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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

Praktek kerja magang dilaksanakan di PT. Dyandra Promosindo 

dibawah bimbingan Mirna Gozal selaku Public Relations Manager dan 

ditempatkan di divisi Public Relations PT. Dyandra Promosindo sebagai 

Public Relations Officer. 

Selama melakukan kerja magang, tugas yang utama yang diberikan 

adalahOnline Public Relations.Selain melakukan tugas tersebut, penulis 

diberi kesempatan untuk mempelajari Event Managementdan Media 

Handling.  

3.2 Tugas yang Dilaksanakan 

Tugas yang dilaksanakan selama menjalankan praktik kerja magang 

adalah melaksanakan tugas dari divisi Public Relations khususnya Social 

Media Maintaining. Tugas-tugas yang dijalankan penulis selama praktek 

kerja magang tergambar dalam tabel berikut ini. 
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Tabel 3.1 

Tabel Timeline AktivitasPenulis di PT. Dyandra Promosindo 

Job Description 
Febuari Maret April Mei Juni 

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

Mass Media 

Media Handling 

 

 √  √   √ √ √ √    √  √    

Government 

Opening 

Ceremony 

 

              √  √ √ √ 

Digital Publication 

1. Social Media 

2. Website 

Development, 

Maintainance, 

Update 

 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

√ √ √ √   √   √      √ √ √  

Operasional 

1. Press 

Conference 

Room 

2. Press Room 

Activities 

 

   √        √ √  √     

  √           √ √ √ √   

Corporate Social 

Responsibility 

Corporate CSR 

 

√ √                  

 

3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

Event merupakan suatu kurun waktu kegiatan yang dilakukan oleh 

sebuah organisasi dengan mendatangkan orang-orang ke suatu tempat agar 

mereka memperoleh informasi atau pengalaman penting serta tujuan lain 

yang diharapkan oleh penyelenggara (Kennedy, 2009: 3).  
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Event yang dilaksanakan bisa berbagai macam jenis. Jenis-jenis event 

yang biasanya dilaksanakan adalah (McCartney, 2010:7): 

a. Sports events yakni suatu event kompetisi antara partisipan 

yang dilaksanakan di darat, udara atau air dan diikuti oleh 

amatir maupun yang sudah profesional seperti FIFA World 

Cup dan Olympiade;  

b. Cultural events merupakan berbagai macam festival 

berdasarkan agama, budaya dan tradisi lokal yang diadakan di 

berbagai tempat seperti museum, candi dan gereja, situs, kota, 

maupun di lapangan terbuka; 

c. Arts events seperti konser, performance oleh artis internasional 

maupun nasional dalam bidang seni gambar, seni suara, seni 

music, maupun pergaan busana; 

d. Political events merupaka event diadakan oleh Negara dan 

pemerintah; 

e. MICE events meliputi event meetings, incentive travel, 

conventions dan exhibitions; 

f. recreational events meliputi event fun sporting dan outing, 

kegiatan sosial dan permainan; 

g. special events seperti peluncuran produk baru, upacara 

pembukaan dan penutupan, beauty pageants, maupun 

penggalangan dana; dan  

h. private events seperti ulang tahun, pernikahan, anniversary, 

dan berbagai macam socialgathering.  

PT. Dyandra Promosindo merupakan perusahaan yang bergerak 

dalam pelaksanaan MICE event. Hal ini dapat dilihat dari event yang 

dilaksanakan yakni exhibitions. 
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Untuk menghasilkan event, ada lima tahap yang harus dilakukan 

(Goldblatt dalam Pudjiastuti, 2010: 38), yaitu 

a. Penelitian 

Peneliatin yang dilakukan dengan baik akan mengurangi 

kegagalan dalam event. Dilakukan untuk menentukan kenginan, 

kebutuhan dan ekspektasi dari khalayak sasaran, sehingga 

mereka tertarik untuk menghadiri event yang diadakan. Untuk 

mengurangi resiko ketidakhadiran, penelitian ini harus 

dilakukan secara teliti dan komperhensif. 

b. Desain 

Kemampuan para pelaksana event dalam mendesain area, 

menciptakan suara, gerakan, cahaya permainan warnan, dan 

lainnya diperlukan secara komperhensif dan penuh 

pertimbangan untuk menciptakan kesan yang mendalam bagi 

para audience. 

c. Perencanaan 

Dilakukan setelah analisis situasi dan dilaksanakan 

bersamaan dengan designing. Perencanaan memerlukan waktu 

yang panjang. Saat perencanaan, banyak hal yang harus 

dipertimbangkan sehingga susunan perencanaan sering 

mengalami suatu perubahan, penambahan, pengurangan sesuai 

dengan ketersediaan sumber daya yang ada. Perubahan eksternal 

diluar kemampuan perencanaan juga sering membuat perubahan 

perencanaan, seperti kondisi cuaca dan lainnya. 

d. Koordinasi 

Event memerlukan berbagai keahlian agar dapat menjadi 

acara yang sukses sehingga kemudian mampu mengangkat citra 

perusahaan. Seorang manajer event harus mampu 

mengkoordinasi pihak-pihak pelaksana event, agar mampu 

bekerja secara simultan dengan satu tujuan yang sama, yakni 

menghasilkan event yang sukses. 
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e. Evaluasi  

Setiap kegiatan harus di evaluasi untuk melihat suatu 

keberhasilan dari event yang telah dilaksanakan. 

PT. Dyandra Promosindo melakukan kelima tahap seperti yang 

diterangkan diatas. Sebelum melaksanakan sebuah event terjadi proses mulai 

dari dilakukan penelitian hingga evaluasi di akhir penyelenggaraan event. 

Penulis tidak ikut andil dalam keseluruhan tahap tersebut, namun penulis 

mendapatkan kesempatan ikut serta dalam proses koordinasi dan evaluasi 

selama event digelar. 

Promosi dan Public Relations adalah bagian penting dari pemasaran 

setiap event sebagai bagian dari strategi pemasaran, promosi event 

melibatkan proses komunikasi berbentuk gambar dan isi program acara 

untuk khalayak. Berikut ini pekerjaan yang penulis lakukan selama kerja 

magang secara garis besar. 

a. Media Handling 

Media relations merupakan bagian dari fungsi PR 

eksternal yang mengembangkan dan membina hubungan yang 

baik dengan media yang menjadi sarana bagi perusahaan dalam 

berkomunikasi dengan publiknya untuk mencapai tujuan dari 

organisasi (Iriantara, 2008: 32). 

Aktivitas media relations pada umumnya dijalankan oleh 

divisi public relations dan bentuk-bentuk kegiatannya adalah 

pengiriman siaran pers, menyelenggarakan konferensi pers, 

menyelenggarakan media gathering, menyelenggarakan 

perjalanan pers, menyelenggarakan special event, 

menyelenggarakan wawancara khusus, menjadi nara sumber 

media (Wardhani, 2008: 14). 

