
Team project ©2017 
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 



16 
 

BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

Dalam kerja magang yang dilakukan penulis, penulis ditempatkan dalam devisi 

Public Relations, dalam divisi tersebut saya dipimpin oleh Ibu Rizky Nurmaya dan 

dimentori oleh Bapak Imam Muda. Pada kedudukanya devisi Public Relations 

berada langsung dibwah pimpinan Direksi. Selama praktek kerja magang penulis 

memiliki tugas yang berkaitan dengan Public relations, antara lain menangani 

event, memfollow up media, menyebarkan press release, mentranslate press release 

yang berbahasa Inggris ke dalam bahasa indonesia atau sebaliknya.  

 Pekerjaan yang diberikan oleh Agrakom, sama dengan pekerjaan yang 

dilakukan oleh pekerja tetap yang tentunya sangat berkaitan dengan aktivitas Public 

relations. Pekerjaan yang dilakukan oleh penulis sesuai dengan Imam Muda selaku 

Senior Consultant juga ketua dimana penulis ditempatkan. 

 Media Relations Officer memiliki tugas utama yaitu membangun dan menjaga 

hubungan baik dengan media, untuk itulah penulis harus bisa menjaga hubungan 

baik dengan media serta memenuhi kebutuhan media, terutama penulis harus 

menjaga hubungan antara APR dengan para media yang telah dibangun sejak lama. 

Hal ini juga dilakukan agar kegiatan yang dilakukan PR terkait dengan kebutuhan 

klien, bisa menjadi berita, dipublikasikan dan pada akhirnya memiliki PR Value.  

Pekerjaan yang dilakukan oleh media relations officer antara lain; membuat 

media list, mengirimkan undangan kepada media  ketika akan membuat event 

Aktivitas media relations..., Cycilia Sari Kurniawan, FIKOM UMN, 2014



17 
 

melalui email dan fax redaksi, follow up media, menyebarkan press release 

mengenai acara yang dilaksanakan. 

Selain itu, penulis juga memiliki tanggung jawab di lapangan atau venue untuk 

memastikan kegiatan yang berlangsung berjalan dengan lancar. Penulis biasanya 

bersifat mobile karena harus mengontrol seluruh bagian acara serta berusaha 

mencari jalan keluar ketika terjadi kendala-kendala yang dapat mengganggu 

keberlangsungan acara. 

3.2 Tugas Yang Dilakukan 

Selama di APR, aktivitas yang dilakukan penulis selama praktik kerja 

magang berlangsung adalah menjalin hubungan dengan para media serta 

membantu persiapan event yang akan dilaksanakan. Kegiatan yang dilakukan 

banyak berupa translate release, mengundang wartawan pada saat akan 

melaksanakan event, follow up wartawan, mempersiapkan press kit, media 

registration, mengirimkan press release serta update media list. 

Pada awal masuk sebagai intern di APR, penulis langsung dilibatkan pada 

salah satu event yang akan segera dilaksanakan. Penulis langsung diberi 

instruksi mengenai pekerjaan yang harus dikerjakan dan bagaimana cara 

menyelesaikan pekerjaan yang diberikan. Para pekerja magang di APR diajak 

untuk ‘learning by doing’ dengan langsung terlibat dalam menangani berbagai 

masalah yang dihadapi saat melakukan pekerjaan PR. Adapun beberapa klien 

yang pernah ditangani oleh penulis selama melakukan praktik kerja magang di 

APR, yaitu:  
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Tugas yang di lakukan penulis selama magang antara lain membuat media list, 

mengirimkan undangan dan release ke para media, follow up media, follow up 

media coverage, serta mempersiapkan kebutuhan event yang akan diselenggarakan. 

Berikut adalah penjabaran tugas dan aktivitas yang penulis laksanakan yang 

berkaitan dengan fungsi public relations yang dijabarkan dalam bentuk tabel 

sebagai berikut. 

 

Tabel 3.1 

Klasifikasi Pekerjaan Maret – Mei 2015 

Minggu ke- Pekerjaan 

1  Update medialist 

 Follow up media event LinkNet yang diadakan di Surabaya. 

 Mem-follow up Release Chatay Pasific 

 Mentranslate Media Kit HBO 

2  Mengirim undangan berupa Fax untuk acara LinkNet, Bandung 

 Follow up media untuk event LinkNet yang diadakan di Bandung. 

