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PERTANYAAN KEPADA KEY INFORMAN SEBAGAI PIHAK
INTERNAL SKRP ASIA
PUBLIC RELATIONS
•
•

Bagaimana pendapat Anda mengenai binsis PR Agency sekarang
ini?
Apa yang membedakan suatu PR agensi dengan PR agensi
lainnya?

MEDIA RELATIONS
Proses Media Relations
1. Riset
Client Riset :
• Apa yang melatarbelakangi adanya media relations SKPR Asia?
• Bagaimana hubungan SKPR Asia dengan media sebelum ini?
Opportunity / Problem riset :
• Apakah SKPR Asia pernah mengalami problem dengan media?
Audience Riset:
• Bagaimana proses pemilihan media dilakukan?
• Apakah ada sasaran media tertentu?
2. Objektif
• Apakah tujuan diadakannya media relations?
• Apakah dampak yang diinginkan dari adanya media relations SKPR
Asia?
3. Programing
Action or Special Event:
• SKPR Asia menjalankan media relations bagaimana dan seperti
apa?
• Mengapa memilih media gathering sebagai bentuk media relationsnya?
• Apa perbedaan media gathering ENAK dan permintaan media
gathering dari klien?
Uncontrolled media:
• Apa saja yang perlu disiapkan dalam proses pelaksanaan media
relations SKPR Asia?
Themes and Message:
• Apa tema yang dilakukan SKPR Asia?
• Apa message yg ingin diberikan dari SKPR Asia?
4. Evaluation
• Bagaimana cara SKPR Asia mengevaluasi?
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•
•
•
•

Apakah hasil yang diinginkan dari adanya media relations SKPR
Asia?
Apakahkah ada kendala dalam melaksanakan media gathering
SKPR Asia?
Apa keuntungan buat partner yang digandeng SKPR Asia di
ENAK?
Apa keuntungan untuk jurnalis?

HUBUNGAN DENGAN MEDIA
•
•

Apakah media relations SKPR Asia ini berhasil membangun
hubungan dengan media?
Bagaimana strategi SKPR Asia untuk menjalin hubungan dengan
jurnalis?

Tambahan
•
•
•
•

Apa harapan dari SKPR Asia ke media yang datang ke ENAK?
Apakah media relations SKPR Asia harus dilaksanakan secara
terus menerus? Mengapa?
Bagaimana perbedaan strategi media relations traditional dan
media relations di era digital?
Bagaimana perbedaan kode etik jurnalistiknya?
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TRANSKRIP WAWANCARA
INFORMAN I
Nama Informan

: Maria (Jurnalis SWA Magazine and Online)

Umur

: 25 tahun

Waktu Wawancara

: 30 November 2016 pukul 15.30 – 16.00

Keterangan

: Informan telah bekerja di PT. SWA Media Group
sejak Febuari 2015. Selama bekerja di SWA,
informan bekerja sebagai jurnalis berita online dan
majalah SWA sekaligus.

P

:

Apakah Anda pernah datang ke acara media gathering
SKPR Asia?

I

:

Iya he’eh pernah datang beberapa kali…

P

:

Berapa sering Anda datang ke acara tersebut?

I

:

Berapa ya? Kayaknya pernah datang ke acara SKPR tiga kali,
tapi buat gathering kayaknya dua kali. Satunya media briefing
ya kalau engga salah…. Yang Nonolive itu…

P

:

Lalu, apakah Anda pernah datang ke acara media gathering
lainnya selain SKPR Asia?

I

:

Pernah…. Biasanya sih media gathering perusahaan gitu. Yang
memang dari internal suatu perusahaan atau corporate gitu.
Kebanyakan sih perusahaan besar pasti ada gitu buat
gathering atau sekedar kumpul atau lunch sama jurnalis.

P

:

Konsep acaranya seperti apa, Mbak? Apa seperti SKPR
Asia yang media relations internal agency gitu?

I

:

Kalau pure dari PR agency itu baru ini. Kalau ini kan lebih ke
develop diri sendiri, develop PR agency-nya. Kalau corporate
lebih ke kepentingan perusahaan gitu. Belom sih kalau yang
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konsepnya kayak gini. Selama ini beberapa gathering belum
pernah konsepnya yang kayak SKPR Asia. Biasanya pasti ada
“sesuatunya” gitu. Hahahaha…

P

:

Sesuatu gimana maksudnya mbak?

I

:

Iya kalau di acara lainnya itu biasanya media gathering
dicampur sama acara atau keperluan perusahaan gitu. Apa
yaaa? Kayak bisa dibilang sih kayak ada maunya gitu. Kayak
acara perusaahaan. Kayak dulu sama Toyota, media gathering
ke Bandung dua hari gitu. Tapi ya gitu sehari pertama kita
dengerin presentasi gitu, trus besoknya baru outbond gitu-gitu
sih.
Jadi misalnya kayak lunch treat gitu dia pasti mau ada
pemberitaannya. Biasanya kita juga kalau uda gitu pasti
terbebani untuk mengeluarkan berita gitu. Kadang baru makan,
uda nulis berita lagi. Secara tidak langsung disuruh nulis. Jadi
kadang ya makan sambil nulis berita gitu intinya kayak
gitulah… Apalagi lunch round table gitu biasanya ngomongnya
banyak banget dan harus bikinnya banyak. Bilangnya sih lunch
tapi isinya ngomongin produk dia atau gimana gitu….

P

:

Kalau itu, apakah menggunakan PR agency atau dari
perusahaannya sendiri mbak?

I

:

Waktu itu sih dari PR agency sih, PR agency yang kontakin
kita-kita gitu. Baru kenal sama orang perusahaannya waktu di
Bandungnya. Kebanyakan sih gitu…. Jarang langsung dari
perusahaannya, kecuali perusahaan besar ya pasti channelnya uda banyak, kayak Astra gitu-gitu biasanya mereka media
relations-nya uda settle in house. Uda gede soalnya.

(bel pintu)

P

:

Kalau dari agency gitu, apakah Anda pernah datang ke
acara media gathering dari agency lain?
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I

:

Pernah sih beberapa kali…. Cuman tetep sih ada client-nya.
Jadi kita (jurnalis) masih tetep harus mengeluarkan berita
menyangkut klien gitu dan jurnalis kalo uda gitu pasti terbebani
untuk bikin berita. Bahkan sering kali ditanya follow up trus
“kapan dikeluarin beritanya”.

P

:

Bagaimana pendapat Anda mengenai acara tersebut
dibandingkan dengan acara-acara media gathering
lainnya? Boleh jelaskan apakah ada hal positifnya?

I

:

Gimana ya? Beda sih mbak…. Kalau yang di SKPR Asia itu
lebih fun trus tidak pernah menuntut gitu. Ga ada tuntutan
kayak berita harus dikeluarkan atau tidak. Jadi waktu kita
datang bener-bener mau fun gitu sama cari temen sih mungkin
ya, kumpul2 gitu sih….. kalau nempel client sih kebanyakan
beda ya. Heheehe… Trus mungkin kalau SKPR Asia kan ada
partner ya. Kemungkinan sih bisa terekspose gitu beritanya,
positifnya gitu sih, cuman kalau acara media gathering SKPR
Asia ga pernah maksa berita dinaikin sih. Soalnya aku dua kali
ke sana nggak pernah ditanya tentang berita uda naik apa
engga.

P

:

Apa yang menjadi suatu pertimbangan jurnalis untuk
datang ke suatu undangan media dari para perusahaan?

I

:

Banyak sih… acaranyaaa, trus topiknya apa… sesuai dengan
segment dari medianya kita ngga? Trus speaker-nya juga. Tapi
satu lagi sih nih mbak, jam sama tempatnya itu juga harus
diperhatikan. Hahahhaa… Kalau misalnya di daerah macet
banget kayak Senayan pas jam-jam macet sih kebanyakan kita
telat dan biasanya kita milih ga dateng dan minta release aja ke
PR agency-nya, soalnya lebih efektif buat ngejar beritanya juga.
Hahahaha….

P

:

Kalau dari Mbak, PR agency itu lebih gimana sih sekarang?

I

:

Kalau dari yang aku liat sih, PR agency bukan ke strategi atau
campaign gitu sih. Tapi kebanyakan lebih ke media, kayak
monitoring, launching, press conference, media briefing atau
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gathering. Atau kalau press gathering ato gimana itu
membatasi speaker ngomong gitu. Lebih ke media lah intinya.
Mungkin juga sih karena aku jurnalis ya, orang2 media, jadinya
kebanyakan liat PR agency ya ngurus-ngurus media gitu.
Hahahaha…

P

:

Apakah menurut Anda, media relations dari suatu PR
agensi dan perusahaan itu diperlukan atau tidak?

I

:

Perlu banget sih pastinya, karena kan PR agensi juga butuh
media relations, toh dia berhubungan dengan media terus. Trus
kalo perusahaan, mereka juga butuh citra dan pemberitaan
bagik. Kita juga butuh berita-berita terkini ataupun iklan dari
perusahaan gitu mbak…. Saling berhubunganlah…

P

:

Berdasarkan pengalaman mbak, apakah usaha-usaha
pendekatan diri ke media (media relations) itu benar-benar
efektif? Apakah benar2 membangun relationship?

I

:

Kebangun sih mbak… contohnya aja kayak Honda ya, dia uda
punya banyak temen media uda banyak channel dan hubungan
sama media itu banyak. Jadi bakalan lebih gampang sih buat
sebar release atau kalo ada acara apa gitu uda tau, jadi jurnalis
engga segan-segan buat dateng, karena uda tau kalau
acaranya pasti jelas.

P

:

Apa manfaat adanya media relations?

I

:

Iya sih sama kayak tadi… lebih ke kalau ada acara bisa lebih
mudah contact-nya trus untuk release bakalan lebih mudah
kesebar dan ada kemungkinan dimuat. Paling engga dilirik lah
mbak ga langsung dicuekin release-nya. Hahaha….

P

:

Apakah dengan adanya media relations ini akan membuat
undangan-undangan dari SKPR Asia lebih mudah untuk
diterima?

I

:

Iya sih pasti lebih gampang. Kalau uda deket pasti lebih ke
usahain datang. Kalau di SWA sih sebenrnya semua undangan
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online itu dikasih ke redaktur. Nanti dia yang tugas-tugasin
dibagi-bagi gitu sih. Dia yang bertanggung jawab juga
sebenarnya sama tulisan yang bakalan di publish.

P

:

Kalau misalnya undangan
bagaimana mbak?

unutk

I

:

Kalau aku sih sebenernya lebih ke tergantung client gitu.
Clientnya siapa? Perusahannya gimana? Sesuai sama
topic/rubric yang aku bahas apa engga gitu…..

P

:

Kalau begitu, jurnalis tidak bisa memilih sendiri ya mbak
acara yang ingin didatengin yang mana?

I

:

Hmmm sebenernya sih bisa aja… itu kalau misalnya free (tidak
ada jadwal), bebas mau nentuin datang apa engga. Kalau sibuk
sih baru dijadwalin. Biasanya kalau yang senior jurnalis itu sih
yang bisa milih-milih mau yang mana… Hehehe… Saya mah
masih lama 10 tahun lagi jadi seniornya. Hahahhaa…

P

:

Apa cara yang paling efektif agar dapat menjalin hubungan
baik dengan para pekerja media?