Definisi basis data atau database adalah kumpulan  data 

logis yang saling berhubungan, dan deskripsi dari data tersebut 

dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi dari suatu 

organisasi. Berbeda dengan sistem file yang menyimpan data 
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secara terpisah, pada basis data sebuah data tersimpan secara 

terintegrasi. Basis data bukan menjadi milik dari suatu 

departemen tetapi sebagai sumber daya perusahaan yang dapat 

digunakan bersama (Connolly et all, 2005:15). 

Salah satu tugas media handling yang dipercayakan 

kepada penulis adalah memasukan database wartawan yang 

hadir disetiap kegiatan yang diadakan PT. Dyandra Promosindo. 

Database ini didapatkan dari registrasi yang dilakukan oleh 

wartawan itu sendiri dan juga kartu nama yang diserahkan oleh 

wartawan tersebut. Database yang dimasukan penulis ini 

nantinya akan digunakan untuk mengirimkan undangan, press 

release, formulir pendaftaran atau informasi penting lainnya 

kepada wartawan yang bersangkutan melalui email yang disebut 

email blast maupun melalui SMS yang disebut SMS blast. Basis 

data untuk melakukan email blast adalah email yang dimiliki 

wartawan, sedangkan basis yang digunakan untuk SMS blast 

adalah nomor handphone yang dimiliki wartawan.  

Selain tugas tersebut, penulis diberi kesempatan untuk 

mempelajari media handlinglainnya mulai dari mencetak ID 

Pers untuk event yang akan dilakukan, menyerahkan ID Pers 

yang telah dibuat kepada wartawan yang bersangkutan, mencari 

artikel-artikel mengenai perkembangan minyak dan gas di 

Indonesia yang ditulis oleh wartawan sesuai dengan kriteria 

yang telah ditentukan untuk dilombakan dalam pameran 

IPA.Penulis juga pernah ditugaskan untuk RSVP Media yang 

akan hadir untuk acara press conference yang akan dilakukan PT. 

Dyandra Promosindo. 

b. Opening Ceremony 

Dalam opening ceremony, sebelum penyelenggaraan 

opening ceremony, penulis diberi tugas untuk mengupdate data 

tamu undangan opening ceremony berdasarkan data udangan 
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opening ceremony tahun sebelumnya. Saat pelaksanaan opening 

ceremony, penulis diberi tugas hanya untuk membantu hal-hal 

yang kecil, seperti membuat label untuk di tempel di kursi yang 

akan diduduki oleh tamu VIP, membuat signage untuk lokasi 

tamu undangan VIP dan tamu undangan regular. 

c. Social Media 

Media sosial adalah teknologi efektif yang digunakan 

untuk menjangkau dan menghubungkan seseorang dengan orang 

lain, menciptakan hubungan, membangun kepercayaan. Media 

sosial hanya seperangkat tools baru, teknologi baru yang 

memudahkan pengguna untuk lebih efisien berhubungan dan 

membangun hubungan dengan orang lain (Safko, 2012: 4) 

Alasan mengapa sosial media sangat efektif daripada 

marketing biasanya adalah karena perannya yang melakukan 

komunikasi dua arah (Safko, 2012:5).  

Penggunaan sosial media biasanya menggunakan beberapa 

jenis yaitu: social networking, photo sharing, audio, video, 

microblogging, livecasting, dan lain-lain. (Safko, 2012 :9). Pada 

akhir 2007, situs sosial media yang sangat populer yaitu 

YouTube, Wikipedia, MySpace, Facebook dan Twitter. Banyak 

dari situs ini juga digunakan untuk menyebarkan berita dan 

materi promosi lainnya (Bobbitt et all, 2009:130). 

Facebook menawarkan ruang digital untuk keperluan 

aktulisasi diri melalui profil pribadi,  fan page, groups, events, 

berbagi foto dan video, dan kemampuan untuk terhubung 

dengan blog, Twitter, ataupun aplikasi lainnya. Twitter dibuat 

dengan konsep micro-blogging, dimana pengguna menulis 

dengan singkat, sering melakukan posting yang tidak melebihi 

dari 140 karakter. 140 karakter yang di posting tersebut dikenal 

dengan sebutan tweets (Lacy, 2010: 11). Sedangkan Instagram 

merupakan cara mudah dan menarik untuk membagi dunia anda 

dengan cepat, menyenangkan dan bebas. Dengan Instagram 
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dengan mudah anda dapat mengambil gambar dan membagikan 

pada dunia mengenai moment anda dengan menggunakan 

smartphone.  

Ketiga platform tersebut pada dasarnya mengedepankan 

kekuatan konten di dalam membangun komunikasi dan relasi 

dengan pengguna internet lainnya. Konten di dalam jejaring 

sosial menurut merupakan informasi relevan dan berguna yang 

mana para pengunjung bisa menemukan hal yang membantu, 

mengedukasi, menarik atau terkadang hanya menghibur. Pada 

dasarnya, pembuatan konten yang menarik bagi target audience 

akan menimbulkan Word of Mouth atau penyebaran informasi 

dari mulut ke mulut yang bisa semakin meluas dan menjangkau 

lebih banyak lagi atensi dari public (Meyerson, 2010 : 49). 

Dalam rangka mencapai tujuan perusahaan melalui 

aktivitas update konten. Terdapat sebelas aturan yang harus 

dipikirkan terlebih dahulu dalam merancang update konten agar 

menarik perhatian, antara lain(Meyerson, 2010 : 56): 

1. Pembuatan konten harus memiliki tujuan atau 

objective 

2. Pembuatan konten harus membantu dan 

mengedukasi target audience 

3. Pembuatan konten harus relevan dengan kebutuhan 

target audience dan harus disampaikan secara 

konsisten. 

4. Pembuatan konten harus engaging atau mengikat 

perhatian target audience 

5. Pembuatan konten harus memberi ruang interaksi 

atau dialog 

6. Pembuatan konten dengan bahasa yang digunakan 

oleh customers 
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7. Pembuatan konten harus mengetahui secara spesifik 

dimana target audience kita hadir secara online 

8. Pembuatan konten harus dieksekusi dengan baik dan 

tepat sasaran. 

9. Pembuatan konten memerlukan beberapa kali 

pengalaman atau uji coba. 

10. Pembuatan konten mempunyai fokus untuk 

menciptakan “Hot Triggers” atau action apa yang 

diharapkan untuk dilakukan oleh target audience. 

11. Pembuatan konten harus memiliki potensi untuk 

dicari secara optimal oleh target audience.  

PT.Dyandra Promosindo memilikidivisi Public 

Relationsyang mengelolasosial mediayang berfungsi sebagai 

salah satu alat penghubung antara perusahaan dengan publiknya. 