 Mengirim undangan untuk event Media Briefing EMC 

 Mengerjakan media report, Link Net. 

3  Mengirim undangan berupa Fax untuk Screening film Fast and 

Farious 7 

 Followup untuk kehadiran media pada acara Screening Fast and 

Farious 7 

 Event screening Fast and Farious 7 

 Phoner dengan pemain Game of Thrones,  
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4  Follow up kehadiram media dalam acara premiere Game of 

Thrones musim ke 5 di Indonesia. 

 Event Premiere Game of Thrones musim ke 5. 

 Follow up release Game of Thrones. 

 Mengirim release KIX program Highlight 

5  Translate transkip, The Four 3, Cellestial Tiger Entertainment 

(CTE) 

 Media report LinkNet 

 Mencari Venue untuk acara NBC Universal 

 Follow up release Keeping Up With The Kardashian (NBCU) 

6  Mengirim undangan berupa Fax, untuk acara riset yang diadakan 

NBC Universal “High heeled Warriors” 

 Follow up kehadiram media dalam acara NBC Universal “High 

Heeled Warriors” 

 Event NBC Universal “High Heeled Warriors” 

 Mengerjakan media report NBC Universal 

7  Mengirim undangan Fax untuk acara media briefing EMC 

 Follow Up kehadiran Media Briefing EMC 

 Media Briefing EMC – “Studi Penelitian Information Generation” 

 Media Report Chatay 

8  Mengirim undangan berupa Fax untuk acara JEC  

 Follow Up kehadiran untuk acara JEC 

 Event JEC “Penerapan Teknologi Centurion dalam Prosedur 

Operasi Katarak pada Pasien Anak di JEC @ Kedoya” 

 Media Report NBC-Universal 

 

9  Mengirim undangan untuk “Media Launch 1-DAY ACUVUE 

DEFINE”. 

 Follow Up kehadiran acara Acuvue 

 Update Media list EMC 

 Event “Media Launch 1-DAY ACUVUE DEFINE” 
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 Follow up kehadiran media acara IPPUDO, AIPI ( Akademi Ilmu 

Pengetahuan Indonesia). 

10  Event peluncuran apartemen Antasari Height. 

 Event IPPUDO launch New Chicken Menu. 

 Event AIPI “Peluncuran Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia 

 Translate transkip DIVA 

 

Tabel 3.2 

Timeline Aktivitas Media Relations 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4

Undangan

Fo llow  Up

Translat ion

Prepare Event  Kit

Media Brief ing

Media Conference

Media Gat hering

Product  Launch

Press Int erview

Updat e Media List

Coverage Media

Past-Event

Pra-Event

Events

Aktivitas
Maret April Mei
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3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

Berikut adalah uraian pelaksanaan kerja magang yang dikerjakan oleh 

penulis berkaitan dengan aktivitas media relations. 

3.3.1 Media Relations 

Media relations adalah aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh 

individu atau profesi humas suatu organisasi untuk menjalin pengertian dan 

hubungan baik dengan media massa, dalam rangka pencapaian publikasi 

organisasi yang maksimal serta berimbang. (Firsan Nova, 2009: 208) 

Maka dari itu tampak bahwa media relations berdasar pada relasi antara 

individu atau perusahaan dengan media. Media relations secara garis besar 

merupakan relasi yang dibangun dan dikembangkan dengan media untuk 

menjangkau publik guna meningkatkan citra, kepercayaan dan tercapainya 

tujuan-tujuan perusahaan. Beberapa aktivitas penting dalam media relations 

seperti kliping pers dan tracking, terangkum menjadi media monitoring 

yaitu kegiatan yang dilakukan untuk melakukan tracking atau penelusuran 

publisitas dan mengumpulkan data dalam bentuk kliping pers.  

Selama melakukan praktik kerja magang, penulis banyak mengerjakan 

aktivitas media relations yang berkaitan dengan kegiatan event 

management.  

