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Kata Pengantar

Buku ini ditulis berdasarkan pengalaman penulis 

departemen distribusi dan pemasaran di sebuah 
studio film. Buku ini akan membantu setiap
pembaca untuk lebih mengetahui bagaimana
sesungguhnya bekerja sebagai media relations 

hanya semata-mata mengurus mengenai media 
saja. Bagaimana sebuah perusahaan perfilman 
dapat memasarkan filmnya secara masif
tergantung dari bagaimana media yang
bekerjasama dengan mereka dimanfaatkan 
dengan baik. Buku ini akan membuka mata anda 
terhadap industri perfilman di Indonesia.

Mengkoordinasi puluhan media dalam waktu yang 
sama memiliki euforia yang berbeda dari yang 
pernah penulis alami selama ini. Buku ini akan 
membuat anda sadar bahwa bekerja dalam industri 
perfilman sangatlah menarik.
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Industri kreatif sudah menjadi industri yang              
diminati seluruh pengusaha di belahan dunia barat 
sejak dua puluh tahun yang lalu. Mereka sudah 
membaca bahwa pergerakan industri kreatif akan 
sangat menguasai pasar di zaman dimana          
masyarakat sudah mudah mengakses informasi 
dalam bentuk apapun yang mereka inginkan 
dengan cara yang sangat instan. Industri kreatif 
juga merupakan industri yang secara pergerakan 
sangat dinamis karena dapat dipengaruhi oleh 4 
faktor: permintaan, teknologi, kebijakan, dan        
globalisasi. (Jones, Lorenzen, & Sapsade)

Industri kreatif merepresentasikan salah satu 
sektor yang paling penting dalam ekonomi global 
abad 21. Sejak awal tahun 1990, sudah diberitakan 
bahwa industri kreatif adalah salah satu industri 
yang memiliki pertumbuhan tercepat, dan hingga 
kini dipandang sebagai pusat keberhasilan 
ekonomi yang paling berkembang dan maju. 
(Elgar, 2007)

.

.
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Salah satu negara adidaya di Asia Tenggara yaitu    
Singapura bahkan sudah mulai mengedepankan 
industri kreatif dinegaranya dari tahun 2002, hal ini 
dibuktikan dengan dikeluarkannya Creative            
Industries Development Strategy (CIDS) oleh 
pemerintahan Singapura kala itu, strategi ini        
menjadi strategi industri kreatif pertama yang              
dikeluarkan di Asia, dan salah satu yang paling 
pertama di dunia. Industri kreatif menggabungkan 
budaya dan bisnis sebagai sebuah jasa, dan 
biasanya disalurkan melalui inovasi teknologi, 
sebagai salah satu cara untuk memastikan sisi 
kompetitif negara dalam ekonomi global yang 
sangat terintegrasi dengan cepat. (Yue, 2016)

Dalam beberapa tahun terakhir, industri kreatif di 
Indonesia sudah berkembang dengan sangat 
pesat. Industri ini memaksa orang untuk selalu 
mengembangkan dirinya guna bersaing dengan 
masing-masing individu, terlebih dengan                 
dibukanya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). 
Dengan dibukanya MEA tersebut, masyarakat 
Indonesia harus siap bersaing dengan warga 
negara asing yang juga mencari kerja di Indonesia.

.
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Industri kreatif sudah menjadi fokus utama             
pemerintah Indonesia sejak Bapak Joko Widodo 
menjabat sebagai presiden. Kebijakan yang         
pertama kali Bapak Jokowi lakukan adalah        
membentuk sebuah badan yang berada di bawah 
dan bertanggung jawab kepada presiden yaitu 
BEKRAF (Badan Ekonomi Kreatif Indonesia). 
Selain itu fokus pemerintah terhadap industri       
kreatif juga dapat dibuktikan dengan kebijakan 
pemerintah yang dikeluarkan pada tahun 2016. 
Pemerintah membuka keran seluas-luasnya bagi 
industri asing yang ingin melakukan investasi 
dalam 35 sektor bisnis di Indonesia dimana            
perusahaan asing dapat membeli saham hingga 
sebanyak 100%, baik dari pembangunan jalan tol, 
produksi dan distribusi film, usaha-usaha yang     
berkaitan dengan pariwisata, dan lain-lain. (Wall 
Street Journal, 2018)

Sejak tahun 2016 industri kreatif di Indonesia          
mengalami peningkatan sebanyak 19,45% dari 
yang memiliki angka Rp922,59 triliun meningkat 
menjadi Rp1.102 triliun pada akhir tahun 2018. 
Dengan begitu industri kreatif menjadi salah satu 
industri yang memiliki kontribusi yang besar      
diberikan untuk PDB (Product Domestic Bruto) 
bahkan sejak tahun 2016. (Kompasiana, 2019)

.

.
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Salah satu Industri kreatif yang kini sedang tumbuh 
menjadi industri yang menjanjikan adalah              
perfilman. Industri perfilman memiliki prospek 
sangat tinggi karena pertumbuhan penonton yang 
juga sangat pesat setiap tahunnya bahkan 
menurut wakil ketua BEKRAF, Ricky Pesik jumlah 
penonton selama lima tahun terakhir meningkat 
sebanyak 230%. Bahkan untuk layar di Indonesia 
sejak 3 tahun terakhir meningkat dari yang              
sebelumnya 800 layar menjadi 1.800 layar,           
walaupun secara hitungan ideal angka ini masih 
sangat jauh. Idealnya di Indonesia yang memiliki 
260 juta penduduk, layar yang terdapat di                 
Indonesia seharusnya sebanyak 10.000 layar. 
(Katadata, 2019) .

Dengan meningkatnya penonton setiap tahunnya 
ini, industri film lokal semakin dibicarakan oleh 
banyak orang, terlebih mulai banyak tokoh-tokoh 
dari industri film Indonesia yang mulai dihargai dan 
dilihat oleh pasar internasional. Dengan begitu 
Indonesia memiliki kesempatan yang jauh lebih 
besar untuk memasarkan produk-produk lokal baik 
itu dalam bentuk film, barang, dll.
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Terbukanya MEA juga membuka pintu seluas-lu-
asnya bagi industri kreatif di Indonesia untuk mele-
paskan sayapnya ke seluruh negara di ASEAN. 
Pintu ini merupakan angin yang baik bagi para pro-
dusen lokal untuk memiliki target pasar yang jauh 
lebih besar. Khususnya untuk film-film lokal, kita 
memiliki potensi untuk mendistribusikan serta 
memasarkan film yang memiliki kualitas konten 
yang baik yang tentunya dapat meningkatkan pro-
duksi film untuk keberlangsungan bisnis film di 
Indonesia.

