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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

3.1 Kedudukan dan koordinasi  

 Dalam Cognito Communications Counsellotrs, penulis bekerja sebagai 

intern yang bertugas membantu pekerjaan konsultan setiap harinya. Pekerjaan 

yang diberikan secara umum adalah berhubungan dengan media dan juga 

membantu tim media monitoring. 

 Penulis berada dalam satu tim yang beranggotakan lima orang yaitu 

Robert Sanjaya (Manager Consultant) , Meylinawati (Senior Associates), Ayu 

Maharani (Associates), Hendrayani (Junior Associates) , Priyo Dwi Utomo 

(Junior Associates) dan penulis sebagai intern. Selama melakukan praktek kerja 

magang, penulis berada di bawah pimpinan Robert Sanjaya selaku Manager 

Consultant dan dimentori langsung oleh Priyo Dwi Utomo selaku Junior 

Associates.  

 Dalam hal ini, penulis membantu PR Consultant dalam menangani klien. 

Namun disamping itu, penulis juga membantu kebutuhan klien lain jika tingkat 

kesibukan masing-masing anggota tim sedang tinggi. PR Consultant ini juga 

menjadi mentor penulis dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas 

pekerjaan sehari-hari. 
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 Sebagai intern tugas yang dilakukan tidak hanya terbatas pada tim dimana 

intern berada, namun penulis juga membantu tim lain dalam menangani klien. 

Selama program kerja magang berlangsung, penulis menangani beberapa klien 

yaitu : 

1. Accor  dalam Event Grand Opening  Ibis Styles Mangga Dua 

2. IMDEX ASIA 2015 dalam Event Media Lunch 

3. PT Trakindo Utama dalam Event Bincang PERSpektif  

4. Kraft ( PT Mondelez International) 

5. RTL CBS (Asia Entertaiment Network) 

6. Paktor (Dating Applications) 

7. OMRON Health Care  

8. Accor and Garuda Indonesia 

 

Gambar 3.1. Klien yang Ditangani Oleh Intern 
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Klien yang ditangani oleh tim lain adalah OMRON dan AQUA dimana, penulis 

pernah dilibatkan pada masing-masing eventnya. Pada OMRON penulis mendapat 

tugas untuk mendokumentasikan foto yang bertujuan untuk diberikan kepada 

media yang akan menulis berita mengenai  event tersebut, hal ini tentunya sangat 

memudahkan dan membantu media dalam mempercepat proses penulisan dan 

pemberitaannya (coverage). Kemudian pada AQUA penulis ditugaskan untuk 

mengkonfirmasi siapa saja media yang akan hadir dalam event dan laporan 

diberikan kepada Nurniyyati selaku Senior Associates. Penulis lebih berfokus 

pada Accor Indonesia dan Trakindo dimana penulis membantu dari tahap 

permulaan hingga akhir.  

 Selama satu bulan pertama jumlah peserta praktik kerja magang pada tim 

Robert Sanjaya adalah satu yaitu penulis. Namun, pada bulan kedua peserta kerja 

magang dalam tim Robert Sanjaya bertambah satu menjadi dua peserta. Penulis 

juga melakukan koordinasi serta pembagian tugas dengan peserta praktik kerja 

magang lainnya. 
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3.2. Tugas yang Dilakuan 

   Tugas yang dilakukan penulis selama kerja magang di Cognito Communications Counsellors dapat dilihat pada timeline dan 

tabel yang disajikan sebagai berikut.  

Tabel 3.2. Timeline Aktivitas Kerja Magang

No Ruang Ligkup 

Pekerjaan 
Aktivitas 

Februari Maret April Mei 

II III IV V I II III IV I II III IV I II 

1.  Media Relations 

a. Media list / Draft                             

b. Media Profile                             

c. Media Invitation & Follow up                             

d. Press Briefings                             

e. Press Gathering                             

f. Press Conferences                             

g. Media Monitoring, Media Clipping 

and Reports                             

2.  PR Writing Press Release and Matte Release                             

3. Proposal Development 

a. Proposal  Content Development 
                            

b. Desktop Research                             

c. Case Study Development                             

4.  Event  a. Preparation of Event                             

    b. Event                             

    c. Post Event                           
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Tabel 3.2 Aktivitas yang Dikerj 

No 

Client dan Jenis Pekerjaan 
Februari Maret April Mei 

II III IV V I II III IV I II III IV I II 

1. Accor IBIS Style Mangga Dua   

   Media List                             

  
 Follow Up & Press 

Release                             

  
 Clipping Report Accor 

2014                             

  

 Event (Press 
Conference Grand 
Opening IBIS Style 
Mangga Dua Square                             

2. IMDEX ASIA 2015   

   Media Profile                         

  
 Media Invitation & 

Follow Up & Press 
Release 

                          

   Event (Media Lunch)                             

3. Trakindo   

  
 Event (media briefings 

bincang perspektif 1 )                             

  
 Event (media briefings  

bincang perspektif 2)                             

   Press release                         

   Brainstorming                     

   MC Script                             

   Media relations                         

   Media profile                             

4. KRAFT FOOD   

   Media Relations                             

  
 Meeting to Potential 

Clients (KPI)                             

  

 Research (Desktop 
Research & Journalist 
Research)                         

   Proposal Development                           

5. 
RTL CBS (Asia Entertaiment 
Network)   

   Research                              

   Brainstorming                             

6. Paktor (Dating Applications)   

   Matte Release                             

Tabel 3.2 Aktivitas yang Dikerjakan 
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   Personal Survey                          

 
7. 

