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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 
 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

      Kegiatan praktik kerja magang berlangsung di PT. MSW Global, di mana 

penulis ditempatkan pada divisi media relations. Tanggung jawab yang diberikan 

Lawde Syawalludin, selaku pembimbing lapangan selama proses magang kepada 

penulis, didasari oleh keputusan yang didapat melalui hasil diskusi bersama 

Anastasia Sri (Operations Director) dan Michael Tan (Managing Director). 

Meskipun fokus utama dari tugas yang diberikan berkaitan dengan media, namun 

tidak menutup kemungkinan bagi penulis untuk mengerjakan tugas dari divisi 

lain.  

Sistem pembagian kerja yang berlaku di MSW Global difokuskan pada tim 

marketing, di mana Marketing Manager akan berkoordinasi dengan kedua tim 

marketing lainnya untuk membentuk sebuah perencanaan yang akan dilakukan 

untuk klien. Sedangkan divisi media relations, akan memainkan perannya jika 

klien pada divisi marketing tersebut ingin mengadakan sebuah event melalui 

bantuan media sebagai wadah untuk mendapatkan publisitas sehingga kedudukan 

kedua divisi ini sama karena saling membantu satu dengan yang lain. 

Menjelang World Education Expo Indonesia 2015, setiap bentuk persiapan 

maupun kegiatan yang dilakukan oleh setiap divisi termasuk tim media relations 

di dalamnya, akan selalu didiskusikan bersama dengan Anastasia Sri dan Michael 

Tan. 

 

3.2 Aktivitas Kerja Magang 

      Tugas yang dilakukan selama praktik kerja magang sangat bervariatif, di mana 

pada minggu pertama hingga minggu kelima, penulis diberikan tanggung jawab 

untuk membantu divisi marketing communications. Namun, pada minggu kelima 

juga hingga minggu kedua belas, penulis difokuskan pada aktivitas media 

relations, meskipun pada minggu tersebut penulis masih diberikan penugasan 

oleh divisi marketing communication. Penugasan yang diberikan oleh divisi 

markom lebih mengarah pada event management, di mana penulis dilibatkan dari 
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pre-event, main event, hingga post-event. Selain itu pada minggu-minggu tertentu, 

penulis diberikan kepercayaan untuk mencari talent WEEI 2015 serta mencari 

target sasaran untuk Indian Edufair.  

       Berikut tabel rangkaian aktivitas kerja magang yang dilakukan oleh penulis di 

PT. MSW Global:  

