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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

3.1 Kedudukan dan koordinasi 

Dalam struktur praktek kerja magang, penulis berperan sebagai 

intern yang berada di bawah supervisi Priska Natasha selaku Marketing & 

Sales Manager DM-IDHolland, beliau berwenang sebagai koordinator dan 

pimpinan di divisi Marketing & Sales. Pada proses kerja sehari-hari, 

selanjutnya penulis dibimbing oleh Michella Devina selaku Marketing & 

Sales Executive yang memberikan pembagian tugas untuk dilakukan, 

mengarahkan penulis agar dapat mengerjakan tugas secara optimal serta 

memberikan revisi atas hasil pekerjaan penulis sebelum kemudian 

diteruskan kepada Priska Natasha untuk approval. 

Proses pelaksanaan kerja magang dilakukan dalam waktu sekitar 

tiga bulan. Selama proses magang, penulis banyak mendapatkan 

pembelajaran baru mulai dari pengelolaan komunikasi baik dengan 

internal maupun eksternal perusahaan, bagaimana menyusun media 

publikasi lewat pesan yang tepat, melakukan follow-up dan hubungan 

dengan pihak media, hingga koordinasi dengan rekan kerja dari divisi lain. 

Selama bekerja sebagai intern, penulis mendapatkan banyak tugas 

yang menuntut kecermatan dalam menyampaikan informasi secara efektif, 

karena itu penulis juga dihimbau untuk mengikuti perkembangan industri 

dan pemasaran khususnya branding lewat berbagai media massa. Penulis 

juga berkesempatan untuk belajar langsung dari pimpinan maupun rekan 

kerja tentang proses branding dan pengalaman dalam menangani 

kesuksesan klien-klien besar yang selama ini ditangani oleh DM-

IDHolland, sehingga walaupun tidak terlibat langsung penulis 

mendapatkan gambaran dan pengetahuan yang memperluas wawasan. 

Kerja magang memberikan kesempatan bagi penulis untuk 

mengamati dan terlibat langsung dalam melakukan realisasi tugas public 

relations yang sebelumnya telah disampaikan lewat sesi kuliah. Pada 

pelaksanaannya fungsi public relations di DM-IDHolland walaupun tidak 

memiliki divisi yang berdiri sendiri namun tetap menjadi bagian dari 
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aktivitas pemasaran yang pada akhirnya memegang peran penting dalam 

menunjang reputasi dan menjaga image positif perusahaan. 

3.2 Tugas yang dilakukan 

Selama tiga bulan menjalani kerja magang penulis mendapatkan 

tugas yang cukup beragam. Seluruh rangkaian aktivitas public relations 

yang dijalankan bertujuan untuk menunjang aktivitas pemasaran dan 

komunikasi. Hal ini sesuai dengan pernyataan Thomas L. Harris yang 

telah dibahas sebelumnya pada bab pendahuluan, dan diuraikan dalam 

rincian pekerjaan yang dilakukan penulis sebagai berikut.  

 

Tabel 3. 1 Peranan Tugas Menurut Thomas L. Harrris 

No 
Peranan menurut Thomas 

L. Harris 

Tugas yang 

dilakukan 
Uraian 

1 Meningkatkan awareness 

publik tentang produk dari 

perusahaan 

 

Administration  Company List 

 Introduction Letter 

 Thankyou Letter 

2 Untuk memberikan 

informasi dan edukasi 

berkaitan dengan produk 

 

Event  Tahap persiapan  

 Tahap pelaksanaan 

3 Untuk menjalin 

pemahaman dengan publik 

yang menjadi target 

sasaran. 

 

Penulisan Media 

PR 

 Press Release 

 Website dan E-flyer 

 Greetings Card 

4 Membangun kepercayaan 

di mata publik tentang 

perusahaan 

 

Media Relations  Media Database 

 Event 

5 Menjalin hubungan yang 

baik untuk memberi alasan 

bagi publik untuk membeli 

Social Media 

Management 

 SWOT Analysis 

 Social Media 

Planning 
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produk 

 

 Execution 

 

Berikut merupakan tugas penulis yang dikelompokkan menjadi  5 

aktivitas utama:  

 Administration 

Divisi marketing & sales selain mengelola pola komunikasi 

dengan berbagai stakeholder, juga bertanggungjawab dalam 

menangani proses  administrasi berkaitan dengan potential client. 

