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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

3.1  Kedudukan dan Koordinasi 

Selama melakukan kerja magang di Summarecon Mal Serpong, penulis 

ditempatkan di divisi Media Relations dibawah pimpinan I Made Regi selaku Asst. 

Manager Relations dan dibimbing oleh PR Executive Media Relations dan juga 

Social Media Coordinator. Penulis terlibat langsung berhubungan dengan jobdesc 

utamanya, yaitu media monitoring, dan melakukan perhitungan news value. 

Selama dua bulan menjalani kerja magang, penulis melakukan banyak 

pekerjaan seperti, news monitoring (melalui media cetak baik koran maupun 

majalah), menghitung news value, media visit & media gathering, press 

conference, membuat press release, dan membuat rubrik majalah smsblast. 

 

3.2  Tugas yang Dilakukan  

Dalam pelaksanaan kerja magang di Summarecon Mal Serpong (SMS) 

atau PT. Lestari Mahadibya, tugas yang diberikan oleh pembimbing lapangan, 

Asst. Manager Relations, , PR Coordinator, dan Publication Officer sangat 

beragam dan ditambah juga dengan pekerjaan ringan lainnya seperti fotocopy, 

scan dokumen dari hasil kliping berita, press release, dan dokumen-dokumen 

lainnya. Dalam melakukan tugas, penulis juga selalu bertanya terkait dengan hal 

yang tidak diketahui untuk menghindari kesalahan, karena untuk bertemu dengan 

customer secara personal tidak ada panduan tertulisnya. 

Telah dikatakan diatas bahwa hampir semua rubrik pernah dikerjakan 

oleh penulis, karena jikala ada pihak yang tidak masuk berdasarkan ijin maupun 

alpa, penulis ikut membantu melaksanakan tugas staff lainnya seperti social 
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media monitoring, event technical meeting, dan lainnya. Berikut adalah ringkasan 

tugas yang dilakukan penulis yang berlangsung di Summarecon Mal Serpong: 

Tabel 3.1 

Deskripsi pelaksanaan kerja magang yang dilakukan penulis selama 

dua bulan pada divisi Media Relations di Summarecon Mal Serpong :   

Minggu Ke- Jenis Pekerjaan yang Dilakukan Mahasiswa 

1 • News Monitoring media cetak lokal dan nasional 

• Kliping berita hasil monitoring 

• Summary berita berdasarkan bagian Summarecon Mal 

Serpong, Summarecon Mal Serpong Competitor, 

Summarecon Serpong, Summarecon Serpong 

Competitor 

• Menghitung dan me-rekap news value hasil monitoring 

• Submit hasil summary dan news value kepada Media 

Relation Officer 

• Technical meeting untuk acara X-trail Motorbike 

(media) 

• Mendokumentasikan dan menemani media dalam acara 

Oktoberfest 

• Mendokumentasikan dan menemani media dalam acara 

X-trail Motorbike El-Rhino (Jackville) & Exhibition 

komunitas Vape 
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2 • News Monitoring media cetak lokal dan nasional 

• Kliping berita hasil monitoring 

• Summary berita berdasarkan bagian Summarecon Mal 

Serpong, Summarecon Mal Serpong Competitor, 

Summarecon Serpong, Summarecon Serpong 

Competitor 

• Menghitung dan me-rekap news value hasil monitoring 

• Submit hasil summary dan news value kepada Media 

Relation Officer 

3 • News Monitoring media cetak lokal dan nasional 

• Kliping berita hasil monitoring 

• Summary berita berdasarkan bagian Summarecon Mal 

Serpong, Summarecon Mal Serpong Competitor, 

Summarecon Serpong, Summarecon Serpong 

Competitor 

• Menghitung dan me-rekap news value hasil monitoring 

• Submit hasil summary dan news value kepada Media 

Relation Officer 

• Mengikuti jalannya photoshoot majalah SMSBLAST 

edisi November 2014 

4 • News Monitoring media cetak lokal dan nasional 

• Kliping berita hasil monitoring 
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• Summary berita berdasarkan bagian Summarecon Mal 

