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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

3.1. Kedudukan dan Koordinasi 

 Selama menjalankan proses kerja magang di PT. Sigma Cipta Caraka 

(telkomsigma), penulis bekerja sebagai staf dari divisi Public Relations. Divisi 

Public Relations dipimpin oleh Public Relations Manager yaitu Ibu Dwiwanti 

Nahwiyah dan Ibu Sri Wulandariningsih selaku supervisor divisi Public 

Relations. Dengan bimbingan yang diberikan oleh para pimpinan, membantu 

penulis menyelesaikan pekerjaan dengan baik.  

PT. Sigma Cipta Caraka (telkomsigma) membagi peran Public Relations 

yaitu eksternal dan internal, sebanyak 15 orang staf Public Relations eksternal dan 

8 orang staf Public Relations internal, dengan total staf divisi Public Relations 

sebanyak 23 orang. Public Relations Internal berperan untuk menjalin komunikasi 

dan hubungan baik dengan stakeholder internal, dan Public Relations External 

berperan untuk menjalin komunikasi dan hubungan baik dengan stakeholder 

eksternal. 

3.2. Tugas yang Dilakukan  

 Dalam melaksanakan proses kerja magang di PT. Sigma Cipta Caraka 

(telkomsigma) dibawah pimpinan pembimbing lapangan banyak yang penulis 

dapatkan, baik pengalaman, relationship, dan pembelajaran lainnya tentang 

praktek nyata tugas seorang Public Relations, baik secara internal maupun 
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eksternal. Penulis menjalankan beberapa implementasi kegiatan Public Relations 

PT. Sigma Cipta Caraka (telkomsigma), diantaranya : 

Tabel 3.1. Tabel Timeline Kegiatan Public Relations 

Aktivitas 
Maret April Mei Juni 

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

Internal :              

Employee Relations √ √ √ √ √   √     √ 

Internal Event 

Management : 

             

- Proposal Event    √          

- Implementasi 

Event 

     √    √  √  

- Laporan 

Evaluasi 

      √    √  √ 

Media Monitoring :              

- Online Media 

Monitoring 

√ √  √         √ 

- Social Media 

Posting & 

Monitoring 

 √    √       √ 

External :              

External Event 

Management : 

             

- Proposal Event √ √   √         

- Implementasi 

Event 

  √    √ √    √  

- Laporan 

Evaluasi 

  √      √  √ √ √ 

Media Relations :              

- Media 

Communications 

√     √      √  

- Press Release   √   √ √ √ √  √  √ 

- Media Activity  √    √  √    √  
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3.3. Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

Public Relations Internal adalah salah satu bentuk kegiatan Public 

Relations yang berlaku kepada bentuk hubungan dengan publik yang ada di dalam 

perusahaan. Di mana publik internal perusahaan merupakan sekelompok orang 

yang terlibat untuk mencapai tujuan yang diharapkan yaitu kinerja kerja yang 

baik. Hubungan dengan karyawan (employee relations), merupakan kegiatan 

Public Relations yang menitikberatkan kepada hubungan antara pimpinan 

perusahaan dengan karyawan (Primarni, 2013:65). 

Sedangkan Public Relations External terkait dengan publik diluar 

perusahaan, karena perusahaan tidak dapat berdiri sendiri tanpa bekerja sama 

dengan perusahaan lain, maka harus menciptakan hubungan harmonis dengan 

publik-publik di luar perusahaan yang ikut serta dalam kemajuan perusahaan, 

diantaranya : investor, pelanggan, calon pelanggan, pemasok, mitra kerja, 

pemerintah, media, opinion leader, masyarakat dan pesaing (Primarni, 2013:71). 

 Dalam tabel 3.1. memaparkan kegiatan Public Relations baik internal 

maupun eksternal yang dijalankan penulis selama menjalankan proses kerja 

magang di PT. Sigma Cipta Caraka (telkomsigma). Berikut adalah uraian 

pekerjaan yang dijalankan penulis selama proses kerja magang berlangsung : 
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3.3.1. Kegiatan Public Relations Internal 

3.3.1.1. Employee Relations 

Karyawan merupakan publik yang sangat penting, karena karyawan 

merupakan ‘ujung tombak’ perusahaan. Tanpa adanya peran serta dari karyawan 

maka perusahaan tidak akan dapat berjalan, maka dari itu perlu adanya jalinan 

komunikasi dan hubungan yang baik antara anggota internal perusahaan terutama 

antara atasan dengan karyawan.  Perlu adanya peran serta Public Relations dalam 

menjalin hubungan baik antara atasan dengan karyawan dengan implementasi 

Employee Relations dalam perusahaan (Ruslan, 2004 : 277). 

 Employee relations merupakan salah satu peran Public Relations, yang 

bertujuan untuk menjalin komunikasi dan hubungan baik antara perusahaan 

dengan karyawan, sehingga karyawan memiliki loyalitas terhadap perusahaan dan 

berdampak pada kinerja kerja baik yang dihasilkan karyawan terhadap 

perusahaan. PT. Sigma Cipta Caraka (telkomsigma) menjalankan program dan 

aktivitas employee relations, seperti :  

1. Memberikan pendidikan dan pelatihan terhadap karyawan 

PT. Sigma Cipta Caraka (telkomsigma) mengadakan program training dalam 

kurun waktu tertentu terhadap seluruh karyawan. Program training  diadakan 

perusahaan guna untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepada karyawan 

agar dapat kompeten dalam pekerjaannya serta meningkatkan skill atau 

kemampuannya, sehingga dapat menghasilkan kinerja kerja yang baik.  
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2. Memberikan motivasi dan penghargaan terhadap karyawan 

PT. Sigma Cipta Caraka (telkomsigma) memberikan motivasi terhadap karyawan 

dengan memberikan penghargaan karyawan terbaik, motivasi melalui komunikasi 

verbal dan non verbal dari atasan, motivasi melalui pendapatan dan tunjangan 

yang diterima oleh para karyawan. 