Saat menjalani proses kerja magang, penulis diberi tugas 

untuk memegang beberapa akun sosial media untuk event yang 

akan diadakan oleh PT. Dyandra Promosindo. Berikut daftar 

akun social media yang penulis kelola selama kerja magang 

berlangsung: 
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Tabel 3.2 

Daftar AkunSocial Media PT. Dyandra Promosindo 

Social Media Username 

Instagram @DyandraPromosindo 

 @iims_2014 

 @ipaconvex 

Facebook Dyandra Promosindo 

 Dyandra Exhibition 

 ICS Jakarta 

 AAITF Jakarta 

Facebook Fan Page Pameran Otomotif Medan 

 Dyandra Promosindo 

 Indonesia International Motor Show 2014 

 Computer Expo 

 AAITF Jakarta 

Twitter @dyandrapromo 

 @Computer_expo 

 @pameranotomedan 

 @ipaconvex 

 @aaitf2014_ 

 @iims2014_ 

 @ics_expo 
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Penulis mendapat tugas untuk mem-postinginformasi yang 

berkaitan dengan event yang akan dilaksanakan, kuis berhadiah, 

sapaan, maupun kata-kata bijak. Informasi yang dimasukan ke 

dalam sosial media dapat berupa tulisan, gambar, maupun video.  

Penulis harus mem-posting setiap hari di Facebook 

maupunTwitter.Namun saat pameran berlangsung atau kegiatan 

yang akan berlangsung, penulis diminta untuk mem-posting 

semua informasi terkait dengan kegiatan yang sedang 

berlangsung, mulai dari acara atau kegiatan yang sedang 

berlangsung, fasilitas yang disediakan, crowd dari acara tersebut, 

hingga promo yang ada di pameran tersebut melalui Twitter, 

Facebook dan jugaInstagram.  

Seluruh informasi yang penulis posting di sosial media, 

penulis dapatkan dari materi-materi yang diberikan oleh mentor 

di divisi Public Relations PT. Dyandra Promosindo seperti 

informasi mengenai pameran maupun kegiatan yang akan 

dilaksanakan dan dari hasil browsing di internet seperti kata-

kata bijak dengan tujuan agar followers yang telah membaca 

informasi yang penulis posting memberikan feedback positif 

dalam bentuk melakukan like maupun shareatau retweet 

sehingga terjadi penyebaran informasi atau terciptaword of 

mouth via internet dan membuat orang lain tertarik untuk 

menjadi followersdan juga mengikuti serta turut serta 

menyebarkan informasi mengenai kegiatan atau pameran yang 

PT. Dyandra Promosindo akan adakan. Untuk memudahkan 

pekerjaan penulis, penulis diminta untuk membuat draft dari 

konten yang akan di posting di akun sosial media sebanyak-

banyaknya yang dibuat di Microsoft Excel. Draft yang penulis 

rancang ini bersumber dari materi yang diberikan oleh mentor. 

Setelah penulis merancang draft tersebut, penulis mengajukan 

kepada mentor untuk diperiksa kembali sebelum di posting. 
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Setelah draft disetujui, penulis dapat membagikan informasi 

kepada publik setiap saat tanpa harus mencari-cari bahan untuk 

dijadikan konten lagi, kecuali mentor memberikan tambahan 

materi untuk di-posting. Jika bahan yang ada di didalam draft 

telah habis, maka penulis dianjurkan oleh mentor untuk 

mengulang kembali informasi tersebut. Namun, untuk konten 

yang berupa kata-kata bijak, penulis tetap harus mencari di 

internet untuk dijadikan referensi bahan setiap harinya dan 

ketika pelaksanaan kegiatan yang digelar oleh PT. Dyandra 

Promosindo, penulis membuat konten yang berupa live report 

dari lokasi kegiatan berlangsung. Pada tahap ini penulis diuji 

kreativitasnya untuk mengemas informasi semenarik mungkin 

dengan tujuan agar tercipta publisitas melalui followers dalam 

bentuk feedback, retweet, like maupun share.  

Tujuan dari rangkaian proses tersebut diharapkan melalui 

informasi yang dikemas menggunakan bahasa yang menarik, 

akan terjadi diskusi interaktif di dalamnya, baik dalam hal 

pemberian komentar ataupun melakukan retweetmaupun like 

dan share. 

Dalam menanggapi feedback dari followers, penulis 

melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada mentor, karena 

tidak semua feedback yang diberikan dari followers kepada akun 

sosial media PT. Dyandra Promosindo layak untuk dijawab. 

Feedback yang bernada positif dan juga feedback yang 

membutuhkan informasi lebih jelas dari pihak PT. Dyandra 

Promosindo yang bisa penulis tanggapi.  

Penulis juga sempat mendapat tugas untuk melakukan live 

tweet interview dengan beberapa komunitas. Penulis sempat 

melakukan live tweet interview dengan sepuluh komunitas 

sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Dalam proses 

pelaksanaan live tweet interview, penulis di mentori oleh sebuah 

organisasi yang bernama Provetic. Provetic merupakan suatu 
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organisasi yang bergerak dibidang pengumpulan data untuk 

membuat sebuah startegi bagi suatu perusahaan yang akan 

membuat sebuah kegiatan atau program.  Penulis diajari 

bagaimana melakukan live tweet interview. Sistematika untuk 

pelaksanaan live tweet interview beserta pertanyaan yang akan 

dilemparkan kepada komunitas lain yang akan di wawancarai 

sudah disediakan oleh pihak Provetic. Pelaksanaan live tweet 

interview bersama dengan pihak Provetic hanya sekali penulis 

lakukan. Sisanya yaitu dua kali live interview dengan komunitas 

lain, penulis lakukan sendiri. Pihak Provetic hanya membantu 

mengawasi.  

Pelaksanaan live tweet interview ini dilaksanaan 

menjelang pelaksanaan pameran IPA yang memang merupakan 

pameran oil and gas. Tujuan pelaksanaan live tweet interview ini 

adalah untuk membagikan informasi kepada publik mengenai 

kegiatan yang ternyata bisa dikolaborasikan dengan perusahaan 

oil and gas dan juga peranan komunitas tersebut terhadap 

perusahaan oil and gas. Saat itu penulis melakukan live 

interview dengan komunitas yang bergerak dibidang kesehatan, 

ayah pendukung ASI dan juga kuliner.  

Jika melihat dari sebelas aturan yang penulis paparkan 

sebelumnya untuk me-update konten sosial media, penulis telah 

melakukan pekerjaan berdasarkan aturan tersebut. Hal ini 

penulis lakukan agar tujuan dari PT. Dyandra Promosindo 

tercapai.  

