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BAB III  

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

Jessica Hayadi, penulis angkatan 2011 jurusan Public Relations 

menduduki posisi PR Intern di divisi Corporate Communications PT Intiland 

Development Tbk. Koordinasi langsung penulis dilakukan dengan Rio Sutanto 

selaku Supervisor Corporate Communications dan juga Gabriella V. S. selaku PR 

officer divisi corporate communications. Namun, Prananda Herdiawan, Corporate 

Communications Manager tetap menjadi pembimbing magang penulis. 

 

3.2 Tugas yang dilakukan 

 Penulis diberi kesempatan melakukan beragam aktivitas Public Relations 

pada saat kerja magang di divisi corporate communications PT Intiland 

Development Tbk. Berikut jenis pekerjaan yang dilakukan penulis: 

Tabel 3.1 
Jenis Pekerjaan Penulis 

 

Jenis Kegiatan 
Juli Agustus September Oktober 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III 

Media Relations                               

Event Management                               

Internal Relations                               

Online PR                               

Corporate Image                               

Investor Relations                               
 

 

3.3 Uraian Pelaksanaan Magang 
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 Dalam sub bab ini, penulis akan menjabarkan segala aktivitas yang telah 

dilakukan saat proses kerja magang berlangsung selama 3 bulan di PT Intiland 

Development Tbk.: 

3.3.1 Media Relations  

Menurut pendapat ahli Ruslan (2014: 169), Press Relations adalah suatu 

kegiatan khusus dari pihak public relations untuk melakukan komunikasi 

penyampaian pesan, atau informasi tertentu mengenai aktivitas yang bersifat 

kelembagaan, perusahaan/institusi, produk dan hingga kegiatan bersifat 

individual lainnya yang perlu dipublikasikan  melalui kerja sama dengan pihak 

pers atau media massa untuk menciptakan publisitas dan citra positif. 

Media relations adalah kegiatan PR dalam membangun dan mempererat 

hubungan baik dengan pihak media yang dimana secara bersamaan berperan 

sebagai komunikan yang menyediakan bahan publisitas. Sehingga dengan 

adanya hubungan baik maka publikasi diharapkan akan bertendensi positif dan 

memciptakan citra positif bagi korporasi.  

Perencanaan merupakan hal yang penting dalam setiap aktivitas Public 

Relations. Sebuah perencanaan dapat mengantisipasi resiko yang mungkin akan 

terjadi dan adanya persiapan yang lebih matang dalam melaksanakan segala 

kegiatan. Begitu juga dengan aktivitas media relations yang memerlukan 

perencanaan. 

Penulis berkesempatan untuk terlibat dalam meeting reguler yang 

dilaksanakan oleh tim corporate communications. Agenda perencanaan kegiatan 

media relations pada waktu itu adalah meningkatkan jumlah publisitas Intiland 

sesuai dengan permintaan khusus dari BOD yang dipercaya bahwa publisitas 

akan mempengaruhi nilai saham Intiland. 

Intiland memiliki tiga kelompok wartawan berdasarkan kepentingan 

perusahaan, yaitu wartawan balai kota, wartawan industri properti, dan wartawan 
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keuangan.Ketiga kategori wartawan ini dijaga hubungan baiknya sesuai dengan 

porsi kepentingannya masing-masing. Tentu saja Intiland, perusahaan properti 

yang sudah terbuka akan lebih memfokuskan komunikasi kepada wartawan 

properti dan bursa daripada wartawan balai kota. Namun Intiland tetap menjaga 

hubungan baik dengan wartawan balai kota untuk berjaga-jaga bila suatu waktu 

Intiland dikaitkan dengan isu lingkungan. 

1. Press Reception  

Penulis berkesempatan turut terlibat pada saat Intiland menjalin 

tali silahturahmi dengan ketiga kelompok wartawan bertepatan dengan 

momen lebaran. Penulis dilibatkan dalam menkonfirmasi kedatangan 

wartawan via telepon pada saat acara “buka bersama dengan wartawan 

balai kota”. Konfirmasi ini bertujuan untuk mendapat perhatian dari 

wartawan dan peluang kehadiran rekan-rekan pers akan lebih besar.   

Kemudian dalam  acara press reception penulis lebih banyak 

ditugaskan untuk menjadi penyambut para wartawan di meja registrasi. Di 

sini penulis harus bisa mengenal wajah-wajah para wartawan yang 

diundang ke acara Intiland dan juga mengetahui gelagat wartawan 

“bodrex”. Untuk para wartawan “bodrex” biasanya tidak diperbolehkan 

masuk dengan alasan acara khusus untuk undangan saja. Selain itu, 

penulis juga harus meminta kontak para wartawan yang nantinya akan 

diubah menjadi database media perusahaan Intiland. 