Beranjak dari keresahan karena penetrasi film-film 
yang diproduksi asing dapat mendominasi pasar 
dalam industri ini di Indonesia, maka disimpulkan 
bahwa dalam industri perfilman Indonesia dibutuh-
kan kualitas konten yang lebih ditingkatkan guna 
mendongkrak film-film lokal agar dapat dinikmati 
oleh masyarakat Indonesia itu sendiri. Pada awal 
tahun 2018 akhirnya berdirilah sebuah studio film 
yang memiliki kriteria tersebut, didirikan oleh 
beberapa produser-produser yang sudah memiliki 
pengalaman selama belasan tahun di industri film 
baik dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu 
dari pendiri studio film ini adalah produser dari film 
"Sang Penari", film yang juga memenangkan 
beberapa penghargaan terkemuka di 
Indonesia.
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Kolaborasi juga menjadi peran penting dalam pem-
bentukan studio ini, oleh karenanya dalam semua 
project yang dilakukan oleh studio ini semua beker-
jasama dengan rumah produksi lain. Sebagai 
contoh dalam salah satu project yang sedang ber-
jalan, studio ini bekerjasama dengan rumah pro-
duksi dari Amerika yang juga salah satu produser 
dari film "Crazy Rich Asians", dan juga rumah pro-
duksi dari Korea Selatan.

Tidak terhenti hanya berkolaborasi dengan rumah 
produksi lain, studio ini juga berkolaborasi dengan 
individu-individu yang telah mewarnai perfilman 
Indonesia selama bertahun-tahun, sebagai contoh 
studio ini bekerjasama dengan sutradara 
kenamaan Indonesia yang namanya mulai dikenal 
oleh masyarakat karena film horror yang dibuatnya 
pada tahun 2017 dengan jumlah penonton lebih 
dari 4 juta orang.

Studio ini juga bekerjasama dengan seorang aktris 
kenamaan yang memiliki visi besar ingin memaju-
kan perfilman Indonesia sebagai produser, aktris 
yang aktingnya sangat berkesan dalam film yang 
dirilis pada tahun 2002 dimana Ia berperan sebagai 
"Cinta". 
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Menurut World Intellectual Property Organization 
(WIPO) Intellectual Property atau Kekayaan 
Intelektual adalah sebuah ciptaan atau penemuan 
yang biasa digunakan dalam perdagangan. 
Kekayaan intelektual dibagi menjadi dua kategori 
umum. 

Bersama aktris tersebut untuk project pertamanya 
studio ini akan merilis sebuah film yang akan dirilis 
pada tahun 2020, film ini bergenre drama komedi 
serta mengangkat tema guru dan bagaimana kon-
disi yang sebenarnya mereka alami.

Studio ini sangat mengutamakan kolaborasi karena 
mereka fokus pada 3 pilar utama, yaitu Project 
Financing, Project Development, dan Project Distri-
bution. Project Financing adalah studio ini melaku-
kan investasi ke dalam sebuah film yang diproduksi 
oleh rumah produksi lain, contohnya mereka beker-
jasama dengan rumah produksi yang membuat film 
hasil adaptasi dari film Korea Selatan yaitu 
"Sunny". 

Project Development adalah studio ini mengem-
bangkan IP (Intellectual Property) yang sudah 
dibeli hak cipta nya, atau mereka membuat sebuah 
IP baru yang kemudian mereka kembangkan men-
jadi sebuah script yang siap untuk diproduksi. 
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 Properti Industri
Properti industri dalam hal ini adalah paten-paten 
yang diajukan oleh perseorangan atau perusahaan 
untuk penemuan, merek dagang, dan lain-lain

 Hak Cipta
Hak cipta mencakup banyak hal seperti karya 
sastra, film, musik, serta karya seni dan desain 
arsitektur. Hak-hak lain yang terkait pula dengan 
hak cipta termasuk dalam hal ini adalah hak-hak 
seniman dalam pertunjukan, produser film terh-
adap film nya, musisi terhadap musiknya, dan 
lain-lain.

Tahap selanjutnya adalah Project Distribution, 
Distribusi dan marketing dalam perfilman adalah 
faktor yang tidak kalah esensial karena apabila 
sebuah film memiliki konten yang sangat baik, jika 
tidak dipasarkan dengan baik maka tidak akan 
mendapatkan target pasar sesuai yang dibutuhkan. 
Karena bagaimanapun bisnis adalah bisnis dan 
memproduksi film membutuhkan dana yang sangat 
besar.
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Pendiri dari studio film ini memiliki tujuan utama 
yaitu untuk memajukan perfilman Indonesia 
dengan membuat IP yang berkelanjutan dan diakui 
secara internasional. Studio ini terdiri dari 4 BOD 
(Board of Directors) dan 4 departemen umum, yaitu 
Production Departement, Development 
Departement, Office and Finance Departement, 
dan Distribution and Marketing Departement. 

Berikut merupakan uraian tugas dan struktur 
organisasi dari studio ini
 Production Departement
Departemen ini memiliki tugas untuk mengawasi 
dan supervisi semua produksi yang sedang ber-
jalan

 Development Departement
Departemen ini memiliki tugas untuk mengem-
bangkan dan membuat IP baru yang sesuai 
dengan tujuan yang sudah dijelaskan sebelumnya
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 Office and Finance Departement
Departemen ini memiliki tugas untuk menjaga 
segala urusan terkait dengan kepegawaian dan 
menjaga finansial perusahaan untuk mencegah 
perusahaan dari kepailitan.

Menjadi seorang yang berada di departemen ini 
merupakan salah satu inti yang ada di dalam peru-
sahaan apapun. Office Departement bertugas atas 
seluruh pegawai yang ada di sebuah perusahaan, 
perekrutan baru kepegawaian serta seluruh 
barang-barang yang berkaitan serta berkedudukan 
di kantor sebuah perusahaan. Tentu bekerja di 
dalam sebuah perusahaan dimana petingginya 
merupakan orang yang sudah bergerak lama di 
industri perfilman akan memiliki standar kualifikasi 
yang tinggi. Keuangan dalam setiap perusahaan 
juga menjadi inti paling penting karena sebuah 
bisnis diadakan untuk menghasilkan uang, 
bagaimana departemen ini harus mengontrol, serta 
mengkoordinasikan dan mendata keuangan peru-
sahaan membutuhkan ketelitian yang sangat 
tinggi.
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 Distribution and Marketing Departement
Departemen ini memiliki tugas untuk memasarkan 
dan mendistribusikan semua IP yang akan dirilis, 
baik dalam bentuk film, series, dan lainnya.