Berikut adalah beberapa update yang penulis lakukan di 

akun sosial media Dyandra Promosindo: 
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Gambar 3.1 

Live Tweet Interview Dengan Komunitas yang Dilakukan Penulis 

sumber: twitter.com/ipaconvex 

 

Gambar 3.2 

Posting Facebook Dyandra Promosindo yang Dilakukan Penulis 

 

 

 

 

 

 

 

sumber: https://www.facebook.com/dyandra.promosindo?ref=tn_tnmn 
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Gambar 3.3 

Posting Instagram Dyandra Promosindo yang Dilakukan Penulis 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: http://instagram.com/dyandrapromosindo 

d. Website Development, Maintenance and Update  

Website Development and Web Interface. Membuat satu 

wadah yang dapat mempertemukan organisasi dengan publiknya 

sesering mungkin: Website. Memonitor dunia maya dan 

merespon, bila perlu untuk membela nama baik perusahaan. 

(Seitel, 2007:11) 

Website adalah halaman informasi yang disediakan 

melalui jalur internet sehingga bisa diakses di seluruh dunia 

selama terkoneksi dengan jaringan internet.Website merupakan 

komponen atau kumpulan komponen yang terdiri dari teks, 

gambar, suara animasi sehingga lebih merupakan media 

informasi yang menarik untuk dikunjungi. 

PT. Dyandra Promosindo tak hanya memiliki website 

resmi untuk Dyandra Promosindo saja, namun juga memiliki 

website resmi untuk event-event yang akan dijalankan untuk 
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menyajikan informasi terkait dengan pelaksanaan pameran yang 

akan segera dilaksanakan. 

Penulis dipercaya untuk mengelola konten dari website 

tersebut. Penglolaan website resmi Dyandra Promosindo dan 

event yang akan dilaksanakan disebut dengan CMS. Penulis 

dipercaya untuk mengelola lima CMS, yakni: 

Tabel 3.3 

Daftar Website Pameran Dyandra Promosindo 

Event Website 

Dyandra Promosindo www.dyandra.com 

Mega Bazaar Consumer Show 2014 www.megabazaarconsumer.com 

Pameran Otomotif Medan www.pameranotomotifmedan.com 

Festival Komputer Indonesia www.festivalkomputer.com 

Indonesia Cellular Show www.ics-expo.com 

 

Penulis mem-posting artikel-artikel yang berhubungan 

dengan event yang akan dilaksanakan dari media-media online, 

press release yang dikeluarkan oleh Dyandra Promosindo, dan 

pengumuman hasil undian setelah pameran dilaksanakan. 

Konten-konten yang akan penulis posting ini penulis dapatkan 

dari materi yang mentor berikan kepada penulis dan juga hasil 

dari browsing internet yang penulis lakukan sesuai dengan 

pameran yang akan dilaksanakan.  
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Gambar 3.4 

Website Indonesia Cellular Show 2014 

Sumber:http://www.ics-expo.com/2014/ 

Penulis juga diberi tugas untuk menghitung jumlah hitter 

dari seluruh website resmi yang dimiliki oleh Dyandra 

Promosindo. Selain jumlah hitter dari setiap website yang 

dimiliki oleh Dyandra Promosindo, penulis juga diberi tugas 

untuk menghitung banyaknya friends dan follower dari seluruh 

akun sosial media yang dimiliki oleh Dyandra Promosindo. 

Hasil dari perhitungan ini kemudian diserahkan kepada salah 

satu pembimbing lapangan setiap hari Jumat setiap minggunya.  

Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan 

jumlah hitter atau banyaknya frekuensi publik yang membuka 

website resmi yang dimiliki PT. Dyandra Promosindo dan juga 

untuk mengetahui perkembangan followers dari setiap sosial 

media yang dikelola PT. Dyandra Promosindo setiap minggunya. 
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e. Press Conference Room 

Press conference adalah mengundang media massa ke 

lokasi dan waktu yang tepat untuk menerima informasi penting 

dan menerima jawaban atas pertanyaan mereka (Kennedy, 

2009:113). Dalam melaksanakan press conference, banyak hal 

yang perlu dipertimbangkan sebelum mengundang media massa 

untuk hadir dalam konferensi pers, misalnya mengemas 

informasi, menentukan lokasi dan waktu, menentukan 

pembicara dan pokok-pokok bahasan, serta membuat undangan 

dan menyebarkannya. 

Dalam persiapan press conference, penulis sempat 

diberikan tugas untuk menghubungi beberapa tempat yang akan 

dijadikan untuk press conference IIMS 2014, namun tidak 

sampai tahap dealing. Penulis hanya ditugaskan untuk mencari 

informasi mengenai kapasitas ruangan, dan paket yang 

ditawarkan tempat tersebut. Setelah penulis mendapatkan 

informasi yang dibutuhkan, penulis menyerahkan informasi 

tersebut kepada pembimbing lapangan.  

Selain mencari informasi untuk lokasi dilaksanakannya 

press conference, penulis juga sempat diberi tugas untuk 

mencari gimmick yang akan diberikan kepada wartawan yang 

hadir. Penulis mencari informasi mengenai gimmick berdasarkan 

permintaan pembimbing lapangan, setelah penulis mendapatkan 

beberapa refensi untuk gimmick, penulis memberikan informasi 

tersebut kepada pembimbing lapangan.  

Saat pelaksanaan press conference, penulis dilibatkan 

untuk urusan yang sifatnya pendukung, seperti merapikan 

brifing document, mencetak tulisan pembicara dan memasukan 

kedalam akrilik, dan memeriksa kelengkapan untuk pembicara.  
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f. Press Room Activities 

Press roomdigunakan bagi para pers saat pameran 

berlangsung untuk membuat berita atau hanya untuk beristirahat 

sejenak. Di dalam press room terdapat informasi-informasi 

mengenai acara-acara yang akan dilakukan selama pameran, fact 

and figure, press release, brosur, dan lainnya. Tugas penulis 

disini adalah untuk menyiapkan informasi-informasi tersebut 

yang kemudian dicetak dan diletakkan di rak di depan press 

room. Selain itu penulis juga ditugaskan untuk mencetak 

informasi mengenai acara yang akan dilakukan untuk di tempel 

di dinding press room. Selain menyediakan informasi yang 

dibutuhkan wartawan di press room, penulis juga ditugaskan 

untuk mencetak keperluan-keperluan di press room seperti tanda 

dilarang merokok, tanda untuk menjaga barang pribadi, alas 

untuk mouse, nomor meja, nomor loker, registrasi press room, 

dan lainnya. Penulis juga diminta bantuan untuk mengecek 

konsumsi yang disediakan untuk press room dan juga 

memeriksakelengkapan laptop yang disediakan untuk digunakan 

para wartawan. 

g. Corporate CSR 

Dalam pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh Dyandra 

Promosindo, penulis hanya dapat membantu untuk prosiding 

bingkisan yang akan dibagikan kepada anak-anak sekolah, 

karena pada saat pelaksanaan CSR, penulis berhalangan untuk 

hadir.  