Berbagai kegiatan media relations yang dilakukan oleh Agrakom PR adalah: 
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A. PRA - EVENT 

1.Mengundang Wartawan 

Dalam setiap menyelenggarakan event, diperlukan kehadiran rekan-

rekan media sebagai agen untuk meliput dan menyebarkan kegiatan yang 

akan dilakukan klien. Dalam mengundang wartawan, diperlukan kedekatan 

serta cara komunikasi yang menarik sehingga mereka berkenan untuk hadir 

dalam event yang akan diselenggarakan dan mau memuat pemberitaan 

terkait informasi yang diberikan saat event berlangsung. Menurut 

Giancontieri (2008 : 113) dalam mengundang wartawan untuk menghadiri 

event yang akan dilaksanakan, perlu dilakukan maksimal satu hari sebelum 

penyelenggaraan acara, dan jangan memberikan seluruh informasi penting 

dalam event, cukup berikan waktu serta lokasi acara agar mereka tertarik 

untuk hadir. 

Saat melakukan praktik kerja magang ini, penulis kerap ditugaskan 

untuk mengirimkan undangan kepada para wartawan melalui fax, karena 

untuk mengirimkan melalui emai hanya dapat dilakukan oleh karyawan 

tetap APR melalui email perusahaan. Beberapa undangan yang dikirimkan 

penulis kepada redaksi yaitu undangan untuk event EMC, NBC Universal, 

AIPI, Johnson & Johnson, Antasari Height, Ippudo Indonesia, JEC, First 

Media-LINK NET. Undangan dikirim melalui email atau Fax. 

2. Follow Up Kehadiran  

Setelah mengirimkan undangan acara kepada masing-masing media, 

tim konsultan Agrakom akan mulai melakukan follow up untuk memastikan 
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kehadiran rekan media. Hal ini penting dilakukan, karena dalam melayani 

event klien, Agrakom selalu memberikan propose list media yang diundang 

serta membuat target media yang akan datang. Maka dari itu, dengan 

melakukan follow up terlebih dahulu kita dapat mengetahui berapa media 

yang akan hadir, sehingga menghindari event sepi dari kedatangan media. 

Selama melakukan praktik kerja magang, penulis dituntut untuk dapat 

berani menghubungi media baik melalui telepon, email atau pesan singkat. 

Dari berbagai jenis mulai dari koran,online,televisi bahkan radio. 

Berikut lampiran, media yang digunakan : 

 

3. Translate 

Press Release dan Program Kit merupakan alat yang digunakan 

perusahaan untuk menyebarkan informasi kepada rekan media. Melalui 

Press Release dan program kit perusahaan dapat menjawab dan memberikan 

DAILY MONTHLY WEEKLY ONLINE RADIO TV

Bisnis Indonesia August Man Teen Okezone.com Fimela.com Cosmopolitan FM Metro TV

Harian Pelita Be Inspiration Area Apakabardunia.com Flickmagazine.net Delta FM MNC TV

Harian Nasional Bestlife Bintang Indonesia Antaranews.com Gatra.com Elshinta Radio NET TV

Indopos Broadcast Magz Cita Cinta Area Online Ghiboo.com Female Radio One TV

Investor Daily Cinemags Djakarta Beningpost.com Inilah.com Motion Radio RCTI

Jakarta Globe Cleo Femina Beritasatu.com Kabar24.com PAS FM SCTV

Jawa Pos Cosmopolitan Fitness for Men Bintang Online Kapanlagi.com RPK FM Sindo TV

Kompas Cosmo Girl Free! Boleh.com Kidsnesia.com Sonora FM Sun TV

Koran Jakarta Destin Asian Gadis Cek & Ricek Online Kompas.com Smart FM Trans TV 

Koran Tempo Dewi Gatra Centroone.com Lensaindonesia.com Trijaya FM Trans 7

Kontan Elle Hai CNN Indonesia Liputan6.com U FM TVRI

Rakyat Merdeka Esquire Hello! Indonesia Detik.com Lintas.me V Radio Global TV

Kartini Detik FEM Lovelytoday.com Women Radio Jak TV

Kawanku Detik MALE Megindo.net Kompas TV

Merdeka.com

Metrotvnews.com

Tabloidbintang.com
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informasi penting kepada para wartawan. Press release dan program kit 

disusun sebelum event berlangsung, sebab saat event berlangsung keduanya 

harus segera dibagikan kepada wartawan untuk bahan mereka menulis 

berita. 

Selama melakukan praktik kerja magang, penulis terbiasa melakukan 

translate press release, hal ini dikarenakan banyak klien Agrakom PR yang 

merupakan perusahaan internasional dimana mereka sudah memiliki divisi 

PR di dalam perusahaannya yang akan membuat press release ataupun 

program kit.  

