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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 
 

3.1. Kedudukan dan Koordinasi 

 

Seperti yang telah digambarkan dan dijelaskan pada bab sebelumnya, 

departemen Public Relations di PT Hyundai Mobil Indonesia (HMI) berada di 

bawah Divisi Pemasaran dan bertanggung jawab pada Deputy Marketing 

Director dalam hal product activity dan pada Vice President Director dalam 

hal brand activity. Deputy Marketing Director dipegang oleh Bebin Djuana, 

dan Vice President Director dipegang oleh Mukiat Sutikno. Sementara itu 

Departemen Public Relations dipegang oleh Febri Astuty. Kehadiran 

mahasiswa magang berada langsung di bawah Febri Astuty dan tergabung 

dalam tim Public Relations HMI yang beranggotakan Almi Novanto dan Vini 

Agustine.  

 

 
bagan 3.1. Kedudukan Pekerja Magang di Departemen PR 

PT Hyundai Mobil Indonesia 
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Mahasiswa magang dapat langsung belajar dari Febry Astuty atau  

Titie selaku pembimbing lapangan dan juga dapat langsung berkoordinasi 

dengan Almi dan Vini selaku rekan dalam tim Public Relations. 

 

Dalam kegiatan magang sehari-hari, seluruh karyawan departemen 

Public Relations bertindak sebagai mentor untuk mahasiswa magang. Tim 

Public Relations HMI mampu memberikan kebutuhan informasi serta 

aktivitas bagi mahasiswa magang. Tidak hanya tim Public Relations, 

mahasiswa magang juga mendapatkan banyak masukan dan arahan serta 

informasi dari departemen lainnya seperti Marketing Analyst and Product 

Planning Department, kemudian dari departemen Promotions dan CRM atau 

yang lebih dikenal sebagai Corporate Retention Management, dan CRM juga 

merupakan bagian dari ilmu Public Relations, di PT Hyundai Mobil 

Indonesia (HMI). 

 

 

3.2. Tugas yang Dilakukan 

 

Kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa magang di HMI secara garis 

besar sudah terorganisir dan rutin, namun bergantung pula pada kondisi saat 

kerja magang dilakukan, misalnya apakah sedang ada project, atau mungkin 

event tertentu sehingga mahasiswa magang dapat membantu. Seringkali juga 

mahasiswa magang diberikan pekerjaan tidak terduga yang menuntut 

mahasiswa magang untuk mampu belajar dan bekerja di bawah tekanan. 

Pekerjaan tidak hanya didapatkan dari pembimbing lapangan, namun juga 

seluruh rekan dari tim PR baik itu bersifat strategis, taktis, maupun 

administratif.  

 

Berikut ialah tabel pekerjaan mingguan yang dilakukan selama masa 

kerja magang di PT Hyundai Mobil Indonesia. 
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Minggu ke- Bentuk Aktivitas 

1 • Melakukan media monitoring harian (Daily Activity Report) 

• Melakukan media monitoring pasca event Hyundai National 

After Sales Competition 2013 

• Meeting tim Public Relations untuk project Hyundai Veloster 

2 • Melakukan media monitoring harian (Daily Activity Report) 

• Melakukan media monitoring pasca event Hyundai Santa Fe Fun 

Drive to Solo-Jogjakarta bersama awak media 

• Melakukan time-code opini para wartawan pasca event Hyundai 

Santa Fe Fun Drive to Solo-Jogjakarta  

3 • Melakukan media monitoring harian (Daily Activity Report) 

• Research Hyundai Veloster 

• Merangkum database Kedutaan Besar Negara Asing yang ada 

di Indonesia 

• Distribusi HMWI Juli 

4 • Melakukan media monitoring harian (Daily Activity Report) 

• Meeting tim PR untuk project Hyundai Veloster 

• Research kompetitor Veloster 

5 • Melakukan media monitoring harian (Daily Activity Report) 

• Menjadi admin social media HMI (facebook dan twitter) 

• Presentasi pertama Hyundai Veloster Project 

• Distribusi HMWI Agustus 

6 Libur Lebaran 

7 • Melakukan media monitoring harian (Daily Activity Report) 

• Meeting tim Public Relations untuk presentasi Hyundai Veloster 

Project 

• Membuat laporan mingguan (Weekly Report) 