3.3.1 Uraian Pekerjaan Event 

1. The 20
th

 Mega Bazaar Consumer Show 

Merek "Mega Bazaar Computer" memiliki tradisi panjang 

sukses sebagai salah satu event IT terbesar dalam kuartal 

pertama setiap tahun. Untuk mengakomodasi berbagai 

peningkatan IT gadgetdalam beberapa tahun terakhir, Mega 

Bazaar Computer telah mengubah dirinya menjadi Mega Bazaar 
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Consumer Show untuk mewakili identitas yang lebih modern di 

pasar yang lebih modern, tidak bisa disangkal bahwa IT dan 

elektronik menjadi lebih terintegrasi yang tidak memiliki garis 

khas untuk terpisah, dengan demikian pendekatan "Consumer 

Show" lebih cocok dalam tren baru-baru ini.The 20
th

 Mega 

Bazaar Consumer Show dilaksanakan di enam kota besar di 

Indonesia yang secara serentak dilakukan di kota Jakarta, 

Makassar, dan Surabaya pada tanggal 5-9 Maret 2014; 

kemudian Semarang 7-11 Maret 2014; Jogjakarta 8-12 Maret 

2014; dan ditutup di kota Bandung 26-30 Maret 2014. 

a. Pre-event 

 Media Handling 

Penulis ditugaskan untuk mendistribusikan 

Press ID Card kepada wartawan yang sudah 

mendaftar sebelumnya.  

 Social Media 

Selama pre-event The 20
th

 Mega Bazaar 

Consumer Show, penulis setiap hari me-update 

sosial media dengan berbagai informasi penting 

mengenai The 20
th

 Mega Bazaar Consumer Show, 

greetings, counting down, kata-kata bijak, dan juga 

kuis berhadiah untuk menarik minat followers. 

 Website Development, Maintainance, Update 

Penulis ditugaskan untuk memasukan artikel-

artikel yang penulis sadur dari berita-berita online 

yang berhubungan dengan perkembangan dan tren 

terbaru teknologi komputer maupun gadget yang 

nanti akan hadir di The 20
th

 Mega Bazaar Consumer 

Show. Selain memasukan artikel-artikel mengenai 

perkembangan teknologi, penulis juga memasukan 

press release yang dikeluarkan oleh PT. Dyandra 

Promosindo. 
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 Press Room Activities 

Penulis membantu untuk menyiapkan signage 

yang akan diletakan di press room dan juga 

menyiapkan bahan-bahan informasi yang 

dibutuhkan oleh wartawan untuk membuat berita 

seperti fact and figure, press release, floor plan, 

brosur, dan lainnya. 

b. Showdays 

 Media Handling 

Penulis ditugaskan untuk memasukan 

database wartawan yang hadir saat press conference 

The 20
th

 Mega Bazaar Consumer Show. 

 Social Media 

Penulis melakukan live report mengenai 

pameran The 20
th

 Mega Bazaar Consumer Show 

mulai dari acara yang sedang diadakan, suasana 

pameran, promo-promo yang diadakan selama 

pameran, dan informasi penting lainnya. Penulis 

dapat me-update di twitter, facebook dan instagram 

dalam bentuk kata-kata, foto, maupun video.  

 Website Development, Maintainance, Update 

Selama pameran berlangsung, penulis 

memasukan press release yang dikeluarkan PT. 

Dyandra Promosindo setiap harinya mengenai The 

20
th

 Mega Bazaar Consumer Show. Selain press 

release, penulis juga tetap diminta untuk 

memasukan artikel-artikel yang di sadur dari berita 

online mengenai teknologi dan tren terbaru 

komputer maupun gadget, dan juga liputan berita 

mengenai The 20
th

 Mega Bazaar Consumer Show.  
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c. Post Event 

 Social Media 

Penulis me-update ucapan terima kasih kepada 

pihak-pihak yang telah membantu untuk 

menyukseskan pameran dan juga ucapan sampai 

bertemu di The 20
th

 Mega Bazaar Consumer Show 

selanjutnya. Penulis memasukan link artikel yang 

langsung direct ke artikel yang ada di website The 

20
th

 Mega Bazaar Consumer Show. 

 Website Development, Maintainance, Update 

Penulis ditugaskan untuk memasukan 

informasi pemenang doorprize maupun grandprize 

The 20
th

 Mega Bazaar Consumer Show yang telah 

diundi di akhir penyelenggaraan The 20
th

 Mega 

Bazaar Consumer Show. Selain itu penulis juga 

memasukan artikel serta press release mengenai The 

20
th

 Mega Bazaar Consumer Show yang dapat 

disadur dari berita online dan juga yang dikeluarkan 

oleh PT. Dyandra Promosindo.  

Tabel 3.4 

Tabel Timeline Aktivitas Public Relations The 20
th
 Mega Bazaar Consumer Show 

Job Description 
Febuari Maret 

3 4 1 2 3 4 

Mass Media 

Media Handling 

  

 √  √   

Digital Publication 

1. Social Media 

2. Website Development, Maintainance, Update 

 

√ √ √ √   

√ √ √ √   

Operasional 

1. Press Conference Room 

2. Press Room Activities 

 

   √   

  √    
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2. The 38
th 

IPA Convention and Exhibitions 

The 38
th 

IPA Convention and Exhibitions merupakan 

sebuah pameran oil and gas B2B yang bekerjasama dengan 

SKK Migas. The 38
th 

IPA Convention and Exhibitions diadakan 

21-23 Mei 2014 di Jakarta Convention Center dengan 

menghadirkan banyak perusahaan oil and gas di Indonesia.  

a. Pre-event 

 Media Handling 

Penulis membantu untuk mendistribusikan 

formulir pendaftaran press ID card dan juga 

formulir untuk lomba penulisan wartawan. Penulis 

juga sempat ditugaskan untuk mencari artikel yang 

telah ditulis oleh para wartawan secara onlineyang 

berhubungan dengan perkembangan minyak dan gas 

di Indonesia yang kemudian akan diperlombakan 

dalam lomba penulisan wartawan. Lomba penulisan 

wartawan ini merupakan bentuk apresiasi bagi para 

wartawan.  

 Opening Ceremony 

Penulis membantu untuk membuat signage 

untuk lokasi tempat duduk bagi para tamu undangan. 

Selain itu penulis juga membantu untuk me-emboss 

undangan dan juga ID Card yang akan dibagikan 

kepada para tamu VIP untuk hadir di opening 

ceremonyThe 38
th 

IPA Convention and Exhibitions 

ke Pasukan Pengamanan Presiden. 

 Social Media 

Selama pre-eventThe 38
th 

IPA Convention and 

Exhibitions, penulis setiap hari me-update sosial 

media dengan berbagai informasi penting mengenai 

The 38
th 

IPA Convention and Exhibitions, counting 
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down, dan juga live tweet interview dengan 

komunitas-komunitas seperti @AcmiID, @ayahASI, 

@Idberkebun. Bahasa yang digunakan untuk sosial 

media The 38
th 

IPA Convention and 

Exhibitionsadalah dengan menggunakan bahasa 

inggris. 

