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BAB 3 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

 

3.1 Kedudukan Dan Koordinasi Organisasi  

Praktik kerja magang berlangsung di PT Global Informasi Bermutu 

(GlobalTV) sebagai karyawan magang (intern) pada periode Juli-September 

2013. Jobdesk  karyawan magang di PT Global Informasi Bermutu (GlobalTV) 

umumnya diberikan pekerjaan yang kurang lebih sama dengan karyawan tetap 

lainnya. Selama penulis melakukan kerja magang, penulis dibimbing oleh Ryan 

Saputra dari Corporate Secretary & Legal Department, sebagai Senior Legal 

Officer, dibawah pengawasan Yocki Riestanova sebagai Section Head Corporate 

Secretary dan dipimpin oleh  Ida Ayu Trisnamurti sebagai Corporate Secretary & 

Legal Dept. Head. Departemen Corporate Secretary & Legal sendiri memiliki 

kedudukan dibawah News & Corporate Secretary Director yang di pimpin oleh 

Arya Sinulingga sebagai mana yang dapat dilihat dari struktur organisasi 

GlobalTV. 

Berikut gambaran mengenai job description PR yang dilakukan oleh 

Corporate Secretary GlobalTV: 

- External Team: Melakukan penanganan media dalam berbagai event 

yang diselenggarakan oleh GlobalTV/ Group (Media Handling/ Media 

Relations), Menangani Perizinan Penyiaran, memperbaharui peraturan 

pertelevisian dan memastikan pelaksanaanya oleh GlobalTV, sosialisasi 

internal mengenai peraturan-peraturan pertelevisian yang baru, 

mengumpulkan dan mendokumentasikan kliping berita yang 

berhubungan dengan acara, program dan perusahaan, membangun 

hubungan yang baik dengan pihak pemerintahan yang terkait dengan 

perizinan SSJ (KPI/KPID, Kominfo, Balmon), menjalankan fungsi PR 

Corporate. 

- Internal Team: Menangani kunjungan-kunjungan, mengundang dan 

melakukan konfirmasi kehadiran Board Of Director MNC Group pada 

acara khusus, sebagai protokoler pada acara khusus yang melibatkan 
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Board Of Director, mendata dan memperbaharui database seluruh Board 

Of Director MNC Group & Shareholder relations, merangkum seluruh 

daily activity team Corporate Secretary, menjalankan fungsi PR 

Corporate.  

- CSR Team: Menangani GlobalTV Peduli, meningkatkan awareness 

masyarakat akan GlobalTV, menangani permohonan sumbangan, media 

partner, melakukan sponsorship di event yang potensial untuk branding 

image GlobalTV, menjalankan fungsi PR Corporate. 

 

3.1.1 Struktur Departemen Corporate Secretary & Legal GlobalTV 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Gambar 3.1.1 Struktur Departemen Corsec & Legal GlobalTV 
      Sumber : Arsip PT Global Informasi Bermutu (2013) 
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3.2 Tugas yang dilakukan 

Penulis menjalani praktik kerja magang selama ±2bulan. Selama dua 

bulan inilah penulis mendapatkan kegiatan yang berkaitan dengan eksternal, 

internal, serta CSR perusahaan.  

Tugas yang sering dilakukan penulis dalam eksternal Corporate 

Secretary & Legal Department: 

- Media relations 

Kegiatan media relations dilakukan dengan tujuan untuk 

membina hubungan yang baik dengan media massa. Frank 

Jefkins (1992) dalam Darmastuti (2012: 42) mendefinisikan 

media relations sebagai usaha untuk mencari publikasi atau 

penyiaran yang maksimum atas suatu pesan atau informasi 

humas dalam rangka menciptakan pengetahuan dan pemahaman 

bagi khalayak dari organisasi perusahaan yang bersangkutan. 

Dalam hal ini GlobalTV menggunakan media relations sebagai 

upaya untuk pencegahan munculnya pemberitaan negatif 

mengenai GlobalTV atau kesimpangsiuran dalam pemberitaan 

mengenai GlobalTV.  

