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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

 

3.1  Kedudukan dan Koordinasi 

 Praktik kerja magang dilaksanakan di Minamas Plantation. 

Penempatan kerja lapangan disesuaikan dengan program studi mahasiswa 

yaitu Fakultas Ilmu Komunikasi dengan konsentrasi Public Relations, 

maka penulis ditempatkan pada divisi Corporate Communications di 

bawah pimpinan Ibu Inasanti Susanto selaku General Manager 

Corporate Communications Minamas Plantation. Praktik kerja magang 

di lapangan dibimbing oleh Ibu Elly Mahesa Jenar, selaku Manager 

Corporate Communications. 

 Selama menjadi bagian dari tim Corporate Communications 

Minamas Plantation, penulis mendapatkan kesempatan untuk 

mempelajari tentang issue management, media coverage, media 

placement, internal communications, media relations,  mempersiapkan 

konferensi pers, baik sebagai pelaku aktif maupun pasif.  

Dalam pelaksanaan pekerjaan, penulis didampingi oleh 

pembimbing lapangan yang memberikan arahan. Mulai dari briefing 

terhadap pekerjaan yang dilakukan, hingga yang paling detail. Adapun 

beberapa pekerjaan yang dijalankan secara mandiri namun tetap 

berkoordinasi dengan pembimbing. Hal ini tentunya untuk melatih 

tanggung jawab dan inisiatif atas pekerjaan yang telah diberikan.  
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3.2  Tugas yang Dilakukan 

Tugas yang diberikan oleh pembimbing lapangan beragam, namun 

lebih mengarah pada aktivitas media relations. Namun, tugas-tugas 

selain media relations pun berikan pada saat praktik kerja magang 

berlangsung. Seluruh tugas tersebut membutuhkan keahlian, ketelitian, 

serta team work yang penting agar tidak terjadi kesalahan dalam 

pelaksanaannya. Demi kelancaran penyelesaian pekerjaan, penulis tidak 

segan-segan untuk selalu berkonsultasi dengan pembimbing lapangan 

agar hasilnya dapat sesuai dengan harapan dan memberikan manfaat bagi 

perusahaan. 

Berikut adalah pekerjaan yang terkait dengan media relations dan 

telah dilakukan selama praktik kerja magang lapangan di PT Minamas 

Gemilang: 

Tabel 3.2.1 Pekerjaan Mengelola Media Coverage yang Dilakukan 

Mengelola Media Coverage 

Minggu 

Ke- 

Jenis Pekerjaan yang Dilakukan Mahasiswa 

1  Media Monitoring: media cetak edisi 24 Juni-28 Juni 2013. 

Khususnya terkait asap kebakaran hutan dan lahan di Riau 

 Media kliping cetak edisi 24 Juni-28 Juni 2013. 

 Online Media Monitoring (24 – 28 Juni 2013): “Minamas 

Bantah Terlibat Kebakaran Lahan” – Metro TV News 

 Mendokumentasikan Haze Press Conference:  

 Melakukan follow-up kepada sejumlah media yang 

diundang pada saat konferensi pers terkait kasus kebakaran 

lahan dan hutan di Riau. 
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2  Media Monitoring: media cetak edisi 1 Juli- 5 Juli 2013. 

Khususnya terkait asap kebakaran hutan dan lahan di Riau 

 Media kliping cetak edisi 1 Juli- 5 Juli 2013. 

 Media Monitoring (1 -5 Juli 2013): Asap Inc – Majalah 

Tempo Edisi 1-7 Juli 2013 

 Online Media Monitoring: “Delapan Perusahaan Diselidiki 

dalam Kasus Asap Riau” – Metro TV News 

3  Media Monitoring: media cetak edisi 8 Juli -12 Juli 2013. 

Khususnya terkait asap kebakaran hutan dan lahan di Riau 

 Media kliping cetak edisi 8 Juli-28 Juli 2013. 

 Online Media Monitoring (8 -12 Juli 2013): “Malaysian 

firm named suspect in Riau forest fires” – The Jakarta Post 

Online 

4  Media Monitoring: media cetak edisi 15 Juli -19 Juli 2013.  

 Media kliping cetak edisi 15 Juli- 19 Juli 2013. 