Program ini dikenal dengan istilah Archievement Motivation Training (AMT), 

program ini diadakan perusahaan untuk memotivasi para karyawan sehingga dapat 

menghasilkan kinerja kerja yang baik serta berprestasi dalam pelaksanaan 

pekerjaannya sehingga meningkatkan produktivitas tinggi bagi perusahaan.  

3. Menciptakan Internal Event Management 

Perusahaan perlu membentuk suatu acara-acara khusus yang melibatkan seluruh 

anggota internal perusahaan, sehingga dapat menjalin hubungan baik terhadap 

seluruh anggota internal perusahaan, baik secara vertikal, horizontal maupun 

diagonal, semuanya terlibat dalam suatu acara yang berlangsung. Acara ini 

misalnya seperti ulang tahun perusahaan, gathering internal,  family gathering 

dan program acara khusus lainnya, yang dapat diadakan perusahaan untuk 

menjalin komunikasi serta hubungan yang baik antara seluruh anggota internal 

perusahaan. 

Dalam kurun waktu tertentu PT. Sigma Cipta Caraka (telkomsigma) menciptakan 

Internal Event Management, untuk membangun kolaborasi dan hubungan kerja 

yang baik antara atasan dengan karyawan, maupun antara karyawan dengan 

karyawan. 
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4. Membangun media komunikasi internal 

Perusahaan perlu membangun saluran komunikasi rutin yang biasa digunakan 

secara berkala untuk menjalin komunikasi dan hubungan baik dengan para 

karyawan. Hal ini juga digunakan untuk mengetahui argument (pendapat) 

karyawan, juga melibatkan mereka dalam penyusunan manajemen perusahaan 

serta pengambilan keputusan. 

PT. Sigma Cipta Caraka (telkomsigma) membangun  media komunikasi internal 

yang selalu up to date dalam segala informasi dan pemberitahuan, diantaranya : 

internal email, internal e-magazine, papan pengumuman, survey dan speaker. 

5. Menjalin komunikasi secara tatap muka 

Program obrolan langsung merupakan proses komunikasi yang terjadi antara 

atasan dengan karyawan menggunakan saluran komunikasi lisan atau tatap muka. 

Komunikasi tatap muka dijalankan PT. Sigma Cipta Caraka (telkomsigma) baik 

secara vertikal, horizontal, maupun diagonal, sehingga pesan yang disampaikan 

dapat terlihat secara verbal dan non verbal hingga tercipta pemaknaan yang sama 

terhadap informasi yang dikomunikasikan. Adapun program obrolan langsung, 

seperti : meeting, obrolan santai, tanya jawab dan seminar. 

 Pembahasan tersebut merupakan implementasi kegiatan employee 

relations yang dijalankan PT. Sigma Cipta Caraka (telkomsigma), penulis terlibat 

dalam beberapa kegiatan tertentu, diantaranya : 
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a. Menjalin komunikasi internal dalam dimensi vertikal, horizontal, 

maupun diagonal 

Selama proses kerja magang penulis menjalankan salah satu implementasi 

kegiatan employee relations, yaitu program obrolan langsung, melibatkan 

karyawan dalam obrolan santai, melibatkan atasan dan karyawan dalam seminar, 

menyampaikan pesan dan informasi secara rutin dan terus menerus, 

menyampaikan feedback dari karyawan kepada atasan guna membangun 

hubungan baik antara karyawan dengan perusahaan.  

Argument (pendapat) atau feedback dari karyawan dapat dijadikan bahan 

pertimbangan untuk menentukan kebijakan dan pengadaan program atau kegiatan 

tertentu. Untuk meningkatkan teamwork dari para karyawan untuk saling berbagi 

pengalaman dan pengetahuan, penulis mengajukan program sharing knowledge 

antar karyawan kepada atasan PT. Sigma Cipta Caraka (telkomsigma) untuk 

memperdalam hubungan antara atasan dengan karyawan maupun antar karyawan.  

Melalui proposal yang penulis buat dengan bantuan para staf Public Relations 

lainnya, dan dengan persetujuan dari Ibu Dwiwanti Nahwiyah, maka program 

sharing knowledge akan diadakan di PT. Sigma Cipta Caraka (telkomsigma) 

dengan melibatkan seluruh karyawan PT. Sigma Cipta Caraka (telkomsigma).  

b. Menggunakan media komunikasi internal  

PT. Sigma Cipta Caraka (telkomsigma) menciptakan media komunikasi internal 

untuk menjalin komunikasi dengan stakeholder internal perusahaan. Dalam 

menjalankan proses kerja magang, penulis dipercaya menggunakan media 
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komunikasi internal untuk menyampaikan informasi mengenai perusahaan, 

pengadaan internal event, dan hasil press release dari event atau aktivitas yang 

berlangsung. 

Penulis dipercaya menggunakan internal email, dengan alamat email 

prnews@sigma.co.id untuk menyampaikan segala informasi tentang perusahaan, 

seperti : pemberitaan yang mencerminkan citra dan reputasi perusahaan, 

pengumuman mengenai kebijakan perusahaan, pengumuman mengenai 

penghargaan yang diterima perusahaan, pengumuman mengenai acara spesial 

yang diadakan perusahaan, pengumuman mengenai undangan bagi para karyawan 

untuk ikut serta dalam kegiatan yang diadakan perusahaan. Dengan adanya media 

komunikasi internal, maka karyawan dapat dengan mudah memperoleh informasi 

dari perusahaan. Sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara atasan dengan 

karyawan dan sebaliknya.  

c. Menciptakan Internal Event Management  

Penulis dipercaya untuk ikut serta dalam internal event management yang 

dijalankan perusahaan, guna menjalin hubungan baik antara atasan dengan 

karyawan dan antar karyawan. Penulis terlibat dalam beberapa tahapan, yaitu :  

1. Tahap penelitian, yaitu pengumpulan data dan informasi yang terkait 

dengan event atau acara yang akan diadakan  

2. Tahap perencanaan, yaitu tahapan penyusunan proposal event dari latar 

belakang dan tujuan, hingga susunan evaluasi yang hendak tercapai  

3. Tahap pelaksanaan, yaitu tahapan implementasi event yang direncanakan  
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4. Tahap evaluasi, yaitu hasil dari event yang berlangsung dievaluasi untuk 

melihat tercapainya tujuan yang diharapkan.   