Di meja registrasi terkadang Intiland menyiapkan summary atas 

keadaan perusahaan sekarang, atau dalam beberapa seremonial 

perusahaan tim corporate communications sudah menyiapkan press 

release. Penulis yang ditugas kan pada meja registrasi harus memastikan 

setiap wartawan mendapat materi tersebut, karena biasanya dalam acara 

tali silahturami pun wartawan tetap mencari berita tentang Intiland. Berikut 
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acara dimana penulis bertanggung jawab atas menyambut wartawan di 

meja registrasi: 

 Buka Bersama dengan Wartawan Balai Kota pada tanggal 15 

Juli 2014 

 Halal bi Halal Wartawan Properti pada tanggal 12 Agustus 2014 

 Halal bi Halal Wartawan Keuangan/Bursa pada tanggal 14 

Agustus 2014 

 Kunjungan Wartawan Balai Kota ke Regatta (terkait isu 

reklamasi Pantai Utara Jakarta) pada tanggal 11 September 

2014 

 Ground Breaking Perumahan Aeropolis 3 pada tanggal 9 

September 2014 

 Topping Off Gedung Perkantoran South Quarter pada tanggal 

15 September 2014 

Dalam setiap acara yang mengundang rekan wartawan ini, penulis 

dituntut untuk menguasai topik atau isu yang sedang diangkat bila 

sewaktu-waktu wartawan membutuhkan informasi dan bertanya pada 

penulis. Seperti dimana letak proyek terdahulu sebelum membangun 

proyek yang sekarang. Atau fakta Intiland termasuk kedalam top 5 

developer di Indonesia atau tidak. Jangan lupa juga untuk mengetahui 

nama lengkap seluruh petinggi perusahaan yang hadir beserta jabatan 

mereka. 

Penulis harus siap menjadi sumber informasi kepada wartawan, 

ketika penulis tidak tahu segera antar wartawan kepada spokeperson 

atau PR Officer yang berada di acara tersebut.  
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Penulis juga belajar untuk membuka percakapan ringan dengan 

para wartawan saat menyambut wartawan guna membangun hubungan 

baik. Komunikasi yang dilakukan tidak perlu bersifat kaku, melainkan 

dapat bersifat santai dan ringan dengan pendekatan antar pribadi. Seperti 

contohnya ketika bertemu dengan wartawan balai kota dapat berbincang 

tentang pemerintah kota Jakarta.  

Mempunyai data media yang hadir dalam sebuah acara 

perusahaan menjadi penting bagi perusahaan agar dapat lebih mengenal 

media dan menyesuaikan bentuk komunikasi dengan masing-masing 

media. Serta mengidentifikasi dalam tahap mana media berada, apakah 

di dalam tahap belum berhubungan baik atau sudah terjadi hubungan 

baik. 

  Selepas rangkaian acara dengan rekan-rekan media, penulis 

diberi tugas untuk memperbaharui database media. Database tersebut 

terdiri dari nama wartawan, asal media, nomor telefon, alamat, email, dan 

kedudukan wartawan tersebut. 

  Selain itu, penulis juga sempat mengkonfirmasi database 

wartawan terkait pengiriman parcel lebaran dari Intiland kepada wartawan 

yang bertujuan untuk memperat jalinan hubungan. Konfirmasi penulis 

lakukan via telpon diikuti dengan perkenalan diri dan meminta update 

alamat tinggal wartawan tersebut. 

  Ketika wartawan meminta untuk meliput salah satu proyek 

perusahaan, tentu saja perusahaan melihat ini sebagai kesempatan 

publisitas positif yang baik. Sehingga wartawan tersebut harus dibantu 

sebaik mungkin. Pada tanggal 8 Agustus 2014, wartawan majalah Griya 

Asri, Bapak Didan, membuat janji dengan pihak corporate 
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communications Intiland untuk meliput show unit tower London apartemen 

Regatta, salah satu proyek high-end Intiland di Jakarta Utara.   

Tugas penulis disini adalah membantu wartawan dengan efektif 

dan efisien meliput show unit tersebut dengan cara mengkoordinasikan 

dimana saja stop kontak kemudian memastikan semua lampu dapat 

dinyalakan agar foto terlihat indah. Selain itu juga memberikan informasi 

yang dibutuhkan oleh wartawan selama peliputan seperti berapa luas 

kamar di Regatta atau desainer ruangan yang digunakan atau konsep 

dari show unit apartemen tersebut dan lain-lain. 

 

 

2. Media Interview 

Wawancara dengan sebuah media televisi merupakan hal yang 

penting untuk sebuah perusahan sehingga harus dipersiapkan secara 

matang agar publikasi menjadi positif. Penulis diberi kesempatan untuk 

mengkonfirmasi daftar pertanyaan wawancara kepada media Bloomberg 

TV Indonesia sehubung dengan wawancara Direktur Pengelolaan Modal 

dan Investasi, Bapak Archied N. P. Konfirmasi dilakukan via telefon 

kepada Mbak Edwina, reporter Bloomberg TV pada tanggal 18 Agustus 

2014. Kemudian pertanyaan tersebut diminta untuk dikirim ke email 

supervisor, Bene Rio.  

Hal ini dilakukan agar nara sumber dari pihak Intiland dapat 

mempersiapkan jawaban matang dan lengkap yang dikemas dengan tone 

positif yang menguntungkan perusahaan. Wawancara juga akan lebih 

terarah dengan adanya pertanyaan yang terstruktur dan meminimalkan 

resiko adanya pertanyaan yang memojokan perusahaan. 

 

Aktivitas corporate communications..., Jessica Hayadi, FIKOM UMN, 2014



 

3. Press Conference The Music Run by Intiland 

  Press Conference merupakan kegiatan media relations dimana 

perseroan mengundang wartawan dalam sebuah konferensi dan disana 

membagikan informasi secara tatap muka (Ruslan, 2014:193). Pada akhir 

acara dibuka sesi tanya-jawab langsung dengan para rekan wartawan. 