Serpong, Summarecon Mal Serpong Competitor, 

Summarecon Serpong, Summarecon Serpong 

Competitor 

• Menghitung dan me-rekap news value hasil monitoring 

• Submit hasil summary dan news value kepada Media 

Relation Officer 

• Membuat rubrik tentang The People’s Cafe untuk 

majalah SMSBLAST edisi November 2014 

5 • News Monitoring media cetak lokal dan nasional 

• Kliping berita hasil monitoring 

• Summary berita berdasarkan bagian Summarecon Mal 

Serpong, Summarecon Mal Serpong Competitor, 

Summarecon Serpong, Summarecon Serpong 

Competitor 

• Menghitung dan me-rekap news value hasil monitoring 

• Submit hasil summary dan news value kepada Media 

Relation Officer 

• Membuat press release untuk acara Beaujolais Nouveau 

21 November 2014 

6 • News Monitoring media cetak lokal dan nasional 

• Kliping berita hasil monitoring 

• Summary berita berdasarkan bagian Summarecon Mal 
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Serpong, Summarecon Mal Serpong Competitor, 

Summarecon Serpong, Summarecon Serpong 

Competitor 

• Menghitung dan me-rekap news value hasil monitoring 

• Submit hasil summary dan news value kepada Media 

Relation Officer 

• Mendokumentasikan dan menemani media dalam acara 

Beaujolais Nouveau 2014  

7 • News Monitoring media cetak lokal dan nasional 

• Kliping berita hasil monitoring 

• Summary berita berdasarkan bagian Summarecon Mal 

Serpong, Summarecon Mal Serpong Competitor, 

Summarecon Serpong, Summarecon Serpong 

Competitor 

• Menghitung dan me-rekap news value hasil monitoring 

• Submit hasil summary dan news value kepada Media 

Relation Officer 

• Membuat press release untuk acara Food Truck Festival 

SDC 5-7 Desember 2014 

• Membuat press release untuk acara 

SOUNPHISTICATED Desember 2014 (SDC) 

• Membantu brainstorming dalam perihal pemilihan nama 

Food Truck Festival dan BREWOK’S 
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8 • News Monitoring media cetak lokal dan nasional 

• Kliping berita hasil monitoring 

• Summary berita berdasarkan bagian Summarecon Mal 

Serpong, Summarecon Mal Serpong Competitor, 

Summarecon Serpong, Summarecon Serpong 

Competitor 

• Menghitung dan me-rekap news value hasil monitoring 

• Submit hasil summary dan news value kepada Media 

Relation Officer 

• Menemani media dalam acara Food Truck Festival 

Summarecon Digital Center 5-7 Desember 2014 

9 • News Monitoring media cetak lokal dan nasional 

• Kliping berita hasil monitoring 

• Summary berita berdasarkan bagian Summarecon Mal 

Serpong, Summarecon Mal Serpong Competitor, 

Summarecon Serpong, Summarecon Serpong 

Competitor 

• Menghitung dan me-rekap news value hasil monitoring 

• Submit hasil summary dan news value kepada Media 

Relation Officer 

10 • News Monitoring media cetak lokal dan nasional 

• Kliping berita hasil monitoring 
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• Summary berita berdasarkan bagian Summarecon Mal 

Serpong, Summarecon Mal Serpong Competitor, 

Summarecon Serpong, Summarecon Serpong 

Competitor 

• Menghitung dan me-rekap news value hasil monitoring 

• Submit hasil summary dan news value kepada Media 

Relation Officer 

 

Tabel 3.2 

 Tabel pelaksanaan kerja magang yang dilakukan penulis pada divisi 

Media Relations di Summarecon Mal Serpong :  

 

3.3  Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

 3.3.1 Media Relations 

  Yosal Iriantara (2008:32) mendefinisikan Media Relations adalah 

bagian dari PR eksternal yang membina dan mengembangkan hubungan 
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baik dengan media massa sebagai sarana komunikasi antara organisasi 

dengan publik untuk mencapai tujuan organisasi.  

Kemudian, Stanley J. Baran (2004:361) mendefinisikan media 

relations sebagai, 

“The public relations professional maintain good relations with 

professionals in the media, undestrand their deadlines and other 

restraints, and earn their trust.” 