Distribusi dalam dunia perfilman sangat penting 
karena departemen ini bertanggung jawab penuh 
atas seluruh penerimaan materi film yang akan 
diterima oleh bioskop

Pemasaran di industri film akhir-akhir ini sudah 
mengalami banyak perubahan secara teknis, 
karena di industri kreatif yang selalu bergerak maju 
seperti sekarang ini, pemasaran akan bergerak 
dengan cara yang dinamis serta berevolusi tergan-
tung dengan kreatifitas masing-masing perusa-
haan.
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P e n t i n g n y a  D i s t r i b u s i
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Departemen terbagi menjadi beberapa fokus dimana setiap 
bagiannya memiliki integrasi yang sama yaitu untuk 
memasarkan film yang sedang diproduksi saat itu. Rincian 
terkait pekerjaan yang dilakukan pada departemen ini 
sebagai berikut:

1. Marketing
Sub-unit ini memiliki tugas yaitu seperti arti harafiah dari 
Marketing yaitu memasarkan. Marketing memiliki peran 
yaitu untuk memasarkan film yang sedang diproduksi bagi 
masing-masing rumah produksi atau studio film. Secara 
umum di studio ini Marketing memiliki pekerjaan yang 
dibagi menjadi digital content, campaign, media visit, gala 
premiere, cinema visit. 

Secara umum, semua proses promo film akan berujung 
pada Digital Content  karena kini studio melakukan engage-
ment dengan audience melalui platform digital, sehingga 
apapun proses promo yang dilakukan akan berujung pada 
konten digital yang setiap harinya akan berbeda. Konten 
yang akan awal-awal dimulai untuk membuka engagement 
dengan audience adalah konten-konten trivia yang bisa 
berbentuk berbagai macam. Kemudian akan dilanjutkan 
dengan upload materi-materi campaign yang akan dilaku-
kan selama jangka waktu yang telah ditentukan dan 
direncanakan. 
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Proses-proses ini tidak semuanya dijalankan dengan time-
line yang berurutan, konten digital merupakan sesuatu hal 
yang sangat kompleks karena setiap hari konten yang 
harus disampaikan kepada audience harus konten yang 
menarik namun tidak boleh konten yang sama dengan yang 
sudah dibagikan sebelumnya. Selain itu, untuk pros-
es-proses selanjutnya seperti media visit, gala premiere, 
dan cinema visit pun akan dinaikkan ke platform digital 
untuk engage dengan audience. Karena target dari promo 
itu sendiri adalah memasarkan film yang sedang diproduk-
si, sedangkan platform yang sangat mudah digunakan 
untuk berbagi dengan audience adalah platform-platform 
digital dimana penggunanya akan dengan sangat mudah 
menjangkau atau mengetahui informasi terkait film ini.

Tahap yang menjadi salah satu tahap yang paling esensial 
dalam promo sebuah film adalah campaign yang akan 
dilakukan. Dalam campaign ini segala hal yang dilakukan 
oleh sebuah studio sangat krusial dalam jangka yang pan-
jang karena dapat mempengaruhi seberapa banyak mas-
yarakat sadar atas campaign yang sedang dilakukan dan 
kemudian akan terkonversi ke angka penonton yang akan 
terpengaruh dan menonton film tersebut. 
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Campaign memiliki jangka waktu yang cukup lama karena 
dalam tahap ini, melalui konten-konten digital pihak studio 
akan mulai membangun awareness dan connection 
dengan masyarakat. Campaign dapat berbentuk berbagai 
macam, baik bersifat partisipatif atau informatif, lazimnya 
dalam sebuah promo film campaign yang akan dilakukan 
bersikap partisipatif karena diharapkan dengan melakukan 
campaign yang partisipatif maka masyarakat yang mengi-
kuti campaign tersebut akan menyebarkan informasi 
kepada jangkauan yang jauh lebih luas.

Pada tahap selanjutnya yaitu media visit, perusahaan 
sebagai studio film harus melakukan kerjasama dengan 
media-media lain sebagai platform lain untuk pemasaran. 
Media yang diajak kerjasama dalam hal ini pun beragam, 
terdapat media online, radio, serta platform televisi. Setelah 
melakukan kerjasama dengan masing-masing  media, 
pada umumnya dalam perjanjian kerjasama yang disetujui 
terdapat perjanjian dimana sebagai studio yang mempro-
duksi sebuah film, studio ini harus menghadirkan cast dari 
film yang berkaitan untuk hadir ke media tersebut untuk 
diwawancara. 
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Tim yang harus dibawa selain cast tentunya adalah tim 
media relations dari studio tersebut serta tim dokumentasi 
yang tentunya akan mendokumentasikan kemudian akan 
posting kegiatan tersebut ke sosial media film. 

Dalam pemilihan media mana yang akan dilakukan media 
visit terlebih dahulu tentu harus direncanakan media mana 
yang ada di daerah yang sama serta terdekat dan efisien 
untuk meningkatkan awareness masyarakat. Faktor lainnya 
tentu kita harus memanfaatkan dengan baik perencanaan 
keuangannya karena ketika kita menghadirkan cast akan 
ada bayaran perharinya yang juga harus diperhatikan 
dengan seksama.

Media visit biasanya dilakukan ketika h-3 minggu peluncu-
ran film, tergantung dari seberapa banyak media yang bek-
erjasama. Hal ini menjadi salah satu poin penting yang 
harus diberikan dalam perjanjian ini karena dengan hadirn-
ya cast ke media tersebut akan memberikan value tersendi-
ri bagi masing-masing pihak, baik bagi pihak media, 
maupun pihak studio yang memproduksi film tersebut.
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Pada tahap gala premiere, setiap rumah produksi yang 
akan segera merilis filmnya akan melakukan tahapan ini. 
Tahapan ini adalah penayangan spesial sebelum tanggal 
rilis film di seluruh Indonesia, sehingga tamu-tamu yang 
diundang pada gala premiere pun merupakan orang-orang 
yang dianggap sangat penting baik bagi pihak produser, 
sutradara, maupun pemain dari film tersebut. Tentu dalam 
sebuah gala premiere juga dibutuhkan adanya media-me-
dia dan komunitas yang perlu diundang serta selebriti 
papan atas Indonesia. Harapannya adalah ketika mengun-
dang para selebriti ini, mereka akan posting hal tersebut di 
sosial media mereka sehingga dapat menaikkan ketertari-
kan masyarakat untuk menonton film tersebut. 