 3.3.1.2. Internal Event Management 

 Special event merupakan salah satu peran dan kegiatan Public Relations 

yang terjadi dalam kerangka waktu terbatas dan jelas kapan dimulai dan berakhir. 

Dimana aktivitas tersebut ditujukan untuk target sasar atau publik tertentu dan 

dengan tujuan tertentu. Public Relations harus dapat menciptakan dan mengatur 

jalannya event agar berjalan dengan baik sehingga mencapai tujuan tertentu yang 

diharapkan, yang dikenal dengan istilah Event Management. Event management 

merupakan salah satu peran Public Relations yang perlu dijalankan secara 

bertahap dari tahap awal hingga tahap akhir secara sinergi (Ruslan, 2005:25). 

 Menyelenggarakan special event merupakan salah satu kiat untuk menarik 

perhatian media dan publik terhadap perusahaan atau produk tertentu yang akan 

ditampilkan dalam acara tersebut. Implementasi special event diharapkan mampu 

memuaskan pihak-pihak yang terlibat special event tersebut. Dengan tujuan untuk 

meningkatkan pengetahuan (knowledge), pengenalan (awareness), maupun upaya 

pemenuhan selera (pleasure) dan menarik simpati atau empati. Sehingga mampu 

menumbuhkan saling pengertian bagi kedua belah pihak dan pada akhirnya 

menciptakan citra dan reputasi positif dari masyarakat atau publik sebagai target 

sasarnya.  
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 Peran Public Relations dalam pengadaan special event, diantaranya 

(Ruslan, 2010:234) : 

1. Untuk memberikan informasi secara langsung dan mendapatkan hubungan 

timbal balik yang positif dengan publiknya melalui program kerja atau 

acara khusus yang dirancang oleh Public Relations.  

2. Sebagai media komunikasi dan sekaligus untuk mendapatkan publikasi 

dari media massa, sehingga menghasilkan pengenalan, pengetahuan, 

pengertian yang mendalam dan diharapkan dari event tersebut dapat 

menciptakan citra dan reputasi positif terhadap perusahaan. 

 Adapun tahapan event management yang harus dijalankan Public 

Relations secara sinergi dari sebelum event dilaksanakan hingga event selesai 

dilaksanakan, diantaranya (Ruslan, 2004:26) : (1). Tahap Penelitian ; (2). Tahap 

Perencanaan ; (3). Tahap Pelaksanaan ; (4). Tahap Evaluasi. 

Peran Public Relations dalam melaksanakan internal event management 

untuk menjalin komunikasi dan hubungan baik dengan internal perusahaan, antara 

atasan dengan karyawan. Dimana susunan jajaran atas ikut serta dan terlibat 

langsung bersama seluruh karyawan PT. Sigma Cipta Caraka (telkomsigma) 

dalam suatu acara khusus (special event).  
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Adapun tahapan pelaksanaan internal event management, yaitu :  

1. Proposal Event 

Berdasarkan standarisasi pelaksanaan internal event management di PT. Sigma 

Cipta Caraka (telkomsigma), divisi Public Relations harus melalui beberapa 

tahapan yaitu : penyusunan proposal event, implementasi event, dan penyusunan 

laporan evaluasi. Penyusunan proposal event melalui dua tahapan yaitu tahapan 

penelitian dan tahapan perencanaan.  

Pada dasarnya, penelitian merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh 

informasi dari publik baik internal maupun eksternal untuk memahami masalah 

yang dihadapi dengan akurat, selain itu penelitian juga dapat menentukan tujuan 

yang hendak dicapai dalam sebuah event, dan untuk membantu menyusun 

perencanaan.  

Penulis menjalankan tahapan penelitian dengan meneliti laporan evaluasi acara 

terdahulu (disesuaikan dengan jenis acara yang sama), mencari tahu masalah-

masalah yang terjadi, misalkan dalam menjalankan internal event oleh seluruh 

karyawan PT. Sigma Cipta Caraka (telkomsigma) di kantor Menara Dea, acara 

tersebut diadakan karena masalah penurunan kinerja kerja. Masalah-masalah yang 

muncul dianalisis untuk mengetahui acara apa yang tepat diadakan untuk 

menyelesaikan masalah tertentu.  

Selain itu penulis mencari tahu pemberitaan-pemberitaan di media terkait tentang 

perusahaan untuk melengkapi bahasan latar belakang, serta menentukan target 

sasar dan tujuan yang hendak dicapai melalui acara yang diadakan tersebut. 
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Dalam tahapan penelitian, penulis juga menyebarkan angket kepada anggota 

internal perusahaan mengenai beberapa acara tertentu, guna mengetahui respon 

mengenai acara tersebut. Kemudian hasil dari pada survei tersebut 

diimplementasikan untuk melengkapi bahasan proposal event.  

Hasil penelitian yang telah terkumpul, selanjutnya dipilah dan dipilih mana saja 

yang berguna dan dapat digunakan dalam penyusunan proposal event dalam tahap 

perencanaan. Sebelum dipaparkan dalam proposal event, penulis berkewajiban 

untuk menyerahkan data-data dan informasi terpilih kepada supervisor divisi 

Public Relations yaitu Ibu Sri Wulandariningsih untuk dianalisis kembali hingga 

mendapat persetujuan.  

Selanjutnya adalah tahap perencanaan, tahap perencanaan merupakan proses 

pengolahan data atau informasi yang diperoleh dari hasil penelitian yang berkaitan 

dengan hal atau permasalahan yang dihadapi ke dalam bentuk rencana kegiatan 

atau program event yang akan dilaksanakan. Dalam perencanaan peran Public 

Relations merupakan suatu proses yang berkesinambungan dan selalu 

memerlukan peninjauan agar tindakan yang diambil sesuai dengan aturan yang 

ditetapkan.  

