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MOTTO 

 

Hidup ini adalah pilihan.. ada harga yang harus dibayar untuk 

setiap keputusan dan pilihan.. 

 

Yang aku tahu adalah bahwa jika aku ingin hidup besar, maka aku 

harus menantang risiko besar.. 

 

Aku tidak akan pernah menjadi siapa-siapa jika aku tidak berani 

menghadapi tantangan dan risiko berat untuk menjadi siapa-siapa.. 
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Puji Tuhan akhirnya penelitian skripsi di PT. Garuda Indonesia ini dapat 

terselesaikan tanpa hambatan apapun. Semua ini tentu tidak lepas dari tuntunan 

Tuhan dan bantuan dari orang-orang disekitar Penulis, untuk itu Penulis sangat 

bersyukur dan mengucapkan terima kasih. 
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Indonesia. PT. Garuda Indonesia merupakan salah satu maskapai penerbangan 

terbesar di Indonesia. Berdiri sejak 26 Januari 1949 dengan nama Indonesia 

Airways. Kemudian seiring dengan perkembangan jaman Indonesia Airways 

melakukan inovasi demi inovasi sehingga sampai pada saat ini berganti nama 

menjadi PT. Garuda Indonesia. 

Penelitian tersebut Peneliti jalankan mulai dari tanggal 22-28 September 

2010, dengan tema “Peran Public Relations PT. Garuda Indonesia Dalam 

Sosialisasi Pesawat Airbus A330-200 Kepada Pelanggan”. 

Suksesnya proses penelitian Skripsi dan penulisan laporan Skripsi ini tidak 

terlepas dari bimbingan dan dorongan dari semua pihak. Tidak ada yang dapat 

Penulis berikan selain ucapan terimakasih yang setulusnya dari Penulis kepada : 

1. Tuhan Yesus Kristus, untuk semua berkat yang diberikan sehingga aku dapat 

meraih gelar S1-ku. Thanks God!! I love You more and more… 

2. Papa-ku tersayang, terima kasih sudah bersabar menanti anakmu meraih 

mimpi. Meski sering kali telinga ini sakit mendengar ocehanmu, tapi justru 

itu-lah yang membuatku bisa menjadi lebih baik. 

 

 



viii 
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menanyakan skripsiku. Akhirnya berkat dorongan dari kalian semua, 

penelitian ini dapat terselesaikan juga. 
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membantu memberikan jalan untuk bertemu dengan pihak-pihak yang saya 
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ABSTRAKSI 
 

Penelitian in berjudul “Peran Public Relations Garuda Indonesia Dalam 
Sosialisasi Pesawat Airbus A330-200 Kepada Pelanggan”. Penelitian ini bersifat 
deskriptif kualitatif dengan mengangkat studi kasus tentang sosialisasi Airbus 
A330-200 milik PT. Garuda Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
aktifitas dan strategi Public Relations dalam sosialisasi Airbus A330-200 kepada 
pelanggan. 

Airbus A330-200 yang merupakan produk bari ini sangat menarik untuk 
ditelusuri lebih lanjut. Peran Public Relations dalam mensosialisasikan Airbus 
A330-200 ini sangat berpengaruh, karena program-program sosialisasi yang telah 
dirancang oleh PR Garuda tentunya akan sangat menarik respon publik dan 
membawa dampak positif bagi perusahaan. 

Dalam mensosialisasi Airbus A330-200, PR sebelumnya melakukan 
analisis untuk mengetahui segala informasi tentang pelanggan. Kemudian dibuat 
suatu program yang berkaitan dengan sosialisasi dengan tujuan memperkenalkan 
Airbus A330-200 kepada pelanggan. PR Garuda Indonesia dalam 
mensosialisasikan Airbus A330-200 menjalankan perannya sebagai fasilitator 
antara PT. Garuda Indonesia dan media. PR juga berperan sebagai pembicara 
ketika ada suatu hal yang berkaitan dengan Airbus A330-200, dalam hal ini PR 
harus memiliki keahlian berkomunikasi untuk meyakinkan pelanggan dan 
mempertahankan image Garuda Indonesia. 

Dalam hal merancang program sosialisasi, PR diberikan kepercayaan 
untuk menyusunnya, namun tetap membutuhkan pertimbangan dari pihak direksi. 
Aktivitas lobbying sering kali dilakukan untuk memudahkan hubungan dengan 
pihak-pihak terkait. Salah satu pihak yang membantu adalah pihak media, karena 
segala macam aktivitas sosialisasi A330-200 akan tersebar luas melalui media. 
Kegiatan sosialisasi Airbus A330-200 meliputi berita / artikel di media mengenai 
Airbus A330-200, promo tiket dalam rangka penerbangan perdana, seminar / 
jumpa pers yang berhubungan dengan Airbus A330-200, dan lain sebagainya. 

Public Relations Garuda Indonesia juga menjadi penulis (writer) berita 
seputar Airbus A330-200 dan orang pertama yang memiliki ide kreatif dalam 
membuat event atau promo khusus. Mendatangi seminar / jumpa pers berkaitan 
dengan Airbus A330-200 juga dilakukan oleh PR Garuda. 

Sebagai evaluasi, manajemen maskapai dengan rutin mengadakan rapat. 
Dalam rapat ini semua masalah akan dibahas secara tuntas dan dicari jalan 
keluarnya. Hal ini kemudian dijadikan referensi / tolak ukur bagi PR Garuda agar 
dapat mempertahankan citra positif PT. Garuda Indonesia. 

 

 