Sehubung acara ini dilakukan dengan bekerja sama dengan 

Exceed Event Organizer dan Fresh Global Event Organizer, divisi 

corporate communications Intiland hanya berperan sebagai supervisor 

jalannya Press Conference The Music Run. Penulis turut andil dalam: 

 Meminta daftar wartawan yang diundang serta rundown press 

conference kepada representatif Exceed Event Organizer. Hal ini 

dilakukan agar pihak Intiland memahami kelompok wartawan 

mana yang akan diundang serta mempertimbangkan apakah ada 

rekan wartawan lain yang perlu diundang. Namun diputuskan 

karena sesungguhnya acara ini lebih ke tujuan promosi maka dari 

itu, pemilihan rekan rekan wartawan yang diundang kami 

serahkan kepada EO. 

 Menyiapkan souvenir Intiland yang akan dibagikan kepada 

wartawan didalam press kit yang nanti akan dibagikan saat press 

conference. Hal ini dimaksudkan agar souvenir tersebut menjadi 

pengingat dan menonjolkan merek Intiland diantara para sponsor 

lainnya. 

 Penulis juga diberi kesempatan untuk membuat draft key message 

Direktur Pemasaran, Ibu Susan Pranata saat menjadi 

spokeperson di press conference tersebut agar komunikasi 

menjadi lebih terarah dan jelas. 
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 Menghadiri acara press conference dalam rangka mendampingi 

Ibu Susan Pranata pada tanggal 4 September 2014. Dalam acara 

ini tim corporate communications memberikan briefing singkat 

untuk Ibu Susan akan pesan apa yang perlu dikomunikasikan 

serta gesture yang lebih santai dikarenakan Ibu Susan akan 

banyak berhadapan dengan wartawan bidang lifestyle. Kemudian 

tim juga ikut membantu Ibu Susan berkomunikasi dengan 

wartawan yang hadir terkait menjawab berbagai pertanyaan 

mengenai The Music Run. 

 

 Untuk kegiatan media interview maupun konferensi pers menururt Ruslan 

(2014: 188), juru bicara perusahaan sebaiknya dibriefing terlebih dahulu karena 

tidak semua pejabat instansi atau pemimpin perusahaan menguasi kemampuan 

berbicara dengan wartawan. Sebelumnya harus ada koordinasi tentnag tema, 

topik, dan kesatuan pendapat dan juga menyiapkan jawaban atas pertanyaan-

pertanyaan yang mungkin akan dilontarkan.  

Dalam hal ini, Intiland selalu siap mempersiapkan narasumber 

perusahaan sebelum berbicara kepada wartawan. Biasanya sudah ada key 

message  yang dibuat serta jawaban atas kemungkinan pertanyaan-pertanyaan 

yang akan dilontarkan wartawan. 

  

4. Media Monitoring 

  Intiland memiliki vendor khusus untuk melakukan media 

monitoring yaitu Isetia, namun Intiland memberikan kesempatan bagi 

penulis untuk melakukan media monitoring secara manual. Penulis pada 

pagi hari membaca 4 koran utama yaitu Kompas, Bisnis Indonesia, Jawa 

Pos, dan Investor Daily. Serta 2 media online kompas.com dan 
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tempo.com kemudian mencoba melakukan monitoring. Berita terkait 

Intiland seperti direct mention dan competitor news yang telah ditemukan 

di scan dan penulis melakukan media clipping disertai informasi PR value 

dari berita tersebut. Rumus yang digunakan penulis adalah Rate 

Advertising x mmk x 2.  

  Media monitoring sebagai rutinitas perlu dilakukan oleh 

perusahaan dengan tujuan mengetahui seberapa banyak publikasi dari 

perusahaan. Kemudian dengan adanya media monitoring, praktisi PR 

mendapatkan informasi baru terkait ekonomi makro, kompetitor,dan berita 

industri terkait perusahaan. Media monitoring dapat berfungsi sebagai 

laporan atau masukan berkala bagi pihak manajemen tentang bagamana 

media memandang suatu organisasi (Hardiman, 2006:78) 

 Pada kenyataannya, memang benar hasil media monitoring yang 

penulis lakukan kemudian di submit kepada super ordinate yang akan 

membaca dan mengevaluasi PR Value nya setiap bulan. Nantinya PR 

Value ini akan dibandingkan dengan cost untuk kegiatan media relations 

Intiland dan hasil perbandingannya akan menjadi ukuran keefektivitas 

media relations Intiland. 

 

5. Corporate Sponsorship 

Penulis turut andil dalam membuat spanduk perusahaan untuk 

acara Futsal Catalist Cup yang disponsori oleh Intiland. Catalist sendiri 

merupakan tim futsal wartawan Forum Wartawan Properti (Forwapera). 

Intiland memutuskan untuk mensponsori lomba futsal ini dengan alasan 

untuk menjaga hubungan yang lebih baik dengan media Forwapera. 

Kemudian Intiland juga mengikut sertakan tim nya sendiri yaitu Intiland 

Football Club dalam lomba ini. Tak lupa tim corporate communications 
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Intiland juga hadir saat perlombaan berlangsung agar suasan akrab dapat 

terjalin antara Intiland dengan wartawan Forwapera. 

