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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 
 

3. 1 Kedudukan dan Koordinasi 

Dalam konsultan Prasasta Reputation Management, penulis 

berkedudukan sebagai interns yang tergabung dalam beberapa tim. Satu 

tim beranggotakan lima sampai enam orang yang terdiri dari seorang 

project manager, beberapa konsultan dan interns. Project manager 

(konsultan) bertanggung jawab secara langsung kepada senior consultant 

atau senior advisor (Minar Yuliawati) dan klien. Konsultan dalam tim 

bertugas untuk membantu project manager sedangkan interns bertugas 

sebagai supporting. 

Pembagian tim ditentukan oleh senior advisor secara langsung atau 

oleh Valbona Raissa selaku corporate secretary. Setiap tim bertugas untuk 

menangani satu klien dan tugas yang diberikan berbeda-beda tergantung 

permintaan klien. Project manager, konsultan dan interns seringkali 

berkoordinasi saling membantu antar tim agar dapat bekerja secara 

maksimal dan efektif. 

Adapun selama tiga bulan magang, penulis berkesempatan untuk 

bergabung dalam beberapa tim yang menangani RHCI (Ramsay Health 

Care Indonesia), TOSCO (Toshiba Corporation), YKB (Yayasan Keluarga 

Besar Tjokroaminoto), dan AMTI (Aliansi Masyarakat Tembakau 

Indonesia). Penulis tergabung dalam tim RHCI sejak Juli hingga akhir 

September, dan tergabung dalam tim TOSCO dan YKB sejak Agustus 

serta membantu tim AMTI pada akhir September. Dalam menjalankan 

tugas, penulis dipandu dan berkoordinasi dengan Iqbal Zakky untuk RHCI 

dan YKB, Geraldo Oriza untuk TOSCO dan Anisa Endah Pertiwi untuk 

AMTI.
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Selama magang, penulis lebih fokus dalam menangani klien YKB dan 

TOSCO. Adapun kegiatan selama magang yang meliputi kedua klien 

tersebut akan dijelaskan lebih lanjut dalam subbab selanjutnya. 

3. 2 Aktivitas Kerja Magang 

Adapun aktivitas magang yang ditangani penulis selama tiga bulan 

meliputi beberapa kegiatan. Aktivitas kerja magang ditentukan oleh klien 

yang ditangani setiap bulannya. 

Secara garis besar, aktivitas magang yang dilakukan penulis terdiri dari 

beberapa kegiatan berikut ini: 

A. Media Relations 

1) Membuat media list 

2) Mengundang media 

3) Melakukan media monitoring dan tracking berita 

4) Mengkonfirmasi pemberitaan 

B. Event 

1) Pra Event 

i. Menghadiri meeting  

ii. Membuat minutes of meeting 

iii. Menyiapkan anticipated Q&A 

2) Event 

i. Registrasi media 

3) Pasca Event 

i. Mentranslate pemberitaan untuk report 

C. Riset PR 

1) Analisis SWOT 

2) Survey online 
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Rincian waktu pengerjaan aktivitas magang setiap minggunya sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Rincian Waktu Aktivitas Magang 

 

Detail aktivitas yang dilakukan penulis dapat dilihat dalam tabel berikut: 

Tabel 3.2 Uraian Aktivitas Kerja Magang 

Bulan Minggu Ke- Uraian Tugas 

Juli 1 • Membuat laporan event dan artikel mengenai RHCI 

• Membuat grafik data media monitoring RHCI 

 2 • Membantu membuat list media 

• Membuat kliping dan menyusun artikel di kantor 

Media Monitoring Radio Dalam 

 3 • Mengundang media untuk menghadiri acara Buka 

Bersama yang diadakan AMTI 

 4 • Menerjemahkan berita 

Aktivitas 
Minggu Ke - 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Media Relations               

Media List               

Mengundang Media               

Media Monitoring               

Konfirmasi Berita               

Pra Event               

Mengikuti Meeting               

Membuat MoM               

Membuat Anticipated 
Q&A 

              