Minggu Ke- Pekerjaan yang dilakukan 

Event Management 

1 - Mencari Lokasi Acara Buka Puasa Bersama 

- Survey Lokasi Acara Buka Puasa Bersama 

- Mencari Sponsor & Vendor F&B Untuk Martial Arts Expo 

2 - Follow-up Pihak Panti Asuhan Annajah 

- Mempublikasikan Acara Buka Puasa Bersama di Akun    

Instagram MSW Global  

- Menyiapkan Rundown Acara Buka Puasa Bersama 

- Mencari Sembako untuk Acara Buka Puasa Bersama 

- Mengirimkan Proposal, Marketing PIK Layout & 

Exhibitor Form Registration 

  - Menyiapkan Sembako, Sumbangan, Sedekah untuk Acara 

Buka Puasa Bersama 

- Mencari icebreaker Acara Buka Puasa Bersama 

- Follow-up Pihak Panti Asuhan Annajah 

- Eksekusi Acara Buka Puasa Bersama & Menjadi PIC 

4 - Evaluasi Acara Buka Puasa Bersama 

- Menyiapkan Konten About Us & Information Martial Arts 

Expo 

- Follow-up vendor Food and Beverages Martial Arts Expo 

5 - Posting Giveaway di Akun Instagram MSW Global  

7 - Mencari Talent Untuk Teaser WEEI 2015 

9 - Melakukan Riset Target Acara Indian Edufair 

- Menyebarkan Undangan Teacher Gathering 

- Follow-up Peserta Teacher Gathering 

11 - Translate Konten Website 

Aktivitas media relations..., Fillycia, FIKOM UMN, 2016



	 17	

Media Relations 

5 - Menyiapkan Parzel  

- Silahturami Dengan Media 

6 - Merapikan Media Database 

- Menghubungi Media  

- Mengirimkan Proposal WEEI 2015 

- Mengirimkan Penawaran Media Partnership 

7 - Update Media Database 

- Menghubungi Media 

- Mengirimkan Proposal WEEI 2015 

- Memberikan Penawaran Media Partnership 

8 - Update Media Database 

- Menghubungi Media 

- Mengirimkan Proposal WEEI 2015 

- Memberikan Penawaran Media Partnership 

9 - Menghubungi Media 

- Menyiapkan Press Release 

- Memberikan Penawaran Media Partnership 

10 - Penandatanganan MOU 

- Follow-up Media Partnership 

- Menghubungi Media Perihal Logo 

11 - Penandatanganan MOU 

- Follow-up Media Partner 

- Menghubungi Media Perihal Logo 

12 - Mengirimkan press release 

- Follow-up Media Partner 

- Menghubungi Media Perihal Logo 

- Membuat Database Media Partnership 

 
Tabel 3.1 Timeline Aktivitas Kerja Magang Mahasiswa 

	
 

 

Aktivitas media relations..., Fillycia, FIKOM UMN, 2016



	 18	

3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

      Dalam pelaksanaan praktik kerja magang, penulis ditempatkan di divisi media 

relations dibawah naungan Marketing Manager, hanya saja setiap kegiatan media 

relations yang dilakukan, Monica Messi tidak memiliki wewenang apapun. Hanya 

saja setiap kegiatan yang dilakukan oleh divisi media relations dikomunikasi 

kepada Marketing Manager untuk disampaikan ke Managing Director dan 

Operation Director. Meskipun kedudukan penulis sebagai intern yang berada di 

bawah divisi media relations, penulis pada praktiknya juga dilibatkan pada 

kegiatan yang dilakukan oleh divisi marketing communications.  

         

3.3.1 Media Relations 

 Menurut Cutlip dan Center yang dikutip dalam Bajari (2014, h.15), media 

relations merupakan “good media relationship are earned trough honest helpful 

news service provided in an atmosphere of mutual respect and condor.” 

Hubungan yang baik dengan media dapat dicapai melalui kejujuran serta 

layanan media yang sangat membantu dan dibangun secara baik dengan 

menghormati satu dengan yang lainnya. Adapun target kegiatan media relations 

ialah pencapaian publikasi atau penyiaran maksimal atas informasi organisasi 

Frank Jefkins (2000 dikutip dalam Wardhani, 2008, h.9).  

 Oleh karena itu, untuk menyukseskan kembali kegiatan World Education 

Expo Indonesia untuk mendapatkan banyak publisitas maupun pemberitaan, 

maka divisi media relations melakukan beberapa kegiatan seperti: silahturami 

dengan media, press release, database media, dan media partnership. 

1. Menjalin Hubungan Baik Dengan Media 

 Bertepatan dengan lebaran, penulis beserta dengan divisi media relations 

melakukan kunjungan ke kantor media, di mana tidak sebatas media yang akan 

disasar untuk diajak kerja sama melainkan media yang pernah diajak kerja sama 

pun didatangi.  Kegiatan tersebut dilakukan oleh divisi media relations guna untuk 

menjalin hubungan yang baik dengan mereka serta menghormati staff media yang 

merayakan lebaran.  

 Kegiatan bersilahturami sangat penting untuk dilakukan, di mana hal 

tersebut dapat bermanfaat bagi praktisi PR agar lebih akrab serta mengenal 
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pribadi satu dengan yang lain. Menurut Iriantara (2012, h.83), hubungan baik 

dengan media tidak bisa diabaikan karena merekalah yang akan menentukan 

pemberitaan tersebut sehingga, menjalin maupun mengelola hubungan yang baik 

dengan media serta wartawan, sangat penting untuk dilakukan oleh setiap 

organisasi.  

 Tindakan yang dilakukan oleh PT. MSW Global sesuai dengan pernyataan 

yang dikatakan oleh Yosal Iriantara bahwa menjalin hubungan baik dengan media 

tersebut perlu dilakukan dan tidak bisa dipandangn sebelah mata oleh setiap 

organisasi.  

