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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

Di GolinHarris Indonesia, penulis bekerja sebagai intern yang bertugas 

membantu pekerjaan konsultan setiap harinya. Namun, pada dasarnya setiap 

intern memiliki satu tugas khusus yang hanya dilakukan oleh para intern, yaitu 

media monitoring. Media monitoring dilakukan setiap pagi tepat setelah 

kumpulan media (koran) tiba di kantor. Sedangkan tugas lainnya adalah 

membantu menangani klien yang dilakukan secara team work dengan beberapa 

konsultan yang ada. 

Selama praktek kerja magang, penulis dibawah pimpinan Urie Simanjuntak 

selaku senior associate, Sonnya Floriesta dan Patrisia C. Wikan sebagai associate, 

serta Helina Wulandari selaku office manager yang melakukan pembagian klien 

kepada peserta magang sesuai dengan minat dan kemampuan peserta magang itu 

sendiri. 

Selama tiga bulan menjalani praktek kerja magang, penulis berkesempatan 

membantu dalam menangani PT Mazda Motor Indonesia (MMI) dan PT XL 

Axiata (XL). Dalam menjalankan tugas, penulis berkoordinasi dan melaporkan 

hasil pekerjaan penulis kepada setiap konsultan yang menangani klien-klien 

tersebut. Hal terkait Mazda dilaporkan kepada Sonnya Floriesta dan Patrisia C. 

Wikan dan hal terkait XL dilaporkan kepada Shima Parawathy, Hanna Siregar,  

Margaretha Novianty dan Sinta Setyaningsih. Penulis memiliki porsi kerja yang 

lebih dominan pada tim MMI di mana selama bekerja penulis membantu tim MMI 

dalam pengelolaan event, mulai dari pre-event, saat event berlangsung, hingga 

post-event. 

Dalam pelaksanaan tugas selama magang, penulis mengerjakan tugas 

berdasarkan arahan dari associate. Associate berinteraksi langsung dengan penulis 

untuk memberikan arahan/tugas. Dalam pengerjaan media monitoring, penulis 

harus mampu menyelesaikan pembuatan resume yang merupakan bagian dari 

laporan media monitoring tersebut dan mengirimkan laporan media monitoring 
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kepada associate sebelum pukul 11:00. Laporan tersebut dibuat dan dikirimkan 

dalam bentuk email.  

Sedangkan untuk Media Coverage, yang merupakan bagian dari laporan 

pertanggungjawaban atas sebuah event, setiap harinya berita tentang event yang 

telah dilangsungkan klien harus di-update, untuk mengetahui seberapa besar 

pemberitaan dan nilai berita yang dihasilkan. Tenggat waktu yang diberikan setiap 

harinya adalah pukul 14:00. Hasil update media coverage tersebut akan disimpan 

dalam share folder yang terhubung di tiap komputer pekerja di GolinHarris 

Indonesia dan dibuat keterangan per tanggal, misalnya: Media Coverage Grand 

Launching Mazda 2 (as of 15 May 2014). Setelah disimpan dalam share folder, 

maka penulis melaporkannya pada associate. Hasil update media coverage ini 

akan diperiksa oleh para associate dan senior associate lalu dikirimkan kepada 

klien. 

 

3.2 Tugas yang Dilakukan 

Pada saat bekerja magang di GolinHarris Indonesia, terdapat berbagai tugas 

yang diberikan oleh pembimbing lapangan (Senior Associate), Associate, Account 

Manager serta Office Manager. Tugas-tugas tersebut antara lain: 

1. Media Monitoring 

 Media monitoring dilakukan setiap pagi mulai pukul 07.00 di mana pada 

saat itu koran-koran dan majalah tiba di kantor. Penulis mendapat bagian 

membaca koran second tier. Media-media tersebut akan dibaca oleh penulis 

dan rekan-rekan penulis sesama internee untuk dipilih, digandakan dan 

kemudian diberikan kode. Setelah itu penulis membuat resume yang nantinya 

akan diperiksa oleh associate dan dikirimkan ke klien. Resume berupa 

rangkuman/ inti/pokok informasi dari berita yang telah terkategori 

sebelumnya. Kegiatan media monitoring berlangsung) hingga pukul 10:30.  

 

2. Event Management 

Mazda Motor Indonesia (MMI) adalah klien utama yang penulis tangani. 

Dalam setiap event yang dilaksanakan oleh MMI, penulis berperan mulai dari 

persiapan, pelaksanaan event hingga evaluasi. Hal-hal yang dilakukan antara 
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lain, mencari kontak media, mengirimkan undangan, follow up dan 

konfirmasi undangan, mempersiapkan media kit, menjadi PIC media 

registration, dan mengevaluasi dengan membuat media coverage dan 

menghitung PR Value. 

 

Tabel 1. 

Pekerjaan yang Dilakukan Selama Magang  

 

Minggu 

Ke- 
Jenis Pekerjaan yang dilakukan Mahasiswa 

1 

 Membaca koran second tier 

 Media Monitoring  Mengategorikan berita berdasarkan klien 

 Summary berita yang dibutuhkan XL 

 Meng-update Media Coverage Pembukaan Part Distribution 

Center (PDC) Mazda, kliping berita dan menghitung PR Value 

 Mengirimkan hasil media monitoring dan media coverage ke 

associate 

2 

 Membaca koran second tier 

 Media Monitoring  Mengategorikan berita berdasarkan klien 

 Summary berita yang dibutuhkan XL 

 Meng-update Media Coverage Pembukaan Part Distribution 

Center (PDC) Mazda, kliping berita dan menghitung PR Value 

 Mengirimkan hasil media monitoring dan media coverage ke 

associate 

 Meng-update media list Mazda 

3 

 Membaca koran second tier 

 Media Monitoring  Mengategorikan berita berdasarkan klien 

 Summary berita yang dibutuhkan XL 

 Meng-update Media Coverage Pembukaan Part Distribution 

Center (PDC) Mazda, kliping berita dan menghitung PR Value 

 Mempersiapkan Media List untuk Grand Opening Showroom 
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Mazda Adityawarman (Alamat Media, Telp, Fax, Email) 