 Press Conference Room 

Penulis membantu untuk menyiapkan tulisan 

untuk nama pembicara dan perlengkapan registrasi 

dan juga gimmick bagi para wartawan yang hadir 

pada saat press conferenceThe 38
th 

IPA Convention 

and Exhibitions. 

 Press Room Activities 

Penulis membantu untuk menyiapkan signage 

yang akan diletakan di press room dan juga 

menyiapkan bahan-bahan informasi yang 

dibutuhkan oleh wartawan untuk membuat berita 

seperti fact and figure, press release, floor plan, 

brosur, dan lainnya mengenai The 38
th 

IPA 

Convention and Exhibitions. 

b. Showdays 

 Media Handling 

Penulis membantu untuk memasukan database 

wartawan yang sudah hadir dan mengisi registrasi 

pada saat opening ceremony maupun press 

conferenceThe 38
th 

IPA Convention and Exhibitions. 

 Social Media 

Penulis melakukan live report mengenai 

pameran The 38
th 

IPA Convention and Exhibitions 

mulai dari acara yang sedang diadakan, dan 

informasi penting lainnya. Penulis dapat me-update 
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di twitter, facebook dan instagram dalam bentuk 

kata-kata, foto, maupun video.  

c. Post Event 

 Social Media 

Penulis me-update ucapan terima kasih kepada 

pihak-pihak yang telah membantu untuk 

menyukseskan pameran dan juga ucapan sampai 

bertemu di The 38
th 

IPA Convention and Exhibitions 

selanjutnya.  

Tabel 3.5 

Tabel Timeline Aktivitas Public Relations The 38
th 

IPA Convention and Exhibitions 

Job Description 
April Mei 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Mass Media 

Media Handling 

 

√ √ √ √    √   

Government 

Opening Ceremony 

 

       √ √  

Digital Publication 

Social Media 

 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Operasional 

1. Press Conference Room 

2. Press Room Activities 

 

    √ √  √   

       √ √  

 

3. Festival Komputer Indonesia 

Festival Komputer Indonesia merupakan pameran 

komputer terbesar di Indonesia. Festival Komputer Indonesia 

dilaksanakan di tiga kota besar di Indonesia yakni Jakarta, 

Makassar, dan Jogjakarta. Festival Komputer Indonesia di 

Jakarta dilaksanakan pada 4-8 Juni 2014 bersamaan dengan 

pelaksanaan Festival Komputer Indonesia di kota Makassar. 
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Sedangkan pelaksanaan Festival Komputer Indonesia di kota 

Jogjakarta dilaksanakan 7-11 Juni 2014. 

a. Pre-event 

 Media Handling 

Penulis ditugaskan untuk mencetak press ID 

Card serta mendistribusikan Press ID Card kepada 

wartawan yang sudah mendaftar sebelumnya.  

 Social Media 

Selama pre-eventFestival Komputer Indonesia, 

penulis setiap hari me-update sosial media dengan 

berbagai informasi penting mengenai Festival 

Komputer Indonesia, greetings, counting down, 

kata-kata bijak, dan juga kuis berhadiah untuk 

menarik minat followers. 

 Website Development, Maintainance, Update 

Penulis ditugaskan untuk memasukan artikel-

artikel yang penulis sadur dari berita-berita online 

yang berhubungan dengan perkembangan dan tren 

terbaru teknologi komputer yang nanti akan hadir di 

Festival Komputer Indonesia. Selain memasukan 

artikel-artikel mengenai perkembangan teknologi, 

penulis juga memasukan press release yang 

dikeluarkan oleh PT. Dyandra Promosindo. 

 Press Room Activities 

Penulis membantu untuk menyiapkan signage 

yang akan diletakan di press room dan juga 

menyiapkan bahan-bahan informasi yang 

dibutuhkan oleh wartawan untuk membuat berita 

seperti fact and figure, press release, floor plan, 

brosur, dan lainnya. 
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b. Showdays 

 Social Media 

Penulis melakukan live report mengenai 

Festival Komputer Indonesia mulai dari acara yang 

sedang diadakan, suasana pameran, promo-promo 

yang diadakan selama pameran, informasi penting 

lainnya dan juga kuis berhadiah yang digelar saat 

pameran berlangsung. Penulis dapat me-update di 

twitter, facebook dan instagram dalam bentuk kata-

kata, foto, maupun video.  

 Website Development, Maintainance, Update 

Selama pameran berlangsung, penulis 

memasukan press release yang dikeluarkan PT. 

Dyandra Promosindo setiap harinya mengenai 

Festival Komputer Indonesia. Selain press release, 

penulis juga tetap diminta untuk memasukan artikel-

artikel yang di sadur dari berita online mengenai 

teknologi dan tren terbaru komputer, dan juga 

liputan berita mengenai Festival Komputer 

Indonesia. 

c. Post Event 

 Social Media 

Penulis me-update ucapan terima kasih kepada 

pihak-pihak yang telah membantu untuk 

menyukseskan pameran dan juga ucapan sampai 

bertemu di Festival Komputer Indonesia selanjutnya. 

Selain itu juga penulis memasukan link artikel yang 

langsung direct ke artikel yang ada di website 

Festival Komputer Indonesia. 
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 Website Development, Maintainance, Update 

Penulis ditugaskan untuk memasukan 

informasi pemenang doorprize maupun grandprize 

Festival Komputer Indonesia yang telah diundi di 

akhir penyelenggaraan Festival Komputer Indonesia. 

Selain itu penulis juga memasukan artikel serta press 

release mengenai Festival Komputer Indonesia yang 

dapat disadur dari berita online dan juga yang 

dikeluarkan oleh PT. Dyandra Promosindo.  

Tabel 3.6 

Tabel Timeline Aktivitas Public Relations Festival Komputer Indonesia 

Job Description 
Mei Juni 

1 2 3 4 5 1 2 3 

Mass Media 

Media Handling 

 

    √    

Government 

Opening Ceremony 

 

     √   

Digital Publication 

1. Social Media 

2. Website Development, Maintainance, Update 

 

√ √ √ √ √ √ √ √ 

    √ √ √  

Operasional 

1. Press Conference Room 

2. Press Room Activities 

 

        

    √    

 

4. Indonesia Cellular Show 

Indonesia Cellular Show merupakan pameran gadget yang 

dilaksanakan di Jakarta bersamaan dengan penyelengaraan 

Festival Komputer Indonesia 4-8 Juni 2014 di Jakarta 

Convention Center. Indonesia Cellular Show menghadirkan 

banyak vendor yang terpercaya di dunia gadget.  
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a. Pre-event 

 Media Handling 

Penulis ditugaskan untuk mencetak press ID 

Card serta mendistribusikan Press ID Card kepada 

wartawan yang sudah mendaftar sebelumnya.  

