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MOTTO 
 
 
 
 
 

Maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan 

jika kamu tidak mengetahui (Qs. An Nahl : 43) 

 

 

Tidak ada istilah gagal, yang ada adalah belajar, kalau tidak mendapat 

pelajaran dari kegagalan. Itulah kegagalan yang sesungguhnya  

(Tung Desem Waringin) 

 

 

There is a will, there is a way….. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ilmu dan teknologi yang pesat saat ini, sangat 

mempengaruhi kemajuan bisnis perusahaan di segala bidang, sehingga 

menimbulkan persaingan antar perusahaan. Mengkomunikasikan produk dan 

layanan, kepentingan, kebijakan perusahaan, serta menciptakan image produk 

ataupun image perusahaan pada khalayak sangat diperlukan bagi sebuah 

perusahaan. 

Masalah penting yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan saat ini 

adalah masalah hubungan (relationship), baik masalah dengan pihak luar 

maupun permasalahan yang terjadi di dalam perusahaan itu sendiri. Di saat 

arus globalisasi yang tidak terbendung lagi, perusahaan harus bisa 

menyesuaikan diri. Dan masalah hubungan menjadi hal yang sangat penting. 

Permasalahannya berkisar pada pertanyaan bagaimana membangun dan 

mengembangkan hubungan baik antara perusahaan dengan publik demi 

tercapainya tujuan perusahaan. Sama seperti makhluk sosial, perusahaan 

apapun pastilah mempunyai sifat ketergantungan. Ketergantungan antar 

individu dengan perusahaan dan pemerintah serta organisasi-organisasi sosial 

telah menciptakan kebutuhan akan filsafat dan fungsi baru yang dalam istilah 

manajemen disebut hubungan masyarakat atau Public Relations. 
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Public Relations merupakan fungsi manajemen yang membantu 

menciptakan dan saling memelihara alur komunikasi, pengertian, dukungan, 

serta kerjasama suatu organisasi/ perusahaan dengan publiknya dan ikut 

terlibat dalam menangani masalah-masalah atau isu-isu manajemen.1 

Dahulu Public Relations (PR) atau humas sering dihubungkan dengan 

urusan pers, media, iklan, maupun bertemu dengan klien untuk mengambil 

hati saja. Namun seiring dengan kemajuan di bidang komunikasi, profesi PR 

telah semakin disadari bahwa PR tidak hanya berhubungan dengan media 

ataupun klien saja, melainkan jauh lebih luas dan kompleks. Public Relations 

mengurusi segala macam bentuk komunikasi yang terdapat dalam organisasi, 

baik organisasi yang bersifat komersil atau non-komersil. Bentuk komunikasi 

tersebut dapat berupa komunikasi internal maupun eksternal. 

Komunikasi internal merupakan komunikasi dengan pihak atau publik 

internal yaitu publik yang berada di dalam organisasi/ perusahaan seperti 

karyawan, manager, supervisor, direksi, dan pemegang saham. Sedangkan 

komunikasi eksternal merupakan komunikasi dengan pihak atau publik 

eksternal yang tidak berkaitan langsung dengan perusahaan namun juga sangat 

mempengaruhi perkembangan perusahaan. Publik eksternal seperti kalangan 

pers, masyarakat, pemerintah, pelanggan, komunitas, dan lain-lain. Dalam 

komunikasi eksternal diharapkan tumbuh opini publik yang positif ataupun 

citra yang baik dari perusahaan sehingga akhirnya timbul kepercayaan dan 

loyalitas pelanggan. Begitu juga dengan komunikasi internal diharapkan 
                                                 
1 Soleh Soemirat & Elvinaro Ardianto. Dasar-Dasar Public Relations, Bandung, Remaja 
Rosdakarya PT, 2005, hal.13 
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terjalin hubungan yang baik anatra pemegang saham dan karyawan, hal ini 

dapat terlihat ketika komunikasi ini berjalan dua arah secara vertikal. Saling 

pengertian kedua belah pihak menimbulkan situasi harmonis dalam bekerja 

serta menumbuhkan sikap saling memiliki terhadap perusahaan dan akhirnya 

akan menjadi cambuk untuk bekerja dengan baik. 

Dalam melakukan komunikasi seorang Public Relations dapat 

menggunakan berbagai media yang telah dikenal dewasa ini di kalangan 

masyarakat. Dalam komunikasi internal, media yang dapat digunakan 

misalnya jurnal internal seperti majalah atau newsletter, presentasi video/ 

slide, obrolan langsung, kotak saran, dan lain-lain. Jika salah satu media 

tersebut digunakan secara efektif maka dapat menjadi sebuah alat yang sangat 

baik sebagai jembatan penghubung antar karyawan dengan para pemegang 

keputusan. Dalam komunikasi eksternal juga terdapat berbagai media yang 

dapat digunakan seperti advertorial, press release, surat pembaca, company 

profile dalam bentuk tulisan maupun audio visual, dan lain-lain. 

Didasarkan atas uraian mengenai sebagian kecil dari fungsi Public 

Relations diatas penulis mengangkat salah satu klien yaitu PT. Telkom Divre 

IV Jateng-DIY yang merupakan salah satu perusahaan besar dibidang  

telekomunikasi dan pelayanan jasa komunikasi di Indonesia dengan jumlah 

pegawai yang cukup banyak, sehingga dibutuhkan komunikasi internal 

maupun eksternal perusahaan.. Melalui media yang ada penulis diberi 

tanggung jawab  untuk mengelola media komunikasi tersebut. Melalui 

tanggung jawab yang diberikan penulis diharapkan mampu dalam 
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menganalisis dan mempelajari fungsi internal maupun eksternal perusahaan 

dalam kondisi lingkungan kerja yang nyata. 

B. Tujuan 

Adapun tujuan dari Kuliah Kerja Media dan juga penulisan Tugas 

Akhir ini adalah : 

· Tujuan Umum : 

1. Sebagai pengembangan dan aplikasi ilmu pengetahuan yang didapat 

penulis selama mengikuti bangku perkuliahan di Universitas  Sebelas 

Maret Solo. 

2. Agar mampu melihat gambaran nyata & kompetisi dalam dunia kerja. 

3. Agar dapat memiliki kecakapan dan keterampilan bekerja sehingga 

pada akhirnya menjadi bekal sebelum terjun ke dalam dunia kerja. 

4. Untuk menjalin relasi dengan perusahaan terkait sehingga dapat juga 

sebagai jalan untuk terjun langsung dalam dunia kerja. 

5. Untuk memenuhi syarat kelulusan DIII Public Relations Fakultas Ilmu 

Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Solo. 

· Tujuan Khusus : 

1. Untuk lebih mengetahui dan merasakan fungsi Public Relations dalam 

dunia kerja baik secara langsung maupun tidak langsung, khususnya 

dalam peran komunikasi internal dan eksternal. 

2. Mengetahui  kegiatan yang dilakukan  oleh Public Relations PT 

Telkom Divre IV Jateng & DIY. 
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3. Mempelajari cara kerja PR dalam menghadapi orang-orang dari 

berbagai media yang membutuhkan informasi berkenaan dengan 

perusahaan. 

4. Mengetahui berbagai kegiatan yang dilakukan PR PT Telkom untuk 

meningkatkan kinerja karyawan demi kemajuan perusahaan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Definisi Public Relations 

Public Relations atau PR merupakan sesuatu yang saat ini cukup 

diminati oleh berbagai organisasi,  baik organisasi komersil maupun non- 

komersil. Hal ini disebabkan oleh peran Public Relations yang cukup luas 

dalam menentukan kemajuan suatu organisasi dalam mengembangkan suatu 

hubungan atau relasi dan citra positif terhadap publik internal maupun 

eksternal. Namun porsi yang diberikan masih cukup rendah belum mencapai 

pada manajemen puncak yang dapat mempengaruhi sebuah keputusan. Public 

Relations hanya dianggap sebagai penghubung antara pihak organisasi dengan 

pihak eksternal seperti media massa. Namun semakin berkembangnya dunia 

usaha dan pengertian Public Relations yang semakin disadari , peran Public 

Relations di Indonesia perlahan menyerupai peran Public Relations di negara-

negara maju. 