 Online Media Monitoring (15-19 Juli 2013): “ASEAN 

Hargai Langkah Indonesia”-  Bisnis Indonesia Online. 

5  Media Monitoring: media cetak edisi 21 Juli -25 Juli 2013. 

Khususnya terkait asap kebakaran hutan dan lahan di Riau 

 Media kliping cetak edisi 21 Juli - 25 Juli 2013. 

 Online Media Monitoring (21-25 Juli 2013): “Sime Darby 

– Malaysia Bantu Masalah Kabut Asap” – Yahoo! News. 

 Membuat ringkasan isi proposal sponsorship yang masuk 

ke perusahaan. 

6  Media Monitoring: media cetak edisi 26 Juli -30 Juli 2013. 

Khususnya terkait asap kebakaran hutan dan lahan di Riau 

 Media kliping cetak edisi 26 Juli- 30 Juli 2013. 

 Online Media Monitoring(26-30 Juli 2013): Rombongan 

Manajemen Sime Darby dan Minamas Mengunjungi 

Redaksi Radar Banjarmasin” – Radar Banjarmasin. 
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7  Media Monitoring: media cetak edisi 12 Agustus -16 

Agustus 2013. Khususnya media placement, ucapan Idul 

Fitri 2013. 

 Media kliping cetak edisi 12 Agustus – 16 Agustus 2013. 

 Online Media Monitoring (12 -16 Agustus 2013): “BMKG 

Deteksi Kemunculan Dua Titik Panas di Riau” – Republika 

Online. 

8  Media Monitoring: media cetak edisi 19 Agustus - 23 

Agustus 2013.  

 Media kliping cetak edisi 19 Agustus – 23 Agustus 2013. 

 Online Media Monitoring (19-23 Agustus 2013): “Kabut 

Asap di KALBAR: Pemprov terus berupaya melakukan 

pencegahan”- Bisnis-KTI. 

9  Media Monitoring: media cetak edisi 26 Agustus - 30 

Agustus 2013. Khususnya setelah kunjungan media ke PT 

Bhumireksa Nusa Sejati. 

 Media kliping cetak edisi 26 Agustus – 30 Agustus 2013. 

 Online Media Monitoring (26-30 Agustus 2013):”Ratusan 

Titik Api Bermunculan di Kalimantan Barat” – Tribun 

News. 

10  Media Monitoring: media cetak edisi 1 September -6 

September 2013. Khususnya berita munculnya titik api 

yang kembali meningkat dan publisitas “Pemberian Hibah 

3 Unit Bus kepada TNI Angkatan Darat” 

 Media kliping cetak edisi 2 September – 6 September 

2013. 

 Online Media Monitoring (1-6 September 2013): “Asap 

Dipandang Sebelah Mata” – Kompas.com 
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11  Media Monitoring: media cetak edisi 9 September - 13 

September 2013.  

 Media kliping cetak edisi 9 September – 13 September 

2013. 

 Online Media Monitoring(9-13 September 2013): “Sime 

Darby – Minamas Gandeng Tribun dan Sriwijaya Post” – 

Tribun Sumsel Online. 

12  Media Monitoring: media cetak edisi 16 September - 20 

September 2013. Terkait acara CEO Meet and Greet di 

Pekanbaru, Palembang, dan Banjarmasin. 

 Media kliping cetak edisi 16 September – 20 September 

2013. 

 Online Media Monitoring (16-20 September 2013): “PT 

Minamas Plantation Ajak Warga Peduli” – Riau Pos. 

 Media Monitoring (CEO Luncheon) : “Minamas Aktif 

Melaksanakan Program CSR” – Tribun Kalteng. “Minamas 

Serap Puluhan Ribu Tenaga Kerja”- Harian Banjarmasin 

Post. “Minamas Gunakan Teknik Zero Burning Planting” – 

Sriwijaya Post. 
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Tabel 3.2.2 Pekerjaan Mempersiapkan Konferensi Pers yang Dilakukan 

Mempersiapkan Konferensi Pers 

Minggu 

Ke- 

Jenis Pekerjaan yang Dilakukan 

1  Mengorganisir jurnalis yang hadir pada saat konferensi 

pers terkait kebakaran hutan dan lahan di Riau. 

 Mendokumentasikan kegiatan konferensi pers di Shangri-

La Hotel. 

