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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

       Penulis mendapatkan kesempatan untuk berada di dua divisi berbeda selama 

dua bulan periode praktik kerja magang yaitu divisi Employee Relations dan divisi 

Digital and Social Media Activation. 

       Koordinasi selama praktik kerja magang berlangsung di bawah bimbingan 

Ibu Lutfi Amaliah Ismi selaku Employee Relations Officer PT XL Axiata Tbk, 

baik di divisi Employee Relations maupun divisi Digital and Social Media 

Activation. Bimbingan Ibu Lutfi Amaliah Ismi tersebut tidak hanya berlangsung 

pada saat bertatap muka saja tetapi juga melalui koordinasi dengan tim divisi lain 

dimana penulis ditempatkan maupun bimbingan khusus dengan penulis. 

       Selama periode kerja magang tersebut, job desc penulis disesuaikan dengan 

upcoming events yang akan berlangsung di divisi mana penulis ditempatkan. Di 

divisi Employee Relations, fokus pekerjaan penulis sehari-hari adalah terjun 

langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, serta persiapan event Employee 

Gathering berupa buka bersama antara segenap karyawan dan BOD yang akan 

diadakan bertepatan dengan bulan Ramadhan. Event employee gathering tersebut 

bertajuk “Safari Ramadhan XL” yang merupakan event tahunan dari XL.  

Di samping itu penulis juga belajar dalam mengobservasi ataupun 

mempraktikkan secara langsung peran dan fungsi Public Relations dalam divisi 

ini terkait cara berkomunikasi dengan para karyawan perusahaan sebagai program 

komunikasi yang dapat digunakan untuk menangani permasalahan dan keluhan 

karyawan serta membangun interaksi dan komunikasi yang efektif dengan 

karyawan. 

       Sementara itu, di divisi Digital and Social Media Activation, penulis terlibat 

dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas digital dan social media 
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yang dimiliki oleh XL, termasuk dalam pemilihan desain thematic jejaring sosial 

XL dalam menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia, pengelolaan program kuis 

berhadiah dan pemilihan pemenang, maupun terlibat langsung dalam rapat dan 

diskusi antara tim dengan pihak ketiga mengenai program divisi Digital jangka 

panjang ke depannya.  

 

3.2 Tugas yang Dilakukan 

       Secara garis besar, dua aktivitas utama dari fungsi Public Relations yang 

penulis lakukan di dua divisi berbeda dalam periode dua bulan praktik kerja 

magang tersebut adalah fungsi Event Management dan Cyber/ Online Public 

Relations. 

 

Tabel 3.2.1 Tabel Tugas yang Dilakukan 

 JULI AGUSTUS 

I II III IV V VII VIII IX 

Event 

Management 

        

Cyber/ 

Online 

Public 

Relations 

        

 

 

       Berikut adalah rincian jenis pekerjaan yang dilakukan selama penulis 

melakukan praktik kerja magang di divisi Employee Relations dan divisi Digital 

and Social Media Activation PT XL Axiata Tbk: 
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Tabel 3.2.2 Tabel Pekerjaan Event Management 

EVENT MANAGEMENT 

Minggu 

ke- 

Jenis pekerjaan yang dilakukan mahasiswa magang 

1 - Pengenalan mengenai Safari Ramadhan XL 

- Merancang desain signage dan atribut score performance  

- Meeting dengan vendor dan divisi Corporate Communications 

2 - Meeting dengan MTXL 

- Membuat Minute of Meeting (MOM) untuk memperjelas jobdesk 

masing-masing dari tiap divisi yang terlibat 

- Meeting dengan divisi Facility Management, Corporate 

Communications, dan vendor 

- Membuat pertanyaan kuis ala Rangking 1 

- Merancang desain kupon pengambilan makanan Safari Ramadhan XL 

3 - Packing Goodie Bag 

- Update requirement Safari Ramadhan 

- Budgeting Safari Ramadhan 

- Meeting dengan vendor dan divisi Facility Management 

- Booking mobil dengan car request online form yang akan digunakan 

dalam Safari Ramadhan 

- Cek lokasi 

4 - Merancang desain desktop wallpaper untuk event Safari Ramadhan 
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XL 

