite yang senantiasa melakukan keterbukaan informasi untuk menjalin
hubungan Industrial ditingkat perusahaan.
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BAB IV
PELAKSANAAN KULIAH KERJA MEDIA

A.

Waktu dan Lokasi Pelaksanaan KKM
Kuliah Kerja Media dilaksanakan penulis selama satu bulan. Dimulai
dari tanggal 1 Februari 2008 sampai dengan 29 Februari 2008. Jadwal KKM
di PT. Coca-Cola Bottling Indonesia Central Java dimulai dari pukul 08.00
sampai dengan pukul 16.30. Penulis masuk kerja selama 5 hari dalam satu
minggu, sesuai dengan tata tertib yang berlaku.
Dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Media, penulis mendapat tempat
untuk melaksanakan kegiatan tersebut di PT. Coca-Cola Bottling Indonesia
(CCBI) Central Java yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta Km. 30 Ungaran
Semarang 50501.

B.

Posisi Dalam Instansi Selama KKM
Dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Media, penulis menempati di bagian
PR Departemen di PT. Coca-Cola Bottling Indonesia Central Java. Di
bagian PR penulis banyak belajar tentang sistem kerja di bagian PR, belajar
dan mengetahui cara-cara menjadi PR yang sesungguhnya atau kegiatankegiatannya selama kurang lebih 1 bulan pelaksanaan Kuliah Kerja Media
(KKM).
Pada minggu pertama penulis masih mencoba beradaptasi pada
lingkungan kerja di bagian PR dan bagian lainnya, dan sedikit mengenal
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tugas-tugas PR disana. Minggu ke dua adalah membuat surat balasan,
menerima kunjungan belajar dari berbagai sekolah, perguruan tinggi dan
umum, membuat kliping dan lain- lain. Minggu ketiga dan keempat banyak
sekali tugas yang telah dilakukan dan akan dijelaskan dalam poin
selanjutnya.

C.

Kegiatan Selama Pelaksanaan KKM
Selama satu bulan pelaksanaan KKM disana penulis mendapatkan
pengalaman kerja sebagai seorang PR yang sangat berharga bagi
pengalaman penulis sendiri. Kegiatan yang telah dilakukan selama KKM
sangat banyak sekali dan bisa tahu lebih lengkap dan detail apa saja
pekerjaan PR di dunia kerja sesungguhnya.
Pada minggu pertama, tugas-tugas yang telah dilakukan penulis adalah
orientasi lapangan (community relation) antara lain menjaga perpustakaan,
menata dan mengidentifikasikan buku-buku yang ada. Membuat kliping dari
berbagai surat kabar. Membantu Public Relation Officer menerima
kunjungan (plant visitor) di ruang serba guna (Hall Room) setelah itu
menemani tamu untuk melihat ke bagian produksi. Lebih mengetahui
jalannya acara penerimaan tamu kunjungan belajar dan menerima jalannya
kunjungan belajar atau plant tour dari SMK Muhammadiyah Salatiga, STM
TI Bandung, dan SMKN I Tempel.
Minggu kedua tugas-tugas yang telah dilakukan antara lain
mendampingi PRO melakukan presentasi saat menerima kunjungan.

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
43

Menjaga perpustakaan, menata dan mengidentifikasikan buku-buku yang
ada. Mendampingi para pengunjung melihat bagian produksi. Membuat
surat balasan. Membantu entri data di departemen QMS (Quality
Management System). Diberi tanggung jawab untuk menerima dan
mendampingi para kunjungan belajar ke tempat produksi. Menerima
kunjungan belajar dari SMP N II Bae Kudus, IPB Bogor, SMK I Pengasih
Kulon Progo, dan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Menerima tamu
harian dari berbagai aspek dan lebih mengetahui tugas-tugas yang harus
dilakukan.
Minggu ketiga, tugas dan kegiatan yang dilakukan adalah Membantu
Public Relation Officer menerima kunjungan (plant visitor). Menjaga
perpustakaan, menata dan mengidentifikasikan buku-buku yang ada.
Mendampingi PRO presentasi saat menerima kunjungan. Membantu entri
data di departemen QMS (Quality Management System). Mendampingi para
pengunjung melihat bagian produksi. Menerima kunjungan belajar dari
UNISRI Surakarta, SMAN Jepara, STIE YKPN Jogja, dan Polines
Semarang. Menerima tamu harian dari berbagai aspek dan semakin
mengenal dan beradaptasi di lingkungan PT. CCBI – CJ.
Minggu