Secara umum yang harus diperhatikan dalam merencana-
kan gala premiere sebuah film adalah tentu yang esensial 
adalah tempat, kita harus menentukan film kita adalah film 
yang seperti apa, pelaksanaannya lebih tepat bisa dilak-
sanakan di tempat dengan kriteria apa, target undangannya 
siapa, berapa yang akan diundang, dekorasi yang diingin-
kan semasif apa dan hal-hal teknis lain tentunya seperti 
apakah proyektor yang ada di tempat tersebut dapat 
menayangkan film kita dengan baik atau tidak, dan suara 
yang dihasilkan akan maksimal atau malah berkurang. 
Hal-hal seperti ini perlu diperhatikan dalam pemilihan 
tempat dari gala premiere yang ingin dilaksanakan.
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Rangkaian acara gala premiere akan dimulai dengan para 
pemain sutradara dan produser berjalan di red carpet untuk 
menyambut dan menyapa para tamu undangan. Kemudian 
para tamu undangan akan dipersilahkan mengambil tiket 
dan masuk kedalam studio masing-masing sesuai dengan 
tiket yang diterima. Sebelum film dimulai para pemain, 
sutradara, dan produser akan memberikan sambutan dan 
berterimakasih kepada tamu undangan yang sudah hadir. 
Setelah film selesai diputar para pemain, sutradara, dan 
produser akan menyambut para penonton ketika berjalan 
keluar dari bioskop, semua yang dilakukan bertujuan untuk 
menghormati para tamu undangan yang sudah menghadiri 
gala premiere ini.

Tahap akhir dalam promo sebuah film adalah cinema visit, 
pada tahap ini, para pemain atau sutradara akan mengun-
jungi cinema-cinema yang menayangkan film tersebut. 
Dengan maksud yang sama seperti gala premiere sebel-
umnya, hal ini ditujukan untuk menghargai para masyarakat 
yang sudah meluangkan waktu dan uang untuk menonton 
karya yang dibuat oleh keseluruhan tim dari film tersebut. 
Pada tahap ini, juga menjadi fokus dari tim marketing 
adalah membuat konten digital seperti yang sudah disebut-
kan diawal, dengan begitu interaksi dengan penonton akan 
terbentuk dan engagement pun akan semakin baik.
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Dalam merancanakan sebuah cinema visit faktor utama 
yang diperlukan adalah penentuan tempat yang akan 
dikunjungi terlebih dahulu. Pemilihan ini akan ditentukan 
melalui screening penonton pada hari yang sama, jika 
terdapat studio yang penuh dengan jumlah penonton yang 
banyak maka kita akan memilih beberapa bioskop di 
daerah sama untuk melakukan cinema visit tersebut. Selain 
itu faktor lainnya yang tidak kalah penting adalah cast film, 
tentu kita harus mengajak setidaknya 1 dari pemain utama 
atau sutradara untuk menjadi orang terdepan memimpin 
cinema visit ini. Baru kemudian setelah ada pemain utama 
atau sutradara dapat hadir, baru kita bisa mengajak pemain 
pendukung lain.

Hal terakhir yang perlu diperhatikan izin ke bioskop-bioskop 
terkait, dalam hal ini kita harus meminta izin kepada man-
ager on duty untuk memastikan bahwa kita akan melaku-
kan kunjungan di akhir pertunjukkan jam tertentu dengan 
tujuan untuk mengapresiasi penonton. Pada poin ini yang 
harus diperhatikan adalah komunikasi yang baik kepada 
masing-masing manager on duty karena mereka biasanya 
tidak akan mengizinkan jika kita tidak mengabarkan terlebih 
dahulu jika ingin melakukan kunjungan.
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2. Distribusi
Distribusi memiliki lingkup pekerjaan yang cukup spesifik 
namun dengan tahapan yang cukup panjang sejak awal 
merencanakan membuat film. Tahap ini merupakan tahap 
yang paling esensial karena ini adalah tahap dimana film 
akan disebarkan ke bioskop-bioskop yang bekerjasama 
dengan studio. 

Tahap pertama yang harus dilakukan pada sub-unit ini 
adalah harus mengidentifikasi terlebih dahulu platform yang 
ingin digunakan dalam hal ini theatrical(bioskop)/Over The 
Top(OTT) (Netflix, Iflix, dan sebagainya)/Televisi. Dalam 
tahapan ini normalnya apabila film yang diproduksi adalah 
film panjang, maka platform yang pertama kali akan diguna-
kan adalah theatrical atau bioskop. Tahapan selanjutnya 
yang harus dilakukan adalah menentukan tanggal theatrical 
release dengan pertimbangan-pertimbangan, kompetisi 
film lain, progra-program yang terdapat di TV, kondisi 
negara, musim film blockbuster, dll. Untuk tanggal rilis di 
platform lain, umumnya akan ada jeda setelah turun dari 
bioskop, normalnya di Indonesia jeda yang akan diberikan 
untuk OTT adalah 4 bulan setelah film rilis. Khusus di Indo-
nesia tanggal rilis final untuk sebuah film lokal akan 
menunggu konfirmasi terlebih dahul dari jaringan bioskop 
terbesar di Indonesia yaitu XXI.
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Setelah tanggal theatrical release didapatkan maka tahap-
an selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengidenti-
fikasi seluruh jaringan bioskop di seluruh Indonesia. Dimu-
lai dari yang terbesar seperti XXI sampai dengan 
bioskop-bioskop independen dan kemudian hubungi 
mereka untuk permohonan penayangan film lalu dilanjut-
kan dengan kontrak. Kontrak itu sendiri melipti detail mas-
ing-masing perusahaan, detail pengiriman materi dan kese-
pakatan mengenai pembagian pendapatan. Dalam hal ini 
pembagian yang umumnya didapatkan adalah 50/50 untuk 
masing-masing pihak.

