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BAB III 

Pelaksanaan Kerja Magang 

 

3.1 Kedudukan Dan Koordinasi 

Penulis mengikuti pratik kerja magang di PT Global Informasi Bermutu 

dan ditempatkan pada divisi Corporate Secretary & Legal. Pembimbing lapangan 

penulis adalah karyawan dari Divisi Corporate Secretary & Legal PT Global 

Informasi Bermutu Jakarta. Menurut Chatra dan Nasrullah (2008 : 39) hubungan 

baik adalah kunci sukses bagi organisasi menjalankan misinya karena dapat 

melahirkan sinergi dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, Corporate Secretary 

dan Legal bertujuan untuk membina hubungan dengan sinergi yang baik agar 

selalu mendapatkan kepercayaan publik yang sekaligus mampu membentuk citra 

dan reputasi yang positif. 

 Kedudukan divisi Corporate Secretary & Legal berada dibawah News & 

Corporate Secretary Director sebagai mana yang dapat dilihat dalam struktur 

organisasi. Penulis melakukan kerja magang di Corporate Secretary & Legal 

dengan Bapak Yocki Riestanova sebagai Section Head External Relationship dan 

Ibu Dianing Pramesti sebagai staff external relations sekaligus pembimbing 

lapangan selama penulis menjalankan praktik kerja magang.  

 Selama praktik kerja magang penulis berada di bawah External 

Relationship yang bertugas untuk menjaga hubungan baik dengan pihak eksternal 
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seperti melakukan kegiatan regulatori, media relations, media monitoring, 

membuat release intranet dan press release yang nantinya penulis serahkan 

kembali ke Ibu Dianing Pramesti untuk di periksa kembali. Serta tugas yang 

berkaitan dalam membina hubungan dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), 

Kementrian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) serta lembaga penyiaran 

swasta lainnya yang penulis koordinasikan kembali kepada Bapak Yocki 

Reistanova selaku Section Head External Relationship.  

3.2 Tugas yang Dilakukan 

Kegiatan media monitoring yang penulis lakukan divisi Corporate 

Secretary & Legal menjadi kebutuhan bagi PT Global Informasi Bermutu (Global 

TV), pekerjaan yang sederhana ini memiliki tanggung jawab yang besar, penulis 

tidak boleh melewati berita penting yang muncul setiap harinya mengenai 

perusahaan dan juga segala hal yang berkaitan tentang MNC Group. Karena berita 

yang di monitor tersebut harus di beritakan kembali melalui intranet perusahaan 

kepada seluruh karyawan PT Global Informasi Bermutu (Global TV)  serta 

melakukan evaluasi dengan membuat laporan bulanan terkait berapa banyak 

berita positif, netral dan berita negatif yang muncul selama sebulan tentang 

perusahaan. 

Monitoring dilakukan yaitu dengan cara mencari berita mengenai MNC 

Group, Global TV, Partai Hanura, Miss World dan berita seputar Chief  Executive 

Officer of MNC Group Hary Tanoesoedibjo pada media cetak dan online. Adapun 

hasil kliping media monitoring harian tersebut  akan di posting ke website intranet  

Global TV oleh divisi Internal Communication setiap hari, jadi seluruh divisi di 
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PT Global Informasi Bermutu (Global TV) akan mengetahui secara keseluruhan 

informasi mengenai hal-hal tersebut. 

Tujuan dari media relations di Corporate Secretary & Legal Global TV 

adalah agar perusahaan mendapatkan publikasi yang baik ketika membuat sebuah 

event. Event yang diselenggarakan saat itu adalah menyambut hari jadi Global TV 

yang ke-11 dengan membuat konser musik yang dihadiri oleh artis-artis ibukota 

dengan tema acara “Kreas11ndonesia”.  

Sebelum acara berlangsung tim Corporate Secretary & Legal telah 

memberikan arahan serta berita acara kepada para wartawan. Kemudian pada saat 

berlangsungnya acara divisi Corporate Secretary & Legal memberikan ruang dan 

waktu kepada para wartawan undangan untuk mewawancarai artis-artis ibu kota 

tersebut yang nantinya bisa digunakan wartawan untuk menulis artikel. Tujuan 

dibuatnya press release agar artikel yang nantinya naik terbit di media-media 

tidak bergeser dari konteks yang diinginkan tim Corporate Secretary & Legal. 