- Merancang desain kupon snack Safari Ramadhan XL 

- Mempersiapkan atribut Kuis Rangking 1 Ala XL serta mencetak dan 

melakukan proses cutting pada kupon pengambilan makanan dan snack 

- Membantu pelaksanaan event Safari Ramadhan XL 

5 Evaluasi event Safari Ramadhan XL 

 

Tabel 3.2.3 Tabel Pekerjaan Online Public Relations 

ONLINE PUBLIC RELATIONS 

Minggu 

ke- 

Jenis pekerjaan yang dilakukan mahasiswa magang 

7 - Pengenalan mengenai aktivasi digital dan berbagai jejaring sosial 

yang dimiliki PT XL Axiata Tbk 

- Brainstorming konsep desain thematic menyambut Hari Kemerdekaan 

Indonesia 

- Posting plan akun Twitter @Noah_ID mengenai #BebasMerdeka 

- Pemilihan desain thematic untuk berbagai social media per tanggal 17 

Agustus 

8 - Diskusi pre-launching Youtube Tab XL 

- Revisi copywriting untuk email blast employee XL terkait lomba 

Photoexploration Kemerdekaan Indonesia di social media 

- Meeting tim digital dengan XMG dan Youtube Indonesia 

- Memantau perkembangan jumlah followers semua akun Twitter XL 
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(jabodetabek dan region) 

- Focus Group Discussion laporan hasil Activity Mojang Bandung dari 

Imagine Bandung 

9 - Seleksi dan pemilihan pemenang lomba Photoexploration Bagi-Bagi 

Maaf 

- Meeting dengan XMG 

 

3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

3.3.1 Proses Pelaksanaan Event Management 

       Event atau lebih dikenal sebagai special event didefinisikan sebagai fenomena 

yang muncul dari kejadian-kejadian yang sifatnya non rutin, yang di dalamnya 

ada unsur hiburan, budaya, personal (khusus) atau tujuan perusahaan yang 

merupakan bagian dari aktivitas normal/ kehidupan sehari-hari. Tujuannya adalah 

mencerahkan, merayakan, menghibur, atau memberikan pengalaman sekelompok 

orang (Shone & Parry, 2004). 

       Rachmat Kriyantono (2008:27) menyatakan bahwa arti Special Event 

menurut istilah lain adalah sebagai berikut: 

1. Special, atau spesial berarti sesuatu yang “istimewa”, pengecualian (khas) 

dan tidak umum. 

2. Event, adalah suatu kejadian penting atau peristiwa khusus, baik yang 

terjadi secara internal, lokal, maupun nasional dan bahkan berkaitan 

dengan suatu peristiwa (event) secara internasional. 

       Event merupakan salah satu ruang lingkup kerja Public Relations dimana 

event dapat digunakan untuk dapat menjaga hubungan baik antara perusahaan 

dengan publiknya, baik publik internal maupun eksternal. Event management 

merupakan aplikasi manajemen dalam penciptaan dan pengembangan festival, 

acara, dan konferensi.  
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Proses Event Management yang dikemukakan oleh Wagen & Carlos dalam 

bukunya yang berjudul “Event Mangement For Tourism, Cultural, Business and 

Sporting Event” dimulai dari tahap Research kemudian dilanjutkan dengan tahap 

Design, lalu Planning, Coordination, dan terakhir Evaluation. 

       Salah satu bentuk event management yang dilaksanakan oleh divisi Employee 

Relations adalah event employee gathering. Event employee gathering yang 

bertajuk “Safari Ramadhan XL” ini adalah event rutin yang diselenggarakan 

setiap tahunnya bertepatan dengan bulan Ramadhan. Pada awalnya event ini akan 

diselenggarakan pada tanggal 19 Juli 2013, namun karena satu dan lain hal yang 

mungkin akan menyebabkan ketidaklengkapan hadirnya seluruh Board of 

Directors pada hari itu, maka pelaksanaan event ini pun diundur menjadi tanggal 

26 Juli 2013.  

       Tujuan utama dari event ini adalah terjalinnya silahturahmi dan hubungan 

yang harmonis antara segenap jajaran Board of Directors dan para karyawan PT 

XL Axiata Tbk melalui buka puasa bersama yang juga diselipkan agenda sholat 

bersama, dakwah oleh pemuka agama yang cukup terkemuka, dan beberapa acara 

hiburan berhadiah uang tunai seperti lomba yel-yel antar divisi dan kuis Rangking 

1 ala XLyang dapat diikuti oleh seluruh karyawan XL. 

      Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang mengandalkan pihak ketiga 

atau vendor sebagai konseptor dan eksekutor tunggal dalam event employee 

gathering, tahun ini dengan perubahan etos kerja XL yang ingin agar setiap 

karyawan dapat lebih bersifat aktif dan kreatif dalam keterlibatan langsung segala 

perencanaan dan pelaksanaan acara yang diselenggarakan XL, pihak Board of 

Directors mempercayakan divisi Employee Relations sebagai konseptor dan 

eksekutor utama untuk merancang dan melaksanakan event ini. Meski begitu, 

melihat tanggung jawab yang cukup besar dilimpahkan kepada divisi Employee 

Relations di samping pekerjaan tetapnya sehari-hari, divisi ini juga dibantu oleh 

vendor dan beberapa divisi lain yang terlibat. 

       Penulis sendiri langsung terlibat sebagai salah satu tim konseptor yang 

merangkap juga sebagai tim eksekutor dalam setiap proses perencanaan, 
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persiapan, dan pelaksanaan event employee gathering “Safari Ramadhan XL” 

setelah sebelumnya diberikan briefing singkat mengenai progress persiapan acara. 

     Selama melakukan proses perencanaan event employee gathering ini, penulis 

melihat bahwa tahap-tahap event management process seperti yang dipelajari 

penulis dari buku Wagen & Carlos tidak sepenuhnya dilakukan. Hal ini terlihat 

dari tidak adanya tahap research yang dilakukan dalam mengolah konsep acara 

yang akan diselenggarakan. 

      Kontribusi penulis terhadap setiap detil perencanaan, persiapan, dan bahkan 

pelaksanaan event employee gathering “Safari Ramadhan XL” dapat terlihat mulai 

dari sumbangan pikiran nama singkatan BBM (Bulan Berbagi keMenangan) yang 

menjadi tagline acara, pengaturan mengenai peletakan alas kaki, pemasangan 

tenda, pembuatan desain dan peletakan signage, pemilihan jenis makanan yang 

akan disajikan, proses merancang desain berbagai macam atribut dan kupon 

makanan, membuat pertanyaan kuis, hingga diskusi-diskusi panjang bersama 

divisi lain ataupun vendor yang terlibat. 

       Secara garis besar event employee gathering “Safari Ramadhan XL” berjalan 

dengan cukup baik. Namun pelaksanaan event ini tidak berlangsung sempurna. 

Meskipun tidak ada kendala yang terlalu berarti yang mengganggu proses 

berlangsungnya event employee gathering “Safari Ramadhan XL” ini, namun 

kurangnya antusias para karyawan XL dalam mengikuti lomba yel-yel antar divisi 

sedikit banyak mempengaruhi kemeriahan acara dan menjadi sebuah poin minus 

yang juga dianggap sebagai bahan evaluasi utama dari pelaksanaan event 

employee gathering “Safari Ramadhan XL” tahun ini. Namun begitu, sebagai 

permulaan proses perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan event employee 

gathering yang dirancang oleh divisi Employee Relations sebagai konseptor 

tunggal, event ini diakui sebagai sebuah pembuktian kerja keras yang dipandang 

cukup baik oleh pihak Board of Directors. 
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3.3.2 Proses Pelaksanaan Cyber/ Online Public Relations 

       E-PR adalah sebutan bagi Public Relations Officer yang menggunakan media 

internet sebagai sarana untuk menjangkau publiknya. Di Indonesia, E-PR lebih 

dikenal dengan sebutan Cyber Public Relations. Menurut buku Cyber Public 

Relations karangan Bob Julius Onggo (2009:1), definisi E-PR adalah sebagai 

berikut: 

 E adalah electronic 

“E” di dalam E-PR sama halnya dengan “e” sebelum kata mail atau 

commerce yang mengacu pada media elektronik internet. Mengingat 

popularitas dan multifungsi media internet, media ini dimanfaatkan pula oleh 

para pelaku PR untuk membangun merek (brand) dan memelihara 

kepercayaan (trust). 

