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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

  Selama hampir tiga bulan, peneliti telah melakukan kerja magang di PT 

Lestari Mahadibya. Peneliti melakukan kerja magang dibawah bimbingan I 

Made Regi Julian sebagai Asst. Public Relations Manager dan Christina 

Manihuruk sebagai Public Relations Coordinator.  

  Ketika melakukan kerja magang, peneliti telah melakukan berbagai 

pekerjaan yang berkaitan dengan aktivitas Public Relations di Summarecon Mal 

Serpong dan Summarecon Digital Center, yaitu kegiatan media monitoring, 

media relations dengan membuat press release untuk berbagai event dan 

program yang diadakan, online PR dengan melakukan pengelolaan social media 

yaitu twitter, PR Writing dengan membuat artikel untuk SMSBlast dan 

Wonderful Life, serta membuat perencanaan marketing Public Relations untuk 

Summarecon Digital Center. 

 

3.2 Tugas yang Dilakukan 

 Pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan oleh peneliti selama melakukan 

kerja magang di PT Lestari Mahadibya adalah sebagai berikut: 

a. Media Monitoring 

 Tabel 3.1 Tabel pekerjaan Media Monitoring yang dilakukan oleh 

 mahasiswa magang 

Minggu ke - Pekerjaan yang Dilakukan Mahasiswa 

1 - News monitoring 
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- Membuat news summary 

- Menghitung news value 

2 - News monitoring 

- Membuat news summary 

- Menghitung news value 

3 - News monitoring 

- Membuat news summary 

- Menghitung news value 

4 - News monitoring 

- Membuat news summary 

- Menghitung news value 

5 - News monitoring 

- Membuat news summary 

- Menghitung news value 

6 - News monitoring 

- Membuat news summary 

- Menghitung news value 

7 - News monitoring 

- Membuat news summary 

- Menghitung news value 

8 - News monitoring 
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- Membuat news summary 

- Menghitung news value 

9 - News monitoring 

- Membuat news summary 

- Menghitung news value 

10 - News monitoring 

- Membuat news summary 

- Menghitung news value 

11 - News monitoring 

- Membuat news summary 

- Menghitung news value 

12 - News monitoring 

- Membuat news summary 

- Menghitung news value 

13 - News monitoring 

- Membuat news summary 

- Menghitung news value 
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b. Media Relations 

Tabel 3.2 Tabel pekerjaan Media Relations yang dilakukan oleh 

mahasiswa magang 

Minggu ke - Pekerjaan yang Dilakukan Mahasiswa 

1 - Membuat press-release Festival Kuliner Serpong 

2014 

2 - Menyiapkan goodie-bag untuk media 

- Melakukan konfirmasi kedatangan media 

(follow-up) media 

- Menjaga registrasi media Festival Kuliner 

Serpong 2014 

3 - Mendampingi media liputan Festival Kuliner 

Serpong 2014 

5 - Membuat press-release Soundphisticated 

September  

8 - Membuat press-release Oktoberfest 

- Membuat press-release 7
th

 Wonder Anniversary 

- Membuat script radio untuk Oktoberfest  

- Media gathering 

9 - Membuat press-release Green Walk 

11 - Mendampingi media liputan Oktoberfest 

12 - Membuat press-release Futsal Nation  

- Membuat press-release Soundphisticated 
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November 

 

c. PR Writing 

Tabel 3.3 Tabel pekerjaan PR Writing yang dilakukan oleh mahasiswa 

magang 

Minggu ke - Pekerjaan yang Dilakukan Mahasiswa 

1 - Membuat artikel mengenai Seruput 

- Membuat artikel mengenai atlet 

- Membuat artikel mengenai Glory Ramadhan 

- Membuat review gadget terbaru 

2 - Membuat artikel mengenai Cinta Budaya Indonesia 

- Membuat profil Barry Likumahuwa 

3 - Membuat artikel mengenai mooncake. 