Tabel 3.1 

Timeline Kegiatan Magang 

Jenis Kegiatan Juli Agustus September 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Media Monitoring                         

Kliping Berita                         

Update Intranet                         

Evaluasi Media                         

Pembuatan Release                         
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3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

3.3.1  Media Relations 

Aktivitas Public Relations dalam organisasi cukup banyak, khususnya 

ketika ada acara khusus, salah satu yang dilakukan adalah Media Relations. Media 

Relations adalah menjalin hubungan yang baik dengan pihak media massa yang 

dalam hal ini diwakili oleh para wartawan/jurnalis (Wardhani, 2008: 3). 

 Kegiatan media relations dilakukan salah satunya adalah dengan 

mengkonfirmasi kesejumlah media yang hendak diundang untuk menghadiri acara 

yang digelar oleh PT Global Informasi Bermutu. Sebelum menghubungi 

sekretariat, biasanya undangan sudah dikirimkan terlebih dahulu melalui email. 

Konfirmasi ini bertujuan untuk memastikan apakah undangan yang disebar sudah 

diterima. Jika sudah, maka yang dilakukan adalah menanyakan jam berapa 

Corporate Secretary & Legal bisa memastikan jumlah wartawan yang akan hadir 

dalam acara tersebut, kemudian menanyakan contact person secretariat yang 

nantinya akan dihubungi terkait kehadiran para wartawan dari medianya untuk 

menghadiri acara yang akan digelar. 

 Perkembangan media akan memberikan pengaruh kepada aktivitas media 

relations yang dijalankan oleh sebuah perusahaan. Pertumbuhan dalam jumlah 

media massa akan memberikan kemudahan dalam aktivitas media relations ketika 

memilih media yang sesuai dengan target khalayaknya. 

Organisasi yang menjalankan media relations juga perlu mengetahui 

mengenai kepentingan-kepentingan bisnis di media. Dengan demikian akan 

memberikan kemudahan serta dapat mengeratkan kerjasama antara kedua pihak. 
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Hubungan media relation yang efektif merupakan hubungan yang memberikan 

keuntungan bagi kedua belah pihak. Di satu sisi media mendapatkan informasi 

yang menarik, dan disatu sisi lain perusahaan akan tercapai tujuannya dalam 

menyebarkan informasi berharga kepada publik yang luas melalui media massa. 

  Menurut Jefkins dalam Wardhani (2008: 9) media relations adalah usaha 

untuk mencapai publikasi atau penyiaran yang maksimum atas suatu pesan atau 

informasi humas dalam rangka menciptakan pengetahuan dan pemahaman bagi 

khalayak dari organisasi atau perusahaan yang bersangkutan, target media 

relations adalah pencapaian publikasi atau penyiaran maksimal atas informasi 

organisasi. 

 Maka menurut pemahaman diatas pengertian media relations adalah 

aktivitas komunikasi Public Relations untuk menjalin pengertian dan hubungan 

baik dengan media massa dalam rangka pencapaian publikasi organisasi yang 

maksimal serta berimbang (balance). 

 Menurut Rachmadi dalam Wardhani (2008: 12) tujuan media relations 

bagi perusahaan antara lain : 

1. Untuk memperoleh publikasi seluas mungkin mengenai kegiatan serta 

langkah/organisasi yang baik untuk diketahui umum. 

2. Untuk memperoleh tempat dalam pemberitaan media (liputan, laporan, 

ulasan, tajuk yang wajar, obyektif dan seimbang (balance) mengenai hal-hal 

yang menguntungkan lembaga/organisasi. 
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3. Untuk memperoleh umpan balik dari masyarakat mengenai upaya dan 

kegiatan lembaga/organisasi 

4. Untuk melengkapi data/informasi bagi pimpinan lembaga/organisasi bagi 

keperluan pembuatan penilaian (assessment) secara tepat mengenai situasi 

atau permasalahan yang mempengaruhi keberhasilan kegiatan 

lembaga/perusahaan 

5. Mewujudkan hubungan yang stabil dan berkelanjutan yang dilandasi oleh 

rasa saling percaya dan menghormati. 