Disini penulis bertugas membantu pembuatan company list yang 

berisi daftar perusahaan yang berpotensi membutuhkan jasa branding. 

Dari hasil company list tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan 

pembuatan introduction letter yang berisikan deskripsi singkat tentang 

DM-IDHolland dan pengenalan terhadap jasa yang ditawarkan. Selain 

itu, penulis juga membuat thankyou letter yang merupakan surat 

ucapan terima kasih sebagai bentuk follow-up kepada pihak yang 

mengadakan janji meeting untuk membicarakan negosiasi ataupun 

pembahasan lebih lanjut seputar jasa branding dengan pihak DM-

IDHolland.  

 Event Organizing 

Selama masa magang, penulis mendapatkan kesempatan untuk 

terlibat dalam sebuah event yang dilaksanakan oleh DM-IDHolland, 

yaitu University Roadshow. Event ini bertujuan untuk memperluas 

wawasan publik khususnya mahasiswa tentang ilmu branding dan 

perannya dalam mendukung pembangunan negara. Selain itu event ini 

juga menjadi sarana untuk meningkatkan awareness publik tentang 

DM-IDHolland sebagai perusahaan lokal yang bergerak secara global 

di bidang branding. Penulis membantu mulai dari persiapan hingga 

tahap pelaksanaan. 

DM-IDHolland menyelenggarakan University Roadshow 

dengan tujuan membangkitkan semangat khalayak muda sebagai 

brand builder masa depan untuk mengasah kemampuan dan 

kreatifitas mereka sehingga mampu menciptakan brand yang bisa 
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membawa harum nama Indonesia. Secara tidak langsung event ini 

juga akan berefek pada peningkatan awareness publik terhadap DM-

IDHolland. 

 Social Media Management 

Social media sebagai saluran informasi dan interaksi dengan 

publik merupakan hal yang penting untuk dikelola. Social media yang 

dimiliki oleh DM-IDHolland di antaranya adalah Facebook dan 

Twitter. Frekuensi publikasi di social media DM-IDHolland masih 

terhitung relatif jarang, karena itu penulis dipercayakan untuk 

memberikan kontribusi dalam menjalankan social media DM-

IDHolland secara efektif. Sebelum melakukan posting, penulis juga 

melakukan analisis terlebih dahulu terhadap kekuatan dan kelemahan 

yang dimiliki oleh social media yang telah ada, dan memberikan 

kesimpulan dan selanjutnya saran. Berdasarkan hasil analisis itulah 

penulis membuat pesan yang tepat untuk disampaikan secara efektif 

kepada target audiens. 

 Penulisan Media PR 

Berbagai saluran komunikasi dimanfaatkan dalam 

menyampaikan pesan kepada target audiens, diantaranya adalah 

website, e-flyer, press release dan greetings card. Dalam penyusunan 

pesan, penulis dituntut untuk menggunakan bahasa yang menarik dan 

memiliki kesan yang baik, sehingga dapat memberi dampak positif 

bagi image perusahaan di mata khalayak luas. Berbagai penulisan 

media tersebut dilakukan dalam bahasa indonesia maupun bahasa 

inggris. Kemampuan penulis dalam menciptakan susunan kata yang 

padu juga semakin terlatih lewat setiap tugas penulisan media PR 

yang diberikan. 

 Media Relations 

Sebagai salah satu stakeholder perusahaan, hubungan baik 

dengan rekan media merupakan hal yang penting untuk dilakukan. 

Dalam proses kerja magang penulis mendapatkan kesempatan untuk 

melakukan beberapa interaksi dan pengelolaan hubungan dengan 

rekan media, terutama saat proses penyelenggaran event, mulai dari 
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pembuatan media database, pengiriman undangan ke pihak media, 

hingga follow-up kehadiran event. Lewat kesempatan ini penulis bisa 

belajar bagaimana menjalin hubungan yang baik dengan media dan 

proses dalam menghasilkan publisitas yang baik. 