- Membuat review buku terbaru 

- Membuat review film terbaru 

- Membuat review album terbaru 

4 - Membuat artikel mengenai hiasan perayaan 

mooncake 

- Membuat artikel mengenai Copia Beauty 

- Membuat artikel mengenai Elle Fanning 

- Membuat review buku terbaru 

- Membuat review gadget terbaru 
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5 - Membuat artikel mengenai Shabu Tei 

- Membuat artikel mengenai Pepper Lunch 

6 - Membuat artikel mengenai Oktoberfest 

- Membuat artikel mengenai Dobudon 

- Membuat artikel mengenai Tips Mendidik Anak ala 

Jerman 

- Membuat artikel mengenai Scoop 

- Membuat artikel mengenai MAMA‟S 

7 - Membuat artikel mengenai 7
th

 Wonder Anniversary 

- Membuat artikel mengenai Bakmi Alok 

9 - Membuat artikel mengenai Jona‟s Photo 

10 - Membuat review buku terbaru 

11 - Membuat artikel mengenai Anggun C Sasmi 

- Membuat artikel mengenai perayaan Tahun Baru di 

negara lain 

- Membuat artikel mengenai perayaan Natal di 

negara lain 

- Membuat review buku terbaru 

12 - Membuat artikel mengenai Tips Memilih Baju 

Anak 

- Membuat artikel mengenai VNC 

- Membuat artikel mengenai The People‟s Café 

- Membuat review film terbaru 
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d. Online PR 

Tabel 3.4 Tabel pekerjaan Online PR yang dilakukan oleh mahasiswa 

magang 

Minggu ke - Pekerjaan yang Dilakukan Mahasiswa 

4 - Mencari bahan tweet mengenai informasi unik 

seputar gadget 

5 - Mencari bahan tweet mengenai informasi unik 

seputar gadget 

- Mengelola twitter SDC dan SMS 

6 - Mencari bahan tweet mengenai informasi unik 

seputar gadget 

- Mengelola twitter SDC 

7 - Mencari bahan tweet mengenai informasi unik 

seputar gadget 

8 - Mencari bahan tweet mengenai informasi unik 

seputar gadget 

9 - Mencari bahan tweet mengenai informasi unik 

seputar gadget 
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e. Marketing Public Relations 

Tabel 3.5 Tabel pekerjaan Marketing Public Relations yang dilakukan 

oleh mahasiswa magang 

Minggu ke - Pekerjaan yang Dilakukan Mahasiswa 

1 - Menentukan blogger yang akan diundang ke 

dalam blogger preview 

3 - Menyiapkan goodie-bag untuk blogger preview 

- Registrasi blogger preview 

- Mendampingi blogger 

6 - Menenukan target publik yang sesuai untuk SDC 

- Menentukan media yang sesuai untuk 

mempublikasikan SDC 

7 - Membuat perencanaan marketing Public Relations 

untuk SDC 

 

 

3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

3.3.1 Media Monitoring 

 PT Lestari Mahadibya melakukan kegiatan media monitoring 

dengan tujuan untuk memantau pemberitaan terkait perusahaan dan juga 

untuk memantau pemberitaan mengenai kompetitor perusahaan di 

berbagai media cetak dan portal berita online. Selain itu juga untuk 

melakukan pengukuran jumlah pemberitaan terkait perusahaan dan 

kompetitor. 
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  Selama melakukan kerja magang, peneliti terlibat dalam kegiatan 

media monitoring. Berikut aktivitas media monitoring yang telah 

dilakukan oleh peneliti: 

1. News Monitoring 

  Setiap hari, peneliti melakukan news monitoring dengan 

membedakan kategori yaitu Summarecon Mal Serpong, 

Summarecon Mal Serpong‟s Competitor, Summarecon 

Serpong, Summarecon Serpong‟s Competitor, serta 

Summarecon Digital Center. Peneliti melakukan news 

monitoring dengan membaca media cetak berupa koran 

nasional dan lokal untuk memantau pemberitaan mengenai 

perusahaan terkait press release yang sudah disebarkan kepada 

rekana-rekan media. Selain itu juga untuk memantau 

pemberitaan mengenai kompetitor perusahaan. 

 Koran Nasional yang dipantau yaitu Kompas, Tempo, 

Sindo, Bisnis Indonesia, Jakarta Post, Media Indonesia dan 

lainnya. Koran lokal yang dipantau yaitu Tangerang Ekspres, 

Satelite News, Radar Banten, Tangsel Pos, dan lainnya. Tidak 

hanya koran, peneliti juga memantau pemberitaan di majalah 

dan tabloid apabila perusahaan sedang mengadakan sebuah 

event.  

  Selain itu, peneliti juga melakukan pemantauan portal 

berita online seperti Kompas.com, Tempo.com, Okezone.com, 

Tribunnews.com dan lainnya untuk mendapatkan pemberitaan 

terkait perusahaan dan kompetitornya. 

2. Clipping 

 Setelah menemukan pemberitaan sesuai dengan kategori 

yang ada, peneliti menggunting berita tersebut dan membuat 

format clipping sesuai kategori untuk dijadikan arsip 
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perusahaan. Format clipping dibuat dengan perincian nama 

media, hari dan tanggal pemuatan berita, tone berita, judul 

berita, serta nama rubrik apabila di dalam media tersebut 

terdapat nama rubrik. Kemudian berita tersebut ditempelkan di 

format clipping yang telah dibuat. 