Untuk lebih mengenal tentang Public Relations definisi-definisi dari 

para ahli Public Relation di bawah ini dapat dijadikan sebagai acuannya :  

1. Definisi Public Relations menurut J.C. Seidel, direktur PR, Division 
Of Housing, State New York berbunyi : PR adalah proses yang 
kontinyu dari usaha-usaha manajemen untuk memperoleh goodwill 
(kemauan baik) dan pengertian dari pelanggan, pegawai dan publik 
yang lebih luas. Ke dalam mengadakan analisis dan perbaikan diri 
sendiri, sedangkan keluar memberikan pernyataan-pernyataan2 

 

                                                 
2 Soleh Soemirat & Elvinaro Ardianto. Dasar-Dasar Public Relations, Bandung, Remaja 
Rosdakarya PT, 2005, hal.12 
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2. W. Emerson  Reck, Direktur PR Universitas Colgate berbunyi : Public 
Relations adalah lanjutan dari proses pembuatan kebijaksanaan, 
pelayanan dan tindakan bagi kepentingan terbaik dari suatu individu 
atau kelompok agar individu atau lembaga tersebut memperoleh 
kepercayaan dan goodwill (kemauan baik) dari publik. Serta 
pembuatan kebijaksanaan, pelayana dan tindakan untuk menjamin 
adanya pengertian dan penghargaan yang menyeluruh.3 

 
3. International Public Relations Associations (IPRA) mendefinisikan PR 

adalah fungsi manajemen dari ciri yang terencana dan bekelanjutan 
melalui organisasi dan lembaga swasta atau publik (umum) untuk 
memperoleh pengertian, simpati dan dukungan dari mereka yang 
terkait atau mungkin ada hubungannya dengan penelitian opini publik 
diantara mereka.2 

 
4. Cutlip, Center & Brown menyebutkan Public Relations is the 

distinctive management function with help established and mutual 
lines of communications, understanding, acceptance and cooperation 
between on organization and its public ( PR adalah fungsi manajemen 
secara khusus yang mendukung terbentuknya saling pengertian dalam 
komunikasi, pemahaman, penerimaan dan kerja sama antara organisasi 
dengan berbagai publiknya, (Cutlip,Center & Brown, 2000:4).3 

 
 
5. Pernyataan Meksiko (The Statement Of Mexico) definisi tersebut 

berbunyi : ”Praktik Public Relations adalah seni dan ilmu pengetahuan 
sosial yang dapat dipergunakan untuk menganalisa kecenderungan, 
memprediksi konsekuensi-konsekuensinya, menasihati para pemimpin 
organisasi, dan melaksanakan program yang terencana mengenai 
kegiatan-kegiatan yang yang melayani, baik untuk kepentingan publik 
atau umum.”4 

 
6. Definisi menurut penulis, PR merupakan semua proses komunikasi 

yang ada di dalam suatu organisasi/ perusahaan demi tercapainya 

saling pengertian serta suasana kerja yang harmonis dengan bawahan 

serta dengan menciptakan komunikasi dua arah yang timbal balik 

                                                 
3 Soleh Soemirat & Elvinaro Ardianto, Ibid 
2 Soleh Soemirat & Elvinaro Ardianto. Dasar-Dasar Public Relations, Bandung, Remaja 
Rosdakarya PT, 2005,hal 14 
3 Soleh Soemirat & Elvinaro Ardianto, Ibid 
4 Rosady Ruslan, Manajemen Public Relations & Media Komunikasi, edisi revisi, Jakarta, Raja 
Grafindo Persada PT, 2006, hal.17 
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antara atasan dan bawahan serta pihak ketiga demi sebuah citra positif 

yang berpengaruh pada tujuan organisasi/ perusahaan. 

Meski banyak literatur yang telah diterbitkan dengan mengetengahkan 

definisinya dengan pendekatan disiplin ilmu yang berbeda dalam penekanan 

unsur-unsur pokoknya dalam setiap definisi Public Relations, namun 

sebenarnya mempunyai  kesamaan dalam unsur-unsur utamanya yang 

menyangkut :4 

1. Fungsi manajemen melekat yang menggunakan penelitian dan 
perencanaan yang mengikuti standar-standar etis. 

2. Suatu proses yang mencakup hubungan timbal balik antara organisasi 
dan publiknya. 

3. Analisis dan evaluasi melalui penelitian lapangan terhadap sikap, opini 
dan kecenderungan sosial, serta mengkomunikasikannya kepada pihak 
manajemen/pimpinan. 

4. Konseling manajemen untuk dapat memastikan kebijaksanaan dan tata 
cara kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara sosial dalam 
konteks demi kepentingan bersama bagi kedua belah pihak. 

5. Pelaksanaan program aktivitas yang di dalamnya terdapat perencanaan, 
pengkomunikasian, dan pengevaluasian. 

6. Perencanaan dengan itikad yang baik, saling pengertian, dan 
penerimaan dari pihak publiknya (internal dan Eksternal) sebagai hasil 
akhir dari aktivitas public relations/humas. 

 
B. Fungsi Public Relations 

Mengenai konsep fungsional public relations, Cutlip & Centre, and 

Canfield dalam  bukunya, Effective Public Relations menjelaskan fungsi 

Public Relations dapat dirumuskan sebagai berikut :2  

1. To Facilitate and insurance and inflow of representative opinions 
from an orginazation’s several publics so that its policies and 
operations may be kept compatible with the diverse needs and views of 
these publics; (memudahkan dan menjamin arus opini yang bersifat 

                                                 
4 Rosadi Ruslan, Ibid 
2 Onong Uchajana Effendi, Hubungan Masyarakat Suatu Studi Komunikologis, Bandung, Remadja 
Karya CV, 1991, hal. 43-46 
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mewakili dari publik-publik suatu organisasi, sehingga kebijaksanaan 
beserta operasionalisasi organisasi dapat dipelihara keserasiannya 
dengan ragam kebutuhan dan pandangan kebutuhan publik-publik 
tersebut) 

 
2. To counsul management on ways and means shaping an 

organization’s policies and operations to gain maximum public 
accepted (menasihati manajemen mengenai jalan dan cara menyusun 
kebijaksanaan dan operasionalisasi organisasi untuk dapat diterima 
secara maksimal oleh publik;) 

 
3. To device and implement programs that will gain wide and favorable 

interpretations of an organization’s policies and 
operations(merencanakan dan melaksanakan program-program yang 
dapat menimbulkan penafsiran yang menyenangkan terhadap 
kebijaksanaan dan operasional organisasi). 
 
Jika kita simak konsep fungsional public relations yang dikemukakan 

oleh Scoot M. dan allen Center diatas, dapat terlihat bahwa kedua pengarang 

itu menitikberatkan pada penciptaan dampak yang menyenangkan pada pihak 

public terhadap kebijakan dan operasionalisasinya oleh pimpinan organisasi. 

Pendekatan yang berbeda dengan Cutlip adalah Betrand R. Canfield 

dalam bukunya, Public Relations: Principles and Problems, mengemukakan 

fungsi public relations sebagai berikut :5 

1. Its should serve the public’s interest 
(mengabdi pada kepentingan umum) 

2. Maintain good communication 
(memelihara komunikasi yang baik) 

3. Stress good morals and manner 
(menitikberatkan moral dan perilaku yang baik) 
 
Yang pertama-tama ditegaskan oleh Canfield mengenai Public 

Relations itu adalah pengabdian kepada kepentingan umum. Yang dimaksud 

dengan umum disini adalah publik intern dan ekstern, yang hubungannya 

                                                 
5 Onong Uchajana Effendy, ibid 
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dengan mereka harus dibina sehingga menjadi harmonis. Ketika membela 

kepentingan umum, para Public Relations dapat saja memperjuangkannya 

kepada pihak manajer. Namun harus didasari dengan kekuatan argumentasi 

yang rasional dan dapat diterima oleh pihak manajer karena semua adalah 

usaha untuk mencapai tujuan perusahaan dengan bimbingan manajer. 

Fungsi kedua yang ditekankan adalah pemeliharaan komunikasi yang 

baik artinya yaitu hubungan komunikatif antara Public Relations dengan 

publik baik internal maupun eksternal, dan dengan manajer serta stafnya 

dilakukan secara timbal balik yang dilandasi empati sehingga menimbulkan 

rasa simpati. Ini mengandung arti bahwa  dalam melancarkan komunikasinya 

itu, yang secara struktural dan fungsional mewakili organisasinya, para Public 

Relations memandang siapa saja yang berhubungan dengannya sebagai insan 

yang patut dihargai dan dihormati. Sikap ini memanifestasikan dalam 

kegiatan komunikasi secara tatap muka, melalui telepon, dengan surat, atau 

dengan media komunikasi lainnya. 

Menitikkberatkan moral dan perilaku yang baik adalah fungsi public 

relations yang ketiga menurut Canfield. Ditekan-kannya moral dan perilaku 

ini karena Public Relations berhubungan dengan publik, menjadi citra 

organisasi. Jika para PR berlaku sopan dan santun dengan moral bernilai 

tinggi maka organisasi yang diwakilinya itu memperoleh pandangan yang 

positif dari publik, baik publik intern maupun ekstern. Sebaliknya, apabila 

perilaku tercela karena moral yang tak dapat dipertanggungjawabkan , maka 

pandangan negativ yang akan dialamatkan kepada organisasinya. 
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Ketiga fungsi PR yang dikemukakakan Betrand Canfield ini apabila 

dilaksanankan dengan baik menjadi sebuah alat yang baik untuk mendapatkan 

dukungan atas pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan. 

C. Peranan Public Relations 

Setelah mempelajari fungsi public relations maka selanjutnya ada 

baiknya mempelajari tentang peranan public relations, karena dengan 

mempelajari peranannya sedikit banyak akan membantu memahami funsi 

public relations secara mendalam. 