 Inti dari penjelasan diatas adalah program media relations  yang dijalankan 

oleh Public Relations adalah bertujuan untuk menjaga hubungan baik dengan 

wartawan (pihak media massa). Karena jika suatu saat terjadi krisis, maka mereka 

jugalah yang mampu menghasilkan publikasi yang berimbang, tidak semata 

menyudutkan organisasi atau berakibat pada pembentukan image negatif. 

3.3.1.1 Media Monitoring 

Menurut Hardiman (2006 : 78) media monitoring merupakan kegiatan yang 

memantau berita di media massa dan mengubahnya menjadi informasi yang 

bermakna bagi klien. Media monitoring dinilai penting untuk dilakukan karena 

berfungsi sebagai laporan bagi pihak manajemen tentang pandangan media 

terhadap organisasi dan kegiatan kompetitornya. 

Untuk mengetahui apakah upaya yang dilakukan dalam media relations 

berjalan optimal, maka diperlukan evaluasi mengenai program yang sudah 

dilakukan. Program yang di evaluasi adalah keseluruhan aktivitas mulai dari 
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pengiriman siaran pers, konferensi pers, kunjungan pers, resepsi pers dan lainnya. 

Keberhasilan program diukur dari publikasi yang optimal yaitu sesuai dengan 

media dan target sasaran khalayak yang diinginkan, isi pemberitaan/tulisan 

membentuk image positif dan dukungan khalayak yang baik terhadap aktivitas, 

pendapat, kebijakan dan peraturan organisasi yang berkaitan dengan kepentingan 

publik (Wardhani, 2008: 139). 

Kegiatan media monitoring wajib dilakukan setiap hari Senin sampai Jumat 

yaitu dengan mencari berita-berita yang berkaitan dengan perusahaan. Dari 

analisis berita ini akan diperoleh tanggapan positif ataupun negatif terhadap 

perusahaan. 

Gambar 3.1 

Contoh Media Monitoring 
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Monitoring dilakukan dengan cara mencari berita mengenai MNC Group, 

Global TV, Partai Hanura, Miss World dan berita seputar Chief  Executive Officer 

of MNC Group Hary Tanoesoedibjo pada media cetak dan online. Adapun hasil 

kliping media monitoring harian tersebut akan di submit ke website intranet 

Global TV setiap hari, jadi seluruh divisi di Global TV akan mengetahui secara 

keseluruhan informasi mengenai perusahaan. Cakupan media monitoring Global 

TV masih terbatas pada media cetak dan online. Berikut adalah daftar media yang 

dipantau oleh Corporate Secretary Global TV : 

1. Koran, di antaranya sebagai berikut : 

a. Koran Sindo 

b. Pos Kota 

c. Kompas 

d. Tempo 

e. Jurnal Nasional 

f. Pikiran Rakyat 

g. Media Indonesia 

h. Suara Merdeka 

i. Jakarta Post 

2. Majalah, di antaranya sebagai berikut : 

a. Femina 

b. Genie 

c. Gaul 

3. Situs berita online, diantaranya sebagai berikut : 

a. detik.com 

b. kompas.com 

c. okezone.com 

d. liputan6.com 

e. republika.co.id 

f. thejakartapost.com 

g. tribunnews.com 
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Setiap hari penulis melakukan media monitoring dan menganalisis 

pemberitaan yang ada. Suatu pemberitaan dapat bernada positif, netral, dan 

negatif. Nada berita yang positif berarti berita memiliki pengaruh yang baik 

terhadap citra dan reputasi Global TV, sedangkan berita negatif berpengaruh 

buruk terhadap citra dan reputasi Global TV. Sementara itu berita netral tidak 

mempengaruhi citra dan reputasi Global TV. 

3.3.1.2 Kliping Berita 

Kliping merupakan kegiatan pengguntingan atau pemotongan bagian-

bagian tertentu dari surat kabar, majalah atau sumber yang lain kemudian disusun 

dalam sistem tertentu dalam suatu bidang. Kliping sebagai salah satu sumber 

informasi dan pengetahuan penggunaknya belumlah semaksimal sumber yang lain 

seperti buku. 

