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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi PR Metro TV 

Berikut ini adalah struktur organisasi di Public Relations & Publicity Metro TV: 

Gambar 3.1.1 Struktur Organisasi di Public Relations & Publicity Metro TV 

Berikut adalah job description dari setiap sub divisi public relations Metro TV 

beserta tanggung jawab yang dilakukan: 

 

1. Public Relations & Publicity Manager  

Menurut Zainal (2006:50), pekerjaan PR dilaksanakan dengan sebuah tujuan 

yang terstruktur, terencana dan terukur. Dengan kata lain, seluruh pekerjaan PR harus 

dievaluasi, untuk kemudian dilakukan peningkatan dan perbaikan guna tercapainya 

tujuan organisasi.  

Secara garis besar, public relations manager di Metro TV mempunyai tugas 

dan tanggung jawab sebagai berikut: 

1) Menjaga image atau reputasi Metro TV dalam berbagai aspek, otoritas, 

komunitas lokal & daerah, pelanggan dan staff. 

PR Support

PR Officer

PR Manager Henny 
Puspitasari

Dewi Indah 
Hanggono

(PR Internal)

Venty Febrianti Mey Diana Sari

Kanistri 
Pujayanti

(PR Eksternal)

Gita Ayu 
Setianingsih

(PR Admin)
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2) Mencapai ekspos maksimum eskternal dan internal sebagai garis luar dari 

rencana perusahaan. 

3) Menjalankan langsung dan mengembangkan acara special, seperti Grand 

Launching Indonesia Memilih, HUT Metro TV. Serta bertanggung jawab 

atas kelancaran acara dan berkoordinasi dengan baik terhadap kepuasan 

rekan kerja. 

4) Bertindak langsung dan mengawasi atau memantau jalannya program 

Metro TV baik news maupun non-news. 

5) Efektif dan efisien mengelola administrasi dari seluruh kegiatan PR & 

Publicity Department. 

6) Memimpin semua pekerjaan administrasi, yang tidak terbatas terhadap 

pemeriksaan data kehadiran, kliping atau laporan media bulanan, dan 

anggaran bulanan PR & Publicity Department. 

7) Kunjungan teratur kepada media dan mempererat hubungan dengan 

kompetitor dan menganalisa isu untuk pengembangan lebih lanjut. 

8) Memimpin dan melakukan rapat koordinasi dengan departemen lain 

dalam setiap acara spesial atau acara yang telah diprogramkan. 

9) Mentaati segala aturan dan ketentuan Metro TV 

2. Public relations eksternal 

Menurut Rhenald Kasali (1994) dalam Zainal Abidin Partao (2006:51) publik 

eksternal adalah publik yang berada diluar organisasi, seperti pemerintah, komunitas, 

bank atau pemasok. 

Secara garis besar, PR eksternal di Metro TV mempunyai tugas dan tanggung 

jawab sebagai berikut: 

1) Membantu PR Manager dalam mengelola administrasi dari semua 

kegiatan atau yang berhubungan dengan media, pemerintah, dan 

hubungan sosial dengan masyarakat. 

2) Memperbaharui jadwal mingguan Metro TV ke seluruh media. 

3) Membuat dan mendistribusikan semua informasi penting atau hal yang 

berhubungan dengan media & diawasi oleh PR Manager. 

Peran public relations..., Venty Febrianti, FIKOM UMN, 2013
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4) Hadir dan berpartisipasi dalam rapat koordinasi PR & Publicity 

Department. 

5) Menangani kegiatan event yang berhubungan dengan Metro TV serta 

membuat surat undangannya. 

6) Membuat press release yang berhubungan dengan acara di Metro TV. 

7) Melakukan wawancara untuk kebutuhan media. 

8) Meng-update semua data mengenai media dan embassy. 

9) Mentaati segala peraturan dan ketentuan Metro TV. 

3. Public relations internal 

Menurut Soemirat dan Ardianto (2004) dalam Kadar & Khaerul (2012:116), 

publik internal adalah publik yang berada di dalam organisasi (perusahaan), seperti 

supervisor, karyawan, pelaksana, manajer, pemegang saham, dan direksi perusahaan.  