• Meeting IIMS (Indonesia International Motor Show) 2013 

8 • Melakukan media monitoring harian (Daily Activity Report) 
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• Membuat laporan mingguan (Weekly Report) 

• Meeting IIMS (Indonesia International Motor Show) 2013 

• Editing souvenir untuk IIMS 

9 • Melakukan media monitoring harian (Daily Activity Report) 

• Membuat rundown acara untuk press day dan student day IIMS 

• Membuat desain quecard IIMS 

• Brainstorming menentukan kegiatan proses launching Hyundai 

Veloster di IIMS 

Tabel 3.1. Aktivitas Mingguan PR Internship HMI 

 

3.3. Pembahasan 

3.3.1. Proses Pelaksanaan 

 

Berikut merupakan pembahasan lebih lanjut dari seluruh aktivitas 

yang dilakukan selama masa kerja magang di PT Hyundai Mobil Indonesia 

(HMI) sesuai dengan tabel di atas. 

 

 

A. Media Monitoring 

Salah satu pekerjaan yang dilakukan penulis selaku mahasiswa 

magang selama praktek kerja magang ialah melakukan media 

monitoring. Media sendiri dapat diartikan sebagai alat atau sarana 

yang dipergunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator 

kepada khalayak (Nova, 2009: 205). Sedangkan monitoring 

merupakan proses pengawasan secara terus-menerus terhadap 

implementasi sebuah proyek, penyampaian input, jadwal kerja, 

output target, dan aksi yang harus sesuai dengan yang telah 

direncanakan (Leeuwis, 2009: 511). 

 

Jadi, media monitoring berarti proses pengawasan secara terus-

menerus atau berkelanjutan terhadap media. Media monitoring  
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merupakan proses pengguntingan atau pemotongan bagian-bagian 

tertentu dari surat kabar, majalah, atau sumber lainnya untuk 

kemudian disusun dalam sistem tertentu dalam suatu bidang. Hasil 

dari media monitoring tersebut biasanya disimpan dan dikliping 

untuk menjadi berkas atau dokumen (Soemirat, 2002: 98). 

 

Seorang Public Relations membutuhkan media sebagai alat 

pendukung untuk terciptanya komunikasi yang efektif. Media 

dipisahkan berdasarkan sifatnya, media terdiri dari media cetak 

seperti surat kabar, majalah, brosur, pamflet, bulletin, dan 

sebagainya. Kemudian media elektronik seperti televisi, radio, 

website, dan lain-lain (Nova, 2009: 205). 

 

Media monitoring adalah salah satu kegiatan yang dilakukan 

oleh Public Relations. Selama masa kerja magang, penulis selaku 

mahasiswa magang mencari pemberitaan yang bersangkutan 

dengan PT Hyundai Mobil Indonesia, baik dari produk Hyundai, 

Board of Director News, HMI news, maupun HMC (Hyundai 

Motor Company) news. Dalam sehari, penulis membaca setidaknya 

lima hingga tujuh surat kabar nasional, serta website berita seperti 

detik.com, kompas.com, viva.co.id, dan sebagainya, serta majalah 

atau tabloid-tabloid otomoif serta situs-situs otomotif seperti 

dapurpacu.com, bosmobil.com, autobild.co.id, dan sebagainya. 

 

Tujuan penulis melakukan media monitoring ialah untuk 

mengetahui aktivitas promosi yang dilakukan oleh PT Hyundai 

Mobil Indonesia (HMI) serta untuk mengetahui bagaimana 

pemberitaan wartawan atau pers seputar HMI. Aktivitas ini 

dilakukan setiap hari selama masa kerja magang.  
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Berita-berita yang didapatkan kemudian dikumpulkan (jika 

surat kabar maka digunting dan ditempel untuk dikliping, jika 

media elektronik yaitu website maka dicetak atau print), lalu di 

tentukan tone pemberitaan tersebut apakah positive, fair, atau 

negative. Setelah dirangkum, kemudian data pemberitaan tersebut 

dimasukkan ke dalam Media Monitoring Daily Activity Report 

(Lampiran).  

 

Selain media monitoring harian, penulis juga mendapatkan 

tugas untuk melakukan media monitoring pasca events. Events 

tersebut antara lain Hyundai National After Sales Competition 

2013 dan juga Hyundai Santa Fe Fun Drive to Solo-Jogjakarta. 