2. Membuat Database Media  

 Saat praktik kerja magang, penulis mendapatkan penugasan untuk 

membuat database media yang dianggap sangat penting untuk dilakukan bagi 

MSW Global, di mana hal tersebut dijadikan sebagai pedoman untuk 

memudahkan dalam menentukan media yang tepat dan sesuai untuk diajak kerja 

sama. Database media yang ditambahkan oleh penulis adalah database media 

online. Alasan pemilihan media online ialah karena media tersebut bersifat 

fleksibel dan jangkauannya luas.  Adapun database media yang dicantumkan oleh 

penulis selama praktik kerja magang ialah:  

 

 
Tabel 3.2 Database Media 

  

 Menurut Bivins (2008, h.71), database media atau dikenal sebagai media 

list, merupakan sebuah cara yang dilakukan setiap organisasi dengan cara memuat 

informasi secara terperinci mengenai para media dan perlu diupdated secara 

NO MEDIA NAMA NO. TELEPON EMAIL TIPE 
1. Rimanews 

.com 
Deandra 
Saraswati 

0817-003-6224 relation@rimanews 
.com 

Online 

2. Beritsatu 
.com 

Lita 
 

0857-9734-0988 nurul.lulita@gmail 
.com 

Online 

3. Republika 
.com 

Rizka 
Vardya 
 

0896-3395-1746 
 

vardya@rol.republi
ka.co.id 
 

Online 

4. Okezone 
.com 

Margaret 
Puspitarini 
 

0821-2561-0470 
 

margaret.puspitarin
i@okezone.com 
 

Online 
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berkala. Hal yang dibutuhkan dalam membuat database media ialah nama media, 

reporter, alamat/email, nomor handphone, dan informasi lainnya yang dibutuhkan 

organisasi.  

 Cara pembuatan database media yang dilakukan oleh PT. MSW Global 

telah sesuai dengan kaidah-kaidah pembuatan media list, di mana database yang 

dimasukkan terdiri dari kolom nomor, media, nama, nomor telepon, email dan 

lokasi. Setelah informasi terkumpul, penulis akan mengemas ke dalam program 

Microsoft Excel sehingga dapat dipahami secara baik.  

3. Membuat Press Release 

 Selama praktik kerja magang berlangsung, penulis diberi penugasan untuk 

membuat siaran pers WEEI 2015, di mana menurut MSW Global hal tersebut 

penting dilakukan agar pemberitaan yang dibuat oleh media dapat sesuai dengan 

tujuan yang kita inginkan. Adapun beberapa hal yang diperhatikan oleh penulis 

untuk membuat rilis, yaitu: rilis harus singkat, padat, jelas namun sederhana. 

 Singkat tidak berarti tidak lengkap, hanya saja informasi yang disisipkan 

tidak bertele-tele sehingga saat dipadatkan secara piramida terbalik (umum-

khusus), pembaca dapat langsung menangkap maksud pesan yang disampaikan 

oleh penulis. Selain itu, informasi yang dicantumkan penulis ke dalam rilis juga 

menjawab aspek 5W+1H (what, where, why, when, who dan how), agar pesan 

yang diterima pun jelas serta lengkap, sehingga dapat dimengerti dengan mudah.  

Menurut Kriyantono (2012, h.98-99), memaparkan bahwa terdapat 2 

pengkategorisasian produk-produk tulisan berdasarkan jenis informasinya, yaitu: 

(1) informasi yang dapat dikontrol dan informasi yang tidak dapat dikontrol. 

Salah satu informasi yang tidak dapat dikontrol tersebut, ialah siaran pers (press 

release). Berikut susunan berita jurnalistik menurut Andi Basso Mappatoto 

dikutip dalam Wardhani (2008, h.91) dengan mengikuti struktur segi tiga atau 

piramida terbalik :  
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Gambar 3.1 Susunan Berita Jurnalistik 
Sumber: Diah Wardhani (2008, h.91) 

 
 

• Judul, memiliki fungsi sebagai etalase berita, di mana sebaiknya bahasa 

yang digunakan secara jelas dan tidak menimbulkan pengertian ganda. 

• Baris tanggal, memiliki fungsi untuk menunjukkan tempat berita dibuat 

dan tempat pencantuman tanggal pembuatan berita. Dengan posisi sejajar, 

terdapat credit-line yang berfungsi untuk menunjukkan nama media. 

• Teras/Lead/Intro, pada alinea pertama dari berita dinamakan pusat 

perhatian maksimal atau teras, atau lead, atau intro yang dapat digunakan 

sebagai judul berita. Isi teras terdiri dari jawaban 5W+1H.  

