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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

 

3.1 KEDUDUKAN DAN KOORDINASI 

 Dari awal penulis memulai praktik kerja magang, penulis dibimbing 

langsung oleh seorang mentor bernama Nina Patrisia, selaku Manager dalam 

divisi Social Media Strategists PT Arwuda Indonesia.  Namun, dalam pemberian 

tugas/pekerjaan, penulis bisa menerima tugas/pekerjaan dari seluruh anggota 

divisi Social Media Strategists yang sedang membutuhkan bantuan. 

 Selama praktik kerja magang, penulis memiliki beragam tugas, seperti 

membuat posting/content plan untuk media sosial Facebook dan Twitter, menulis 

artikel untuk diposting dalam website, mengikuti event sebagai social media team, 

menganalisis aplikasi social media (marketing campaign), menganalisis konten 

social media, dan melakukan wawancara dengan narasumber. Tugas-tugas 

tersebut bervariasi untuk beragam klien dari PT Arwuda Indonesia itu sendiri, 

yaitu Beng-Beng, Roma Sari Gandum, ATM Bersama (termasuk di dalamnya 

Sweety Money), Asosiasi Peranakan Tionghoa Indonesia, dan Multivision.  

 Selain itu, penulis juga diberi tugas untuk melakukan pengeditan power 

point presentasi dari PoliticaWave, sebuah anak perusahaan dari CDA Group 

yang berfokus pada penanganan masalah politik. 

3.2 TUGAS YANG DILAKSANAKAN 

 Tugas yang dilaksanakan selama menjalankan praktik kerja magang 

adalah melaksanakan tugas dari divisi Social Media Strategists. Tugas-tugas yang 

dijalankan penulis selama menjalankan praktik kerja magang tergambar di dalam 

tabel berikut ini : 
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Tabel 3.1 

TABEL PEKERJAAN SOCIAL MEDIA STRATEGISTS 

Minggu 

Ke- 
Jenis Pekerjaan yang Dilakukan 

1  Membuat Artikel untuk Klien Beng-Beng 

 Melakukan Analisis Aplikasi Social Media (Marketing 

Campaign) : ‘Rexona Eksis Abis’ 

 Melakukan Analisis  Konten Social Media milik Bank BNI 

 Menjadi Social Media Team untuk Event milik ATM Bersama 

2  Membuat Posting Plan Twitter untuk Klien Roma Sari 

Gandum 

 Membuat Artikel untuk Klien Beng-Beng 

 Melakukan Interview dengan Pemeran SitKom ‘RT Sukowi’ 

(Multivision) 

 Membuat Posting Plan Facebook untuk Klien Beng-Beng 

 Membuat Posting Plan Facebook untuk Klien Aspertina 

3  Membuat Posting Plan Facebook untuk Klien Beng-Beng 

 Membuat Posting Plan Twitter untuk Klien ATM Bersama 

 Membuat Posting Plan Facebook untuk Klien Aspertina  

4  Membuat Artikel untuk Klien Beng-Beng 

 Membuat Posting Plan Facebook untuk Klien ATM Bersama  

 Melakukan Pengeditan Power Point Presentasi Milik 

Politicawave 

5  Membuat Posting Plan Twitter untuk Klien ATM Bersama  

 Membuat Posting Plan Facebook dan Twitter untuk Klien 

Roma Sari Gandum 

 Menjadi Social Media Team untuk Event milik Multivision 

6  Membuat Artikel untuk Klien Beng-Beng 

 Membuat Posting Plan Facebook untuk Klien ATM Bersama  

 Melakukan Analisis Aplikasi Social Media (Marketing 

Campaign) : ‘Gaya Sehatmu di Kantor’ (Detik Health) 
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 Membuat Posting Plan Facebook untuk Klien Roma Sari 

Gandum  

 Membuat Artikel untuk Klien Sweety Money (ATM Bersama) 

7  Membuat Posting Plan Facebook untuk Klien Roma Sari 

Gandum  

 Membuat Artikel untuk Klien Beng-Beng 

 Membuat Artikel untuk Klien Sweety Money (ATM Bersama)  