Menurut Dozier & Broom (1995) bahwa peranan public Relations 

dibagi empat kategori dalam organisasi, yaitu sebagai berikut : 6 

1. Penasehat Ahli (Expert prescriber) 
Sebagai praktisi ahli Public Relations yang berpengalaman dan 

memiliki kemampuan tinggi, dapat membantu untuk mencari solusi 
dalam menyelesaikan masalah hubungan dengan publiknya (public 
relationship) 

2. Fasilitator Komunikasi (Communication fasilitator) 
Dalam hal ini, praktisi PR bertindak sebagai komunikator atau 

mediator untuk mendengar apa yang diinginkan dan diharapkan oleh 
publiknya dari organisasi yang bersangkutan, sekaligus harus mampu 
menjelaskan kembali keinginan, kebijakan, dan harapan organisasi 
kepada pihak publiknya. Sehingga dengan komunikasi timbal balik  
tersebut yang dilaksanakan oleh PR bersangkutan dapat tercipta saling 
pengertian, mempercayai, menghargai, dan toleransi yang baik dari 
kedua belah pihak  

3. Fasilitator Proses Pemecahan Masalah (Problem solving process 
fasilitator) 

Peranan praktisi PR dalam hal proses pemecahan persoalan Public 
Relations ini, merupakan bagian tim manajemen untuk membentuk 
pimpinan organisasi baik penasihat (adviser) hingga mengambil 
tindakan eksekusi (keputusan) dalam mengatasi persoalan  atau krisis 
yang tengah dihadapi secara rasional dan professional. 

 
 

                                                 
6 Rosadi Ruslan, Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi, Edisi revisi, Jakarta, Raja 
Grafindo Persada PT, 2006, hal. 20-21. 
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4. Teknisi Komunikasi (Communication technician) 
Berbeda dengan tiga peranan praktisi PR professional sebelumnya 

yang terkait erat dengan fungsi dan peranan manajemen organisasi. 
Sedangkan dalam peranan Communication technician ini sebagai 
journalist in resident yang hanya menyediakan layanan teknis 
komunikasi dan sistem komunikasi dalam organisasi tergantung dari 
masing-masing bagian atau tingkatan, yaitu secara teknis komunikasi, 
baik arus maupun media komunikasi yang digunakan dari tingkat 
pimpinan dengan bawahan akan berbeda dengan bawahan ke tingkat 
atasan. Begitu juga arus dan media komunikasi antara satu level.s 

 
D. Kegiatan Public Relations 

Kegiatan public relations dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok 

sasaran kegiatan yaitu :7 

1. Hubungan dengan Publik Internal 
a.    Hubungan dengan karyawan 
b. Hubungan dengan pemegang saham 

2. Hubungan dengan Publik External 
a. Hubungan dengan pelanggan (Customer relations) 
b. Hubungan dengan khalayak sekitar (Community relations) 
c. Hubungan dengan pers (Press relations) 
d. Hubungan dengan pemerintah (Government relations) 
 
Kegiatan Public Relations diklasifikasikan menjadi dua kelompok 

sasaran atau khalayak utama yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda 

menurut dengan kegiatannya masing-masing serta mempunyai pengaruh yang 

berarti ketika suatu perusahaan didirikan, dijalankan, dan memproduksi suatu 

barang atau jasa. 

1. Hubungan dengan Publik Internal 
Yang termasuk public internal adalah para karyawan dan 

para pemegang saham. Dalam melaksanakan fungsi Public 

Relations, PRO (Public Relations Officer) harus senantiasa 

                                                 
7 Onong Uchajana Effendi, Hubungan Masyarakat Suatu Studi Komunikologis, Bandung, 
Remadja Karya CV, 1986, hal. 140 
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memelihara komunikasi yang baik dengan kelompok-kelompok 

tersebut. 

a. Hubungan dengan karyawan 

Sebagai PRO harus dapat berkomunikasi dengan baik dan 

secara langsung maupun tak langsung dengan para 

karyawannya. Ia harus senantiasa mengadakan kontak pribadi 

dengan semua karyawan yang terdapat dalam perusahaan atau 

organisasi, baik pekerja halus yang berpakaian bersih 

diruangan kantor yang serba bersih pula, maupun pekerja kasar. 

Hanya dengan demikian pengertian bersama dan dari 

kepercayaan mereka dapat dibawa dan dipelihara. Dengan 

senantiasa berkomunikasi dengan mereka yakni dengan 

mendatangi mereka dan bercakap-cakap dengan mereka akan 

dapat mengetahui  sikap, pendapat, kesulitan, keinginan, 

harapan, dan perasaanya sudah tentu antara karyawan yang satu 

dengan yang lainnya terdapat perbedaan, disebabkan memang 

beda dalam lingkungan hidupnya, pengalamanya, 

pendidikannya 

b.  Hubungan dengan pemegang saham 

Modal merupakan salah satu faktor terpenting bagi suatu 

perusahaan. Besar kecilnya modal, menentukan besar kecilnya 

suatu perusahaaan dan berpengaruh pula kepada usaha-usaha 

untuk mengembangkannya. Dalam hubungan dengan modal, 
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pemegang saham tidak dapat dikesampingkan dari pemikiran 

seorang manajer dalam usahanya membina dan memajukan 

perusahaan. Maka seorang PRO harus selalu menjaga 

hubungan baik dengan pemegang saham sehingga tercipta 

saling pengertian antara kedua belah pihak dengan 

mengembangkan publikasi/program komunikasi untuk investor. 

2. Hubungan Dengan Publik External 

Publik external yang menjadi sasaran Public Relations 

adalah pelanggan, khalayak sekitar atau komunitas sekitar, 

pemerintah, pers dan lain-lain kelompok diluar perusahaan. 

Dengan kelompok-kelompok tersebut harus senantiasa diadakan 

komunikasi dalam rangka memelihara dan membina hubungan 

dengan publik intern, karena mereka juga turut menentukan sukses 

tidaknya tujuan yang dicapai oleh suatu perusahaan baik secara 

langsung maupun tidak langsung. 

a. Hubungan Dengan Pelanggan (Customer Relations) 

Pelanggan merupakan ujung dari semua kegiatan 

perusahaan. Kegiatan produksi, quality control, hingga 

distribusi merupakan kegiatan perusahaan demi memperoleh 

pelanggan yang setia. Semakin banyak pelanggan menunjukkan 

bahwa perusahaaan tersebut diakui dan dipercaya. 

Karena itu para pelanggan tetap harus selalu “dipegang” 

jangan sampai pindah perhatiannya dan menjadi pelanggan 
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bagi perusahaan lain. Dalam menghadapi tantangan itu, PRO 

selain harus waspada, juga harus selalu terampil. Ia harus 

membiasakan diri tiap hari membaca surat kabar, 

mendengarkan radio dan menonton televis untuk mengetahui 

kalau ada propaganda dari perusahaan saingannya yang 

mungkin merebut publiknya. 

b. Hubungan dengan khalayak sekitar (Community relations) 

Yang dimaksud khalayak sekitar atau komunitas adalah 

orang-orang yang bertempat tinggal disekitar perusahaan. 

Komunikasi dengan mereka perlu senantiasa dilakukan, oleh 

karena mereka pada suatu waktu mungkin diperlukan. Pada 

pokoknya PRO sebaiknya selalu melakukan pendekatan untuk 

memperoleh dukungan dan membina hubungan baik antara  

perusahaan dengan komunitas. Berbagai cara dapat dilakukan 

seperti bantuan beasiswa, sembako, fasilitas umum dan yang 

lainnya baik yang bersifat jangka panjang maupun pendek. 

c. Hubungan dengan pemerintah (Government relations) 

Komunikasi dengan perusahaan-perusahaan dalam rangka 

membina goodwill dan hubungan harmonis, akan banyak 

memperlancar jalannya perusahaan. 

 

d. Hubungan dengan pers (Press relations) 
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Yang dimaksud pers disini adalah pers dalam arti luas, 

yaitu media massa. Hubungan baik yang terpelihara terus 

dengan orang-orang media massa, akan memperlancar kegiatan 

publikasi. 

Pada pokoknya PRO harus berusaha agar orang-orang pers 

menjadi teman yang akrab. Ini akan besar bantuannya terhadap 

kegiatannya dalam mass communication. 

E. Media Internal  

1. Fungsi Media Internal 

Media internal merupakan salah satu bentuk media komunikasi Public 

Relations yang paling tua. Media internal mempunyai variasi bentuk yang 

sangat banyak, namun pada umumnya setiap organisasi hanya menggunakan 

sebagian kecil dari sekian banyak metode yang ada dan tentu saja dipilih dari 

semua bentuk media internal tersebut adalah yang sesuai dengan karakteristik 

organisasi. Media internal memiliki beberapa fungsi, yaitu :1 

a. Sebagai media hubungan komunikasi internal dan eksternal, yang 
diedarkan atau diberikan secara gratis dalam upaya penyampaian 
pesan-pesan, informasi,dan berita (bentuk tulisan atau photo 
release) menge8nai aktivitas perusahaan, manfaat produk 
barang/jasa dan publikasi lainnya yang ditujukan kepada para 
konsumen, pelanggan, distributor, supplier, relasi bisnis, stake 
holder (hubungan dengan pihak-pihak terkait), stock holder 
(hubungan dengan pemilik), dan employee relations (hubungan 
pegawai dan keluarganya). 

b. Sebagai ajang komunikasi khusus antar karyawan, misalnya 
ucapan selamat ulang tahun, informasi kelahiran bayi dari keluarga 
karyawan, adanya pegawai/pendatang baru (new comer), kegiatan 

                                                 
8 Rosadi Ruslan SH, Manajemen Public Relationss dan Media  Komunikasi, edisi revisi, Jakarta, 
Raja Grafindo Persada PT, 2006, hal. 201. 
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olahraga, keagamaan, program kesehatan, dan hingga berita duka 
cita serta kegiatan sosial lainnya. 

c. Sebagai sarana media untuk “pelatihan dan pendidikan” dalam 
bidang tulis menulis bagi karyawan, serta staff public relations 
yang berbakat atau berpotensi sebagai penulis ilmiah popular. 

d. Terdapat nilai tambah (value added) bagi departemen public 
relations untuk menunjukkan segi kemampuan dalam upaya 
menerbitkan media khusus, In House Journal yang bermutu, 
kontinu, terbit secara berkala dan teratur, dengan penampilan yang 
professional baik kualitas maupun segi kuantitas berita, lay out, isi 
halaman, susunan redaktur, gambar (photo essay) yang ditata 
dengan apik dan lebih menarik segi cover atau seninya, serta tata 
warna sebagainya. 