Dalam menjalankan proses kerja magang di PT. Sigma Cipta Caraka 

(telkomsigma), penulis dipercaya bekerja sama dengan staf Public Relations 

lainnya untuk ikut serta dalam implementasi kegiatan Internal Event 

Management,  yaitu menyusun proposal event.   
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Dalam proses penyusunan proposal event penulis terlibat dalam beberapa hal, 

diantaranya :  

a. Menyusun latar belakang, target sasar serta tujuan yang hendak tercapai  

b. Menentukan waktu dan tempat acara (disesuaikan dengan jadwal atasan 

yang terlibat  

c. Menyusun strategi dan taktik yang akan diimplementasikan dalam acara  

d. Menyusun konsep serta memaparkan rangkaian acara yang akan diadakan  

e. Memaparkan susunan kepanitiaan yang terlibat serta tugas  dan  perannya 

dalam acara 

f. Memaparkan serta menjelaskan perhitungan budget yang diperlukan dalam 

pelaksanaan acara  

g. Memaparkan serta menjelaskan evaluasi atau tolak ukur yang hendak 

tercapai melalui implementasi acara tersebut 

Penulis menyusun proposal event bersama staf lainnya sebanyak 5 orang, dengan 

deadline  kurang lebih satu minggu. Lalu melalui persetujuan dari supervisor 

diserahkan kepada Public Relations Manager untuk diserahkan kepada President 

Director. Setelah mendapatkan persetujuan dari President Director, event tersebut 

dapat melalui tahap selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan atau implementasi event.  

2. Implementasi Event 

Implementasi atau pelaksanaan event merupakan tahap dimana rencana program 

yang telah tersusun diimplementasikan ke dalam suatu bentuk kegiatan nyata yang 

dihadiri publik yang merupakan target sasar event. Dalam berjalannya 
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implementasi dari sebuah event perlu adanya monitoring dan dokumentasi di 

mana hasil tersebut digunakan untuk proses evaluasi. 

Dalam implementasi event penulis melakukan beberapa pekerjaan, diantaranya : 

1. Menghitung jumlah undangan yang hadir 

Dengan menggunakan alat bantu hitung penulis menghitung jumlah 

karyawan yang ikut serta dalam event tersebut, dengan adanya nametag 

yang digunakan oleh para karyawan memudahkan penulis untuk 

mengenali nama serta divisi dari para karyawan. 

2. Memonitoring acara  

Penulis juga memperhatikan para karyawan untuk melihat antusias peserta 

yang hadir, untuk menghitung persentase keberhasilan acara tersebut.  

3. Mengatur rundown acara  

Agar acara berjalan dengan efektif dan efesien maka rangkaian dan 

susunan acara harus berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan yang 

telah dibuat. Dalam hal ini penulis bekerja sama dengan MC untuk 

mengatur waktu acara sesuai dengan susunan acara yang direncanakan 

dalam proposal event.  

4. Mendokumentasikan acara berupa foto dan video sebagai bentuk bukti 

autentik serta arsip bagi perusahaan 
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Dalam implementasi Internal Event Management, penulis melakukan 

dokumentasi dan monitoring terhadap peserta yang hadir. Setelah acara selesai 

penulis menyebarkan angket kepada para karyawan untuk melihat motivasi kerja 

dari para karyawan. Hasil dari angket tersebut akan dipaparkan dalam evaluasi, 

untuk menjawab apakah acara tersebut dapat membantu meningkatkan kembali 

motivasi kerja para karyawan.  

3. Laporan Evaluasi  

Evaluasi merupakan suatu tahapan yang dilaksanakan sebagai tolak ukur dari 

keberhasilan suatu acara. Tolak ukur keberhasilan yang tercantum dalam proposal 

event harus dapat tercapai dalam implementasi event. Jika ada hal-hal yang tidak 

tercapai maka event tidak dapat dinilai berhasil. Tahap evaluasi ini juga digunakan 

sebagai bahan penelitian untuk menjalankan event selanjutnya. 

Penulis terlibat hingga tahapan terakhir yaitu penyusunan laporan evaluasi, 

penulis menyusun draft dari hasil monitoring acara dengan format :  

1. Memaparkan latar belakang masalah, seperti yang dibahas pada proposal 

event  

2. Memaparkan target sasar serta daftar nama undangan  

3. Memaparkan susunan acara yang dilaksanakan  

4. Menjelaskan hasil acara (untuk melihat apakah acara yang berlangsung 

mencapai tolak ukur yang diharapkan) seperti jumlah undangan yang 

hadir, antusias para tamu undangan, serta proses berjalannya acara  
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5. Memaparkan perhitungan budget yang terpakai serta kelebihan dan 

kekurangan dari budget yang telah ditentukan  

6. Menjelaskan kendala yang terjadi saat acara berlangsung  

7. Menjelaskan kesimpulan dan saran.  

Dari draft yang telah tersusun, perlu adanya approve dari Public Relations 

Manager. Setelah mendapat persetujuan, laporan evaluasi dapat disusun dengan 

rapih lalu dicetak sebagai bentuk pertanggung jawaban divisi Public Relations 

kepada atasan serta sebagai arsip perusahaan dan sebagai acuan untuk 

pelaksanaan event selanjutnya. 

Selama menjalankan proses kerja magang penulis terlibat dalam beberapa 

internal event management, diantaranya : 

a. Event ‘Senam Pagi Bersama’ yang melibatkan seluruh atasan dan 

karyawan PT. Sigma Cipta Caraka (telkomsigma) 

b. Event ‘Team Building BAS di Anyer’ yang melibatkan atasan dan team 

building BAS yang merupakan bagian dari karyawan PT. Sigma Cipta 

Caraka (telkomsigma) 

c. Internal Event dengan para staf di Menara Dea, salah satu kantor PT. 