 Membagikan berita acara kepada media, setelah konferensi 

pers selesai. 

 Melakukan follow-up kepada media yang hadir pada saat 

konferensi pers terkait penayangan konferensi pers yang 

telah diselenggarakan.  

 

Tabel 3.2.3 Pekerjaan Membuat Daftar Media yang Dilakukan. 

Membuat Daftar Media 

Minggu 

Ke- 

Jenis Pekerjaan yang Dilakukan 

1  Media Listing: mengumpulkan database media lokal di 

Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi. 

2  Media Listing: mengumpulkan database media nasional, 

meliputi koran, majalah dan televisi. 
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Tabel 3.2.4 Pekerjaan Mengelola News yang Dilakukan. 

Mengelola News 

Minggu 

Ke- 

Jenis Pekerjaan yang Dilakukan 

11  Membuat power point dari hasil media coverage pada 

acara kunjungan media ke PT Bhumireksa Nusa Sejati. 

12  Membuat power point dari hasil media coverage acara 

CEO Meet and Greet di Palembang, Pekanbaru, dan 

Banjarmasin. 

 

Tabel 3.2.5 Pekerjaan Mengelola Media Placement yang Dilakukan 

Mengelola Media Placement 

Minggu 

Ke- 

Jenis Pekerjaan yang Dilakukan 

3  Menghubungi sejumlah media lokal di Sumatra dan 

Kalimantan untuk meminta penawaran iklan yang 

dikirimkan melalui email kantor penulis.  

 Membuat Media Plan untuk penempatan iklan ucapan Idul 

Fitri dan Hari Kemerdekaan disejumlah media lokal 

Sumatra dan Kalimantan 

 Membuat surat pengajuan permintaan dana untuk 

pembayaran iklan ucapan Idul Fitri dan Hari Kemerdekaan 

disejumlah media lokal Sumara dan Kalimantan. 

7  Membuat power point dari hasil bukti penayangan iklan 

ucapan Idul Fitri 2013. 

8  Membuat power point dari hasil bukti penayangan iklan 

ucapan Hari Kemerdekaan, 17 Agutus 2013. 
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Tabel 3.2.6 Pekerjaan Mengelola Kegiatan External Communications yang 

Dilakukan 

Mengelola Kegiatan Komunikasi Eksternal 

Minggu 

Ke- 

Jenis Pekerjaan yang Dilakukan 

4  Membuat Minutes of Meeting dari hasil rapat dengan 

Media Indonesia dan Antara News. 

8  Menghubungi sejumlah media nasional (Kompas, Bisnis 

Indonesia, Antara News) dan lokal di Pekanbaru dan 

Batam untuk mengirimkan surat undangan kunjugan media 

ke PT Bhumireksa Nusa Sejati. 

 Melakukan follow up kepada sejumlah media yang 

dikirimkan surat undangan tersebut, untuk memberikan 

brief terkait keberangkatan liputan dan kegiatan acara 

kepada wartawan yang akan hadir. 

11  Mempersiapkan acara CEO Meet and Greet di Pekanbaru, 

Palembang, dan Banjarmasin. 
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Berikut adalah pekerjaan lainnya yang telah dilakukan selama 

praktik kerja magang lapangan di PT Minamas Gemilang:  

Tabel 3.2.7 Pekerjaan Internal Communications yang Dilakukan 

Mengelola Komunikasi Internal 

Minggu 

Ke- 

Jenis Pekerjaan yang Dilakukan Mahasiswa 

3  Membuat Minutes of Meeting dari Monthly Meeting 

Departemen Corporate Communications 

4  Membuat pesan-pesan dalam Safety Campaign untuk 

karyawan Minamas Plantation di kantor pusat. 

5  Membuat desain poster Safety Campaign  dengan 

memperhatikan peletakan logo Minamas, penulisan pesan 

pada poster, dan visualisasi yang digunakan. 