Secara garis besar, PR internal di Metro TV mempunyai tugas dan 

tanggungjawab sebagai berikut: 

1) Membantu PR Manager dalam mengelola administrasi dari semua 

kegiatan di Public Relations & Publicity Department. 

2) Memperbaharui laporan Audience Service setiap minggu secara tepat 

waktu dan memastikan semua staff Audience Service tetap mengetahui 

semua informasi internal yang terbaru. 

3) Menangani kunjungan dari instansi pemerintah, lembaga atau organisasi 

kemasyarakatan, universitas dan sekolah. 

4) Hadir dan berpartisipasi dalam rapat koordinasi PR & Publicity 

Department. 

5) Selalu meng-update semua data mengenai pemerintah dan publik. 

6) Mentaati segala aturan dan ketentuan Metro TV. 

4. Public relations administrasi 

Secara garis besar, PR Administrasi di Metro TV mempunyai tugas dan 

tanggung jawab sebagai berikut: 

1) Membantu PR Manager dalam mengelola administrasi dari semua 

kegiatan di Public Relations & Publicity Department. 

Peran public relations..., Venty Febrianti, FIKOM UMN, 2013
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2) Menangani seluruh surat masuk dan keluar, memo, dan menjaga serta 

mengawasi stok barang yang ada di ruangan PR. 

3) Hadir dan berpartisipasi dalam rapat koordinasi PR & Publicity 

Department. 

4) Mengelola data penting media, publik, pemerintah, dan semua staf Metro 

TV. 

5) Mengelola dan mengawasi barang atau souvenir Metro TV 

6) Mentaati segala peraturan dan ketentuan Metro TV. 

 

3.2 Tugas yang Dilakukan 

Tugas yang dilakukan penulis terkait PR eksternal, yaitu: 

1. Media Relations 

Menurut Franks Jefkins dalam Rini Darmastuti (2012:42), media 

relations atau sering disebut dengan hubungan pers adalah usaha untuk 

mencari publikasi atau penyiaran yang maksimum atas suatu pesan atau 

informasi humas dalam rangka menciptakan pengetahuan dan pemahaman 

bagi khalayak dari organisasi perusahaan yang bersangkutan. 

 Tujuan media relations adalah menciptakan pengetahuan dan 

pemahaman, bukan semata-mata untuk menyebarkan suatau pesan sesuai 

dengan keinginan pengirim atau pihak klien demi mendapatkan suatu cityra 

yang lebih indah dari aslinya di mata umum (Darmastuti, 2012:43). 

Menurut Sarah Silver dalam Darmastuti (2012:179), kegiatan media 

relations diantaranya adalah press release, press conference, press calls, 

media briefing, media events, media monitoring, press gathering, press tour. 

Press release merupakan salah satu kegiatan media relations yang 

dilakukan oleh PR Metro TV. Menurut Jefkin dalam Darmastuti, (2012: 183), 

press release adalah bukan sekedar tulisan dalam bentuk tulisan pers, tetapi 

bisa juga dalam bentuk artikel dan foto-foto captions yang memiliki nilai 

Peran public relations..., Venty Febrianti, FIKOM UMN, 2013
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berita yang tinggi. Dapat disimpulkan bahwa press release ini dapat menjadi 

satu kesempatan untuk menyalurkan fakta dan pandangan dari sebuah 

organisasi terhadap suatu permasalahan. 

Adapun tugas-tugas PR support terkait dengan media relations, antara 

lain: 

1) Media Monitoring 

2) Membuat press release 

3) Mengadakan berbagai event dengan mengundang berbagai kalangan 

media. 

4) Audience Service 

 

2. Government Relations 

Dalam kegiatan PR, pemerintah dianggap penting karena pemerintah 

dapat memiliki kekuasaan (power) yang tidak terbatas, sangat berpengaruh 

terhadap masyarakat, bisnis, asosiasi, kamar dagang, dan hubungan luar 

negeri. Perusahaan perlu membina hubungan baik dengan pemerintah karena 

kesinambungan nasib organisasi atau usaha sebuah perusahaan banyak 

tergantung pada regulasi pemerintah dan regulasi pemerintah tidak bisa 

sepenuhnya diatur atau dikendalikan oleh organisasi atau perusahaan. 