Event               

Registrasi Media               

Pasca Event               

Report                

Riset PR               

Analisis SWOT               

Survey Online               
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• Membuat list media 

 5 LIBUR LEBARAN 

Agustus 6 • Meeting internal dengan senior advisor dan 

konsultan untuk membahas RHCI 

• Brainstroming dengan tim interns untuk 

menganalisis produk kartu kredit HSBC 

dibandingkan kartu kredit kompetitor. Analisis 

SWOT 

• Membantu membuat media list di Jakarta untuk 

press conference HOS Tjokroaminoto  

• Membantu tim untuk menelaah review RUU OEDC 

dan Blue Growth untuk KKP 

• Membuat media list di Jepara dan Kudus untuk HOS 

Tjokroaminoto 

• Mengikuti meeting dengan pihak YKB dan tim 

produksi HOS Tjokrominoto dan membuat Minutes 

of Meeting (MoM) 

• Membantu membuat list media dan jurnalis serta 

analisis pembahasan untuk monthly report AMTI  

 7 • Membantu membuat analisis report dan pembahasan 

untuk monthly report AMTI 

• Mengikuti meeting dengan pihak sponsor (Mustika 

Ratu) dan HOS Tjokroaminoto serta membuat MoM 

• Membantu membuat daftar destinasi dan restoran di 

Sumatra untuk AMTI 

• Membantu membuat list media untuk WPR 

• Membantu menerjemahkan artikel untuk daily report 

TOSCO 

• Membantu mencari profil media untuk AMTI 

 8 • Membantu membuat proposal untuk WPR 

• Membantu membuat daftar jadwal acara di TV untuk 

keperluan HOS Tjokroaminoto 

• Menghubungi media untuk memberitahukan seputar 

survey online 
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• Melakukan transkrip rekaman untuk MoM (klien 

Sampoerna) 

 9 • Membantu membuat daftar media untuk Nikon 

• Membantu mentranslate berita untuk daily report 

TOSCO 

• Mencari komunitas film untuk Top 1 

• Membuat Anticipated Q&A untuk acara press 

conference HOS Tjokroaminoto 

• Menghubungi media untuk survey online TOSCO 

• Membuat analisis kompetitor untuk HSBC 

• Membuat rangkuman artikel untuk proposal Top 1 

 10 • Melengkapi data media coverage untuk proposal Top 

1 

• Menghubungi media untuk survey online TOSCO 

• Press Conference HOS Tjokroaminoto “Guru Besar” 

• Menghubungi media yang hadir dalam press 

conference HOS untuk mengkonfirmasi email 

September 11 • Membantu mengganti template untuk keperluan 

media handling skills AMTI 

• Mentranskrip artikel untuk keperluan report HOS 

• Mengundang media untuk mengikuti media 

gathering TOSCO 

• Membuat list top speaker dan top issue untuk laporan 

HOS Tjokroaminoto 

 

 12 • Membuat profile media untuk TOSCO 

• Membantu menerjemahkan berita untuk daily report 

TOSCO 

• Membantu mencari data profil media untuk data 

media  

• Membantu mencari data jadwal penerbangan untuk 

kegiatan AMTI dan HOS 

• Melakukan review hasil pemberitaan media 

 13 • Mengundang media di Garut, Bandung dan Cirebon 
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untuk mengikuti media gathering 

• Meminta data diri peserta media gathering 

• Mentranslate berita 

• Membuat media list dan profile media untuk press 

conference 

 14 • Membantu membuat list media asing 

• Mengundang media untuk menghadiri press 

conference 

• Membantu mempersiapkan media kit 

• Konferensi pers TOSCO 

• Mengkonfirmasi pemberitaan media yang mengikuti 

media tour 

• Menerjemahkan artikel 

 

3. 3 Pembahasan dan Pelaksanaan Kerja Magang 

A. Media Relations 

Media relations menurut Firsan Nova, adalah aktivitas komunikasi 

yang dilakukan oleh individu ataupun profesi humas suatu organisasi, 

untuk menjalin pengertian dan hubungan baik dengan media massa, 

dalam rangka pencapaian publikasi organisasi yang maksimal serta 

berimbang (Nova, 2009:208).  