3. Weekly  Summary 

 Setiap hari, pemberitaan mengenai perusahaan dan 

kompetitor dibuat ringkasannya sesuai dengan kategori. 

Ringkasan dilengkapi dengan judul berita, media, hari dan 

tanggal dan inti pemberitaan. Weekly Summary dilaporkan 

kepada Asst. Public Relations Manager dan Public Relations 

Coordinator setiap hari Senin melalui email. 

4. News Value 

 Setelah peneliti membuat weekly summary, peneliti 

melanjutkan pekerjaan dengan melakukan perhitungan news 

value. Dimulai dengan menghitung ukuran berita yang 

didapatkan dari tinggi berita dikalikan dengan banyak kolom, 

kemudian dikalikan dengan sepuluh. Hasil perhitungan ukuran 

berita dimasukan kedalam excel dan dikalikan dengan bobot 

berita dan harga berita untuk mendapatkan value. Kemudian 

value media cetak dikalikan dengan 0,2 dan media online 

dikalikan 0,1 untuk mendapatkan harga diskon media. 

Perhitungan terakhir yang dilakukan oleh peneliti yaitu value 

dikurangi dengan harga diskon media untuk mendapatkan harga 

setelah diskon. 

 Perhitungan news value akan dibuat score board dan 

dilaporkan oleh Asst. Public Relations Manager kepada 

pimpinan PT Lestari Mahadibya setiap hari Rabu. Oleh karena 

itu, peneliti melaporkan perhitungan news value kepada Asst. 
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Public Relations Manager dan Public Relations Coordinator 

setiap hari Selasa melalui email. 

 Menurut Cornelissen (2009:186), jenis yang paling umum dari 

media research terdiri dari monitoring media relations. Dua yang paling 

sering digunakan dalam teknik monitoring adalah gatekeeping research 

dan output analysis. Gatekeeping digunakan untuk melakukan 

pemantauan terrhadap munculnya pemberitaan di media terkait press 

release yang telah diserbarkan oleh perusahaan kepada media. 

Sedangkan output analysis bertujuan untuk mengukur jumlah 

pemberitaan yang perusahaan terima sebagai hasil dari media relations. 

 Sesuai dengan yang dikatakan oleh Cornelissen, media monitoring 

yang dilakukan oleh peneliti digunakan untuk memantau berita terkait 

penyebaran press release yang telah dilakukan oleh perusahaan dan juga 

untuk melakukan pengukuran jumlah pemberitaan. 

   

 3.3.2 Media Relations 

  Dalam menjalankan aktivitas  Public Relations, PT Lestari 

Mahadibya melakukan kegiatan media relations dengan menjalin 

hubungan yang baik dengan rekan-rekan media. Hal tersebut 

dilakukan agar informasi yang ingin perusahaan sampaikan kepada 

publik dapat tersampaikan dengan baik melalui media massa dan 

juga agar perusahaan memiliki citra yang positif dimata publik 

melalui pemberitaan yang diberitakan oleh media.  

  Salah satu aktivitas media relations yang PT Lestari 

Mahadibya lakukan agar informasi dapat tersampaikan dengan baik 

kepada publik yaitu dengan menyebarkan press-release ketika akan 

mengadakan sebuah event atau program. Selain itu perusahaan juga 

mengadakan media gathering untuk menjalin hubungan yang baik 

antara perusahaan dan media. 

Aktivitas public relations..., Felicia, FIKOM UMN, 2015



30 

 

  Selama menjalankan kerja magang di PT Lestari 

Mahadibya, peneliti telah terlibat untuk menulis berbagai press-

release mengenai event dan program perusahaan seperti Festival 

Kuliner Serpong 2014, Oktoberfest, 7
th

 Wonder Anniversary, dan 

lainnya yang akan dipublikasikan kepada publik melalui koran, 

majalah dan portal berita online. 

  Sebelum event berlangsung, peneliti juga diberikan 

tanggung jawab untuk mempersiapkan goody-bag yang akan 

dibagikan kepada rekan-rekan media, serta melakukan konfirmasi 

ulang kepada media yang telah diundang. Selain itu, peneliti juga 

berkesempatan untuk mempersiapkan keperluan untuk registrasi 

media, seperti database media. Ketika event berlangsung, peneliti 

juga diajak untuk terlibat mendampingi media melakukan liputan 

event terkait. 