  Lalu pendapat Frank Jefkins, media relations memiliki arti,  

“Usaha untuk mencapai publikasi atau penyiaran yang maksimum 

atas suatu pesan atau informasi humas dalam rangka menciptakan 

pengetahuan dan pemahaman bagi khalayak dari organisasi atau 

perusahaan yang bersangkutan.” (Wardhani, 2008:9) 

 

  Media relations menjadi salah satu strategi humas dalam 

membangun publisitas perusahaan, individu maupun organisasi melalui 

publikasi menggunakan jasa media massa.  Tampak bahwa pengertian 

media relations adalah relasi yang dibangun dan dikembangkan dengan 

media untuk menjangkau publik guna meningkatkan pencitraan, 

kepercayaan, dan tercapainya tujuan-tujuan individu maupun 

organisasi/perusahaan.  

  Dalam menyebarkan informasi humas tentunya membutuhkan 

peram serta media untuk mempublikasikan seluruh aktivitas yang telah 

dijalankannya. Sehingga wajar bila dikatakan hubungan humas  dan media 

merupakan hubungan dua arah. Disatu pihak, organisasi menyediakan 

informasi dan memberikan fasilitas-fasilitas kepada pers apabila diminta 

sebaliknya pihak pers memberikan komentar-komentar dan menyiarkan 

berita (Elvinaro, 2007:182). 

  Dalam kegiatan media relations, public relations dituntut untuk 

melakukan kerja sama dengan media, baik secara fungsional maupun 

individual. Dalam buku Media Relations : Sarana Membangun Reputasi 
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Organisasi, Diah Wardhani (2008 : 14) memaparkan bahwa dalam upaya 

membina hubungan media, public relations melakukan berbagai kegiatan 

yang bersentuhan dengan media, yakni : 

1. Press Conference 

Pertemuan khusus dengan pihak media yang bersifat resmi atau 

sengaja diselenggarakan oleh public relations dalam upaya 

menjelaskan suatu rencana atau permasalahan tertentu yang tengah 

dihadapi suatu perusahaan. Dalam hal ini, konferensi pers dibuat 

untuk menyampaikan informasi, berita publikasi dan promosi atau 

aktivitas public relations yang dianggap penting untuk diketahui 

secara luas oleh publik sasaran. 

 

2. Press Tour (Perjalanan Media) 

Kegiatan perjalanan yang diselenggarakan individu atau organisasi 

dengan mengundang para pekerja media untuk memperkenalkan 

sebuah produk atau tempat secara menyeluruh. 

 

3. Press Gathering 

Kegiatan ini pada dasarnya merupakan pertemuan informal. Yang 

dilakukan adalah membangun hubungan satu sama lain agar lebih 

intensif dan personal. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengenal 

lebih jauh para pekerja media secara personal baik dalam pekerjaan 

maupun kehidupan pribadinya, untuk membangun hubungan 

interpersonal dan human relations yang lebih optimal dan 

mendukung kegiatan media relations. 

 

4. Wawancara 

Kegiatan yang pada dasarnya merupakan kegiatan pelayanan, 

dalam arti ide wawancara datang dari pihak media massa. Tak 

jarang pula individu atau organisasi yang meminta media massa 
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untuk memberikan ruang untuk wawancara mengenai profil 

perusahaan dengan product knowledge-nya.  

 

5. Menulis (Press Release, Advertorial, dll) 

Interaksi dengan media bisa saja dilakukan dengan berupa tulisan 

yang merupakan hasil karya pihak perusahaan yang bersangkutan. 

Jadi pemberitaan yang akan dimuat dalam media massa bukan 

merupakan hasil karya pekerjaan media. Biasanya kegiatan ini 

dilakukan oleh para ahli pekerja humas organisasi tersebut. Bentuk 

tulisan dapat berupa press release, advertorial, profil perusahaan 

dan lain-lain. 