 Melihat kaidah penyusunan menurut Andi Basso Mappatoto, penulisan 

rilis yang dibuat telah sesuai, di mana informasi tersebut memasukkan unsur 

5W+1H. Selain itu, rilis yang dibuat juga menggunakan judul yang menarik bagi 

media dan informasi yang dikemas secara singkat, padat, dan jelas melalui 

pengemasan pesan yang dilakukan secara piramida terbaik.  
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4. Mengirimkan Proposal dan Penawaran ke Media 

 Bagi MSW Global, bekerja sama dengan media sangat perlu diperhatikan, 

di mana melalui media partnership, mereka dapat mengurangi biaya untuk 

publikasi serta kredibelitas pesan yang didapat dari pemberitaan pun lebih terjaga. 

Sebelum mengirimkan undangan kepada media, penulis menjadikan database 

media yang telah dibuat sebelumnya sebagai pedoman penulis untuk menentukan 

media yang cocok dan mungkin dapat diajak kerja sama.  

 Pada umumnya, penulis akan menghubungi kantor media terlebih dahulu 

dan biasanya diarahkan langsung ke divisi marketing communications. Dilanjuti 

penjelasan singkat mengenai maksud dan tujuan, barulah penulis akan diberikan 

email untuk dikirimi proposal beserta dengan penawaran media partnership 

kepada mereka.  

 Setelah pengiriman dilakukan, penulis menghubungi kembali pihak 

bersangkutan untuk memastikan bahwa email yang dikirim telah diterima oleh 

mereka. Media yang diajak kerja sama oleh penulis beragam dan tidak 

terspesifikasi pada jenis media tertentu saja. Tindakan tersebut dilandasi dengan 

keperluan MSW Global yang mengharuskan mencari media partner sebanyak-

banyaknya untuk mendapatkan publisitas secara cuma-cuma.      

 Diah Wardhani (2008, h.33) mengatakan bahwa pemilihan media yang 

efektif menjadi sangat perlu untuk dilakukan agar publisitas yang didapatkan pun 

maksimal. Kegiatan mapping media ini dilakukan dengan cara menyesuaikan 

media dengan target khalayak yang dituju.  

 Jika dikaitkan dengan konsep di atas maka tuntutan yang berlaku di MSW 

Global tidak sesuai, di mana menurut Wardhani mapping media tidak dapat 

dilakukan secara sembarang dan perlu menyesuaikan dengan target khalayak yang 

dituju sedangkan MSW Global, tidak memerhatikan hal tersebut, sehingga 

melihat dari jumlah media partner dari tahun sebelumnya terjadi penurunan.  

5. Membuat Kesepakatan Media Partnership 

 Untuk mencapai kesepakatan yang sah, penulis mengirimkan MOU yang 

berisikan mengenai perjanjian media partnership beserta dengan informasi 

mengenai hak yang didapat oleh masing-masing pihak dengan adanya perjanjian 

tersebut. Tujuan pembuatan MOU disertai juga dengan materai Rp6000, untuk 
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mengurangi kemungkinan munculnya pembatalan kerja sama secara mendadak, 

dan tindakan merugikan lainnya yang dapat membahayakan MSW Global.  

 Oleh karena itu, penulis akan mengirimkan MOU kepada media untuk 

ditandatangani. Barulah proses tersebut dilanjutkan dengan penandatanganan oleh 

pembimbing lapangan beserta dengan cap MSW Global. Usai semua dilakukan, 

penulis akan mengirimkan kembali kepada pihak media, dan mereka akan 

mengirimkan logo untuk dicantumkan pada promotional tools.   

6. Follow-up Media Partner 

 Aktivitas lainnya yang dikerjakan oleh penulis adalah, follow-up media 

partner, di mana kegiatan ini dilakukan untuk memastikan media partner yang 

akan hadir pada hari berlangsungnya event World Education Expo Indonesia 

2015. Follow-up yang dilakukan biasanya berdasarkan undangan yang diberikan 3 

hari sebelum menjelang eksekusi acara tersebut. Namun, penulis tidak menangani 

pengiriman undangan tersebut dan berfokus pada melakukan follow-up saja. 