 P adalah public 

“Publik” disini mengacu bukan hanya pada publik namun juga termasuk 

pasar konsumen. Publik juga tidak mengacu hanya ada satu jenis pasar 

konsumen, namun pada berbagai pasar atau publik audiens. Media internet 

dapat memudahkan Public Relations Officer untuk menjangkau public 

audience dengan lebih cepat atau sebaliknya, memudahkan public audience 

untuk menjangkau perusahaan. 

 R adalah relations 

Relations merupakan hubungan yang harus dipupuk antara perusahaan 

dengan publik. Melalui media internet, hubungan yang sifatnya one-to-one 

dapat dibangun dalam waktu yang cepat karena sifat internet yang interaktif. 

Sangat berbeda bila dibandingkan dengan publik konvensional dimana 

perusahaan harus menjangkau publiknya dengan sifat one-to-many. Karena hal 

inilah internet merupakan media pembangun hubungan paling ampuh, 

berjangkauan luas, serta yang tercepat hingga saat ini. 
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       Dalam menjalankan Online PR, seorang praktisi PR menggunakan social 

media sebagai medium untuk berkomunikasi. Adapun karakter social media 

menurut Juju dkk (2011:7) adalah sebagai berikut: 

1. Transparansi, segalanya ada dalam keterbukaan, karena elemen dan 

materinya memang ditujukan untuk konsumsi publik atau sekelompok 

orang. 

2. Dialog dan Komunikasi, di dalamnya akan terjalin suatu hubungan yang 

sepenuhnya berupa komunikasi, misal antara brand dengan para 

“fans”nya. 

3. Membangun Relasi, adanya hubungan antar elemen-elemen penyusun 

akan terjalin dan juga relasi ini akan terbentuk pula antara individu atau 

kumpulan individu atau suatu perwakilan yang dimotori oleh individu. 

4. Multi Opini, setiap orang akan berargumen dan setiap orang memiliki cara 

pandang yang relatif. 

5. Multi Form, wujudnya dapat berupa: social media press relesase, video 

news release, internet, dan elemen lainnya, komunitas jejaring sosial 

sebagai influencer atau kombinasi diantaranya. 

 

       Dengan pemahaman karakter social media yang seperti disebutkan di atas, 

divisi Digital and Social Media Activation PT XL Axiata Tbk berusaha 

semaksimal mungkin untuk mengimplementasikan karakter-karakter tersebut ke 

dalam berbagai jejaring sosial yang mereka miliki. Saat ini PT XL Axiata Tbk 

memiliki 7 platform social media yaitu website resmi XL (www.xl.co.id), 

Fanpage Facebook (XL Rame dan XL 123), Twitter (@XL123 dan @XLCare), 

YouTube (XL Axiata), Instagram (@instaxl123), 8Tracks (XL123) dan Pinterest 

(XL123). 

       Dalam aktivitasnya sehari-hari, divisi digital berusaha untuk terus menerus 

melakukan sesuatu yang baru yang dianggap menarik dan dapat memiliki nilai 
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lebih di mata para pelanggannya. Hal-hal tersebut diantaranya adalah dengan 

selalu tanggap terhadap hari-hari peringatan tertentu dan melakukan aktivitas 

khusus seperti desain dan perlombaan berhadiah, kampanye yang kreatif dan 

interaktif di berbagai social media, maupun pengadaan program-program menarik 

yang terutama difokuskan untuk menjangkau generasi muda yang menjadi 

pelanggan terbesarnya untuk saat ini. 