 
OMRON    

  

 Event (press 
conference) Omron 
Healthcare Product)                             

  
 Follow Up & Media 

Invitation                         

   Documentation                             

   Publicity                           

8. Accor and Garuda Indonesia   

  

 Event (Press 
Conference Accor 
MoU with Garuda 
Indonesia)                             

  
 Speech Draft for Vice 

President                            

   Media List                         

  
 Follow Up & Media 

Invitation                         

   Press Release                           

9. 
Cognito Communications 
Counsellors   

  
 Joining Kartini's Day as 

Committe                             

  
 Hosting TGIF in 

Cognito                              

  

 Attending Group 
Discussion about 7-
Values Cognito (KPI)                             

  
 Proposal Development 

(KPI)                             

  
 Meeting to Potential 

Clients (KPI)                             

  

 Case Study 
development Cognito 
Project (KPI)                       

  Informal Discussion (KPI)                             

  Media Monitoring (KPI)                         
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3.3. Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

 Selama kurun waktu tiga bulan penulis melakukan program kerja magang, 

tugas dan pekerjaan yang dilakukan tersebut berfokus pada jenis pelayanan dari 

perusahaan kepada klien, yaitu sebagai berikut  : 

1. Media Relations 

 Tugas utama yang dilakukan penulis adalah  membantu konsultan 

melakukan kegiatan media relations.  Menurut Rosady Ruslan (2010:193), 

media atau press relations adalah suatu kegiatan khusus dari pihak public 

relations untuk melakukan komunikasi penyampaian pesan atau informasi 

tertentu mengenai aktivitas yang bersifat kelembagaan, perusahaan atau 

institusi, produk dan hingga kegiatan bersifat individual lainnya yang perlu 

dipublikasikan melalui kerja sama dengan pihak pers atau media massa 

untuk menciptakan publisitas dan citra positif.  

 Media relations merupakan hal yang sangat penting dalam bidang 

public relations, karena praktisi public relations membutuhkan media 

dalam menyampaikan pesan kepada publik. Media sebagai sarana 

penyampai pesan dapat membentuk opini publik mengenai informasi atau 

pesan yang disampaikan oleh praktisi public relations. Praktisi public 

relations berhubungan dengan pekerja media untuk mencapai tujuan dari 

kegiatan PR tersebut.  
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Media relations penting bagi perusahaan maupun agensi PR. Agensi PR 

yang menangani berbagai macam klien membuat agensi PR tersebut harus 

berhubungan dengan berbagai macam media. 

  Aktivitas media relations yang dilakukan di Cognito 

Communications Counsellors yaitu dari membuat undangan kepada 

wartawan, menyebarkan  undangan tersebut melalui email personal kepada 

wartawan, email redaksi, dan fax kepada redaksi, melakukan follow up 

kehadiran wartawan, melakukan media atau press gathering, exclusive 

interview, media monitoring, media roundtable discussion, dan press 

briefing.  

 Media relations menjadi sangat penting bagi public relations 

karena salah satu key indicator performance atau indikator dari kinerja 

public relations adalah dari kuantitas dan kualitas pemberitaan dari 

aktivitas public relations yang dilakukan. Jika banyak media yang memuat 

berita atau artikel dari kegiatan tersebut dan mengandung pesan yang 

positif maka dapat dikatakan aktivitas public relations tersebut berhasil. 

Berikut ini kegiatan media relations yang dilakukan oleh penulis selama 

praktik kerja magang di divisi Consultant :  

 

A. Media Monitoring 

 Menurut William Smith  (2010:3) , media monitoring 

merupakan proses membaca, menonton, atau mendengarkan isi 

editorial sumber media, dan kemudian mengidentifikasi, 
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menyimpan dan menganalisis konten yang berisi kata kunci atau 

topik tertentu. Kemudian Michaelson dan Griffin. 2006, dalam 

tesisnya “A New Model for Media Content Analysis”, Institute for 

Public Relations, mengatakan tujuan aktivitas media monitoring 

adalah menemukenali (to dettect) dan mengantisipasi atau 

mencegah (to detter). Monitoring dilakukan secara terus menerus 

dengan cara merekam atau mencatat temuan yaitu berupa 

pemberitaan secara terstruktur. 

  Media monitoring merupakan hal mendasar dan penting 

bagi public relations, karena melalui media monitoring praktisi 

public relations dapat mengetahui bagaimana media memberitakan 

perusahaan, bagaimana media memberitakan kompetitor, apa yang 

sedang dilakukan oleh kompetitor, isu-isu yang sedang berkembang 

dan tren pemberitaan saat itu.  