Menurut H. Frazier Moore hubungan pemerintah perlu mendapat 

perhatian karena: Pertama, kebijakan pemerintah yang tidak tepat bisa 

membuat perusahaan menghadapi perubahan biaya yang tidak terduga, 

perpajakan yang tinggi dan sebagainya, sehingga dapat mematikan gerak 

perusahaan.  

Kedua, undang-undang/ peraturan pemerintah dapat membuat banyak 

pembatasan bagi ruang gerak perusahaan. Dengan demikian government 

relations menduduki posisi yang sangat penting dan vital karena perusahaan 

dapat memberikan fakta/bujukan kepada pemerintah, parlemen untuk 

melindungi bisnis perusahaan. 
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Menurut Zainal Abidin Partao (2006:60), Government relations, pada 

dasarnya dilakukan perusahaan bertujuan untuk:  

1. Mengubah berbagai peraturan yang menyulitkan ruang gerak perusahaan. 

2. Membatalkan rancangan regulasi yang sedang disiapkan oleh legislatif 

atau eksekutif. 

Adapun tugas-tugas PR Support terkait dengan government relations 

adalah: 

1. Mengundang pejabat pemerintah untuk meresmikan acara yang 

diselenggarakan oleh Metro TV 

2. Mengadakan pertemuan langsung dengan para pemerintah guna menjalin 

hubungan yang lebih baik. 

3. Monitoring & interprestasi langkah-langkah pemerintah. 

 

Tugas yang dilakukan penulis terkait dengan PR internal, yaitu: 

1. Employee relations 

 Employee relations adalah sekelompok orang bekerja di suatu 

perusahaan yang jelas baik secara fungsional, organisasi maupun bidang 

teknis dan jenis pekerjaan (tugas) yang dihadapinya. (Ruslan, 2002:279) 

Menurut Ruslan (2002: 283), kegiatan employee relations dalam suatu 

perusahaan dapat dilakukan dalam bentuk: 

a. Program pendidikan dan pelatihan 

Program pendidikan dan pelatihan dilaksanakan oleh perusahaan 

yakni dalam upaya meningkatkan kinerja dan keterampilan (skill) 

karyawan maupun kualitas dan kuantitas pemberian jasa 

pelayanan dan sebagainya. 

b. Program motivasi kerja berprestasi 

Program ini diharapkan dapat mempertemukan antyara motivasi 

dan prestasi serta disiplin karyawan dengan harapan-harapan itu 

keinginan dari pihak perusahaan dalam mencapai produktivitas 

yang tinggi. 
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c. Program penghargaan 

Program penghargaan adalah upaya perusahaan memberikan suatu 

penghargaan kepada para karyawan, baik yang berprestasi kerja 

maupun cukup lama masa pengabdiannya. Dalam hal ini, 

penghargaan akan menimbulkan loyalitas terhadap perusahaan. 

d. Program acara khusus 

Merupakan program khusus yang sengaja dirancang di luar bidang 

pekerjaan sehari-hari, misalnya dengan berpiknik bersama yang 

dihadiri oleh pimpinan dan semua karyawan dengan maksud untuk 

menumbuhkan rasa keakraban diantara sesama karyawan. 

e. Program media komunikasi internal 

Membentuk program media komunikasi internal melalui bulletin, 

news, release, dan majalah perusahaan yang berisikan pesan, 

informasi dan berita yang berkaitan dengan kegiatan antar 

karyawan dengan pimpinan. 

 Melalui kegiatan employee relations diharapkan akan menimbulkan 

hasil yang positif, yaitu karyawan akan merasa dihargai dan diperhatikan oleh 

pihak pimpinan perusahaan, sehingga dapat menciptakan rasa memiliki, 

motivasi, kreativitas yang tinggi dan ingin mencapai prestasi kerja semaksimal 

mungkin.  

2. Media visit dari berbagai instansi 

Tujuan Metro TV menerima kunjungan (media visit) dari berbagai 

instansi guna menjalin tali silahturahmi dan membuka kesempatan untuk 

menjalin kerjasama yang baik antara Metro TV dengan instansi lain. 