Menurut Lasa HS sumber kliping bisa dapat dari terbitan berkala misal 

jurnal, tabloid, koran, dan majalah. Kliping adalah mengemas ulang bacaan, 

sedangkan yang di kliping bisa berupa artikel, berita atau foto. Agar terkliping 

dengan baik maka sumber harus jelas (nama koran/majalah/tabloid, tanggal terbit, 

halaman) tenaga yang telaten, teliti dan kreatif, professional (memilih sesuai 

tema) (www.tembi.org). 

Setelah memonitoring pemberitaan terkait MNC Group, Global TV, Partai 

Hanura, Miss World dan berita seputar Chief  Executive Officer of MNC Group 

Hary Tanoesoedibjo penulis mengkliping semua pemberitaan dan menyusunnya 

menjadi satu makalah untuk di scanner, kegiatan tersebut di lakukan setiap senin 
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hingga jumat kemudian hasil dari kliping tersebut penulis serahkan kepada staff 

external relations yang bertugas mengurus kliping harian tersebut. 

 

Gambar 3.2 

Contoh Kliping Koran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1.3 Update Intranet 

Intranet merupakan jaringan system informasi internal suatu perusahaan 

yang prinsip kerjanya sama dengan internet. Akses intranet memerlukan 

identifikasi pengguna dan password sehingga hanya dapat diakses oleh anggota 
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organisasi atau karyawan perusahaan tersebut. Sebuah intranet dapat dihubungkan 

dengan jaringan intranet sehingga seluruh pengguna resmi intranet dapat 

mengaksesnya. Namun, pengguna internet dari luar intranet tetap tidak bisa 

mengakses intranet. (www.it-artikel.com) 

Penulis mengupdate segala berita kedalam intranet hasil dari media 

monitoring yang telah di scanner, dengan mengupdate berita tersebut maka secara 

otomatis berita mengenai MNC Group, Global TV, Partai Hanura, Miss World 

dan berita seputar Chief  Executive Officer of MNC Group Hary Tanoesoedibjo 

akan tersebar keseluruh karyawan Global TV. Tujuan dari update intranet adalah 

untuk menginformasikan segala aktivitas yang ada di dalam internal perusahaan 

3.3.1.4 Evaluasi Media 

Perusahaan pada umumnya melakukan evaluasi yang dilakukan oleh staff 

Public Relations, metode yang dilakukan pada masing-masing perusahaan juga 

berbeda. Menurut Wardhani (2008: 140) upaya yang dilakukan oleh perusahaan 

untuk melakukan evaluasi antara lain dengan menggunakan : 

1. Menghitung Media 

Dalam beberapa kesempatan, saat media di undang untuk meliput 

acara, maka akan ditentukan media apa saja yang akan diundang, 

pemilihan media ditentukan atas target sasaran dari organisasi. Bila 

target sasarannya adalah masyarakat perkotaan maka media yang 

dipilih adalah media untuk daerah perkotaan, atau sebaliknya. Bila 

seluruh media yang diundang mempublikasikan acara atau informasi 

Aktivitas media relations..., Windyanarti Presta, FIKOM UMN, 2014

http://www.it-artikel.com/�


 28 

dari organisasi, maka hal itu dapat dikatakan sukses. Artinya 

mendapatkan pemberitaan yang maksimal. 

2. Melihat Posisi Berita 

Semakin banyak media yang mempublikasikan akan semakin baik. 

Utamanya, bila berada pada posisi yang strategis. Berita yang berada 

di posisi strategis akan mudah mendapatkan perhatian dari pembaca. 

Posisi yang strategis, diperkirakan akan memberikan dampak 

pemberitaan yang kuat bagi pembaca, pendengar atau permisa.  

3. Melihat Luas Kolom 

Luas kolom atau durasi siaran berita organisasi di media massa 

merupakan hal yang perlu dipertimbangkan. Makin luas kolom berita 

di halaman surat kabar/majalah atau makin lama durasi siaran, maka 

akan semakin membuat public lebih memperhatikan serta berdampak 

cukup kuat. Hasilnya bisa berdampak positif, netral ataupun negatif 

4. Metode Analisis Isi 

Belerson & Kerlinger  dalam Wardhani (2008: 142) menjelaskan 

analisis isi adalah suatu metode untuk mempelajari dan menganalisis 

komunikasi secara sistematis, obyektif dan kuantitatif terhadap pesan 

yang tampak. 