Terkhusus pada event Hyundai Santa Fe Fun Drive to Solo-

Jogjakarta, penulis diwajibkan untuk mencari dan memastikan 

berita mengenai acara tersebut muncul pada media yang awak 

wartawannya menjadi peserta acara tersebut. Berikut adalah daftar 

nama wartawan beserta media dalam event tersebut. 

 

No. Nama Media Title 

1. Farman Bahar Majalah JIP PemRed 

2. James Luhulima Kompas Senior 

3. Risson Ramadhani CTG PemRed 

4. Billy Riestianto Otomotif PemRed 

5. Aldi Prihaditama AscoMaxx Journalist 

6. Indra Prabowo Dapurpacu.com Journalist 

7. Octo Budiarto Autocar Pemred 

8. Brahmo Saputro Kaskus  

9. Yayus Yuswopriharto Bisnis Indonesia Photographer 

10. Purwanto Seputar Indonesia RedPel 

11. Syubhan Akib Detik.com Redaktur 
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12. Mahmud Atipudin Oblitz  

13. Noor Zaenuri Autobild Redaktur 

14. Eka Zulkarnaen MotorTrend  

15. Ario Maulana Z. AutoExpert Redaktur 

Tabel 3.2. Daftar Peserta Hyundai Santa-Fe Fun Drive 

 

 

B. Project Hyundai Veloster 

Tugas lainnya yang dilakukan penulis selaku mahasiswa 

magang dalam masa kerja magang di HMI ialah penulis diberikan 

sebuah project mengenai produk baru Hyundai. Hyundai Veloster 

dinyatakan akan segera diluncurkan di Indonesia, tim PR diminta 

untuk memberikan masukan kepada Divisi Pemasaran mengenai 

campaign yang tepat untuk produk tersebut. Titie selaku Head PR 

meminta penulis untuk merencanakan campaign tersebut dan 

penulis diadu dengan mahasiswa magang lainnya, dan hasil yang 

terbaik akan dipilih.  

 

Public Relations Campaign atau Kampanye Public Relations 

merupakan bagian dari aktivitas Public Relations di suatu 

organisasi atau perusahaan. Kampanye Public Relations dapat 

menjadi penghubung informasi kepada publik untuk suatu tujuan 

tertentu. Public Relations Campaign memiliki beberapa langkah. 

Menurut Ronald D. Smith (2002) dalam bukunya Strategic 

Planning for Public Relations, terdapat Sembilan langkah dalam 

Strategic Public Relations, yaitu; 

 

Phase One: Formative Research 
Step 1: Analyzing the Situation 
Step 2: Analyzing the Organization 
Step 3: Analyzing the Publics 

Phase Two: Strategy 
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Step 4: Establishing Goals and Objectives 
Step 5: Formulating Action and Response Strategies 
Step 6: Using Effective Communication 

Phase Three: Tactics 
Step 7: Choosing Communication Tactics 
Step 8: Implementing the Strategic Plan 

Phase Four: Evaluative Research 
Step 9: Evaluating the Strategic Plan 

 

Pada saat selama penulis merampungkan Project Hyundai 

Veloster, penulis menerapkan sembilan langkah tersebut. Dimulai 

dari riset formatif, yaitu penulis menganalisa situasi yang sedang 

berkembang terutama di dunia otomotif baik dari segi kompetitor 

maupun isu-isu lainnya, kemudian keadaan organisasi PT Hyundai 

Mobil Indonesia seperti kondisi keuangan, cara-cara berpromosi 

terdahulu yang pernah digunakan, serta bagaimana keadaan publik 

saat itu, misalnya apakah publik menyukai jenis mobil seperti 

Hyundai Veloster, media apakah yang paling efektif untuk 

menciptakan awareness publik seputar dunia otomotif, dan 

sebagainya. 

 

Setelah menganalisa situasi, organisasi, dan publiknya, penulis 

mulai memasuki fase kedua yaitu merumuskan tujuan dari proyek 

Hyundai Veloster ini. Misalnya apakah tujuannya untuk 

menjadikan Veloster sebagai tulang punggung penjualan Hyundai, 

ataukah Veloster sebagai brand maker atau produk untuk 

memperkuat brand Hyundai di Indonesia. Setelah menetapkan 

tujuan, penulis mulai menyusun strategi yang akan digunakan. 