   Menurut Iriantara (2005:32) media relations merupakan 

bagian dari public relations eksternal yang membina dan 

mengembangkan hubungan baik dengan media massa sebagai sarana 

komunikasi antara organisasi dengan publik untuk mencapai tujuan 

organisasi. 

  Kemudian menurut G.A. Marken dalam Kriyantono 

(2012:151), “Press release digunakan sebagai mekanisme 

interpretative dasar agar publik mengetahui yang dikerjakan 

organisasi. Tidak ada cara menyampaikan informasi tentang 

organisasi yang lebih baik, lebih jelas dan lebih persuasive daripada 

press release.” 

  Peneliti telah terlibat melakukan hal yang sama seperti yang 

dinyatakan oleh Iriantara, media relations dilakukan untuk menjalin 

hubungan yang baik dengan rekan-rekan media sehingga 

pemberitaan yang disampaikan perusahaan kepada publik dapat 

tersampaikan dengan baik. 
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  Sesuai dengan yang dikatakan oleh Marken, peneliti juga 

telah terlibat menulis press release yang berisi mengenai informasi 

event dan program yang diadakan oleh perusahaan sehingga publik 

dapat mengetahuinya. 

 

 3.3.3 Public Relations Writing 

  PT Lestari Mahadibya setiap bulannya menerbitkan 

majalah SMSBlast dalam bentuk online dan ketika ada event khusus 

seperti ulang tahun dan Natal, SMSBlast juga diterbikan dalam 

bentuk cetak. Majalah ini diterbitkan dengan tujuan agar perusahaan 

memiliki hubungan positif dengan publiknya. SMSblast berisi 

informasi mengenai tenant-tenant yang terdapat di Summarecon Mal 

Serpong, review film, buku, album terbaru, tips-tips terkait keluarga, 

dan lainnya. Tidak hanya SMSBlast, PT Summarecon Agung Tbk 

juga menerbitkan majalah Wonderful Life dalam bentuk online dan 

juga cetak yang diterbitkan setiap tiga bulan. 

  Selama menjalankan kerja magang di PT Lestari 

Mahadibya, peneliti diberikan kesempatan untuk menulis berbagai 

artikel untuk SMSBlast dan Wonderful Life, yaitu membuat artikel 

mengenai tenant SCOOP, VNC, Dobudon, membuat review film, 

buku, album terbaru, Tips Mendidik Anak Ala Jerman, dan lainnya. 

  Menurut Kriyantono (2012:95), “public relations writing 

dapat didefinisikan sebagai aktivitas menulis atau membuat produk-

produk tulisan yang didesain untuk membangun dan menjaga 

hubungan positif dengan publik yang dapat memengaruhi citra 

organisasi.”  
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  Peneliti telah melakukan kegiatan public relations writing 

dengan menulis berbagai artikel untuk menjaga hubungan yang 

positif dengan publik. Hal ini sama seperti yang dinyatakan oleh 

Kriyantono. 

   

3.3.4 Online Public Relations 

 Aktivitas Public Relations yang dijalankan di PT Lestari 

Mahadibya tidak hanya dilakukan  secara tatap muka seperti mengadakan 

media gathering. Tetapi juga dilakukan secara online. PT Lestari 

Mahadibya melakukan kegiatan Online Public Relations dengan 

menggunakan media sosial berupa twitter, facebook, dan instagram. 

Media sosial yang digunakan oleh Summarecon Mal Serpong dan 

Summarecon Digital Center bertujuan untuk memberitahukan informasi 

seputar event dan program yang akan atau sedang diadakan. Selain itu 

juga sebagai media untuk berinteraksi antara perusahaan dengan 

publiknya, seperti dengan mengadakan kuis. Hal tersebut akan 

menciptakan adanya interaksi antara perusahaan dengan publiknya. 

 Online Public Relations yang dilakukan oleh peneliti dalam bentuk 

pengelolaan social media khususnya twitter Summarecon Mal Serpong 

dan Summarecon Digital Center mengenai event dan program yang akan 

atau sedang diadakan serta mengadakan kuis.  Peneliti juga mendapatkan 

kesempatan untuk mencari bahan informasi menarik khususnya seputar 

gadget untuk diinformasikan kepada publik melalui twitter SDC dengan 

menggunakan hastag #faktaasik 

 Menurut Seitel (2011:394), kegunaan internet untuk praktisi Public 

Relations pasti akan berkembang sesuai dengan adanya perkembangan 

zaman. Salah satu alasannya adalah the quest for conversation, internet 

telah memungkinkan siapapun untuk menjadi publisher, broadcasting 

views dan opinions yang jauh dan meluas. Dengan adanya internet 

menciptakan adanya percakapan yang terjadi secara online. 
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 Ketika mengelola social media Summarecon Mal Serpong dan 

Summarecon Digital Center, telah terjadi percakapan antara perusahaan 

dengan publik. Hal ini sama seperti yang dikatakan oleh Seitel bahwa 

dengan adanya internet menciptakan percakapan yang terjadi secara 

online. 