Tahapan selanjutnya adalah sensor, semua materi film 
ataupun materi promo film yang tayang baik di media kon-
vensional maupun bioskop wajib melewati tahapan sensor. 
Karena tidak semua film memiliki rating untuk Semua Umur, 
beberapa film memiliki rating Remaja atau lebih dari 13 
tahun dan Dewasa atau lebih dari 17 tahun. Sensor ini ber-
tujuan untuk membatasi penonton atas konten dari film atau 
materi promo film yang disebarkan. Kemudian tahapan 
terakhir sebelum film rilis adalah mengirimkan materi, pen-
giriman materi mulai dari materi-materi promo dan materi 
film ke bioskop-bioskop merupakan hal yang sangat kompl-
eks,
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karena setiap bioskop memiliki ketentuan serta teknis 
tersendiri. Oleh karena itu dalam bagian ini studio akan 
bekerjasama dengan post house/ lab untuk mengolah 
materi yang sudah studio punya dan ekspedisi untuk men-
girimkan materi-materi tersebut ke bioskop masing-masing.

Setelah film rilis maka yang akan dilakukan oleh sub unit ini 
adalah perhitungan harian rekap perolehan jumlah penon-
ton, karena setiap harinya produser, sutradara, ataupun 
investor akan menginginkan perhitungan ini. Jumlah 
penonton harian akan diberikan oleh masing-masing 
bioskop, yang kemudian akan direkap oleh sub unit distri-
busi ini. Setelah film berhenti tayang dari bioskop, maka 
tahap selanjutnya adalah supervisi untuk pengembalian 
seluruh materi-materi film yang sudah dikirimkan, kemudian 
jika sudah dikembalikan seluruh logistik aset-aset film akan 
disimpan di tempat yang disediakan oleh masing-masing 
studio.
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Unit kerja distribusi pada dasarnya memiliki lingkup peker-
jaan yaitu bagaimana unit kerja ini memastikan bahwa film 
yang sudah studio ini produksi didistribusikan dengan baik 
oleh pihak bioskop, dan memastikan setiap harinya apabila 
terdapat masalah dalam pendistribusian. Unit kerja ini juga 
memiliki lingkup pekerjaan, yaitu ketika film yang diproduksi 
studio ini tayang di bioskop, unit kerja ini harus melakukan 
pembaruan setiap harinya untuk menghitung berapa 
bioskop yang menayangkan film ini, apakah layar yang 
diberikan dari pihak bioskop bertambah atau berkurang. 
Salah satu lingkup pekerjaan lain dari unit kerja  ini adalah, 
setiap harinya unit kerja ini harus menghitung berapa 
jumlah penonton yang kemudian datanya akan diberikan 
oleh masing-masing bioskop yang bekerja sama. Perlu 
diketahui bahwa dalam industri perfilman Indonesia teruta-
ma bioskop sistem kerjasama yang akan digunakan bagi 
hasil, ketika film sudah berhenti tayang maka nantinya 
seluruh pendapatan tiket yang didapatkan pihak bioskop 
akan dibagi dua dengan pihak rumah produksi.
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Disisi lain, unit kerja pemasaran memiliki lingkup pekerjaan 
yang cukup luas karena unit kerja ini memiliki andil sejak 
awal akan dibuatnya sebuah film. Sebagai unit kerja yang 
akan memasarkan sebuah film nantinya, unit kerja ini harus 
percaya sejak awal bahwa Intellectual Property (IP) yang 
akan di buat menjadi sebuah film ini adalah IP yang men-
jual. Pada dasarnya film membutuhkan bujet produksi yang 
tidak sedikit, sehingga butuh banyak sekali pertimbangan 
sebelum sebuah rumah produksi atau studio film untuk me-
nentukan bahwa mereka akan membuat film tertentu.

Setelah film mulai memasuki tahap produksi, unit kerja mar-
keting akan mulai untuk membangun koneksi dengan audi-
ence melalui platform digital dengan konten-konten yang 
informatif dan menarik mengenai film yang akan di rilis. Hal 
ini dengan saat yang bersamaan akan mulai membangun 
rasa penasaran dan ketertarikan dari audience yang nantin-
ya diharapkan akan menonton film yang akan dirilis. 

Paralel dengan dilakukannya digital marketing ini, tim dari 
media relations dan partnership akan mulai mencari poten-
tial partner untuk bekerjasama dalam promo film. Mendeka-
ti tanggal perilisan, 
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tim media relations akan melakukan media visit untuk 
promo di masing-masing media yang bekerjasama, serta 
melakukan Press Conference dan Press Screening khusus 
untuk media mengulas tentang film tersebut lebih dahulu. 
Sementara itu tim partnership akan melakukan aktivasi-ak-
tivasi yang diharapkan akan meningkatkan interaksi 
dengan audience.

Ketika film sudah dirilis, unit kerja marketing akan mengam-
plifikasi secara keseluruhan baik dari platform digital, 
media, partnership, dll. Tim marketing akan melakukan 
cinema visit dengan tujuan untuk memberikan rasa terima 
kasih kepada para penonton yang sudah meluangkan 
waktu untuk menyaksikan karya yang sudah dibuat.

Dibawah adalah 5 job desc yang ada di dalam departemen 
Distribution and Marketing.

 Admin
Admin dalam departemen Distribution and Marketing bertu-
gas untuk mengatur dan mengkoordinasi segala keperluan 
dan kebutuhan tim marketing yang sudah diatur dalam 
Standar Operasional Produksi (SOP) dalam sebuah peru-
sahaan.
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Termasuk diantaranya mengarsipkan seluruh dokumen-do-
kumen penting dari departemen itu sendiri. 

Pengarsipan dalam sebuah kantor adalah faktor yang 
sangat penting karena dalam setiap pekerjaan film dan pro-
ject lain dalam setiap perusahaan perlu diadakan sebuah 
pertanggungjawaban baik kepada atasan ataupun kepada 
investor dan lain-lain. Apabila pengarsipan tidak dijalankan 
dengan baik maka hal tersebut dapat merusak hubungan 
antar perusahaan, oleh karenanya jabatan admin ini meru-
pakan salah satu jabatan yang sangat krusial.

 Asset and Logistics
Individu yang bertugas di dalam Asset and Logistics bertu-
gas untuk mendistribusikan dan mendata seluruh aset yang 
dimiliki dari tim marketing. Dalam hal ini yang harus dilaku-
kan dari Asset dan Logistics adalah memastikan seluruh 
pendistribusian materi baik dalam bentuk promo atau film 
itu sendiri berjalan dengan baik. Seluruh bioskop yang bek-
erjasama sudah memiliki file dan materi yang dibutuhkan. 
Hal lainnya yang dilakukan dari Asset and Logistics adalah 
memastikan pengembalian materi juga berjalan dengan 
baik dan seluruh materi tersimpan dan tertata serta terdata 
dengan baik.
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 Partnership   
Partnership bertugas untuk melakukan pitching dan menja-
lin kerjasama dengan calon partner yang akan ikut andil 
dalam campaign yang sedang dilakukan. Di industri perfil-
man, kita harus bisa bekerja sama dengan berbagai pihak 
sebagai sarana untuk memperbesar cakupan promo yang 
akan kita lakukan kedepannya, dengan memiliki partner 
yang tepat untuk melakukan campaign maka kesempatan 
untuk masyarakat dapat mengetahui dan mencari tahu 
mengenai film yang sedang diproduksi dapat meningkat 
dengan angka yang cukup signifikan.