 

6. Special Event 

Individu atau organisasi menyelenggarakan suatu acara khusus 

yang membutuhkan peliputan media. Biasanya, penyelenggara 

tidak menyelenggarakan konfrensi pers melainkan memberikan 

kesempatan kepada pers untuk datang dan terlibat langsung selama 

acara berlangsung. Terkadang juga ada kesempatan untuk 

melakukan wawancara eksklusif sebelum atau sesudah acara 

tersebut. 

 

7. Media Mapping (Pemetaan Media) 

Pemetaan media diperlukan untuk mengetahui klasifikasi dan 

keunggulan masing-masing media, baik cetak maupun elektronik, 

dan lainnya. Pemetaan media sangatlah penting dilakukan agar 

individu atau organisasi tertentu dapat menentukan media massa 

mana yang layak untuk menyampaikan pesan atau membangun 

publisitas yang diinginkan. 
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8. Riset Media Massa 

Ada berbagai prosedur dalam penelitian media massa menyangkut 

pemberitaan, konten, dll., antara lain dengan melakukan deep 

interview. Dalam hal ini, maka individu atau organisasi-lah yang 

melakukan ‘wawancara’ kepada pers untuk menggali informasi 

sesuai yang dibutuhkan. 

 

9. Press Briefing 

Dalam buku Abdulah (2001), Press Relations, Kiat Berhubungan 

dengan Media Massa, Frank Jefkins mengatakan bahwa kegiatan 

ini berbentuk jumpa pers resmi yang saling memberikan masukan 

atau informasi yang cukup bagi kedua pihak. 

    

 Semua aktivitas media relations dilakukan oleh Summarecon Mal 

Serpong. Implementasinya terhadap Summarecon Mal Serpong yang 

penulis lakukan adalah sebagai berikut :  

• Media Visit 

  Penerapan media relations di Summarecon Mal Serpong sangatlah 

baik, ditunjukan dengan bagaimana pihak mal sangat welcome dengan 

media-media. Hal yang diliput oleh media antara lain adalah mengenai 

event yang diselenggarakan oleh SMS. Pada saat penulis kerja magang di 

SMS, contoh event yang diadakan seperti Oktoberfest, Beaujolais 

Nouveau, 7th Wonder Anniversary, Halloween, Food Truck Festival, dan 

lainnya. Pihak media dipersilahkan untuk mengambil gambar dan 

mewawancarai pihak PR SMS, yang kegunaannya sangat tinggi bagi pihak 

Summarecon Mal Serpong karena banyak berita yang akan dimuat di 

media cetak maupun online, yang berujung kembali ke main jobdesc 

penulis, yaitu news value. Berita yang positif ini juga menimbulkan citra 

yang baik di mata pelanggan. Media yang diundang dari segi lokal adalah 

Tangsel Pos, Tangerang Ekspres, Satelite News, Radar Banten. Untuk 

media nasional seperti Kompas, Kontan, Jakarta Post, dan dari televisi ada 
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RCTI, MNC, Metrotv. Media-media ini diundang, dan diberikan goody 

bag, beserta press release, dan ditemani untuk kebutuhan shooting bintan 

tamu, venue, dan kebutuhan lainnya. 

 

• Media Gathering 

  Kegiatan media gathering sempat dilakukan saat penulis kerja 

magang di Summarecon Mal Serpong pada event Oktoberfest, Beaujolais 

Nouveau, dan Halloween, namun penulis hanya ikut andil didalam media 

gathering untuk launching event Banten Great Sale, yang walaupun 

pembukaan utamanya di Supermall Karawaci, namun diadakan media 

gathering di Summarecon Mal Serpong, karena acara ini terdapat puluhan 

pusat perbelanjaan di daerah Banten yang ikut berpartisipasi. Media-media 

yang diundang berasal dari region Banten seperti Radar Banten, Tangsel 

Pos, Tangerang Ekspres, dan Satelite News. Tugas penulis adalah untuk 

menyusun undangan yang akan diberikan kepada pihak media, lalu penulis 

menyiapkan Goody bag berisi souvenir yang akan diberikan kepada pihak 

wartawan yang hadir dan memberikan press release kepada pihak media, 

dan membantu di Media Registration. Lalu menemani sepanjang jalannya 

acara. 