 

3.3.5 Marketing Public Relations 

 PT Lestari Mahadibya saat ini sedang fokus dalam membuat 

perencanaan marketing Public Relations untuk Summarecon Digital 

Center yang baru didirikan pada pertengahan tahun 2014 ini. Oleh karena 

itu, divisi Public Relations PT Lestari Mahadibya saat ini sedang 

mengembangkan berbagai ide kreatif untuk dapat menarik perhatian 

masyarakat untuk berkunjung ke SDC dengan strategi komunikasinya. 

Dalam kerja magang yang telah dilakukan, peneliti dilibatkan 

untuk menganalisa media massa baik cetak maupun online yang sesuai 

untuk melakukan publikasi mengenai Summarecon Digital Center. 

Peneliti juga terlibat menentukan blogger yang akan diundang ke dalam 

blogger preview. 

Selain itu, peneliti juga dilibatkan membuat perencanaan 

marketing Public Relations untuk Summarecon Digital Center agar 

masyarakat yang datang berkunjung semakin ramai. Media yang 

digunakan dalam perencanaan marketing Public Relations ini lebih 

difokuskan dengan media online, seperti twitter dan website.  

 MPR didefinisikan sebagai “sebuah proses perencanaan, eksekusi 

dan evaluasi program-program yang mendorong atau menganjurkan 

pembelian dan kepuasan konsumen melalui komunikasi yang kredibel 

dalam menyampaikan informasi dan menciptakan impresi yang 

mengidentifikasikan perusahaan dan produknya dengan kebutuhan, 
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keinginan, perhatian, dan kepentingan konsumen.” (Kriyantono, 

2012:58) 

 Seperti yang dikatakan oleh Kriyantono bahwa MPR adalah sebuah 

proses perencanaan, eksekusi dan evaluasi program-program yang 

mendorong pembelian dan kepuasan konsumen melalui komunikasi yang 

kredibel. Peneliti telah membuat proses perencanaan marketing public 

relations tetapi belum sampai menjalankan dan mengevaluasi program-

program yang telah direncanakan. 

  

3.4 Kendala yang Ditemukan 

1. Koran yang diterima oleh PT Lestari Mahadibya terkadang tidak sesuai       

dengan jumlah yang seharusnya, ada satu atau dua koran yang tidak 

diantarkan oleh agen. Hal tersebut membuat adanya koran yang terlewat 

untuk dilakukan monitoring. 

2. Terkadang ada beberapa koran juga yang terlewat untuk dilakukan 

monitoring karena PT Lestari Mahadibya tidak berlangganan koran 

tersebut, sehingga ketika ada berita mengenai Summarecon Serpong, 

Summarecon Mal Serpong atau Summarecon Digital Center akan 

terlewat apabila tidak diberitahukan oleh pusat (Kelapa Gading). 

3. Saat peneliti harus mengerjakan sebuah tugas yang membutuhkan akses 

internet, jaringan internet tersebut tidak berjalan dengan baik. Hal 

tersebut menghambat peneliti untuk menyelesaikan tugas yang 

diberikan. 
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3.5 Solusi Atas Kendala yang Ditemukan 

1. Melaporkan kepada pembimbing kerja magang bahwa koran yang 

diterima tidak lengkap, sehingga pembimbing kerja magang akan 

meminta agen untuk mengantarkan koran tersebut keesokan harinya. 

2. Setiap bulannya, divisi Public Relations PT Summarecon Agung Tbk 

yang berlokasi di Kelapa Gading (pusat) akan memberikan kiriman 

beberapa berita mengenai Summarecon Serpong, Summarecon Mal 

Serpong atau Summarecon Digital Center yang dimuat di koran yang 

PT Lestari Mahadibya tidak berlangganan. 

3. Melaporkan kepada pembimbing kerja magang bahwa jaringan internet 

tidak berjalan dengan baik. Setelah itu meminta bantuan divisi IT untuk 

melihat dan memperbaiki, sampai akhirnya jaringan internet dapat 

digunakan kembali dengan lancar dan tugas dapat diselesaikan dengan 

tepat waktu. 
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