 Mengirimkan undangan Grand Opening Showroom Mazda 

Adityawarman melalui fax  

 Follow up media yang diundang untuk Grand Opening Showroom 

Mazda Adityawarman 

 Mengirimkan hasil media monitoring, follow up dan media 

coverage ke associate 

 Meng-update media list Mazda 

4 

 Membaca koran second tier 

 Media Monitoring  Mengategorikan berita berdasarkan klien 

 Summary berita yang dibutuhkan XL 

 Meng-update Media Coverage Pembukaan Part Distribution 

Center (PDC) Mazda, kliping berita dan menghitung PR Value 

 Membuat Media Coverage Grand Opening Showroom Mazda 

Adityawarman 

 Mempersiapkan Media List untuk Grand Opening Showroom 

Mazda MT Haryono (Alamat Media, Telp, Fax, Email) 

 Mengirimkan undangan Grand Opening Showroom Mazda MT 

Haryono melalui fax 

 Follow up media yang diundang untuk Grand Opening Showroom 

Mazda MT Haryono 

 Mengirimkan hasil media monitoring, follow up dan media 

coverage ke associate 

 Meng-update media list Mazda 

5 

 Membaca koran second tier 

 Media Monitoring  Mengategorikan berita berdasarkan klien 

 Summary berita yang dibutuhkan XL 

 Meng-update Media Coverage Pembukaan Part Distribution 

Center (PDC) Mazda, kliping berita dan menghitung PR Value 

 Meng-update Media Coverage Grand Opening Showroom Mazda 

Adityawarman 
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 Follow up media yang diundang untuk Grand Opening Showroom 

Mazda MT Haryono 

 Mempersiapkan Perlengkapan yang dibutuhkan untuk 

dokumentasi Grand Opening Showroom Mazda MT Haryono 

(Media Attendance List, Fotokopi Press Release, ATK, Recorder, 

Camera) 

 Sebagai Usher Media pada Grand Opening Showroom Mazda MT 

Haryono Tanggal 16 April 2014 

 Membuat Post Event Report untuk Grand Opening Showroom 

Mazda MT Haryono (Media Attendance List, Media Coverage¸ 

Journalist Testimonial¸PR Value) 

 Membuat Media Coverage Dealer Exellence Award, kliping berita 

dan menghitung PR Value  

 Membuat Media Coverage Great Mazdavaganza, kliping berita 

dan menghitung PR Value  

 Mengirimkan hasil media monitoring, follow up dan media 

coverage ke associate 

 Meng-update media list Mazda 

6 

 Membaca koran second tier 

 Media Monitoring  Mengategorikan berita berdasarkan klien 

 Summary berita yang dibutuhkan XL 

 Meng-update Media Coverage Pembukaan Part Distribution 

Center (PDC) Mazda, kliping berita dan menghitung PR Value 

 Meng-update Media Coverage Dealer Exellence Award, kliping 

berita dan menghitung PR Value  

 Meng-update Media Coverage Great Mazdavaganza, kliping 

berita dan menghitung PR Value  

 Meng-update Media Coverage Grand Opening Showroom Mazda 

MT Haryono, kliping berita dan menghitung PR Value 

 Mempersiapkan Media List untuk Launching #BeAlive Campaign 

(Alamat Media, Telp, Fax, Email) 
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 Membantu Mempersiapkan Teaser Launching #BeAlive 

Campaign 

 Mengirimkan undangan Launching #BeAlive Campaign melalui 

fax  

 Follow up media yang diundang untuk Launching #BeAlive 

Campaign  

 Mengirimkan hasil media monitoring, follow up dan media 

coverage ke associate 

 Meng-update media list Mazda 

7 

 Membaca koran second tier 

 Media Monitoring  Mengategorikan berita berdasarkan klien 

 Summary berita yang dibutuhkan XL 

 Meng-update Media Coverage Pembukaan Part Distribution 

Center (PDC) Mazda, kliping berita dan menghitung PR Value 

 Meng-update Media Coverage Dealer Exellence Award, kliping 

berita dan menghitung PR Value  

 Meng-update Media Coverage Great Mazdavaganza, kliping 

berita dan menghitung PR Value  

 Meng-update Media Coverage Grand Opening Showroom Mazda 

MT Haryono, kliping berita dan menghitung PR Value 

 Mempersiapkan Perlengkapan yang dibutuhkan untuk 

dokumentasi Launching #BeAlive Campaign (Media Attendance 

List, Fotokopi Press Release, ATK, Recorder, Camera) 

 Sebagai Usher Media pada Launching #BeAlive Campaign 

Tanggal 28 April 2014 

 Membuat Post Event Report untuk Launching #BeAlive 

Campaign (Media Attendance List, Media Coverage¸ Journalist 

Testimonial, PR Value) 

 Mengirimkan hasil media monitoring dan media coverage ke 

associate 

 Meng-update media list Mazda 
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8 