  Kesepakatan tim corporate communciations untuk spanduk yang 

akan disumbangkan adalah tidak adanya spanduk yang berunsur 

marketing. Spanduk dibuat dengan slogan-slogan yang menyemangati 

dan memiliki asosiasi terhadap olahraga, seperti “Play like a Champion 

today!”. Hal ini dilakukan agar melalui pesan yang positif terciptanya 

perasaan yang positif pula dari rekan-rekan Forwapera. 

 

3.3.2 Event Management 

Event management pada umumnya merupakan suatu event dilaksanakan 

dengan tujuan mencerahkan, merayakan, menghibut atau memberikan 

pengalaman sekelompok orang (Shone & Parry, 2004). 

Intiland mengadakan acara press reception dengan tujuan agar Intiland 

bisa menjalin hubungan akrab dengan rekan-rekan wartawan. Peran penulis 

biasanya dalam aktivitas event management Intiland ini terletak dalam pemilihan 

venue acara. Venue dapat menjadi cerminan citra perusahaan sehingga dalam 

memilih venue terdapat beberapa pertimbangan seperti lokasi venue, budget, 

hidangan, ambience, tamu yang diundang dan juga fungsi penunjang lainnya. 

 Pertama-tama, penulis melakukan pencarian venue lewat zomato.com 

atau website lainnya yang memberikan infromasi tentang restoran. Kemudian 

setelah mendapatkan beberapa pilihan, penulis melakukan survei venue secara 

langsung agar dapat memetakan venue atau via telepon untuk informasi kecil 

seperti set menu, ketersediaan private room, dan lain-lain. Barulah opsi-opsi 

tersebut diseleksi lagi dengan super ordinate dan ditetapkan tempat yang paling 

memadai untuk diadakan setiap acara perusahaan.  
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Penulis terlibat dalam pembuatan rundown acara guna acara berjalan 

efisien serta flow acara yang rapih dan kejelasan akan person in charge dari 

setiap kegiatan. Kemudian, layouting venue- venue tersebut dengan tujuan 

ruangan terlihat rapih dan memiliki cukup ruang gerak yang nyaman dan 

pemilihan undangan sesuai dengan konsep acara. Bila acara di peruntukan 

kepada Board Of Directors dan para editor media maka undangan yang dipilih 

harus lebih mewah dan profesional dari segi desain. 

 Setelah ditemukan venue dari sebuah acara penulis juga bertugas untuk 

memastikan hal-hal detil sebelum acara dimulai agar nantinya acara berjalan 

dengan lancar dan bagus. Contohnya seperti memeriksa sound/mic, kemudian 

memeriksa layout tempat, memastikan hidangan siap, memastikan ruangan tidak 

berbau, dan sebagainya.  

 Untuk acara yang sedikit rumit biasanya satu hari sebelum hari-H acara-

acara tersebut, penulis bersama tim corporate communications melakukan 

walkthrough rundown acara. Hal ini dilakukan agar tim tidak bingung dengan flow 

acara dan detil-detil kecil tidak terlewatkan sehingga acara dapat berjalan 

dengan mulus. 

 Kemudian dalam sebuah acara dokumentasi menjadi penting sebagai 

bukti kegiatan tim corporate communications tapi lebih dari itu, dokumentasi 

dapat dipakai sebagai bahan komunikasi perusahaan kepada stakeholdernya. 

Maka dari itu, dalam beberapa acara, penulis membantu 

mendokumentasikannya dengan format foto. 

Di bawah ini beberapa acara yang ditangani oleh penulis: 

 Buka Bersama dengan Wartawan Balai Kota pada tanggal 15 

Juli 2014 

 Halal bi Halal Wartawan Properti pada tanggal 12 Agustus 2014 
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 Halal bi Halal Wartawan Keuangan/Bursa pada tanggal 14 

Agustus 2014 

 Topping Off Gedung Perkantoran South Quarter pada tanggal 

15 September 2014 

 Mahasiswa UPH berkunjung ke Intiland Tower pada tanggal 6 & 

8 September 2014 

 Editor’s Luncheon yang diadakan setelah penulis selesai 

dengan program kerja magangnya 

Selain kegiatan yang sudah dipaparkan diatas, penulis diberi tugas untuk 

membuat budget untuk kegiatan corporate communications yaitu Media Visit 

Intiland Surabaya dan juga Sayembara Tulisan dan Foto wartawan 

Menurut Wahyuni Pudjiastuti (2010: 35), dalam pengelolaan event 

terdapat beberapa tahapan:  

1. Research, dimana adanya penelitian yang dilakukan agar mengurangi 

resiko gagal sebuah event. Tahapan ini menentukan kebutuhan, 

keinginan, dan ekspektasi target audience.  

2. Design, tahapan dimana kreativitas dituangkan untuk emnciptakan 

gerakan, suara, permainan warna, cahaya, mendesain area, dan 

sebagainaya agar acara dapat memberikan kesan kepada yang 

menghadiri. 

3. Planning, dilakukan bersamaan dengan desain. Perencanaan sebuah 

acara yang memiliki banyak pertimbangan. 

4. Coordinating, orang-orang ahli yang bekerjasama mensukseskan 

sebuah acara 

5. Evaluation, dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan acara 

dan menjadi masukan untuk acara berikutnya. 
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Pada dasarnya, acara-acara yang dilakukan oleh Intiland sudah mengikuti 

tahapan yang dikemukakan oleh Wahyuni Pudjiastuti, pertama tim akan 

membahas tujuan acara, tipe khalayak yang akan datang. Kemudian mencari 

tempat yang cocok dan mulai merencanakan acara. Setelah itu menentukan 

siapa yang bertanggung jawab masing-masing pembagian kerja dan tak lupa 

untuk mengevaluasi acara yang sudah berlangsung.  