Dalam menerima kunjungan dari berbagai instansi, PR Internal 

mempunyai tugas menjadi tuan rumah. Selain itu, PR internal juga 

mendatangkan pihak-pihak yang berkompeten dari internal untuk menjadi 

narasumber dalam diskusi pada kunjungan tersebut. 
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Adapun tugas-tugas  PR Support terkait dengan internal relations 

antara lain: 

1. Halal bi halal karyawan Metro TV 

2. Syukuran HUT Metro TV ke-13 bersama seluruh karyawan. 

3. Menerima kunjungan dari berbagai instansi 

4. Marketing Gathering (penulis ditugaskan untuk menjadi usher dalam 

acara tersebut) 
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3.3 Pembahasan 

3.3.1 Uraian Tugas-Tugas (Proses Pelaksanaan) 

3.3.1.1 Eksternal Relations 

Aktivitas Deskripsi/Detail Minggu Ke 

1. Media Relations 

- Media Monitoring 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tugas utama yang harus dilakukan oleh 

penulis setiap hari adalah media 

monitoring. Penulis harus mencari 

berita yang berkaitan dengan Metro TV, 

stasiun TV lain, PERS, Depkominfo, 

Nasional Demokrat, dan KPI. Media 

cetak yang harus di-monitoring, yaitu 

Media Indonesia, Kompas, Seputar 

Indonesia, Tempo, dan Jakarta Post. 

Media monitoring  ini dijadikan acuan 

informasi menyangkut perusahaan, 

apakah berita yang ada di media massa 

bersifat positif, negatif atau netral. 

Dalam media monitoring ini penulis 

harus membuat press clipping monthly 

report yakni summary berisi key 

message 5W+1H dari setiap 

artikel/berita yang diambil dari daily 

media monitoring. Tujuannya adalah 

untuk mempermudah para PR officer 

lainnya untuk membaca dan mengetahui 

secara singkat pemberitaan apa saja 

yang didapatkan setiap harinya selama 

satu bulan. 
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- Audience Service Penulis mempunyai tugas dan tanggung 

jawab yang harus dijalani yaitu 

mengangkat telepon dari audiens Metro 

TV dan harus memberikan informasi 

yang dibutuhkan audiens dengan cepat 

dan tepat. Audiens yang menelepon 

memiliki bermacam-macam kebutuhan 

informasi yang berhubungan dengan 

Metro TV, mulai dari jadwal program 

Metro TV, kontak narasumber talkshow, 

konfirmasi kunjungan, permintaan 

media partner dan sebagainya. 

Selain ingin mendapatkan informasi, 

audiens biasanya menyampaikan kritik 

dan sarannya sebagai wujud perhatian 

mereka terhadap keberlangsungan 

Metro TV. Selain itu, setiap minggunya 

sebagai Audience Service, penulis juga 

harus membuat Audience Service 

Report Weekly, laporan tersebut akan 

dijadikan tolak ukur minat audiens 

terhadap program Metro TV. 

 

 

1-23 

- Event Event perusahaan merupakan bagian 

dari strategi komunikasi perusahaan. 

Event merupakan sebagian dari fungsi 

pemasaran dan diselenggarakan untuk 

mencapai tujuan perusahaan. (O’toole 

dan Mikolaitis, 2007:10). 

Keberhasilan suatu event akan 

membantu meningkatkan eksistensi 
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perusahaan di masyarakat. Oleh karena 

itu, setiap event  yang akan 

diselenggarakan membutuhkan 

persiapan yang matang. Dalam 

persiapan tersebut, penulis membantu 

PR eksternal dalam hal 

mendistribusikan undangan dan mem-

follow up (telepon)  masing-masing 

instansi/media/pemerintahan untuk 

memastikan bahwa undangan tersebut 

sudah diterima dan rekan-rekan yang 

diundang mendapatkan informasi yang 

cukup jelas dari perusahaan.  