 Mendokumentasikan acara “Buka Bersama Minamas 

Plantation dan Santunan Anak Yatim.” 
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3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

 3.3.1 Mengelola Media Coverage 

  Dalam mengelola media coverage, kegiatan yang dilakukan 

adalah media monitoring. Media monitoring adalah bentuk kontrol 

dan pengumpulan informasi mengenai tahapan pencapaian tujuan 

sebuah program atau kegiatan (Iriantara, 2008:62). Media 

monitoring dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan dan 

memantau isi pemberitaan di media terkait aktivitas perusahaan, 

serta mengetahui perkembangan informasi yang  berpontensial 

mempengaruhi bidang bisnis perusahaan yaitu perkebunan kelapa 

sawit. Kegiatan media monioring ini tidak hanya diberlakukan pada 

beberapa media cetak saja, namun media online  juga. 

 Media Monitoring dilakukan setiap hari. Monitoring 

difokuskan pada pemberitaan yang terkait dengan bisnis kelapa 

sawit dan terutama pemberitaan mengenai perusahaan terkait asap 

kebakaran lahan dan hutan di Riau dan Kalimantan. Pada media 

cetak, terdapat 4 media yang di monitor yakni Kompas, Bisnis 

Indonesia, Media Indonesia dan The Jakarta Post.  

Hasil dari media monitoring dirangkum ke dalam bentuk 

narasi dan tabulasi dengan memasukkan hari dan tanggal 

pemberitaan dimuat, nama media, rangkuman isi berita dan tone  

dari isi berita tersebut. Selain itu, melakukan news clipping dari 

hasil scan koran atau halaman website pada media online. News 

clipping meliputi seluruh pemberitaan yang menyebutkan nama 

perusahaan dan segala bentuk kebijakan yang berpotensial 

mempengaruhi bisnis kelapa sawit di Indonesia. 
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 3.3.2 Mempersiapkan Konferensi Pers 

Konferensi pers, menurut Soemirat & Ardianto  (2002:135) 

adalah suatu kegiatan mengundang wartawan untuk berdialog, 

dengan materi yang telah disiapkan secara matang oleh pemimpin 

rapat, sedangkan sasaran pertemuan itu diharapkan dapat dimuat di 

berbagai media massa. 

Konferensi pers berlangsung pada tanggal 26 Juni 2013 

bertempat di Shangri-La Hotel. Dengan mengundang sejumlah 

media cetak dan televisi nasional maupun lokal. Dihadiri oleh 

Presiden Direktur Sime Darby Plantation, Head Plantation 

Upstream Indonesia, dan Head of Corporate Communications 

Sime Darby.  

Pada saat pelaksanaan konferensi pers, penulis 

melaksanakan tugas yang bersifat administartif meliputi: mengatur 

kedatangan jurnalis dan mendokumentasikan selama acara 

konferensi pers berlangsung.  

Setelah acara konferensi pers dilaksanakan, penulis 

ditugaskan untuk melakukan follow up kepada sejumlah media 

yang hadir terkait penayangan acara tersebut. Nantinya, diharapkan 

pesan yang dimuat bersifat positif dan dijadikan sebagai 

dokumentasi tersendiri bagi perusahaan.  

Dokumentasi dapat berupa hasil foto maupun video dari 

hasil penayangan konferensi pers tersebut di sejumlah media 

televisi. Hasil keseluruhan dokumentasi nantinya akan menjadikan 

laporan hasil kerja departemen Corporate Communications pada 

Board of Commissioner Meeting. 
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 3.3.3 Menyusun Daftar Media 

Sebagai perusahaan di bidang kelapa sawit yang memiliki 

sejumlah perkebunan di berbagai wilayah Sumatra, Kalimantan dan 

Sulawesi, maka perlu adanya pendekatan kepada sejumlah media 

lokal. Dalam menyusun daftar media, diperlukan klasifikasi 

terlebih dahulu.  

Klasifikasi media dapat dibuat berdasarkan wilayah 

sirkulasi atau cakupan media tersebut yang dapat dibedakan 

menjadi media nasional, media regional dan media lokal. Media 

nasional meliputi media cetak (koran dan majalah), dan media 

televisi, sedangkan media reginoal dan lokal meliputi media cetak 

yang merupakan surat kabar ternama di suatu daerah tersebut. 

Semuanya dimuat dalam satu file yang nantinya akan dijadikan 

sebagai salah satu database media perusahaan. 

Adapun format standar yang berisikan informasi dasar dan 

penting yang bisa digunakan untuk berhubungan dengan media 

massa tersebut yaitu nama media, nama pemimpin redaksi, alama 

kantor redaksi, nomor telepon dan faximile, serta email redaksi. 