I

:

Apa sih ya? Sebenernya untuk saya personal sih lebih ke
hubungan yang temenan pribadi sih. Yang bener-bener pure
mau jalin relationship. Bukan yang kayak nempel sama
perusahaan gitu. Soalnya kebanyakan kalau yang nempel
sama perusahaan itu ya gitu, deketnya bentar trus ngilang gitu
sih jadinya ya lebih ke work-related aja sih.

P

:

Apakah semua liputan dari media akan dimuat menjadi
publisitas (berita)?

I

:

Engga sih mbak… ga semua bakalan dimuat. Ada kriteriakriteria tersendiri gitu dan biasanya juga tergantung dari editor.

P

:

Apa unsur-unsur atau standar yang digunakan jurnalis
dalam menulis beritanya agar dimuat?
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I

:

Depend dari segment medianya sih. Apakah cocok sama rubric
atau sebagainya. Kalau iklan sih pasti dibuat tapi mbak, karena
itu uda satu paket gitu. Tapi kalau misalnya publikasi yang pure
itu ada kemungkinan aja karena belum tentu dimuat. Tapi kalau
aku sih, aku sebagai jurnalis sih pasti nulis. Untuk di publish itu
sih lebih ke editor sama redaktur gitu.

P

:

Apakah Anda pernah datang ke acara lain yang
diselenggarakan SKPR Asia (selain media gathering)?

I

:

Pernah sih waktu itu yang abis Make Up Class ada media
briefing kan, yang Nonolive.

P

:

Apakah Anda memasukkan atau mengeluarkan berita
terhadap acara tersebut?

I

:

Dua acara sih yang aku keluarin waktu itu Bounce Street Asia
sama Nonolive yang media briefing. Sebenernya yang make up
class aku juga tulis sih cuman ga diterbitin sama editorku.

P

:

Dengan hubungan yang sudah dibangun ini, apakah Anda
akan dapat ke acara lain yang diselenggarakan SKPR
Asia? Mengapa?

I

:

Dateng sih kalau misalnya waktunya memungkinkan trus cocok
sama segmentnya sih…. Ya soalnya udah kenal, yang dateng
juga ada temen jadi sekalian kerja sekalian ketemu temen
hahahhaa trus uda kenal juga sama orang SKPR Asia kali-kali
bisa dapet wawancara speaker exclusive buat SWA kali mbak
ya. Haahaha…

P

:

Manakah yang lebik baik, menjaga hubungan dengan
orang media atau dengan institusi medianya?

I

:

Dua2nya sih mbak….. soalnya jurnalis kan biasa-biasanya
sering pindah ya hahaha jadi dua-duanya harus dibangun jadi
bisa jadi cadangan gitu mbak. Mulainya sih dari hubungan baik
sama jurnalis sih, karena meski mereka pindah, masih bisa
dapet update penggantinya di media yang lama gitu. Biasanya

Strategi Media..., Laurensia, FIKOM UMN, 2017

8

sih pasti tau penggantinya siapa. Kalau dari medianya sih juga
harus dibangun ya, kalau hubungan baik sama jurnalis pasti
lebih gampang sih buat hubungin pentolan-pentolan medianya
misalnya redaktur atau head-head-nya gitu.
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TRANSKRIP WAWANCARA
INFORMAN II
Nama Informan

: Rizky Rais (Media Relations SKPR Asia)

Umur

: 28 tahun

Waktu Wawancara

: 9 Desember 2016 pukul 18:00 – 18:30

Keterangan

: Informan telah bekerja SKPR selama 1 tahun
lamanya. Sejak awal bekerja, informan berurusan
dengan media relations SKPR Asia dan menjadi
planner untuk media relations SKPR Asia di tahun
2016.

P

:

Bagaimana pendapat Anda mengenai binsis PR Agency
sekarang ini?

I

:

Menurut saya bisnis PR Agency itu berkembang banget. Tapi
sekarang jatohnya bukan PR Agency lagi tapi melewati
markah-markah PR. Gimana ya…. Karena sebenernya PR itu
lebih ke konvesional, maksudnya gimana ya, PR itu luas banget
kan. Makanya kita sendiri ga bisa melihat itu sebagai PR
Agency. PR yang konvesional itu sekerang lebih berbeda dari
PR yang ada sekarang ini, tapi PR sekarang itu kerjaanya
banyak sekali yang diluar PR kayak mereka cuman panggil
media dan lain-lain. Harusnya PR itu mereka yang atur
semuanya. Lebih ke strategic, bukan klien yang atur. Tapi
posisi sekarang kebanyakan klien yg diatur sama
perusahaanya.

P

:

Apa pengertian media relations menurut SKPR Asia?

I

:

Pengertian media relations adalah hubungan kepada media
gitu loh…. Giamna kita berhubungan dengan media baik untuk
masalah artikel, copy writing, content writing, publikasi, dan
sebaginya. Biasanya kita bekerja dengan media. Biasanya di
tiap PR Agency itu ada media relations, biasanya mereka orang
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yang menjadi tempat updating media, berhubungan dengan
media, dari acara launching, mengundang media, follow up,
dan sebagainya

P

:

Apa yang melatarbelakangi adanya media relations SKPR
Asia?

I

:

Yang melatarbelakangi sebenernya media relations itu dibuat
untuk hubungan baik kita sebagai PR Agency bersama dengan
media, selain itu kan kita sering mengalami problem-problem
tentang yang berhubungan dengan media gitu juga, Lalu juga
karena media itu bagian penting dari suatu PR Agency. Jadi PR
Agency harus banget dekat dengan media untuk kepentingankepentingan PR Agency tersebut. Kenapa sih harus dibuat
media relatons di setiap PR Agency? Karena PR Agency itu
kan tidak bayar media tetapi menjalin hubungan baik dengan
media, menjalin sesuatu apa ya relations yang bener-bener
bisa buat kita nyaman satu sama lain dan saling sharing.
Selain itu banyak banget kan kerja dari suatu PR Agency yang
berhubungan dengan media gitu, nah di situ itu, adanya media
relations akan membantu sebuah PR Agency, karena media
kan salah satu alat yang digunakan PR.

P

:

Jadi intinya ada media relations itu untuk memperat
adanya hubungan dengan media ya, Mas?

I

:

Iya bener banget, karena itu perlu sih buat PR Agency. Apalagi
untuk SKPR sendiri, itu dibuat untuk membuat memberikan
pelajaran dan edukasi kepada media. Bukan kerja atau work
related.

P

:

Bagaimana hubungan SKPR Asia dengan media sebelum
ini?

I

:

Fine-fine aja sih kalo sama media, karena kita juga uda deket
sama beberapa dari mereka. Biasanya aku sih sering WA gitu
nanya kabar.
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P

:

Maksud dari media relations akan membantu sebuah PR
Agency itu seperti apa bentuknya?

I

:

Hmmm… lebih ke gini sih, banyak inquiries yang masuk ke PR
Agency itu membutuhkan atau berhubungan seperti media.
Nah let’s say ada suatu klien yang ingin membuat press
conference lewat PR Agency, nah adanya media relations itu
akan membantu PR Agency untuk lebih mudah dalam
berhubungan dengan para jurnalis.
Selain itu kan juga ada beberapa problem atau masalah yang
sering dialami oleh seorang PR dengan jurnalis ya. Nah di situ
sih dengan adanya media relations dapat mengurangi adanya
problem-problem tersebut.

P

:

Problem yang dimaskud seperti apa, Mas?

I

:

Kalo berdasarkan pengalamanku sih lebih ke gini ya, kita
menghubungi 200 media, tetapi nomor yang aktif hanya 50
media. Itu sering baget sih, banyak kontak yang uda basi. Lalu
yang kedua, saat dikonfirmasi asal medianya, mereka sudah
pindah tempat kerja juga. Lalu jurnalis-jurnalis itu sering kali
memberikan konfirmasi itu juga mendadak gitu, susah di
konfirmasi juga. Lalu sering juga kita ngirim invitation mereka
tidak baca, dan sebagianya. Nah dengan adnaya media
relations, kita dapat mengurangi adanya hal-hal tersebut. Kayak
misalnya, sudah kenal dekat dengan satu orang jurnalis, pasti
mereka akan lebih open dalam memberikan keterangan
mengenai RSVP dan kedatangan gitu. Soalnya dari
pengalaman saya sih, misalnya RSVP yang bakal datang ke
acara itu 100 orang, yang kemungkinan datang itu cuman 50
orang. 50%-nya lah gitu. Nah kalau ada media relations pasti
bisa mengurangi persentase-presentase seperti itu. Sehingga
pertanggung jawaban kita ke klien juga semakin baik. Soalnya
aku sih sering banget ngehubungin temen-temen media aku
cuman lewat WA dan mendadak gitu, tapi kebanyakan yang
uda deket sih usahain dateng. Kalo emang ga bisa, mereka ga
PHP gitu, langsung bilang ga bisa jadi aku bisa cari pengganti.
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P

:

Apakah ada pangsa pasar tertentu mengenai media yang
diundang? Bagaimana pemilihan media?

I

:

Biasanya kita cocokin dari partner yang kita kerja sama sih.
Misalnya yang wanita kita ya wanita. Kayak kita ga mungkin ga
nyambung juga jurnalisnya. Misalnya sponsor/partner kita itu
PAC, kita undangnya dari majalah golf gitu… Tapi biasanya
beberapa kita juga undang dari bisnis, politik gitu asal menurut
kita mereka butuh edukasi gitu juga.

P

:

Tujuan dari media relations itu sebenarnya apa?

I

:

Kalo di SKPR sih sebenernya itu tidak ada niatan unutk
mendapatkan berita ya. Lebih ke real untuk menjalin hubungan
baik antar PR Agency dengan media. Ya seperti yang
disebutkan tadi sih untuk mengurangi adanya masalah-masalah
dengan media. Karena kan kebanyakan tugas PR itu sering kali
berhubungan dengan media kan. Media kan sebenarnya
adalah salah satu tools dari PR, karena itu, udah pasti dong
kalo PR pasti sering berhubungan dengan media. Dan suatu
perusahaan yang appoint suatu PR Agency pasti berharap
akan dapat memaksimalkan fungsi media sebagai tools PR itu
tadi.

P

:

SKPR Asia menjalankan media relations bagaimana dan
seperti apa?