3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

Berikut merupakan uraian kegiatan magang selama 3 bulan: 

 

Tabel 3.2 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang  

Kategorisasi 

Tugas 
Rincian Tugas 

Minggu ke- 

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

Administration 

Penyusunan 

company list 

             

Pembuatan 

introduction 

letter 

             

Pembuatan 

thankyou letter 

             

Event 

Organizing 

“University 

Roadshow” 

Persiapan event              

Pelaksanaan 

event 

             

PR writing 

Penulisan content 

website 

             

Greetings card              

Media 

Relations 

Pembuatan 

media database 

             

Menghubungi 

media  

             

Social Media 

Management 

Social Media 

SWOT Analysis 

             

Social Media 

Planning 

             

Posting di social 

media 
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3.3.1 Proses Pelaksanaan 

  Sebagai perusahaan yang telah menangani berbagai klien baik 

nasional maupun internasional, DM-IDHolland ingin dikenal bukan 

hanya di kalangan klien saja, namun juga oleh khalayak luas terutama 

klien potensial yang berpotensi melakukan kerjasama dengan 

perusahaan. Oleh karena itu berbagai usaha dilakukan untuk 

mendapatkan publisitas, hal ini dicapai dengan melakukan penerapan 

praktek public relations.  

Berikut merupakan pengelompokkan tugas beserta uraiannya. 

3.3.1.1 Administration 

 Berdasarkan model relasi terpusat (Relationship 

Centered Model), hubungan dengan klien merupakan suatu 

bentuk kewajiban yang perlu diprioritaskan perusahaan. 

Perusahaan juga dihimbau untuk mengidentifikasi dan 

membangun hubungan dengan calon klien agar dapat 

mendukung pertumbuhan perusahaan. 

Tugas utama dari divisi Marketing & Sales DM-

IDHolland adalah mengelola hubungan dengan seluruh 

stakeholder termasuk klien potensial yang bisa menjadi 

pengguna jasa dan melakukan kerjasama dengan DM-

IDHolland. Dengan kata lain, segala proses yang terjadi 

sebelum klien resmi melakukan deal dengan perusahaan 

menjadi tanggung jawab divisi ini. Marketing & Sales menjadi 

salah satu divisi yang penting dan krusial karena berdampak 

pada masuknya pendapatan bagi perusahaan.  

Adapun tugas yang dilakukan penulis dalam proses 

pendekatan klien potensial adalah sebagai berikut: 

1. Membuat company list 

Pencarian klien potensial merupakan aktivitas yang 

dilakukan sebagai rutinitas sehari-hari di divisi Marketing & 

Sales. Cara yang digunakan dalam mencari klien potensial 

adalah dengan terlebih dahulu membuat daftar perusahaan-
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perusahaan yang memiliki kebutuhan di bidang jasa branding, 

hal ini dilakukan penulis dengan membaca portal berita di 

media online seperti Jakartapost.com, kompas.com, 

kontan.co.id, bisnis.com, inverstor.co.id, SWA.co.id. 

Dari berita tersebut, penulis diminta untuk mengenali 

perusahaan yang memiliki kebutuhan ataupun kondisi dimana 

perusahaan tersebut memerlukan jasa branding untuk 

meningkatkan kinerja perusahaannya. Pada umumnya, 

perusahaan yang tertarik untuk melakukan branding adalah 

perusahaan dengan karakteristik diantaranya baru melakukan 

merger atau akuisisi, pergantian kepemimpinan, ingin 

memperluas pangsa pasar, ingin memperkuat segmentasi 

maupun positioning maupun perusahaan yang baru melewati 

tahap krisis. 

Selain nama perusahaan, penulis juga melengkapi data 

dengan mencari informasi tentang perusahaan bersangkutan, 

seperti nama jajaran Board Of Director terutama Direktur 

Utama, Direktur Keuangan, dan Direktur Pemasaran, serta 

alamat lengkap perusahaan. Tujuannya adalah untuk 

mengirimkan surat penawaran atau Introduction Letter kepada 

nama Direktur yang telah tercantum. 

2. Mengirimkan Introduction Letter 

Introduction letter merupakan surat yang berisi 

pengenalan singkat mengenai DM-IDHolland dan jasa yang 

ditawarkan. Surat ini bersifat customized artinya setiap pesan 

yang disampaikan berbeda-beda dan disesuaikan dengan 

kebutuhan dan kondisi aktual perusahaan bersangkutan. 

introduction letter dibuat dalam Bahasa Inggris, namun untuk 

perusahaan BUMN dibuat menggunakan Bahasa Indonesia.  