Database ini bertujuan untuk mempermudah dalam menghubungi 

media jika sewaktu-waktu diperlukan. 

 

 3.3.4 Mengelola News 

Adapun pemberitaan yang didapatkan dari hasil media 

monitoring yang dilakukan setiap harinya, dimuat ke dalam power 

point yang nantinya akan dipresentasikan kepada Head Plantation 

Upstream Indonesia. Pemberitaan yang akan dipresentasikan 

terkait asap kebakaran lahan dan hutan di Riau dan upaya 

penanganan perusahaan terkait bencana tersebut.  
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Penulis membuat file power point yang merupakan 

kumpulan berita hasil dari kegiatan kunjungan media ke PT 

Bhumireksa Nusa Sejati, halal bi halal di beberapa media regional 

dan CEO Meet and Greet dari sejumlah pemberitaan yang dimuat 

pada media  regional dan lokal pada setiap kegiatan tersebut. Oleh 

karenanya, dalam menyusun power point penulis memasukkan 

data-data yang terdiri dari hasil scan surat kabar, profil media, dan 

rangkuman isi berita. 

Nantinya, file power point ini akan dijadikan sebagai 

pencapaian positif yang telah dilakukan oleh External 

Communication dalam menjalankan kewajibannya yaitu membina 

hubungan baik kepada sejumlah media serta membangun image 

perusahaan yang positif di mata publik. 

   

 3.3.5 Mengelola Media Placement 

 Dalam artikel “Television vs Billboard, which one is 

better?” yang ditulis dalam fortuneindo.com, menjelaskan bahwa 

media placement adalah penggunaan berbagai jenis media untuk 

membangun dan mempromosikan produk barang dan jasa dari 

suatu brand. Banyaknya pilihan media yang dapat dijadikan 

sebagai pilihan untuk mengiklankan produk barang atau jasa. 

Mulai dengan menghubungi sejumlah media lokal di 

Sumatra dan Kalimantan untuk meminta penawaran iklan yang 

dikirimkan melalui e-mail dengan dua tipe ukuran yakni 3 kolom x 

150 mm dan 7 kolom x 100 mm semuanya ditampilakn dengan 

harga, potongan diskon dan PPN.  Adapun media yang dipilih yaitu 

Serambi Indonesia, Harian Analisa, Riau Pos, Tribun Pekanbaru, 

Tribun Sumsel, Harian Sumatra Ekspress, Sriwijaya Post, Radar 

Banjarmasin, Banjarmasin Post, Pontianak Post, Tribun Pontianak, 

dan Borneo News.  
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Adapun iklan yang direncanakan akan dimuat pada media-

media tersebut adalah iklan ucapan Idul Fitri 1434H dan Hari 

Kemerdekaan Indonesia. Dengan ukuran 3 kolom x 150 mm Black 

and White untuk iklan ucapan Idul Ftri 1434H dan ukuran 7 kolom 

x 100 mm Black & White untuk iklan ucapan Hari Kemerdekaan 

Indonesia. 

Setelah mendapatkan penawaran iklan, penulis membuat 

total anggaran yang diperlukan serta dilanjutkan dengan membuat 

memorandum untuk pengajuan persetujuan kepada Bapak Mohd. 

Ghozali Yahaya selaku Head Plantation Upstream Indonesia 

terkait pemasangan iklan di media-media tersebut.  

Bukti penayangan iklan dikirimkan pihak media kepada 

penulis. Penulis ditugaskan untuk membuat power point yang berisi 

tentang hasil penayangan media placement ucapan hari Idul Fitri 

1434H dan Hari Kemerdekaan Indonesia. Dibuat dalam file yang 

terpisah dengan memasukkan hasil scan koran media tersebut. 

 

 3.3.6 Mengelola Kegiatan Komunikasi Eksternal 

 Adapun sejumlah aktivitas media relations yang merupakan 

jobdesc dari External Communication. Menurut Harrison (2000:10) 

menjelaskan, public relations practitioners spend so much of their 

on media relations because it is essential for both parties that good 

contacts are made and kept. 

