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Selama melakukan kerja praktek penulis mendapatkan inspirasi serta motivasi 

dari motto ini. 

 

 

 

 

 

Kutipan motto hidup ini yang penulis gunakan sebagai pedoman selama 
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RINGKASAN 

Kebun  Binatang  Surabaya  (KBS)  merupakan  salah  satu  objek  wisata  

yang menarik di Surabaya. Sebagai satu-satunya kebun binatang di Surabaya, KBS 

adalah tempat  konservasi,  perawatan  dan  penangkaran  berbagai  jenis  satwa  

dengan  Visi Misi KBS yaitu konservasi, pendidikan, penelitian dan rekreasi. 

Kesuksesan PD.Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya  tentunya  tidak  lepas  dari  

peran  media  yang  turut mendukung  berjalannya  suatu  program.  Media  

merupakan  suatu  sarana  untuk menyampaikan  dan  menerima  informasi.   

Pada kerja praktek ini penulis fokus pada peran media relations di PD.Taman 

Satwa Kebun Binatang Surabaya. Penulis ingin mengetahui proses media relations 

yang terjadi di PD.Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya.. Penulis pun melihat 

bahwa setiap program yang ingin dijalankan oleh PD.Taman Satwa Kebun Binatang 

Surabaya, pasti melibatkan media.  

Segala pelaksanaan media relations di PD.Taman Satwa Kebun Binatang 

Surabaya berjalan cukup baik. Buktinya, banyak pemberitaan yang muncul di 

berbagai dan media jumlahnya cukup netral antara berita negatif dan positif. Namun, 

ada salah satu pelaksanaan yang kurang, yaitu biodata media masih belum tertata rapi 

dan up to date. Dari Permasalahan kecil tersebut dapat berdampak negatif  bagi 

hubungan ke dua belah pihak. Jika dapat diperhatikan lebih baik, semakin mudah 

untuk mencapai tujuan perusahaan. 

 

Kata Kunci: Kebun Binatang Surabaya, Visi&Misi, Media Relations. 

 

 

  