Dalam setiap introduction letter, penulis membuat satu 

sampai dua paragraf yang berisi kalimat persuasif yang 

menerangkan bahwa DM-IDHolland mampu membantu 

perusahaan bersangkutan untuk meraih kesempatan yang lebih 

luas dalam kompetisi bisnis. Daya analisis penulis dibutuhkan 
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untuk memahami hal yang menjadi issue klien, dengan begitu 

penulis bisa menawarkan jasa yang sesuai dengan kebutuhan 

klien sehingga pesan menjadi tepat sasaran. Selain itu, 

kemampuan dalam menyampaikan pesan lewat kalimat yang 

tepat dan memiliki makna yang kuat dibutuhkan untuk 

membuat calon klien tertarik untuk mempertimbangkan 

menggunakan jasa yang ditawarkan. 

Setelah introduction letter selesai dibuat dan di setujui 

oleh Marketing & Sales Manager, maka akan dicetak dan 

dikirimkan ke alamat kantor perusahaan bersangkutan.  

3. Thankyou letter 

Thankyou letter merupakan surat yang berisi ucapan 

terima kasih kepada calon klien yang telah tertarik untuk 

menjalin kerjasama dengan DM-IDHolland dan mengadakan 

meeting dengan Marketing & Sales Manager. Walaupun 

meeting tidak selalu memastikan adanya closing, namun calon 

klien tersebut tetap harus di follow-up agar selanjutnya dapat 

tertarik untuk melakukan kerjasama. 

Berbeda dengan introduction letter, thankyou letter 

sudah memiliki format yang pasti, namun perlu menyesuaikan 

nama penerima dengan pihak yang ingin dituju. Penulis 

membantu mempersiapkan thankyou letter dan kemudian 

dikirimkan ke alamat dari perusahaan calon klien. 

3.3.1.2 Event Organizing 

1. Tahap persiapan 

  Event merupakan salah satu tools public relations 

yang memiliki peran dalam memprosikan produk dan 

perusahaan agar lebih dikenal khalayak luas. Menurut 

Rosady Ruslan dalam Wahyuni Pudjiastuti (2010, xxix) 

event memiliki beberapa fungsi antara lain adalah 

memberikan informasi secara langsung dan mendapatkan 

timbal balik yang positif dari publiknya, serta menjadi 

media komunikasi sekaligus mendapatkan publikasi 

sehingga pada akhirnya publik sebagai target sasaran akan 
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memperoleh pengenalan, pengetahuan dan pengertian 

mendalam. Dari event tersebut juga diharapkan akan 

tercipta citra positif perusahaan atau produk yang 

diwakilinya. 

  Selama masa magang, penulis ikut mengambil 

bagian dalam persiapan dan pelaksanaan event di dua 

universitas yaitu Universitas Indonesia dan Prasetiya Mulya 

Business School. Pada tahap persiapan penulis membantu 

dalam pembuatan rundown acara yang berisikan susunan 

rangkaian acara dan penanggung jawab untuk stand by di 

setiap sesi. Penulis juga membantu dalam proses 

penyusunan proposal baik kepada pihak universitas 

maupun pihak sponsor. 

  Penulis juga berkesempatan mengikuti meeting di 

Plaza Indonesia dengan perwakilan MSS FEUI yang 

merupakan badan organisasi mahasiswa manajemen 

Universitas Indonesia. Pada meeting tersebut kedua belah 

pihak membicarakan penyediaan ijin ketersediaan tempat di 

Universitas Indonesia serta kewajiban yang harus 

dilakukan.  

  Pada saat acara berlangsung, DM-IDHolland akan 

menampilkan video yang berisi pesan singkat dari 

President & Chairman South East Asia DM-IDHolland, 

Daniel Surya. Dalam video tersebut beliau menyampaikan 

harapannya kepada anak- anak muda Indonesia dan 

mengucapkan selamat mengikuti setiap rangkaian acara 

yang diselenggarakan. Dalam proses pembuatan video, 

Penulis membantu membuat keynote speech untuk Daniel, 

membantu pengarahan dan pengecekan video. 