Prasasta Reputation Management sebagai profesi PR yang 

mewakili perusahaan atau institusi tertentu bertanggungg jawab dalam 

menjalin pengertian dan hubungan baik dengan media massa untuk 

mewujudkan publikasi yang positif bagi klien.  

Selain untuk memperoleh publikasi yang positif, terdapat beberapa 

tujuan suatu perusahaan melakukan media relations. Dijelaskan oleh 

Sr. Maria Assumpta R. terdapat beberapa tujuan penggunaan media 

dalam PR (Rumanti, 2002:149), antara lain:  

a) Membantu mempromosikan dan meningkatkan pemasaran 

suatu produk dan jasa 

b) Menjalin komunikasi berkesinambungan 

c) Meningkatkan kepercayaan publik 
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d) Meningkatkan citra baik perusahaan organisasi 

 

Klien yang ditangani penulis selama magang yakni YKB dan 

TOSCO dalam banyak aspek bersinggungan langsung dengan media 

sehingga banyak elemen dalam media relations yang ditempuh untuk 

mewujudkan hubungan yang harmonis dengan media. 

 

Kebutuhan YKB dan TOSCO dalam media relations sedikit 

berbeda. YKB sebagai Yayasan Keluarga Besar Tjokroaminoto yang 

akan meluncurkan film HOS Tjokroaminoto “Guru Besar” menjalin 

hubungan dengan media untuk membantu mempromosikan dan 

meningkatkan pemasaran film tersebut sebelum launching. Sedangkan, 

TOSCO sebagai perusahaan asing hendak menjalin komunikasi yang 

berkesinambungan dengan media, untuk meningkatkan kepercayaan 

publik serta meningkatkan citra baik perusahaan. Untuk mewujudkan 

hal tersebut, Toshiba Corporation sebelumnya mengadakan media 

gathering dan konferensi pers sehingga perusahaan dapat mendekatkan 

diri dan menjalankan hubungan yang harmonis dengan media.  

 

Media relations yang dilakukan penulis mencakup beberapa 

kegiatan yang dilakukan baik secara rutin maupun hanya pada saat 

tertentu. Penjabaran kegiatan media relations dibagi berdasarkan 

kegiatan yang dilakukan per klien, yakni YKB dan TOSCO: 

 

A. YKB 

1) Membuat Media List 

Sesuai dengan kebutuhan Yayasan Keluarga Besar 

Tjokroaminoto dalam mempersiapkan peluncuran film Guru 

Besar HOS Tjokroaminoto dan membangun awareness di 

tengah masyarakat, YKB memerlukan sarana media untuk 

menjangkau stakeholdernya. Untuk itu sangat penting untuk 
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memastikan data media list yang dapat memenuhi kebutuhan 

tersebut.  

Database media yang dimiliki Prasasta Reputation 

Management secara berkala diperbaharui untuk memastikan 

data alamat, telepon, email dan redaksi media masih aktif. Hal 

ini sangat penting agar saat ingin mengundang media, 

mengirimkan press release dapat mencapai sasaran dan 

meminimalisir waktu yang diperlukan untuk menyesuaikan 

media yang dibutuhkan oleh klien lainnya. 

Pembaharuan media list tidak dilakukan setiap hari, 

melainkan sesuai dengan kebutuhan klien dan 

pengelompokkan media list juga diselaraskan dengan tujuan 

klien.  

 

2) Mengundang Media 

Kegiatan mengundang media dilakukan beberapa hari 

sebelum acara Press Conference Kick Off Film Guru Besar 

HOS Tjokroaminoto untuk memastikan media baik cetak, 

online maupun tv datang menghadiri acara tersebut. Tim 

interns ditugaskan untuk menghubungi media dan menanyakan 

jurnalis yang akan dikirimkan guna menyiapkan daftar tamu.  

 

3) Menganalisis hasil data media monitoring dan tracking berita 

Media monitoring menurut Comcowich adalah proses 

membaca, menyaksikan atau mendengarkan konten editorial 

dari media secara berkelanjutan dan mengidentifikasi, 

menyimpan dan menganalisis konten tersebut yang berisi 

keywords atau topik tertentu yang spesifik (Comcowich, 

2010:3). 