 Social Media 

Selama pre-eventIndonesia Cellular Show, 

penulis setiap hari me-update sosial media dengan 

berbagai informasi penting mengenai Indonesia 

Cellular Show, greetings, counting down, kata-kata 

bijak, dan juga kuis berhadiah untuk menarik minat 

followers. 

 Website Development, Maintainance, Update 

Penulis ditugaskan untuk memasukan artikel-

artikel yang penulis sadur dari berita-berita online 

yang berhubungan dengan perkembangan dan tren 

terbaru teknologi gadget yang nanti akan hadir di 

Indonesia Cellular Show. Selain memasukan artikel-

artikel mengenai perkembangan teknologi, penulis 

juga memasukan press release yang dikeluarkan 

oleh PT. Dyandra Promosindo. 

 Press Room Activities 

Penulis membantu untuk menyiapkan signage 

yang akan diletakan di press room dan juga 

menyiapkan bahan-bahan informasi yang 

dibutuhkan oleh wartawan untuk membuat berita 

seperti fact and figure, press release, floor plan, 

brosur, dan lainnya. 
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b. Showdays 

 Media Handling 

Penulis memasukan database wartawan yang 

sudah hadir dan melakukan registrasi pada saat 

opening ceremony Indonesia Cellular Show. 

 Opening Ceremony 

Penulis membantu untuk membuat tulisan 

nama VIP yang akan ditempelkan di kursi tamu-

tamu VIP opening ceremony.  

 Social Media 

Penulis melakukan live report mengenai 

pameran Indonesia Cellular Show mulai dari acara 

yang sedang diadakan, suasana pameran, promo-

promo yang diadakan selama pameran, dan 

informasi penting lainnya. Penulis dapat me-update 

di twitter, facebook dan instagram dalam bentuk 

kata-kata, foto, maupun video.  

 Website Development, Maintainance, Update 

Selama pameran berlangsung, penulis 

memasukan press release yang dikeluarkan PT. 

Dyandra Promosindo setiap harinya mengenai 

Indonesia Cellular Show. Selain press release, 

penulis juga tetap diminta untuk memasukan artikel-

artikel yang di sadur dari berita online mengenai 

teknologi dan tren terbaru gadget, dan juga liputan 

berita mengenai Indonesia Cellular Show. 

c. Post Event 

 Social Media 

Penulis me-update ucapan terima kasih kepada 

pihak-pihak yang telah membantu untuk 

menyukseskan pameran dan juga ucapan sampai 

bertemu di Indonesia Cellular Show selanjutnya. 
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Selain itu juga penulis memasukan linkartikel yang 

langsung directke artikel yang ada di website 

Indonesia Cellular Show. 

 Website Development, Maintainance, Update 

Penulis ditugaskan untuk memasukan 

informasi pemenang doorprize maupun grandprize 

Indonesia Cellular Show yang telah diundi di akhir 

penyelenggaraan Indonesia Cellular Show. Selain itu 

penulis juga memasukan artikel serta press release 

mengenai Indonesia Cellular Show yang dapat 

disadur dari berita online dan juga yang dikeluarkan 

oleh PT. Dyandra Promosindo.  

Tabel 3.7 

Tabel Timeline Aktivitas Public Relations Indonesia Cellular Show 

Job Description 
Mei Juni 

1 2 3 4 5 1 2 3 

Mass Media 

Media Handling 

 

    √    

Government 

Opening Ceremony 

 

     √   

Digital Publication 

3. Social Media 

4. Website Development, Maintainance, Update 

 

√ √ √ √ √ √ √ √ 

    √ √ √  

Operasional 

3. Press Conference Room 

4. Press Room Activities 

 

        

    √    
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5. Pameran Otomotif Medan 

Pameran Otomotif Medan merupakan pameran otomotif 

pada kurtal pertama tahun yang dilaksanakan di kota Medan 

pada 5-9 Maret 2014. Pameran Otomotif Medan menghadirkan 

banyak brand ternama dan terpercaya dalam bidang otomotif.  

a. Pre-event 

 Social Media 

Selama pre-eventPameran Otomotif Medan, 

penulis setiap hari me-update sosial media dengan 

berbagai informasi penting mengenai Pameran 

Otomotif Medan, greetings, counting down, kata-

kata bijak, dan juga kuis berhadiah untuk menarik 

minat followers. 

 Website Development, Maintainance, Update 

Penulis ditugaskan untuk memasukan artikel-

artikel yang penulis sadur dari berita-berita online 

yang berhubungan dengan perkembangan dan tren 

terbaru otomotif yang nanti akan hadir di Pameran 

Otomotif Medan. Selain memasukan artikel-artikel 

mengenai perkembangan otomotif, penulis juga 

memasukan press release yang dikeluarkan oleh PT. 

Dyandra Promosindo. 

b. Showdays 

 Website Development, Maintainance, Update 

Selama pameran berlangsung, penulis 

memasukan press release yang dikeluarkan PT. 

Dyandra Promosindo setiap harinya mengenai 

Pameran Otomotif Medan. Selain press release, 

penulis juga tetap diminta untuk memasukan artikel-

artikel yang di sadur dari berita online mengenai 

otomotif, dan juga liputan berita mengenai Pameran 

Otomotif Medan. 
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c. Post Event 

 Social Media 

Penulis me-update ucapan terima kasih kepada 

pihak-pihak yang telah membantu untuk 

menyukseskan pameran dan juga ucapan sampai 

bertemu di Pameran Otomotif Medan selanjutnya. 

Tabel 3.8 

Tabel Timeline Aktivitas Public Relations Pameran Otomotif Medan 

Job Description 
Febuari Maret 

3 4 1 2 3 4 

Mass Media 

Media Handling 

  

 √  √   

Digital Publication 

1. Social Media 

2. Website Development, Maintainance, 

Update 

 

√ √ √ √   

√ √ √ √   

Operasional 

Press Room Activities 

 

  √    

 

6. Auto Aftermarket Industry and Tuning Trade Fair 

Auto Aftermarket Industry and Tuning Trade 

Fairmerupakan sebuah pameran oil and gas B2B yang 

bekerjasama dengan AAITF Guangzhou. Auto Aftermarket 

Industry and Tuning Trade Fair diadakan 21-23 Mei 2014 di 

JIExpo Kemayoran dengan menghadirkan banyak perusahaan 

otomotif di Tiongkok dan Indonesia.  
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a. Pre-event 

 Media Handling 

Penulis ditugaskan untuk mencetak dan juga 

mendistribusikan Press ID Card bagi para wartawan 

yang telah mendaftarkan diri sebelumnya.  

 Social Media 

Selama pre-eventAuto Aftermarket Industry and 

Tuning Trade Fair, penulis setiap hari me-update 

sosial media dengan berbagai informasi penting 

mengenai Auto Aftermarket Industry and Tuning 

Trade Fair, greetings, counting down, dan kata-

kata bijak. 