 
2. Bentuk-bentuk Media Internal 

Media internal yang baik  adalah media onternal yang tidak hanya 

memiliki sifat satu arah (atas ke bawah), melainkan juga dari bawah ke atas 

dan diedarkan keseluruh karyawan yang berada di pusat dan daerah. Frank 

Jefkins menyebutkan terdapat lima bentuk utama media internal :1 

a. The sales bulletin: sebuah bulletin sebagai media komunikasi 
regular. 

b. The Newsletter: berisi pokok-pokok berita yang diperuntukkan bagi 
pembaca yang sibuk. 

c. The Magazine: berisikan tulisan berbentuk feature, artikel, 
gambar,fotoditerbitkan setiap bulan atau triwulan 

d. The Tabloid Newspaper: mirip surat kabar popular (umum) dan 
berisikan pokok-pokok berita yang sangat penting, artikel pendek 
dan ilus9trasi. Diterbitkan mingguan, dwimingguan, bulanan, atau 
setiap dua bulan sekali. 

e. The Wall Newspaper: bentuk media komunikasi staf/karyawan di 
satu lokasi pabrik, perusahaan, atau pasar swalayan. Di Indonesia 
dikenal dengan surat kabar/majalah dinding. 

 

 

                                                 
9 Soleh Soemirat dan Elvinaro Ardianto, Dasar-Dasar Public Relation, Bandung, Remaja 
Rosdakarya PT, 2005, hal. 23-24. 
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Dalam perkembangannya sekitar tahun 1980-an, muncul tiga bentuk 

baru media internal yang bersifat elektronik :10  

a. Audio tapes: berita-berita direkam tape kaset musik kecil, dengan 
menggunakan kaset rekaman, sehingga karyawan dapat 
mendengarkan di kantor, di rumah atau di dalam mobil ketika 
berangkat atau pulang kerja. 

b. Video kaset, perusahaan memiliki studio, yang dipancarkan 
melalui TV yang disebarkan di tempat-tempat strategis di dalam 
perusahaan atau semacam video line di supermarket atau mall. 

c. Surat kabar elektronik, dimana para pembaca bisa memanggil 
indeks dan halaman subjek yang diinginkan melalui komputer yang 
tersebar di lokasi-lokasi yang mudah diakses. 

Media internal sebagai salah satu media bentuk kegiatan Public 

Relations, sudah seharusnya diarahkan pada pencapaian tujuan dari 

perusahaan/ lembaga itu sendiri, yaitu membangun citra positif publik 

terhadap perusahaan/ lembaga dengan harapan untuk  mendapat dukungan dari 

publiknya. 

Sedangkan tujuan utama media internal adalah memberikan informasi 

pada karyawan mengenai kebijaksanaan dan kegiatan perusahaan serta untuk 

meningkatkan  evektivitas kerja demi  peningkatan produksi dengan 

meningkatkan semagat kerja  dan loyalitas karyawan. Selain tujuan tersebut 

media internal dapat juga sebagai alat untuk memperbaiki dan membina 

hubungan yang menyenangkan antara keluarga karyawan dan karyawan itu 

sendiri dengan perusahaan dimana ia bekerja. 

Isi dari media internal dapat bermacam-macam dan biasanya meliputi  

sosial karyawan, aktivitas karyawan, aktivitas manajemen, kemajuan maupun 

pencapaian perusahaan, program-program manajemen, rencana perusahaan, 

                                                 
10 Soleh Soemirat dan Elvinaro Ardianto, ibid 
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kesehatan perusahaan, penghargaan, ekonomi sosial , dan lain sebagainya 

yang bersangkutan dengan perkembangan perusahaan. 

3. Company Profile 

Company profile atau profile perusahaan merupakan salah satu media 

internal perusahaan yang menggambarkan suatu fakta tentang kondisi 

perusahaan. Perusahaan dapat mencantumkan berbagai fakta perusahaan, tentu 

saja dengan batasan-batasan tertentu. Company profile dapat disajikan tertulis 

maupun dalam bentuk audio visual dan dapat dibuat secar tahunan atau setiap 

terdapat perubahan struktur manajemen, pencapaian perusahaan, pengadaan 

produk baru, dan lainnya. Namun penyajian company profile dapat berbeda-

beda karena masing-masing pihak memiliki interest dan kepentingan yang 

berbeda.  

Tabel I 

Interest dan kepentingan masing-masing Stakeholders. 

UNSUR STAKEHOLDER KRITERIA KEPUASAN  

Pemegang Saham  

Karyawan 

Konsumen 

Kreditor  

Komunitas 

Pemasok  

Pemerintah  

Prestasi Keuangan (Financial Return) 

Kepuasan kerja, gaji, supervise 

Kualitas barang/jasa, pelayanan, lokasi, harga 

Creditwotrhiness  

Kontibusi terhadap komunitas 

Transaksi yang memuaskan  

Kepatuhan terhadap hukum 

Sumber : Rhenald Kasali, 1994, manajemen Public Relations, Jakarta, Grafiti 
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Karena kepentingan yang berbeda, wajarlah bagi perusahaan besar 

untuk menyajikan perusahaannya secara berbeda. Namun demikian, 

perusahaan tertentu erasa cukup memiliki satu company profile, yang sifatnya 

umum dan dapat dipakai untuk berbagai keperluan. Ada pula yang menyajikan 

dalam bahasa indonesia dan inggris sekaligus dalam satu company profile 

yang bertujuan untuk menghemat biaya pembuatan company profile. 

Company profile sebagai media internal perusahan perlu diperbaharui 

terus menerus guna menimbulkan pemahaman dari masing-masing khalayak 

sasaran dengan lebih memuaskan. Umumnya kehadiran company profile suatu 

perusahaan menjadi alat ”keterbukaan” perusahaan. Makna keterbukaan dalam 

arti lebih luas adalah penyebaran segala bagian informasi mengenai 

perusahaan. Namun hal ini sering berbenturan dengan kepentingan bagian 

keuangan perusahaan yang merasa perlu merahasiakan kondisi keuangan 

perusahaan. Umumnya laporan keuangan baru bisa disajikan keluar bila ada 

kewajiban keuangan perusahaan pada pihak yang berkepentingan, seperti 

bank, lembaga keuangan, atau perusahaan yang melepas sahamnya di bursa 

saham. 

Company profile tidak perlu dengan tampilan yang mewah dan padat 

informasi namun dapat secara sederhana sesuai dengan kemampuan 

perusahaan serta dibuat sesuai dengan budaya perusahaan baik secara fisik 

maupun isinya. 
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4. Media Online 

Sejak tahun 1990-an internet mejadi media yang paling digemari  oleh 

khalayak. Internet merupakan media online yang kemudian digunakan oleh 

PRO untuk berkomunikasi aatara perusahaan dengan publiknya. Penggunaan 

internet sebagai pendukung kegiatan Public Relations merupakan akibat dari 

kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi ini menawarkan solusi dalam 

aktivitas Public Relations, dengan memberi kemudahan akan setiap kesulitan 

yang dihadapi dalam melakukan aktivitas Public Relations. Dengan 

menggunakan internet, PRO dapat menyampaikan informasi kepada khalayak 

secara lebih cepat dan efisien. Keuntungan lain dari penggunaan internet 

sebagai pendukung kegiatan Public Relations adalah jangkauan lebih luas, 

lebih banyak informasi yang tersedia, mempertinggi kontak dengan media, 

akses yang mudah serta informasi ter-update dan aktual. 

Seiring dengan kebutuhan yang semakin mendesak muncul bentuk 

media online internal seperti intranet. Intranet merupakan usaha pemakaian 

jaringan internet utuk komunikasi internal organisasi. Intranet diprogram 

khusus untuk operasional organisasi, sehingga setiap departemen dapat saling 

berkomunikasi dan meng-update informasi. Sehingga arus komunikasi dan 

informasi di dalam organisasi menjadi lebih efektif. 

5. Kliping dan Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan salah satu kegiatan Public Relations yang 

berkaitan dengan menelaah atau pengamatan, menganalisa, dan kemudian 

mengevaluasi terhadap perkembangan dari kemajuan bisnis perusahaan atau 
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lembaga, aktivitas-aktivitas dan program acara tertentu baik bersifat komersil  

maupun non komersil yang telah dimuat atau dipublikasikan di berbagai 

media massa dan non massa, kemudian disimpan dan sekaligus sebagai 

sumber segala keterangan atau informasi yang diperlukan sebagai dasar untuk 

membuat rencana program kerja public relations berikutnya. 

Kegiatan dokumetasi dalam arti luas adalah yang berkaitan dengan 
menghimpun, mengolah, menyeleksi, dan menganalisa, yang kemudian 
mengevaluasi seluruh data, informasi dan dokumen tentang suatu kegiatan, 
peristiwa atau pekerjaan tertentu yang dipublikasikan baik melalui media 
elektronik maupun cetak dan kemudian disimpan secara teratur dan sistematis. 