  Penulis juga ikut mempersiapkan properti yang 

akan digunakan untuk workshop di acara seminar 

University Roadshow dan membantu pengecekan agar 

seluruh hal yang diperlukan telah siap dan dapat membawa 

kelancaran bagi event. 
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2. Tahap pelaksanaan 

 Selama mengikuti dua event University Roadshow 

yang diselenggarakan di Prasetiya Mulya Business School 

dan Universitas Indonesia, penulis banyak mendapatkan 

pengalaman dan pembelajaran. Saat acara tersebut penulis 

bertindak sebagai bagian dari panitia dan berkoordinasi 

dengan pihak universitas dalam mempersiapkan 

kelengkapan sebelum acara dimulai.  

Penulis juga bertugas menyambut media yang hadir 

pada saat acara dan memberikan briefing singkat kepada 

jurnalis yang hadir agar mendapatkan gambaran singkat 

tentang acara University Roadshow. Selain itu penulis juga 

memfasilitasi kebutuhan media dengan menjawab 

pertanyaan terkait, dan mengakomodasi kepentingan pihak 

media untuk melakukan interview dengan pihak DM-

IDHolland yang diwakili oleh Almira Shinantya 

Selama acara berlangsung penulis juga bertugas 

untuk mengambil dokumentasi untuk selanjutnya di posting 

di social media dan saluran komunikasi DM-IDHolland 

lainnya. Selain itu, penulis juga membantu membagikan 

properti yang digunakan untuk workshop kepada rekan – 

rekan mahasiswa dan membantu mengarahkan mahasiswa 

dalam melaksanakan tugas yang diberikan. 

3.3.1.3 Social Media Management 

Menurut Breakenridge(2008:14), aplikasi social media 

memampukan perusahaan untuk berinteraksi langsung dengan 

pelanggan, bukan hanya menyediakan informasi penting 

namun juga menjalin komunikasi dua arah.  Dengan social 

media perusahaan memiliki kemampuan untuk memantau apa 

yang menjadi keinginan maupun keluhan pelanggan selama 

24/7. Perusahaan yang mengelola social media nya secara 

efektif akan mampu menjalin hubungan yang membawa 

kepercayaan dari pelanggan. 
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1. SWOT analysis 

  Sebelum melakukan posting di social media, 

penulis diminta untuk menganalisis terlebih dahulu untuk 

mendapatkan gambaran mengenai kondisi social media 

yang dimiliki oleh DM-IDHolland. 

Analisa dilakukan lewat SWOT analysis, yang 

dapat mengkaji kekurangan dan kelebihan dari social 

media hingga peluang dan ancaman yang ada terkait social 

media. Penulis juga memberikan benchmark social media 

dari perusahaan di segmentasi yang sama yg bisa dijadikan 

perbandingan untuk social media yang baik. Kemudian, 

penulis memberikan kesimpulan yang diikuti dengan saran 

untuk pengembangan social media agar lebih baik dalam 

menjalankan fungsinya. 

Dari hasil analisis penulis menyimpulkan social 

media DM-IDHolland yang terdiri dari Facebook dan 

Twitter perlu diupdate dalam frekuensi yang lebih sering 

dan memberikan content yang lebih ringan namun tetap 

berbobot dan informatif yang bisa menjangkau publik dari 

berbagai kalangan. 

2. Planning 

 Berdasarkan hasil analisis, penulis kemudian 

membuat kerangka perencanaan posting social media 

dalam satu minggu. Topik social media disesuaikan 

dengan kepentingan publikasi event perusahaan pada saat 

itu, yaitu University Roadshow. 

 Penulis mencari referensi dan materi-materi yang 

relevan dan menarik untuk diposting, di antaranya tentang 

negara yang telah melakukan nation branding, quotes 

berkaitan branding, dan statement yang berisi ajakan untuk 

memajukan Indonesia.   

3. Execution 

 Setelah social media plan yang dibuat penulis 

disetujui oleh Marketing & Sales Manager, materi social 
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media akan dijalankan untuk di posting. Penulis kemudian 

log in sebagai account DM-IDHolland dan memposting 

materi. Untuk Facebook posting hanya dilakukan satu kali 

sehari namun untuk Twitter dilakukan tiga kali sehari 

untuk mendapatkan efektivitas pemberitaan. Penulis juga 

betugas memantau traffic dari social media baik itu 

Facebook maupun Twitter.  