8  Melakukan Analisis Aplikasi Social Media (Marketing 

Campaign) : ‘Time Less Beauty Secret’ (Revlon) 

 Membuat Posting Plan Twitter untuk Klien Aspertina 

 Membuat Artikel untuk Klien Beng-Beng 

 Membuat Artikel untuk Klien ATM Bersama 

9  Membuat Posting Plan Facebook untuk Klien Aspertina  

 Membuat Artikel untuk Klien Beng-Beng 

 Membuat Artikel untuk Klien ATM Bersama 

 Membuat Posting Plan Twitter Roma Sari Gandum  

 Melakukan Analisis Aplikasi Social Media (Marketing 

Campaign) : ‘Uniqlo Happy Gift’ (Uniqlo) 

 

Tabel 3.2 

TABEL TIMELINE AKTIVITAS SOCIAL MEDIA STRATEGISTS 

Aktivitas 
Minggu Ke- 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Posting / Content Plan  √ √ √ √ √ √ √ √ 

Artikel √ √  √  √ √ √ √ 

Analisis Aplikasi Social Media (Marketing 

Campaign) 
√ 

    
√ 

 
√ √ 

Analisis Konten Social Media √         

Social Media Team untuk Event √    √     

Interview Narasumber  √        

Pengeditan Power Point Presentasi    √      
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3.3 URAIAN PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

3.3.1    Proses Pelaksanaan 

Salah satu divisi yang dimiliki PT Arwuda Indonesia adalah Social Media 

Strategists, dimana ada beragam tugas yang dimiliki oleh divisi ini, yaitu: 

1. Melakukan riset mengenai produk/jasa dari calon klien beserta dengan 

kompetitornya. 

2. Membuat proposal yang akan ditujukan kepada calon klien. 

3. Tim divisi Social Media Strategists bersama dengan tim dari divisi 

Client Service melakukan pitching dengan calon klien untuk 

mempresentasikan proposal yang telah dibuat. 

4. Apabila telah memegang sebuah proyek social media dari klien, maka 

selanjutnya akan dibuat kontrak mengenai apa saja tanggung jawab 

dan eksekusi yang akan dilakukan oleh PT Arwuda Indonesia terhadap 

klien, misalnya pembuatan posting/content plan untuk ditampilkan di 

social media milik klien, melakukan pembaharuan website, dsb. 

5. Materi yang telah dibuat oleh tim divisi Social Media Strategists, 

sebelum di-posting terlebih dahulu dikirim ke klien untuk disetujui 

apakah sudah sesuai atau belum dengan kemauan klien. 

6. Secara berkala, proses percakapan yang terjadi di social media 

haruslah dipantau dengan mendalam dan tim divisi Social Media 

Strategists diharuskan membuat laporan terkait evaluasi dari apa yang 

telah dilakukan. 

7. Laporan tersebut diserahkan kepada klien sebagai panduan langkah 

apa yang akan dilakukan selanjutnya di dalam penanganan social 

media klien untuk mencapai tujuan dengan melakukan rapat bersama. 

Dari beragam tugas yang harus dikerjakan oleh divisi Social Media 

Strategists, selama praktik kerja magang, penulis tidak dilibatkan di semua tugas. 

Berikut ini akan diuraikan apa saja yang penulis kerjakan selama praktik kerja 

magang selama empat puluh hari kerja di PT Arwuda Indonesia, divisi Social 

Media Strategists. 
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a. Posting / Content Plan 

Menurut Ann Handley dan C.C. Chapman (2011:6), content adalah 

istilah luas yang mengacu pada sesuatu yang dibuat dan diupload ke social 

media, bisa berupa kata-kata, gambar, atau hal lainnya. Jadi, 

posting/content plan adalah perencanaan untuk jangka waktu tertentu 

mengenai isi konten yang akan diupload ke social media. 

Pembuatan posting/content plan social media merupakan bagian 

yang sangat penting di dalam strategi online Public Relations. Seorang 

Social Media Strategists diharuskan membuat posting/content plan yang 

yang substantif. Dengan adanya posting/content plan yang substantif, 

maka citra sebuah brand di social media semakin dihormati dan dihargai. 