Sigma Cipta Caraka (telkomsigma) 
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 3.3.1.3. Media Monitoring 

 Media monitoring merupakan salah satu bagian dari peran Public 

Relations, dimana Public Relations harus mengetahui segala informasi yang 

tersebar di media mengenai perusahaan. Media kerap kali menciptakan konstruksi 

media massa yang dipercaya dapat merubah cara pikir masyarakat. Apalagi terkait 

dengan issue negatif, informasi di media akan sangat berkembang dengan cepat 

tanpa batas waktu dan wilayah terkait dengan teknologi yang semakin 

berkembang (Cornelissen, 2009:186). 

Dalam implementasi kegiatan Media Monitoring, pekerjaan yang penulis 

jalankan, diantaranya :  

1. Online Media Monitoring 

 Seiring perkembangan teknologi, penyampaian informasi melalui media 

bergerak sangat cepat, terkait dengan berkembangnya online media. Dengan 

adanya online media maka pemberitaan akan sangat cepat dikomsumsi mayarakat 

baik yang positif maupun negatif. Maka peran Public Relations dalam online 

media monitoring sangat penting, untuk mengetahui opini publik mengenai 

perusahaan. 

 Dalam menjalankan proses kerja magang selama tiga bulan, penulis 

diberikan kepercayaan untuk menjalankan online media monitoring  dalam 

beberapa hari pada bulan awal yaitu bulan Maret dan April dan beberapa hari pada 

bulan akhir yaitu bulan Juni. Penulis melakukan browsing data melalui beberapa 

Kegiatan public relations..., Melisa Bella, FIKOM UMN, 2014



portal berita terpercaya yang memberitakan tentang PT. Sigma Cipta Caraka 

(telkomsigma) selama kurun waktu tiga bulan yaitu dari bulan Maret – Juni 2014.  

 Penulis melakukan pemilahan informasi berdasarkan topik pemberitaan 

dengan keyword : PT. Sigma Cipta Caraka, telkomsigma,  kerjasama 

telkomsigma, mitra Telkom, data center telkomsigma, TelkomCloud,  dan 

keyword lainnya. Dimana hasil dari pada online media monitoring digunakan 

sebagai data untuk membentuk latar belakang proposal event atau laporan lainnya.  

Hasil online media monitoring dipilah dan dipilih mana pemberitaan yang 

mengandung isu positif dan isu negatif. Pemberitaan tersebut juga digunakan 

sebagai penilaian masyarakat terhadap PT. Sigma Cipta Caraka (telkomsigma) 

terkait citra dan reputasi perusahaan, dan untuk mengetahui isu negatif mengenai 

perusahaan. Sehingga apabila ada isu negatif dapat segera ditanggapi dan 

ditangani dengan baik, guna menjaga citra dan reputasi perusahaan.  

2. Social Media Monitoring 

 Selain online media, penulis juga dipercaya untuk memonitoring social 

media milik PT. Sigma Cipta Caraka (telkomsigma), yaitu facebook dan twitter 

dengan nama PT. Sigma Cipta Caraka, Telkom Indonesia dan @telkomsigma. 

Penulis dipercaya untuk memonitoring informasi dan tanggapan dari masyarakat 

melalui social media, memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan 

masyarakat di social media mengenai layanan PT. Sigma Cipta Caraka 

(telkomsigma) dan melakukan posting informasi mengenai perusahaan. 
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 Adapun informasi mengenai perusahaan yang penulis posting di social 

media facebook maupun twitter : mengenai kinerja perusahaan atau hasil 

pekerjaan yang PT. Sigma Cipta Caraka (telkomsigma) jalankan kepada client, 

event atau kegiatan yang PT. Sigma Cipta Caraka (telkomsigma) jalankan.  

 Sebelum informasi di-posting ke social media, penulis terlebih dahulu 

membuat posting plan berupa draft singkat berisi informasi yang akan 

disampaikan. Dalam beberapa masalah atau isu yang dibahas posting plan perlu 

melalui tahapan persetujuan sebelum di-posting di social media. Jadi setelah 

posting plan tersusun, penulis berkewajiban untuk menyerahkan kepada 

supervisor untuk dilakukan pengecekan dan setelah mendapatkan persetujuan 

pesan tersebut dapat di-posting melalui social media, twitter maupun facebook 

PT. Sigma Cipta Caraka (telkomsigma). 

3.3.2. Aktivitas Public Relations External 

 3.3.2.1. External Event Management 

 External Event Management merupakan salah satu kegiatan Public 

Relations External, dengan tujuan untuk menjalin komunikasi dan hubungan baik 

dengan stakeholder eksternal, dan untuk membangun citra dan reputasi serta 

loyalitas dari stakeholder eksternal. Sama halnya dengan Internal Event 

Management, pelaksanaan External Event Management melalui empat tahapan 

yaitu : (1). Tahap Penelitian : (2). Tahap Perencanaan ; (3). Tahap Pelaksanaan ; 

(4). Tahap Evaluasi. Dengan rincian proses pekerjaan sebagai berikut (Ruslan, 

2005:28) : 
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1. Proposal Event 

Berdasarkan standarisasi pelaksanaan eksternal event management di PT. Sigma 

Cipta Caraka (telkomsigma), divisi Public Relations melalui dua tahapan untuk 

penyusunan proposal event yaitu tahapan penelitian dan tahapan perencanaan. 

Penulis menjalankan tahapan penelitian dengan meneliti laporan evaluasi acara 

terdahulu (disesuaikan dengan jenis acara yang sama), mencari tahu masalah-

masalah yang terjadi. Masalah-masalah yang muncul dianalisis untuk mengetahui 

acara apa yang tepat diadakan untuk menyelesaikan masalah tertentu.  

Selain itu penulis mencari tahu pemberitaan-pemberitaan di media terkait tentang 

perusahaan untuk melengkapi bahasan latar belakang dan mencari tahu mengenai 

perusahaan atau client yang ikut serta dalam acara tersebut, menentukan target 

sasar dan tujuan yang hendak dicapai melalui acara yang diadakan tersebut. 