Sedangkan bentuk kliping berita merupakan kegiatan public relations 
dalam arti sempit, yaitu suatu kegiatan memilih, menggunting, menyimpan, 
dan kemudian memperbanyak mengenai suatu berita atau karangan, serta 
berita pada event atau peristiwa tertentu yang telah terjadi dan dimuat di 
berbagai media cetak yag kemudian dikliping.11 

 
Pengertian umum lainnya mengenai kegiatan pendokumentasian 

adalah administrasi perkantoran, yaitu dikenal dengan istilah filling yakni 

setiap surat yang masuk dan keluar biasanya disimpan atau dikenal dengan 

sebutan ”difail” (be filed) atau diarsipkan ke dalam suatu tempat tertentu yang 

sengaja sebagai tempat penyimpanan surat atau dokumen (filling cabinet) 

Adalagi mengartikan dokumentasi tersebut sebagai bagian dari 

kegiatan dan hasil potret atau pemotretan (foto dokumentasi), serta kegiatan 

merekam melalui casset recorder atau video recorder mengenai suatu 

peristiwa atau kejadian tertentu yang dianggap cukup penting untuk 

diabadikan, dan kemudian tahap berikutnya menjadi bahan pendokumentasian. 

                                                 
11 Rosady Ruslan, Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi, edisi revisi, Jakarta, raja 
Grafindo Persada PT, 2006, hal 228. 
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Dokumentasi dan kliping sebagai salah satu aktivitas Public Relations 

memiliki beberapa manfaat, yaitu :12 

a. Sebagai bahan informasi terkini yang dapat diedarkan ke bagian 
lain yang dianggap mempunyai hubungan atau kepentingan 
masing-masing. 

 
b. Sebagai bahan referensi tertentu sebagai data atau informasi 

penunjang, misalnya untuk penyusunan naskah pidato, media 
internal, dan lain sebagainya. 

 
 
c. Sebagai pedoman atau acuan untuk mengantisipasi langkah-

langkah suatu kejadian atau event tertentu yang tengah dihadapi 
atau dimasa yang akan datang. Untuk perbaikan dan 
pengembangan dari langkah-langkah program kerja perusahaan  di 
masa-masa mendatang. 

 
d. Khususnya kliping berperan sebagai sumber informasi dan data 

untuk memantau pihak pesaing. 
 
e. Dapat juga dokumentasi dan kliping sebagai tolok ukur tentang 

sejauh mana keberhasilan prestasi dan reputasi yang dicapai, 
mengenai persepsi, kelukan, dan hingga perolehan citra di mata 
masyarakat. 

 
f. Sebagai media komunikasi internal melalui dokumentasi dan 

kliping. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Rosady Ruslan, Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi, edisi revisi, Jakarta, raja 
Grafindo Persada PT, 2006, hal 230. 
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BAB III 

DESKRIPSI LEMBAGA 

 

A.  Sejarah singkat PT Telkom Divre IV Jateng & DIY 
 

 PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk (TELKOM) merupakan perusahaan 

penyelenggara informasi dan telekomunikasi (InfoCom) serta penyedia jasa dan 

jaringan telekomunikasi secara lengkap (fuul service and network provider) yang 

terbesar di Indonesia.  TELKOM (yang selanjutnya disebut juga perseroan atau 

perusahaan) penyedia jasa telepon tidak bergerak nirkabel (fixed wireless), jasa 

telepon bergerak (cellular), data & internet dan network & interkoneksi baik 

secara langsung maupun melalui perusahaan asosiasi. 

Pada mulanya PT Telkom merupakan satu bagian PT POS dan Giro. Pada 

awalnya bernama “Post-en Telegraafdients” yang didirikan pada tahun 1884 

dengan Staatsblad No. 92, kemudian tahun 1906 berubah menjadi “Post 

Telegraaft en Telefoondienst atau disebut PTT-Dients dengan Staatsblad No 395. 

Tahun 1931 ditetapkan sebagai Perusahaan Negara berdasarkan I.B.W (Undang-

undang perusahaan Negara).selanjutnya pada Tahun 1960 pemerintah 

mengeluarkan peraturan  pemerintah pengganti Undang-Undang No.19 th 1960, 

tentang persyaratan sebuah Perusahaan Negara (PN) dengan PERPU No.240 th 

1961 berubah menjadi PN Pos dan Telekomunikasi. 

Selanjutnya pemerintah memandang perlu untuk membagi perusahaan 

Negara Pos dan Telekomunikasi menjadi dua perusahaan yang berdiri sendiri. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 1965, maka berdirilah 
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perusahaan Negara Pos dan Giro ( PN Pos dan Giro) dan perusahaan Negara 

Telekomunikasi (PN Telekomunikasi) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah 

No. 30 Tahun 1965. Perusahaan Negara Telekomunikasi kemudian berkembang 

menjadi Perum Telekomunikasi (Perumtel) melalui Peraturan Pemerintah No.36 

tahun 1974. Peraturan tersebut menyatakan bahwa Perumtel merupakan  badan 

usaha tunggal penyelenggara jasa  telekomunikasi untuk umum, baik itu hubungan 

telekomunikasi dalam amupun luar negeri. 

Peraturan tersebut kemudian diganti dengan peraturan pemerintah No. 53 

Tahun 1980 tentang Telekomunikasi untuk umum yang membatasi Perumtel 

hanya sebagai badan usaha yang berwenang menyelenggarakan telekomunikasi 

untuk umum dan dalam negeri. Sedangkan badan usaha yang menangani 

penyelenggaraan telekomunikasi untuk luar negeri diserahkan pada PT. 

Indonesian Satelite Corporate (Indosat) yang masih berstatus perusahaan asing, 

yaitu perusahaan yang didirikan berdasarkan  peraturan Perundangan Negara 

bagian Delaware AS. Selanjutnya saham Indosat pada tahun 1980 dibeli oleh 

pemerintah Indonesia. 

Pada tahun 1991 dikeluarkan Peraturan Pemerintah No.25 yang mengatur 

tentang perubahan Perusahaan Umum (Perum) yang dialihkan menjadi Perseroan 

Terbatas (PT). Sejak saat itulah berdiri PT Telekomunikasi Indonesia (PT 

Telkom). Sejak 1 Januari 1995, Telkom telah menghapus struktur wilayah usaha 

telekomunikasi (Witel) dan meresmikan era divisi. Sebagai pengganti Witel, 

bisnis bidang utama dikelola oleh tujuh Divisi Regional atau satu Divisi Network. 

Divisi Regional menyelenggarakan jasa telekomunikasi di wilayah masing-
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masing. Sedangkan Divisi Network menyelenggarakan telekomunikasi jarak jauh 

dalam negeri melalui pengoperasian jaringan utama nasional. 

Divisi Regional Telkom membagi wilayah-wilayahnya sebagai berikut :  

i. Divisi Regional 1, untuk daerah Sumatra. 

ii. Divisi Regional II, untuk daerah Jakarta dan sekitarnya. 

iii. Divisi Regional III, untuk daerah Jawa Barat. 

iv. Divisi Regional IV, untuk daerah Jawa Tengah dan DIY. 

v. Divisi Regional V, untuk daerah Jawa Timur. 

vi. Divisi Regional VI, untuk Kalimantan. 

vii. Divisi Regional VII, untuk daerah kawasan timur Indonesia 

yaitu Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Jaya. 

 

B. Profil Umum PT Telkom Divre IV Jateng & DIY 
 

PT Telkom Divisi Regional IV Jateng & DIY bertempat di jalan Pahlawan 

No.10 Semarang. Divisi Regional IV jateng merupakan salah satu unit bisnis PT. 

Telkom yang mengemban tugas menyelenggarakan jasa informasi dan 

komunikasi (InfoCom) di wilayah propinsi Jawa Tengah dan Propinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta yang terbagi atas 5 kantor daerah Pelayanan 

Telekomunikasi (Kandatel). Sedangkan luas pelayanannya sekitar 35.731 km 

persegi dan melayani tidak kurang dari 2,39 juta jiwa penduduknya dengan 

densitas telepon 1,96sst per 100 penduduk. 
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Adapun kelima Kandatel tersebut adalah : 

a. Semarang. 

Kandatel Semarang merupakan bagian dari Divisi IV Jateng & DIY adalah 

penyelenggara jasa layanan dan jaringan bisnis informasi dan 

telekomunikasi berkedudukan di wilayah Semarang dan membawahi 

wilayah pemerintahan kota dan kabupaten Semarang, Kendal, Ungaran, 

Ambarawa, Kudus, Demak dan Salatiga. 

b. Yogyakarta. 

Kandatel Yogyakarta merupakan satu dari lima Datel di Divre IV PT 

Telkom Indonesia sebagai penyelenggara jasa layanan dan jaringan bisnis 

informasi (infokom), berkedudukan di Yogyakarta dan membawahi 

wilayah pemerintah kota dan kabupaten Yogyakarta, Magelang, 

Purworejo, Muntilan, Kebumen, Temanggung, Gombong, Bantul, Sleman, 

Wonosari, dan Wates 

c. Solo. 

Kandatel Solo berkedudukan di Solo dan membawahi wilayah 

pemerintahan kota dan kabupaten Solo, Sukoharjo, Boyolali, Cepu, Blora, 

Jepara, Klaten, Pati, Rembang, Purwodadi, Sragen, Karanganyar, dan 

Wonogiri 

d. Pekalongan. 