Menurut Budd dalam Wardhani (2008:142) menjelaskan analisis isi 

adalah suatu teknik sistematis untuk menganalisis isi pesan dan 

mengelola pesan atau suatu alat untuk mengobservasi dan 
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menganalisis isi perilaku komunikasi yang terbuka dari komunikator 

yang terpilih. 

Penulis melakukan analisis media setiap minggu di akhir bulan dengan 

mencari berita positif, netral maupun negatif yang kemudian di survey ulang 

apakah memiliki dampak yang besar terhadap perusahaan, dari evaluasi yang 

didapatkan kemudian laporan tersebut di serahkan kepada section head external 

relationship kepada bapak Yocki Riestanova untuk di tinjau ulang. Kemudian 

hasil evaluasi di simpan dalam bentuk softcopy dan makalah sebagai dokumen 

perusahaan. 

Tabel 3.2 Pekerjaan Mengelola Media Relations 

Mengelola Media Monitoring, Kliping Berita, Update Intranet dan Evaluasi Media 

Minggu Ke- Jenis Pekerjaan yang Dilakukan 

1 • Media Monitoring : media cetak edisi 1 Juli – 5 Juli 2013 

untuk mengetahui berita positif dan negatif tentang 

perusahaan. 

• Khususnya terkait pemberitaan mengenai pencalonan Hary 

Tanoe sebagai calon wakil presiden 2014 bersama partai 

Hanura. 

• Media yang dimonitoring : 

• Media Cetak: Pendeklarasian calon capres-cawapres 

Wiranto-HT yang di kritisi partai Demokrat sebagai langkah 

yang terburu-buru (Koran Indo pos). 
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• Media Online : Tidak ada pemberitaan. 

• Media Kliping cetak edisi : 1 Juli – 5 Juli 2013 

 

2 • Media Monitoring : media cetak edisi 8 Juli – 12 Juli 2013 

untuk mengetahui berita positif dan negatif tentang 

perusahaan. 

• Khususnya pemberitaan terkait keterlibatan Hary Tanoe di 

Partai Hanura. 

• Media yang dimonitoring : 

• Media Monitoring 8 Juli – 12 Juli 2013 : Partai Hanura 

mendapatkan kembali Daerah Pemilihan Jawa Barat II – 

Media Indonesia. 

• Media Online : Tidak ada berita. 

• Media Kliping cetak edisi 8 Juli – 12 Juli 2013 

 

3 • Media Monitoring : media cetak edisi 15 Juli – 20 Juli 2013  

untuk mengetahui berita positif dan negatif tentang perusahaan. 

• Media yang dimonitoring : 

• Media cetak: 15 Juli – 20 Juli 2013 : “Perempuan Hanura 

bidik 6 kursi dari DKI” – Indopos  

• Media Online : tidak ada 

• Media Kliping cetak edisi 15 Juli – 20 Juli 2013 
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4 • Media Monitoring : media cetak edisi 22 Juli – 26 Juli 2013 

untuk mengetahui berita positif dan negatif tentang perusahaan. 

• Media yang dimonitoring : 

• Media Cetak :  Media Monitoring : Hanura tak akan 

berkoalisi – Pikiran Rakyat, HT : Perhatikan Nasib Anak 

Bangsa – Jurnal Nasional, Perindo Berdayakan Generasi 

Muda – Koran Sindo 

• Media Online :  22 Juli – 26 Juli 2013 

• Online media monitoring : Tutut Masih Terus Berusaha 

Rebut TPI dari Hary Tanoe – Detik.com 

• Bakrie Batal Jual ANTV dan TVOne ke Hary Tanoe – 

Detik.com 

• Taipan Indonesia Kroyok Proyek Wisata Mandalika 

Lombok – Detik.com 

• Kliping Cetak dan Online edisi 22 Juli – 26 Juli 2013 

 

5 Libur Lebaran 

6 • Media Monitoring : media cetak edisi 13 Agustus – 16 

Agustus 2013 untuk mengetahui berita positif dan negatif 

tentang perusahaan. 