Dalam penyusunan proposal event penulis mengerjakan beberapa hal diantaranya :  

a. Menyusun latar belakang, target sasar serta tujuan yang hendak 

tercapai, menentukan waktu dan tempat acara (disesuaikan dengan 

jadwal atasan  atau pihak yang terlibat)  

b. Menyusun strategi dan taktik yang akan diimplementasikan dalam 

acara  

c. Menyusun konsep serta memaparkan rangkaian acara yang akan 

diadakan  

d. Memaparkan susunan kepanitiaan yang terlibat serta tugas  dan  

perannya dalam acara  
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e. Memaparkan serta menjelaskan perhitungan budget yang diperlukan 

dalam pelaksanaan acara  

f. Memaparkan kebutuhan akan sponsorship,  serta keuntungan yang 

didapatkan apabila pihak terkait bersedia menjadi sponsor dalam acara 

tersebut (apabila diperlukan sponsor)   

g. Memaparkan serta menjelaskan evaluasi atau tolak ukur yang hendak 

tercapai melalui implementasi acara tersebut. 

2. Implementasi Event  

Dalam tahap pelaksanaan, penulis dipercaya untuk memonitor dan 

mendokumentasikan dari awal mulainya acara hingga akhir, dengan rincian 

pekerjaan :  

1. Menghitung jumlah undangan yang hadir 

Dengan menggunakan alat bantu hitung penulis menghitung jumlah tamu  

yang ikut serta dalam event tersebut. Dalam event pameran seperti yang 

diadakan PT. Sigma Cipta Caraka (telkomsigma) di JCC, penulis 

melakukan monitoring dengan menghitung jumlah pengunjung yang 

datang ke booth serta melihat antusias dan partisipasinya terhadap produk 

dan layanan yang ditawarkan. 

2. Memonitoring acara  

Penulis memperhatikan para tamu undangan atau pengunjung yang hadir 

dalam acara untuk melihat antusias mereka, serta untuk menghitung 

persentase keberhasilan acara tersebut.  
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3. Mengatur rundown acara 

Agar acara berjalan dengan efektif dan efesien maka rangkaian dan 

susunan acara harus berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan yang 

telah dibuat. Dalam hal ini penulis bekerja sama dengan MC untuk 

mengatur waktu acara sesuai dengan susunan acara yang direncanakan 

dalam proposal event.  

4. Mendokumentasikan acara berupa foto dan video sebagai bentuk bukti 

autentik serta arsip bagi perusahaan.  

5. Penulis juga dipercaya untuk memberikan sambutan-sambutan kepada 

para tamu undangan yang hadir, termasuk wartawan yang hadir untuk 

meliput acara yang diadakan PT. Sigma Cipta Caraka (telkomsigma) 

tersebut 

3. Laporan Evaluasi 

Penulis terlibat dalam penyusunan laporan evaluasi, penulis menyusun draft dari 

hasil monitoring acara dengan format :  

1. Memaparkan latar belakang masalah, seperti yang dibahas pada proposal 

event  

2. Memaparkan target sasar serta daftar nama undangan  

3. Memaparkan susunan acara yang dilaksanakan  

4. Menjelaskan hasil acara (untuk melihat apakah acara yang berlangsung 

mencapai tolak ukur yang diharapkan) seperti jumlah undangan yang 

hadir, antusias para tamu undangan, serta proses berjalannya acara  
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5. Memaparkan perhitungan budget yang terpakai serta kelebihan dan 

kekurangan dari budget yang telah ditentukan  

6. Menjelaskan kendala yang terjadi saat acara berlangsung  

7. Menyusun kesimpulan dan saran.  

Dari draft yang telah penulis susun, perlu adanya approve dari Public Relations 

Manager, setelah mendapat persetujuan laporan evaluasi dapat disusun dengan 

rapih lalu dicetak sebagai bentuk pertanggung jawaban divisi Public Relations 

kepada atasan serta sebagai arsip perusahaan.  

Penulis diberikan kepercayaan untuk terlibat dalam beberapa event PT. 

Sigma Cipta Caraka (telkomsigma) selama menjalankan proses kerja magang, 

diantaranya :  

a. Event ‘Engagement FORTI BUMN dengan CEO Microsoft Indonesia’ 

b. Event launching ‘E-ticketing di Borobudur’ 

c. Event ‘ICT Expo 2014 di JCC’ 14-16 Mei 2014 

d. Event ‘Partnership dengan Dimension Data Indonesia (DDI) of NTT’ 

e. Event ‘Kesepakatan kerja sama PT. Sigma Cipta Caraka (telkomsigma)  

dengan Agit’ 

Di mana event-event tersebut dijalankan untuk menjalin komunikasi serta 

hubungan baik dengan mitra kerja, pelanggan (client), dan juga masyarakat. 

Untuk menciptakan kepercayaan dan loyalitas dari mitra dan para pelanggan, serta 

untuk membangun awareness bagi masyarakat yang belum aware dengan PT. 

Sigma Cipta Caraka (telkomsigma), ataupun membangun citra dan reputasi yang 
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baik terhadap masyarakat yang sudah aware dan loyal dengan PT. Sigma Cipta 

Caraka (telkomsigma).  

 3.3.2.2. Media Relations 

 Media Relations merupakan salah satu peran Public Relations khususnya 

Public Relations External, dengan tujuan untuk menjalin komunikasi dan 

hubungan baik dengan media. Dengan adanya jalinan hubungan baik dengan 

media, maka perusahaan memiliki kesempatan untuk mendapatkan publikasi tak 

berbayar (gratis) yang positif mengenai perusahaan, selain itu apabila berkembang 

issue negatif, maka perusahaan memiliki kesempatan untuk dapat mengklarifikasi 

issue negatif tersebut (Iriantara, 2008:32) 

 Dalam menjalin media relations, ada hal-hal yang perlu diperhatikan 

Public Relations, diantaranya (Iriantara, 2008:34) : (1). Menjalin komunikasi 

dengan media ; (2). Menguasai pembuatan press release ; (3). Mengadakan 

kegiatan pers. 