 Digital Marketing
Digital marketing merupakan sesuatu yang memiliki kemu-
ngkinan untuk menjadi media untuk mencapai keuntungan 
yang lebih besar dan terpercaya, namun hal tersebut mem-
butuhkan percampuran teknik pemasaran dan kemampuan 
expert dalam bidang teknologi. (Peterson, 2010) Digital 
Marketing memiliki peran yang literal seperti artinya yaitu 
memasarkan produk secara digital. Dalam hal ini yang 
dilakukan Digital Marketing di studio ini adalah melakukan 
promo-promo film yang ditujukan untuk memasarkan 
dengan menggunakan media secara digital. 
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Digital Marketing menjadi salah satu peran yang paling 
penting dalam industri perfilman Indonesia sekarang 
karena dengan menggunakan media digital maka target 
pemasaran akan sangat luas.

 Media Relations 
Tugas utama dari seorang Media Relations Officer adalah 
melakukan kerjasama dengan media baik online ataupun 
konvensional dengan tujuan untuk meningkatkan exposure 
yang didapatkan dari kegiatan promo yang dilakukan 
selama proses promo film berlangsung. Hal ini dilakukan 
dengan harapan agar masyarakat dapat terpapar dan 
sadar atas adanya film ini. Dalam job desc inilah penulis 
mendasarkan tulisan ini dan job desc ini pula yang akan 
menjadi fokus utama penulis dalam penulisan alur kerja.
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Penulis akan fokus untuk menuliskan alur kerja terkait 
dengan Media Relations.          

 
Dibawah adalah           

penjelasan penulis terkait dengan alur kerja Media            
Relations

• Media Partnership

• Contact
Sebagai awal dan pembuka dari sebuah kerja sama,  kita 
adalah perwakilan dari studio. Ini menjadi proses paling 
penting karena kita harus menimbulkan kesan yang baik 
serta menunjukkan bahwa studio kita serius untuk          
menjalin kerjasama dengan media tersebut.
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• Meeting
Tahap selanjutnya adalah membuat janji pertemuan 
dengan orang yang sudah berhubungan dengan kita 
sebelumnya. Hal ini diutamakan agar pihak media dapat 
mengerti kerjasama seperti apa yang kita inginkan dan 
apakah mereka dapat memberikan hal yang diinginkan 
tersebut.

• Membuat SPK
Setelah kesepakatan dicapai terkait dengan apa yang 
perusahaan inginkan dan media tersebut dapat                
memenuhinya, maka tahap selanjutnya adalah membuat 
SPK (Surat Perjanjian Kerjasama) dengan adanya SPK ini 
maka kesepakatan yang sebelumnya dibuat akan tertulis 
hitam diatas putih, dengan begitu masing-masing pihak 
akan memenuhi kewajiban yang sudah disepakati.
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Contoh Surat Perjanjian Kerjasama dengan Radio

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Pada hari Jumat, tanggal ___ bulan ___ tahun dua ribu dua 
puluh(__-__-2020), telah ditandatangani perjanjian antara : 

Nama  : 
Jabatan : 
Alamat : 
        
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pihak Studio dan 
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. 

Nama  : 
Jabatan : 
Alamat : 

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pihak Media dan 
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. 

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk 
mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerjasama SEMI BARTER 
untuk keperluan promo film Perempuan Tanah Jahanam, dengan per-
janjian sebagai berikut: 
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Pihak Pertama Memberikan : 

1. Menyiapkan spot promo film Perempuan Tanah Jahanam  
 durasi 60 detik
2. Menyertakan logo Pihak Media (sharing logo) di materi promosi  
 film 
3. Penyebutan Pihak Media sebagai media partner pada saat  
 press screening dan gala premiere
4. Pemutaran TVC pada saat press screening dan gala premiere  
 berdurasi 30 detik (materi tvc disiapkan oleh tim radio dan  
 dikirimkan by email paling lambat h-14 sebelum press dan gala  
 premiere)
5. Space pemasangan 1 buah roll up banner pada saat press  
 Screening dan gala Premiere (roll up banner disiapkan dan  
 dikirimkan ke kantor Pihak Studio H-5 sebelum screening dan 
 gala premiere)
6. Memberikan undangan gala premiere film sebanyak 2 (dua) 
 buah dan press screening di Jakarta sebanyak 2 (dua) buah
7. Memberikan tiket nonton film sebanyak 20 (dua puluh) buah.
8. Memberikan biaya semi barter promo sebesar Rp. ______  
 (belum termasuk ppn 10%)

Pihak Kedua Memberikan :

1. Memberikan pemutaran spot promo berdurasi 60 detik            
 sebanyak 30 kali
2. Memberikan slot phone interview sebanyak 2 kali
3. Memberikan postingan promo di sosial media Pihak Media;  
 IGstory sebanyak 3x, Instagram feed sebanyak 1 kali,             
 Facebook 1 kali, Twitter 2 kali
4. Memberikan log siar dan bukti siar tayang
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Apabila pihak kedua membatalkan kerjasama ini secara sepihak 
tanpa adanya alasan yang dapat diterima kecuali keadaan force 
majeur, maka akan dikenakan denda sebesar 2 (dua) kali lipat 

Perjanjian kerjasama ini berlangsung dari bulan _____ 2020 
sampai dengan tanggal _____ 2020 kecuali perjanjian diakhiri 
lebih awal atau diperpanjang dari jangka waktu yang ditentukan 
berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan/atau berakhir 
setelah kewajiban PARA PIHAK telah terpenuhi.

PIHAK PERTAMA                    PIHAK KEDUA

                                                               
Nama                                   Nama
PERUSAHAAN                          NAMA MEDIA
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• Meminta bukti siar
Tahap akhir dari kerjasama ini adalah masing-masing 
pihak akan memberikan bukti siar, hal ini bertujuan untuk 
memastikan bahwa setiap pihak terkait menjalankan 
kewajiban yang disepakati di SPK yang sudah               
ditandatangani.
• Membuat Timeline
Timeline menjadi suatu hal yang penting dari pihak studio 
karena dengan adanya timeline untuk masing-masing 
media, maka integrasi antara Media partner dengan 
konten promo yang organika akan membuat masyarakat 
juga terpapar dengan rata.