• Media yang di monitoring : 

• Media Cetak : Pemimpin harus berintegrasi – Koran Sindo 

• Media Online : Tidak ada 
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• Media Kliping cetak edisi 13 Agustus – 16 Agustus 2013 

7 • Media Monitoring : media cetak edisi 19 Agustus – 23 

Agustus 2013 untuk mengetahui berita positif dan negatif 

tentang perusahaan. 

• Media yang di monitoring: 

• Media cetak edisi 19 Agustus – 23 Agustus 2013 

• Media Monitoring : HT: Hanura Konsisten Perjuangkan 

Rakyat – Koran Sindo 

• HT Dan Demokrasi Yang Mengecoh – Koran Sindo 

• Media Online : Tidak ada 

8 • Media Monitoring : media cetak edisi 26 Agustus – 30 

Agustus 2013 untuk mengetahui berita positif dan negatif 

tentang perusahaan. 

• Media yang di monitoring:  

• Media cetak : HT – Kader Hanura Harus di Blusukan – 

Koran Sindo 

• MNC Asset Dorong Dokter jadi Investor – Koran Sindo 

• Giliran Emiten  Swasta Siap Buyback – Investor Daily 

• Media online : Tidak ada 

• Media Kliping cetak edisi 26 Agustus – 30 Agustus 2013 
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3.3.1.5 Membuat Release  

Menurut Darmastuti (2012: 212), Press Release adalah bentuk komunikasi 

yang diterima antara institusi dan wartawan. Release ini menjadi satu kesempatan 

untuk menyalurkan fakta dan pandangan dari sebuah organisasi terhadap suatu 

permasalahan. Sebuah release yang baik menggunakan fakta, statistik, kutipan 

demi mendukung sebuah cerita yang ditampilkan dan sebagai validitas dari 

sebuah ide-ide yang di miliki.  

Kegiatan ini dilakukan ketika PT Global Informasi Bermutu 

menyelenggarakan event dan kegiatan yang dilakukan seputar Global TV, release 

dibagi menjadi dua yaitu release intranet dan press release. Release intranet 

dibuat jika ada kegiatan kunjungan dari luar kedalam perusahaan yang nantinya 

akan di publikasikan ke intranet Global TV contohnya adalah berkunjungnya 

SMKN 1 Bojong Gede Bogor, sedangkan press release yang dibuat untuk 

memberikan informasi kepada wartawan terkait kegiatan yang sedang 

berlangsung di Global TV contohnya seperti Hari Ulang Tahun Global TV yang 

ke-11 dengan tema “Kreas11ndonesia” ini dibuat untuk memberikan informasi 

kepada karyawan serta wartawan. 
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Gambar 3.3 

Contoh Release untuk HUT Global TV “Kreas11ndonesia” 

 

 Lebih penting lagi, untuk menjadi sebuah sumber berita, pers release 

harus mendukung informasi yang baru bagi seorang wartawan, editor, dan audiens. 

Release bukan hanya digunakan untuk menyampaikan suatu informasi yang 

sifatnya mengkarifikasi kasus-kasus khusus belaka (Darmastuti, 2012: 212). 

 Menurut Darmastuti (2012: 213), ada beberapa aturan yang perlu 

diperhatikan ketika membuat sebuah release, antara lain : 

1. Judul 

Sering kali justru menjadi satu-satunya kesempatan untuk menarik perhatian 

dari wartawan yang sudah sangat sibuk dan tidak perduli lagi dengan berita itu 
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oleh karenanya judul haruslah pendek, menarik, mudah diterima, informatif, 

dan menjadi sesuatu yang utama. 

2. Paragraf Pertama 

Paragraf ini merupakan kesempatan untuk menuntun pembaca kedalam berita 

yang ingin di laporkan, maka berita yang berisi fakta-fakta sangat penting 

untuk diinformasikan dan berita tersebut harus berisi fakta yang sangat 

signifikan. 

