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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

Dalam melaksanakan kerja magang di Summarecon Mal Serpong, 

penempatan kerja lapangan disesuaikan dengan program studi penulis yaitu 

Fakultas Ilmu Komunikasi dengan konsentrasi Public Relations, maka penulis 

ditempatkan pada divisi Media Relations dibawah pimpinan Bapak I Made Regi 

Julian selaku General Manager Public Relations. Praktik kerja magang di 

lapangan dibimbing oleh Bapak Harry Wirakusuma, selaku Media Relations 

Officer. 

Selama menjadi bagian dari tim Public Relations, penulis berkesempatan 

untuk melakukan ruang lingkup pekerjaan yang berkaitan dengan kegiatan PR 

seperti media monitoring (melalui media cetak dan online) setiap harinya, cara 

menghitung news value, media relations, media visit, membuat press release, 

brainstorming artikel untuk media internal online smsblast dan membantu 

keperluan proses photo shoot nya. Kegiatan lainnya adalah pekerjaan ringan 

seperti melakukan fotocopy, scan dokumen penting, kliping hasil monitoring dan 

lain-lain. Dalam melakukan tugas nya penulis juga tidak segan-segan untuk 

bertanya terkait dengan hal yang tidak ketahui, atau kurang dimengerti, hal ini 

agar menghindari kesalahan pada pekerjaan, dan juga memberikan kontribusi 

yang maksimal. 

 

3.2 Tugas yang Dilakukan 

Berikut ini adalah pekerjaan yang telah dilakukan selama proses kerja magang 

yang berlangsung di PT. Lestari Mahadibya atau Summarecon Mal Serpong 

(SMS).

Aktivitas media relations..., Cindy Febriani Rukmana, FIKOM UMN, 2014
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 Tabel 3.1 Tabel Pekerjaan yang dilakukan mahasiswa magang

Aktivitas media relations..., Cindy Febriani Rukmana, FIKOM UMN, 2014
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3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

3.3.1 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. (Ardianto 2002 : 98). Sumber media monitoring bisa didapat 

dari terbitan berkala seperti: jurnal, tabloid, koran, majalah. Terbitan 

berkala mempunyai kelebihan yaitu: media pengembangan ilmu 

pengetahuan yang lebih luas disbanding buku, dapat menyampaikan 

informasi lebih cepat, dapat terjadi komunikasi dua arah (misalnya 

melalui surat pembaca), berisikan pikiran-pikiran terbaru yang belum 

tentu terdokumentasi dalam bentuk buku. Fungsi media monitoring 

adalah mengemas ulang bacaan, yang dikliping dapat berupa artikel, 

berita atau foto. Agar termonitor dengan baik maka sumber harus jelas 

(nama koran, majalah atau yang lain, tanggal terbit, halaman), tenaga 

yang telaten, teliti dan kreatif, profesional (dapat memilih tema yang 

akan dimonitoring, misalnya sesuai pengguna atau misi lembaga). 

Media monitoring menjadi kegiatan memonitor media massa, yang 

dilakukan oleh praktisi public relations untuk earning media (artikel, 

berita) maupun advertising (iklan). Hal itu dimaksudkan untuk 

mendapatkan informasi dasar yang diperlukan para praktisi sebagai 

bentuk feedback atas pesan yang disampaikan PR ke media. Salah satu 

teknik yang paling umum dipakai adalah clip counting atau klipping. 

Kegiatan monitoring media ini didahului dengan cara melakukan 

tracking atau pencarian berita berdasarkan keyword atau topik yang 

ditetapkan. Media monitoring yang dilakukan Summarecon Mal Serpong 

tidak hanya melingkupi media massa saja, tetapi juga dengan social 

media seperti Facebook, Twitter, blog, ataupun forum. 

Kegiatan yang dilakukan oleh penulis antara lain seperti; News 

Monitoring, melakukan penghitungan News Value, membuat Weekly 

Aktivitas media relations..., Cindy Febriani Rukmana, FIKOM UMN, 2014
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Summary, dan Cliping hasil berita. 