 Membaca koran second tier 

 Media Monitoring  Mengategorikan berita berdasarkan klien 

 Summary berita yang dibutuhkan XL 

 Meng-update Media Coverage Pembukaan Part Distribution 

Center (PDC) Mazda, kliping berita dan menghitung PR Value 

 Meng-update Media Coverage Grand Opening Showroom Mazda 

MT Haryono, kliping berita dan menghitung PR Value 

 Meng-update Media Coverage Launching #BeAlive Campaign, 

kliping berita dan menghitung PR Value  

 Meng-update Media Coverage Dealer Exellence Award, kliping 

berita dan menghitung PR Value  

 Meng-update Media Coverage Great Mazdavaganza, kliping 

berita dan menghitung PR Value  

 Mengirimkan undangan Grand Opening Showroom Mazda 

Cikarang melalui fax  

 Follow up media yang diundang untuk Grand Opening Showroom 

Mazda Cikarang  

 Mengirimkan hasil media monitoring, follow up dan media 

coverage ke associate 

 Meng-update media list Mazda 

9 

 Membaca koran second tier 

 Media Monitoring  Mengategorikan berita berdasarkan klien 

 Summary berita yang dibutuhkan XL 

 Meng-update Media Coverage Pembukaan Part Distribution 

Center (PDC) Mazda, kliping berita dan menghitung PR Value 

 Meng-update Media Coverage Grand Opening Showroom Mazda 

MT Haryono, kliping berita dan menghitung PR Value 

 Meng-update Media Coverage Launching #BeAlive Campaign, 

kliping berita dan menghitung PR Value  

 Follow up media yang diundang untuk Grand Opening Showroom 

Mazda Cikarang  
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 Mempersiapkan Perlengkapan yang dibutuhkan untuk 

dokumentasi Grand Opening Showroom Mazda Cikarang (Media 

Attendance List, Fotokopi Press Release, ATK, Recorder, 

Camera) 

 Sebagai Usher Media pada Grand Opening Showroom Mazda 

Cikarang Tanggal 14 Mei 2014 

 Membuat Post Event Report untuk Grand Opening Showroom 

Mazda Cikarang (Media Attendance List, Media Coverage¸ 

Journalist Testimonial, PR Value) 

  Mengirimkan hasil media monitoring, follow up dan media 

coverage ke associate 

 Meng-update media list Mazda 

10 

 Membaca koran second tier 

 Media Monitoring  Mengategorikan berita berdasarkan klien 

 Summary berita yang dibutuhkan XL 

 Meng-update Media Coverage Pembukaan Part Distribution 

Center (PDC) Mazda, kliping berita dan menghitung PR Value 

 Meng-update Media Coverage Grand Opening Showroom Mazda 

MT Haryono, kliping berita dan menghitung PR Value 

 Meng-update Media Coverage Launching #BeAlive Campaign, 

kliping berita dan menghitung PR Value  

 Meng-update Media Coverage Grand Opening Showroom Mazda 

Cikarang, kliping berita dan menghitung PR Value  

 Mengirimkan hasil media monitoring dan media coverage ke 

associate 

 Meng-update media list Mazda 

11 

 Membaca koran second tier 

 Media Monitoring  Mengategorikan berita berdasarkan klien 

 Summary berita yang dibutuhkan XL 

 Meng-update Media Coverage Launching #BeAlive Campaign, 

kliping berita dan menghitung PR Value  
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 Meng-update Media Coverage Grand Opening Showroom Mazda 

Cikarang, kliping berita dan menghitung PR Value  

 Meng-update media list Mazda 

 Meng-update media data base 

 Mengirimkan hasil media monitoring dan media coverage ke 

associate 

 Membantu meng-handle media monitoring, weekly report, 

klipping, media coverage dan menghitung PR Value Mondelez 

Indonesia 

12 

 Membaca koran second tier 

 Media Monitoring  Mengategorikan berita berdasarkan klien 

 Summary berita yang dibutuhkan XL 

 Meng-update Media Coverage Launching #BeAlive Campaign, 

kliping berita dan menghitung PR Value  

 Meng-update Media Coverage Grand Opening Showroom Mazda 

Cikarang, kliping berita dan menghitung PR Value  

 Mengirimkan undangan Mazda Be Alive Media Drive melalui fax  

 Follow up media yang diundang untuk Mazda Be Alive Media 

Drive  

 Mengirimkan hasil media monitoring, follow up dan media 

coverage ke associate 

 Meng-update media list Mazda 

 Meng-update media data base 

 Membantu meng-handle media monitoring Mondelez Indonesia 

13 

 Membaca koran second tier 

 Media Monitoring   Mengategorikan berita berdasarkan klien 

 Summary berita yang dibutuhkan XL 

 Summary berita yang dibutuhkan Mazda 

 Meng-update Media Coverage Launching #BeAlive Campaign, 

kliping berita dan menghitung PR Value  

 Follow up media yang diundang untuk Mazda Be Alive Media 
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Drive  

 Mengirimkan hasil media monitoring, follow up dan media 

coverage ke associate 

 Meng-update media list Mazda 

 Meng-update media data base 

 

Dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut, penulis dituntut memiliki 

kemampuan bahasa inggris dengan baik dan benar dikarenakan GolinHarris 

Indonesia sebagai perusahaan multinasional yang segala sesuatunya cenderung 

menggunakan bahasa inggris. Penulis juga diharapkan mampu bekerja cepat dan 

mudah menangkap informasi/tugas yang diberikan. Hal ini disebabkan oleh 

beragam tugas yang terkadang diperintahkan bersamaan. Selain itu juga 

dibutuhkan kemampuan komunikasi interpersonal yang baik, di mana penulis 

seringkali harus berkomunikasi dengan pihak lain seperti dewan redaksi media, 

wartawan, vendor, dan sebagainya.  