  Melalui media monitoring praktisi public relations dapat 

mendeteksi apakah terdapat pemberitaan negatif mengenai 

perusahaan sehingga dapat menjadi deteksi awal akan terjadinya 

krisis dan praktisi public realtions dapat menyusun strategi apa 

yang harus dilakukan dalam menanggapi pemberitaan negatif 

tersebut. Berkaitan dengan hal ini, penulis membantu konsultan 

untuk mencari pemberitaan di media mengenai isu negatif terkait 

Trakindo, kemudian penulis menemukan beberapa pemberitaan 

negatif yang dituliskan oleh beberapa media mengenai 
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perkembangan industri alat berat Trakindo, dalam salah satu 

pemberitaannya yaitu terkait banyaknya angka kecelakaan kerja 

yang terjadi pada pegawai Trakindo pada tahun 2011 sampai 

dengan 2013 , tentunya pemberitaan ini tersebar dan diketahui oleh 

publik , termasuk stakeholder dari Trakindo sendiri hal ini akan 

menjadi isu yang terus berkembang di publik dan jika diabaikan 

akan berpotensi krisis. 

  Dengan demikian penulis melaporkan beberapa media yang 

menuliskan pemberitaan negatif mengenai Trakindo , kepada 

Junior Associate yaitu Priyo Dwi Utomo selaku mentor penulis, 

kemudian laporan tersebut disampaikan kepada konsultan dan 

konsultan mengadakan group discussion dengan tim yang untuk 

membahas masalah tersebut, selanjutnya setelah menemukan 

strategi yang tepat, konsultan menghubungi klien terkait yaitu 

Trakindo untuk melaporkan pemberitaan yang menyangkut 

perusahaannya serta memberikan strategi untuk menanggulangi isu 

atas pemberitaan tersebut. Dengan adanya hal ini, membuktikan 

bahwa media monitoring merupakan unsur kegiatan yang sangat 

penting dan tidak boleh di anggap ringan.  

 Pada kegiatan media monitoring penulis melakukannya 

selama dua minggu yaitu dimulai pada 13 Maret sampai dengan  27 

Maret 2015. Dalam media monitoring banyak hal yang perlu 

dilakukan dan biasanya memerlukan waktu yang cukup panjang 
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untuk memperoleh hasil dari monitoring tersebut, seperti tracking 

news, kemudian coverage dan clipping reports, ketiga hal tersebut 

menjadi penting karena setiap harinya pemberitaan mengenai suatu 

klien berbeda-beda ada yang bersifat negatif, positif dan netral. 

 

 Dengan demikian konsultan maupun tim media monitoring 

sendiri pada Cognito Communications Counsellors harus cepat 

tanggap dan proaktif sehingga tidak tertinggal oleh pemberitaan 

media massa selain itu hal ini juga sangat membantu klien dalam 

mengetahui perkembangan bisnisnya dimata publik dan 

stakeholder  mereka, sehingga klien akan lebih berhati-hati dalam 

membuat strategi dan keputusan. Dalam menjalani kegiatan media 

monitoring, penulis diberikan dua tugas yaitu menyusun media 

coverage dan clipping reports. Berikut daftar media-media yang 

dimonitoring oleh penulis dan proses pelaksanaannya: 
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Tabel 3.3. Daftar Media yang dimonitoring 

Televisi Radio Koran Majalah Online 

 

TV One 

SCTV 

RCTI 

ANTV 

O’Channel 

Trans7 

Trans TV 

Indosiar 

Global TV 

Jak TV 

Metro TV 

Kompas 

TV 

MNC  

 

Pas FM 

Sonora FM 

Female Radio 

Women 

Radio 

RRI Pro 3 

Elshinta 

Pesona FM 

Delta FM 

Lite FM 

Smart FM  

I-Radio 

Cosmopolitan 

Gen FM 

Trijaya FM 

 

Kompas 

Investor 

Daily 

Bisnis 

Indonesia 

Sinar 

Harapan 

Neraca 

Kontan 

The Jakarta 

Post 

Jakarta 

Globe 

Seputar 

Indonesia 

Republika 

Indo Pos 

Koran 

Tempo 

Media 

Indonesia 

Suara 

Pembaruan 

 

 

SWA 

Travel Xpose 

Gatra 

Viva Asia 

Tempo 

Market+ 

Sindo 

Weekly 

MIX 

Venue 

Femina 

Cosmopolitan 

The Peak 

Bloomberg 

Business 

Week 

National 

Geographic 

Traveler 

 

Antaranews.com 

Detik.com 

Okezone.com 

Beritasatu.com 

Tribunnews.com 

Kompas.com 

Inilah.com 

Sindonews.com 

Vivanews.com 

Liputan6.com 

Jakpost.com 

Vemale.com 

Femela.com 

Shoppingmagz.com 

 

 

Laporan media monitoring yang diinginkan klien pun 

bermacam-macam. Terdapat klien yang menginginkan laporannya 

dikirim harian, mingguan, atau bulanan. Media monitoring ini juga 

dilakukan untuk melihat media coverage klien-klien Cognito 

Communications Counsellors . Hal ini dapat menjadi tolak ukur 

seberapa efektif kegiatan PR yang dilakukan.  
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Penulis bertugas mencari berita, baik online maupun cetak 

di seluruh situs asal Indonesia dan juga beberapa media cetak lokal. 

Setelah itu, penulis juga bertanggung jawab dalam membuat 

laporan yang kemudian akan dikirimkan ke klien tersebut. Laporan 

media monitoring tersebut berisi judul berita, ringkasan dari dalam 

Bahasa Inggris, bagaimana tone berita, media yang 

memberitakannya , menghitung PR Value dari berita tersebut. 