1. News Monitoring 

News Monitoring dilakukan dengan cara membaca berita dari 

media cetak dan media online. Media cetak dibagi menjadi koran lokal 

dan koran nasional. Koran lokal yang dibaca adalah Tangsel Pos, Satelit 

News, Radar Banten, Radar Serang, dan Tangerang Ekspress. Koran 

nasional yang dibaca adalah Kompas, Media Indonesia, Investor Daily, 

Bisnis Indonesia, Kontan, Seputar Indonesia, Jakarta Post dan Tempo. 

Sedangkan media online yang diperhatikan adalah tangerangnews.com , 

tempo.com , okezone.com , dan tribunnews.com. 

Setelah menganalisis berita yang ada di media, pemberitaan 

diseleksi dan dikategorikan menjadi empat bagian yaitu Summarecon 

Mal Serpong, Summarecon Mal Serpong’s Competitor, Summarecon 

Serpong dan Summarecon Serpong’s Competitor. Kemudian penulis 

mencatat berita tersebut berasal dari rubriknya, sumbernya, nama koran 

yang tertera, hari dan tanggal diberitakan, halaman ke berapa berita 

tersebut dicantumkan, warna tampilan full color atau black white. 

Tujuan melakukan News Monitoring adalah untuk memantau dan 

mengetahui seberapa banyak berita mengenai Summarecon Mal 

Serpong dan Summarecon Serpong serta para kompetitornya 

ditampilkan di media. 

2. Penghitungan News Value 

Sebelum melakukan penghitungan News Value, penulis sudah 

terlebih dahulu menghitung dan mencatat hasil dari panjang artikel dan 

dikalikan dengan jumlah kolom, lalu dikalikan lagi dengan sepuluh 

kolom (T x Kolom x 10). Hasil yang diperoleh akan dimasukkan 

kedalam penghitungan nilai berita. 

Dalam melakukan penghitungan News Value, sebelumnya penulis 

Aktivitas media relations..., Cindy Febriani Rukmana, FIKOM UMN, 2014
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sudah menghitung hasil dari tinggi artikel, lalu dikalikan dengan 

seberapa banyak kolom, dan dikalikan lagi dengan sepuluh (T x Kolom 

x 10). Hasil yang didapat lalu di input ke dalam penghitungan nilai 

berita. Kemudian penulis mencatat rubric mana yang menampilkan 

berita tersebut, nama koran, hari & tanggal, halaman, judul berita, 

subjek, tone, fc/bw, ukuran berita, harga iklan, bobot berita (%), value, 

dan value after discount. Tujuan News Value sendiri adalah agar dapat 

mengetahui seberapa banyak berita mengenai perusahaan diberitakan 

oleh media. 

3. Weekly summary 

Pembuatan weekly summary dilakukan oleh penulis setiap hari dan 

dibuat ringkasan berita. Setiap hari senin, penulis mengirimkan hasil 

weekly summary kepada Asst. Manager PR, Coordinator PR, dan 

Publications Officer, dilengkapi dengan sumber media, judul, dan 

tanggal. Setelah itu dilaporkan dengan mengirim melalui email. Batas 

pengumpulan Weekly Summary adalah setiap hari Senin, pukul 15.00. 

4. Clipping 

Clipping berita dilakukan setiap hari. Berita yang dikumpulkan 

mengenai Summarecon Mal Serpong, Summarecon Mal Serpong’s 

Competitor, Summarecon Serpong, dan Summarecon Serpong’s 

Competitor. Berita tersebut di gunting dan ditempel, serta diberi caption 

lengkap dengan tanggal, nama, media, halaman, dan nada 

pemberitaannya. Tujuan kliping ini agar mengetahui apa saja yang 

ditulis media mengenai SMS dan kegiatan apa saja yang sedang 

dijalankan kompetitornya. 

 

3.3.2 Media Relations 

Media Relations adalah relasi yang dibangun dan dikembangkan 

Aktivitas media relations..., Cindy Febriani Rukmana, FIKOM UMN, 2014
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dengan media untuk menjangkau publik guna meningkatkan pencitraan, 

kepercayaan, dan tercapainya tujuan-tujuan individu maupun organisasi / 

perusahaan (Iriantara, 2008:29). 