Sebuah posting/content plan yang substantif perlu disusun dengan 

seksama, melibatkan berbagai riset dan sesi brainstorming untuk 

menentukan tone dan manner. Konten menjadi penentu menarik atau 

tidaknya social media sebuah brand. 

Pada saat melaksanakan praktik kerja magang, penulis membuat 

posting/content plan social media Facebook (Fan Page) dan Twitter. 

Pembuatan Facebook (Fan Page) dapat diatur sesuai dengan keinginan si 

pembuat dan di dalamnya berisi informasi perusahaan, produk, acara, dsb 

(Singh, 2010:111). Sedangkan Twitter dapat digunakan untuk 

mengkomunikasikan perusahaan atau pemberitaan mengenai merk, 

promosi, penawaran produk, tanggap pada pertanyaan, dan menyelesaikan 

isu pelayanan pelanggan (Singh, 2010:119). 

Penulis membuat posting/content plan untuk beberapa klien dari 

PT Arwuda Indonesia, yaitu Beng-Beng, Roma Sari Gandum, ATM 

Bersama, dan Asosiasi Peranakan Tionghoa Indonesia, dengan akun 

sebagai berikut : 
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Tabel 3.3 

TABEL AKUN SOCIAL MEDIA MILIK KLIEN 

Klien Akun Facebook 

(Fan Page) 

Akun Twitter 

Beng-Beng AsyikBeratID @AsyikBeratID 

Roma Sari Gandum Roma Sari Gandum @RomaSariGandum 

ATM Bersama ATM BERSAMA @ATMBERSAMA 

Asosiasi Peranakan 

Tionghoa Indonesia 

Asosiasi Peranakan 

Tionghoa Indonesia 

@aspertina 

 

Masing-masing dari klien memiliki karakternya tersendiri dalam 

penulisannya di Facebook (Fan Page) maupun di Twitter. Karakter 

tersebut disesuaikan dengan target audience dari masing-masing 

mereknya. Target audience adalah pengguna akhir dari informasi atau 

orang-orang yang paling ingin dipengaruhi dari sebuah konten (Bivins, 

2008: 367). 

Berikut ini adalah penjabaran dari target audience dan juga 

karakter penulisan dari masing-masing klien yang penulis buat 

posting/content plan untuk Facebook (Fan Page) dan Twitter –nya : 

1. Beng-Beng  

- Demografis : 15-25 tahun ; SES : A-C 

- Geografis : Nasional, Indonesia 

- Psikografis :Anak muda yang fun, kreatif, dan menyukai 

hal-hal terbaru, sesuai dengan slogannya ‘Asyik Berat’. 

- Karakter Penulisan : Bahasa boleh tidak baku, boleh 

menyebut merek Beng-Beng, memiliki kata sapaan 

‘Buddy’ 

2. Roma Sari Gandum 

- Demografis : 25-35 tahun ; SES : B-C 

- Geografis : Nasional, Indonesia 

- Psikografis : Ibu-ibu pembuat keputusan, family oriented 
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- Karakter Penulisan : Bahasa tidak terlalu baku, boleh 

menyebut merek Roma Sari Gandum, memiliki kata sapaan 

‘SarDum Lover’ 

3. ATM Bersama 

- Demografis : 21-40 tahun ; SES : A-B 

- Geografis : Nasional, Indonesia dan Malaysia 

- Psikografis : Pekerja urban, eksekutif muda 

- Karakter Penulisan : Bahasa baku, boleh menyebut 

merek ATM Bersama, memiliki kata sapaan ‘Rekan ATM 

Bersama’ 

4. Asosiasi Peranakan Tionghoa Indonesia 

- Demografis : 20-50 tahun 

- Geografis : Nasional, Indonesia 

- Psikografis : Peduli dengan kebudayaan 

- Karakter Penulisan : Bahasa tidak terlalu baku 

Dalam membuat posting/content plan untuk klien, baik Facebook 

(Fan Page) maupun Twitter isi nya tidak boleh sembarangan, karena harus 

disesuaikan dengan tone dan manner sudah disepakati. Jika tidak ada 

materi khusus yang diberikan oleh klien, biasanya isi konten berupa 

informasi dan tips. Berikut ini adalah tema isi dari posting/content plan 

tiap klien: 

1. Beng-Beng : greetings berupa sapaan selamat 

pagi/siang/sore/malam, informasi tentang hal-hal yang ‘wah’ 

dan terkini, ajakan untuk berinteraksi. 