 Penulis juga berkesempatan untuk terlibat dalam rangkaian acara The 

Music Run by Intiland yang bertujuan untuk membangun corporate awareness  

dan merupakan program sponsorship oleh divisi pemasaran. Penulis ditunjuk 

untuk menjadi salah satu panitia acara The Music Run by Intiland wakil dari divisi 

corporate communications. 

 

 

1. Meeting 

Membahas acara The Music Run dengan divisi corporate 

marketing berkaitan dengan konsep besar acara The Music Run. 

Kemudian, penulis berpartisipasi dengan mempersiapkan presentasi 

mengenai kontribusi divisi corporate communications kedalam acara The 

Music Run, yaitu di bidang social media. 

Penulis juga turut berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan 

selanjutnya dengan Event Organizer Exceed dan BDI pada bulan Agustus 

dan September 2014. Peran penulis adalah memberikan ide dan juga 

memahami flow acara agar penulis dapat membuat laporan kepada PR 

officer Intiland, Gabriella V. S. 

2. Cek lokasi 

Sebagai bagian dari panitia acara The  Music Run by Intiland, 

penulis ikut cek lokasi acara yang berguna untuk memahami tata letak 
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acara The Music Run by Intiland dan dapat merencanakan  aktivitas tim 

corporate communications secara maksimal sesuai tata letak tempat. 

3. Run Pack Collection Day 

Kegiatan ini merupakan pre event dari acara The Music Run by 

Intiland, dimana para peserta lari mengambil paket lari mereka. Penulis 

disini berpartisipasi dalam mempromosikan Facebook perusahaan 

Intiland. Dengan cara men engage peserta yang datang dengan sapaan 

ringan dan ajakan untuk berfoto di backdrop yang telah disediakan dan 

meminta mereka untuk meng-upload hasil foto ke berbagai kanal social 

media khususnya facebook. Setelah itu penulis membagikan souvenir 

perusahaan, yaitu keychain yang membuat orang yang tidak tahu 

bertanya siapa Intiland. Penulis melakukan kegiatan ini pada tanggal 8,9, 

& 10 Oktober 2014. 

4. D-day TMR by Intiland 

Pada hari acara The Music Run by Intiland tanggal 12 Oktober 

2014, penulis mendokumentasikan acara yang sedang berlangsung dan 

menulis live report kepada PR Officer Intiland, Gabriella V.S. Live Report 

ini akan dikumpulkan dan nantinya diubah menjadi konten social media 

Intiland. 

 

3.3.3 Internal Relations 

 Internal Relations menurut Broom (2009: 28), adalah perencanaan dan 

implementasi program-program yang menjaga karyawannya agar termotivasi dan 

juga memiliki cukup informasi tentang perusahaan. Tidak lupa juga program 

tersebut dilaksanakan untuk mendukung terciptanya budaya organisasi. Berikut 

beberapa kegiatan internal relations yang melibatkan penulis: 

1. Internal Newsletter  
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Internal Newsletter merupakan produksi media PR yang ditujukan 

untuk segenap jajaran karyawan perusahaan. Intiland mempunyai Internal 

Newsletter yaitu, “Mitra diantara kita” yang memuat beragam informasi 

menarik terkait perusahaan yang dinilai penting untuk dibagikan kepada 

para karyawan. Biasanya informasi tersebut berupa update proyek yang 

digarap atau aktivitas khusus yang dilakukan oleh Intiland. 

  Penulis diberi kesempatan untuk menulis beberapa artikel untuk 

Mitra, yaitu: 

- Buka Bersama Karyawan Intiland 

- Soft Opening Whiz Prime Cikarang 

- Buka Bersama dengan Wartawan Balai Kota 

- Halal bi Halal dengan Wartawan Industri Properti dan Wartawan 

Keuangan 

- Spazio Menangkan Penghargaan Majalah Properti Indonesia 

- Intiland Siap Gelar The Music Run 

- Ground breaking Aeropolis 3 

- Topping off South Quarter 

  Proses penulisan mitra dimulai dari penulisan kemudian checking 

dari supervisor. Kembali ke penulis bila dibutuhkan revisi kemudian 

adanya proses editing dari supervisor. 

Penulisan mitra terkadang bersamaan dengan layouting 

newsletter tersebut. Dalam proses layout terdapat unsur image selecting 

dan juga slicing konten agar terlihat rapih. Selanjutnya mitra disebarkan 

lewat email kepada karyawan@intiland.com  dengan program filezilla.  

Newsletter menurut Frank Jefkins (Ruslan, 2014: 196) adalah 

siaran berita yang singkat ditujukan bagi pembaca yang sibuk atau tidak 

memiliki waktu banyak untuk membaca berita yang terlalu rinci. Begitu 
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pula dengan “Mitra” yang ditulis dengan kurang lebih 1500 kata dan tidak 

lebih dari 1 halaman A4.  

 

2. Announcement  

  Penulis membuat pengumunan mengenai peraturan baru 

pemerintah daerah terkait parkir liar. CEO Intiland, Hendro S. 