Kandatel Pekalongan berkedudukan di Pekalongan dan membawahi 

wilayah pemerintahan kota dan kabupaten Pekalongan , Brebes, Tegal, 

Pemalang, Slawi, dan Batang 
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e. Purwokerto. 

 Kandatel Purwokerto berkedudukan di Purwokerto dan membawahi 

wilayah pemerintahan kota dan kabupaten Purwokerto, Purbalingga, 

Wonosobo, Banjarnegara, dan Cilacap. 

 

C.  Struktur Organisasi PT Telkom Divre IV 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Sumber :Keputusan Struktur Organisasi Divre KD 13/PS150/CTG-10/2006 
 
 

D. Visi dan Misi Perusahaan 
 
1. Visi 

Untuk mencapai tujuan perusahaan, Divre IV mengimplementasikan 

Visi DIVRE IV dalam mendukung Visi Telkom Korporasi, yaitu: 

 

SM 
ACCESS NW 
PLANNING& 

PERF 

SM 
GENERAL 
SUPPORT 

Mgr. SECRETARY 

SM 
MARKETING & 

SALES 

SM 
PRODUCT &  

BISNIS 
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SM  
CUSTOMER 

CARE 
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UBPM 

GM KANDATEL 

Mgr. COMMUNICATION 

EGM  DIVRE 

DEPUTY 
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· Visi Jangka Panjang  : Masuk Surga 

Visi ini mempunyai arti pertanggungjawaban moral dan etika 

bahwa setiap insane Divre IV suatu saat pasti mati dan 

mempunyai impian masuk surga. 

· Visi Jangka Menengah : “ To become a leading infocom player in 

Indonesia” 

Visi ini mempunyai arti umum bahwa Divre IV ingin menjadi 

unit bisnis yang mempunyai performansi unggul di wilayah 

Indonesia. 

· Visi Jangka Pendek : Sukses RKAP (Rencana Kerja Anggaran 

dan Pendapatan) 

Visi ini mempunyai pengertian bahwa Divre IV dalam usaha 

mencapai visi jangka menengahnya dalam membuat perencanaan 

kerjanya untuk tujuan efektif dan efisien. 

2. Misi Perusahaan 

Misi korporasi dinyatakan dalam Turn Around Management (TAM) : 

1. Memberikan layanan yang terbaik bagi pelanggan. 

2. Sapu bersih fraud 

3. Perkuat Internal control 

4. Tingkatkan kompetensi SDM 

5. Raih pendapatan setinggi-tingginya 

6. Efisiensi biaya 

7. Reward bagi yang berprestasi, punishment bagi yang bersalah. 
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Sedangkan Misi DIVRE IV dalam mewujudkan Misi Korporasi adalah : 

1. TELKOM menjamin bahwa pelanggan akan mendapatkan 

layanan terbaik, berupa kemudahan, kualitas produk, kualitas 

jaringan dengan harga yang kompetitif. 

2. TELKOM akan mengelola bisnis melalui praktek-praktek yang 

terbaik dengan mengoptimalisasi SDM yang unggul, 

menggunakan teknologi yang kompetitif, serta membangun 

kemitraan yang menguntungkan secara timbal balik (win-win 

solution) dan saling mendukung secara sinergis.  

  

E.  Slogan, Logo, dan Maskot PT. TELKOM Divre IV Jateng &DIY 

1. Makna Slogan 

 

 “Committed 2U” mempunyai makna “Memberikan yang Terbaik”, 

mencakup : 

· TELKOM selalu fokus kepada pelanggan 

· TELKOM selalu memberika pelyanan yang prima dan mutu produk yang 

tinggi serta harga yang kompetitif 

· TELKOM selalu melaksanakan segala sesuatu melalui cara-cara yang 

terbaik (Best Practices) 

  Slogan ini merupakan asumsi dasar dan keyakinan yang senantiasa harus 

diteguhkan oleh setiap insan TELKOM. 
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2. Makna Logo  

 

· Bentuk visual logo : Misi TELKOM mantap, modern, luwes,sederhana, 

dan dapat cepat terlihat secara utuh. 

· Bentuk Bulatan dari Logo :Melambangkan keutuhan wawasan Nusantara; 

ruang gerak TELKOM secara Nasional dan Internasional. 

· Warna Biru Tua dan Biru Muda bergradasi : Melambangkan teknologi 

telekomunikasi tinggi dan canggih yang terus berkembang dalam suasana 

masa depan yang gemilang. 

· Garis-Garis Tebal dan Tipis yang  Mengesankan Gerak Pertemuan yang 

Beraturan : Menggambarkan  sifat komunikasi dan kerjasama yang 

selaras secara berkesinambyngan dan dinamis. 

· Tulisan ”INDONESIA” dengan Huruf Futura, Bold, Italic : 

Menggambarkan kedudukan perusahaan TELKOM sebagai Pandu 

Bendera Telekomunikasi Indonesia (Indonesian Telecommunication Flag 

Carrier). 
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3. Makna Maskot 

 

Maskot “Be Bee” : 

· Antena Lebah Sensitif terhadap segala keadaan dan perubahan. 

· Mahkota Kemenangan. 

· Mata yang Tajam dan Cerdas. 

· Sayap Lincah dan Praktis. 

· Tangan Kuning Memberikan Karya yang Terbaik. 

 F. Budaya Perusahaan 

 THE TELKOM WAY 135 sebagai budaya korporasi yang dikembangkan 

Telkom merupakan bagian terpenting dari upaya perusahaan untuk meneguhkan 

hati, merajut pikiran dan menyeleraskan langkah semua insan Telkom dalam 

menghadapi persaingan bisnis InfoCom. 
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Di dalam The Telkom Way 135 terkandung beberapa unsur, yang secara integral 

harus menjiwai insan Telkom, yaitu : 

1. Asumsi dasar yang disebut , merupakan asumsi dasar dan 

keyakinan yang senantiasa harus diteguhkan oleh setiap insan Telkom bahwa 

dengan memberikan yang terbaik kepada stakeholders, perusahaan bisa 

mempertahankan keberadaan dan kelangsungan hidupnya.  

2. Tiga nilai inti, mencakup :    

a. Costumer Value merupakan manfaat bersih yang diperoleh pelanggan dari 

produk atau jasa dengan tingkat pengorbanan biaya, waktu dan jasa. 

 b. Excellent Service merupakan nilai inti Telkom mengedepankan pelayanan 

mutu melebihi harapan pelanggan. 

c. Competent People bermakna bahwa perusahaan menghargai setiap insan 

Telkom yang mempunyai kemampuan untuk memenuhi pelayanan dalam 

bisnis telekomunikasi yang kompetitif. 

3. Lima langkah perilaku untuk memenangkan persaingan, terdiri dari : 

a. Stretch The Goal. 

b. Simplify. 

c. Involve Everyone. 

d.Quality Is My Job. 

e. Reward The Winner. 

Disamping asumsi dasar, nilai-nilai dan pola perilaku juga ditetapkan artefak dari 

budaya perusahaan yang terdiri dari : 

a. Lagu atau Hymne Telkom ”Jayalah Telkom Indonesia”. 
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b. Maskot Perusahaan. 

THE TELKOM WAY 135 adalah hasil penggalian dari perjalanan Telkom dalam 

mengarungi lingkungan yang terus berubah, dan diskristalisasi serta dirumuskan 

dengan dirangsang oleh berbagai inspirasi dari perusahaan lain dan berbagai 

tantangan dari luar. Dengan akar yang kuat dan kesadaran kolektif organisasi, 

diharapkan THE TELKOM WAY 135 dapat cepat tertanam dalam jiwa insan 

Telkom. 

Telkom berharap dengan tersosialisasinya THE TELKOM WAY 135, maka akan 

tercipta pengendalian kultural yang efektif terhadap cara merasa, cara 

memandang, cara berpikir dan cara berperilaku semua insan Telkom. 

 

G. Kebijakan dan Sasaran Mutu Perusahaan 

  Kebijakan dan sasaran mutu perusahaan ditetapkan oleh Manajemen Divre 

IV dalam rangka mengarahkan aktivitas kerja secara sistematis agar tetap fokus 

sesuai visi, misi dan nilai-nilai yang berlaku dalam organisasi. Kebijakan maupun 

sasaran mutu/ sasaran kerja unit mampu membantu organisasi dalam 

merencanakan tingkat kualitas nilai yang diberikan dan alokasi sumber daya yang 

dimiliki. Kebijakan mutu Divre IV memberikan suatu kerangka bagi penentuan 

dan tinjauan sasaran mutu Divre IV. Sasaran mutu telah sejalan dengan kebijakan 

mutu yang secara implisit merupakan komitmen bagi peningkatan performansi 

kualitas produk dan layanan Divre IV secara berkelanjutan. Setiap keberhasilan 

mencapai indikator-indikator tersebut akan berdampak positif baik terhadap 

kualitas produk/jasa, efektifitas operasional, maupun kinerja dan karenanya 
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berdampak positif pula terhadap tingkat kepuasan maupun kepercayaan pelanggan 

serta pihak-pihak lain yang berkepentingan. 