• Distribusi Materi

Pendistribusian materi termasuk dalam eksekusi              
perjalinan kerjasama dengan media, ini menjadi salah satu 
tahap yang esensial karena dengan pendistribusian yang 
baik, maka rencana dan perjanjian yang sudah dibuat 
sebelumnya akan dengan mudah pula dilaksanakan.

• Eksekusi
Eksekusi dari perjanjian ini hanya akan melaksanakan 
kesepakatan yang sudah dijalani.
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• Data Email Partner
Hal pertama yang dapat dilakukan adalah mendata 
email-email dari media partner, dengan memiliki database 
email partner maka kita akan dengan mudah              
mendistribusikan materi yang sudah kita punya.

• Content
Sebagai media relations kita tidak bertanggung jawab 
untuk membuat content, hanya saja terkadang proses 
pembuatan content bisa terlambat atau tidak sesuai 
dengan timeline yang sudah dibuat sebelumnya, oleh 
karena itu kita harus memastikan ke tim Digital Content 
untuk content apa yang harus dinaikkan ke media-media 
partner dalam waktu yang ditentukan.

• Membuat Body Email
Mungkin bagi sebagian orang body email bukan              
merupakan sesuatu hal yang penting, namun kita            
berhubungan dengan puluhan media sekaligus dalam satu 
email. Apabila terdapat satu kata yang salah maka dapat 
merubah arti dari email tersebut, oleh karenanya               
dibutuhkan instruksi yang jelas terkait dengan apa yang 
seharusnya media lakukan untuk mencegah terjadinya 
miskomunikasi
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• Followup Materi
Setelah distribusi materi dilakukan dengan baik maka 
tahap selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah               
memastikan bahwa materi-materi yang dikirimkan diterima 
dengan baik dan di post sesuai dengan timeline dan jenis 
yang disepakati sebelumnya di Surat Perjanjian               
Kerjasama

• Press Conference & Press Screening

Dalam sebuah studio film Press Conference dan Press 
Screening merupakan hal yang sangat penting untuk 
dilakukan karena kedua hal ini menjadi sarana untuk 
mempublikasikan secara offline materi-materi penting 
yang ingin disampaikan, dalam sebuah Press Conference 
misalnya, normalnya dalam acara seperti ini yang ingin 
dipublikasikan adalah Poster dan Trailer dari sebuah film 
yang diproduksi pada saat itu. Dengan mengundang       
media-media diharapkan berita yang diliput akan           
mengangkat dan menimbulkan awareness di masyarakat 
terkait dengan film tersebut. Tahapan untuk membuat 
Press Conference dan Press Screening adalah sebagai 
berikut.
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• Plan

Dalam merencanakan sebuah Press Conference atau 
Press Screening semua tahap yang ada di dalam               
perencanaan ini harus berjalan secara paralel, karena jika 
dilaksanakan satu persatu maka tidak akan efisien secara 
waktu.

• Tempat
Tempat menjadi tahapan pertama untuk penentuan           
perencanaan ini, karena dengan penentuan tempat maka 
akan terbayang berapa jumlah media yang diharapkan 
hadir.

• Konsumsi
Setelah mencari tempat, konsumsi bagi media juga       
merupakan hal yang penting. Kita sebagai sebuah studio 
film membutuhkan para rekan-rekan media untuk           
mengangkat berita mengenai film yang sedang kita         
produksi. Oleh karenanya, kita harus menjamu mereka 
karena sudah menyempatkan hadir di Press Conference 
atau Press Screening yang sudah kita buat.
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• MC
Tahapan yang tak kalah penting lainnya adalah MC, 
sebagai pembawa acara peran MC sangat penting karena 
dengan MC yang baik maka dapat membawa suasana 
seperti yang kita inginkan. Dengan adanya MC yang 
mampu mengemas acara secara baik, maka Press        
Conference akan berjalan dengan lancar.

• Rundown
Tahapan ini tentu penting dari segala aspek karena 
dengan rundown yang efisien dan detil maka apabila 
terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana awal, 
maka kita dapat mengantisipasi dan merubah jadwal 
dengan mudah. Rundown juga penting karena menjadi 
acuan kita seberapa lama acara yang kita jalankan dan 
memberikan kita time frame untuk Press Conference atau 
Press Screening tersebut berjalan.

• Budgeting
Setelah tempat, MC, dan konsumsi sudah didetilkan 
terkait dengan harga dan lain-lain maka tahap selanjutnya 
yang harus dilakukan adalah membuat Budgeting. 
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Dalam bekerja di sebuah perusahaan dalam bentuk 
apapun, budgeting menjadi sebuah hal yang sangat          
penting karena dalam budgeting tersebut harus jelas duit 
yang dipakai untuk apa dan realisasinya seperti apa, hal 
ini digunakan agar perusahaan juga yakin untuk          
mengeluarkan sejumlah uang untuk acara yang            
direncanakan tersebut.

• Narasumber
Hal terakhir yang tidak kalah penting adalah narasumber 
untuk Press Conference atau Press Screening tersebut. 
Dalam hal ini untuk studio film yang paling penting adalah 
para pemain, sutradara, dan produser dari film yang 
sedang diproduksi tersebut.

• Approval
Perencanaan sudah matang dan budgeting juga sudah 
selesai, maka sebelum eksekusi harus ada persetujuan 
dari atasan terkait dengan seluruh perencanaan yang 
dibuat. Proses untuk masing-masing perusahaan tentunya 
berbeda, namun secara umum hal ini harus melalui atasan 
dan finance dari perusahaan tersebut.
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• Press Release

Press Release dibuat dengan tujuan untuk pada saat 
Press Conference atau Press Screening, media sudah 
mendapatkan garis besar terkait dengan apa saja yang 
ingin disampaikan pada saat kedua acara tersebut.