 Adapun implementasi kegiatan media relations yang penulis jalankan 

selama proses kerja magang di PT. Sigma Cipta Caraka (telkomsigma), 

diantaranya : 

1. Media Communications 

Dalam menjalin komunikasi dengan media perusahaan harus memahami 

karakteristik media, diantaranya (Kriyantono, 2012:80) : 

a. Jenis Media 
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Public Relations harus mengetahui dan memahami jenis media, cetak, 

elektronik atau online. Perbedaan jenis media mempengaruhi pola kerja 

wartawan, bentuk penulisan, dan sebagainya. Public Relations harus 

mengetahui deadline masing-masing media, karena setiap media memiliki 

deadline terbit yang berbeda-beda sesuai dengan jenis medianya. Public 

Relations juga harus mengetahui format penulisan yang digunakan 

masing-masing media. 

b. Kebijakan Redaksional 

Public Relations harus mengetahui dan memahami aturan-aturan penulisan 

berita, seperti Bahasa, bentuk huruf, pola pemberitaan dan batas deadline. 

Public Relations juga perlu memahami cara yang biasa digunakan untuk 

menerima informasi, apakah melalui surat pos, telepon, facsimile, diantar 

langsung ataupun email. 

c. Sistem Distribusi 

Public Relations harus mengetahui wilayah edar media massa, apakah 

lokal atau nasional. Sistem distribusi ini juga berkaitan dengan segmentasi 

khalayak, yang mencakup jenis pendidikan, agama, pekerjaan atau gaya 

hidupnya, sehingga release yang disusun dapat disesuaikan. Public 

Relations juga perlu mengetahui frekuensi penerbitan berita.  

d. Karakteristik Wartawan 

Menjalin hubungan personal dengan wartawan akan menghasilkan 

kedalaman hubungan, sehingga Public Relations dapat memahami 
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karakter dari para wartawan. Dengan demikian Public Relations dapat 

menyesuaikan diri dalam proses komunikasi atau penyampaian informasi. 

Public Relations harus rutin menjalin komunikasi dengan media, baik secara tatap 

muka ataupun melalui media telepon dan email untuk memberikan kesan 

harmonis dengan para wartawan, editor, serta pemimpin redaksi. Dengan 

komunikasi yang terjalin maka hubungan baik akan terbentuk. Sehingga apabila 

perusahaan mengadakan acara atau hendak menyampaikan informasi mengenai 

perusahaan, wartawan akan hadir dalam undangan. Pemberitaan yang 

disampaikan pun akan mengandung pesan-pesan positif mengenai perusahaan. 

Public Relations pun harus siap, sigap terbuka serta jujur dalam menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan wartawan. 

Seperti yang dibahas dalam teori, penulis pun belajar untuk memahami karakter 

dari media. Penulis belajar untuk mengetahui dan memahami jenis media, 

kebijakannya, sistem distribusinya, dan penulis dipercaya untuk membangun 

komunikasi rutin dengan para wartawan, guna menjalin hubungan baik dengan 

para awak media.  

Sebelum mengundang media terlibat dalam acara, penulis membuat media 

mapping,  untuk menyesuaikan pemberitaan dengan jenis acara yang diadakan. 

Penulis menjalin komunikasi secara tatap muka maupun melalui telepon dan 

email untuk menyampaikan informasi yang diperlukan media terkait dengan 

perusahaan, untuk mengundang para wartawan menghadiri acara yang diadakan 

perusahaan, untuk memastikan mengenai pemberitaan serta mengklarifikasi 
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pemberitaan apabila yang disampaikan media tidak sesuai dengan hal yang 

sebenarnya.  

Dengan adanya komunikasi dan hubungan yang baik dengan awak media, akan 

memudahkan penulis melakukan monitoring media. Dari hasil press release yang 

penulis susun dapat ditulis secara keseluruhan oleh para wartawan, sehingga pesan 

dan informasi yang hendak penulis sampaikan dapat dimaknai sama oleh para 

pembaca atau pendengar berita tersebut.  

Dalam beberapa kesempatan penulis membuat janji untuk bertemu dengan para 

wartawan untuk menjalin hubungan yang harmonis baik secara formal maupun 

informal di luar jam kerja. Penulis meyakini komunikasi tatap muka akan 

menciptakan kedekatan personal yang lebih dalam, sehingga hubungan harmonis 

akan selalu terjalin. 

Adapun hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam menjalin komunikasi dan 

hubungan baik dengan media, diantaranya : (1). Selalu menyampaikan informasi 

secara jujur untuk meraih kredibilitas ; (2). Selalu penuhi janji ; (3). Jangan pernah 

memberi pernyataan “no comment” apabila ditanya oleh wartawan ; (4). Selalu 

aktif untuk menjalin komunikasi, tidak hanya menunggu tetapi aktif untuk 

memberikan informasi ; (5). Sedia dalam menyampaikan informasi dalam 24 jam 

; (5). Tidak membeda-bedakan media ; (6). Menyampaikan informasi secara detail 

dan selalu memperbarui isi dari press kit ; (7). Menyediakan akses dengan 

perusahaan bagi para wartawan ; (8). Menyediakan materi serta fasilitas 

pendukung lainnya yang dibutuhkan media terhadap pemberitaan yang hendak 
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diterbitkan ; (9). Selalu menjalin komunikasi dan kerja sama yang baik dengan 

wartawan. 

Sebagai seorang Public Relations maka hal-hal penting tersebut selalu penulis 

jalankan dengan baik selama menjalin komunikasi dan hubungan baik dengan 

media. Penulis selalu berupaya membuka diri terhadap media, agar hubungan 

harmonis dapat selalu terjalin. Sehingga tujuan yang diharapkan dari pemberitaan 

media dapat tercapai dengan baik.  