2. Roma Sari Gandum : greetings berupa sapaan selamat 

pagi/siang/sore/malam, informasi dan tips mengenai kesehatan, 

ajakan untuk berinteraksi. 

3. ATM Bersama : informasi dan tips mengenai ATM, fitur-fitur 

yang disediakannya. 

4. Asosiasi Peranakan Tionghoa Indonesia : informasi mengenai 

hal-hal yang berkaitan dengan Cina dan Peranakan. 
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Dalam membuat posting/content plan, penulis mengambil materi 

dari internet dan juga dari bahan materi buku yang telah disediakan oleh 

pihak klien. Untuk Facebook (Fan Page), dalam satu hari dibuat tiga 

konten untuk pagi, siang, dan malam. Sedangkan untuk Twitter, dalam satu 

hari dibuat tiga sampai empat konten untuk pagi, siang, sore, dan malam. 

Jika disertai dengan gambar maka konten akan menjadi lebih baik. Satu 

periode pembuatan, penulis membuat untuk setiap satu minggu. Khusus 

untuk Twitter, meskipun diberikan maksimal karakter sebanyak 140, 

hendaknya hanya dimaksimalkan penggunaannya 100-120 karakter untuk 

memberikan space kepada masyarakat yang akan memberikan komentar 

atau melakukan Retweet. 

Posting/content plan dibuat di Microsoft Word dalam bentuk tabel, 

kemudian diserahkan kepada pemberi tugas, ada yang diberikan oleh 

mentor, yaitu manager dari divisi Social Media Strategists, ada pula yang 

diberikan oleh anggota dari divisi Social Media Strategists. 

b. Artikel 

 Artikel dibuat sebagai bahan materi pembaharuan di website 

maupun weblog milik klien. Pada saat melakukan praktik kerja magang, 

penulis menulis artikel untuk klien Beng-Beng, ATM Bersama, dan 

Sweety Money. Website adalah set halaman web yang saling berhubungan 

dan informasi yang ada di dalamnya harus terus di-maintain (Bivins, 2008: 

305). Sedangkan weblog pada dasarnya seperti jurnal yang tersedia di web 

dan diperbaharui setiap jangka waktu tertentu (Bivins, 2008:305). Menurut 

Scott Gant (2007:25), weblog kini banyak digunakan untuk 

mempublikasikan beragam informasi. Publikasi melalui weblog terdiri dari 

artikel yang di-posting secara periodik. 

 Isi dari artikel yang ditulis sesuai dengan apa yang diminta, berikut 

ini adalah penjabaran isi dari artikel yang telah penulis buat 

selamamelakukan praktik kerja magang : 

1. Beng-Beng : Informasi dan tips yang berhubungan 

dengan cokelat. 
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2. ATM Bersama : Informasi dan tips yang berhubungan 

dengan ATM. 

3. Sweety Money : Informasi yang berhubungan dengan tips 

keuangan, tabungan, investasi, dsb. 

 Dalam menulis sebuah artikel, penulis mencari ide dengan 

membaca website/weblog milik orang lain, lalu mengolah ide tersebut  

sesuai dengan tema yang akan ditulis. Penulis juga menambahkan sapaan 

di awal atau pertanyaan di akhir penulisan artikel yang dikaitkan dengan 

isi artikel tersebut. Tidak lupa, bila mengutip dari artikel atau 

menggunakan gambar milik orang lain, maka sumber harus dicantumkan. 