Beberapa aktivitas media relations yang melibatkan penulis 

selama berkesempatan melakukan praktik kerja magang. Pertama, 

mengadakan media partnership dengan Media Indonesia dan 

Antara News dalam upaya mempublikasikan kegiatan Corporate 

Social Responsibility (CSR) yang selama ini telah dilakukan oleh 

perusahaan.  
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Kedua belah pihak berupaya dalam melakukan publisitas 

kegiatan CSR agar dapat dibaca dengan baik oleh masyarakat. 

Pihak perusahaan saat ini sedang mencoba untuk mengedukasi 

masyarakat terutama tentang kegiatan CSR yang telah dilakukan 

guna membangun image perusahaan yang positif dan mengurangi 

dampak negatif yang mungkin dapat terjadi pada saat terjadi krisis. 

Penulis ditempatkan sebagai notulen pada rapat tersebut, 

mencatat kerjasama yang ditawarkan dari pihak media dan 

keuntungan yang diperoleh oleh pihak perusahaan dari kerjasama 

yang ditawarkan.  

Kedua, acara kunjungan media ke PT Bhumireksa Nusa 

Sejati. PT Bhumireksa Nusa Sejati merupakan salah satu anak 

perusahaan Minamas Plantation yang diduga sebagai salah satu 

perusahaan yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan di Riau. 

Pada acara tersebut, wartawan diundang untuk melihat konsesi 

lahan yang dimiliki oleh perusahaan guna mengkonfirmasi jika 

kebakaran lahan berada di luar konsesi lahan mereka yang sedang 

ditanami kelapa sawit. Selain itu, adanya upaya perusahaan jika 

terjadi kebakaran hutan di area konsesi lahannya yaitu dengan 

memperdayakan penduduk sekitar menjadi komunitas Masyarakat 

Peduli Api (MAP).  

Acara ini akan dihadiri oleh team Corporate 

Communications Sime Darby Plantation Malaysia dan Indonesia 

serta beberapa media dari tiga negara. Perusahaan mengundang 

sejumlah media di Malaysia, Singapura dan Indonesia. Untuk 

media Indonesia terdiri dari media nasional yaitu Kompas, Bisnis 

Indonesia dan Antara, serta media lokal yaitu Riau Pos, Batam Pos, 

Tribun Batam, Tribun Pekanbaru, Haluan Riau, dan Metro TV 

News. Dalam pertemuan dengan media Malaysia, Singapura dan 

Media Nasional di Indonesia menggunakan pengantar bahasa 
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Inggris. Sedangkan pada pertemuan sejumlah media lokal 

menggunakan pengantar bahasa Indonesia. 

Penulis ditugaskan untuk mengirimkan surat undangan 

terkait acara kunjungan media tersebut serta membuat daftar nama 

wartawan dari setiap perwakilan media yang dapat hadir. Selain itu, 

penulis juga memberikan sedikit arahan kepada para wartawan 

mengenai susunan kegiatan dan mengurus keberangkatan wartawan 

ke PT Bhumireksa Nusa Sejati. 

Setelah berakhirnya acara kunjungan media tersebut, 

penulis melakukan media monitoring terkait publisitas pemberitaan 

acara tersebut khususnya pada sejumlah media yang hadir. Namun, 

tidak menutup kemungkinan ada sejumlah media lainnya yang juga 

ikut memuat acara di PT Bhumireksa Nusa Sejati tersebut. Semua 

publisitas yang dimuat bersifat positif. Acara ini merupakan upaya 

nyata perusahaan dalam merespon bencana asap kebakaran lahan 

dan hutan pada bulan Juni 2013 lalu.  

Ketiga, kegiatan CEO Luncheon yang merupakan 

pertemuan antara manajemen Minamas Plantation dengan sejumlah 

pemimpin redaksi dari beberapa media regional di Palembang, 

Pekanbaru dan Banjarmasin. Perusahaan  menggunakan jasa dari 

sebuah PR Consultant yaitu Royston Advisory untuk merangkai 

seluruh kegiatan acara ini. Penulis bertugas dalam menyiapkan isi 

goodie bag seperti press release dan beberapa corporate merchant, 

memesan ruangan meeting di hotel untuk setiap kotanya dan 

memantau pemberitaan terkait kegiatan CEO Luncheon ini, serta 

membuat presentase perhitungan hasil pemberitaan dalam bentuk 

pie chart.  
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 3.3.7 Mengelola Komunikasi Internal 

 Komunikasi internal menurut Cutlip dan Center (2009:28): 

Internal Communication is the specialized part of public relations 

that builds and maintains a mutually beneficial relationship 

between managers and the employees on whom an organization’s 

success depends. 