Adapun kegiatan media relations yang penulis lakukan ialah:  

- Media monitoring 

- Membuat dan menyebarkan  press release 

- Membangun hubungan baik dengan media, terlebih 

menjelang event dengan mengundang berbagai kalangan 

media 

- Menyiapkan press conference HUT GlobalTV ke-11 

Tugas yang sering dilakukan penulis dalam internal Corporate Secretary 

& Legal Department: 

- Company Visit 

Kegiatan company visit dilakukan dengan tujuan untuk  menjalin 

hubungan baik antara GlobalTV dengan publik eksternal 

perusahaan, seperti pemerintah, sekolah, organisasi, universitas, 

lembaga dan lain-lain. Dalam hal ini, penulis bertugas untuk 

menyambut kedatangan setiap peserta company visit sekaligus 
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mengawasi keberlangsungan jalannya acara. Pada kesempatan ini 

GlobalTV mempresentasikan keunggulannya maupun cara kerja 

GlobalTV selama ini di dunia penyiaran. Adapun company visit 

yang pernah penulis tangani adalah menerima kunjungan dari 

SMKN 1 Bojonggede Bogor dan SMKN 1 Miri Sragen. 

 

- Meng-update informasi pada Official Website dan Intranet 

GlobalTV. 

Intranet GlobalTV merupakan salah satu alat PR GlobalTV 

dalam berkomunikasi dengan publik internalnya. Seluruh 

informasi baru mengenai perusahaan akan diperbaharui melalui 

intranet. Keunggulan lain dalam penggunaan intranet dapat 

digunakan sebagai forum interaksi antar karyawan GlobalTV, 

serta sebagai wadah untuk meng-update peraturan, pengumuman 

jadwal atau hari penting, dan lain sebagainya. Selain itu, tujuan 

dari penggunan intranet ini agar kegiatan-kegiatan yang telah 

dilakukan oleh perusahaan dapat diketahui oleh seluruh 

karyawan internal perusahaan,  

Adapun kegiatan yang penulis lakukan adalah membuat dan 

memperbaharui (update) press release mengenai event 

management, CSR, serta company visit, yang telah dilakukan 

GlobalTV. 
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Tugas yang sering dilakukan penulis dalam CSR Corporate Secretary & 

Legal Department: 

- Sponsorship 

Dewasa ini, kita mengenal tiga jenis penyediaan sponsor 

yang masing-masing  dibedakan berdasarkan tujuannya, 

yakni (1) penyediaan sponsor untuk ilkan; (2) untuk 

pemasaran; (3) untuk tujuan PR. Adapun jenis sponsor yang 

ketiga, yakni penyediaan dana untuk menunjang usaha-usaha 

PR, yang pada dasarnya merupakan bentuk modern dari 

patronase yang disajikan oleh pihak-pihak yang makmur dan 

kuat (dalam soal finansial). Yang menerima sponsor ini 

bukan hanya media massa, tetapi juga panitia penyelenggara 

olahraga, pameran seni, pertunjukan teater, acara 

penghargaan dibidang sastra, ekspedisi baru, 

penyelenggaraan pendidikan, dan individu-individu tertentu 

(Jefkins, 2003:265). 

- Membuat surat MOU  

- Membuat tellops 

- Media partner 

- Menangani CSR GlobalTV Peduli (khitanan masal di 

Kemensos 2013 dan sumbangan untuk warga tidak mampu) 
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3.2.1 Tabel Penggolongan Jenis Pekerjaan 

 

Minggu 

ke 

Jenis Pekerjaan Keterangan 

1 - Media Monitoring,  

- Media Partner & Sponsorship, 

- Membuat MOU, 

- Membuat Press Release, 

- Event Kampoeng Ramadhan, 

- Kunjungan Industri, 

- CSR Khitanan Massal. 

 

 

Media Monitoring. Tugas penulis ialah memonitor atas 

pemberitaan positif maupun negatif mengenai GlobalTV 

dan CEO MNC Group, di koran, majalah dan website. 

Kemudian dimasukan kedalam intranet GlobalTV untuk 

dievaluasi. 

Media Partner. Tugas penulis ialah menerima pihak-pihak 

yang ingin bermitra dengan GlobalTV, sebagai bentuk 

partisipasi GlobalTV yaitu dengan memberikan spot 

iklan/promosi sebuah acara yang akan ditayangkan di siaran 

GlobalTV secara gratis (berupa tellops). 

MOU. Tugas penulis ialah membuat surat perjanjian antara 

GlobalTV dengan pihak yang melakukan media partner 

maupun sponsorship. 

Press Release. Tugas penulis ialah membuat press release 

mengenai CSR dan company visit GlobalTV serta 

kunjungan industri, untuk dimasukan kedalam company 

website maupun intranet GlobalTV. 