I

:

Jadi media relations SKPR Asia ini bentuknya dalam sebuah
media gathering yang kita kemas secara fun. Namanya ENAK.
Nah di ENAK ini, yang membedakan adalah ENAK ini
tujuannya untuk membangun hubungan dengan para jurnalis,
bukan publikasi. Jadi media yang datang ga harus publikasi
gitu. Selain itu, di ENAK ini pasti kita edukatif gitu ke para
media. Prosesnya sih sama kayak perencanaan-perencanaan
biasanya aja sih, cuman ga terlalu rumit. ENAK ini emang acara
SKPR Asia yang paling santailah dibandingkan lainnya, paling
less pressure. Kalo media relations SKPR Asia pasti kita media
gathering ENAK atau lunch gitu aja. Paling dari awal kita cari
tau dulu mengenai kekurangan SKPR Asia di mata jurnalis dari
acara-acara sebelumnya, lalu riset media gathering apa yang
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cocok dan menarik buat jurnalis. Biasanya kita diskusi sama
beberapa jurnalis yang uda kenal deket sama SKPR aja lewat
WA kek atau lunch kek. Habis itu planning strategi aja, paling
kita menentukan mau gandeng klien siapa, bentuknya kayak
apa, jam yang cocok kapan, hari yang cocok kapan, sesuai dari
riset sama jurnalis itu. Terakhir sih evaluasi biasanya kita nanya
ke jurnalis kurangnya apa sama follow up gitu buat next event
mau kayak apa. Karena kita juga ini ga terlalu gimana ya, jadi
ga terlalu rumit kayak gimana gitu…

P

:

Kenapa bentuk media relations yang digunakan SKPR Asia
adalah media gathering? Apakah tujuan dari media
gathering?

I

:

Karena dalam membentuk suatu hubungan kita tidak bisa
hanya via online, WA, lain-lain. Tapi kita harus ketemu
langsung, sharing, tatap muka, cerita dari berita, politik, dan
sebagainya. Bahkan kalau bisa lebih ke hal pribadi. Tatap mata
sih jauh lebih baik dari pada hanya via telfon dan sebagainya.
Sehingga hubungannya akan lebih dekat dan sebagai teman
gitu. Bukan hanya work-relationship. karena kan kalau
hubungan dekat gitu akan lebih gampang dalam menghubungi
para jurnalisnya. Mereka juga akan lebih baik dalam membantu
dan jangka waktunya pasti lebih long lasting. Bukan cuman
satu kali dua kali lalu tidak hubungi lagi gitu kan.

P

:

Siapa pihak yang terlibat dalam acara ini?

I

:

Klien, SKPR Asia, dan media.

P

:

Kalau klien, berarti SKPR Asia mendapatkan bayaran ya,
Mas?

I

:

Engga kok… Klien (dalam acara media gathering ENAK) itu
sebenernya kalo di SKPR itu kerja sama dengan pihak ketiga.
Mereka terlibat karena mereka memberikan fasilitas. Lebih ke
kerja sama gitu, bentuknya partnership.
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P

:

Boleh diperjelas, Mas? Klien tersebut bentuk kerja
samanya seperti apa? Apakah klien tersebut menyewa jasa
PR dari SKPR Asia?

I

:

Bukan. Klien tersebut bukan menyewa jasa ke SKPR. Tapi
lebih sebagai kerja sama gitu, jadi bisa dibilang win win
solution. Karena ini media gathering SKPR Asia, kita seperti
butuh sponsor gitu. Dan sponsornya adalah klien-klien yang
akan membantu kita nanti. Jadi SKPR Asia mengumpulkan
para medianya, nanti sponsor kita (klien) tersebut akan
menyediakan venue dan sebagainya.

P

:

Apa perbedaan dari kerja sama tersebut dengan klien yang
memang membayar jasa dari SKPR Asia?

I

:

Kalau suatu klien yang membayar jasa SKPR Asia sih lebih ada
targetnya. Misalnya mereka mengadakan media gathering
dengan SKPR Asia, nanti mereka punya target berapa banyak
media yang hurus datang. Berapa banyak berita yang
dipublikasikan, gitu-gitu… Kesuksesan acara di ujungnya akan
dilihat dari publikasi atau pemberitaan untuk klien tersebut.
Apabila kerja sama, tidak ada hal tersebut. Media gathering ini
benar-benar hanya untuk membangun hubungan dengan para
media, sehingga titik terakhirnya bukan untuk publikasi. Tapi
kalau ada publikasi itu namanya bonus sih. Sehingga media
gatheringnya berbeda gitu dari media gathering lainnya karena
kita tidak memaksa atau “secara tidak langsung mewajibkan”
ada publikasi. Jurnalisnya juga lebih tidak terbeban gitu karena
memang untuk membangun hubungan dan fun aja.

P

:

Di SKPR Asia sendiri, ada berapa sifat dari media
gathering?

I

:

Mass media gathering, sama media personal yang
kapastitasnya lebih kecil. Jadi kita biasanya suka ngopi atau
nogbrol dengan anak media.

P

:

Seperti lunch treat ya?
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I

:

Iya seperti itu sih kita mengumpulkan 2-3 orang gitu untuk
lunch. Kalo mass sih biasanya lebih dari itu dan biasanya di
atas 10-20 orang.

P

:

Apa landasan dari jumlah yang ditentukan oleh SKPR
tersebut?

I

:

Kalau untuk lunch treat sih kita ga pakai klien dalam artian tidak
ada kerja sama dengan pihak ketiga sama sekali. Jadi benerbener orang dari SKPR Asia lunch bareng dengan para media
gitu untuk membangun hubungan, lebih dekat dengan media
gitu, sekedar ngobrol ajalah. Kalau yang mass sih biasanya kita
bekerja sama dengan klien, kayak yang uda aku bialng tadi sih.
Kenapa 10-20 sebenernya pasnya sih 15an gitu. Tidak terlalu
banyak dan tidak terlalu seidikit. Kalau terlalu banyak takutnya
hubungan yang terjalin tidak terlalu dekat gitu. Jadi ya sekitar
15-lah dan jangan lebih dari 20. Dan karena orangnya juga
cukup banyak, karena itu kita membutuhkan adanya kerja sama
dengan pihak ketiga untuk membantu dalam hal venue dan
sebagainya.

P

:

Kelebihan media gathering dibandingkan media relations
lainnya apa?

I

:

Kalo media gathering itu kelebihannya itu kita bisa ketemu
terlibat langsung terjun langsung ketemu langsung. Biasanya
kita juga dapat infromasi atau update terbaru dari para jurnalis
gitu. Kan karena jurnalis itu sering banget pindah-pindah dari
media satu ke media lainnya ya kan. Makanya update media itu
perlu. Nah dengan media gathering kita bisa mendapatkan
informasi seperti itu. Trus media gathering kita kan emang
dibentuk fun ato games gitu, jadi untuk dekat dengan media
bisa lebih cepet.

P

:

Bagaimana media gathering tersebut dikemas dari tema
dan suasananya bagaimana?

I

:

Sebernya kita riset kepada anak-anak media. Kayak akivitas
media gathering yang cocok dan fun itu apa ya? Jangan cuman
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lunch atau ngopi doang. Biasanya kita gitu. Dan kita sebagai
PR juga mencari tempat yang kira-kira unik dan baru sehingga
kita dapat ngasih hal fresh ke media, trus medianya juga lebih
tertarik untuk datang.

P

:

Trus message yang ingin diberikan SKPR Asia apa, Mas?

I

:

Biasanya tergantung dari acara media gathering kita apa, kayak
Bounce Street Asia lebih ke kesehatan gitu, olah raga.

P

:

Itu kan untuk media gathering-nya ya, Mas? Kalau untuk
SKPR Asia sebagai agensi PR apa ya mas?

I

:

Em.. Lebih ke acara kita itu emang bener buat hubungan baik
bukan buat ada maunya gitu sih palingan.

P

:

Untuk acara media gathering Bounce
bagaimana proses perencanaan acaranya?

I

:

Jadi sih awalnya kita cari ide gitu sih bareng-bareng sama
semuanya. Lalu ada yang ngasih ide buat trampoline gitu. Nah
kan sebenernya trampoline itu masih belom banyak yang tau,
yang tau paling anak-anak muda banget kan. Lalu kita pengen
buat ide untuk ngajak jurnalis itu olah raga atau jaga kesehatan
dengan cara fun. Message-nya sih lebih ke, kalo olah raga ga
perlu gym, lari, tapi kita bisa pake something fun. Nah di
trampoline itu kita ada games juga. Belajar juga lompat-lompat.
Games berkelompok sama temen-temen, jadi fun. Lalu kita
carilah sponsor dan ketemu Bounce Street Asia. Di sana dia
ngasih pelatin dari Rusia buat tunjukkin aksi trampoline itu dan
semuanya amaze juga. Jadi para jurnalis yang dateng juga
belajar dan main gitu, bisa lebih kenal sama orang-orang yang
datang. Ga ada gab antara jurnalis, PR agensi, atau orang
Bounce Street-nya.

P

:

Kalo untuk acara media gathering PAC, bagaimana proses
perencanaan acaranya?
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I

:

Kalo PAC sebenernya dia salah satu pitching client kita gitu.
Tapi bukan untuk media gathering. Cuman waktu ngomongngomong sama mereka, mereka tertarik gitu sama acara ENAK
kita. Nah setelah proses, proses. Akhirnya kita bareng nih
ngadain media gathering make up session. Kita mau ngajarin
jurnalis untuk make up gitu. Jurnalis kan banyak yang tiap hari
panas-panasan cari berita, terutama jurnalis politik hukum gitu
kan ya, kita mau ajarin mereka untuk mereka bisa
mempercantik diri gitu. Ga harus yang ribet-ribet, tapi tetep
natural.

P

:

Seberapa sering acara media gathering ini dilakukan?

I

:

Direncanakannya sih 1 bulan sekali. Tapi somehow kalo kita
lagi padet sama klien ya jadi 3 bulan sekali, kadang juga
diundur-undur gitu. Tapi kalo free pasti langsung jalan lagi.

P

:

Ada harapan apa dari SKPR Asia ke media?

I

:

Saling berhubungan meski udah pindah-pindah ke media lain.
Karena kebiasaan anak media kan gitu. Sering banget kan
pindah dari satu media ke media lain. Trus juga hubungan baik
aja biar lebih dekat jadi kalau misalnya ada klien yang ngadain
acara yang ada hubungannya dengan media, kita bisa
mengajak teman-teman media yang kita kenal dulu. Untuk
masalah RSVP dan sebagainya pasti lebih mudah dari pada
kita menghubungi jurnalis-jurnalis baru yang bahkan kita belum
kenal sama sekali.

P

:

Dari pemberitaan apakah ada pemberitaan dari SKPR yang
diterima mengenai media gathering?

I

:

Ada beberapa sih. Sebenernya tidak banyak sih karena basicnya media gatheringnya yang bener-bener fun dan tidak terikat
harus ada berita atau tidak. Lalu dari partner juga biasanya juga
tahu sih kalo pemberitaan itu bonus aja gitu. Kita dari awal juga
uda bilang atau ngasih tau ke partner tentang masalah publkasi
ini.
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P

:

Berarti tujuan awalnya bukan publikasi ya?

I

:

Bukan sih, kayak yang tadi dibilnag lebih ke building and
maintain relationship dengan jurnalis aja yang sering kita
bentuk dengan acara yang unik, fun, dan lebih mengedukasi
para jurnalis juga.

P

:

Lalu keuntungan buat partner dari acara media gathering
SKPR Asia apa? Apa yang membuat mereka tertarik untuk
ikut menjadi partner dari media gathering SKPR Asia?