Penulis akan menghubungi kembali media partner dan jika media menyatakan 

hadir, penulis akan mengirimkan press release ke email untuk ditinjau oleh 

mereka. 

 Memberikan undangan ke media untuk hadir pada acara yang 

dilaksanakan oleh organisasi merupakan salah satu kegiatan media relations yang 

sangat penting untuk dilakukan, di mana melalui media events ini memberikan 

peluang bagi organisasi tersebut untuk mendapatkan pemberitaan. Lesly (1991 

dikutip dalam Darmastuti, 2012, h.52) menekankan bahwa setiap kegiatan media 

relations yang dilakukan, memiliki orientasi langsung terhadap publisitas. Hanya 

saja untuk sukses dalam melakukan media events ini, organisasi tersebut perlu 

aktif melakukan follow-up (Darmastuti, 2012, h.182).  

 Melihat konsep yang dikatakan oleh Rini Darmastuti, MSW Global telah 

melakukan media events dengan baik. Menghubungi kembali media yang 

diundang untuk memastikan kehadiran mereka, sangat sesuai dengan langkah-

langkah yang harus dilakukan saat melakukan media events.  

7. Database Media Partnership 

 Setelah mencapai kesepakatan kerja sama dengan media, dilanjuti dengan 

membuat media partnership list. Tindakan ini dilakukan berkala oleh MSW 
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Global, agar memudahkan mereka untuk memeriksa serta memastikan bahwa 

tidak adanya kesalahan maupun kecurangan yang dilakukan oleh media partner. 

Selain itu, media partnership list ini juga berguna untuk pedoman mereka ketika 

akan mengajukan kerja sama kembali dengan pihak media. Hal yang tercantum di 

dalamnya, diantaranya nama, jenis media, keuntungan yang diterima melalui kerja 

sama tersebut dan lokasi media.   

 Berikut beberapa media yang telah sepakat menjalin kerjasama dengan PT. 

MSW Global dalam event World Education Expo Indonesia 2015:  

No. Nama Media Jenis 
Media 

Benefit yang diterima Lokasi 

1. Event Jakarta Online • 30 post highlight 

website 

• 50 tweet 

(eventjakarta.com) 

• 30 post Facebook page 

• 2 post Instagram 

• 2 post Line Official 

Jakarta 

2. Hardrock Bali Radio • 15X Spot RT (Reguler 

Time) Periode 10-16 

Oktober 2015 

• 15X Spot PT (Prime 

Time) Periode 10-16 

Oktober 2015 

• 1X Phone Interview 

dengan durasi 5 menit 

pada 17 Oktober 2015 

• 1X Spot Produksi durasi 

60 detik tanpa 

penyebutan sponsor 

acara 

Denpasar 

3. M Radio Radio • Mempublikasikan event 

World Education Expo 

Surabaya 
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Indonesia 2015 melalui 

M Radio sebanyak 3x 

per hari selama 1 

minggu terhitung dari 

06 Oktober – 14 

Oktober 2015 (pre-

event) 

• Menyediakan Phone 

Interview/ Live report 

event pada 14 Oktober 

2015 

4. PT Menara Tinggar Radio • Mempublikasikan acara 

melalui akun Twitter 

Menara FM terhitung 

pertanggal 09-17 

Oktober 2015 

• Memasang poster di 

website Menara FM 

terhitung pertanggal 09-

17 Oktober 2015 

Denpasar 

5. PT Swasembada 
Media Bisnis 

Cetak • Promosi event “World 

Education Expo” di 

sosial media SWA (FB 

& Twitter) dengan 

frekuensi 1x dalam 

seminggu dengan kurun 

waktu 1 (satu) bulan 

2015 

• Memberikan space 

event review 1 3 

halaman 

Jakarta 
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6. Rimanews Online • Penempatan logo 

Rimanews pada setiap 

media promosi World 

Education Expo 

Indonesia 2015 dengan 

ukuran tertentu; 

• Pemutaran jingle/ad 

Perusahaan/Media pada 

saat acara berlangsung; 

• Penyebutan Rimanews 

di setiap media promosi 

dan pada saat acara 

berlangsung (main 

event); 