Event Kampoeng Ramadhan. Tugas penulis ialah 

berkordinasi dengan Divisi Marcom terkait peletakan 

pemasangan umbul-umbul, pembagian flyer, konvoi dengan 

mobil JEEP untuk ngabuburit, dan masalah perijinan event 

Kampoeng Ramadhan di Bogor Nirwana Residence. 

Company Visit. Tugas penulis ialah membantu Divisi 

Corcom menerima siswa/i SMKN 1 Bojonggede di MNC 

Plaza, terkait proses produksi di GlobalTV.   

CSR Khitanan Massal. Tugas penulis ialah memastikan 

setiap anak yang sudah disunat, agar mendapat bantuan 

berupa uang senilai Rp 100.000, serta dokumentasi acara. 
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2 - Media Monitoring,  

- Media Partner & Sponsorship, 

- Membuat MOU & Tellops, 

- Meeting dengan Vendor, 

- Konfirmasi Media Partner. 

Meeting dengan Vendor. Tugas penulis ialah ikut meeting 

dengan vendor pembuatan  kartu ucapan Idul Fitri, terkait 

deal budget per buah kartu ucapan dan design-nya, untuk 

segera dibagikan ke para stakeholder GlobalTV. 

Konfirmasi Media Partner. Tugas penulis ialah 

mengkonfirmasi ulang pihak-pihak yang sudah mengirim 

proposal untuk media partner maupun sponsorship, agar 

datang ke kantor pusat GlobalTV untuk penandatanganan 

MOU dan pembahasan lebih lanjut mengenai media 

partner. 

3 - Media Monitoring,  

- Media Partner & Sponsorship, 

- Membuat MOU & Tellops, 

- Kordinasi pembuatan Kartu ucapan  Idul Fitri, 

- Kordinasi Event Kampung  Ramadhan, 

- Briefing Event Kampoeng Ramadhan, 

- Mendampingi Legal ke kantor pajak 

Kordinasi pembuatan Kartu ucapan Idul Fitri. Tugas 

penulis ialah berkordinasi sekaligus follow-up dengan 

Divisi Art dan Finance untuk proses  pembuatan kartu 

ucapan Idul Fitri GlobalTV. 

Kordinasi Event Kampoeng Ramadhan. Tugas penulis 

ialah berkordinasi/rapat dengan Divisi Marcom dan General 

Service untuk pelaksanaan event Kampoeng Ramadhan di 

BNR.  

Briefing Event Kampoeng Ramadhan. Tugas penulis 

ialah ikut briefing dengan Corporate Secretary mengenai 

pelaksanaan Event Kampoeng Ramadhan, sekaligus 

memastikan bahwa event tersebut dapat berjalan lancar 

dengan meminta bantuan kepada kepolisian terkait 

keamanan. 

Mendampingi Legal ke Kantor Pajak. Tugas penulis 

ialah mendampingi orang legal untuk membayar pajak 

reklame GlobalTV di Kantor Pajak, Jakarta Selatan. 
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4 - Media Monitoring,  

- Media Partner & Sponsorship, 

- Membuat MOU & Tellops, 

- Negosiasi Pembelian Tanah,  

- Follow-up Surat TLB-BBR, 

- Mengklasifikasi Kartu Ucapan Lebaran. 

Negosiasi Pembelian Tanah. Tugas penulis ialah bersama 

Divisi Legal ikut bertemu Notaris dan penjual tanah untuk 

melakukan proses negosiasi harga pembelian tanah sebagai 

aset GlobalTV. 

Follow-up Surat TLB-BBR. Tugas penulis ialah bersama 

dengan Divisi Legal bertemu dengan Kasubsi Tata Kota, 

dikantor Walikota Jakarta Selatan untuk follow-up surat 

TLB-BBR yang tertunda 

Mengklasifikasi Kartu Ucapan Lebaran. Tugas penulis 

ialah mengelompokan kartu ucapan yang sudah jadi untuk 

diberikan kepada setiap Divisi GlobalTV agar dapat 

dibagikan kepada masing-masing stakeholder-nya. 

 

5 - Media Monitoring,  

- Media Partner & Sponsorship, 

- Membuat MOU & Tellops, 

- Membuat Surat Permohonan Maaf untuk KPI 

Membuat Surat Permohonan Maaf untuk KPI Pusat. 