 Penulis juga melakukan posting pada saat 

berlangsungnya event dengan mempublikasikan foto- foto 

saat sesi berlangsung, dengan harapan dapat mengajak 

mahasiswa di universitas bersangkutan untuk bergabung 

serta sebagai teaser untuk membuat mahasiswa-mahasiswa 

dari universitas lain tertarik untuk ikut berpartisipasi di 

University Roadshow yang akan datang. 

3.3.1.4 Penulisan Media PR 

Bivins (2008: 6) mengungkapkan “All public relations 

writing attempts to establish positive relations between an 

organization and its various publics, usually through image-

building techniques.” Dari pernyataan tersebut dapat 

disimpulkan seluruh upaya penulisan PR bertujuan untuk 

membangun hubungan yang baik antara organisasi dan 

publiknya, salah satunya dengan membangun image yang baik 

sehingga terjalin kesepahaman. 

Berikut merupakan penulisan Media PR yang penulis 

kerjakan selama di DM-IDHolland:  

1. Press Release 

  Selama masa magang penulis mendapatkan tugas 

untuk membuat beberapa Press Release di antaranya 

adalah berkaitan dengan proyek klien Asuransi Astra 

Buana, Astra Aviva Life, Kino Corporation, Managing 

Director DM-IDHolland yang mendapatkan penghargaan 

Global Brand Awards dan University Roadshow. 

  Dalam proses pembuatannya, penulis membuat 

naskah lewat materi yang telah diberikan oleh 
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pembimbing, dari situ penulis diminta untuk membuat 

pemberitaan yang memaparkan secara singkat kerjasama 

yang terjalin antara DM-IDHolland dengan perusahaan 

lain serta prestasi yang didapat sehingga dapat 

membangun persepsi positif di mata publik.  

  Seluruh penulisan press release dibuat dalam 

bahasa Inggris, press release akan diterjemahkan ke 

dalam bahasa Indonesia jika memang diperlukan untuk 

kepentingan tertentu. Selanjutnya release akan dikirimkan 

ke pihak media dan dimasukkan ke dalam website DM-

IDHolland. 

2. Website  

  Website merupakan portal informasi yang 

dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mengkomunikasikan 

informasi berkaitan dengan perusahaan. Pada website 

DM-IDHolland terdapat bagian profil perusahaan, profil 

karyawan, portfolio klien yang telah dikerjakan DM-

IDHolland, blog, informasi lowongan pekerjaan dan 

kontak. 

Penulis mendapatkan tugas untuk membuat 

content untuk mengisi segmen portfolio DM-IDHolland. 

Dalam portfolio tersebut dibagi menjadi tiga bagian yaitu 

objective, challenge dan solution yang seluruhnya ditulis 

menggunakan bahasa Inggris. Content berisi tulisan yang 

menceritakan proses bagaimana suatu brand mengalami 

issue sehingga memerlukan jasa branding dan solusi yang 

diberikan oleh DM-IDHolland, seluruhnya dikemas dalam 

kalimat yang menarik dan berbobot. 

3. Greetings Card 

  DM-IDHolland merupakan perusahaan yang 

menyadari pentingnya peran stakeholder dalam 

kelangsungan perusahaan. karena itu hubungan baik 

dengan klien maupun seluruh stakeholder perlu dijaga. 
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Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan 

membuat kartu ucapan untuk momen tertentu. 

  Penulis selama masa magang ikut membantu 

dalam pembuatan kartu ucapan untuk pemilu 2014 dan 

hari raya Idul Fitri. Penulis ditugaskan untuk membuat 

kalimat yang singkat padat namun tetap memiliki cita rasa 

tinggi. Kalimat singkat yang dibuat penulis kemudian 

akan dimasukkan ke dalam desain kartu yang dibuat oleh 

divisi brand designer dan kemudian apabila telah 

diapproved akan di sebarkan lewat email kepada seluruh 

klien, pemegang saham maupun rekan- rekan bisnis 

President DM-IDHolland, Daniel Surya. 

3.3.1.5 Media Relations 

Media merupakan salah satu pihak yang penting bagi 

perusahaan karena berfungsi sebagai jembatan antara publik 

dan perusahaan. Menurut Iriantara (2008:32) “Media Relations 

merupakan bagian dari PR eksternal yang membina dan 

mengembangkan hubungan baik dengan media massa sebagai 

sarana komunikasi antara organisasi dan publiknya untuk 

mencapai tujuan organisasi.” 