 

a) Media Coverage 

 Penulis diberikan tugas untuk menyusun media coverage, 

yaitu data mengenai pemberitaan yang dimuat di media massa 

namun, lebih rinci dan mudah dihitung karena data disusun dalam 

format excel. Isi dari tabel media coverage adalah nama media, 

tanggal publikasi, judul artikel pemberitaan, tone pemberitaan 

(positif atau negatif), ukuran kolom, pixel, dan halaman, rate atau 

harga, nilai iklan, dan PR Value.  

 Penulis ikut serta dalam menyusun dan menghitung AVE 

dan PR Value dari pemberitaan mengenai event klien maupun 

artikel terkait klien. Dalam menyusun data ini, terdapat rumus 

khusus untuk melihat total AVE dan PR Value dari pemberitaan 

terkait event atau produk klien. Cara menghitung Advertising Value 

(AVE) adalah Col x Mm x Rate = Advertising Value. Cara 

menghitung  PR Value adalah AVE x 3 = PR Value. Untuk melihat 
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rate atau harga iklan, sumbernya melalui tim media monitoring. 

Hasil media coverage dilaporkan kepada mentor penulis yaitu 

Priyo Dwi Utomo selaku Junior Associate dan Jefri Alamudi 

selaku translator pada Cognito Communications Counsellors.  

 

b) Clipping Reports 

 Rosady Ruslan dalam Manajemen Public Relations & 

Media Komunikasi (2010:228), news clipping  merupakan kegiatan 

PR dalam arti sempit yaitu suatu kegiatan memilih, menggunting, 

menyimpan, kemudian memperbanyak mengenai suatu berita 

(news) atau  karangan (artikel), serta foto berita (photo press) pada 

event atau peristiwa tertentu yang telah terjadi dan dimuat di 

berbagai media cetak, seperti surat kabar, majalah berita, tabloid, 

dan lain sebagainya yang kemudian dikliping. 

 Penulis membantu menyusun keseluruhan clipping reports 

untuk klien Accor Indonesia. Clipping Reports biasanya disusun 

setelah selesai melakukan media monitoring dan news tracker. 

Kemudian, dibuat seperti laporan kliping atau press clippings 

dengan mencantumkan capture pemberitaan dan tabel yang berisi 

headline, negara, media publikasi, tanggal penerbitan, nilai berita, 

sumber berita, pr value, gross full page rate dan jumlah kolom dan 

baris berita tersebut. Hasil clipping reports yang dikerjakan oleh 
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penulis diserahkan pada Junior Associates yang dimana merupakan 

mentor penulis yaitu Priyo Dwi Utomo.  

 

B. Media List / Media Draft 

 Media list atau media draft biasa dikenal dengan media 

database dalam perusahaan, berkaitan dengan hal ini penulis 

ditugaskan untuk membuat daftar atau list media berdasarkan nama 

media, nama jurnalis, desk , nomor telepon redaksi , nomor  

telepon jurnalis dan alamat email. Media list disusun secara 

berkelompok disesuaikan dengan jenis media yaitu online, cetak, 

tabloid, majalah, televisi dan radio. Dengan membuat media list, 

akan memudahkan pencarian data para jurnalis untuk dapat 

dihubungi ketika ada keperluan terutama pada saat akan 

melaksanakan event.  

 

C. Media Profile  

 Media profile merupakan kegiatan membuat data para 

jurnalis dan media, dengan cara merangkum, data tersebut meliputi 

nama jurnalis atau nama media , pengalaman bekerja, penghargaan 

yang pernah di dapat baik oleh jurnalis atau media hal ini dapat 

mempermudah kinerja PR Consultant ketika klien meminta data-

data media dan jurnalis. Data dibuat se-detail mungkin dan 

selengkap mungkin.  
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D. Media Invitation & Follow up 

 Penulis bertugas dalam membuat undangan untuk media. 

Undangan ini biasanya mengenai acara yang dilakukan oleh klien 

ataupun media gathering atau exclusive interview dan lain-lain. 

Setelah merancang undangan, kemudian penulis mengirimkan 

undangan tersebut melalui fax kepada  redaksi media dan tim 

media relations melalui email ke redaksi ataupun ke wartawan 

yang dituju. Undangan untuk media biasanya dikirimkan tiga 

sampai dua hari sebelum hari acara tersebut. Kemudian, penulis 

juga melakukan follow up media yaitu dengan menelpon redaksi 

atau wartawan yang dituju untuk menanyakan konfirmasi apakah 

udangan tersebut telah diterima dan apakah media atau wartawan 

dapat hadir dan memenuhi undangan tersebut. 

 

E. Press Briefings 

 Menurut Rosady Ruslan dalam Manajemen Public 

Relations & Media Komunikasi (2010:192), press briefing 

diadakan mirip dengan suatu diskusi atau berdialog, saling 

memberikan masukan atau informasi cukup penting bagi kedua 

belah pihak yaitu perusahaan dan wartawan.  

 Tim Consultant (Robert Sanjaya) Cognito Communication 

Counsellors juga mengadakan press briefing yang menjadi 

kebutuhan dari klien-klien. Press briefing ini dilakukan sesuai 
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dengan permintaan dan kebutuhan klien atau PR konsultan dapat 

mengajukan kepada pihak klien jika PR konsultan melihat bahwa 

press briefing menjadi aktivitas yang tepat dalam menyampaikan 

pesan. Selama proses kerja magang penulis berpartisipasi dalam 

dua press briefing yaitu Bincang PERSpektif Trakindo yang 

diadakan dua kali pada 25 Maret 2015 dan 6 Mei 2015.  