Tugas penulis ialah membuat surat jawaban/ permohonan 

maaf untuk KPI Pusat atas surat peringatan penayangan 

iklan Johnson and Johnson di GlobalTV. 

6 - Media Monitoring,  

- Media Partner & Sponsorship, 

- Membuat MOU & Tellops, 

- Brainstorming CSR GlobalTV. 

Brainstorming CSR GlobalTV. Tugas penulis ialah 

memikirkan kegiatan CSR apa yang cocok untuk 

GlobalTV, sekaligus brainstorming dengan Divisi CSR. 

7 - Media Monitoring,  

- Media Partner & Sponsorship, 

- Membuat MOU & Tellops, 

- Membuat proposal event GlobalTV  

 

Membuat proposal Event  GlobalTV dalam 

memeringati Hari Pahlawan dan Bulan Muharam. 

Tugas penulis ialah membuat proposal sekaligus rangkaian 

kegiatan dalam event untuk memperingati Hari Pahlawan 

dan Bulan Muharam dengan mengadakan Konser Musik, 

Fun Bike, dan Konser Muharam. 

8 - Media Monitoring,  

- Media Partner & Sponsorship, 

- Membuat MOU & Tellops, 

- Merangkum/ Filing Media Monitoring  

- Membuat Press release 

“KREAS11NDONESIA” (HUT GlobalTV) 

Merangkum/ Filing Media Monitoring bulan Januari-

Juni 2013. Tugas penulis ialah merangkum hasil media 

monitoring dan mengelompokan seluruh kertas maupun 

klipping koran dari hasil media monitoring setiap harinya. 

Ini di karenakan anak kerja magang sebelumnya tidak 

bertanggung jawab. 

 

Tabel 3.1.2  Penggolongan Jenis Pekerjaan 
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3.2.2 Tabel Pekerjaan Mingguan 

 

 Tabel 3.1.3 Pekerjaan  Mingguan 

 

 

  

Aktivitas 
Minggu ke 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Press Release 

        


  

Media Monitoring 

  


  


  


  


  


  


  


  

Event 

   


       

Media partner 

  


  


  


  


  


  


  


  

Company Visit 

         

Update Official Website & 

Intranet  


   


    


   


  

Tellops 

  


  


  


  


  


  


  


  

Surat MOU 

  


  


  


  


  


  


  


  

CSR 

         

Meeting (vendor, event) 

  


  


    


   


  

Sponsorship 

  


  


  


  


  


  


  


  

Surat Jawaban     
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3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

Adapun uraian aktivitas penulis selama kerja magang di GlobalTV 

adalah : 

- Press Release  

Menurut Frank Jefkins, sebuah press release bukan sekedar tulisan dalam 

bentuk tulisan pers, tetapi juga bisa dalam bentuk artikel dan foto-foto 

captions yang memiliki nilai berita yang tinggi (Darmastuti, 2012:183). 

Di GlobalTV press release dibuat setiap kali selesai melakukan event, 

yang kemudian di masukan kedalam intranet dan official website 

GlobalTV.  

Tugas penulis adalah membuat press release untuk dimuat pada official 

website dan intranet GlobalTV berkenaan dengan company visit yang 

dilakukan oleh SMKN 1 Bojonggede Bogor dan SMKN 1 Miri Sragen, 

release “KREAS11NDONESIA”, “One Day For Children”, serta 

“Kampoeng Ramadhan”. 

 

- Media Relations (media monitoring) 

Menurut Frank Jefkins dalam Rini Darmastuti (2012:42), media relations 

atau sering disebut dengan hubungan pers adalah usaha untuk mencari 

publikasi atau penyiaran yang maksimum atas suatu pesan atau informasi 

humas dalam rangka menciptakan pengetahuan dan pemahaman bagi 

khalayak dari organisasi perusahaan yang bersangkutan. 

Sarah Silver dalam (Darmastuti, 2012: 179) menyebutkan bentuk-bentuk 

kegiatan media relations, yaitu: press conferences, press calls, media 

briefing, media events, press kit, websites, media monitoring, dan 

electronic communications. 