Kemudian penulis merumuskan strategi komunikasi yang efektif 

yang disesuaikan dengan target dan segmen dari Hyundai Veloster 

sendiri. Namun langkah-langkah setelah itu belum dapat dilakukan 

oleh penulis sebab masih harus melalui serangkaian pertemuan 
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dengan Deputy Marketing Director serta Vice President Director 

untuk membahas kelanjutan serta penerapannya. 

 

Saat presentasi kali terakhir, penulis selaku mahasiswa magang 

terpilih menjadi yang terbaik. Penulis dinyatakan menggunakan ide 

yang relevan dan tidak terlalu muluk dan cukup sesuai dengan 

budget yang ada. 

 

C. Membuat Presentasi 

Setelah merangkai campaign untuk Hyundai Veloster, penulis 

diminta oleh Febri Astuty selaku Head of PR untuk 

mempresentasikan campaign tersebut sekaligus di depan President 

Director serta Deputy of Marketing Division PT Hyundai Mobil 

Indonesia.  

 

Tugas ini berkaitan dengan Presentation Skills yang dipelajari 

penulis selama perkuliahan. Presentasi ialah sebuah kegiatan yang 

menyajikan sebuah informasi atau gagasan kepada orang lain. 

Tugas yang diberikan ialah memberi suatu masukan atau gagasan 

baru dari sudut pandang baru untuk Hyundai Veloster yang 

disebutkan oleh  Titie sebagai “gila banget”.  

 

Hasil akhir dari presentasi yang penulis lakukan dinyatakan 

bahwa penulis memiliki teknik presentasi yang baik dan tidak 

membosankan untuk di dengarkan, serta slide atau Powerpoint 

yang disajikan penulis juga rapi, menarik, tidak bertele-tele dan 

seimbang dengan penjelasan yang diberikan oleh penulis. 
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D. Distribusi Bulletin Hyundai (HMWI) dan Database 

Seorang Public Relations membutuhkan media sebagai alat 

pendukung untuk terciptanya komunikasi yang efektif. Media 

Public Relations adalah sarana penghubung yang dipergunakan 

oleh seorang Public Relations dalam mewakili organisasinya untuk 

berhubungan dengan publiknya, baik publik internal maupun 

eksternal (Nova, 2009: 205). 

 

Seorang Public Relations membutuhkan media sebagai alat 

pendukung untuk terciptanya komunikasi yang efektif. Media 

dipisahkan berdasarkan sifatnya, media terdiri dari media cetak 

seperti surat kabar, majalah, brosur, pamflet, bulletin, dan 

sebagainya. Kemudian media elektronik seperti televisi, radio, 

website, dan lain-lain (Nova, 2009: 205). 

 

Salah satu bentuk media yang digunakan Public Relations dari 

PT Hyundai Mobil Indonesia (HMI) ialah bulletin. Hyundai Motor 

World Indonesia (HMWI) adalah nama bulettin Hyundai. HMWI 

ini didistribusikan kepada rekan wartawan, kantor-kantor cabang 

Hyundai di seluruh Indonesia, bengkel-bengkel resmi Hyundai, 

Kedutaan Besar Asing di Indonesia, pelanggan setia Hyundai, serta 

perusahaan-perusahaan yang berasal dari Korea Selatan lainnya. 

 

Dalam pendistribusian HMWI ini, penulis selaku mahasiswa 

magang di HMI berperan membantu tim Public Relations lainnya 

mendistribusikan bulletin tersebut dan melakukan double-check 

serta mengupdate database daftar-daftar penerima HMWI. 

 

E. Admin Social Media (Facebook dan Twitter) Hyundai 

Dunia Public Relations semakin berkembang seiring 

berjalannya waktu, media Public Relations pun menjadi bertambah, 
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tidak hanya melalui media-media tradisional namun muncul juga 

media baru yang kita kenal sebagai internet. Dengan kemunculan 

internet, muncul banyak cara baru bagi Public Relations untuk 

dapat berkomunikasi dengan khalayaknya dan menyebarkan suatu 

informasi. 