Gondokusumo ingin menghimbau para karyawannya untuk taat pada 

peraturan pemda. Sehingga penulis berkesempatan dalam membuat draft 

pengumuman perubahan peraturan daerah kepada segenap karyawan. 

  Draft yang sudah penulis susun nantinya akan direvisi oleh 

supervisor  kemudian diberikan kepada tim Human Resources untuk 

dibagikan lewat email kepada seluruh karyawan Intiland. 

 

3. Menjaga hubungan baik dengan proyek  

  Perusahaan developer tidak mungkin dapat beroperasi tanpa 

kehadiran proyek-proyek yang digarap. Sebagai corporate 

communications dari holdings, kita tetap menjaga hubungan baik dengan 

segenap proyek dengan cara mengikuti perkembangan proyek dan 

segala aktivitas yang diadakan. Tentu saja ketika penulis menghadiri 

berbagai acara yang diadakan oleh proyek penulis harus membangun 

hubungan dengan para karyawan di proyek tersebut dan juga 

membicarakan informasi dari holdings. Beberapa wujud nyata penjagaan 

hubungan baik holdings dengang proyek sebagai berikut: 

1) Menghadiri soft opening Whiz Prime Hotel Cifest Cikarang pada 

tanggal 12 Agustus 2014. Menghadiri press conference 

pembukaan Whiz Prime Hotel dan juga berbincang-bincang ringan 

dengan beberapa wartawan yang hadir untuk menambah koneksi. 
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Pada dasarnya kehadiran tim corporate communications dari 

holdings pada acara tersebut sebagai tamu, namun penulis belajar 

untuk tetap menawarkan bantuan kepada proyek bila mereka 

membutuhkan sesuatu. 

2) Menghadiri Tenant Gathering di proyek Serenia Hills dalam 

memperingati 17 Agustus yaitu Hari Kemerdekaan Indonesia pada 

tanggal 22 Agustus 2014. Disini penulis ikut berpatisipasi dalam 

mendukung aktivitas yang diadakan dengan menyaksikan dan 

mensoraki perlombaan. Kemudian penulis juga bercakap cakap 

dengan karyawan proyek yang mengadakan acara tersebut. 

3) Terlibat dalam acara Topping Off proyek South Quarte, TB 

Simatupang dalam memastikan flow acara dan juga bertanggung 

jawab dalam menyambut media pada hari-H. 

 

4. Membuat Key Message 

Membuat draft speech sambutan CEO PT Intiland Development 

Tbk, Hendro S. Gondokusumo untuk acara halal bi halal dengan para 

karyawan Intiland. Speech yang disediakan diharapkan dapat 

memberikan pesan yang jelas dan arahan komunikasi yang rapih.  

Halal bi Halal dimaksudkan untuk mensyukuri bulan ramadhan 

dan saling maaf antara karyawan. Dalam speech yang ditulis untuk acara 

ini, CEO Intiland mengungkapkan bagaimana keinginannya agar para 

karyawan saling rukun dan memelihara tali silahturami. Diharapkan 

dengan adanya pesan khusus dari pemimpin Intiland, hubungan 

karyawan menjadi lebih kompak. 

  

5. Training karyawan Intiland  
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  Seorang yang sukses merupakan orang yang mau terus belajar, 

begitu pula dengan Intiland yang mempunyai prinsip untuk tidak pernah 

berhenti belajar. Maka dari itu divisi corporate communications antusias 

mengikuti berbagai seminar untuk menambah skill dan wawasan di 

bidang Public Relations yang akan berdampak baik akan performa 

karyawan dalam perusahaan Intiland 

  Seperti yang dikemukanan oleh Ruslan (2014: 278), program 

pelatihan yang dilaksanakan oleh perusahaan adalah upaya 

meningkatkan kinerja dan skill karyawan dan kualitas maupun kuantitas 

pemberian jasa pelayanan. 

  Hasil pembelajaran dari seminar tersebut kemudian dibagikan 

dalam sebuah pertemuan singkat. Pertemuan ini dihadiri oleh tim Intiland 

Surabaya melalui conference call, divisi Customer Relations 

Management, divisi Corporate Secretary, dan divisi Legal. 

  Penulis turut hadir dan mendapat banyak pengetahuan dan 

dilibatkan dengan proses diskusi yang diawali oleh kasus-kasus terdahulu 

ataupun tanya jawab Pengetahuan yang dibagikan mencakup risk 

management, online PR, Corporate Social Responsibility, Corporate 

Marketing, dan Crisis Management. 

 

6. Evaluasi kinerja individu  

  Evaluasi merupakan hal yang penting bagi setiap individu, hal ini 

dilaksanakan agar setiap individu tahu hal-hal mana yang harus diperbaiki 

dan hal-hal mana yang dipertahankan kinerjanya. Penulis ikut terlibat 

dalam evaluasi tim, penulis mengevaluasi tim corporate communications, 

dan tim juga mengevaluasi penulis agar penulis mengetahui good traits 

dan hal-hal yang perlu ditingkatkan performanya. 
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  Catatan bagi penulis dari tim corporate communications Intiland 

adalah diharapkan penulis bisa menjadi lebih kreatif dan cekatan dalam 

menghadapi berbagai situasi. Kemudian kekuatan penulis terletak pada 

kepercayaan diri, kemampuan beradaptasi dengan cepat, serta kemauan 

penulis untuk terus belajar. 