Press release ataupun program kit yang dibuat biasanya sampai di 

agensi dalam bahasa inggris, sehingga agensi perlu untuk men-translate ke 

dalam bahasa indonesia sebelum dibagikan kepada wartawan. Dalam men-

translate, penulis juga harus tetap memperhatikan aspek-aspek penting 

dalam release seperti 5W + 1H, serta memilih kata-kata dengan benar 

sehingga ketika berita muncul di media massa, tidak terjadi kesalahan 

informasi dan tulisan yang dapat merugikan klien. 

Setelah dianalisis, hal tersebut sesuai dengan dengan yang diajarkan di 

perkuliahan dimana perusahaan perlu untuk mempersiapkan press release 

khususnya ketika akan mengadakan sebuah acara sehingga perusahaan 

dapat memberikan informasi penting kepada wartawan untuk nantinya 

menjadi sebuah liputan. 

Saat menjalankan praktik kerja magang, beberapa translate yang 

dikerjakan penulis yaitu translate program highlight untuk NBC Universal ; 
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“Keeping Up With The Kardashian”-New Season, LifeTime ; Translate 

program Kit, DIVA ; Translate transkip 

4. Menyiapkan Press Kit 

Di APR, ketika kita akan mengadakan sebuah event, banyak hal yang 

harus dipersiapkan seperti salah satunya mempersiapkan press kit. Press kit 

ini bisa berbentuk map atau menggunakan kotak dan tas yang kemudian 

akan diisi dengan berbagai dokumen yang berhubungan dengan event yang 

akan diselenggarakan. Biasanya berisi print-out release acara, data dan 

dokumentasi photografi yang beruhubungan dengan perusahaan yang 

bersangkutan. Keuntungan dari menyediakan press kit untuk media yaitu; 

press kit dapat menjadi referensi sumber data untuk para rekan media yang 

bersifat mudah diduplikasi dan disimpan, dan bisa digunakan untuk 

berbagai kebutuhan wartawan, seperti pembelajaran untuk wartawan 

pemula yang belum mengenal latar belakang perusahaan, memberikan 

detail penting tentang perusahaan atau sebagai data tambahan diluar 

interview. 

Selain itu penulis juga kerap menyiapkan press kit berupa print-out 

release untuk event klien lain seperti EMC, NBC Universal, AIPI, JEC, 

Ippudo Indonesia. 

B. EVENT 

1. Registrasi Media 

Selama melakukan praktik kerja magang, penulis banyak diajak untuk 

ikut terjun langsung dalam mengikuti event yang diselenggarakan. Selama 
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mengikuti event, penulis ditempatkan di bagian registrasi yang bertugas 

menyambut rekan-rekan media yang baru datang untuk terlebih dahulu 

mengisi buku kehadiran sebelum diarahkan menuju tempat duduk media. 

Buku kehadiran ini wajib diisi oleh para rekan media, karena akan 

digunakan untuk memperbaharui data kontak media list yang dimiliki 

Agrakom. Dengan selalu update terhadap kontak para wartawan, akan 

memudahkan Agrakom untuk menghubungi media sewaktu-waktu. 

Selama magang, setiap penulis diikutsertakan dalam event penulis 

selalu diletakan di bagian registrasi media seperti pada saat event NBC 

Universal, JEC, Ippudo dan lainnya. 

2. Membagikan Press Release 

Menurut Soemirat dan Ardianto (2004: 90) siaran pers atau Press 

Release adalah informasi dalam bentuk berita yang dibuat oleh PR suatu 

perusahaan yang disampaikan kepada pengelola pers/ redaksi media massa 

(tv, radio, media cetak, media online) untuk dipublikasikan dalam media 

massa tersebut. 

Di APR saya akan membagikan press release saat event berlangsung, 

namun selain press release diberikan kepada para wartawan yang hadir, 

press release juga harus tetap dikirimkan kepada semua media yang 

diundang meskipun tidak hadir. Maka dari iu, biasanya pada saat acara 

sudah dimulai, penulis akan mengirimkan release melalui email ke para 

wartawan yang tidak bisa hadir dengan menggunakan email APR. 
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Mengirimkan release ini merupakan kegiatan yang harus dilakukan secara 

cepat agar berita yang tayang tidak basi. 

Hal tersebut ternyata jauh lebih rumit dibandingkan dengan konsep 

yang ada. Dimana setiap event yang diselenggarakan, baik event besar 

maupun kecil kita harus mengirimkan press release serta soft copy press kit 

ke seluruh wartawan dari berbagai media di Indonesia baik yang sudah 

mendapat pada saat event dan untuk yang tidak hadir pada saat event. 