Event-event yang diselenggarakan 

Metro TV antara lain adalah: 

- ABC International (penulis 

ditugaskan untuk PR eksternal 

dalam seating arrangement dan 

dokumentasi) 

- Junior Science Fair/Jurnalis Cilik 

(penulis ditugaskan untuk supervise 

kegiatan yang berlangsung dan 

dokumentasi) 

- Premiere Eagle Awards di XXI-

Plaza Indonesia (penulis ditugaskan 

untuk menerima tamu VVIP dan 

memastikan para tamu VVIP 

ditempatkan di tempat yang telah 

disesuaikan dengan seating 
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arrangement yang telah disiapkan) 

- Grand Launching Indonesia 

Memilih (penulis ditugaskan untuk 

menerima tamu VVIP dan VIP 

memastikan para tamu tersebut 

ditempatkan di tempat yang telah 

disesuiakan dengan seating 

arrangement yang telah disiapkan) 

- Eagle Awards Documentary 

Competation (penulis ditugaskan 

untuk supervise acara tersebut) 

- HUT Metro TV ke-13 (penulis 

ditugaskan untuk supervise acara 

tersebut dan memastikan semua 

pimpinan Metro TV naik ke 

panggung untuk melakukan 

pemotongan kue ulang tahun. 

 

 

19 
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- Press release Menurut Jefkin dalam Darmastuti 

(2012:183) sebuah release bukan 

sekedar tulisan dalam bentuk tulisan 

pers, tetapi bisa juga dalam bentuk 

artikel dan foto-foto captions yang 

memiliki nilai berita yang tinggi.  

PR eksternal mempunyai tanggung 

jawab untuk membuat sebuah press 

release yang menjelaskan acara/event 

yang diselenggarakan oleh Metro TV. 

Disini penulis diberikan tugas untuk 

membantu PR eksternal dalam membuat 
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press release: 

 Indonesia Best Brand Award 

(IBBA) 2013 

 Idul Adha 1434 H Bersama 

Media Group 

 Eagle Awards Documentary 

Competation 2013 

 

 

13 

 

  

17 
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2. Government Relations 

- Mengundang pejabat 

pemerintah untuk 

meresmikan acara yang 

diselenggarakan oleh 

Metro TV 

 

Penulis ditugaskan untuk membuat 

undangan  yang akan dikirimkan lewat 

fax, kemudian mengirimkan undangan 

fisik lewat General Affair Metro TV 

(Divisi yang mengurusi pengiriman 

dokumen atau undangan yang ingin 

dikirmkan). 

Undangan event (by fax atau fisik) yang 

dikirimkan oleh penulis antara lain: 

- Premiere Eagle Awards 

- Grand Launching Indonesia 

Memilih 

- Eagle Awards Documentary 

Competation 

- HUT Metro TV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

15 

 

17-19 

 

 

20-21 

 
 

21-23 

- Memonitoring & 

interprestasi langkah-

langkah pemerintah. 

Penulis ditugaskan untuk me-

monitoring pemberitaan mengenai 

pemerintah terutama KPI di berbagai 

media massa seperti Media Indonesia, 

Seputar Indonesia, Kompas, Tempo. 

1-23 
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3.3.1.2 Internal Relations 

Aktivitas Deskripsi/Detail Minggu Ke 

1. Employee Relations 

- Halal bi halal karyawan 

Metro TV 

 

 

Penulis ditugaskan untuk mengundang 

karyawan (berbagai departemen) untuk 

menghadiri halal bi halal karyawan 

Metro TV, dan di dalam kegiatan 

tersebut penulis juga ditugaskan untuk 

mengambil dokumentasi. 

 

8 

- Syukuran HUT Metro 

TV ke-13 bersama 

semua karyawan  

 

 

 

 

Penulis ditugaskan untuk mengundang 

karyawan (berbagai departemen) untuk 

menghadiri halal bi halal karyawan 

Metro TV, dan di dalam kegiatan 

tersebut penulis juga ditugaskan untuk 

mengambil dokumentasi. 

23 

- Marketing Gathering 

 

Penulis ditugaskan untuk menjadi usher 

dalam acara tersebut. 

15 
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2. Penerimaan media visit 

 

Penulis bertugas mendampingi PR 

internal dalam menerima kunjungan. 

Kunjungan ini tidak hanya dari 

perusahaan media yang memiliki 

kepentingan dengan Metro TV saja, 

melainkan dari berbagai instansi, mulai 

dari universitas, perusahaan, 

pemerintahan serta organisasi lainnya.  

Selama kunjungan penulis juga 

bertugas dalam dokumentasi guna 

untuk kepentingan PR Internal dalam 

membuat highlight public relations 

yang akan di publikasikan di Media 

Indonesia setiap minggu.  