  Ruslan (2014: 297) menjelaskan bahwa evaluasi kinerja karyawan 

dapat diukur melalui technical quality (apa yang diterima oleh konsumen), 

functional quality (cara jasa yang diberikan), dan corporate quality 

(berhubungan dengan citra perusahaan). Pada tim corporate 

communications Intiland sendiri, evaluasi yang dilakukan masih pada 

kinerja masing-masing karyawan dan belum memakai standar ukuran 

tertentu atau jenis evaluasi tertentu. 

 

3.3.4 Online PR 

Online PR menurut Thaeler (2009) merupakan tempat dimana orang 

dapat berinteraksi secara online yang dapat dilakukan setiap saat dan juga orang 

lain mampu melihat interaksi tersebut atau bergabung kedalamnya.  

1. Social Media 

  Intiland memiliki satu kanal social media yaitu Facebook. Pada 

saat proses kerja magang, penulis bertanggung jawab untuk menganalisa 

kegunaan social media, platform social media, dan social media para 

kompetitor. Analisa tersebut berguna sebagai bahan research Intiland 

dalam memutuskan langkah selanjutnya yang perlu diambil terkait dengan 

aktivitas social media perseroan.  

  Penulis diberi kesempatan untuk merancang konten Facebook 

Intiland bulan September dan Oktober. Konten dirancang dengan dasar 

aktivitas perusahaan pada bulan tersebut serta memiliki unsur ringan 
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yang dapat menarik perhatian para pengguna Facebook. Beberapa 

rancangan penulis yang dipublikasikan yaitu: 

a. Bandara masa depan pada tanggal 18 September 2014 

b. Idea in work pada tanggal 22 September 2014 

c. MRT pada tanggal 29 September 2014 

d. Spazio pada tanggal 30 September 2014 

e. Inspirasi kota New York pada tanggal 20 Oktober 2014.  

Selain merancang konten facebook secara general, penulis juga 

terlibat dalam perancangan kuis facebook #TMRbyIntiland yang 

mendukung acara The Music Run by Intiland.  

  Selain itu, penulis juga diberi wewenang untuk mengirim konten di 

Facebook dengan profil resmi Intiland Development Tbk. Sebagai admin 

facebook Intiland, penulis sempat bertanggung jawab melakukan kontak 

dengan pemenang kuis #TMRbyIntiland dengan tujuan untuk mengetahui 

data diri pemenang. Penulis merancang kartu ucapan “Thank You” 

kepada partisipan kuis yang dikirim bersamaan dengan hadiah 

pemenang. 

Penulis juga berkesempatan untuk mempublikasikan foto-foto 

acara The Music Run by Intiland di album facebook Intiland Development 

Tbk. Hal ini bertujuan dengan adanya 8.000 peserta acara The Music 

Run, sebagian besar akan tertarik mengunjungi halaman facebook 

Intiland dan kemudian mengenal lebih jauh Intiland lewat posting konten 

yang lainnya mengenai aktivitas perusahaan Intiland. 

 

2. Website 

  Website adalah salah satu alat Public Relations yang penting 

dalam era web 3.0 sekarang ini. Didalam website, publik dapat 
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mengakses berbagai informasi perusahaan yang penting. Maka dari itu, 

unsur citra perusahaan dapat terlihat dari website perusahaan tersebut. 

Penulis diberi tanggung jawab dalam menganalisa foto-foto yang berada 

dalam website Intiland melalui perspektif penulis. Analisa ini kemudian 

dikumpul kepada super ordinate penulis dan menjadi bahan diskusi untuk 

perubahan foto di website. 

  Terkait perubahan foto di website, penulis diberi tugas untuk 

mendapatkan foto terbaru salah satu proyek investasi Intiland yaitu, Whiz 

hotel kepada corporate communications perusahaan IntiWhiz, Ibu Atri. 

  Di dalam website Intiland, juga menyertakan publisitas rekan-

rekan media. Namun publisitas yang dipasang dalam website perlu di 

filter dan pilih mana yang sekiranya baik untuk citra dan repurtasi 

perusahaan. Penulis diberi tugas untuk memilih berita dari hasil media 

monitoring satu hari dengan tujuan memasang pilihan berita di website 

Intiland. 

 

David Phillips & David Young (2009) mengatakan bahwa di dalam 

perencanaan online PR terdapat Research, Landscaping and situational analysis, 

Objectives setting, Identifying publics, Key messages, Strategy, Tactics, 

Timescale, Budget, Crisis issues, Management planning and Evaluation. Dimana 

pada praktek Intiland tidak serumit itu. Intiland hanya melaksanakan analisa 

situasi dan research serta masuk ke tahapan key message kemudian evaluasi. 

 

3.3.5 Corporate Image 

 Salah satu cara menciptakan citra baik adalah dengan mendapatkan 

penghargaan dari berbagai sumber yang kredibel. Tentu saja citra yang 

ditampilkan inilah yang nantinya akan terbentuk menjadi reputasi. Sehingga 
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setiap penghargaan yang didapatkan Intiland dapat berkontribusi terhadap 

reputasi Intiland. 

1) Menghadiri Properti Indonesia Award 2014 

Penulis dengan tim corporate communciations menghadiri 

acara penghargaan ini dengan maksud menemani direksi 

pengelolaan investasi dan modal, Bapak Archied Noto Pradono 

dalam menerima award.  