Prasasta Reputation Management memiliki tim media 

monitoring independen yang bertugas untuk menyaksikan, 

membaca atau mendengarkan berbagai artikel dari media 
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cetak, elektronik maupun online serta mengkliping data 

tersebut untuk kemudian dianalisis oleh tim konsultan. 

Tugas media monitoring tidak merupakan tugas utama 

interns, namun interns sering dilibatkan dalam menganalisis 

hasil data yang telah dikumpulkan melalui media monitoring 

selain itu penulis juga bertugas untuk melakukan tracking 

berita. Tracking berita adalah upaya untuk memantau isu-isu 

apa saja yang sedang ramai diperbincangkan di media. 

Kegiatan ini menjadi tugas interns terutama usai press 

conference kick off (PCKO) HOS Tjokroaminoto. Hal ini 

dilakukan dengan tujuan untuk memetakan isu yang disoroti 

media dan siapa yang menjadi top speaker. 

 

4) Distribusi Materi Berita 

Untuk memastikan setiap media yang menghadiri event press 

conference baik YKB maupun TOSCO, para jurnalis yang 

mewakili media yang diundang diberikan press release dan 

fact sheet dalam goodie bag. Namun, untuk menghindari 

kemungkinan data tersebut tercecer atau ada media yang tidak 

memperoleh goodie bag, sehari setelah event, pihak Prasasta 

akan mengirimkan press release dan fact sheet ke email 

jurnalis yang hadir. 

 

B. TOSCO 

1) Membuat media list 

Kegiatan media list dilakukan untuk klien TOSCO 

dilakukan untuk kegiatan survey online media dan event press 

conference TOSCO pada September 2014. Media list yang 

dibuat untuk TOSCO terdiri dari nama media, alamat dan 

nomor telepon dan profil media. Detail profil media yang 

disertakan meliputi skala media, perusahaan pemilik media, 

kategori media, karakteristik pembaca dan jumlah oplah. Hal 
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ini sesuai dengan permintaan TOSCO sehingga pihak Toshiba 

pusat dapat mengetahui peta media di Indonesia dan 

menentukan media mana yang sesuai dengan kebutuhan 

mereka. 

 

2) Mengundang media 

Event Press Conference Toshiba Corporation diawali dengan 

media tour yang diikuti oleh media dari Garut, Bandung, 

Cirebon dan Jepara. Secara khusus pihak Prasasta Reputation 

Management mewakili TOSCO menghubungi media yang 

ditentukan untuk meminta kehadiran jurnalis dari tiap-tiap 

media terpilih untuk hadir ke Jakarta dan mengikuti Press 

Conference. Mengundang media untuk mengikuti media tour 

dan press conference dilakukan via telepon dan email 

seminggu sebelum acara press conference dilangsungkan. 

 

3) Mentranslate Berita 

Setiap harinya konsultan Prasasta Reputation Management 

yang memegang klien TOSCO mengirimkan artikel 

pemberitaan yang terkait dengan Toshiba ke perwakilan 

TOSCO di Singapura. Tim interns membantu menerjemahkan 

artikel tersebut untuk dikirimkan. 

 

4) Distribusi Materi Berita 

Sama dengan kegiatan distribusi materi berita yang dilakukan 

pada pihak YKB, tim interns juga melakukan hal yang sama 

pada media untuk TOSCO. Secara lebih spesifik, tim Prasasta 

juga memastikan media yang mengisi daftar tamu telah merilis 

berita dengan menghubungi kembali jurnalis untuk 

mengkonfirmasi hal tersebut. 
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B. Event; konferensi pers 

Event menurut Jim Macnamara yang dikutip Rosady Ruslan adalah 

sebuah kegiatan yang biasanya dilaksanakan untuk mendapatkan 

perhatian dari media, klien, perusahaan, atau produk (Ruslan, 

2010:232). Terdapat beragam jenis event yang dilakukan tergantung 

dari tujuan yang hendak dicapai oleh perusahaan, salah satunya adalah 

konferensi pers. 