 

H. PRODUK DAN LAYANAN UNGGULAN 

Bisnis yang dijalankan Telkom Divisi Regional IV adalah menyediakan 

produk layanan dan jaringan telekomunikasi, yang berstatus: 

· Sebagai Poduct Owner (PO) yang menyediakan produk utama TELKOM  

Lokal yang memberikan layanan voice dengan menggunakan Fixed Wired 

Access. 

· Sebagai Delivery Channel (DC) Telkom Divre IV memberikan layanan     

berbagai produk yang dimiliki oleh Product Owner (PO) lainnya sebagai 

TELKOM Long Distance, Multi Media Division, Fixed Wireless Division.  

· Telkom Divre IV juga mendukung Delivery Channel lainnya dalam 

melayani Corporate Costumer Cluster 1,2,3 di area Divre IV yang 

menjadi pelanggan dari Interprise Service Centre (ESC), dan 

dipresentasikan oleh UCC yang berada dalam area Telkom Divre IV. 

Selain itu juga Other Lisences Operator (OLO) yang menjadi pelanggan 

Corporate Interconection Service Centre (CISC), dan yang 

direpresentasikan oleh Representative Office (RO) CISC. 

· Berdasarkan area bisnisnya tersebut, Telkom Divre IV menentukan 8 

produk utamanya berdasarkan SK KADIVRE IV No. 23/HK.220/RE4-

510/2004. Produk dan layanan unggulan yang dipilih berdasarkan prospek 
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bisnis dan besar kontribusinya terhadap pendapatan perusahaan, antara 

lain: 

Tabel 1.1 Main Product & Service 

No Produk & Layanan Umum Pemilik Produk DC 

1 TELKOM Lokal DIVRE IV DIVRE 
2 TELKOM SLJJ TLD DIVRE 
3 TIC-007 TLD DIVRE 
4 TELKOM LINK TLD DIVRE 
5 TELKOM FLEXI FWN MultI DIVRE 
6 TELKOM NET Media Multi DIVRE 
7 TELKOM SAVE Media DIVRE 
8 TELKOM GLOBAL 017 Media Multi DIVRE 

Sumber : Dokumentasi Aplikasi Malcolm Baldrige 2004  

 

Produk dan layanan yang dimiliki Telkom Divre IV dapat membantu 

kelancaran komunikasi dan aktivitas sehari-hari para pelanggannya. Dalam 

menyampaikan produk dan layanan kepada pelanggan, Telkom Divre IV 

menggunakan mekanisme sebagai berikut: 

a. Langsung (Direct Delivery) 

Khusus untuk Corporate Costumer, transaksi untuk instalasi 

produk melalui account manager yang selanjutnya dikelola oleh 

ESC, dan untuk personal costumer dikelola oleh Pelayanan 

Telekomunikasi (YANTEL) yang tersebar di seluruh area Divre IV 

(16 YANTEL). 

b. Dealers 

Disebut juga sebagai Intermediate Costumer, seperti Warung 

Telkom yang diposisikan sebagai mitra pengelola telepon umum. 
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c. Distributor 

Divre IV bekerjasama dengan beberapa distributor dalam 

menyediakan Telkom Flexi untuk post-paid maupun pre-paid. 

d. Partners Dalam pengembangan pemasaran, Divre IV bekerjasama 

dengan pengelola kawasan-kawasan tertentu seperti kawasan 

industri, perumahan, apartemen, dan perkantoran. 
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BAB IV 

PELAKSANAAN MAGANG 

 

A. Tempat Pelaksanaan Magang 

Pelaksanaan Kuliah Kerja Media (KKM) mengambil lokasi di PT 

Telkom Divre IV Jateng & DIY yang beralamatkan di JL. Pahlawan no. 10 

Semarang. KKM dilaksanakan selama 1 bulan terhitung mulai tanggal 31 

Maret dan berakhir pada tangggal 30 April 2008. 

Aktivitas kegiatan Kuliah Kerja Media di PT Telkom Divre IV Jateng 

& DIY dlakukan sesuai dengan jam yang berlaku, yaitu senin-kamis dimulai 

pukul 07.30 WIB sampai dengan 17.00 WIB dan Jumat dimulai pukul 08.00 

sampai 16.00 WIB dengan waktu istrahat selama satu jam, dari pukul 12.00-

13.00 WIB. 

B. Bidang Pelaksanaan Magang 

Selama masa kegiatan Kuliah Kerja Media (KKM), penulis 

ditempatkan pada Divisi Komunikasi. Dalam pelaksanaanya penulis banyak 

mempelajari seluk-beluk PT Telkom Divre IV. Adapun bidang yang dipelajari 

antara lain Internal Relations, External Relations, media internal dan Press 

Relations.   

C. Penanggung Jawab Magang 

Penanggung jawab kegiatan Kuliah Kerja Media atau magang di PT 

Telkom Divre IV Jateng & DIY adalah Bapak Andjar Puspito selaku officer 

communications. Berkat bantuan beliau serta staff yang lain, maka penulis 
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dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dengan baik dan memberikan 

berbagai pengetahuan serta pengalaman yang cukup menarik selama kegiatan 

Kuliah Kerja Media. Melalui beliau pula penulis mendapatkan data-data yang 

diperlukan untuk menyelesaikan Tugas Akhir 

D. Pelaksanaan Magang 

Dalam melaksanakan program Kuliah Kerja Media atau magang di PT 

Telkom Divre IV Jateng & DIY, penulis mendapatkan beberapa kegiatan yang 

harus diselesaikan. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama magang 

pada PT Telkom Divre IV Jateng & DIY antara lain : 

1. Mengkliping berita  PT Telkom dan competitor 

Mengkliping berita adalah mengumpulkan data, fakta dan opini  

mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan PT Telkom dan 

pesaing bisnisnya (competitor) dari media massa baik lokal maupun 

nasional. Kegiatan ini merupakan bagian penting dari sebuah fungsi 

public relations, yaitu melakukan fact finding (mengumpulkan fakta) 

sebelum melakukan planning, communicating, dan evaluation.dalam 

hal ini PRO perlu mengetahui informasi tentang siapa saja pelanggan 

Telkom, apa yang diinginkan pelanggan, keluhan pelanggan, pesaing 

bisnis Telkom, keadaan pesaing di pasar dan bagaimana posisi Telkom 

di pasar. Kegiatan mengkliping dilakukan setiap hari selama 

pelaksanaan magang di PT Telkom Divre IV Jateng & DIY   
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2.  Membuat Morning Issue 

Morning issue berisi berita release terbaru mengenai Telkom dari 

berita yang telah dikliping . berita diringkas kemudian dianalisa 

dengan memberikan tone of clippind dan impact. Analisa ini 

dimaksudkan untuk mengetahui berita tersebut berdampak positif , 

negatif atau netral terhadap image corporate Telkom. Funsi public 

relations disini adalah untuk membangun dan mempertahankan good 

corporate image PT Telkom. Morning issue inidireleas sebelum pukul 

10.00 WIB dan dilakukan setiap hari selama pelaksanaan magang pada 

PT Telkom Divre IV Jateng & DIY. 

 

3. Membuat Resume Berita PT Telkom (newsletter Resume) dan 

Kompetitor (Competitor Resume ) 

Karena kesibukannya terkadang pimpinan PT Telkom Divre IV tidak 

memilik banyak waktu untuk membaca berita di media massa, untuk 

itu dibuatlah ringkasan berita yang telah dikliping. Resume berita 

tentang Telkom ini disajikan dalam Newsletter Resume (NR) 

sedangkan berita tentang kompetitor disajikan dalam bentuk 

Competitor Resume (CR). Berita yang diresume meliputi publisitas, 

pandangan eksternal dan internal PT Telkom maupun para pesaing 

bisnis PT Telkom. Adanya resume berita tentang PT Telkom dan 

kompetitor ini maka seorang Public relations dapat 

mengetahuiperkembangan perusahaan secara kontinu dari hari ke hari.  
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4. Meliput Acara PT Telkom Divre IV 

Peserta magang diberi kesempatan untuk meliput langsung acara-acara 

yang diadakan PT Telkom Divre IV Jateng & DIY. Kegiatan ini 

merupakan salah satu tugas public relations di PT Telkom Divre IV 

Jateng & DIY untuk selalu mereport semua acara yang 

diselenggarakan perusahaan. Sehingga public relations dituntut untuk 

memiliki kemampuan dan ketrampilan dalam bidang jurnalistik. 

Selama penulis melaksanakan magang , acara yang telah diliput antara 

lain :  

· Ceramah umum Binaan Rohani PT Telkom 

· Ulang Tahun Yayasan Kesehatan Telkom Ke 10 

 

5. Mengenal Penggunaan dan Input berita dalam Website 

Internal Telkom Divre IV 

PT Telkom Divre IV memiliki sebuah website internal yang beralamat: 

www.intra.divre4.telkom.co.id. Alamat website ini digunakan untuk 

menyebarluaskan  informasi-informasi intern dilingkup perusahaan. 