 

Menurut Bob Julius Onggo (2010), Online PR, Cyber 

PR, atau PR on the net ialah kegiatan Public Relations yang 

menggunakan internet sebagai media komunikasi. Media 

internet dimanfaatkan oleh praktisi Public Relations untuk 

membangun ‘brand’, hubungan, dan memelihara 

kepercayaan publik. Ribuan one-to-one communication dapat 

dibangun secara simultan melalui media internet karena 

sifatnya yang dua arah atau interaktif. 

 

Dikatakan kelebihan dari online Public Relations ialah 

komunikasi konstan, internet bekerja selama 24 jam dikali 

tujuh hari, potensi target publik di seluruh dunia atau pasar 

global, respons yang cepat, interaktif, dan hemat. Strategi 

online Public Relations adalah membidik situs berita dan 

komunitas online yang berorientasi khusus, maksudnya di 

sini ialah memiliki ketertarikan yang sama dan potensial. 

Seorang praktisi Public Relations dapat menyampaikan siaran 

pers, artikel, foto, pesan suara, dan video ke suatu situs 

tertentu maupun situs berita, serta dapat mengikuti diskusi 

dengan komunitas terkait atau berhubungan dengan bisnis 

inti suatu organisasi. 

 

Dalam penerapannya, banyak media online yang dapat 

digunakan oleh seorang Public Relations, antara lain e-mail, 
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newsletter, blog, dan saat ini yang paling populer ialah social 

media berupa facebook dan twitter.  

 

Penulis selaku mahasiswa kerja magang di PT Hyundai 

Mobil Indonesia dipercayakan oleh Titie untuk memegang 

account facebook dan twitter milik PT Hyundai Mobil 

Indonesia. Nama page facebook Hyundai ialah Hyundai 

Mobil sedangkan akun twitternya ialah @hyundaimobil.  

 

 
Gambar 3.1. Page Facebook Hyundai 

 

 
Gambar 3.2. Page Twitter Hyundai 

 

Selama menjadi admin social media PT Hyundai Mobil 

Indonesia, penulis diharuskan memberikan info-info terbaru 

seputar Hyundai, teasers mengenai Hyundai Veloster, yang 

tujuannya selain membangun komunikasi juga untuk 
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menambah jumlah likers dan followers serta menaikkan 

traffic dari page Facebook Hyundai maupun Twitter 

Hyundai. 

 

F. Event Management and Monitoring 

Dalam event management terdapat beberapa hal yang 

perlu diperhatikan (Bowden, 2013: 501) yaitu Power, Lights, 

Sound, Properties and Decoration, dan Performers. 

 

Power adalah pementasan acara melibatkan sejumlah 

besar orang, dan untuk melayani kerumunan ini, listrik 

memiliki peran yang sangat penting. 

 

Lights adalah pencahayaan. Pencahayaan memiliki dua 

fungsi yakni pragmatis dan artistik. Pragmatis yaitu lampu 

berfungsi bagi semua orang untuk melihat apa yang terjadi, 

sedangkan artistik yaitu sebagai inti dari design event. 

Pencahayaan sangat penting dalam sebuah event untuk 

membuat semua bagian acara terlihat dan menimbulkan 

kesan dramatis dan sebagainya. 

 

Sound berfungsi agar para penonton dalam sebuah event 

dapat mendengar dengan jelas baik itu musik, pidato, maupun 

efek-efek audio lainnya. 

 

Properties and Decoration adalah pelengkap dalam 

sebuah event yang sangat berperan penting, dekorasi dan 

property dalam sebuah event sangat menggambarkan tema 

dari acara itu sendiri. 
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Performers ialah pengisi acara seperti pemusik, 

penyanyi, hingga MC (Master of Ceremony) atau pembawa 

acara akan sangat mempengaruhi event ketika sedang 

berjalan.  

 

Selama penulis melakukan praktek kerja magang di PT 

Hyundai Mobil Indonesia (HMI), penulis banyak melakukan 

perencanaan dan meeting terkait annual event besar yang 

diadakan oleh GAIKINDO (Gabungan Industri Kendaraan 

Bermotor Indonesia) untuk seluruh pemain automotif di 

Indonesia dan bersifat Internasional yaitu Indonesia 

International Motor Show (IIMS) yang diselenggarakan di 

JieExpo Kemayoran. 