 

C. POST - EVENT 

1. Follow Up Coverage Media 

Selain melakukan follow up saat akan mengadakan event untuk 

mengetahui jumlah wartawan yang memberikan konfirmasi kehadiran, 

penulis juga melakukan follow up setelah event berlangsung. Dimana 

setelah event berlangsung dan press release diterima wartawan, tugas 

selanjutnya yang perlu dilakukan adalah memastikan bahwa wartawan 

tersebut memuat pemberitaan pada media nya. Penulis biasanya akan 

menelepon wartawan yang datang pada hari H, namun apabila keterangan 

tidak didapatkan dari wartawan, penulis akan berusaha menghubungi 

redaktur media. Namun kegiatan ini tidak dilakukan pada setiap event yang 

berlangsung, namun hanya pada beberapa kasus. Apabila PR Value dari 

pemberitaan yang beredar masih dirasa sedikit dan belum memenuhi target 

yang dijanjikan dengan klien. 
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Penulis beberapa kali diberi tugas untuk melakukan follow up 

pemberitaan seperti pada saat selesainya event NBC Universal.  

2. Update Media List 

Selama menjalani praktik kerja magang, penulis juga ditugaskan untuk 

menyusun dan melengkapi media list untuk klien yang menggunakan jasa 

Agrakom. Kebutuhan masing-masing klien terhadap media tentu berbeda-

beda karena klien yang bekerja sama dengan Agrakom PR juga berasal dari 

bermacam latar belakang. Media list sendiri berisikan tentang kontak media 

yang dilengkapi dengan nomor telepon dan fax kantor, nomor ponsel 

wartawan, kategori media hingga jabatan dari masing-masing nama yang 

ada di media list tersebut.  

Media merupakan partner kerja yang sangat penting, oleh karena itu 

Agrakom merasa penting untuk selalu update mengenai wartawan-

wartawan dari masing-masing media. Agrakom membagi media listnya 

menjadi beberapa bagian sesuai dengan waktu terbit media tersebut yaitu; 

daily, weekly, bi-weekly, monthly. Selain bekerjasama dengan media cetak, 

Agrakom juga bekerjasama dengan media online, televisi, dan radio. 

Pada saat magang penulis mengerjakan update media list untuk EMC, 

Lifetime dan Chatay dengan cara mencocokan data media yang hadir pada 

saat event dan data milik masing-masing tim. 

3.4 Kendala 

Berikut merupakan kendala-kendala yang ditemukan penulis selama 

melakukan praktik kerja magang di Agrakom PR: 
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1. Saat melakukan translate press release atau program kit, 

sering ditemui kesulitan dalam mencari bahasa Indonesia yang sesuai 

dan tidak mengubah maksud sebelumnya. Dan ditambah dengan adanya 

jargon unik bagi tiap klient. 

2. Kegagalan pengiriman undangan, baik melalui email maupun fax 

media. 

3. Hambatan dalam mem – Followup kehadiran wartawan, baik 

karena kesibukan wartawan maupun perubahan nomor kontak.  

4. Pada saat menjaga media registration, penulis juga kerap 

menghadapi kehadiran wartawan yang tidak didaftar undangan, 

dikarenakan masih sulit membedakan wartawan terdaftar dengan yang 

tidak. 

3.5 Solusi 

Berikut adalah solusi atas kendala yang dihadapi penulis selama 

melakukan praktik kerja magang di Agrakom PR, yaitu: 

1. Untuk mempermudah penulis dalam membuat translate, 

penulis berusaha untuk lebih mengenal busaya dan karakteristik tiap 

klien, terutama bidang usaha yang mereka kembangkan. 

2.   Penulis perlu untuk selalu update data wartawan dan media, 

salah satunya dengan  membagikan formulir berisi informasi terkini 

mengenai wartawan ataupun media. 
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3.  Dalam melakukan followup, penulis menggunakan berbagai 

macam media sehingga dapat menjangkau wartawan yang 

bersangkutan. 

4.   Untuk mengatasi adanya kehadiran wartawan yang tidak 

diundang, maka setiap wartawan yang hadir harus menggunakan 

identitas jelas tentang dirinya dan asal media wartawan tersebut. 
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