 

3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

3.3.1 Proses Pelaksanaan 

       Dalam pelaksanaan kerja magang, penulis dibimbing oleh Patrisia 

Wikan, atau biasa dipanggil Wikan. Wikan menempati posisi Associate 

dalam struktur organisasi GolinHarris Indonesia. Associate setara dengan 

Account Executive (AE). AE atau asisten akun berperan membantu seorang 

account manager, mengunjungi klien, membuat penjelasan, dan menangani 

tindak lanjut detail (Lwin dan Aitchison, 2002: 49). AE diharapkan 

mempelajari bisnis klien secara menyeluruh. Berdasarkan pengamatan 

penulis, associate di GolinHarris Indonesia berperan sesuai dengan teori 

tersebut. Associate bertugas mengunjungi klien, memahami apa yang klien 

inginkan dan memberikan penjelasan sesuai dengan topik saat itu. Misalnya, 

Associate yang menangani Mazda, mereka akan mengunjungi klien saat 

klien ingin mengadakan brainstorming terkait dengan perencanaan 

pengadaan event. Beberapa event yang penulis ikuti selalu diawali dengan 

pertemuan antara associate dengan kliennya. 
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Klien adalah suatu organisasi, perusahaan, individu, atau sekelompok 

individu yang meminta atau yang membutuhkan jasa-jasa profesional di 

bidang kehumasan, baik itu dalam bentuk suatu paket program maupun 

sekedar saran-saran dan kegiatan tertentu yang terbatas, selama periode 

tertentu yang ditetapkan oleh kedua belah pihak (Jefkins, 1992: 36). Dalam 

hal ini, klien merupakan unsur penting dalam proses kerja GolinHarris yakni 

memberikan jasanya sebagai PR Agency. Pada pelaksanaannya, associate 

dan account manager lah yang berhadapan langsung dengan klien. Beberapa 

klien GolinHarris Indonesia antara lain: XL, Mazda Motor Indonesia 

(MMI), Mondelez Indonesia, dan Sangobion Femine. 

Penulis berperan sebagai pekerja magang atau biasa disebut internee. 

Internee bertugas membantu associate dalam menyelesaikan tugas-

tugasnya. Penulis bertugas di tim Mazda Motor Indonesia (MMI) dan XL. 

Pekerjaan utama yang dilakukan oleh penulis adalah Media Monitoring dan 

membantu pelaksanaan Event (Special Event Support): membuat media list, 

mengirimkan undangan, follow up undangan, menyiapkan media kit, 

menjadi PIC media registration, membuat media coverage dan menghitung 

PR Value untuk post event report.  

 

3.3.1.1 Media Monitoring 

       Media monitoring merupakan kegiatan pengguntingan atau 

pemotongan bagian-bagian tertentu dari surat kabar, majalah atau sumber 

yang lain kemudian disusun dalam sistem tertentu dalam suatu bidang. 

Sumber media monitoring bisa didapat dari terbitan berkala seperti: jurnal, 

tabloid, koran, dan majalah. Terbitan berkala berguna sebagai: media 

pengembangan ilmu pengetahuan yang lebih luas dibanding buku, pemberi 

informasi yang lebih cepat, sarana komunikasi dua arah (misalnya melalui 

surat pembaca), sarana penyampaian pikiran-pikiran terbaru yang belum 

tentu terdokumentasi dalam bentuk buku (Ardianto, 2002: 98). 

       Pada dasarnya media monitoring merupakan bentuk kontrol dan 

pengumpulan informasi mengenai tahapan pencapaian tujuan sebuah 

program/kegiatan. Hasil media monitoring biasanya dibuat secara tertulis 
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dengan pelaporan yang formatnya sudah ditentukan. Media monitoring itu 

bisa dilakukan setiap hari, mingguan, atau bulanan. Dengan adanya format 

baku pelaporan itu, maka aspek-aspek yang dilaporkan dalam proses media 

monitoring bisa dilihat perkembangannya dalam upaya pencapaian tujuan 

program (Iriantara, 2008: 62). 

       Dalam pembuatan media monitoring yang harus diperhatikan adalah  

apa tujuan pembuatan media monitoring tersebut, fokus yang akan 

dimonitoring dan sasaran pengguna. Media monitoring sebagai sumber 

informasi bisa dijadikan alternatif pengganti buku untuk pengetahuan. 

       GolinHarris Indonesia sebagai sebuah konsultan PR menawarkan media 

monitoring bagi kliennya. Media monitoring yang dilakukan bertujuan 

untuk mengetahui perkembangan informasi terkait produk/jasa yang 

ditawarkan klien, brand, kompetitor dan sebagainya. Dalam hal ini, penulis 

menangani media monitoring XL. 

 Selain itu, media monitoring juga berguna sebagai sumber informasi 

dalam mengevaluasi kegiatan yang diselenggarakan oleh klien. Seperti 

misalnya MMI yang mengadakan pembukaan diler terbaru di daerah 

tertentu, maka dilakukan media monitoring setelah kegiatan berlangsung, 

guna mengetahui media apa saja yang telah mempublikasikan berita terkait 

kegiatan/event tersebut. Dalam hal ini, penulis berperan mengumpulkan 

berita yang diinginkan oleh klien sesuai dengan petunjuk yang diberikan 

oleh klien melalui para associate.  

 Media-media yang digunakan penulis sebagai sarana mengumpulkan 

informasi adalah media cetak dan media online. Media cetak antara lain 

Koran, Tabloid, dan Majalah. Sedangkan media online terdiri atas beragam 

jenis tergantung jenis bisnis klien dan jenis berita yang dipublikasikan. Hasil 

dari media monitoring dalam bentuk resume dengan format yang telah 

ditentukan dikirimkan kepada associate, sedangkan berita yang telah 

digandakan (difotokopi), disimpan dalam file dan ditandai per-minggunya. 