Kegiatan Media Relations merupakan salah satu bagian dari program 

Hubungan Masyarakat, ada kriteria agar kegiatan Media Relations 

berjalan baik. Kriteria itu meliputi : 

a. Komitmen, yang berkenaan dengan kesungguhan dari setiap pihak 

yang terlibat dalam program untuk memberikan hasil terbaik. 

b. Kejelasan, yang berkenaan dengan pesan yang hendak disampaikan 

itu jelas dan sederhana. 

c. Konsistensi, yang berkaitan dengan konsistensi dalam maksud dan 

tujuan, serta konsistensi dalam citra yang hendak dikembangkan. 

d. Kreativitas, yang berkaitan dengan cara-cara yang kita kembangkan 

untuk menjalin hubungan dengan media, penyusunan pesan, 

kegiatan yang dijalankan dalam program tersebut dan seterusnya. 

(Iriantara, 2008:46). 

Bagi seorang praktisi Public Relations, melakukan kegiatan media 

relations adalah salah satu hal yang sangat penting. Strategi yang akan 

dibuat oleh seorang PR tidak akan memiliki arti apabila Public Relations 

tersebut tidak melakukan kegiatan hubungan dengan media. Media 

Relations itu sendiri merupakan salah satu kegiatan PR yang 

berhubungan dengan media massa dalam hal publikasi organisasi atau 

perusahaan tempat ia bekerja. Ketika melakukan kegiatan media 

relations, hubungan baik yang terbangun antara Praktisi PR dengan 

media massa bukanlah tujuan utama. Tujuan utama dari kegiatan media 

relations ini adalah terciptanya kepercayaan dalam diri masyarakat 

(stakeholder) terhadap perusahaan atau organisasi tersebut. 

Untuk mencapai tujuannya, seorang praktisi PR membutuhkan 

Aktivitas media relations..., Cindy Febriani Rukmana, FIKOM UMN, 2014
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media massa agar dapat menjangkau stakeholder-nya yang bersifat 

heterogen dan berada di tempat yang terpisah - pisah. Berdasarkan hal 

tersebut, maka dibutuhkan hubungan yang baik antara praktisi PR 

dengan wartawan supaya pesan yang dibuat oleh praktisi PR tersebut 

dapat dipublikasikan oleh media massa dan sampai kepada 

masyarakat. (http://mediapublica.co/2013/06/18/pentingnya-media-

relations-dalam-pr-praktis/). 

 1. Press Release 

Press Release atau siaran pers menurut Soemirat 

(2010:130) adalah informasi dalam bentuk berita yang dibuat 

oleh Public Relations (PR) suatu organisasi/ perusahaan yang 

disampaikan kepada pengelola pers/ redaksi media massa (tv, 

radio, media cetak, media online) untuk dipublikasikan dalam 

media massa tersebut. 

Siaran Pers (Press Release, biasa disebut rilis saja) adalah 

naskah berita (data atau informasi tentang sebuah kegiatan –pra 

ataupun pasca) yang disampaikan kepada wartawan atau kantor 

redaksi media untuk dipublikasikan di media tersebut. Dengan 

demikian, menulis siaran pers pada dasarnya sama dengan menulis 

berita seperti dilakukan para wartawan. Oleh karenanya, 

karakteristik dan struktur penulisan siaran pers sama dengan 

menulis berita. Karakteristik siaran pers adalah memiliki “nilai 

berita” (news values), yakni aktual, faktual, penting, dan menarik. 