 Press Room Activites 

Penulis membantu untuk menyiapkan signage 

yang akan diletakan di press room dan juga 

menyiapkan bahan-bahan informasi yang 

dibutuhkan oleh wartawan untuk membuat berita 

seperti fact and figure, press release, floor plan, 

brosur, dan lainnya. 

b. Showdays 

 Social Media 

Penulis me-update informasi-informasi 

penting terkait dengan penyelenggaraanAuto 

Aftermarket Industry and Tuning Trade Fair. Penulis 

dapat me-update di twitter, facebook dan instagram 

dalam bentuk kata-kata, foto, maupun video.  

c. Post Event 

 Social Media 

Penulis me-update ucapan terima kasih kepada 

pihak-pihak yang telah membantu untuk 

menyukseskan pameran dan juga ucapan sampai 

Pengelolaan media online..., Innez Junianthy, FIKOM UMN, 2014



 

46 
 

bertemu di Auto Aftermarket Industry and Tuning 

Trade Fair selanjutnya. 

Tabel 3.9 

Tabel Timeline Aktivitas PRAuto Aftermarket Industry and Tuning Trade Fair 

Job Description 
April Mei 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Mass Media 

Media Handling 

 

       √   

Digital Publication 

Social Media 

 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Operasional 

Press Room Activities 

 

       √ √  

 

7. The 22
nd

 Indonesia Internasional Motor Show 

The 22
nd

 Indonesia International Motor Show merupakan 

pameran otomotif terbesar di Indonesia. The 22
nd

 Indonesia 

International Motor Show menghadirkan banyak sekali brand 

ternama dalam bidang otomotif.  

a. Pre-event 

 Media Handling 

Penulis diminta untuk membantu mencari 

gimmick yang akan dibagikan kepada rekan-rekan 

media yang hadir pada saat press conference 

berlangsung sesuai dengan ketentuan yang diberikan 

oleh pembimbing lapangan. Selain itu penulis juga 

melakukan sms blast untuk mengingatkan kepada 

para wartawan akan diadakannnya press conference 

pertama The 22
nd

 Indonesia Internasional Motor 

Show.  
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 Social Media 

Penulis me-update sosial media dari The 22
nd

 

Indonesia Internasional Motor Show, namun penulis 

hanya dapat mengisi dengan konten-konten seperti 

counting down dan greetings karena informasi-

informasi lebih lanjut mengenai pameran yang akan 

dilaksanakan masih dalam tahap diskusi lebih lanjut. 

Namun, ketika pelaksanaan press conference 

pertama The 22
nd

 Indonesia Internasional Motor 

Show, penulis dapat melakukan seperti live report 

dan dapat memasukan sedikit informasi mengenai 

pelaksanaan The 22
nd

 Indonesia Internasional Motor 

Show.  

 Press Conference Room 

Penulis membantu persiapan press conference 

pertama dari The 22
nd

 Indonesia Internasional Motor 

Show mulai dari membantu untuk mencari lokasi 

yang tepat untuk diadakannya press conference dan 

mencari data-data paket yang disediakan oleh lokasi 

yang dipilih. Hasil temuan data-data tersebut 

kemudia penulis serahkan kepada pembimbing 

lapangan untuk kemudian di diskusikan lebih lanjut. 
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Tabel 3.10 

Tabel Timeline Aktivitas PR The 22
nd

 Indonesia Internasional Motor Show 

Job Description 
Febuari Maret April Mei Juni 

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

Digital Publication 

Social Media 

 

 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Operasional 

Press Conference 

Room 

 

 

           √ √       

 

3.4 Kendalayang Ditemukan 

Kendala yang penulis hadapi dalam melakukan praktek kerja magang 

ini adalah lebih banyak pada kendala di media handling. Kendala yang 

penulis hadapi adalah beberapa data wartawan yang kurang update. Data 

wartawan yang kurang update terdapat pada alamat email dan nomor 

handphone. Selain data tersebut, terkadang ditemukan adanya beberapa 

wartawan yang telah berpindah desk bahkan telah berpindah media. Hal ini 

menyebabkan tergganggunya proses penyampaian informasi kepada 

wartawan karena salah satu tugas media handling adalah menyebarkan 

informasi kepada wartawan melalui email dan juga SMS. Tidak hanya data 

wartawan saja yang kurang update, data media tersebut juga kurang 

terupdate. Selama proses kerja magang berlangsung, penulis menemukan 

media yang ternyata sudah berpindah alamat dan juga media yang sudah 

tidak terbit lagi.  

Terkadang kendala dalam pelasanaan tugas sosial media juga 

ditemukan seperti pemberian materi dari divisi yang terlambat dan juga 

informasi yang simpang siur, seperti pelaksanaan pameran yang diadakan di 

beberapa kota besar di Indonesia yang awalnya akan dilaksanakan di empat 

kota, tiba-tiba hanya menjadi di tiga kota saja. Hal ini menyebabkan 

Pengelolaan media online..., Innez Junianthy, FIKOM UMN, 2014



 

49 
 

informasi yang penulis posting di internet menjadi tidak akurat dan 

terkadang menimbulkan pertanyaan di kalangan followers mengenai 

kepastian informasi. Kendala-kendala lainnya tidak terlalu siknifikan. 

Namun terkadang penulis menemukan pekerjaan-pekerjaan yang tertinggal 

atau yang last minute baru dikerjakan dan juga informasi-informasi yang 

penulis terima kurang lengkap, sehingga jika wartawan bertanya kepada 

penulis mengenai informasi acara yang akan dilaksanakan, penulis tidak 

dapat memberikan informasi yang tepat kepada wartawan. Kendala tersebut 

terjadi karena kurang baiknya koordinasi dalam internal divisi Public 

Relations sehingga membuat sebagian besar tugas atau pekerjaan muncul 

secara spontan dan juga penyebaran informasi di internal jadi terhambat.Hal 

ini dapat menyebabkan kurang maksimalnya hasil akhir dari tugas yang 

diberikan. 

Kendala lainnya yang ditemukan adalah saat penulis melakukan 

pekerjaan untuk mem-posting informasi di CMS. Saat pelaksanaan MBCS 

berakhir, penulis bertugas untuk memasukan informasi pemenang doorpize 

kedalam CMS. Namun, ketika penulis akan memasukan informasi, website 

MBCS tidak dapat dibuka dikarenakan website down karena banyaknya 

publik yang mengakses website tersebut. Hal ini menyebabkan 

terhambatnya penyampaian informasi menjadi terhambat.  

3.5 Solusi atas Kendala yang Ditemukan 

Adanya kendala yang telah ditemukan penulis selama praktik kerja 

magang, maka solusi yang dilakukan adalah dengan mencari informasi 

tambahan melalui browsing di internet dan juga bertanya kepada 

pembimbing lapangan mengenai data-data dan informasi yang diperlukan 

penulis untuk melakukan pekerjaan. Penulis juga bertanya kepada 

pembimbing lapangan mengenai cara kerja dan teknis dari pembuatan 

posting. 
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