Website ini merupakan sarana komunikasi PT Telkom Divre IV 

dengan Divre-divre yang lain serta kandatel-kandatelnya. Selain itu 

berfungsi juga sebagai media komunikasi internal perusahaan yang 

cukup efektif dan penting bagi pengembangan SDM karyawan. Penulis 

berlatih untuk mengoperasikan penggunaan website untuk meng-

upload berita pada kolom hot news pada intranet tersebut. Website ini 
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merupakan salah satu sarana yang digunakan oleh public relations PT 

Telkom untuk melakukan komunikasi internal khususnya pada 

karyawan PT Telkom Divre IV 

E. Kendala Dalam Pelaksanaan Kuliah Kerja Media 

Dalam melaksanakan tugas selama Kuliah Kerja Media atau magang 

pada dasarnya tidak terdapat kesulitan yang cukup berarti. Namun demikian 

dalam proses tersebut penyusun menyadari tetap saja ada kendala yang 

menghambat. Kendala yang menghambat terjadi pada minggu pertama 

melakukan magang, yaitu proses penyesuaian diri dan proses adaptasi 

lingkungan karena sebelumnya belum pernah berada di Telkom Divre IV. 

F. Cara Mengatasi Kendala 

Dalam mengatasi kendala selama pelaksanaan Kuliah Kerja Media 

atau Magang di PT Telkom Divre IV, penulis megatasi masalah dengan 

meminta arahan kepada pembimbing, dalam hal ini adalah Bapak Andjar 

Puspito, staff dan segenap karyawan PT Telkom Divre IV. Selain itu penyusun 

juga berusaha dengan untuk selalu mengikuti ritme kerja perusahaan dalam 

melakukan berbagai tugas selama proses  magang berlangsung. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Setelah mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Media (KKM), maka penulis 

telah memenuhi tujuan KKM sendiri : 

1. Penulis dalam melakukan kegiatan KKM telah mengaplikasikan ilmu 

yang telah didapat dalam kegiatan perkuliahan selama lima semester 

dan dapat mengembangkan ilmu yang telah didapat dalam kegiatan 

KKM. Dalam kegiatan KKM penulis juga telah mendapatkan berbagai 

pengalaman dalam dunia kerja sehingga diharapkan penulis 

mendapatkan bekal dan siap bekerja sebagai tenaga Ahli Madya 

(A.Md) Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

2. Fungsi Public Relations yang dirasakan penulis dalam melakukan 

kegiatan KKM menunjukkan fungsi yang sangat luas, adapun fungsi 

PR pada PT Telkom adalah membangun good image perusahaan, 

mengurus proses komunikasi dalam perusahaaan sampai komunikasi di 

luar perusahaan, seperti membangun hubungan baik dengan pers, dll. 

3. Kegiatan-kegiatan PR pada PT Telkom bermacam-macam mulai dari 

penanganan keluhan pelanggan, mengurus media internal online 

perusahaan sampai pembuatan release berita. 

4. PR PT Telkom menjalin relasi cukup baik dengan pers, dalam 

menghadapi berita-berita yang beredar di publik, PR PT Telkom 
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membuat realese serta mengundang rekan-rekan pers untuk menghadiri 

prees conference di ruang prees room PT Telkom, untuk diberi 

penjelasan oleh PR PT Telkom. 

5. Untuk meningkatkan kinerja karyawan demi kemajuan perusahaan, PR 

PT Telkom membuat sistem arus informasi dan komunikasi berjalan 

dua arah sehingga terjalin hubungan yang harmonis antara atasan dan 

bawahan melalui website internal PT Telkom maupun fasilitas yang 

lain  sebagai alat mencurahkan ide, saran, kritik, dll. 

6. Akhirnya Laporan Tugas Akhir telah terpenuhi maka telah memenuhi 

syarat kelulusan DIII Public Relations Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik  Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

 Kemudian untuk mengetahui fungsi PR dan kegiatan-kegiatannya di PT 

Telkom Divre IV Jateng & DIY antara lain : 

1) Keberadaan Public Relations dewasa ini semakin berkembang karena 

seiring waktu Public Relations dirasa penting bagi perusahaan karena 

memiliki peran yang cukup kompleks dan tidak hanya selalu 

berhubungan dengan media. Namun menyangkut seluruh komunikasi 

yang terjadi di dalam perusahaan. 

2) Media internal merupakan salah satu bentuk media komunikasi Public 

Relations yang paling tua. Media internal memiliki variasi bentuk yang 

banyak, namun pada umumnya setiap organisasi hanya menggunakan 

sebagian kecil dari banyak media internal yang ada dan tentu saja yang 

sesuai dengan karakteristik perusahaan. 
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3) Bentuk-bentuk media internal memiliki lima bentuk utama , yaitu : 

a. The Salles Bulletin. 

b. The Newsletter : berisi pokok-pokok berita yang diperuntukkan 

bagi pembaca yang sibuk. 

c. The Magazine : berisikan tulisan berbentuk feature, artikel, 

gambar, foto. 

d. The Tabloid Newspaper : mirip surat kabar populer (umum) 

dan berisikan pokok-pokok berita yang sangat penting, artikel 

pendek, dan ilustrasi. 

e. The Wall Newspaper, bentuk media komunikasi staf/karyawan 

di satu lokasi pabrik, perusahaan, atau pasar swalayan. 

Namun seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi muncul 

bentuk-bentuk baru media internal sepert audio visual, situs internet, 

dan lain-lain. 

4) Company profile  atau profil perusahaan merupakan salah satu media 

internal  yang menggambarkan suatu fakta tentang kondisi suatu 

perusahaan. Company profile dapat disajikantertulis ataupun bentuk 

audio visual. 

5) Internet merupakan media online yang kemudian digunakan oleh PRO 

untuk berkomunikasi antara perusahaan dengan publiknya. Kemajuan 

teknologi ini menawarkan solusi dalam aktivitas Public Relations, 

dengan memberi kemudahan PR dalam menyebarluaskan informasi 

kepada khalayak secara lebih cepat dan efisien. Seiring dengan 
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kebutuhan yang semakin mendesak muncul bentuk media online 

internal seperti intranet. Intranet merupakan usaha pemakaian jaringan 

internet utuk komunikasi internal organisasi. Intranet diprogram 

khusus untuk operasional organisasi, sehingga setiap departemen dapat 

saling berkomunikasi dan meng-update informasi. Sehingga arus 

komunikasi dan informasi di dalam organisasi menjadi lebih efektif. 

6) Kegiatan dokumentasi dalam arti luas adalah yang berkaitan dengan 

kegiatan menghimpun, mengolah, menyeleksi dan menganlisa yang 

kemudian mengevaluasi seluruh data, informasi dan dokumen tentng 

suatu kegiatan, peristiwa atau pekerjaan tertentu yang dipublikasikan 

baik melauli media cetak atau elektronik ataupun bagian dari kegiatan 

hasil potret (foto dokumentasi), serta kegiatan merekam melalui casset 

recorder atau video recorder mengenai suatu peristiwa atau kejadian 

tertentu yang dianggap cukup penting untuk diabadikan, dan kemudian 

tahap berikutnya menjadi bahan pendokumentasian, dan disimpa 

secara teratur dan sistematis 

B. Saran  

Berikut ini penulis hendak memberikan beberapa saran yang mugkin 

dapat menjadi sebuah masukan yang cukup bermanfaat bagi kemajuan 

bersama :  

1. PT Telkom Divre IV Jateng & DIY 

a. mahasiswa yang melakukan magang sebaiknya diberikan 

kesempatan dalam mengenal berbagai divisi yang terdapat 
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dalam perusahaan, dengan batasan-batasan yang telah 

ditentukan. Diharapkan dengan diperkenalkan dengan berbagai 

divisi yang ada, pandangan mahasiswa dalam melihat dunia 

kerja semakin luas dan terjalin hubungan yang baik antara 

peserta magang dengan karyawan. 

b. Perlu adanya kerjasama yang baik antara atasan dan bawahan 

untuk menciptakan kinerja yang optimal, dan agar tercipta 

suasana kerja yang kondusif antar pegawai sehingga tercipta 

suasana yang nyaman untuk pencapaian hasil kerja yang 

maksimal. 

2. D III Fisip Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

Pelaksanaan Kuliah Kerja Media merupakan hal sangat penting bagi 

mahasiswa yang akan terjun ke dalam dunia kerja. Dalam KKM mahasiswa 

mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang sangat berarti, tentu saja jika 

pelaksanaan KKM dilakukan dengan sunguh-sungguh oleh peserta. Melalui 

KKM peserta juga bisa mendapatkan relasi yang mungkindapat memberikan 

kesempatan untuk terjun dalam dunia kerja. Maka ada baiknya bila DIII FISIP 

Universitas Sebelas Maret Surakarta : 

a. Diharapkan kampus lebih mengontrol mahasiswanya dalam 

menjalankan KKM, sehingga kegiatan KKM yang telah 

dilaksanakan tidak sekedar untuk memenuhi gelar A.Md saja, 

tetapi di follow up oleh jurusan. Dukungan dari jurusan kepada 
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mahasiswa peserta KKM memberi informasi tersendiri bagi 

mahasiswa. 

b. Diharapkan ada tindak lanjut antara kampus dengan 

perusahaan/instansi tempat mahasiswa melaksanakan KKM, 

sehingga terjalin hubungan baik dan kedekatan 

c. Fasilitas kampus sebagai pendukung perkuliahan lebih 

ditingkatkan demi kemajuan bersama. 

Demikian Laporan Kuliah Kerja Media ini dibuat sesuai dengan apa 

yang telah dikerjakan dalam Kuliah Kerja Media tahun 2008 di PT Telkom 

Divre IV Jateng & DIY. Semoga melalui laporan ini semua pihak dapat lebih 

terpacu untuk lebih maju dan sukses dalam menapaki masa depan yang lebih 

baik. 
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