keempat,

kegiatan

yang

dilakukan

adalah

Menjaga

perpustakaan, menata dan mengidentifikasikan buku-buku yang ada.
Membantu HRD mempersiapkan slip gaji karyawan. Monitoring media dan
Kliping media dari berbagai surat kabar yang memuat tentang produk baru
Coca-Cola yaitu Coca-Cola Zero. Membantu PRO, PR Supervisor, dan PR
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Manager dalam sarasehan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) di
Gedung Serba Guna (Hall Room) dan membagikan souvenir kepada
undangan seusai acara.
Selain itu penulis juga diberi penjelasan apabila ada hal-hal yang
kurang jelas atau tidak dimengerti maka penulis bisa menanyakan kepada
PRO. Berbagai macam kegiatan publik relation khususnya Eksternal Public
Relations tercermin dari berbagai macam kegiatan sosial maupun rutin PT.
Coca-Cola Bottling Indonesia Central Java, dan masih banyak contoh–
contoh kegiatan Eksternal Public Relations

seperti pada saat sarasehan

PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat). Penjelasan di atas adalah
sedikit gambaran tentang kegiatan eksternal PT. Coca-Cola Bottling
Indonesia Central Java, karena jika disebutkan satu persatu maka halaman
ini tidak akan cukup untuk memuatnya.
Selama pelaksanaan KKM penulis jadi lebih tahu tentang sejarah
berdirinya Coca-Cola, Produksi Coca-Cola, Proses pembuatan Coca-Cola,
penjualan dan distribusi dan lain-lain serta hubungan dengan masyarakat
yang terjalin baik di PT. Coca-Cola Bottling Indonesia Central Java.

D.

Kendala Selama Melakukan KKM
1. Adaptasi dengan lingkungan yang baru.
2. Belum mengetahui lokasi tiap departemen.
3. Perasaan canggung pertama kali magang di PT. CCBI-CJ.
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4. Mendapat berbagai macam pertanyaan baik tentang produksi maupun
perusahaan dari para pengunjung sementara penguasaan materi belum
mencukupi.
5. Penguasaan komputer perlu ditingkatkan.
6. Masih perlu latihan kontak verbal / komunikasi lisan.
7. Adanya pembatalan kunjungan tanpa rekonfirmasi sebelumnya

E.

Cara Untuk Mengatasi Kesulitan Selama KKM
1. Memperhatikan secara langsung aktifitas yang dilakukan oleh PRO.
2. Bertanya pada instruktur yang bersangkutan jika tidak ada yang
dimengerti.
3. Belajar beradaptasi di lingkungan yang baru.
4. Banyak bertanya pada karyawan maupun instruktur
5. Perlu komunikasi ulang proaktif

F.

Manfaat Dilakukannya KKM
1. Kuliah Kerja Media (KKM) sangat penting dan dibutuhkan oleh
mahasiswa untuk mengenal dunia kerja yang sesungguhnya.
2. Kuliah Kerja Media (KKM) merupakan salah satu bekal yang sangat
berguna bagi mahasiswa khususnya bagi penulis sendiri sesuai dengan
bidang yang dipelajari yaitu public relations.
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3. Selain itu yang paling penting adalah pengalaman berorganisasi,
bekerjasama dan bersosialisasi dengan para karyawan/rekan kerja
sehingga bisa menyelesaikan suatu pekerjaan.
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BAB V
PENUTUP

A.

Kesimpulan
Selama melaksanakan KKM (Kuliah Kerja Media) di PT. Coca-Cola
Bottling Indonesia Central Java satu bulan, penulis banyak mendapatkan
pengalaman dan pengetahuan yang tidak diperoleh selama dalam bangku
kuliah. Melalui KKM ini penulis menjadi mengenal dunia kerja yang nyata
dan dapat mengaplikasikan ilmu yang selama ini dipelajari di bangku kuliah,
meskipun pada dunia kerja nyata banyak hal baru dan praktek -praktek yang
di bangku kuliah hanya sekedar teori saja. Selain itu penulis juga merasakan
manfaat yaitu pengalaman berorganisasi dengan rekan kerja lain didalam
suatu team work yang saling bergantung satu sama lain dalam
menyelesaikan pekerjaan public relations.
Dengan terselesaikannya KKM dan penyusunan laporan tugas akhir
ini, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1.