Struktur penulisannya pun sama dengan dengan penulisan berita, 

yakni terdiri dari head (Judul), dateline (baris tanggal), lead (teras 

berita), dan news body (tubuh atau isi berita). Berita sendiri artinya 

adalah laporan peristiwa atau peristiwa yang dilaporkan oleh media 

massa.(http://sinergy-consulting.com/pr-writing-penulisan-humas/) 

Public Relations Summarecon Mal Serpong memberikan 

Press Release sebagai salah satu kegiatan dalam membangun 
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publisitas dengan tujuan melakukan hubungan positif antara suatu 

organisasi atau perusahaan dan berbagai publiknya. Public 

Relations Summarecon Mal Serpong menonjolkan unsur apa dari 

5W + 1H yang akan ditonjolkan dalam menyajikan berita 

berdasarkan faktanya. 

Selama praktek kerja magang, penulis selalu diminta 

membuat press release mengenai sebuah event yang akan 

berlangsung di Summarecon Mal Serpong, seperti Topping-Off 

SDC, untuk hari natal bertema Christmas Cheer, untuk tahun baru 

Dazzling Blitz, untuk hari raya imlek bertema Lunar New Year with 

My Little Pony, untuk hari Valentine bertemakan It’s About Love. 

Setelah diperiksa dan dikonfirmasi oleh Pembina magang, press 

release lalu disebarkan kepada media secara online. 

2. Media Visit 

Menurut Jefkins (2004:136), kegiatan Media Visit adalah 

melakukan kunjungan ke kantor media dengan tujuan untuk 

menjalin hubungan kerjasama, mengetahui seluk - beluk kerja 

media, atau untuk menginformasikan segala sesuatu tentang 

organisasi, isu yang diangkat, dan aktivitas yang telah/akan 

dilakukan. 

Public Relations Coordinator selalu membangun hubungan 

yang baik dengan orang-orang yang berada di institusi media 

maupun dengan wartawan dan pekerja media. Seperti setiap ada 

kegiatan Media Relations, rekan media akan dihubungi melalui sms, 

e-mail atau pesan yang menggunakan media, tidak jarang media 

sosial dijadikan untuk menanyakan kabar para pekerja media untuk 

membangun hubungan yang lebih erat dengan media dalam jangka 

waktu yang lama. 

Hal tersebut ditunjukkan seperti saat penulis melakukan 

Aktivitas media relations..., Cindy Febriani Rukmana, FIKOM UMN, 2014
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media visit saat melaksanakan kerja magang. Adapun hal – hal 

yang diliput oleh media biasanya mengenai event yang diadakan 

oleh SMS. Penulis mendampingi dan menjawab beberapa 

pertanyaan wartawan seputar event The 1
st
 Nusacraft Lifestyle 

Exhibition, memonitoring dan mendampingi wartawan yang 

melakukan peliputan dan saat mewawancarai Public Relations 

Staff saat event tahunan Beaujolais Nouveau. 

Pihak Summarecon Mal Serpong telah menjalankan kegiatan 

media relations dengan baik, terlihat dengan selalu memberikan 

kebutuhan dan mengfasilitasi rekan media dalam mencari berita, 

dan selalu mendampingi rekan media ketika ingin mencari suatu 

berita, sehingga pekerja media massa akan merasa nyaman dalam 

bekerja yaitu ketika mereka melakukan peliputan berbagai acara. 

Hal tersebut menghasilkan publisitas yang baik pula untuk 

memperoleh tanggapan positif secara luas dari masyarakat. Dalam 

hal ini tugas Public Relations adalah menciptakan berita untuk 

tujuan menguntungkan citra lembaga atau organisasi yang di 

wakilinya. 

3. Media Gathering 

Menurut Rosady Ruslan (2012:191), Media Gathering 

adalah jamuan pers/wartawan yang bersifat sosial, menghadiri 

acara resepsi atau seremonial tertentu baik formal maupun 

informal. Jamuan pers dihadiri untuk mengikat hubungan 

silahturami yang lebih erat dari kedua belah pihak. 

Penulis juga melakukan kegiatan media gathering saat 

melaksanakan praktek kerja magang di SMS. Kegiatan media 

gathering yang dilakukan adalah pada launching produk baru 

Frank & Co Jewellery. Pertama – tama penulis menyusun dan 

menseleksi daftar undangan media mana saja yang akan diundang, 

menulis nama wartawan dan nomor teleponnya. Kemudian penulis 

Aktivitas media relations..., Cindy Febriani Rukmana, FIKOM UMN, 2014
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mengkonfirmasi dengan menghubungi wartawan tersebut dan 

menjelaskan secara singkat informasi mengenai launching yang 

akan diadakan. 