• Penyebutan nama 

Rimanews pada media 

sosial  

Jakarta 

7. Seputar Kampus Online • Pemasangan Logo 

World Education Expo 

Indonesia 2015 pada 

website 

seputarkampus.com 

• Memberikan halaman 

liputan event di website 

seputarkampus.com 

• Pemasangan Banner 

website serta Eflyer 

terhitung dari 05 - 11 

Oktober 2015 

• Promo Media Sosial, 

Facebook, Twitter dari 

Jakarta 
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Tabel 3.3 Media Partner World Education Expo Indonesia 2015 

 
 

3.3.8 Tugas Lain di Luar Ruang Lingkup Media Relations 

 Pada awal praktik kerja magang, penulis diberikan penugasan pada divisi 

marketing communications, di mana aktivitas yang dilakukan befokus pada 

event. Adapun perincian aktivitas tersebut, diantaranya: 

 Event buka puasa bersama dengan panti asuhan Annajah. Acara ini 

diadakan oleh MSW Global menjelang hari lebaran, di mana tim markom 

mengadakan event tersebut bertujuan untuk menghormati kaum muslim yang 

menjalankan ibadah puasa. Selain itu, acara ini dilakukan oleh MSW Global 

tiap tahunnya karena berdasarkan kesadaran mereka untuk saling berbagi 

dengan yang lain.   

 Penulis terlibat dari pre-event hingga post-event, di mana penulis 

diberikan penugasan untuk mencari panti asuhan yang bersedia untuk diajak 

buka puasa bersama. Diawali kegiatan pre-event yang dilakukan oleh penulis 

dengan mencari (browsing) di internet mengenai panti asuhan serta lokasinya 

dan dilanjuti dengan menelpon pihak untuk menjelaskan maksud dan tujuan 

MSW Global.  

 Setelah disetujui, penulis ditemani dengan salah satu tim marketing 

mendatangi lokasi dan bertemu dengan bagian kepala pengurus panti asuhan 

untuk menjelaskan. Dikarenakan keterbatasan waktu yang ada, maka pada 

saat itu juga langsung terbentuknya sebuah kesepakatan. Beberapa hal yang 

diberikan oleh MSW Global, diantaranya pakaian layak pakai, sembako 

(beras, minyak, snack), makan malam beserta tajil, sedekah bagi anak panti 

asuhan dan yayasan. Sedangkan dari pihak panti asuhan, mereka akan 

memberikan persembahan musik tradisional dan mengaji.  

 Saat pelaksaan event tersebut, penulis terlibat sebagai PIC yang bertugas 

untuk mengatur rangkaian kegiatan yang ada agar sesuai dengan rundown 

Seputar Kampus 

terhitung dari 05 – 11 

Oktober 2015 
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acara yang telah dibuat penulis sebelumnya. Dimulai dengan membuka acara 

melalui icebreaker serta games, hingga mengatur anak-anak yang akan 

perform, Setelah usai acara buka puasa bersama terlaksana, diakhiri dengan 

foto bersama dengan anak-anak panti asuhan, pemberian sedekah kepada 

mereka. Usai sudah semua rangkaian acara pada hari itu, penulis bersama 

dengan staff lainnya melakukan evaluasi bersama untuk menilai kesuksesan 

event yang diadakan.  

 Event Martial Arts Expo. Aktivitas pertama yang dilakukan oleh penulis 

menjelang event tersebut adalah mencari sponsor dan vendor F&B melalui 

pencarian informasi (browsing) seputar martial arts courses yang kira-kira 

memungkinkan untuk diajak kerja sama. Sedangkan vendor F&B, penulis 

mencari lewat akun Instagram food bazaar seperti @hype.id, @bazaaraddict, 

@infobazaar dan akun Instagram lainnya. Hal tersebut dilakukan guna 

menemukan list nama vendor F&B yang memungkinkan untuk diajak kerja 

sama. Dimulai dengan mengumpulkan list vendor F&B, mengirimkan 

proposal, marketing PIK layout, beserta dengan exhibitor form registration. 

Adapun 2 vendor F&B yang berhasil diajak kerja sama dengan penulis, 

diantaranya: pastel panggang berkat dan niu_nai tea.  

 Tahap awal yang dilakukan oleh penulis ialah mengirimkan proposal 

kepada vendor F&B. Tiga hari kemudian setelah itu, penulis akan melakukan 

follow-up kepada mereka untuk menanyakan kesediaannya untuk membuka 

booth di expo Martial Arts. Setelah vendor tersebut memutuskan untuk 

bekerja sama, selanjutnya penulis akan mengirimkan marketing PIK layout 

dan exhibitor form registration yang akan diisi oleh mereka.  