Setiap hari, penulis melakukan media monitoring. Kegiatan yang dilakukan 

antara lain pembacaan berita dari koran untuk dipisahkan yang dibuat 

summary dan untuk media coverage, membuat summary. Penulis mendapat 
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bagian membaca koran second tier setiap harinya. Perbedaan first tier dan 

second tier terletak pada konten/isi media. Koran first tier bersifat hard news 

dan berisi berita-berita ekonomi seperti Kompas, Kontan, The Jakarta Post, 

Investor Daily, dsb. Sedangkan Koran second tier cenderung berisikan berita 

tentang lifestyle, entertainment, tulisan-tulisan feature dan bersifat soft news. 

Pembagian media dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 2.  

Jenis-Jenis Media yang Digunakan dalam Media Monitoring 

Media Jenis Nama Media 

Koran 

1
st
 tier 

Kompas 

Kontan 

Bisnis Indonesia 

Investor Daily 

The Jakarta Globe 

The Jakarta Post 

Indonesia Finance Today 

2
nd

 tier 

Seputar Indonesia 

Media Indonesia 

Neraca 

Koran Jakarta 

Koran Tempo 

Jurnal Nasional 

Jawa Pos 

Rakyat Merdeka 

Pikiran Rakyat 

Republika 

Harian Pelita 

Warta Kota 

Sinar Harapan 

Majalah Lifestyle 

Elle 

Cosmopolitan 

Esquire 

The Peak 

Golf Asia 

Marie Claire 

Femina 

Pesona 

Cosmetics 

Cita Cinta 

Hello! Indonesia 

Perkawinan 

HighEnd 
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More 

Grazia 

Free! Magazine 

Reader’s Digest 

Intisari 

Automotive 

Ascomaxx 

AutoBild 

Auto Car 

AutoExpert 

Car & Tunning Guide 

Gatra Cars 

Jip 

Mobil Motor 

Motor 

Motor Trend 

Business 

Investor 

Fortune 

Forbes 

Bloomberg Business Week 

Marketing 

Warta Ekonomi 

Tempo 

Sindo 

Gatra 

Parenting 

Parenting 

Ayah Bunda 

Parents 

Teen 

GoGirl! 

Chic 

Cleo 

Cosmogirl 

Gadis 

KawanKu 

Hai 

High End Teen 

Tabloid 
Lifestyle 

Nova 

Bintang 

Automotive Otomotif 

Online 

News 

Kompas.com 

Antaranews.com 

Detik.com 

Vivanews.com 

Okezone.com 

Others 

Mobilmotor.co.id 

Auto-car.co.id 

Oto.co.id 
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       Di hari pertama, penulis diberikan arahan oleh internee sebelumnya 

yang akan penulis gantikan, Ruby. Ruby menjelaskan mengenai siapa klien 

yang akan penulis tangani, yakni XL dan Mazda Motor Indonesia (MMI). 

Dikatakan bahwa XL hanya membutuhkan media monitoring. Sedangkan 

MMI, cenderung lebih banyak melaksanakan event. Setiap pekerjaan terkait 

XL haruslah dikoordinasikan kepada Shima, Novi, Hanna dan Shinta. 

Sedangkan setip pekerjaan terkait MMI, harus dikoordinasikan kepada Uria, 

Wikan dan Sonnya.  

 Penulis berkewajiban untuk mengumpulkan berita-berita dari media 

cetak, baik dari Koran, majalah, tabloid dan dari media online. Isu-isu 

mengenai telekomunikasi, direct mention XL Axiata, kompetitor XL Axiata 

merupakan berita-berita/artikel yang harus penulis kumpulkan sehari-hari. 

Artikel tersebut akan digandakan dengan mesin fotokopi, dibuat seukuran 

kertas A4. Jadi, dibutuhkan kemampuan untuk menempatkan artikel sesuai 

dengan jangkauan mesin fotokopi agar dapat muat sesuai ukuran A4. 

 Setelah hasil fotokopi artikel dikumpulkan, penulis harus 

menerjemahkan artikel tersebut ke dalam bahasa inggris sesuai dengan 

format yang telah ditentukan. Setelah selesai maka hasilnya akan dikirimkan 

kepada para associate yang bertanggung jawab atas XL, yakni Shima, Novi, 

Hanna, dan Shinta. Hasil fotokopi berita tadi kemudian disatukan dalam 

clear holder dan ditandai setiap minggunya. 

Berikut ini sumber berita/media yang digunakan untuk media 

monitoring XL: 

 

Tabel 3. 

List Media XL (cetak dan online) 

Kompas Detik.com 

Bisnis Indonesia Kompas.com 

Investor Daily Antaranews.com 

Jawa Pos Vivanews.com 

 Okezone.com 

 

Peran konsultan pr..., Cicile Giofany Panjaitan, FIKOM UMN, 2014



28 
 

 

3.3.1.2  Press Event 

Banyak perusahaan masa kini yang lebih menginginkan membuat event 

sendiri daripada mensponsori event-event yang sudah ada. Mereka 

menyesuaikan event-event tersebut dengan merek mereka karena dua alasan 

utama. Pertama, perusahaan dapat mengendalikan secara penuh event yang 

diselenggarakannya, sehingga tidak bergantung pada waktu yang dikenakan 

oleh pihak eksternal atau hambatan lainnya dan juga menghilangkan 

masalah kesmrawutan dari banyaknya sponsor yang lain. Selain itu, juga 

sesuai dengan audiens sasaran merek serta memaksimalkan peluang 

meningkatkan citra dan penjualan merek. Alasan kedua adalah adanya 

kesempatan yang baik bahwa suatu event yang dirancang secara khusus 

akan lebih efektif dan lebih murah daripada event yang sudah ada 

sebelumnya (Shimp, 2003: 266).  