 Untuk Beng-Beng, artikel akan di posting di website milik Beng-

Beng yaitu, ‘www.asyikberat.com’ pada page ‘Choco World’. Untuk 

ATM Bersama, artikel akan di posting di website ATM Bersama, yaitu 

‘www.atmbersama.com’ pada page ‘INFO’. Sedangkan Sweety Money, 

yang merupakan weblog milik ATM Bersama, artikel akan di posting 

dengan page yang disesuaikan dari tema artikel. 

 Dalam sehari, penulis diminta untuk menulis dua sampai tiga 

artikel di Microsoft Word dengan disertai gambar terkait dan juga 

sumbernya. Artikel tersebut kemudian diserahkan kepada pemberi tugas. 

c. Social Media Team untuk Event 

 Event merupakan kegiatan yang bertujuan memperkenalkan atau 

mempopulerkan suatu hal. Sebuah event bisa berupa seminar, konferensi, 

pameran, peluncuran produk, bazzar, dan seringkali melibatkan 

organisaasi komersial yang bergerak dalam penyelenggaraan event 

(Hardiman, 2006:38). Karena tujuan dari diadakannya sebuah event 

sangatlah penting untuk perusahaan, maka setiap event yang diadakan 

memerlukan persiapan yang matang. 

 Menurut Kenneth Clow dan Donald Baack (2007:504), dengan 

menjalankan event, suatu perusahaan dapat memperoleh beberapa 

keuntungan, yaitu: 
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1. Membantu perusahaan menjaga penguasaan pasar atau market 

share lewat produknya yang dijual di pasar. 

2. Membangun merek yang kuat dalam memasuki suatu pasar dan 

mempertahankan pasar dari pesaing. 

3. Meningkatkan ingatan akan image atau pandangan yang positif 

terhadap produk atau perusahaan. 

 Selama melakukan praktik kerja magang, penulis dua kali 

dilibatkan di dalam event klien dengan berperan sebagai Social Media 

Team, yaitu untuk klien ATM Bersama dan Multivision.  

 Event ATM Bersama dilaksanakan pada Rabu, 6 Maret 2013 s/d 

Minggu, 10 Maret 2013 dalam acara Mega Bazzar Computer di Jakarta 

Convention Centre. Pada event tersebut, penulis memiliki beberapa tugas, 

yaitu: 

1. Memfasilitasi para peserta games untuk melakukan like Facebook 

(Fan Page) dan follow akun Twitter dari ATM Bersama. 

2. Melakukan pembaharuan status (update status) dan juga live tweet 

dengan konten yang sudah disediakan oleh PIC. 

3. Melakukan pengecekan stock jumlah merchandise yang akan 

dibagikan kepada peserta games. 

Sedangkan event kedua yang melibatkan penulis adalah event dari 

klien Multivision pada saat acara Gala Premiere film terbaru dari Sentra 

Films, yaitu Pokun Roxy pada Selasa, 2 April 2013 di Epicentrum XXI- 

Kuningan. Pada event tersebut, penulis memiliki beberapa tugas, yaitu : 

1. Memfasilitasi para undangan untuk melakukan like Facebook (Fan 

Page) dan follow akun Twitter dari Sentra Films. 

2. Dokumentasi acara untuk menjadi materi live tweet.  

 

d. Analisis Aplikasi Social Media (Marketing Campaign) 

 Sebuah brand tentunya memiliki cara marketing untuk menarik 

perhatian masyarakat luas dengan melakukan program-program yang 

spesial. 
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  Secara spesifik, tujuan dari sebuah perusahaan membuat 

marketing campaign adalah (Handley, 2011:60): 

1. Menarik pelanggan 

2. Memberikan edukasi kepada pelanggan 

3. Mengatasi kompetitor 

4. Membangun kredibilitas, kepercayaan, dan otoritas sebuah produk 

5. Membangung buzz melalui social media 

6. Membangun basis fans dan menginspirasi pelanggan 

7. Mendorong pembelian produk 

 Penulis disini diminta untuk menganalisis aplikasi social media 

(marketing campaign) yang dibuat oleh sebuah brand. Tujuan melakukan 

analisis aplikasi social media (marketing campaign) adalah untuk 

memberikan inspirasi dan referensi kepada PT Arwuda Indonesia ketika 

akan membuat sebuah program marketing campaign yang diharapkan bisa 

menarik perhatian masyarakat luas. Selain itu, analisis aplikasi social 

media (marketing campaign) juga bisa menjadi cara untuk melakukan 

competitive review atau membuat perbandingan dengan produk lainnya 

milik kompetitor. 