 Fungsi marketing PIK layout adalah untuk menginformasikan kepada 

vendor terkait dengan letak booth serta area expo. Nomor booth pun akan 

dipilih sesuai dengan nomor-nomor yang tercantum pada layout tersebut. 

Usai mengisi form registrasi serta pembayaran, penulis meminta mereka 

untuk mengirimkan logo untuk dicantumkan pada Instagram MSW Global. 

Tiga hari menjelang event expo Martial Arts, penulis melakukan follow-up 

kepada vendor yang berpartispasi untuk memastikan kehadiran mereka pada 

saat technical meeting. 

Aktivitas media relations..., Fillycia, FIKOM UMN, 2016



	 29	

      Event management merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk 

mengumpulkan orang dengan suatu tujuan dan di lokasi tertentu (Raj, dkk., 

2013, h.5). Kegiatan yang diadakan tidak hanya ditujukan sebatas pada 

sasaran eksternal melainkan juga internal. Adapun tujuan dengan 

mengadakan event tersebut ialah branding company kepada publik, sehingga 

melalui event, perusahaan dapat menarik perhatian mengenai produk, service 

maupun kegiatan baru yang diadakan oleh perusahaan (Bajari, 2014, h.31). 

 Dalam penyelanggaran sebuah event, kegiatan tersebut dapat 

diklasifikasikan berdasarkan ukuran yang terbagi menjadi dua yaitu, small 

event dan massive event. Setiap event yang diadakan pasti memiliki tujuan, di 

mana ukuran event tersebut berdampak pula pada banyaknya tujuan yang 

ingin dicapai melalui penyelenggaraan event tersebut. Semakin kecil event 

yang diadakan, tujuan serta stakeholders yang ada juga tidak begitu banyak, 

berbeda jika dibandingkan dengan massive event (Raj, dkk., 2013, h.7). 

 Praktik event management yang dijalankan oleh PT. MSW Global jika 

dikaitkan dengan konsep di atas, termasuk skala small event. Meskipun telah 

sesuai dengan konsep di atas juga bahwa kegiatan seperti “Acara Buka Puasa 

Bersama” dan “Martial Arts Expo” yang dijalankan mereka sebagai sarana 

untuk branding, namun sebenarnya kurang sesuai dengan brand image yang 

dimiliki oleh MSW Global sebagai PR dan Marketing Company yang 

bergerak dalam bidang pendidikan, sehingga kedua kegiatan di atas tidak 

memberikan efek apapun terhadap brand image dari MSW Global.   

  

3.4 Kendala 

 Selama praktik kerja magang, penulis sempat mengalami kendala, di mana 

kendala yang dihadapkan oleh penulis adalah adanya perbedaan cara dalam 

pembuatan press release. Penulisan press release yang diterapkan oleh MSW 

Global sangat berbeda dengan pengetahuan yang penulis dapatkan ketika 

menempuh mata kuliah media relations.  

 Standart penulisan siaran pers MSW Global tidak menggunakan judul, 

sub-heading dan juga contact person. Padahal ketiga hal tersebut merupakan 

hal utama yang perlu dicantumkan karena media menilai kelayakan berita 
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tersebut berdasarkan judul dan sub-heading. Sedangkan contact person sangat 

penting untuk dicantumkan agar media mudah menghubungi pihak MSW 

Global perihal menanyakan mengenai isi siaran pers maupun lainnya.  

 Kendala lainnya yang ditemukan bahwa MSW Global hanya berpaku pada 

standart yang lama sehingga saat membuat press release, penulis tidak diberi 

kesempatan untuk berpendapat mengenai format penulisan.  

 

3.5 Solusi atas Kendala yang Dihadapi 

 Jika adanya perbedaan cara penulisan press release, hal yang dapat 

dilakukan oleh MSW Global ialah dengan memberikan standart penulisan 

yang kerap kali digunakan saat penulisan press release. Selain itu, MSW 

Global perlu melakukan evaluasi terhadap keefektifan rilis yang mereka 

gunakan sebagai standart karena dari tahun sebelumnya, telah terjadi 

beberapa penurunan media partner.  
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