Acara ini juga dapat menjadi kesempatan untuk membangun 

hubungan dengan media yang hadir dan juga kompetitor yang 

datang ke acara tersebut. Penulis terlibat dalam sapaan dan 

obrolan ringan yang dilakukan agar hubungan baik bisa terjaga.  

 

2) Award Analysis & Monitoring 

Penulis bertanggung jawab mencari award yang sekiranya 

cukup kredibel untuk Intiland ikut serta. Pencarian tersebut juga 

diikuti dengan analisa penulis terhadap penghargaan tersebut, 

kompetitor mana yang sudah mendapatkan perhargaan tersebut, 

siapa saja yang mensponsori acara, dan lain-lain. Penulis berhasil 

mendapatkan beberapa kategori award yang tepat untuk Intiland 

dari SWA magazines, International Property Awards, dan juga 

Bisnis Indonesia Awards. 

Untuk International Property Award penulis bersama tim 

corporate communications sempat mengadakan diskusi singkat 

mengenai kredibilitas penghargaan tersebut. Dikarenakan koneksi 

yang cukup banyak menghadiri dengan sponsor kredibel yang 

mendanai seperti Bank Maybank dan Yamaha, diputuskan Intiland 

akan mengikutsertakan proyeknya dalam penghargaan ini. Penulis 
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sempat berkoresponden dengan Mrs. Jane Reed via telefon 

perihal pendaftaran International Property Awards. 

Analisa penulis akan diberikan kepada Corporate 

Communications Manager yang akan mempertimbangkan 

penghargaan-penghargaan tersebut.  

 

 

 

3.3.6 Investor Relations 

 Salah satu stakeholder yang dijaga hubungannya oleh divisi corporate 

communications adalah para investor. Setiap 3 bulan sekali perusahaan 

diwajibkan oleh Bapepam dalam Undang-Undang Pasar Modal Bab X tentang 

Pelaporan dan Keterbukaan Informasi Pasal 86, memberikan laporan kepada 

investor agar terjaganya transparansi keuangan perusahaan. Andil corporate 

communications disini adalah merangkai kata-kata tepat yang ditujukan kepada 

investor sesuai dengan fakta laporan keuangan. 

 Penulis turut bertugas dalam finishing investor update yaitu membaca 

ulang artikel dan memastikan tidak adanya kesalahan ketik dari copywriter. 

Selain itu, penulis juga memerhatikan slicing konten agar terlihat rapih dan enak 

dibaca oleh investor. Penulis menemukan beberapa kesalahan ketikan dan 

spelling dari artikel investor update. Hal ini penulis sampaikan kepada super 

ordinate yang langsung berkoordinasi dengan pihak copywriter untuk 

menyempurnakan artikel sebelum dikirim ke seluruh investor. 

 

3.4 Kendala yang Ditemukan 
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 Selama proses magang penulis di PT Intiland Development Tbk, tentu 

saja terdapat beberapa kendala yang di alami oleh penulis. Beberapa kendala 

tersebut adalah: 

1. Koordinasi yang kurang dari tim corporate communications dengan 

penulis sehingga terkadang penulis kekurangan informasi yang up to 

date. 

 

2. Platform Social Media sebuah perusahaan tidak boleh dianggap enteng. 

Didalamnya terdapat berbagai informasi perusahaan yang berharga dan 

terkadang bersifat private. Sehingga untuk facebook Intiland Development 

Tbk, akun pribadi penulis tidak dijadikan admin di platform social media 

tersebut. Tentu saja mengingat periode kerja penulis yang hanya 

berjangka 3 bulan, sulit bagi perusahaan untuk menjadikan penulis admin 

di Facebook resmi perusahaan. Keterbatasan ini membuat penulis tidak 

dapat posting konten yang penulis sudah rancang. Selain itu, penulis juga 

tidak dapat menganalisa facebook secara mendalam, dari mulai like 

organik serta post reach dari sebuah konten.  

 

3. Perusahaan menghindari pemakaian gambar di internet dikarenakan 

adanya hukum hak cipta. Pemilihan gambar untuk rancangan penulis 

terkait konten facebook terbilang terbatas dan sulit menemukan gambar 

dari majalah cetak yang dapat menyampaikan maksud isi tulisan dari 

penulis. 

 

3.5 Solusi atas Kendala 
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 Bagi penulis, segala kendala yang ada perlu lah ditemukan solusinya 

agar menjadi bahan pelajran serta pengalaman yang bernilai bagi penulis. 

Berikut solusi yang ditemukan efektif oleh penulis terkait kendala yang dihadapi: 

1. Aktif bertanya 

Penulis dituntut untuk menjadi aktif bertanya kepada rekan kerja 

atas informasi lanjutan dari segala aktivitas corporate communications.  

 

 

2. Meminjam akun rekan kerja 

Penulis dipinjamkan akun dari PR Officer, Gabriella V.S. yang 

merupakan salah satu admin dari facebook resmi Intiland Development 

Tbk. Gabriella memberi tahu kepada penulis email dan password yang ia 

gunakan kepada penulis agar dapat membantu post konten ke facebook 

dan juga dalam memonitor kuis The Music Run by Intiland.  

 

3. Menggunakan royalty free image dari website www.123rf.com yang dapat 

digunakan secara bebas. Intiland memiliki akun yang dibayar rutin setiap 

bulannya, sehingga divisi corporate communciations dapat mencari 

gambar di dalam website tersebut utuk digunakan dalam keperluaan 

social media dan lainnya. 
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