 

• Mendampingi media 

  Penulis mendampingi wartawan atau reporter dari media-media 

yang datang diundang dalam acara-acara yang diselenggarakan oleh SMS. 

Meida yang diundang dilihat dari skala kapasitas acara, jika bersifat 

nasional, media yang diundang seperti RCTI, MNC, Metro TV, Kompas, 

Jakarta Post, dsb. Jika bersifat lokal, media yang diundang seperti Satelit 

News, Tangerang Ekspres, Tangsel Pos, Radar Banten, dsb. Penulis juga 

menyiapkan souvenir untuk pihak media untuk menunjang hubungan baik 

yang diterapkan pihak SMS dengan pihak media. 
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• Menulis Press Releases 

  Siaran pers adalah kegiatan pembuatan atau penyebaran informasi 

seputar perusahaan, yang biasanya berupa lembaran dan dibagikan kepada 

media massa baik email ataupun dibagikan langsung kepada wartawannya 

(Iriantara, 2008:32). 

  Press release yang dibuat bertujuan untuk menginformasikan 

mengenai sebuah event atau kegiatan yang akan berlangsung di 

Summarecon Mal Serpong maupun Summarecon Digital Center kepada 

media. Pengiriman press release diberikan kepada media yang datang ke 

Summarecon Mal Serpong atau dikirimkan melalui email kepada media 

tersebut. Press release yang sudah penulis buat antara lain, Beaujolais 

Nouveau, Food Truck Festival, dan Soundphisticated SDC. 

 

3.3.2 Media Handling 

  Media Handling sendiri merupakan kegiatan dari Media Relations 

di Summarecon Mal Serpong yang ditugaskan dari Media Relations 

Officer kepada penulis sebagai kerja magang. Media handling merupakan 

aktivitas untuk merekap seluruh berita mengenai Summarecon Mal 

Serpong dan kompetitornya dari media cetak maupun online. Hal ini 

bertujuan untuk mengetahui seberapa besar value pemberitaan 

Summarecon Mal Serpong dibandingkan dengan kompetitornya. 

Kerja magang yang dilakukan penulis secara keseluruhan berkaitan 

dengan dunia Public Relations, sesuai minat penulis. Media monitoring 

adalah secara generik dapat diartikan sebagai pengawasan atau 

pemantauan. Tujuan aktifitas monitoring ini adalah untuk menemukan (to 

dettect) dan mencegah (to detter). Monitoring dilakukan secara terus 

menerus dan merekam secara terstruktur. 

Kegiatan yang dilakukan oleh penulis dalam media monitoring 

adalah; News Monitoring, menghitung news value, membuat weekly 
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summary, dan clipping hasil berita. Fungsi media monitoring adalah 

mengemas ulang bacaan yang dikliping dapat berupa artikel, berita atau 

foto. Adanya berbagai jenis pekerjaan penulis adalah sebagai berikut 

• News Monitoring 

Dilakukan dengan cara membaca berita dari media cetak dan 

media online. Media cetak dibagi dari koran lokal dan koran nasional, dan 

terkadang juga dari majalah. Koran lokal terdiri dari Satelite News, 

Tangsel Pos, Radar Banten, Tangerang Ekspres, dan lainnya. Koran 

nasional seperti Kompas, Kontan, Tempo, Sindo, Investor Daily, Jakarta 

Post, Media Indonesia, Warta Kota, dan lainnya. Berita online dipantau 

dari kompas.com, liputan6.com, metrotvnews, detik.com, okezone.com, 

tribunnews.com, dan lainnya. Pemberitaan yang diliput dibagi dalam 

empat bagian, yaitu mengenai Summarecon Mal Serpong, Summarecon 

Mal Serpong’s Competitor, Summarecon Serpong, dan Summarecon 

Serpong’s Competitor. Berita dikliping beserta informasi sumber berita, 

hari & tanggal, halaman, rubrik, tone, full colour (FC) / black & white 

(BW), dan penghitungan value berita. Tujuan dari news monitoring adalah 

untuk memantau seberapa banyak berita mengenai Summarecon Mal 

Serpong dan Summarecon Serpong serta para kompetitornya. 