 

3.3.3 Employee Gathering 

Employee Gathering merupakan bagian dari kegiatan publik 

internal yaitu sebagai bagian dari Employee Relations, yaitu publik 

yang terdiri dari pekerja (karyawan) menjadi bagian utama dari unit 

usaha, perusahaan atau instansi itu sendiri. Menurut Frank Jefkins 

dalam bukunya Public Relations (2004:145), hubungan publik internal 

tersebut sama pentingnya dengan hubungan masyarakat eksternal, 

karena kedua bentuk hubungan masyarakat tersebut diumpamakan 

sebagai dua sisi mata uang yang mempunyai arti sama dan saling 

terkait erat satu sama lain. Hubungan tersebut dipengaruhi oleh 

hubungan komunikasi internal antarkaryawan dengan karyawan 

lainnya, atau hubungan antara karyawan dan manajemen perusahaan 

yang efektif. 

Penulis berkesempatan mengikuti kegiatan employee gathering 

saat menghadiri acara tukar kado dengan seluruh karyawan di Centre 

Management Office Summarecon Mall Serpong. Acara tukar kado 

tersebut merupakan acara tahunan yang rutin diadakan dalam 

menyambut hari raya Natal. Acara tersebut diisi dengan sambutan dari 

beberapa atasan dari masing-masing divisi dan juga ada performance 

dari beberapa karyawan SMS yang turut mengisi dan memeriahkan 

acara. Selama acara berlangsung penulis ikut membaur dan 

berinteraksi dengan tidak hanya dari divisi public relations, namun 

dengan divisi lain seperti marketing dan finance. Penulis mendapatkan 

banyak pengetahuan baru dari cerita dan pengalaman para karyawan di 

Summarecon Mal Serpong. 

Aktivitas media relations..., Cindy Febriani Rukmana, FIKOM UMN, 2014
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3.4 Kendala Proses Kerja Magang 

Dalam menjalani kegiatan kerja magang, penulis mengalami beberapa 

kendala. Ketika melakukan evaluasi perhitungan news value setiap akhir 

bulannya, penulis menemukan bahwa adanya metode perhitungan yang 

kurang tepat sehingga berpengaruh pada hasil news value di bulan-bulan 

berikutnya. Di sisi lain terjadi selisih pada hasil perhitungan penulis karena 

memiliki perbedaan dengan perhitungan pembina magang selaku media 

relations officer, sehingga menghambat pekerjaan terhadap laporan 

perusahaan kedepannya. 

Kegiatan media gathering yang dilakukan sudah terlaksana dengan baik 

namun masih adanya hambatan dikarenakan daftar kontak telepon media yang 

belum diperbaharui, sehingga penulis mengalami kesulitan dalam 

menghubungi media untuk menghadiri event yang akan dilaksanakan. 

 

3.5 Solusi atas Kendala yang Dihadapi 

Summarecon Mal Serpong telah memiliki pola kerja yang baik dalam 

menjalankan job description nya terutama pada bagian media relations. 

Ketidakpahaman penulis seringkali menjadi kendala saat menjalankan kerja 

magang. Solusi untuk mengatasi kendala dan kesulitan yang dihadapi adalah 

dengan terus berkoordinasi dengan pembimbing lapangan yaitu Bapak I Made 

Regi Julian dan juga dengan rekan-rekan divisi Public Relations. 

Dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan, penulis juga selalu 

berdiskusi dengan tim PR untuk mendapatkan masukan-masukan dan 

mengaitkannya dengan konsep public relations yang dipelajari selama kuliah, 

terutama mengenai perencanaan dan lingkup kerja media relations. Penulis 

juga banyak mendapatkan pengetahuan mengenai bagaimana pengelolaan 

media relations di mall. 
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