 Press event merupakan suatu kegiatan PR yang dirancang untuk 

mencapai tujuan terkait media relations (Iriantara, 2008: 90). Pada 

umumnya, tujuan dari kegiatan media relations selalu dikelompokkan 

menjadi tiga kategori, yaitu: 

1. Meningkatkan kesadaran, misalnya kesadaran merek (brand-

awareness) pada publik 

2. Mengubah sikap, misalnya mengubah sikap dari anti menjadi netral dan 

dari netral menjadi mendukung terhadap tindakan yang dilakukan 

organisasi 

3. Mendorong tindakan, misalnya mendorong untuk mendukung kebijakan 

proses produksi yang ramah lingkungan yang dilakukan organisasi. 

       Tujuan-tujuan tersebut dicapai dengan menggunakan media massa 

mengingat kemampuan media massa untuk melakukan ketiga hal tersebut. 

Penulis banyak membantu menangani press event yang diselenggarakan 

oleh Mazda Motor Indonesia. Biasanya, event telah direncanakan jauh hari 

sebelum hari H. Bahkan, menurut associate yang menangani Mazda, event 

seperti pembukaan diler baru (Grand Opening Dealer Mazda) di beberapa 

daerah sudah dirancang dan dijadwalkan sejak awal tahun bahkan tahun 
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sebelumnya. Beberapa event yang melibatkan penulis secara langsung 

adalah Grand Opening Dealer Mazda MT Haryono, Mazda Be Alive 

Campaign, dan Grand Opening Dealer Mazda Cikarang. Sedangkan yang 

tidak terlibat langsung, Grand Opening Dealer Mazda Adityawarman, Great 

Mazdavaganza, Mazda Dealer Exellence Award 2014. 

Tugas penulis pada event yang tidak melibatkan penulis secara 

langsung berbeda-beda tiap eventnya. Untuk event Great Mazdavaganza 

dan Mazda Dealer Exellence Award 2014, penulis hanya membuat media 

coverage (Post event report). Sedangkan untuk event Grand Opening 

Dealer Mazda Adityawarman, penulis diminta untuk mencari kontak media 

berdasarkan list media yang diundang. Mazda Adityawarman terletak di 

Surabaya, oleh sebab itu, media-media yang diundang umumnya adalah 

media lokal Surabaya dan media nasional. Undangan diberikan melalui 

email oleh associate dan melalui faximile oleh penulis. Biasanya pengiriman 

undangan dilakukan lebih kurang seminggu sebelum acara. Setelah 

undangan dikirimkan, penulis melakukan follow up berdasarkan undangan 

tersebut untuk mengonfirmasi diterimanya undangan dan kehadiran media. 

Follow up media tak jarang butuh dilakukan berulang-ulang setiap harinya 

karena saat itu sekertaris redaksi tidak ditempat atau sedang rapat. Tak 

jarang redaksi perlu waktu lebih lama untuk penugasan wartawan karena 

bentrok dengan event lain. Follow up media perlu untuk mencapai target 

klien dalam penyebaran informasi melalui media. Jika banyak yang tidak 

bisa datang, tentu penyebaran informasi akan kurang. Oleh sebab itu, 

kehadiran media dalam suatu event perlu dipastikan. 

Setelah melakukan penyebaran, konfirmasi kehadiran undangan, dan 

berlangsungnya event, penulis bertugas untuk membuat media coverage. 

Media coverage berguna untuk evaluasi dan mengukur nilai berita 

menggunakan perhitungan PR Value.  

Setelah selesai membuatnya, maka laporan akan diupdate setiap hari 

hingga kira-kira semua media undangan memberitakan informasi tentang 

event tersebut/sesuai batas waktu yang diberikan klien. Setiap hari penulis 

mengirimkan hasil update media coverage kepada associate dengan batas 
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waktu pukul 14:00. Associate memeriksa dan kemudian dikirimkan kepada 

klien. Hal ini biasanya berlangsung lebih dari satu bulan. 

Untuk event yang melibatkan penulis secara langsung, penulis tak 

hanya mengirimkan undangan dan konfirmasi media serta membuat media 

coverage, penulis juga turut hadir dan berperan sebagai Person In Charge 

(PIC) media registration. Di sini penulis harus menyiapkan media 

attendance list dan alat tulis serta fish bowl yang berguna untuk meletakkan 

kartu nama wartawan. Selain itu penulis juga menggandakan press release 

sehari sebelumnya untuk dibagikan kepada wartawan di hari H. Pada saat 

event berlangsung, penulis ditugaskan untuk mendokumentasi acara dalam 

bentuk foto dan merekam sesi tanya jawab. 

Dalam press event yang melibatkan penulis terdapat 4 bagian/tahap 

utama, yakni:  

1. Perencanaan 

Perencanaan biasanya dilakukan oleh klien dan para konsultan 

(associate dan senior manager). Untuk tim MMI, acara seperti 

pembukaan diler merupakan agenda yang telah dipersiapkan untuk 

setahun, jadi hal tersebut sudah tersusun tanggalnya. Sedangkan untuk 

acara seperti kampanye (Kampanye Be Alive tanggal 28 April 2014) 

merupakan ide dari klien (PR Mazda), tim MMI dari GolinHarris 

Indonesia (PR Agency), dan tim Kawan (event organizer Mazda). 