 Bincang PERSpektif Trakindo yang pertama diadakan pada 

25 Maret 2015 di Tiara 5 & 6 room, TMT 1 Building Jakarta 

Timur. Acara ini dihadiri oleh 30 media baik media cetak maupun 

media online. Pada kesempatan ini spokesperson atau narasumber 

dari PT Trakindo Utama yaitu Ali R. Alhabsyi, Director & Chief 

Operating Officer serta Roni Setyawan Chief  Supply Chain 

Officer. Dalam acara tersebut Ali R. Alhabsyi dan Roni Setyawan 

menjelaskan tentang perkembangan bisnis PT Trakindo Utama 

sebagai salah satu industri alat berat terbesar di Indonesia, terkait 

dengan strategi operational excellence dan solusi supply chain 

bisnis mereka. PT Trakindo Utama melalui perwakilannya ingin 

menjelaskan kepada publik bahwa bisnis mereka telah berlangsung 

selama 45 tahun dan memiliki jaringan yang luas , lebih dari 60 

cabang di seluruh Indonesia.  

 Saat ini Indonesia mengalami fluktuasi perherakan rupiah 

dan harga BBM serta polemik olitik, menanggapi situasi tersebut 

Trakindo memiliki cara tersendiri untuk mengelola jaringan kantor 
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cabangnya dan bagaimana supply chain mereka mendukung 

kelancaran kegiatan operasionalnya, tentunya hal ini sejalan 

dengan komitmen Trakindo dalam upaya memajukan 

keberlangsungan bisnis para pelanggannya.  

 Bincang PERSpektif Trakindo yang kedua diadakan pada 6 

Mei 2015 dengan tema Penerapan Budaya K3L Dukung 

Pertumbuhan Berkelanjutan. Acara ini dilangsungkan di Jasmine 

Room, The Energy SCBD , Jakarta Selatan. Dihadiri oleh 45 media 

baik cetak maupun online. Pada kesempatan ini spokesperson atau 

narasumber dari PT Trakindo Utama yaitu Maria T. Kurniawati, 

Chief Administration Officer dan Muhammad Siri, SHE Corporate 

Manager serta perwakilan PT AJA Sertifikasi Indonesia.  

 Dalam acara ini PT Trakindo Utama melalui perwakilannya 

ingin menjelaskan kepada publik mengenai bagaimana penerapan 

K3L di Trakindo dapat membantu kelancaran pembangunan 

nasional, kemudian kontribusi seperti apa dari pelaksanaan K3L 

Trakindo terhadap upaya penerapan budaya K3 di Indonesia, serta 

bagaimana budaya K3L tersebut meningkatkan daya saing 

perusahaan. Acara ini bersifat diskusi dan tanya jawab antara 

media dan narasumber. 

 Dalam  kedua  acara Bincang PERSpektif Trakindo tersebut 

penulis bertanggung jawab mulai dari persiapan hingga 
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pelaksanakan acara. Pada tahap persiapan dimulai dengan mencari 

venue dan melakukan konfirmasi venue, membuat dan 

menyebarkan undangan ke media, melakukan follow up media 

untuk memastikan siapa yang akan datang, menyiapkan dan 

memastikan seluruh press kit telah siap, mempersiapkan venue 

ketika hari pelaksanaan, menjaga meja registrasi dan menyambut 

wartawan, bertanggung jawab pada logistik, membuat laporan 

mengenai ulasasan acara tersebut, melakukan media monitoring 

dan membuat laporan media coverage setelah acara berlangsung. 

 

F. Press Gathering 

 Menurut Rosady Ruslan (2010:109), pertemuan press 

gatheringyaitu pertemuan pers secara informal, khususnya 

hubungan (good relationship) antara pihak praktisi Humas/PR 

dengan wartawan media massa dalam suatu acara sosial 

keagamaan atau aktivitas olahraga. Bentuk kontak ini lebih 

menkankan pendekatan pribadi ke pribadi (personal to personal 

approach), sebagai upaya lebih dekat mengenal satu sama lain. 

Maksudnya adalah untuk membangun hubungan saling keakraban, 

saling pengertian, saling mengenal, saling mendukung dan saling 

menghormati profesi satu sama lain sebagai mitra kerja yang 

positif. 
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 Press gathering merupakan salah satu hal yang rutin 

dilakukan oleh tim consultant  (Robert Sanjaya) pada Cognito 

Communications Counsellors dalam membangun hubungan baik 

dengan media dan wartawan.. Tim consultant  (Robert Sanjaya) 

pada Cognito Communications Counsellors juga secara rutin 

melakukan media bonding untuk membangun hubungan baik 

dengan wartawan dan mengetahui isu-isu yang sedang hangat di 

media. Biasanya media bonding ingin dilakukan dengan mengajak 

wartawan secara informal untuk makan siang atau makan malam 

bersama. 