Konsep tersebut menjelaskan bahwa komunikasi internal 

merupakan bagian pekerjaan dari PR untuk membangun dan 

menjaga hubungan yang saling menguntungkan antara manajemen 

dan karyawannya. Pada kegiatan komunikasi internal, penulis 

diberi kesempatan oleh Ibu Rina Martha selaku Assistant Manager 

yang bertanggung jawab di bidang komunikasi internal perusahaan 

untuk memberikan pesan-pesan dalam safety campaign.  

Safety campaign dirancang untuk mengedukasi karyawan 

kantor pusat PT Minamas Gemilang agar selalu memperhatikan 

keselamatan dalam bekerja di kantor. Selain memberikan masukan 

pesan-pesan, penulis juga berkesempatan untuk merancang desain 

poster untuk safety campaign itu sendiri. Pada publikasi poster 

safety campaign nantinya akan disebarkan melalui e-news kepada 

seluruh karyawan kantor pusat maupun perwakilan daerah. 

Pada setiap bulannya, departemen corporate communication 

secara rutin mengadakan rapat atau monthly meeting untuk 

membahas pekerjaan yang telah dilakukan maupun yang akan 

dilakukan. Di monthly meeting ini, penulis bertugas sebagai 

notulen. Dengan mencatat hasil diskusi selama rapat berlangsung 

yang nantinya dapat dijadikan sebagai panduan untuk bahasan 

monthy meeting selanjutnya.  
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3.4 Kendala yang Ditemukan 

Pengelolaan media coverage, kendala yang penulis dapatkan 

adalah terbatasnya jumlah media cetak yang dimonitor, mencakup: 

Kompas, Bisnis Indonesia, Media Indonesia, The Jakarta Post. Keempat 

media tersebut dinilai oleh perusahaan sebagai key player dari seluruh 

media nasional di Indonesia. Terbatasnya media cetak yang dimonitor 

dapat memungkinan adanya beberapa pemberitaan yang tidak termonitor 

pada media lainnya. 

Kendala lain yang ditemukan pada saat akan mengirimkan surat 

undangan peliputan kepada sejumlah media nasional, regional dan lokal  

yang cukup mendesak. Selain mengirimkan surat undangan juga 

permintaan perwakilan wartawan dari setiap media yang mendesak karena 

tanggal pelaksanaan kegiatan liputan yang berdekatan pada saat 

pengiriman undangan. Di sisi lain, diperlukan proses yang cukup panjang 

bagi setiap media untuk menentukan wartawan yang akan hadir pada 

setiap kegiatan liputan yang diselenggarakan perusahaan. Selain itu, 

birokrasi perusahaan yang panjang cukup mempersulit terlaksananya  

program media relations.  

 

3.5 Solusi Atas Kendala yang Ditemukan 

 Untuk membantu melakukan media monitoring, Minamas 

Plantation berlangganan layanan online media monitoring yaitu KRA 

Research, yang menyediakan kemudahan dan memantau isi pemberitaan di 

media yang terkait dengan perusahaan. Layanan tersebut secara rutin 

mengirimkan berbagai pemberitaan baik pada media nasional, regional, 

lokal maupun media online. Mulai dari informasi atau berita mengenai 

Minamas Plantation, hingga perkembangan dunia bisnis kelapa sawit.  
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Dalam mengelola kegiatan perusahaan yang cukup mendesak 

tersebut, solusi yang dilakukan yaitu berdiskusi dengan pembimbing 

lapangan. Dengan bantuan pembimbingan lapangan dalam menghubungi 

sejumlah  media yang sudah mempunyai hubungan baik dengan 

perusahaan, dapat mempercepat proses penentuan wartawan yang dapat 

hadir pada kegiatan perusahaan yang akan dilaksanakan. 

Birokrasi yang cukup rumit di Minamas Plantation, sebaiknya perlu 

dibuat seefektif dan seefisien mungkin demi mendukung program-program 

yang dijalankan, khususnya yang terkait dengan aktivitas media relations.  
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