 Selama praktik kerja magang, penulis telah menganalisis beberapa 

program, yaitu: 

1. Rexona Eksis Abis – Facebook Landing Page ‘Confi-dance’ 

 Facebook Landing Page adalah tab yang ada di Facebook 

(Fan Page) yang memainkan peran penting dalam melakukan 

branding sebuah perusahaan. Ketika di-klik, maka akan langsung 

menuju halaman tersebut. 

 Rexona Eksis Abis merupakan marketing campaign milik 

brand Rexona, di mana brand tersebut mengadakan sebuah 

kompetisi menari dengan lagu dari jingle Rexona. Rexona 

mengadakan program tersebut di Facebook (Fan Page) miliknya. 

2. Gaya Sehatmu di Kantor – Detik Health 

 Marketing campaign tersebut adalah milik Detik Health 

yang sedang mengadakan kompetisi foto mengenai hal-hal sehat 

Implementasi penggunaan social..., Cindy Octrivianti, FIKOM UMN, 2013



22 
 

apa saja yang dilakukan ketika berada di kantor.  Detik Health 

mencantumkan informasi program ini di website miliknya. 

3. Revlon Indonesia – Facebook Landing Page ‘Time Less Beauty 

Secret” 

 Marketing campaign tersebut adalah milik Revlon 

Indonesia, di mana brand tersebut sedang mengadakan sebuah 

kompetisi foto mengenai kebersamaan dengan orang lain yang 

berkesan. Kompetisi foto ini diadakan di Facebook (Fan Page) 

miliknya.  

4. Uniqlo Happy Gift 

 Marketing campaign tersebut adalah milik merek Uniqlo. 

Uniqlo mencoba mendekati pembeli dengan kampanye 

menggunakan social media melalui program ini sebelum gerainya 

dibuka pertama kali di Indonesia. Informasi terkait program ini 

dicantumkan di social media milik mereka, dan kemudian ada link 

yang mengarahkan ke web untuk mengikuti program ini. 

Analisis aplikasi social media (maketing campaign) ini dibuat 

dalam format power point presentasi dan diserahkan kepada pemberi 

tugas. 

 

e. Analisis Konten Social Media 

 Menganalisis konten social media merupakan cara sebuah 

perusahaan di dalam membuat competitive review antara produk klien 

dengan produk kompetitor. Cara pengerjaannya hampir sama dengan 

menganalisis aplikasi social media (marketing campaign), hanya 

perbedaannya kalau ketika melakukan analisis konten social media, yang 

dianalisis adalah social media dari sebuah brand, baik Facebook maupun 

Twitter, bukan program marketing-nya. Selain itu, di dalam menganalisis 

penulis juga harus melihat ke mana arah dari isi posting Facebook dan 

Twitter merek tersebut, apakah untuk promosi, atau membangun hubungan 

baik dengan masyarakat, dsb.  
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 Selama melakukan praktik kerja magang, penulis telah 

menganalisis konten social media milik Bank BNI, baik Facebook 

maupun Twitter. Dari hasil analisis, terlihat bahwa Bank BNI 

menggunakan social media mereka untuk berinteraksi dengan masyarakat 

dalam usaha membangun engagement, sekaligus juga menyampaikan 

promo-promo yang disediakan oleh Bank BNI tersebut. 

Analisis konten social media ini dibuat dalam format power point 

presentasi dan diserahkan kepada pemberi tugas. 