 Selama praktik kerja magang penulis, tim consultant 

(Robert Sanjaya) pada Cognito Communications Counsellors 

melakukan media gathering selama satu kali dan penulis 

berkesempatan menghadiri press gathering tersebut. Press 

gathering tersebut dilakukan dalam acara makan siang bersama 

wartawan pada 7 April 2015 acara tersebut dilaksanakan di 

LeMeridien Hotel Jakarta dalam event IMDEX ASIA 2015. 

  Dalam acara press gatheringini, penulis bertugas dalam 

mencari venue yang sesuai, melakukan konfirmasi atau pemesan 

venue tersebut, kemudian membuat undangan, mengirimkan, dan 

melakukan follow up kepada media yang diundang. Ketika press 

gathering berlangsung, penulis bertugas untuk menyambut  media 

yang datang (media registration) dan melakukan dokumentasi 
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acara tersebut. Penulis juga berbincang-bincang bersama dengan 

media yang hadir pada acara tersebut. 

 

G. Press Conferences 

 Konferensi pers adalah suatu kegiatan mengundang 

wartawan untuk berdialog, dengan materi yang telah disiapkan 

secara matang oleh pemimpin rapat, sedangkan sasaran pertemuan 

itu diharapkan dapat dimuat media massa dari wartawan yang 

diundang (Soemirat & Ardianto, 2007:135). 

  Menurut Jefkins (2008:136), konferensi pers adalah sebuah 

pertemuan para jurnalis yang sengaja berkumpul untuk 

mendapatkan informasi perihal topik yang tengah hangat 

dibicarakan. Selama praktik kerja magang berlangsung, penulis 

berkesempatan menghadiri 4 kali press conference yang 

dilaksanakan oleh tim consultant (Robert Sanjaya) yaitu : 

1. Konferensi Pers Mengumumkan Kerja Sama Accor dengan 

Kementerian Pariwisata Indonesia dan  Program Ramadhan 

2015. 

2. Undangan Acara Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) 

Garuda Indonesia dengan Accor Group untuk Meningkatkan 

Industri Wisata Indonesia. 
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3. Konferensi Pers Pembukaan Ibis Styles Jakarta Mangga Dua 

Square (Sebagai multi-brand combo concept dengan Novotel 

Jakarta Mangga Dua Square tepat di sebelahnya). 

4. Konferensi Pers OMRON : Pemeriksaan Tekanan Darah untuk 

Pengelolaan & Deteksi Dini Hipertensi. 

   Pada ketiga kegiatan press conference untuk klien Accor 

Indonesia penulis membantu persiapan sejak awal yaitu media 

invitation, follow up, briefing document, speech, press release, 

logistic, goodie bag, media registration,media list dan menyusun 

laporan media coverage setelah event berlangsung. Sedangkan untuk 

acara press conference OMRON, penulis hanya membantu pada saat 

event berlangsung yaitu media registrasi serta person in charge 

dokumentasi untuk kepentingan perusahaan, klien dan media. Tugas 

pada media registrasi adalah menerima rekan media yang diundang, 

mempersiapkan media attendance list, melakukan absensi sekaligus 

meminta kartu nama rekan media untuk keperluan media database 

perusahaan dan memberikan goodie bag. Berikut penjelasan mengenai 

masing-masing events yang diikuti oleh penulis selama kerja magang 

berlangsung : 
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1) Konferensi Pers Mengumumkan Kerja Sama Accor 

dengan Kementerian Pariwisata Indonesia dan Program 

Ramadhan 2015. 

   Acara ini dilaksanakan pada 12 Mei 2015 pukul 

10.30-12.00 WIB di Muria Room, Ibis Jakarta Slipi hotel. 

Dihadiri oleh 50 media dan spokeperson adaah Adi Satria, 

Vice President, Sales, Marketing & Distribution, Accor 

Malaysia-Indonesia-Singapore serta Nia Niscaya, Director 

of International Tourism Promotion, Ministry of Tourism 

Indonesia.  

  Dalam acara press conference tersebut Accor 

mengumumkan kerja sama dengan kementerian pariwisata 

Indonesia yang membuahkan hasil positif bagi 

perkembangan pariwisata di Indonesia. Dengan demikian 

kedua belah pihak sepakat untuk memperkokoh kolaborasi 

yang telah terjalin dan menerapkan berbagai inisiatif baru 

termasuk program Ramadhan mendatang. Dan hal ini 

tentunya akan disebarluaskan kepada publik melalui 

pemberitaan di media massa.  

   Terkait acara ini penulis berkontribusi dalam 

pembuatan speech untuk Adi Satria selaku Vice 

President,Sales,Marketing & Distribution Accor Malaysia-

Indonesia-Singapore. Kemudian media invitation dan follow 
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up. Selain itu penulis membantu media registrasi dan 

menghantarkan media pada lokasi acara.  

2) Undangan Acara Penandatanganan Nota Kesepahaman 

(MoU) Garuda Indonesia dengan Accor Group untuk 

Meningkatkan Industri Wisata Indonesia.  

  Acara ini dilaksanakan pada 7 April 2015 pukul 

09.00 WIB di The Gallery, Pullman Hotel Jakarta. Dihadiri 

oleh 55 media baik cetak maupun online. Penandatanganan 

nota kesepahaman tersebut dilakukan oleh Arif Wibowo, 

CEO PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Serta Gerard 

Guillouet, COO Accor Malaysia-Indonesia-Singapore.  