I

:

Biasanya sih lebih ke gini ya, banyak perusahaan yang tidak
pernah berhubungan dengan media. Di situ mereka dapat mulai
mendapat kontak-kontak media di mana dengan ikut media
gathering dia bisa mendapatkan kontak media, bisa langsung
bertemu, ngomong-ngomong, dan sebagainya. Karena
beberapa partner kita sih juga sudah pintar, saat media
gathering, mereka berusaha memberikan impresi yang baik
banget ke media gitu, untuk membangun relationship. Selain
itu, kita biasanya sering kali menyasar pasar yang memang
ingin mengadakan media gathering gitu. Jadi partner dengan
kita, kita yang urus mengenai kehadiran medianya gitu.
Contohnya kayak kemarin Marche itu dia memang ingin
membuat media gathering gitu kan dan kebetulan hal tersebut
cocok dengan SKPR Asia. Ya akhirnya kita tawarin media
gathering juga gitu. Di satu sisi, SKPR Asia tidak perlu keluar
modal venue dan sebagainya dan Marche tidak perlu bayar
untuk arrange medianya lagi. Jadi win win solutions sih. Salinh
membantu. Sisi bonusinya sih, ada kemungkinan berita akan
dimuat di media tersebut. Tapi itu bukan tujuan utama sih,
karena tujuan utamanya adalah hubungan atau relationship.
Kemarin juga abis media gathering, klien kita yang waktu itu
sama PAC sempet dihubungin sama media yang dateng ke
acara gathering untuk kerja sama lainnya, jadinya networking
deh. Ada kesempatan.

P

:

Apakah media relations harus dilakukan secara terus
menerus? Apakah ada pengaruhnya? Dan positifnya
dilakukan secara berkala?
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I

:

Harus sih, media relations harus banget dilakuin. Balik lagi ke
namanya relations ya hubungan, baiknya kita bisa update
berita, ada info baru, kenal orang baru, dan lain2.

P

:

Lalu keuntungan apa yang didapatkan oleh jurnlais yang
datang ke media gathering?

I

:

Teman baru, link network yang pasti. Hiburan, peajaran baru,
info baru. Hiburan melepas penat dari kerja mereka.

P

:

Apakah berhasil menjalin hubungan dengan pekerja
media?

I

:

Berhasil sih, so far kalo misalnya ada klien yang di mana kita
harus sebar undangan ke media, kita jadi lebih gampang.
Contohnya kayak kemaren ada klien Nonolive kan, itu kita pake
daftar dari media-media yang uda pernah ikut gathering dan
kita uda pernah ketemu dan kenal secara personal.
Ngundangnya sih lebih gampang, mereka jadi ada respon yg
lebih cepet gitu. Lalu untuk memastikan RSVP jg lebih
gampang, mereka bisa lebih terang-terangan bilang ga bisa gitu
karena uda kenal dan uda sama2 ngerti pekerjaan kita gitu.
Dan mereka pasti usahain dateng sih biasanya. Lalu buat
nyebar press release dan sebagainya jadi lebih mudah juga lah
kalo kenal. Dan sekitar 20% yang datang sih yang uda pernah
datang di acara media gathering kita (waktu nonolive dulu ya).
Selain itu, kalau hubungan sudah dekat kita juga lebih
gamapnag minta bantuak ke media. Contohnya misalnya kita
kekurangan daftar list media, biasanya kita tanya tuh ke temen
jurnalis aku yang deket. Nah dia kasih referensi temennya yang
cocok dan kerja di rubrik yang pas. Dia kasih kontaknya juga.
Jadi lebih mudah gitu kan dari pada kita harus cari di internet
lagi, trus liat website, dan sebagianya gitu kan.
Dari mereka juga sih juga keliatan ya. Mereka kalau butuh
sesuatu dengan kita juga bisa langsung minta tolong gitu.
Kayak kemaren ada jurnalis yang ingin wawancara untuk
informasi berita mereka tentang dunia PR. Mereka bisa minta
tolong wawancara saya gitu. Ya gitu-gitu sih kira-kira. Karena
udah deket hubungannya jadi gitu sih.
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P

:

Apa keuntungan untuk SKPR Asia?

I

:

Teman baru. Nama baru di media. Update baru media.
Seperti yang tadi dibilang untuk media relaitons itu pasti harus
di-update karena ga selamanya jurnalis itu di satu media itu-itu
aja.

P

:

Apakah ada kendala dari SKPR Asia dalam melaksanakan
media gathering ini?

I

:

Selama ini ngga ada kendala berarti sih... karena acara kita kan
fun jadi ga seberapa pressure juga ke kita, so ga ada kendala
yang gimana-gimana. Paling mungkin agak ribet aja kalau
tabrakan waktunya deket-deket sama acara klien kita.

TAMBAHAN
Nama Informan

: Rizky Rais (Media Relations SKPR Asia)

Waktu Wawancara

: 2 Januari 2017, pukul : 14.10

Via

: Telfon Whatsapp

P

:

Mas, menurut mas strategi yang
berhubungan dengan media apa?

I

:

Maksudnya gimana?

P

:

Bagaimana cara memperlakukan media yang baik dan
benar gitu apa?

I

:

Oh.. Ya menyediakan yang dibutuhkan media, memberi
informasi, trus ya ngajak ngobrol aja, kenalan, trus ya gitu baikbaikin aja. Iseng-iseng kadang WA gitu-gitu aja.

P

:

Selain itu apa lagi, Mas?

I

:

Em… apa ya, gitu aja sih paling.
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TAMBAHAN
Nama Informan

: Rizky Rais (Media Relations SKPR Asia)

Waktu Wawancara

: 5 Febuari 2017, pukul 08.00

Via

: Whatsapp

P

:

Segment media SKPR Asia itu apa mas?

I

:

Lebih ke lifestyle biasanya. Cuman tergantung permintaan klien
juga.

P

:

Untuk klien yg bagaimana?

I

:

Klien yang membutuhkan awareness dan brand image
kebanyakan. Trus biasanya klien yang baru masuk Indonesia
gitu, kebanyakan dari luar.

P

:

Strategi-strategi media relations yang digunakan apa mas di
era digital ini apa? Yang paling mendekati apa?

I

:

Pendekatan melalui social media, create community via
facebook fanpage. Trus untuk acara langsungnya ya kita bikin
media gathering gitu.

P

:

Apakah ada perbedaan strategi pendekatan media relations
antara media baru dan tradisional?

I

:

Tidak ada yang signifikan sih karena keduanya sama-sama
penting, karena pada dasarnya media sama yang membedakan
hanyalah bagaimana penerbitan dan hasil liputannya melalui
media apa.

P

:

Apa yang berubah dari pendekatan media relations sebelum
digital berkembang dgn setelah digital berkembang?

I

:

Dunia social media yang dapat mempersingkat waktu tdak
harus datang bertemu dan juga mengirim pesan lewat pos.

P

:

Apakah proses mendekati media masih sama?

I

:

Sama saja, hanya ada beberapa penulis di media digital yang
memiliki wewenang untuk langsung mem-publish tulisan. Trus
mungkin kalo mau ngundang mereka kadang ga perlu lewat
redaksi lagi, langsung ke jurnalisnya aja. Kalo media cetak,
baru, harus ke redaksi juga. Double gitu.
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P

:

Apakah yang berubah dengan adanya media baru?

I

:

Bagaimana cara orang menerima message dan juga channelchannel yang mereka gunakan dalam mengkonsumsi media.

P

:

Apakah media tradisional akan ditinggalkan dgn adanya media
sosial?

I

:

Sudah banyak yang beralih ke media digital, tetapi sampai saat
ini kebiasaan yang menggunakan media tradisional masih
cukup kuat di Indonesia.

P

:

Apakah ia masih akan tetap stay? Mengapa?

I

:

Tentunya, karena media tradisional memiliki suasana tersendiri
yang berbeda dibanding membuka situs berita atau media
digital lainnya Selain itu, kredibilitas media tradisional lebih
tinggi ya. Karena kalau berita online kebiasaan sering ada
HOAX dan sebagainya sehingga kurang dipercaya.

P

:

Apakah dengan adanya media-media online, menyebabkan
kredibilitas jurnalis menurut?

I

:

Tentu ada, karena pada media online mereka mengincar
viewers dengan kata lain harus bisa mengemas headline
semenarik mungkin sehingga banyak yang menyalahgunakan
headline yang menyebabkan berita terlihat lebih buruk atau
negatif.
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TRANSKRIP WAWANCARA
INFORMAN III
Nama Informan

: Rizky Riswandi (Freelancer PR)

Umur

: 35 tahun

Waktu Wawancara

: 14 Desember 2016 pukul 17:30 – 16:30

Keterangan

: Informan pernah bekerja sebagai jurnalis di Malang
Post dan Malang Info, serta Marketing Director di
British Insitute Malang. Setelah itu, informan
bekerja di Irish PR sebagai PR Executive dan
Fortune PR sebagai media relations sebelum
akhirnya informan menjadi freelancer PR dan one
person consultant PR. Informan juga pernah
mengikuti acara media gathering SKPR Asia
(PAC).

P

:

Bagaimana pendapat Anda mengenai bisnis PR agensi
sekarang ini?

I

:

Bisnis PR sih sekarang sudah berkembang ya, dibandingkan
waktu dulu. Waktu saya masih di Malang saja, binsis PR tidak
sediminati sekarang ini. Sekarang perusahaan besar gitu pasti
cari PR. Perusahaan internasional yang dari luar juga
cenderung menggunakan PR untuk menyesuaikan kondisi
dengan publik dan media-media Indonesia. Apalagi sekarang
PR semakin luas juga ya, meskipun kadang sudah begeser
kerjaan jadi seperti EO.
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:

Maksud PR seperti EO apa, Mas?

I

:

Ini pendapat saya sih, karena saya sudah bekerja di beberapa
agensi PR ya. Agensi PR itu sekarang hampir sama kayak
event organizer. Tidak semua jadi EO, cuman seperti EO sih.
Sekarang gini, perusahaan itu sudah punya PR. Lalu medianya
dia yang minta, kita yang ngerjain. Gitu sih…. Ya kalo namanya
konsultan PR itu harusnya memberi konsultansi tentang PR.
Kita mengarahkan dan menyiapkan yang mereka butuhkan ke
goals perusahaan. Kalo PR Agency kan namanya bisnis kan,
dia ada target dan sebagainya. Ya sehingga mirip dengan
event organizer gitu. Apa aja diambillah intinya. Misalnya bikin
press conference, target media sekian. Nanti kita yang undang
kita yang jalanin acaranya, gitu-gitu aja.. Nah, tapi kita tidak
mengarahkan ke goal-nya seperti apa. Kalau saya dulu di PR
Agency itu biasanya kita masih sih, mengarahkan key
messagenya apa dan sebagainya. Tapi, kalau sudah pitcing
uda sama aja sih tetep kayak EO paling cuman bikin press
release dan memperbanyak. Jatuhnya PR agensi yang
membutuhkan perusahaan yang akhirnya PR agensinya nurut
aja apa kata perusahaan. Harusnya kan kebalik. Perusahaan
yang butuh PR agensi untuk konsultasi, planning, strategic. Itu
juga sih salah satu alasan saya tidak mau di agensi lagi dan
lebih ke personal consultant gini. Karena perusahaan kan
punya PR sendiri kan di perusahaannya. Dia uda ada planning
uda ada kepentingan sendiri gitulah sehingga susah untuk PR
Agency ikut campur gitu.