GlobalTV melakukan media relations seperti media monitoring, press 

conferences, media briefing, dan media events. Dalam hal ini, tugas 

penulis adalah terkait pengaturan press conferences dan media briefing 

pada HUT GlobalTV yang ke-11, melakukan media monitoring yaitu 

memonitor publikasi atau pemberitaan positif dan negatif mengenai 

GlobalTV, CEO MNC Media, serta Partai Hanura (media cetak maupun 

online). Kemudian dimasukan ke dalam intranet GlobalTV. Berita-berita 
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tersebut nantinya akan dievaluasi dan menjadi database GlobalTV untuk 

mengelompokan media mana yang sering memberitakan positif mengenai 

GlobalTV dan sebaliknya. Kemudian, penulis juga turut mengatur press 

conference pada saat HUT GlobalTV yang ke 11.  

 

- Events  

Menurut John Wiley & Sons Inc dalam O’toole dan Mikolaitis, (2007: vii) 

event adalah suatu acara yang disponsori oleh perusahaan untuk mencapai 

suatu tujuan dan sasaran tertentu, seperti menyenangkan pelanggan, 

memperkenalkan, dan mempromosikan produk atau jasa baru, 

memberikan insentif atau pelatihan untuk karyawan, serta kegiatan 

lainnya. 

Global TV terus berusaha membangun dan menjalin hubungan baik 

dengan para stakeholder-nya. Hal itu dapat dibuktikan melalui event yang 

selama ini telah dilakukan oleh GlobalTV. 

Event-event yang melibatkan penulis selama melakukan kerja magang 

adalah: (1) Kampoeng Ramadhan. Dalam event ini tugas penulis ialah me-

lobby kepolisian setempat untuk meminta pengamanan (terkait 

government relations), serta membantu mengawasi jalannya event 

Kampoeng Ramadhan yang diadakan oleh GlobalTV, di Bogor Nirwana 

Residence. (2) HUT GlobalTV yang ke-11. Sayangnya, pada saat penulis 

melakukan kerja magang, GlobalTV sedang tidak melakukan banyak 

kegiatan event. 

 

- Media Partner 

Tugas penulis adalah menangani pihak-pihak yang ingin melakukan 

media partner dengan GlobalTV. Di sini penulis bertugas untuk menerima 

publik eksternal terkait dengan media partner dan menjelaskan bagaimana 

prosedur dari media partner itu sendiri mulai dari pembuatan surat 

kerjasama hingga proses penayangan spot iklan gratis berupa tellops. 

 

- Company Visit 

Tugas penulis adalah menyambut kedatangan setiap peserta company visit 

sekaligus mengawasi keberlangsungan jalannya acara. Pada kesempatan 
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ini GlobalTV mempresentasikan keunggulannya maupun cara kerja 

GlobalTV selama ini di dunia penyiaran. Adapun company visit yang 

pernah penulis tangani adalah menerima kunjungan dari SMKN 1 

Bojonggede Bogor dan SMKN 1 Miri Sragen. Sebelum peserta kunjungan 

hadir, penulis bersama dengan teman-teman melakukan briefing singkat. 

 

- Meng-update Official Website dan Intranet GlobalTV 

Tugas penulis adalah mneg-update kegiatan-kegiatan yang telah 

dilakukan oleh perusahaan yang harus diketahui oleh seluruh karyawan 

internal perusahaan. Adapun kegiatan yang penulis lakukan adalah 

membuat dan meng-update press release mengenai event management, 

CSR khitanan massal, serta company visit yang dilakukan oleh SMKN 1 

Bojonggede Bogor dan SMKN 1 Miri Sragen. 

 

- Tellops 

Tugas penulis adalah membuat tellops untuk pihak-pihak yang ingin 

melakukan media partner, sebagai bentuk partisipasi/sponsorship 

GlobalTV dalam acara tersebut. Waktu penayangan tellops adalah lima 

hari, dimana setiap harinya ditayangkan dalam dua kali. 

 

- Membuat Surat MOU  

Tugas penulis adalah membuat surat perjanjian/kesepakatan antara 

GlobalTV dengan publiknya yang bersangkutan. Surat MOU ini 

merupakan surat perjanjian antara GlobalTV dengan pihak-pihak yang 

ingin melakukan media partner. Surat MOU selalu dibikin dalam dua 

rangkap, dimana satu untuk database GlobalTV, dan satunya untuk pihak 

yang ingin melakukan media partner. Surat MOU ini harus selalu 

mendapat persetujuan oleh Corporate Secretary & Legal Dept. Head. 

 

- CSR 

Menurut Yosal Irianta (2004) definisi CSR adalah tanggung jawab 

perusahaan untuk  menyesuaikan diri terhadap kebutuhan dan harapan 

stakeholders sehubungan dengan isu-isu etika, sosial, dan lingkungan. 