  Sebelumnya MoU telah dilaksanakan pada tahun 

2012 , kesepakatan tersebut ,memberi nilai tambah baik 

kepada para penumpang pesawat Garuda Indonesia maupun 

bagi tamu hotel-hotel Accor, kesepakatan tersebut meliputi 

komitmen Accor untuk memastikan selalu tersedianya 

fasilitas akomodasi bagi para awak pesawat Garuda 

Indonesia. 

  Kemudian MoU tersebut diperpanjang pada tahun 

2015, Garuda Indonesia dan Accor merupakan pemimpin 

pasar di sektor masing-masing. Kerja sama antara Accor 

dan Garuda Indonesia telah berjalan selama beberapa tahun, 

dengan tujuan untuk memberikan loyalty program yang 
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lebih besar lagi bagi para pelanggan kedua belah pihak. 

Dalam event ini penulis berkontribusi membantu media 

registrasi dan membuat press release.  

 

3) Konferensi Pers Pembukaan Ibis Styles Jakarta Mangga 

Dua Square (Sebagai multi-brand combo concept dengan 

Novotel Jakarta Mangga Dua Square tepat di 

sebelahnya).  

  Acara tersebut dilaksanakan pada 11 Febuari 2015 

pukul 12.30 WIB dimulai dengan makan siang bersama, 

bertempat di Ibis Styles Jakarta Mangga Dua Square. Acara 

ini dihadiri oleh 60 media baik cetak maupun online, 

spokeperson dalam press conference tersebut yaitu Gerard 

Guillouet, Chief Operating Officer Accor Malaysia-

Indonesia-Singapore, kemudian Antonius Chandra, Chief 

Operating Officer Agung Podomoro Land dan Febrice 

Mini, Area General Manager North Jakarta & Airport 

Hotels.  

  Dalam acara ini para spokeperson menjelaskan dan 

mengumumkan mengenai pembukaan Ibis Style Mangga 

Dua yang merupakan group dari Accor. Setelah sukses 

membuka multi-brand combo concept hotel di Solo, 

Balikpapan, Semarang dan di Kawasan Bandara Soekarno-

Hatta, Accor yang merupakan operator hotel terkemuka di 
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dunia kembali membuat gebrakan baru dengan membuka 

Ibis Styles Jakarta Mangga Dua Suare dengan 210 kamar 

tepat berdampingan dengan Novotel Jakarta Mangga Dua 

Square yang berkapasitas 364 kamar sehingga menjadikan 

keduanya masuk dalam jajaran multi-brand combo concept 

Accor. 

   saat ini total keseluruhan Accor memiliki 10 hotel 

multi-brand combo concept dan berencana membuka 10 

lagi dalam 2-3 tahun mendatang. Dalam event ini penulis 

berkontribusi dalam media invitation, follow up, press 

release, dan persiapan logistic, kemudian pada saat event 

berlangsung penulis membantu media registrasi, 

membagikan goodie bag, dan berbincang-bincang dengan 

media.  

4) Konferensi Pers OMRON : Pemeriksaan Tekanan 

Darah untuk Pengelolaan & Deteksi Dini Hipertensi.  

  Acara ini dilaksanakan pada 31 Maret 2015 

bertempat di Puri Asri 2 – Lantai 1, Le Meridien Hotel 

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 18-20 Jakarta.dimulai pada 

pukul 10.00-12.00 WIB, spokeperson dalam acara tersebut 

yaitu dr. Siska Suridanda Danny, SpJP, Dokter Spesialis 

Penyakit Jantung RS Harapan Kita, Syahlina Zuhal, Ketua 
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Yayasan Jantung Indonesia dan Ferri Halomoan, Sales & 

Marketing Manager PT OMRON Healthcare Indonesia.  

  Para narasumber mengumumkan bahwa penyakit 

hipertensi kian merajalela di Indonesia, Hipertensi 

merupakan salah satu faktor pemicu penyakit otak, jantung 

dan ginjal, dan hampir tidak mungkin dihindari. Namun 

bukan berarti tidak ada upaya pengelolaan yang bisa 

dilakukan bagi penderitanya, termasuk pemeriksaan rutin.  

  Laporan terbaru Riskesdas menunjukkan penurunan 

persentase kasus hipertensi tak terdiagnosa dari 76% pada 

2007 menjadi 63,2% pada 2013, dan ini menunjukkan 

pergerakan positif akan kesadaran masyarakat untuk 

memeriksakan kesehatan mereka. Hal sederhana lainnya 

yang penting dilakukan adalah deteksi dini secara aktif 

melalui pemeriksaan tekanan darah. Dalam event ini penulis 

berkontribusi sebagai person in charge dokumentasi untuk 

kepentingan klien dan media, serta membantu dalam media 

registrasi.  
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2. Research 

 Research yang dilakukan penulis adalah bentuk reserach singkat 

melalui sumber online, majalah, dan telepon. Research yang penulis 

lakukan adalah research untuk klien Kraft Foof, RTL TV Channel dan 

Paktor (dating application).  

Menurut Broom dan Dozier dalam buku Wicox & Cameron (2009:128), 

research adalah pengawasan obejektif dan kumpulan informasi sistematis 

yang bertujuan untuk menjelaskan dan mencapau pemahaman.  