P

:

Jadi, apakah tugas PR Agency sekarang ini hanya
mengurus media ya?

I

:

Gini, sekarang apa bedanya marketing denngan PR, balik ke
basic lagi. Jadi kalau PR itu dia kan pencitraan. Jadi bukan
publikasi gratis. Tapi namanya yang pencitraan itu harus
berasal dari sesuatu yang seperti muncul dengan sendirinya
tanpa ada effort diperintah seperti 3rd parties. Kalo kamu
diabyar trus bilang harus bagus itu namanya bukan pencitraan
itu namanya marketing. Jadi bukan namanya publikasi gratis,
tapi pencitraan. Dasarnya di situ, ketika kita tahu pencitraan,
alatnya apa? Media……. Nah sekarang kamu sebagai PR ingin
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mencitrakan company kamu. Nah ga mungkin teriak-teriak
sendiri. Pakai media. PR tidak mengurusi media, tetapi media
itu sebagai alat PR untuk mempublisitaskan pencitraannya dia.
Selain media ada ga? Ada kok, bisa juga, tidak masalah yang
penting hubungannya dengan pencitraan. Contoh si Cawagub
di PILKADA itu semua pencitraannya lewat media. Media itu
luas loh ya, ada mass media, news letter, below the line,
company profile, dan sebagianya ga harus media konvesional.
Hanya saja, media massa memang memiliki kekuatan dan
dampak yang besar. Ia memiliki kekuatan untuk mempengaruhi
massa secara luas dan menyeluruh gitu, jangkauannya luas.
Karena itu, alat efektifnya adalah media massa kalau tujuannya
ingin menyasar public yang luas. Perlu diingat media itu bukan
sarana gratis-gratisan. Salah satu kesalahan seorang pr itu
tidak pernah memikirkan media itu. “mas dimuat kapan dong”.
Gitu, ga pernah mikirin media. Nah kalo saya bermitra dengan
media, saya memikirkan keuntungan bagi medianya itu apa?
Jangan juga tanya “mas kapan beritanya naik” dan sbeagainya
itu tidak bagus. Itu bikin media jadi males beritain. Kayak
dipaksa dan dikejar-kejar. Karena saya pernah di media juga
jadi saya tahu. Saya memikirkan Jawa Post biar untung,
makanya dia bisa sampe lebih-lebih ngasih dan sebagianya.
Nah sering kali kan kalo ada acara, yang didatengkan dari
media itu AE. Mereka kan pasti ingin cari untung gitu. Ga
semuanya harus iklan, bisa aja partnership dan sebagainya.
Nah mereka senang jadinya ngasih lebih. Nah tugas PR di situ.
Media relations harusnya seperti itu. Mencari value buat
keduanya.

P

:

Apa yang membuat suatu agensi dapat berbeda dari
lainnya?

I

:

Saya juga tahu pasti, ya. Tapi ya menurut saya di harga sih.
Price war. Murah-murahan antar satu agency. Kalau sama
perusahaan besar ya pasti menang nama. Dari kualitas
consultant-nya. Kalau yang mahal-mahal biasanya dia punya
senior kan, biasanya dia mendidik anak yang baru-baru, dan
dia ga keluar-keluar jadi tetep senior. Jadi ada yang senior itu
yang buat PR Agency bagus. Karena ia makin paham klien dan
media juga.
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P

:

Apakah media relations tersebut perlu dilakukan oleh
suatu agensi PR? Media relations yang saya maksud
adalah media relations internal perusahaan.

I

:

Perlu banget. Dulu saya pernah di Irish ya. Di sana semua PR
itu berhubungan baik dengan media. Semuanya seperti itu.
Misalnya A jadi media relations, B itu PR consultant. Nah nanti
dibalik-balik. Jadi setiap PR consultant sudah memiliki
hubungan dengan media juga, dia juga bisa handle client. Dia
tau tentang media, dia juga paham cara kerja media. Itu tipe
pertama ya, PR consultant sekaligus media relations. Tiap
individu punya media relation sendiri, punya media list sendiri.
Sedangkan di tipe kedua, memiliki divisi media relations sendiri.
Waktu itu saya di Fortune PR. Kebanyakan yang berhubungan
dengan media hanya divisi media relations sehingga PR
consultant-nya yang divisi lain tidak tahu sama sekali tentang
media gitu. Kadang sering kali ada crash dengan klien juga.
Misalnya tidak adanya pengertian antara divisi media relatiosn
dengan tim consultant dan sebagainya. Contohnya waktu saya
di divisi media relaitons, klien minta berita diterbitkan oleh
Kompas, PR consultantnya maksa untuk diterbitkan karena itu
permintaan klien. Tapi sebagai media relations kan kita tahu itu
tidak mungkin untuk memaksa mereka untuk angkat berita.
Lalu disuruh follow up jam 6 malem buat media cetak ya tdiak
mungkin. Kalau online mungkin baru bisa, karena sistimnya ada
waktu jaga. Nah beda media beda cara penanganannya,
berbeda caranya. PR consultant harunsya menjalankan media
relations juga gitu. Biar mereka paham. Seorang konsultan PR
harus bersinggungan langsung dengan jrunalis maksudnya
memiliki hbuungan dekat. Sehingga timbul pengertian gitu dari
keduanya. PR consultnat tau cara kerja jurnalis, jurnalis juga
tahuc ara kerja dari PR consultnat. Nah di sana akan ada
hubungan yang enak gitu di antara keduanya.

P

:

Nah berdasarkan cerita tadi, di tipe yang kedua, tugas
media relations itu seperti apa?
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I

:

Ya sekedar mencari kontak media, menghubungi media saat
ada cara dari PR consultant, lalu membuat press release, follow
up media, RSVP, gitu-gitu….

P
I

:
:

Apa manfaat dari adanya media relations?
Lebih mudah kalau diundang dan sebagainya sih. Lebih mudah
saat ada urusan atau mau usaha kerja sama. Kalau sebar
release kemungkinan bisa dipublikasikan. Lebih saling
membantu aja, mereka tahu cara kerja PR, apa yang
dibutuhkan PR. Tapi di sisi lain, ya seperti tadi, kita sebagai PR
juga harus memahami mereka juga.

P

:

I

:

Berdasarkan pengalaman, lebih bagus kualitas yang mana
antara tipe 1 dan 2?
Kualitasnya lebih bagus yang perorangan. Karena gini, kamu
cuman tahu satu hal saja. Jadi ibaratnya tidak bisa melihat dari
dua sisi. Kalau di tipe 1 (perorangan) kamu bisa hubungan
sama klien, bisa. Media? Bisa juga. Lalu kamu bisa sesuaikan
juga target klien dengan media yang kamu punya. Kamu harus
punya temen media sendiri, kamu harus deket sama mereka
sehingga kamu bisa lobby mereka dengan enak gitu kalau ada
apa-apa. Kamu juga bisa tahu cara kerja mereka dan lebih
banyak informasi. Lalu hubungannya lebih long-lasting, bahkan
temen media saya dari waktu Irish itu masih ada sampai
sekarang dan masih deket. Itu menurut pengalaman saya.

P

:

I

:

P

:

I

:

Menurut Mas, apakah acara media gathering SKPR Asia itu
cukup bagus?
Itu uda cukup bagus, sih. karena kan memang tujuannya untuk
membangun hubungan, ngomong-ngomong. Bukan cari
publikasi dari klien, lebih seneng-seneng gitu lah. Ini dari
pandangan luar ya karena kan saya cuman dateng sekali, saya
gatau internalnya kayak apa.
Lebih baik berhubungan dengan jurnalis atau dengan
medianya, karena kan kebiasaan jurnalis pindah-pindah
tempat kerja.
Nah pertanyaan saya, kalau harus berhubungan dengan media
harus berhubungan dengan siapa dulu? Jurnalsinya dulu kan?
Jadi tetep pintu masuknya tetap jurnalisnya kan? Biasanya
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begini sih, ga perlu takut ama jurnalis yang akan pindah-pindah
kerja dan sebagainya karena gini….. Ketika kita punya
hubungan baik dengan mereka, kita bisa tanya sekarang dia di
mana. Penggantinya siapa. Misalnya “mbak saya mau undang
nih.” “Oh saya sudah tidak di Berita Satu, nih” “Oh mbak di
mana?” “Di liputan 6.com” “Mbak ada kontak atau pengganti di
Berita Satu ngga?” “Oh ada”. Nah, enak kan….. Kita malah bisa
mengundang dua media sekaligus. Berita Satu dan
liputan6.com. kKlau hubungan dengan medianya sudah baik
sih sudah pasti enak gitu. Nah kalau kita mau berhubungan
dengan redakturnya langsung, itu kepentingannya untuk apa?
Kapan waktunya? PR yg baik itu harus tau kinerja media. Cara
media bekerja. Itu yang tidak dipunyai oleh…. ya mohon maaf
ya…. Anak-anak alumni PR sekarang itu sedikit yg punya
pengalaman itu. Kamu tau tidak cara kerja PR online dengan
cetak? Fungsi-fungsi redaktur kayak apa? Siapa yang harus dapproach? Harus undang media itu bagaimana. Nah itu
harusnya anak PR sudah tau. Saya kemarin ada klien saya
cuman undang 15 jurnalis. Tapi pemberitaan ada 30. Lalu saya
tidak pernah undang, tiba2 mereka yang memperkenalkan diri
ke saya dan minta Nah karena itu kita harus tau dan
bagaimana media itu bekerja. Supaya kita tahu apa yang
dibutuhkan oleh media itu apa. ini bukan tips trick tapi sebuah
keharusan. Contohnya kayak gini, kalian harus nyetir mobil.
Tapi tidak tahu alat-alat mobil. Bisa sih bisa. Tapi kalau mau
lebih baik, kalian harus tau alat-alatnya supaya lebih maksimal.
Nah anak-anak PR sekarang tidak tahu, karena itu prakmatis.
Saran saya sih pertama kali menghubungin media jangan ke
jurnalisnya dulu. Katanya kan mendekatin media kan, kita harus
fax ke media dulu. Harus konfrimasi sudah diterima belum. Jadi
pendekatannya ada 2, jurnalis dan medianya. Paling ideal ya
harus dua-duanya, itu menurut saya. Sesuai sistem dan
langsung ke jurnalis.
P

:

I

:

Bagaimana hubungan yang ideal dengan para pekerja
media?
Saling memahami tugas dan pekerjaan masing-masing.
Dengan adanya pemahaman tersebut bisa saling membantu
kerja masing-masing. Misalnya ya kayak PR tahu tugas dan
etika-etika jurnalis juga. Lalu PR tahu mengenai news value,
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sehingga hal tersebut akan mempermudah bagi para jurnalis
untuk mempublikasikan release kita juga di mana hasilnya juga
akan berbalik ke kita juga.
P

:

I

:

P

:

I

:

Bagaimana cara yang efektif untuk menjalin hubungan
dengan pekerja media?
Sekedar lunch bareng sudah cukup kok, tapi….. ada tapinya
nih…. Lunch bukan saat kita ada butuh atau maunya, tapi saat
nganggur aja. Memang untuk sekedar lunch, ngomongngomong, diskusi dan sebagainya. Jangan pas ada klien aja
tiba-tiba ngajak lunch. Nanti jurnalisnya uda males ketemu lagi,
pas kita telfon uda males mikirnya pasti kita ada maunya. Bikin
acara kek, karaoke bareng kek apa gitu bisa juga, yang penting
tulus aja bukan ada maunya.
Kalau karaoke gitu biasanya mirip media gathering ya,
Mas?
Iya itu juga boleh sih… Sama aja yang penting fun trus tulus
bukan ada maunya atau minta terbitin berita aja…
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TRANSKRIP WAWANCARA
INFORMAN IV
Nama Informan

: Francisca Widjaja (PR Executive SKPR Asia)

Umur

: 24 tahun

Waktu Wawancara

: 5 Januari 2017 pukul 19:00 – 19:30

Keterangan

: Informan bekerja di SKPR Asia sebagai PR
Executive dan sedikit banyak telah membantu
pelaksanakan media gathering SKPR Asia.