Setelah perencanaan ditetapkan dan pembuatan time table dilakukan, 

maka akan dilanjutkan ke persiapan 

2. Persiapan 

Sebelum mengadakan event¸ terdapat berbagai persiapan yang perlu 

dilakukan. Hal-hal seperti lokasi, susunan acara, dan hal pokok lainnya 

didiskusikan langsung oleh klien dan konsultan PR (associates). 

Sedangkan kegiatan dan persiapan yang penulis lakukan (terlibat di 

dalamnya) antara lain: 

a. Media List 

Dalam hal ini, klien dan konsultan (GolinHarris Indonesia) 

bersama-sama menentukan media-media yang diundang. Kemudian 
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penulis akan diminta untuk mencari kontak media berupa email, 

nomor fax, dan nomor telepon redaksi. Setelah penulis 

mengumpulkannya, penulis menyerahkan kepada associate yang 

kemudian mengirimkan udangan melalui email. 

b. Pengiriman Undangan 

Pengiriman undangan melalui email dilakukan oleh associate, 

namun pengiriman melalui fax dilakukan oleh penulis/internee. 

Undangan yang telah dibuat oleh associate dan klien dicetak dan 

kemudian dikirim melalui mesin fax ke semua redaksi. 

c. Follow up undangan media 

Meski undangan telah dikirimkan melalui email dan fax, 

media/redaksi tetap perlu dihubungi kembali untuk mengonfirmasi 

bahwa undangan telah diterima. Setelah mengetahui undangan 

telah diterima, secara berkala penulis menghubungi redaksi untuk 

memastikan kehadiran jurnalis dalam event yang dilangsungkan. 

Hal ini bertujuan untuk mendata berapa media yang dipastikan 

dapat hadir dalam acara tersebut. Setiap hari setelah undangan 

dikirimkan, hasil follow up media dilaporkan kepada associate 

yang kemudian menyampaikannya kepada klien. 

d. Pencetakan press release 

Press release dibuat oleh konsultan (associate) dengan persetujuan 

klien. Setelah press release disetujui, maka kemudian dicetak dan 

digandakan sehari sebelum acara agar siap untuk dibagikan sesaat 

sebelum acara berlangsung. 

e. Menyiapkan perlengkapan 

Perlengkapan yang dibutuhkan dalam setiap event bervariasi. 

Namun, umumnya perlengkapan utama yang dibutuhkan adalah: 

alat tulis, media attendance list, fish bowl (untuk wadah kartu nama 

undangan), signage registrasi dan press release. 
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3. Pelaksanaan Event 

 Event yang dimaksud adalah berlangsungnya kegiatan yang telah 

direncanakan dan dipersiapkan sebelumnya. Dalam pelaksanaannya, 

penulis berperan sebagai: 

a. Person In Charge (PIC) 

Penulis berperan sebagai PIC untuk media registration. Hal ini 

untuk memudahkan penulis mendata dan mencocokan data 

kehadiran di acara dengan konfirmasi dari redaksi. Selain itu juga 

sekaligus mendampingi para konsultan yang berbincang dan 

menjalin relasi dengan para jurnalis. 

b. Dokumentasi 

Penulis dipercayakan untuk mengambil gambar untuk dokumentasi 

dan merekam acara tanya jawab yang berlangsung saat event. 

Rekaman ini berguna untuk data post event report. Sedangkan 

dokumentasi selain untuk post event report juga digunakan untuk 

diberikan/dikirimkan ke jurnalis melalui email. Hal ini berguna 

untuk mengantisipasi ketiadaan gambar yang sesuai yang dimiliki 

jurnalis. 

 

4. Evaluasi/Pembuatan Post Event Report 

 Pada tahap ini, penulis berperan membantu associate dalam 

membuat laporan evaluasi event yang telah dilakukan. Bentuk laporan 

itu berupa Post Event Report yang berisikan rangkuman kegiatan, 

undangan yang hadir, media coverage, PR Value, dan kesimpulan. 

Penulis berperan membantu membuat: 

a. Media Coverage 

Media Coverage berupa berita-berita mengenai event yang 

dikumpulkan oleh penulis baik melalui media cetak maupun online. 

Biasanya pembuatannya berlangsung setelah event berlangsung 

atau setelah disebarkannya press release mengenai event maupun 

pengumuman/informasi dari klien kepada media yang bertujuan 

untuk dipublikasikan. Media coverage berbentuk potongan berita 
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yang dikumpulkan sebagai hasil evaluasi pemberitaan media 

mengenai event yang telah berlangsung/press release yang telah 

disebarkan. Berita yang berasal dari media cetak akan di-scan 

dengan menggunakan scanner, sedangkan berita online akan 

dicapture yang berita dari keduanya kemudian diinput ke dalam 

Word document sesuai dengan format yang telah ditentukan. Tidak 

lupa diberikan kode untuk setiap berita, mulai dari judul berita, 

media yang memberitakan, tanggal berita tersebut dipublikasi, 

halaman dan rubrik, serta sifat berita (positif/negative/netral). 

Penentuan sifat berita berdasarkan isi berita. Berita bernilai positif 

jika isinya sesuai dengan tujuan penyelenggaraan event, bernilai 

negatif jika membahas kejelekan event/produk/perusahaan, dan 

akan bersifat netral jika tidak berisikan berita negatif, namun 

kurang membahas event yang dilangsungkan (misalnya lebih 

membahas informasi lain yang didapat melalui wawancara dengan 

pimpinan MMI).  