Public Relations merupakan fungsi manajemen suatu perusahaan, yaitu
membantu pihak manajemen dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan
perusahaan dan mengembangkan hubungan yang baik dengan berbagai
macam pihak yang berkepentingan dengan perusahaan.

2.

Public Relations PT. Coca-Cola Bottling Indonesia Central Java
mempunyai tugas dan peran yang sangat vital bagi kelangsungan dan
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citra perusahaan yang diwakilinya. Selain itu juga bertugas
menciptakan goodwil diantara stakeholdernya.
3.

Kuliah Kerja Media (KKM) sangat bermanfaat sebagai salah satu
pengembangan pola pikir dalam mengkaji lebih dalam bidang keahlian
yang dipelajari khususnya Public Relations. Serta dapat menberikan
gambaran mengenai dunia kerja, khususnya Public Relations.
Secara umum, Kuliah Kerja Media (KKM) ini dimaksudkan agar

mahasiswa memperoleh kesempatan untuk mengamati, memahami, dan
melakukan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan Public Relations,
sehingga akan menambah pengalaman dan wawasan di bidang Public
Relations serta melihat kondisi riil penerapan fungsi Public Relations di PT.
Coca-Cola Bottling Indonesia Central Java. Secara khusus, Kuliah Kerja
Media (KKM) ini bertujuan :
1.

Meningkatkan keahlian (Skill) dalam melaksanakan tugas-tugas dan
fungsi Public Relations, seperti :

fact finding, planning &

progamming, dan evaluation.
2.

Sebagai sarana bagi mahasiswa untuk dapat mengaplikasikan materi
dan teori yang didapat dari bangku kuliah, khususnya pada bidang
Public Relations.

3.

Mengetahui dan dapat menyusun rencana Public Relations dengan
baik.

4.

Mengetahui cara penanganan krisis yang terjadi dalam perusahaan,
serta mengembangkan usaha perusahaan.
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5.

Melakukan hubungan dan kerjasama yang aktif dengan internal
stakeholder dari PT. Coca-Cola Bottling Indonesia Central Java.

6.

Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memahami bahkan
ikut terjun langsung didalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan
dengan Public Relations PT. Coca-Cola Bottling Indonesia Central
Java.

B.

Saran
Begitu banyak kekurangan yang penulis alami selama melaksanakan
Kuliah Kerja Media karena keterbatasan waktu yang diberikan bagi penulis.
Dalam hal ini dari pihak PT. Coca-Cola Bottling Indonesia dan pihak
Diploma III Komunikasi Terapan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sebelas Maret, tidak lepas dari kekurangan tersebut. Selama
menjalani Kuliah Kerja Media tersebut terdapat perbedaan kondisi
perkuliahan dengan dunia kerja yang sebenarnya. Ada beberapa hal yang
pantas dijadikan pertimbangan bagi pihak Diploma III Komunikasi Terapan
FISIP Universitas Sebelas Maret dan pihak PT. Coca-Cola Bottling
Indonesia, yaitu :
1. Saran Bagi DIII Komunikasi Terapan FISIP UNS
Melihat dunia secara riil, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa
perkuliahan di kampus yang penulis jalani masih jauh dari sempurna,
untuk itu penulis mempunyai sedikit saran agar pihak kampus
memberikan pengetahuan yang tidak terbatas pada teori saja tapi juga
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prakteknya, memanfaatkan waktu se-efisien mungkin. Misalnya dalam
mata kuliah Komputer Grafis diajarkan tentang Corel Draw tapi untuk
prakteknya tidak sempat semua diajarkan baru dasarnya saja, karena
terbentur waktu yang tidak cukup.
2. Saran Bagi PT. Coca-Cola Bottling Indonesia Central Java
Kepada pihak PT. Coca-Cola, penulis memberikan saran agar tetap
menerima kesempatan Kuliah Kerja Media atau magang kepada
mahasiswa sampai kapanpun. Karena hal tersebut sangat dibutuhkan
guna mencapai pengalaman kerja yang bermanfaat, yang benar-benar riil
dan berbeda dengan apa yang didapat di bangku kuliah.
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