P

:

Bagaimana pendapat cici mengenai binsis PR Agency
sekarang ini?

I

:

Bisnis PR agensi sekarnag ini jadi agak susah. Karena
menurutku sekarang klien semakin pinter. Mereka bisa pitching
sama 10 PR agensi dan PR agensi tidak punya regulasi, kalau
dipanggil utnuk pitching PR juga dateng tapi gak ada regulasi
yang menentukan OK pitching PR itu cuman boleh 3 agensi
maksimal karena apa? Kalau misalnya 10 agensi, mereka
belanja ide doang. Pake ide ini itu. Satu, dia pake satu PR
agensi tapi mereka masukin semua 10 ide. Dua, mereka
jalanini sendiri kegiatannya. Karena mereka sekarang sudah
mulai pinter dan berkembang juga, mereka tahu sekarang cara
hubungan dengan media ngerti jalanin ABC. Nah itu jadi klien
yang nakal. Nah sekarang harusnya dari PR agensi itu ada
regulasi lah entah dari Perhumas dan sebagianya. Supaya kita
sebagai PR agensi itu dihargain karena ide itu mahal dan itu
butuh waktu tenaga dan pikiran. Maskudnya kita juga merasa
dihargai lah.

P

:

Apa yang membedakan suatu PR agensi dengan PR agensi
lainnya?

I

:

Sekarang sih lebih ke 1 konsepnya. 2 budgetnya. Eh mostly
sih… 1 budget 2 konsep kalo sekarang. Hahaha…
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P

:

Apa yang melatarbelakangi adanya media relations SKPR
Asia?

I

:

Kan media relations kita namanya ENAK. Jadi latar
belakangnya itu karena kita melihat misalnya hubungan dengan
media sangat penting. Terutama SKPR Asia kan PR consultant
yang pasti hubungannya pasti dengan media. Kita membangun
branding sebuah klien atau brand yang dia pegang. Nah kalau
dari klien kan kalau pengen branding kan ga bisa one on one
atau satu-satu. Nah kita pake channel atau alat yang digunakan
untuk bisa menyebarkan-luaskan key message yang mereka
mau cara yang paling mudah kan media yaitu mass media.
Mass media itu pasti kita harus berhubungan dengan banyak
media. Oleh karena itu, kita harus membangun hubungan baik
dengan media. Oleh karena kita menciptakan media gathering
ENAK (epic, nimbrung, asik, kumpul). Jadi kita mau bikin
medgat itu buakn sekedar acara yang makan-makan, ketawaketiwi ngobrol-ngobrol biasa aja. Tapi kita pengen bikin acara
ini ga ngebuang waktu mereka dan valuabale juga jadi kita
kumpul iya mengedukasi mereka dan kita juga. Jadi kita bisa
kumpul iya, mengedukasi iya juga. Jadi bukan sekedar kumpul
yang buang2 waktu tapi kumpul yang ada nilainya buat mereka
dan kita juga.

P

:

Lalu maskud dari hubungan dengan media itu bagaimana
ci? Kan hubungan dengan media itu luas.

I

:

Hubungan dengan media yang dimaskud itu gak cuman
sekedar waktu kita butuh kita telfon. Tapi hubungan media itu
kan kadang media juga pengen punya hubungan yang bukan
cuman ada maunya. Kita sendiri aja sebagai orang yang bukan
media aja kalo temen kita datang pas ada maunya kan pasti
kita bete kan. Pasti kita mau dicari bukan pas mereka butuh
doang. Nah itu yang kita maksud dengan hubungan dengan
media. jadi kita panggil mereka gak cuma saat ada presss
release yang mau disebarin. Tapi kita memang undang mereka
ajak mereka ketemu cuman sekedar kenal lebih dekat aja.
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P

:

Kalau gitu, menurut cici, hubungan SKPR Asia dengan
media sekarang bagaimana?

I

:

Kalau sekarang sih kita ga pernah ada apa-apa ya, masih baikbaik aja. Aku sering kok contact sama mereka dan mereka
open sih baik gitu..

P

:

Apakah cici pernah mengalami problem dengan media?

I

:

Problem dengan media sih sekrang belum ya, karena aku kan
untuk hubungin media tidak terlalu sering sih aku lebih sering
ke klien.

P

:

Kalau hubungan dengan klien dan media apakah pernah ci
ada masalah-masalah gitu?

I

:

Kalau uda klien sih ada sih pernah.. pernah ada salah satu
klien kita sih. Jadi kita kalo ada press conference kita undang
media setelah acara press conference dengan media. Nah
kalau follow up itu biasanya cukup PR agensinya aja
seharusnya. Nah kadang ada klien yang kepo gak sabar,
perusahaan tersebut kepo tanya-tanya juga ke media gitu. Nah
jurnalisnya kan pasti bete ditanya-tanya terus dan double lagi.
Nah itu, 1. PR consultantnya namanya jadi jelek 2. Mereka jadi
sungkan mau ngeluarin beritanya jadi males.

P

:

SKPR Asia menjalankan media relations bagaimana dan
seperti apa?

I

:

Kita biasanya sih regular basis. Biasanya sih sebulan sekali kita
ngadain media gathering. Nah kalau ada banyak klien biasanya
kita bisa skip bisa 2-3 bulan sekali. Nah itu biasanya kita bisa
pikirin konsep acara yang mengedukasi mereka apa. lalu kita
cari klien yang mau sponsorin. Lalu undang media. Nah
biasanya target medianya itu kita jarang 1 media. Lets say
kemaren PAC make up gitu, kita ga panggil beauty magazine.
Kita malah panggil lainnya misalnya dari bisnis, politik, yang
jarang pakai make up. Karena merekalah yang lebih butuh
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informasi mengenai make up dibandingkan yang dari majalah
beauty pasti uda tau dong ga butuh info lagi.

P

:

Apakah ada sasaran media tertentu?

I

:

Ga ada sih yang gimana, biasanya kita mencocokkan dengan
tema dan acara kita kita juga undang media yang uda pernah
dateng.

P

:

Apa tujuan diadakan media relations SKPR Asia?

I

:

Sama kayak yang uda aku bilang tadi sih, tujuannya kita benerbener untuk membangun hubungan sama media dan
mengedukasi mereka gitu. Jadi mereka ga cuma haha-hihi
dateng and got nothing. Kita mau mereka dapet sesuatu saat
ikut media relations SKPR Asia.

P

:

Apa dampak yang diinginkan dari adanya media relations
SKPR Asia?

I

:

Hubungan media sama SKPR Asia nantinya itu lebih deket
kayak uda temen gitu. Hubungan antara SKPR Asia sama
media ga kaku. Kita juga pengen sampe one day dia uda tau
kalau ENAK itu punya SKPR Asia dan mengedukasi.

P

:

SKPR Asia menjalankan media relations bagaimana dan
seperti apa?

I

:

Kita biasanya sih regular basis. Biasanya sih sebulan sekali kita
ngadain media gathering. Nah kalau ada banyak klien biasanya
kita bisa skip bisa 2-3 bulan sekali. Nah itu biasanya kita bisa
pikirin konsep acara yang mengedukasi mereka apa. lalu kita
cari klien yang mau sponsorin. Lalu undang media. Nah
biasanya target medianya itu kita jarang 1 media. Lets say
kemaren PAC make up gitu, kita ga panggil beauty magazine.
Kita malah panggil lainnya misalnya dari bisnis, politik, yang
jarang pakai make up. Karena merekalah yang lebih butuh
informasi mengenai make up dibandingkan yang dari majalah
beauty pasti uda tau dong ga butuh info lagi.
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P

:

Mengapa memilih media gathering sebagai bentuk media
relations-nya?

I

:

Karena menurut kami media gathering itu lebih efisien dan
efektif dibandingkan yang lain. Lalu media gathering
cakupannya lebih luas dari pada ngajak media 1 atau 2 orang.
Mungkn sih 1 atau 2 orang lebih dalem lagi relationship-nya.
Tapi untuk edukasi itu beda sih, sayang banget kalo 1 atau 2.

P

:

Apa perbedaan media gathering ENAK dan permintaan
media gathering dari klien?

I

:

Bedanya sih konsep acaranya mungkin ya. Klao ENAK lebih ke
edukasi menyebarkan informasi dan membangun hubungan
kan ya. Kalo klien biasanya pasti minta berhubngan dengan
kliennya gitu. Lalu tujuannya juga selain untuk membangun
hubungan tetapi biasanya ya pasti publikasi. Bahkan publikasi
itu penting banget buat suatu klien.

P

:

Apa saja yang perlu disiapkan dalam proses pelaksanaan
media relations SKPR Asia?

I

:

Sponsor sih itu pertama banget. Trus media list, press release..
ehmm… Apa ya… mantapin sama koordinasi sama sponsor
sih.

P

:

Lalu tema media relations SKPR Asia seperti apa ci?

I

:

Itu balik lagi ke sponsor kita siapa, tema jadinya apa. biasanya
kita cari ide-ide unik gitu yang berbeda setiap media gathering.
Tapi mostly kita pasti santai dan fun sih. Kayak nanti kita mau
Yoga Class sama Wine Testing kan unik gitu.

P

:

Apa message yang ingin diberikan dari SKPR Asia?

I

:

Kayak tadi sih, lebih ke SKPR Asia itu acara media gatheringnya asik trus ga pas ada maunya yang artinya kita ga menuntut
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publikasi serta mengedukasi. Lalu saat mereka inget ENAK,
mereka inget itu SKPR Asia.

P

:

Bagaimana proses persiapan dan perencanaan media
gathering ENAK?