• Kerangka
Sebelum membuat Press Release secara keseluruhan, 
pertama tentunya seperti layaknya tulisan lain harus 
dibuat kerangka awal untuk memberikan gambaran         
seperti apa Press Release yang akan dibuat, fakta-fakta 
penting apa yang harus diangkat dalam press release 
tersebut, sehingga ketika sudah mulai dibuat kita akan 
dengan mudah membuat rangkaian kata-kata yang         
melengkapi

• Draft
Setelah ada kerangka maka tahap selanjutnya hanya 
mengembangkan menjadi sebuah tulisan rilis dengan 

mengandung 5 W + 1 H dan ornamen-ornamen lain yang 
melengkapi rilis tersebut
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• Revisi
Selesai dibuat draft awal dari Press Release diberikan ke 
atasan untuk di revisi dan diperbaiki bagian-bagian yang 
mungkin tidak terlalu penting dan bertele-tele. Hal ini     
menjadi pembelajaran bagi kita untuk selanjutnya        
membuat press release agar lebih efisien.

• Eksekusi
Press Release sudah direvisi dan diterima oleh atasan 
maka tahap selanjutnya adalah memberikan rilis tersebut 
kepada para media pada saat Press Conference dan/atau 
Press Screening tersebut berlangsung.

• Contoh Press Release

PRESS RELEASE
UNTUK SEGERA DISIARKAN

Guru-Guru Gokil Siap Menghibur Perfilman          
Indonesia dengan Menghadirkan Perspektif         

Kehidupan Guru yang Unik
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Menampilkan Gading Marten, Dian Sastrowardoyo, Fara-
dina Mufti, Boris Bokir, Kevin Ardilova, Shakira Jasmine, 
Kiki Narendra, Asri Welas,  Ibnu Jamil, dan Arswendy 
Bening Swara

(Jakarta, 12 September 2019) Guru-Guru Gokil, film         
pertama dari rangkaian tiga film Dian Sastrowardoyo yang 
berkolaborasi dengan BASE Entertainment siap               
memasuki tahap produksi pada 15 September 2019. Film 
ini akan menjadi debut Dian Sastrowardoyo dalam        
langkah awal menjadi produser di dunia perfilman                    
Indonesia.

Dian memiliki visi untuk membuat film-film yang memiliki 
kedekatan dengan penonton. Guru-Guru Gokil sendiri 
merupakan film keluarga yang berhubungan erat ke 
segala umur dan seluruh lapisan masyarakat. Film dengan 
tema pendidikan yang bergenre komedi ini menceritakan 
dari sudut pandang guru. “Jarang sekali ditemukan dalam 
industri perfilman kita film yang menceritakan tentang 

lingkungan sekolah, namun lebih menceritakan kegiatan di 
sekolah dari sudut pandang murid. 
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Sementara, kehidupan guru-guru pun juga sangat menar-
ik, dan kami ingin memberikan perhatian lebih pada 
keunikan tersebut.“ ujar Dian terkait keputusannya untuk 
mengangkat cerita tentang guru.

Bersama Rahabi Mandra, peraih Piala Citra 2017 untuk 
kategori Penulis Skenario Adaptasi Terbaik, Dian       
berkolaborasi untuk menciptakan tontonan yang tidak 
hanya menghibur, tapi juga menginspirasi. “Cerita dibuat 
hampir satu tahun lamanya, termasuk riset bertemu 
guru-guru langsung, mendengar kisah lucu dan keluh 
kesah mereka yang sebenarnya sudah akrab di telinga 
kita. Kami ingin memastikan agar film ini menghibur, 
menyentuh, dan dekat di hati.” ujar Rahabi Mandra.

Film ini juga disutradarai oleh sutradara muda ternama 
Indonesia Sammaria Sari Simanjuntak, Ia berpendapat, 
“Cerita yang diangkat dalam film ini sangat erat dengan 
masa kecil saya, sehingga hal ini juga yang                    
menggerakkan hati saya untuk menyutradarai film ini”.
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Guru-Guru Gokil bercerita mengenai Taat, diperankan 
oleh Gading Marten, yang berambisi untuk sukses, namun 
sering menemui kegagalan dalam karir. Taat selalu 
beranggapan bahwa kesukesan itu sama dengan memiliki 
uang banyak. Namun, keadaan mengharuskan Taat untuk 
bekerja menjadi guru pengganti di sebuah sekolah dan di 
saat yang bersamaan terjadi insiden yang menimpa para 
guru. Kejadian tersebut mengubah pandangan Taat           
terhadap uang, kesuksesan, dan dedikasi para guru.

“Super excited ketika ditawarin kerja bareng Dian dan mba 
Shanty, mereka tahu persis keinginannya dan bagaimana 
memenuhinya. Aku percaya dengan kemampuan Dian 
dalam memproduseri film ini. Dan proses persiapan shoot-
ingnya juga seru banget!” ujar Gading Marten mengenai 
kolaborasinya dengan Dian Sastrowardoyo.

Film ini juga dibintangi oleh Faradina Mufti, Dian Sastro-
wardoyo, Boris Bokir, Asri Welas,  Ibnu Jamil,    Kiki Naren-
dra, Shakira Jasmine, Kevin Ardilova, dan Arswendy 
Bening Swara. 
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Melalui film Guru-Guru Gokil diharapkan dapat                 
menceritakan perasaan para guru di Indonesia. Bagi Dian, 
sosok guru sangat penting karena guru terlahir untuk     
mengubah masa depan dan untuk menginspirasi             
murid-murid. Sehingga saat penting bagi Dian untuk dapat 
membuat film yang dapat mengapresiasi kerja keras para 
guru. 

Film Guru Guru Gokil dijadwalkan untuk tayang di seluruh 
bioskop Indonesia pada awal tahun 2020.

******

[Media contact] 
NAME
Email: email@gmail.com
Mobile: +62 123456789
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• Mengundang Media dan Komunitas
Perencanaan dan tahapan-tahapan sebelumnya sudah 
dilaksanakan, maka yang harus dilakukan selanjutnya 
adalah mengundang para media dan komunitas-komuni-
tas terkait untuk hadir di Press Conference ini.

• Eksekusi
Eksekusi menjadi tahap terakhir dan dengan perencanaan 
yang bagus dan matang serta kerjasama tim yang baik 
akan membuat eksekusi ini berjalan dengan lancar.

• Maintain Relation
Tahap terakhir dalam menjadi seorang Media Relations 
Officer adalah menjaga relasi dengan media-media yang 
sudah menjalin kerjasama sebelumnya. Karena kita dida-
lam industri selalu saling membutuhkan satu sama lain 
sehingga kita harus selalu memberikan kesan baik dan 
tidak membuat rekan-rekan media yang sebelumnya 
sudah bekerjasama menjadi tidak ingin bekerjasama lagi.
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