 

• Penghitungan news value 

  Dalam perhitungan news value, penulis menghitung ukuran berita 

dengan menghitung panjang berita (vertikal), dikalikan jumlah kolom 

berita tersebut, dikalikan dengan sepuluh (P x Kolom x 10). Hasil yang 

didapat kemudian diinput dalam perhitungan nilai berita. Penulis 

memasukan data berita berdasarkan sumber berita, berita nasional/lokal, 

hari & tanggal, halaman, judul berita, subjek, tone, FC/BW, ukuran berita, 

harga iklan, bobot berita (%), value, dan value after discount. Tujuan news 

value sendiri adalah agar dapat mengetahui seberapa banyak berita 

mengenai perusahaan yang diberitakan oleh media. Setiap minggunya 
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perhitungan news value akan direkap dan di submit untuk mengetahui 

perkembangan news value perusahaan sendiri dan competitornya. 

 

• Weekly Summary 

  Pembuatan summary dilakukan oleh penulis setiap hari, dalam 

bentuk ringkasan artikel dari berita-berita yang telah dikliping pada hari 

tersebut. Setiap hari Senin, penulis mengirimkan weekly summary untuk 

minggu tersebut  kepada Media Relation Officer, untuk direkap secara 

keseluruhan dengan weekly summary minggu-minggu sebelumnya, dan 

dikirimkan ke pusat. 

 

• Clipping 

  Kliping berita dilakukan setiap hari. Berita yang telah diambil dari 

koran, majalah, media online, akan ditempel dan diberikan caption sumber 

berita, hari & tanggal, halaman berita, tone, rubrik, dan judul berita. 

Tujuan kliping ini agar mengetahui apa saja yang ditulis media mengenai 

kegiatan yang dijalankan SMS dan kompetitornya. 

   

• Membuat artikel 

  Artikel yang dibuat penulis akan ditampilkan di website 

Summarecon Mal Serpong (www.malserpong.com) dan majalah 

SMSBLAST cetak ataupun online yang dapat di unduh di web SMS secara 

gratis. Artikel yang dimuat biasanya mengenai event yang akan diadakan 

oleh SMS, atau rubrik seperti Box Office, Music, Tenant-tenant yang ada 

di SMS. 

 

• Follow Up Media 

  Penulis ikut andil dalam proses pengiriman undangan maupun 

press release kepada media, dan setelah itu me-follow up pihak media 

untuk respon undangan maupun hasil press release yang telah diterima 
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• Membantu proses photo shoot  

  Penulis membantu berjalannya proses Photoshoot untuk majalah 

SMSBLAST, dengan turut andil dalam pemilihan kostum model, dan 

menemani proses pengambilan foto dan perpindahan dari tenant satu ke 

tenant berikutnya, dan memastikan tenant berikutnya selalu siap untuk sesi 

pemotretan berikut. 

 

 

3.4  Kendala yang Ditemukan   

Pertama kali melakukan kerja magang di salah satu pusat perbelanjaan 

terbesar di Tangerang dan bagian dari salah satu developer terbaik Indonesia, 

Summarecon Agung, bukan berarti penulis tidak mendapatkan kendala. Ada 

beberapa kendala yang dihadapi penulis, yaitu: 

• Penulis merasa sedikit kesulitan untuk blend-in dalam suasana 

kantor Summarecon Mal Serpong pada awalnya, yang 

mempengaruhi komunikasi antara pekerjaan yang diberikan 

dengan kolega pekerja yang lainnnya. Namun terbantu dengan 

pembimbing lapangan dengan mengikut sertakan penulis dalam 

detil-detil pekerjaan yang menyangkut dengan divisi lain seperti 

tenant, F&B, event, customer service, dan marketing. 

 

3.5  Solusi atas Kendala yang Ditemukan   

• Pembimbing lapangan mengikut sertakan penulis dalam kegiatan 

kantor maupun diluar kantor untuk menemukan kenyamanan kerja 

bersama. 

 

 

 

Aktivitas media relations..., Andrew Norman, FIKOM UMN, 2015