 

b. Penghitungan Advertising Value Equivalent (AVE)/PR Value 

Penghitungan PR Value bertujuan untuk memberikan penilaian 

hasil kerja PR dibandingkan dengan pembuatan iklan. PR Value 

berguna untuk mengukur keberhasilan PR dalam pelaksanaan 

sebuah event. Di mana nilai pengeluaran perusahaan dalam 

pelaksanaan event akan dibandingkan dengan nilai pengeluaran 

perusahaan dalam pembuatan iklan. Dengan demikian akan dilihat 

seberapa besar keuntungan perusahaan dalam melaksanakan sebuah 

event. Biasanya, sembari mengerjakan media coverage, penulis 

juga membuat penghitungan PR Value dan impression 

pemberitaan. Untuk menghitung impression, penulis menggunakan 

rumus yang diberikan oleh perusahaan. Untuk media yang terbit 

harian bernilai 2,5 sedangkan tabloid atau majalah bernilai 3.3 

sedangkan TV, radio dan online bernilai 1. Untuk melihat daily 
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page view dari website pemberitaan biasanya penulis menggunakan 

situs  www.websiteoutlook.com. 

 

Gambar 2. 

Rumus Penghitungan Impression 

 

Sedangkan penghitungan AVE/PR Value diawali dengan 

menghitung coverage size. Penulis mengukur panjang x kolom 

artikel dari koran (atau mengukur besaran 1 atau ½ atau 1/3 atau ¼). 

Setelah mendapat nilai coverage size, maka dikalikan dengan nilai 

iklan media tersebut. Hasil perkalian coverage size dengan nilai 

iklan merupakan advertising value (Adv Value). Untuk menghitung 

PR Value, nilai Adv. Value dikalikan 3 (tiga). 

 

Gambar 3. 

Rumus Penghitungan AVE 

 

 

 

c. Update Media Data Base 

Setiap event selalu mengundang media. Untuk itu, GolinHarris 

Indonesia membutuhkan media data base demi mempermudah 
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menghubungi media bila klien mengadakan suatu event. Penulis 

diminta untuk selalu memperbaharui media data base yang ada 

agar bila terjadi perubahan nomor telepon/fax atau alamat media, 

maka tim konsultan PR GolinHarris Indonesia tidak sulit untuk 

menghubunginya. Selain itu, hal ini juga bertujuan untuk 

memudahkan mengajukan media yang cocok dengan kriteria klien. 

Seperti MMI yang merupakan produk otomotif, maka GolinHarris 

Indonesia harus memiliki data base media-media otomotif baik 

cetak, tv, maupun online.  

 Penulis berperan mengupdate media data base yang dimiliki 

oleh tim MMI. Hal yang perlu di-update antara lain: kontak 

redaksi, alamat redaksi, nama jurnalis, alamat email jurnalis, nomor 

HP jurnalis, sirkulasi media, dan tarif iklan media. Hal-hal tersebut 

akan membantu tim Mazda dalam menentukan media yang 

diundang, menghubungi media, dan penghitungan PR Value. 

 

3.3.2 Kendala yang Ditemukan 

Dalam menjalankan kegiatan kerja magang yang berlangsung di GolinHarris 

Indonesia, penulis menemukan kendala yang cenderung bersifat teknis. Kendala-

kendala tersebut antara lain: 

1. Produksi ulang press release karena kesalahan penulisan lokasi 

Showroom pada event Grand Opening Showroom Mazda MT Haryono. 

Dalam pelaksanaan event, dibutuhkan press release untuk 

diserahkan kepada media. Press release berguna untuk memudahkan 

media dalam menyapaikan berita/informasi terkait kegiatan (event) 

yang berlangsung. Press release yang sudah rampung umumnya dicetak 

dan digandakan sehari sebelumnya sehingga pada hari pelaksanaan 

dapat dibagikan kepada awak media yang hadir. Kendala muncul 20 

menit sebelum acara Grand Opening Showroom Mazda MT Haryono 

dimulai, yakni mengenai lokasi diler yang seharusnya di Jakarta 

Selatan, tapi di press release yang telah dicetak dituliskan Jakarta 

Timur.  
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2. Kesulitan menghubungi media. 

       Kesulitan ini terutama terjadi saat follow up undangan (konfirmasi 

kehadiran wartawan) yang telah dikirimkan kepada media. Penulis 

seringkali sulit menghubungi media karena telepon tidak diangkat. 

Selain itu juga ada beberapa media yang karyawan/anggota redaksinya 

datang pukul 17:00. Penulis harus menunggu hingga pukul 17:00 

(melebihi jam operasional kerja) demi bisa menghubungi redaksi untuk 

follow up dan konfirmasi undangan. 

 

3.3.3 Solusi atas Kendala yang Ditemukan 

       Dalam menghadapi kendala teknis tersebut, penulis berupaya mencari solusi 

terbaik agar dapat menjalankan kegiatan kerja magang dengan baik. 

1. Untuk menghadapi kendala teknis ini, Tim Mazda dari GolinHarris 

beserta penulis segera berinisiatif membantu membuka pengait 

kertas (staples) pada semua press release yang ada. Kemudian, 

segera setelah printer berfungsi, penulis dengan cepat menyatukan 

kembali hasil cetak halaman pertama yang baru dengan halaman 

selanjutnya yang telah dilepas sebelumnya. Dengan saling bekerja 

sama, kendala ini teratasi dengan baik. Setelah semua rampung, 

penulis membantu membagikan semua press release ke para awak 

media yang hadir. 

2. Penulis harus rajin menghubungi media dan menunggu hingga 

anggota redaksi (terutama sekertaris redaksi) media tersebut tiba di 

kantor untuk memastikan undangan telah diterima dan menanyakan 

kehadiran wartawan (hadir di event atau tidak). 
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