Media merupakan pihak yang dapat membantu 

perusahaan dalam menumbuhkan kepercayaan publik. Karena 

media mempublikasikan informasi yang dinilai bersifat netral 

sehingga publik cenderung memiliki kepercayaan lebih terkait 

dengan pemberitaan media. Karena itu perusahaan perlu 

menjalin hubungan yang kondusif dengan pihak media dengan 

harapan perusahaan dapat memperoleh publikasi positif. 

Berikut merupakan uraian tugas penulis berkaitan 

dengan pihak media:  

1. Media Database 

 Salah satu aktivitas yang dilakukan penulis 

berkaitan dengan media adalah pembuatan database yang 

berisi profil media dan jurnalis yang dikelompokkan 

sesuai keperluan perusahaan. Media database 
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dikategorikan sesuai segmentasi berita nya, seperti surat 

kabar harian, keuangan dan bisnis, lifestyle, remaja, 

desain dan media online.  

 Dalam database tersebut terdapat informasi media 

dan jurnalis yang terdiri dari nama, alamat, nomor 

telepon, fax dan alamat email. Database dipergunakan 

untuk mempermudah perusahaan dalam menghubungi 

media dalam memberikan informasi seperti undangan, 

press release, dan berita yang berkaitan dengan 

perusahaan. 

2. Event 

Selama persiapan event, perusahaan mengundang 

pihak media untuk turut hadir dan meliput acara 

University Roadshow DM-IDHolland “Building the 

Nation Through Branding”. Penulis membuat daftar 

media yang relevan dengan segmentasi University 

Roadshow, dalam hal ini adalah media Marketing & 

business, media untuk kalangan mahasiswa dan koran 

harian. Daftar tersebut diperoleh dari kumpulan informasi 

dalam media database, dan dilengkapi dengan nomor 

telepon, Fax serta alamat dan email. 

Penulis lalu menyiapkan undangan yang berisi 

informasi tentang acara University Roadshow. Undangan 

kemudian dikirimkan lewat email ke alamat email redaksi 

dari masing- masing media. Beberapa hari setelah email 

dikirim, undangan fisik juga dikirimkan ke kantor media 

dan penulis selanjutnya melakukan follow-up dengan 

menghubungi redaksi media. Follow-up digunakan untuk 

mengkonfirmasi apakah ada perwakilan dari jurnalis 

media bersangkutan yang akan menghadiri acara 

University Roadshow. Konfirmasi dilakukan pada H-7 dan 

H-3. 

Peran public relations..., Novi Wati, FIKOM UMN, 2014



 

30 
 

Penulis juga menyiapkan press release yang telah 

dibuat untuk diberikan pada rekan media yang hadir saat 

acara dan menyiapkan formulir daftar hadir media. 

Setelah acara selesai, selanjutnya penulis mengirimkan 

foto- foto dan release ke alamat email jurnalis yang hadir 

dan melakukan follow-up tentang pemberitaan yang 

mungkin dimuat di media. 

3.3.2  Kendala yang Ditemukan 

 Pihak perusahaan belum memiliki divisi public relations yang bisa 

mendukung perencanaan komunikasi perusahaan kepada khalayak 

luas. Sehingga aktivitas public relations belum dapat dijalankan 

secara optimal dan terfokus. 

 Perusahaan kurang menyadari pentingnya untuk membentuk 

perencanaan public relations yang terstruktur dan strategis untuk 

mendukung publisitas perusahaan, yang berguna untuk 

meningkatkan awareness publik terhadap perusahaan. 

3.3.3 Solusi atas Kendala yang ditemukan 

 Perusahaan dalam hal ini, DM-IDHolland disarankan untuk 

membentuk divisi public relations yang berfungsi sebagai investasi 

perusahaan dalam meningkatkan visibility perusahaan di kalangan 

publik. 

 Pembentukan strategi public relations yang terintegrasi dalam 

strategi perusahaan selama setahun. Sehingga strategi public 

relations dapat direncanakan dengan optimal dan memberikan 

dampak yang positif bagi perusahaan. 
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