I

:

Tahapannya biasa di SKPR Asia itu advisor kita terbuka banget
orangnya. Jadi semua orang boleh sampaiin pendapatnya. Lalu
kita brainstorm bareng cocoknya yang mana. Medianya gimana
gitu. Lalu kita tanya ke media juga, pendapatnya gimana gitu.
Iya bener ini risetnya gitu. Kita tanya ke media lebih cocok yang
mana kira2 enaknya kapan? Lalu kita cari potential klien kita
gitu baru kita mulai deh.

P

:

Bagaimana proses atau tahapan perencanaan media
gathering Bounce Street Asia?

I

:

Itu sih waktu itu kita ngumpulin ide trus Mas Rizky yang
menghubungi Bounce Street Asia gitu. Dari situ sih karena
Bounce Street Asia tempat olah raga fun gitu kita jadi lebih ke
games dan ngajarin mereka untuk olah raga yang fun gitu.

P

:

Kalau PAC, bagaimana prosesnya ci?

I

:

Kalo PAC sih awalnya dia pitching untuk hal lain sama dia kalo
ga salah sosmed, lalu akhirnya kita bahas-bahas ENAK dan
mereka tertarik trus mau join gitu. Ya uda deh kita ngadain
make up class. Trainer sama alat make up disponsorin sama
mereka semua.

P

:

Bagaimana SKPR Asia melakukan evaluasi setelah media
relations berlangsung?

I

:

Biasanya kita tanya media sih feedback mereka gimana, lalu
enaknya acara selanjutnya gimana gitu. Biasanya kita sering
tanya mereka ide-ide baru gitu buat masukan.

P

:

Apa harapan dari SKPR Asia ke media yang datang ke
ENAK?
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I

:

Harapan dari SKPR Asia ke media supaya mereka lebih
responsive dan lebih objective aja..

P

:

Apa keuntungan buat partner yang digandeng SKPR Asia
di ENAK?

I

:

Biasanya kalo mereka jadi sponsorship, biasanya mereka
belum tentu punya hubungan baik dengan media. Lalu enak
bisa jadi touch base mereka buat kenalan dengan media. Kalo
buat yang sudah pernah hubungan dengan media sih ini tetap
menguntungkan ya karena mereka bisa punya relationship dan
hubungannya pasti lebih baik dengan media. Apalagi kita ga
charge mereka buat media gathering which is media gathering
ini quite expensive. Mereka kan cuman keluar modal buat
venue, makan mungkin, atau souvenir kalo mereka mau.

P

:

Apa keuntungan untuk jurnalis?

I

:

Informative dan edukatif.

P

:

Apakahkah ada kendala dalam melaksanakan media
gathering SKPR Asia?

I

:

Beberapa sih mungkin misalnya buat cari partner atau sponsor
gitu biasanya kita cari beberapa option.

P

:

Apakah media relations SKPR Asia
membangun hubungan dengan media?

I

:

Berhasil dong. Mostly yang uda pernah dateng, kita undang lagi
biasanya mereka akan dating lagi. Lalu kalo ada klien misalnya
press con gitu biasanya mereka akan dateng lagi. Karena kita
uda pernah touch base sama mereka.

P

:

Berarti mereka akan dateng ke acara SKPR Asia lainnya
gitu?

I

:

Iya dong, biasanya sih gitu. Buat acara klien-klien gitu biasanya
mereka lebih mudah datang.
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P

:

Apakah SKPR Asia sudah mengambil hasil
keuntungan dari media relations sebelumnya?

I

:

Iya sih itu balik ke yang tadi lagi. Nah kalo misalnya ada klien
gitu kita butuh bantuan ke mereka itu biasanya merkea bisa
dateng gitu. Lalu kalau pun mereka ngga dateng, mereka
biasanya cari pengganti atau spread info ke temen-temennya
gitu. Lebih gampang lah kalo dimintai bantuan lalu mereka juga
ngga perhitungan ke kita.

P

:

Bagaimana strategi SKPR Asia untuk menjalin hubungan
dengan jurnalis?

I

:

Sama aja kayak kita mau menjaga hubungan dengan teman
atau sahabat. Janga pas ada maunya diang kita baik, tetep ajak
mereka ngobrol. Dan kalo ngobrol jangan terlalu cheesy banget
kayak basa basi. Nah anggep aja merkea temen kita aja.

P

:

Apakah media relations SKPR Asia harus dilaksanakan
secara terus meneurs?

I

:

Iya itu harus banget sih harus sustainable. Itu sama
anggepnnya kayak company itu CSR, kalo CSR kan harus
sustain. Nah kalo agensi PR harus juga sustain mengenai
media relations gitu jangan lubang-lubang trus nggak jelas itu
kan anggepannya media juga bingung ini PR agensi apa sih
kok kadang ada kadang ngga. Kita muanya sampe media
notice. Oh ENAK ini punya SKPR Asia, media gathering yang
mengedukasi itu ya SKPR Asia. Branding juga sih sebenernya.
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TAMBAHAN
Nama Informan

: Francisca Widjaja (PR Executive SKPR Asia)

Waktu Wawancara

: 7 Febuari 2017, pukul 08.00

Via

: Whatsapp

P

:

Segment media SKPR Asia itu apa ci?

I

:

Sama aja sih, media tradisional juga iya, media online juga iya.
Tapi sekarang sih sepertinya yang lebih dominan online. Kalo
medianya mau apa biasanya tergantung tema dari acara dan
dicocokkan oleh masing-masing acara.

P

:

Untuk klien yg bagaimana ci?

I

:

Biasanya lifestyle ya, tugasnya mencakup launching sama
biasa juga press release distribution.

P

:

Strategi-strategi media relations yang digunakan apa ci di era
digital ini apa? Yang paling mendekati apa?

I

:

Sama aja sih sebenernya, bikin media gathering, personal
lunch or dinner bareng gitu biar hubungan dengan media
terbangun.

P

:

Apakah ada perbedaan strategi pendekatan media relations
antara media baru dan tradisional?

I

:

Sama persis sih…

P

:

Apakah proses mendekati media masih sama?

I

:

Mungkin kalau sekarang, kita kalo uda ada kenalan sama
journalist kita bisa langsung kontak ke journalist-nya langsung.
Kalau engga baru lewat redaksi. Kalau medianya masih
tradisional banget, kita biasanya dua-duanya.

P

:

Apakah yang berubah dengan adanya media baru?

I

:

Berita di online lebih cepat menyebar dan kadang
kredibiltasnya bisa turun. Sekarang untuk mendapatkan berita
online uda ga perlu susah-susah sekali.

P

:

Apakah media tradisional akan ditinggalkan dgn adanya media
sosial?
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I

:

Untuk saat ini sepertinya tidak, since tradisional media masih
dibaca beberapa orang yang lebih prefer tradisional dan
beberapa dari mereka menganggap tradisional media itu lebih
credible.

P

:

Dengan adanya media online tersebut, kredibiltas yang
menurut dari segi apa?

I

:

Sekarang banyak media online yang ngga jelas, sering
menuliskan berita yang ga bener. Trus banyak HOAX juga.

P

:

Trus bagaimana pendapat cici mengenai keobjektifitasan media
dan agenda setting media?

I

:

Menurutku kalo 100% media objektif itu ga mungkin yak arena
kan setiap jurnalis punya pandangan berbeda-beda. Kan kita
sebagai PR harus mengusahakan supaya seobjektif mungkin,
at least para jurnalis nggak mempunyai persepsi jelek kepada
kita atau klien.

P

:

Kalau dengan agenda setting ci? Apakah media sekarang tidak
objektif?

I

:

Kalau sekarang kan memang ada agenda-agenda media, entah
itu karena urusan politik dan sebagainya. Contohnya kayak
RCTI dan TV One pas pemilihan presiden itu. Bagaimana
voting di kedua media tersebut bisa berbeda sendiri. Itu kan
agenda setting juga, gimana urusan politik ikut campur ke
urusan media yang seharusnya ga boleh.
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TRANSKRIP WAWANCARA
INFORMAN V
Nama Informan

: Syandra Kwan (founder and advisor SKPR Asia)

Waktu Wawancara

: 6 Desember 2016 pukul 13:15 – 13:30

Keterangan

: Informan merupakan founder dari SKPR Asia dan
merupakan founder dari ENAK.

P

:

Apa yang melatarbelakangi adanya media relations SKPR
Asia?

I

:

Yang melatarbelakangi… Ee… Karena kita PR agency. And
one of our target audience is media. And in order to have a
good relationship with media and to maintain this relationship,
we need to know them, right? Ehmm.. but because we don’t
know them personally so we introduce ourselves and get to
know them through fun activities. We can interact with them,
learn together with them. That’s ENAK. And we want to get to
know new media. Waktu itu mulai muncul media-media online
juga kan…

P

:

Bagaimana awal mula pembentukan ENAK?

I

:

ENAK itu sudah ada sejak tahun 2012. So that time, I though
that we have to build and maintain a good relationship with
media because media is part of PR tools. And we, me and
some of PR executives and PR junior at that time, think that we
should make some fun event with educational purpose to
update the media and to get to know them personally. That’s
ENAK. Terlebih lagi, dengan adanya media-media baru, online,
digital juga yang harus di manage dan harus mulai dikenal oleh
PR. Actually, ENAK is a project for our PR junior at that time.
Karena gini, ENAK itu ga ribet, bukan seperti acara klien ya.
Jadi prosesnya lebih sederhana and no pressure at all. We
made it for fun with a good cause. Manfaat ENAK itu ada
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banyak. Untuk internal dia itu untuk exercise buat PR junior
kita. Di external, ENAK bisa buat update database media, kenal
sama media, mendekati media juga, melihat tren media,
mengenal media baru maksudnya online kayak detik.com
kompas.com dan sebagainya.

P

:

Apakah ada perbedaan antara media relations dengan
media biasa dengan media relations dengan media online
atau digital?

I

:

I think it’s basically the same. Actually, we as a PR should
manage both, either it’s traditional media or new media like
kompas.com. So, we should do the media relations for both.
Keduanya itu penting bagi PR dan klien-kliennya.

P

:

Kenapa bentuk media relations yang digunakan SKPR Asia
adalah media gathering?

I

:

Eee… well, yes I think gathering with education purpose. Not a
company gathering. Not only “hi”. But with educational purpose,
because when they go back they learn something new. Maybe
they get a skill, connection… like that. Karena gathering lebih
besar. Kalau kita buat terlalu kecil buat apa? kalau only 1 or 2
people? That’s why we choose gathering rather than any other
media relations types.

P

:

Kalau dari sisi media, apakah ada perubahan Bu?

I

:

Pasti. The sad part is for the past two years itu change-nya itu
kayak ribuan percent is like two years ago I still remember, I
can still read magazine. We still feel really happy if we are in a
very nice magazine, but right now I don’t really need to be in the
magazine, or my client’s products, they don’t really need In the
magazine. So long it touch the target audience, which the target
audience are mostly mobilely online, they are very mobile. So
long my clients products information in the website or online
news, I will be more that happy. We can see actually the print
are not as much popular than before but they’re still there. I
think they wont die, but they just lost their popularity for now.
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that’s the saddest part also. So yes, of course. Huge difference
and we have to follow the change.