2. Press Release 

Press Release adalah sebuah berita atau informasi yang disusun oleh sebuah 

organisasi yang menggambarkan kegiatannya. Press release juga merupakan 

sekumpulan data atau informasi yang telah terangkum secara signifikan dan 

komprehensif dengan standarisasi 5W+1H yang dibuat Public Relations untuk 

disampaikan kepada media, sebagai acuan pemberitaan terkait dengan acara 

(event) atau issue tertentu. Press Release juga dikenal dengan istilah pseudo-news, 

yaitu berita yang sengaja diciptakan tentang kegiatan, peritiwa, figure (person), 

jasa atau produk dari suatu perusahaan (Kriyantono, 2012:150). 

Penulis membelajari pembuatan press release sesuai dengan standarisasi yang 

dikehendaki media, terkait dengan pemilihan tema, pesan yang disampaikan, dan 

penulisan. Penulis harus dapat menulis dengan singkat, padat, dan jelas serta dapat 

dimaknai dengan baik oleh para pembaca dan pendengar berita tersebut.  
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Beberapa hal yang harus penulis diperhatikan dalam proses penyusunan Press 

Release sesuai standarisasi perusahaan serta disesuaikan dengan karakteristik 

media, diantaranya :  

1. Penulis menentukan satu tema atau isu yang menarik bagi media ataupun 

publik  

2. Tentukan judul yang menarik dan mencerminkan isi dari pada release 

tersebut  

3. Susun release dengan format piramida terbalik, yaitu penjelasan penting 

atau inti dari press release tersebut ada di bagian awal (headline) lalu 

bagian bawah adalah penjelasan tambahan  

4. Penyusunan release dengan pola 5W+1H agar informasi yang 

disampaikan lengkap dan tertata rapih  

5. Menyusun release yang informatif, singkat, padat dan jelas  

6. Sebelum press release tersebut dicetak dan diserahkan kepada media perlu 

adanya tahap persetujuan, jadi dari draft yang telah tersusun diserahkan 

kepada Public Relations Manager untuk mendapatkan persetujuan agar 

terhindar dari kesalahan penulisan  

7. Setelah mendapatkan persetujuan maka penulis mendesain dengan rapih 

disertai dengan foto yang terkait  

8. Lalu dicetak untuk diserahkan ke media dan dalam bentuk .pdf dikirimkan 

kepada seluruh karyawan melalui internal email. 

Penulis dipercaya untuk menciptakan press release, baik terkait dengan event atau 

pun permasalahan lainnya. Press release tersebut diserahkan kepada media untuk 
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mendapatkan publikasi dari media, setelah press release diserahkan penulis harus 

memonitoring apakah pemberitaan di media sesuai dengan press release tersebut. 

Selain diserahkan ke media dan dikirimkan melalui internal email, penulis juga 

dipercaya untuk mempublikasi press release tersebut di company profile PT. 

Sigma Cipta Caraka (telkomsigma) dengan nama www. telkomsigma.co.id. Press 

release yang penulis susun dapat dilihat pada daftar lampiran. 

3. Press Activity 

Untuk menjalin hubungan baik dengan media, terutama wartawan maka perlu 

diadakan beberapa kegiatan dengan para wartawan agar hubungan yang baik tetap 

berjalan harmonis. Selain itu juga sebagai kelengkapan terhadap pemberitaan 

yang akan ditulis oleh para wartawan. Adapun kegiatan tersebut, diantaranya : 

press gathering, kunjungan pers, resepsi pers, update media kit.  

Penulis mengadakan berbagai pertemuan dengan wartawan untuk membicarakan 

mengenai pemberitaan dan press release yang telah terbentuk, dengan press 

gathering selama jam kerja atau pun dengan obrolan santai di luar jam kerja, 

sehingga terjalin hubungan baik dengan para awak media.  

Penulis selalu menjalin komunikasi dengan para wartawan selama kunjungan pers 

ke perusahaan. Penulis juga terlibat dalam memperbaruhi isi  media kit yang 

hendak diserahkan kepada media. Media kit berisi : (1). Company profile ; (2). 

Proposal event (apabila terkait dengan event) ; (3). Press Release ; (4) Surat 

pengantar dan ucapan terima kasih. 
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3.3.3. Kendala yang Ditemukan 

 Beberapa kendala yang terjadi selama menjalankan praktik kerja magang 

di PT. Sigma Cipta Caraka (telkomsigma), diantaranya : 

1. Perusahaan masih kurang optimal dalam menjalankan aktivitas 

Employee Relations khususnya dalam kegiatan Internal Event 

Management, sehingga partisipasi karyawan dalam beberapa Event 

Employee Gathering masih rendah, karena kurangnya ketertarikan 

dari para karyawan terhadap beberapa event yang diadakan.  

2. Penggunaan Social Media PT. Sigma Cipta Caraka (telkomsigma) 

masih kurang dimanfaatkan secara optimal untuk menjalin 

komunikasi dua arah dengan masyarakat, sehingga awareness 

masyarakat terhadap perusahaan masih sangat rendah. Hal ini 

sangat disayangkan karena Social Media merupakan media yang 

paling tepat untuk membangun komunikasi dua arah dengan publik 

atau masyarakat.  

3.3.4. Solusi dari Kendala yang Ditemukan 

 Adapun solusi yang diimplementasikan guna menangani kendala tersebut, 

diantaranya : 

1. Perusahaan sebaiknya membuat strategi dan perencanaan terkait 

dengan penyelenggaraan aktivitas Internal Event. Sehingga 

Internal Event yang diadakan mendapat dukungan dari para 

karyawan dan dapat meningkatkan partisipasi dari karyawan dalam 
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Internal Event serta dapat memberikan kontribusi yang optimal 

bagi perusahaan.  

2. Divisi Public Relations harus lebih aktif dalam menggunakan 

Social Media untuk menjalin hubungan baik dengan masyarakat, 

sehingga masyarakat aware dengan PT. Sigma Cipta Caraka 

(telkomsigma). Selain itu perlu adanya strategi dan program-

program menarik yang diadakan melalui Social Media agar 

masyarakat tertarik untuk mengunjungi laman Social Media PT. 

Sigma Cipta Caraka (telkomsigma). 
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