 

f. Wawancara Narasumber 

 Di dalam membuat sebuah posting untuk Facebook dan Twitter, 

seorang social media strategist juga seringkali harus mengumpulkan 

materi langsung dari narasumber. Dikatakan oleh Rolnicki (2008:24), 

sebelum melakukan wawancara, pewawancara diharuskan membuat janji 

terlebih dahulu dengan narasumber, dan menyiapkan beberapa daftar 

pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber. 

 Pada praktik kerja magang yang penulis lakukan, penulis 

melakukan wawancara narasumber untuk klien Multivision. Multivision 

akan meluncurkan program SitKom terbarunya di ANTV yaitu RT 

Sukowi. Sebagai materi untuk posting social media, penulis melakukan 

wawancara dengan narasumber, yaitu para pemeran dari program SitKom 

RT Sukowi tersebut.  

 Wawancara dilakukan pada Rabu, 13 Maret 2013 di Multivision 

Studio, tepatnya di Jalan Raya Plumpang Semper 16 B. Di sana, penulis 

melihat proses syuting perdana dari SitKom RT Sukowi. Ketika para 

pemeran sedang break, penulis memanfaatkan waktu tersebut untuk 

mewawancarai mereka berdasarkan beberapa pertanyaan yang telah 

disusun sebelumnya.  

 Wawancara dilakukan dengan merekam jawaban dari narasumber. 

Kemudian, hasil dari rekaman wawancara, penulis membuat transkip 

wawancara tersebut dalam format Microsoft Word dan diserahkan kepada 

pemberi tugas. 
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g. Pengeditan Power Point Presentasi 

 Sebuah presentasi yang baik dan menarik sangat penting untuk bisa 

menarik perhatian para audiens yang menyimak presentasi. Apabila dari 

awal presentasi tidak menarik, maka tentu selanjutnya para audiens akan 

malas untuk menyimak kelanjutannya dan tujuan dari presentasi tidak 

akan tercapai.  

 Jika presentasi yang dilakukan diperuntukkan ketika sebuah 

perusahaan akan melakukan pitching untuk memenangkan sebuah proyek, 

maka presentasi tidak bisa dianggap sembarangan, melainkan memerlukan 

persiapan yang matang, termasuk dari slide presentasi itu sendiri. Slide 

presentasi haruslah dibuat  menarik dan bisa ‘menjual’. 

 Di dalam melakukan praktik kerja magang, penulis diminta 

bantuan dari salah satu anak perusahaan CDA, yaitu PoliticaWave. 

PoliticaWave diperuntukkan khusus untuk menangani social media yang 

berhubungan dengan klien politik. Di sini, penulis diminta untuk 

melakukan pengeditan bahasa dan layout dari power point presentasi 

supaya terlihat lebih menarik. 

 Di dalam melakukan pengeditan power point presentasi ini, penulis 

bekerja sama dengan peserta magang lainnya untuk bisa lebih 

menghasilkan power point presentasi yang menarik. Setelah pengeditan 

selesai dilakukan, power point presentasi dikirim kembali lewat email 

kepada pemberi tugas. 

 

3.3.2 Kendala yang Dihadapi 

Tidak dipungkiri, memasuki dunia kerja yang sebenarnya pasti membuat 

penulis memiliki kendala. Namun, adanya kendala tersebut tidak terlalu 

menghalangi pelaksanaan praktik kerja magang. Kendala yang dihadapi penulis 

adalah tidak mendalamnya pembelajaran mata kuliah Online Public Relations di 

universitas. Penulis harus mempelajari sendiri hal-hal baru terkait dengan aktivitas 

Online Public Relations, terutama pekerjaan-pekerjaan dari divisi Social Media 

Strategists seperti dalam pembuatan posting/content plan, karena hal tersebut 
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benar-benar hal yang baru bagi penulis dan belum pernah dibahas/dipelajari di 

perkuliahan sebelumnya. 

 

3.3.3 Solusi atas Kendala yang Ditemukan 

Adanya kendala yang telah disebutkan di atas, maka solusi yang dilakukan 

adalah dengan banyak mencari informasi melalui browsing internet dan juga 

bertanya dengan pembimbing lapangan mengenai cara kerja dan teknis dari 

pembuatan posting/content plan. 
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