3. Isi dari Release 

Press release menyajikan informasi tambahan dan catatan untuk mendukung 

cerita utama di dalam paragraf utama (lead). Laporan di dalam release 

biasanya sangat penting dengan fakta-fakta yang dibuat agak berlebihan. 

4. Format 

Press release harus berisi beberapa elemen yang mengikuti antara lain : 

tanggal release, ‘contact person’, judul, dan identifikasi organisasi. 

5. Distribusi 

Sebuah press release akan efektif bukan hanya oleh penulisan yang baik, 

tetapi juga pengiriman pada waktu yang tepat supaya bisa sampai ke kantor 

berita. Kecepatan dan distribusi yang efektif dari pers release tergantung pada 

rencana, teknologi, dan follow up yang dilakuakn, yaitu : perencanaan, 

teknologi, follow-up. 
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 Sebuah releas harus menjawab beberapa pertanyaan: siapa, apa, di mana, 

mengapa, dan kapan (Who, What, Where, Why, When) sehingga biasa disingkat 

5W. 

• Siapa : adalah subyek untuk cerita. 

• Apa: adalah berita tentang sesuatu yang harus diketahui oleh media 

• Di mana: adalah sebuah tempat. Lokasi event berlangsung biasanya 

dibantu dengan peta yang didalamnya terdapat petunjuk arah. 

• Kapan: kapan acara tersebut terjadi, seperti tanggal, hari, dan waktu 

pelaksanaan 

• Mengapa: mengapa cerita atau event ini signifikan? Alasan mengapa 

release yang dibuat harus diterima oleh pembaca dan alasan pembaca 

harus tertarik. 

 

Tabel 3.3 Pekerjaan Membuat Release 

Membuat Release 

Minggu Ke- Jenis Pekerjaan yang Dilakukan 

1 Release (Intranet) : Untuk Publikasi Intranet Global TV, 

kunjungan dari SMKN 1 Bojong Gede, Bogor 

6 Release (Intranet) : Untuk Publikasi Intranet Global TV, 

Kunjungan dari SMKN 1 Miri, Seragen 

8 Press Release : Untuk HUT Global TV yang ke 11 dengan 

tema “Kreas11ndonesia” 
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3.4 Kendala dan Solusi yang Ditemukan 

3.4.1  Kendala yang Ditemukan 

 Secara umum penulis tidak menemukan kendala yang spesifik selama 

menjalani praktik kerja magang di Corporate Secretary & Legal PT Global 

Informasi Bermutu (Global TV), namun lebih kepada masalah tekhnis sebagai 

berikut : 

Pada Corporate Secretary & Legal PT Global TV hasil media monitoring 

yang akan disebarkan melalui intranet haruslah dipindahkan terlebih dahulu 

dengan scanner, sehingga hasil dari media monitoring dalam bentuk softcopy. 

Guna mendapatkan hasil media monitoring yang maksimal maka hasil scanning 

dibuat dalam format PDF. 

Hasil media monitoring tidak langsung bisa dipublikasikan ke media 

intranet karena penulis harus menunggu hasil submit keesokan harinya, sehingga 

ketika berita media monitoring sudah terbit di intranet banyak terjadi kesalahan 

seperti terpostingnya dua berita yang sama, ukuran huruf yang terlalu kecil, 

ukuran foto yang terlalu besar sehingga tidak sesuai dengan yang di inginkan 

penulis. 

3.4.2 Solusi atas Kendala yang Ditemukan 

 Setiap kendala pasti memiliki solusinya, dalam menyikapi kendala 

tersebut perlu adanya suatu perbaikan dalam proses dan prosedur ketika 

melakukan media monitoring, sehingga hasilnya bisa langsung dipublikasikan 

serta untuk mengurangi duplikasi posting berita yang sama. Meskipun tidak bisa 
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di review terlebih dahulu namun penulis masih bisa meminimalisir kesalahan 

seperti ukuran huruf dan ukuran foto. Serta lebih memperhatikan ketepatan waktu 

agar tidak memakan waktu yang cukup lama untuk memposting berita dalam satu 

hari. Disamping itu, sistem intranet dalam memposting berita harus di ubah 

menjadi akses terbuka agar jika terjadi kesalahan penulis masih bisa menghapus 

atau meng-edit kembali berita tersebut. 
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