 

Penulis banyak memberikan sumbangan-sumbangan ide 

untuk proses perkenalan Hyundai Veloster yang selama ini 

penulis juga rancangkan campaign-nya. Sumbangan ide yang 

penulis berikan antara lain dari merumuskan rundown acara, 

memilih musik yang tepat dan membangun mood, dan 

tampilan visual saat proses peluncuran.  

 

Penulis juga ikut menentukan tema yang akan digunakan 

untuk dekorasi di booth selama IIMS 2013 serta performer 

yang akan ditampilkan. 

 

Selain itu penulis ditunjuk menjadi MC atau pembawa 

acara pada saat Student’s Day di booth Hyundai pada IIMS 

2013 serta menjadi model pada saat proses peluncuran 

Hyundai Veloster. Penulis mendapatkan pujian dari President 

Director PT Hyundai Mobil Indonesia, Bapak Mukiat 
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Sutikno, pujian dari Bapak Almi Novanto selaku koordinator 

event, serta pujian dari seluruh divisi pemasaran PT HMI. 

 

G. Design Souvenir dan Que-Card 

Selama melakukan praktik kerja magang, penulis yang 

cukup menguasai penggunaan aplikasi atau software untuk 

desain diminta untuk mendesain souvenir yang akan 

diberikan untuk para pelajar pada hari Student’s Day. 

Souvenir yang akan diberikan yakni berupa topi sehingga 

penulis diminta untuk mendesain topi tersebut sesuai dengan 

tema Hyundai serta lucu dan menarik untuk anak-anak yang 

menjadi peserta acara yang diperkirakan berusia 7 hingga 15 

tahun. 

 

Dalam buku Marketing Communication, terdapat 

beberapa elemen dalam periklanan, salah satunya adalah 

elemen desain. Desain berhubungan dengan aspek-aspek 

penting dari keseimbangan, harmoni, penekanan, gerakan, 

proporsi, kontras, kontinuitas, persatuan, kejelasan dan 

kesederhanaan, dan keefektifitasan penggunaan ruang putih 

(Koekemoer, 2004: 159). 

 

Penulis memilih desain logo Hyundai Bluewill kemudian 

ditambahkan pula untuk page Facebook dan Twitter Hyundai 

dikombinasikan dengan permainan warna sesuai dengan 

warna identitas Hyundai sehingga lucu dan menarik bagi 

anak-anak. 

 

H. Media Relations 

Pada saat event Indonesia International Motor Show 

2013 (IIMS 2013) berlangsung, penulis terutama hadir pada 
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saat Press Conference dan peluncuran Hyundai Veloster 

karena penulis mendapatkan tugas untuk in charge di meja 

Media. Tugas ini berhubungan dengan media relations.  

 

Menurut Rosady Ruslan yang dikutip oleh Firsan Nova 

(2009: 208), yaitu adalah suatu kegiatan humas dengan 

maksud menyampaikan pesan atau komunikasi mengenai 

aktivitas yang bersifat kelembagaan, perusahaan atau 

institusi, produk, serta kegiatan yang sifatnya perlu 

dipublikasikan melalui kerja sama dengan media massa untuk 

menciptakan publisitas dan citra positif di mata masyarakat. 

 

Hal yang penulis lakukan selama press conference dan 

proses peluncuran ialah menangani para wartawan yang 

datang dan menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan, 

kemudian memberikan press release serta souvenir bagi 

wartawan yang datang. Selama bertemu dengan wartawan, 

banyak hal-hal baru yang penulis pelajari seperti kenyataan 

bahwa berhubungan dengan media tidak semudah seperti 

teori yang selama ini dipelajari, dan kenyataan bahwa awak 

media tidak segan-segan bertanya hal-hal yang cenderung 

kritis dan dapat menjatuhkan jika dijawab tidak dengan 

berhati-hati. 

 

3.3.2. Kendala yang Ditemukan 

 

Selama melaksanakan praktek kerja magang, kendala yang penulis 

temukan ialah mengenai job desk untuk internship di departemen Public 

Relations yang kurang jelas. 
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3.3.3. Solusi atas Kendala yang Ditemukan 

 

Dari kendala yang ditemukan oleh penulis, penulis berinisiatif untuk 

banyak bertanya kepada anggota tim Public Relations yang lainnya untuk 

mengarahkan penulis agar pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan 

permintaan dan tenggat waktu yang diberikan. 
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