Definisi lain menurut Petkoski dan Twose, CSR adalah sebagai komitmen 
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bisnis untuk berperan sebagai pendukung pembangunan ekonomi, 

bekerjasama dengan karyawan dan keluarganya, masyarakat lokal dan 

masyarakat luas, untuk meningkatkan mutu hidup mereka bagi bisnis dan 

pembangunan (Nurjaman&Umam, 2012:127). 

Dalam hal ini, penulis menangani media partner, membuat tellops sebagai 

wujud kesepakatan dari media partner GlobalTV, menangani CSR 

GlobalTV Peduli (khitanan masal di Kemensos 2013 dan sumbangan 

untuk warga tidak mampu). 

 

- Sponsorship 

Dewasa ini, kita mengenal tiga jenis penyediaan sponsor yang masing-

masing  dibedakan berdasarkan tujuannya, yakni (1) penyediaan sponsor 

untuk ilkan; (2) untuk pemasaran; (3) untuk tujuan PR. Adapun jenis 

sponsor yang ketiga, yakni penyediaan dana untuk menunjang usaha-

usaha PR, yang pada dasarnya merupakan bentuk modern dari patronase 

yang disajikan oleh pihak-pihak yang makmur dan kuat (dalam soal 

finansial). Yang menerima sponsor ini bukan hanya media massa, tetapi 

juga panitia penyelenggara olahraga, pameran seni, pertunjukan teater, 

acara penghargaan dibidang sastra, ekspedisi baru, penyelenggaraan 

pendidikan, dan individu-individu tertentu (Jefkins, 2003:265). 

GlobalTV sebagai salah satu perusahaan besar di Indonesia yang bergerak 

dibidang penyiaran ikut terlibat aktif dalam kegiatan sponsorship 

masyarakat sekitar. Sebab, kgiatan ini dianggap menjadi penunjang 

keberlangsungan perusahaan sekaligus sebagai bentuk 

partisipasi/kepedulian GlobalTV pada masyarakat. Tugas penulis ialah 

menangani institusi/organisasi yang hendak melakukan sponsorship 

dengan GlobalTV. 

- Surat Jawaban 

Tugas penulis ialah membuat surat jawaban (permohonan maaf) kepada 

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) atas penayangan iklan yang dianggap 

melanggar kebijakan di daerah tersebut. 
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3.4 Solusi dan Kendala 

3.4.1 Kendala Proses Kerja Magang 

Kendala yang dihadapi  penulis selama melakukan kerja magang di 

GlobalTV adalah tidak adanya job description secara jelas baik lisan 

maupun tulisan yang sempat membuat penulis kebingungan pada tahap 

awal melakukan kerja magang. Kemudian, beberapa kali penulis sering 

diberikan tugas yang tidak sesuai dengan kesepakatan bersama mengenai 

job description mahasiswa internship.  

Selain itu, kurangnya koordinasi pada event Kampoeng Ramadhan, 

sehingga mengakibatkan kerancuan pada saat  menjalankan  tugas kepada 

masing-masing anak magang yang pada akhirnya pelaksanaan tugas di 

venue tidak merata. 

 

3.4.2 Solusi atas Kendala Proses Kerja Magang 

Setiap kendala  pasti memiliki solusinya, demikian halnya setelah apa 

yang dialami penulis selama menghadapi kendala dalam kerja magang. 

Dalam menyikapi kendala job description, penulis mengambil inisiatif 

dengan aktif melakukan komunikasi untuk mengetahuinya. Penulis juga  

meminta pekerjaan yang dapat penulis kerjakan, tentunya dalam ruang 

lingkup PR sehingga praktik kerja magang tidak berjalan sia-sia. Sama 

halnya dengan event Kampoeng Ramadhan, penulis melakukan inisiatif 

dengan bertanya pada setiap kali ingin melakukan sesuatu dan  

mengerjakan seluruh tugas yang diberikan. 

Pada saat melakukan kerja magang, penulis membawa nama Universitas 

Multimedia Nusantara (UMN). Oleh karena itu, menyikapi pekerjaan 

yang diberikan diluar job description penulis tetap melakukannya dengan 

baik, selama tugas utamanya tetap dalam ruang lingkup PR sekaligus 

untuk menjaga hubungan yang baik.  
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