Penerimaan media visit ini bertujuan 

untuk menjalin hubungan baik dengan 

para instansi, pemerintah dan berbagai 

organisasi lainnya, selain itu juga 

diharapkan dengan adanya company 

visit ini, rekan-rekan instansi yang 

berkunjung ke Metro TV bisa lebih 

mengenal secara dalam bagaimana 

proses perkembangan industri Metro 

TV. Penerimaan kunjungan tersebut 

antara lain dari: 

- PT. Akses 

- Batan 

- Bapak Dedy Gumelar 

- Lipi 
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- Citi 

- PT. Philips 

- Kemitraan 

- Universitas Doshisha Jepang 

- MNC Group 

- High Scope 

- US Embassy 

- Kakorlantas 

- Kedutaan besar korea selatan 

- SMK Smart Medan 

- Eka Hospital 

- Sintesa Group 

- CCTV China 

- BMKG 

- Lazuardi 

- Palyja 

- Rabobank 

- Mindshare 

- Yayasan Dharma Bakti Astra 

- Kementerian Dalam Negeri 

- Kementerian Pariwisata & Ekonomi 

Kreatif 

- Sekolah Bahasa Polri 

6 

6 

9 

9 

10 

10 

10 

11 

11 

12 

13 

13 

13 

14 

14 

17 

18 

18 

19 

21 
 

22 

 

23 
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3.3.1.3 Administrasi 

Aktivitas Deskripsi/Detail Minggu Ke 

- Log book Penulis ditugaskan untuk membantu PR 

admin untuk menulis log book (catatan 

surat masuk ke divisi PR Metro TV). Hal 

yang perlu dicatat adalah tanggal masuk 

surat, pengirim dan perihal. 

1, 3, 8, 11, 

20, 22 

- Regret letter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Penulis bertugas membuat regret letter 

(surat balasan penolakan) dimulai dari 

permintaan kerjasama, permohonan 

bantuan dana dan permohonan 

kunjungan dari berbagai instansi atau 

organisasi yang masuk ke divisi public 

relations sesuai dengan catatan log book. 

Disini penulis bertugas mengirimkan 

surat balasan tersebut sesuai dengan 

alamat yang tertera di surat tersebut atau 

melalui fax. 

 

2, 3, 4, 5, 6, 

11, 12, 14, 

16, 17, 18, 

19, 20, 21, 

22, 23 

 

3.3.2 Kendala Proses Kerja Magang 

Kendala yang dihadapi penulis pada saat menjalankan praktek kerja magang 

di Metro TV adalah: 

1. Kurangnya koordinasi/perencanaan pelaksanaan event “Grand Launching 

Indonesia Memilih” yang diselenggarakan oleh Metro TV sehingga tidak 

berjalan secara optimal, seperti kurangnya komunikasi yang baik antar sie, 

kurangnya briefing sehingga mengakibatkan misunderstanding.  

2. Kurangnya koordinasi pada pembagian job desc masing-masing SDM 

sehingga menyebabkan over lapping, seperti penulis ditugaskan untuk 
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membantu PR admin dalam mengerjakan tugas PR internal dalam 

koordinasi penyebaran undangan HUT Metro TV ke internal perusahaan.  

 

3.3.3 Solusi terhadap kendala 

1. Demi tetap menjaga image dan reputasi Metro TV, penulis berinisiatif 

untuk menyampaikan permohonan maaf dari Metro TV kepada para 

stakeholders yakni para tamu undangan yang merasa tidak puas akan 

pelayanan yang diberikan oleh Metro TV.  

2. Penulis tetap  menjalankan tugas yang dberikan oleh PR officer walaupun 

tidak sesuai dengan job desc,  karena tugas tersebut tetap memberikan  

manfaat bagi penulis dalam menambah pengalaman kerja. Akan tetapi, 

menurut penulis perlu adanya uraian pekerjaan masing-masing (job desc) 

mengenai suatu jabatan sehingga memudahkan setiap karyawan dalam 

melakukan tugas dan pekerjaannya dengan efektif. Hal ini sebaiknya 

disusun dengan baik dan terarah guna dijadikan bahan baku yang baik 

untuk proses pengelolaan SDM, sehingga tidak menimbulkan masalah 

mengenai tumpang-tindih tanggung jawab antar jabatan. 
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