Konferensi pers dalam Butterick adalah sarana sederhana yang 

biasa digunakan untuk mengumpulkan sejumlah besar jurnalis, dalam 

rangka membuat suatu pengumuman, peluncuran atau penyebaran 

informasi (Butterick, 2012:172). 

Klien YKB dan TOSCO mengadakan konferensi pers dengan 

tujuan untuk peluncuran film dan penyebaran informasi. YKB 

mengadakan konferensi pers sebagai tanda dimulainya syuting film 

HOS Tjokroaminoto. 

Sementara TOSCO mengadakan konferensi pers untuk 

menginformasikan visi dan misi perusahaan Toshiba di Indonesia. 

Sebelum mengadakan konferensi pers TOSCO mengundang dan 

melakukan media tour terlebih dahulu untuk beberapa media cetak di 

Garut, Bandung dan Cirebon pada kegiatan ini tim interns hanya 

dilibatkan pada proses undangan dan mengkonfirmasi pemberitaaan 

setelah acara konferensi pers selesai dan media telah dipulangkan. 

1) Pra Event 

 Menghadiri meeting  

Penulis berkesempatan untuk menghadiri dua meeting untuk 

persiapan konferensi pers YKB. Meeting pertama dihadiri oleh 

pihak YKB, tim produksi serta Prasasta membicarakan 

keperluan teknis dan persiapan konferensi pers, meeting 

tersebut dilakukan di rumah produksi. Meeting kedua dihadiri 

oleh pihak YKB, Mustika Ratu selaku sponsor dalam 

Aktivitas konsultan public..., Meilysan Nutri, FIKOM UMN, 2014



26 
 

pembuatan film dan Prasasta guna membicarakan detail 

kontraprestasi. 

 Membuat minutes of meeting 

Setiap menghadiri meeting, penulis diberi tugas untuk mencatat 

segala detail pembicaraan dalam meeting untuk selanjutnya 

diketik dalam format tertentu sebagai minutes of meeting 

(MoM). MoM berfungsi menjadi panduan perkembangan, 

pembagian kerja (antara YKB, produksi, sponsor atau 

konsultan) serta report pertanggungjawaban kepada klien. 

Draft MoM yang dibuat penulis akan diperiksa kembali oleh 

konsultan untuk kemudian dilanjutkan kepada senior advisor 

dan klien. 

 Menyiapkan anticipated Q&A 

Penulis berkesempatan untuk membantu konsultan dalam 

membuat anticipated Q&A dalam kegiatan press conference 

kick off film HOS Tjokroaminoto “Guru Besar”.  Anticipated 

Q&A berfungsi sebagai antisipasi pertanyaan media beserta 

jawaban yang harus diberikan pada saat konferensi pers 

berlangsung. 

 

2) Event 

 Press Conference Kick Off (PCKO) YKB 

PCKO YKB diadakan pada 3 Septemeber 2014 bertempat di 

Lounge XXI Plaza Senayan. PCKO menandai diawalinya 

proses syuting film HOS Tjokroaminoto “Guru Besar” yang 

dijadwalkan akan rilis pada 2015 nanti. 

PCKO dihadiri oleh tim produksi, YKB, ratusan media nasional 

baik cetak, online maupun elektronik, serta wakil kementrian. 

Penulis bertugas di meja registrasi dan memastikan media 

memperoleh media kit, mengisi daftar hadir dan mendapatkan 

goodie bag. Penulis juga bertugas untuk memastikan rekan 
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media yang hadir merasa nyaman dan memperoleh informasi 

yang memadai terkait konferensi pers. 

 

 Press Conference TOSCO 

Konferensi pers TOSCO diadakan pada 23 September 2014 

bertempat di Ballroom Hotel Mulia Jakarta.  

Konferensi pers yang dihadiri oleh CEO Toshiba Hisao Tanaka 

bertujuan untuk menunjukkan komitmen yang tinggi dari 

Toshiba untuk membantu membangun masyarakat Indonesia 

kearah yang lebih baik. 