Terdapat dua jenis research yang penulis lakukan selama praktik kerja 

magang di divisi consultant yaitu : 

a. Secondary Research using Online Database 

 Riset sekunder merupakan bentuk riset yang bersifat 

informal melalui sumber buku, majalah, artikel, maupun sumber 

online atau internet. 

b. Telephone Surveys 

 Survei melalui telepon mempunyai kelebihan yaitu 

feedback secara langsung, telepon merupakan cara komunikasi 

yang lebih personal, tidak cukup membosankan dibandingkan 

dengan wawancara dari pintu ke pintu dan jika survey yang 

dilakukan singkat dan ditangani oleh ahlinya, maka nilai respon 

narasumber bisa mencapai 80 hingga 90 persen. Kesulitan survey 
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melalui telepon adalah mendapatkan nomor telepon tersebut. 

Pencarian nomor telepon telah dimudahkan melalui internet 

 Adapun klien yang penulis bantu dalam melakukan research yaitu: 

 Kraft Food 

 Penulis membantu mecari informasi mengenai keunggulan 

produk tersebut serta, customer terbanyak didominasi oleh ibu-ibu 

rumah tangga pada level apa, kemudia penulis membantu 

melakukan survey melalui telepon singkat dengan beberapa 

jurnalis baik laki-laki atau pun wanita dengan memberikan 

pertanyaan seputar apakah sarapan itu penting bagi anak-anak atau 

tidak. 

 RTL CBS TV Channel 

 Klien ini berasal dari Malaysia, dimana klien tersebut ingin 

memperkenalkan diri dan mempromosikannya di Indonesia dengan 

cara menggunakan tools PR, penulis membantu melakukan riset 

melalui internet mengenai kegiatan apa saja yang sudah dilakukan 

kompetitor dengan industri sejenis RTL CBS TV Channel, 

kemudian mencari informasi mengenai mayoritas masyarakat 

Indonesia menyukai channel yangs eperti apa.   
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 Paktor  

 Penulis membantu mencari informasi mengenai target 

sasaran dan target audiens aplikasi Paktor. Paktor ingin membuat 

sebuah campaign agar dapat dikenal secara luas oleh target 

audiensnya, selain itu Paktor ingin berkunjung dan bersedia 

menjadi pembicara pada event-event yang biasa dilaksanakan oleh 

kampus-kampus di Indonesia, hal ini berttujuan agar target 

audiensnya yaitu anak-anak muda lebih mengetahui aplikasi Paktor 

dan menggunakannya pada ponsel mereka masing-masing, dalam 

hal ini penulis mengadakan riset pada Universitas Multimedia 

Nusantara dan menghubungi bagian event promotions, selain itu 

penulis juga dilibatkan dengan mengunduh aplikasi ini pada 

smartphone pribadi penulis dan terus melihat perkembangan 

aplikasi tersebut selama tiga minggu dan melaporkannya pada 

consultant.  

3. Brainstorming 

 Brainstorming dilakukan dengan tujuan untuk membahas ide-ide 

‘dan memberikan masukan yang berkaitan dengan perencanaan sebuah 

program dan pelaksanaannya yang akan diajukan kepada klien atau new 

potential client untuk dapat dipertimbangkan terlebih dahulu. Dalam 

kegiatan Brainstorming, penulis membantu memberikan ide yang menarik 
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perhatian target market dan target audiens khusus untuk campaign Kraft 

Food dan Event Trakindo untuk acara Ramadhan 2015.  

4. Press Release 

 Tugas yang penulis lakukan adalah membuat press release dan 

matte release untuk beberapa klien yaitu press release mengenai press 

conference Accor dan matte release untuk klien Paktor selain membuat 

penulis juga membantu untuk menterjemahkan dalam bahasa Inggris ke 

dalam bahasa Indonesia. Menurut Wilcox & Cameron (2009:367) 

pengertian press release merupakan dokumen sederhana dimana memiliki 

tujuan utama untuk menyebarkan suatu informasi kepada media massa 

seperti koran, stasiun radio, dan majalah. Semua informasi yang tertera di 

berita mingguan atau koran harian berasal dari sebuah press release yang 

sudah disiapkan oleh praktisi public relations atas nama klien atau 

perusahaan.  

 Template yang digunakan penulis untuk press release merupakan 

template press release yang sesuai dengan keinginan klien Accor yaitu 

Ibis Styles memiliki tema yang sama dengan design interior hotel Ibis 

Braga, Hotel Ibis Styles Braga memilikin tema warna hijau, jingga, ungu, 

kuning, biru dan merah muda serta terdapat pop art yang dikombinasi 

dengan graffity dan dilukis pada dinding hotel. Dikarenakan isi informasi 

dari press release tersebut mengenai pembukaan hotel baru, keseragaman 
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desain dan format press release dengan tema desain Hotel Ibis Styles dapat 

menggambarkan isi dari informasi tersebut kepada pembaca.  

 Kemudian template yang digunakan penulis untuk membuat matte 

release Paktor adalah ungu muda dan hijau tosca, warna tersebut 

melambangkan Paktor yang ingin mengajak orang untuk lebih akrab lagi 

menjalin pertemanan di sosial media, selain itu matte release berisikan 

bagaimana keunggulan Paktor jika digunakan pada smartphone kita. 
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