P

:

Apakah harapan ibu dengan adanya media gathering?

I

:

Yang pasti gini, through this media relations we can update the
information of the media behavior and media movement.
Because a lot of them they actually quit their job as journalists
and move to the corporate and some of them actually you know
start something different. So I think trough ENAK we actually
can be the pioneer who can monitor these changes. Because
when we invite, we invite them by providing eduation to them.
So its not forcefully asking for information. Its part of the
maintanace. Saat kita bertemu kita jadi lebih dekat lebih kenal
dibandingkan kita ga ketemu kan?

P

:

Apakah media gathering SKPR Asia harus dilakukan terus
menerus? Apakah ada perbedaan dan pengaruhnya?

I

:

I guess if you want to do once a year, again, you can not keep
track the data or media movement. I think by having it monthly
basis, it is really a lot of hard work for us because we have to
look sponsors or partners or something like that. But I think it
worth the effort because what is the point of keep entertaining
this media or buying them things when every other agencies
already doing it right? But if you give them something
difference, in monthly basis, just like wine tasting or yoga
lessons? I think they get something back, so that’s why mothly
basis is crucial. And of course for them, they will remember us.

P

:

Apakah SKPR Asia memiliki pangsa media untuk ENAK?

I

:

Bebas sihhh. However we try to… so for the example like yoga,
we will invite the lifestyles media, but of course we will invite the
business media, like politics, criminals, or some stressful job.
Because we do not expect the media to cover this event. That’s
why, I would prefer the media from non lifestyle to attend rather
the lifestyle. Because the lifestyle media they already get
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invitation from a lot of yoga classes, but those who are not in
the lifestyle media, like business politics finance economics, ya
I would like them to come and try the yoga. So it’s like the
difference and new things. Jadi balik lagi ini bukan press con
atau media gathering sembarang kayak minta free publikasi.
Karena tolak ukur kita bukan free publikasi. Kita ga memaksa
mereka kok.

P

:

Apakah media gathering SKPR Asia ini berhasil untuk
menjalin hubungan dengan para media?

I

:

Yang pasti selain menjaga hubungan, kita juga dapet
information yang banyak. And of course we also learn from
each other not only professionally but personally. Mereka lebih
deket juga sama kita and you know we can help each other.
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LAMPIRAN III
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Berikut merupakan dokumentasi dari acara E.N.A.K. with PAC – Make
up Class
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Berikut merupakan dokumentasi dari acara E.N.A.K. Bounce Street
Asia
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PRESS RELEASE
UNTUK SEGERA DISIARKAN
Jakarta, 24 August 2016, Tepat pada hari ini, SKPR Asia, mengadakan
media gathering ENAK bersama dengan PAC. Acara ini mengundang
para kawan media untuk bersama-sama having fun belajar make up.
Acara ini berlangsung di gedung Puspita Martha Tilaar International
School, Jakarta Pusat. Acara yang berlangsung selama 4 jam ini dimulai
dari pembagian make up kit, tutoring and make up session, sesi tanya
jawab seputar make up, make up challenge, dan berakhir di sesi foto
bersama serta pemberian hadiah bagi para pemenang make up
challenge.
Make up session ini dipandu oleh Davina, seorang lulusan dari Martha
Tilaar School, yang memang sudah berkecipung di dunia make up selama
7 tahun lamanya. Davina sendiri memberika beberapa tips and trick
menarik seputar make up yang dapat diaplikasikan untuk kebutuhan
sehari-hari wanita, terutama wanita yang memiliki jam terbang kerja yang
tinggi.
Kesehatan kulit bagi wanita merupakan hal yang perlu dijaga. Banyak
orang yang tidak menyadari seberapa pentingnya perawatan kulit bagi
manusia, terutama wanita. Kulit manusia rentan untuk mengalami penyakit
sehingga penggunaan sunblock sebenarnya sangatlah penting. Pada
masa sekarang ini penggunaan sunblock seharusnya sudah menjadi hal
yang paling penting dalam rutinitas Minasan karena pengaruh sinar
ultraviolet yang buruk pada kulit. Namun, seringkali hal tersebut dianggap
remeh karena banyaknya anggapan yang beredar mengenai seberapa
penting penggunaan sunblock. Sunblock merupakan hal yang wajib
dipakai untuk pencegahan dari penyakit-penyakit kulit.

Dalam pembagian tips and trick make up tutorial, Davina menyatakan
bahwa, “Make up itu sebenarnya tidak perlu repot dan mahal. Kita harus
dapat memahami bagaimana wajah kita, dari kebutuhannya wajah dan
kelebihan yang bisa ditonjolkan. Sebenarnya teknik itu tidak harus jagojago sekali. Make up juga tidak harus memakan waktu berjam-jam, 15
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menit saja sudah cukup untuk natural look sehari-hari yang menyehatkan
dan memenuhi kebutuhan kulit.”
Seputar E.N.A.K.
Media gathering SKPR Asia ini sudah berlangsung sejak 2012 dan
menjadi acara bulanan dari SKPR Asia yang bertujuan untuk mempererat
jalinan hubungan antara para kawan media di Indonesia dengan SKPR
Asia sendiri. Acara ini merupakan singkatan dari epic, nimbrung, asyik,
kumpul.
Tema acara ENAK ini selalu berganti dari tahun ke tahu, mulai dari
bermain golf, trampoline, games, bahkan sosialiasasi P3K. Berbeda dari
acara ENAK bulan-bulan sebelumnya, kali ini SKPR Asia menggandeng
PAC sebagai sponsor dari acara ini. Di mana dalam acara ini, SKPR Asia
ingin sharing mengenai make up dan tips-tips untuk mempercantik diri
kepada kawan media sehingga dibalik jam terbang para kawan media
yang sangat padat, mereka masih dapat belajar untuk mempercantik diri.
Syandra Kwan sempat memberikan sambutan, “Acara ENAK ini bukan
hanya untuk mempererat hubugan baik antara SKPR dengan media,
tetapi juga untuk memberikan ilmu baru dan value bagi para kawan media
yang datang sehingga apa yang didapatkan para media di sini dapat
berguna dan dapat digunakan di kehidupan sehari-hari juga.”
PAC – Professional Make Up
PAC sendiri merupakan produk professional make up asal Indonesia yang
memiliki kualitas internasional. PAC merupakan bagian dari Martha
TIlaar. Produk dari PAC identik dengan produk-produk yang digunakan
oleh professional artist. Akan tetapi, produk PAC ini juga dapat digunakan
untuk kebutuhan kecantikan sehari-hari wanita Indonesia.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:
RIzky Rais
Media Relations Officer
081238657274
Rizky@skpr.asia
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LAURENSIA
PUBLIC RELATIONS OFFICER
Phone : 0812-3865-7274
Email : laurensia.ert@gmail.com
Line ID : laurensiaert

PERSONAL DETAIL
FULL NAME
DATE OF BIRTH
HOMETOWN
CURRENT LIVING
MAJOR
GPA

: LAURENSIA
: SURABAYA, NOVEMBER 19TH 1994
: PROBOLINGGO, EAST JAVA
: GADING SERPONG, TANGERANG
: PUBLIC RELATIONS
: 3.68

FORMAL EDUCATIONS
2013 – present : Public Relations at Multimedia Nusantara University
2010 – 2013 : SMAK St. Albertus, Malang
2007 – 2010 : SMP Katolik Mater Dei, Probolinggo
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ORGANIZATION AND COMMITTEE EXPERIENCES
•
•

•

•

•
•
•
•
•

•
•

OSIS SMAK ST. ALBERTUS 2011-2013, Hubungan Masyarakat Divison.
RENCANG (SOCIAL ORGANIZATION at UMN) FOR 10 MONTHS.
Participated in some events such as Donor Darah, Rencang Night, Bus
Sekolah, Social Work, etc.
COMMUNICATION FESTIVAL 2014, Sponsorship Divison.
I got Rp. 10.000.000 sponsor from Big Cola and Rp. 7.000.000 sponsor
from Simpati.
CSR FOR INTERNAL RELATIONS AT UMN (HARMONI) 2014, Coordinator
for Program Divison.
Made a campaign (to rise awareness) about internal workers at UMN.
MISS UMN 2015, Coordinator Sponsorship and Bazaar Division.
I got Rp. 10.000.000 sponsor from Waxhaus and 3 tenants.
PRIDE 2015, Program Division (Workshop and Seminar).
Made a workshop for Senior High School student.
EVENT MANAGEMENT BIKE FOR HOPE EVENT 2015, Coordinator for
Security Divison.
FIKOM FARAWAY 2015, Security Divison.
ULTIGRAPH 2016, Coordinator for Sponsorship Divison.
I responsible to achieved Rp. 40.000.000 sponsor (cash) for our team. For
myself, I got Rp. 10.000.000 sponsor from Paperina, Rp. 5.000.000 from
PT. Tekno Logika Utama, and Rp. 26.000.000 from Big Cola (products).
ART FOR CHARITY 2016, Ticketing Division.
UMN FUTSAL CHAMPIONSHIP, Coordinator for Consumption and
Funding Division.

SEMINARS, TRAINING, AND COURSES
•
•
•
•
•
•
•
•

2011-2012 at English First.
Personal Branding Competition at Multimedia Nusantara University
Seminar Career : Personal Branding
Participant in PRIDE Competition (IMC Planning)
Teamwork and Leadership Training at Multimedia Nusantara University
Career and Character Training at Multimedia Nusantara University
Workshop SCTV Goes To Campus “ Konvergensi Media Menuju Era Digital”
Collaboration Seminar CDC UMN & Skystar Ventures
Seminar 1 : “Bangkitkan Semangat Technopreneur with Tech in Asia”
Seminar 2 : “Yuk Jadi Technopreneur Saat Kuliah”
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PROFESSIONAL SKILL
MICROSOFT
GRAPHIC
APPLE
LANGUAGE

Word, Power Point, Excel
Photoshop CS6, Indesign CS6
MacOSX
English

HOBBIES
READING
WATCHING
TRAVELLING
INTEREST

Romance Novel, Culture Books, Psychological Books
All Genre of Movies or TV Series
Civil Rights and Social Action, Human Rights, Woman Rights,
Politics, Technology, and Cultures.

ACHIEVEMENT
In 2012, 4th place on Juara Umum SMA St. Albertus Malang.
In 2013, 5th place on Juara Umum SMA St. Albertus Malang and got scholarship for
enrolment fee at UMN (80% discount).

PERSONAL SKILL
•
•
•
•
•
•

Hungry for new experience and like to challenge myself.
A fast learner.
Initiative.
Responsible.
Hard working.
I can work over-time.

OBJECTIVE
For now, I want to apply my 3 years of lesson into practice in a professional
environment. At the same time, I want to challenge myself to learn something new
and see how the corporate works. I also want to gain experiences and improve my
skills. For my long terms objective, I want to works in many different fields like
hospitality, travel and tourism, politics, non-governmental organization and make
use of my communication skills.

Sincerely yours,
Laurensia
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