Penulis bertugas untuk menyiapkan media kit dan memastikan 

media yang hadir sesuai dengan undangan, media mendapatkan 

goodie bag dan informasi yang memadai terkait konferensi 

pers. 

 

3) Pasca Event 

 Mengkonfirmasi Pemberitaan 

Penulis bertugas untuk menghubungi media dan memastikan 

media telah menerima data tersebut. Selang beberapa hari, 

penulis juga memiliki tanggung jawab untuk menghubungi 

kembali media dan meminta konfirmasi apakah pemberitaan 

sudah dimuat atau belum. 

 Membuat list top speaker dan top issue 

Hasil pemberitaan press conference kick off HOS 

Tjokroaminoto yang telah dikumpulkan oleh tim media 

monitoring diolah menjadi data. Data tersebut dipilah kembali 

untuk melihat top issue yang disoroti media serta top speaker 

yang paling banyak dibicarakan.  

 Mentranslate pemberitaan untuk report 

Tugas ini dilakukan oleh interns hanya untuk klien TOSCO. 

Berita yang muncul di media-media Indonesia akan di scan dan 
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ditranslate kedalam bahasa Inggris guna dikirimkan sebagai 

report kepada pihak TOSCO di Singapura. 

 

C. Riset PR 

Riset merupakan salah satu fungsi PR (Ruslan, 2012:37). Berdasakan 

definisi Fraser P. Seitel, riset adalah pengumpulan dan interpretasi 

informasi yang sistematis untuk meningkatkan pemahaman akan suatu 

hal (Seitel, 2007:149).  

Untuk mengumpulkan dan mengintepretasi data, pihak Prasasta 

seringkali melakukan riset sesuai dengan kebutuhan. Selama magang, 

terdapat beberapa bagian riset PR yang diamati dan diikuti penulis, 

yakni: 

 

1) Analisis SWOT 

Analisis SWOT termasuk kedalam kategori secondary research 

mengacu pada klasifikasi research menurut Seitel (Seitel, 2007: 

152). Secondary research atau disebut juga desk research 

merupakan  riset yang didasarkan pada penggunaan data yang sudah 

dikumpulkan sebelumnya untuk sesuai dengan kebutuhan. Riset 

SWOT yang dilakukan penulis berdasarkan data yang ada pada 

media online. Riset ini dimaksudkan untuk menganalisis posisi 

kartu kredit HSBC dan dimanfaatkan untuk pengajuan strategi PR 

dalam pitching. 

 

2) Survey online 

Survey adalah suatu teknik yang didesain sedekian rupa untuk 

mengungkapkan sikap dan opini seseorang akan subjek tertentu 

(Seitel, 2007:153). Penulis melakukan survey online kepada 

beberapa media yang dipilih langsung oleh pihak TOSCO. Survey 

online ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat pandangan media-

media di Indonesia terhadap Toshiba Corporation. Survey dilakukan 

terhadap 30 media cetak dan online. Survey dalam bentuk online 
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dengan link-link khusus yang hanya dapat dibuka satu kali sehingga 

untuk meminimalisir kesalahan pengisian serta memastikan rekan 

media yang mengikuti survey maka pengisian kuisioner dipandu 

oleh interns melalui telepon. 

 

3. 4 Kendala yang Ditemui 

Selama menjalani praktek kerja magang, penulis menghadapi kendala 

berupa koordinasi kerja yang belum maksimal. Hal ini dapat terjadi 

terutama apabila terdapat permintaan klien yang mendadak sementara di 

sisi lain ada tugas rutin yang harus dikerjakan. Antisipasi penanggung 

jawab dan pengarahan yang tidak dipersiapkan menyebabkan koordinasi 

kerja belum maksimal. 

 

3. 5 Solusi Atas Kendala yang Ditemui 

Solusi atas kendala koordinasi kerja yang dihadapi adalah dengan 

berkoordinasi dengan konsultan maupun tim interns yang tidak terlibat 

dalam tim untuk membantu penyelesaian klien yang mendesak sehingga 

tidak ada permintaan dari klien yang terbengkalai. 
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