       Beberapa hal yang kerap kali menjadi fungsi Online Public Relations dalam 

divisi Digital and Social Media Activation adalah: 

- Membuat konsep dan mengisi konten social media 

Karena pada dasarnya PT XL Axiata menggunakan agensi sebagai 

pelaksana social media, kontribusi penulis tampak dalam hal pembuatan 

dan pengembangan konsep beberapa aktivitas social media misalnya pada 

perencanaan aktivitas berupa perlombaan yang diselenggarakan pada 

peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia serta memberikan saran dalam 

pemilihan cover photo yang akan dipasang di Fan Page Facebook XL 

Rame. Selain itu penulis juga mengeluarkan pendapat dalam 

pengembangan konsep terkait launching YouTube Revamp dalam hal 

desain dan tata letak. 

- Membuat kuis atau perlombaan di social media serta syarat dan ketentuan 

yang berlaku 

Menyadari bahwa umumnya pemberian hadiah baik itu berupa barang, 

voucher pulsa, atau yang lainnya merupakan suatu hal yang disukai, 

khususnya oleh para pelanggan XL di dunia maya yang gemar mengikuti 

kuis dan perlombaan berhadiah, XL mengimplementasi hal ini sebagai 

salah satu strategi yang membuat social media XL selalu ramai dan di sisi 

lain juga menjadi sebuah brand yang semakin disukai oleh para 

pelanggannya. 

Untuk menyemarakkan berbagai jejaring sosial XL, maka dibuatlah 

berbagai kuis dan perlombaan yang memancing kreatifitas para pelanggan 
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yang tertarik untuk menjadi peserta. Ajang kreativitas ini melibatkan 

berbagai macam kuis dan perlombaan seperti lomba merangkai kata 

dengan hashtags #BEBASMerdeka di akun Twitter @XL123 ataupun 

lomba foto yang berbau kemerdekaan di Photoexploration Fanpage 

Facebook XL Rame, Pinterest, dan Instagram. 

Dalam melaksanakan praktik kerja magang di divisi digital, penulis juga 

turut serta dalam membuat konsep perlombaan agar perlombaan tampak 

lebih menarik dan memancing banyak orang untuk mengikuti perlombaan 

yang diselenggarakan. Perlombaan yang diadakan pada saat itu adalah 

perlombaan foto pribadi yang dapat ditambahkan ornament-ornamen 

berbau kemerdekaan dengan menggunakan aplikasi Photo Xploration. 

Penulis juga turut serta dalam menambah serta memberikan masukan 

mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku untuk aktivitas kuis dan 

lomba yang akan diselenggarakan tersebut. 

- Menyeleksi dan memilih pemenang dari setiap kuis atau lomba yang 

diadakan 

Kegiatan ini adalah kegiatan lanjutan dari poin di atas dimana setiap kuis 

dan perlombaan pasti mempunyai pemenang untuk mendapatkan hadiah 

yang dijanjikan.  

Kegiatan ini dirasakan penulis sebagai kegiatan yang paling 

menyenangkan sekaligus dapat menjadi pengukuran dalam memberikan 

penilaian pribadi penulis sebagai juri karena penulis diikutsertakan dalam 

voting pemilihan suara pemenang terbaik dari sebuah perlombaan 

Photoexploration Bagi-Bagi Maaf yang diadakan di Fanpage Facebook XL 

Rame. 

- Memantau perkembangan jumlah fans atau followers di berbagai social 

media secara berkala 

Sebagai sebuah divisi digital, tentunya setiap perkembangan yang ada di 

ranah social media tidak boleh luput dari pengamatan. Hal inilah yang 
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diajarkan oleh divisi digital kepada penulis, yakni bagaimana penulis harus 

melakukan pengecekan rutin terkait jumlah fans dan followers yang ada di 

berbagai social media yang dimiliki oleh PT XL Axiata Tbk. 

 

3.3.3 Kendala yang Ditemukan Selama Magang 

       Dalam melaksanakan pekerjaan yang diberikan, seringkali ditemukan 

beberapa kendala atau hambatan untuk menyelesaikannya. Beberapa kendala yang 

sempat dialami penulis selama melakukan praktik kerja magang adalah: 

1. Di bulan Juli, ketika penulis melaksanakan fungsi event management pada 

event employee gathering di divisi Employee Relations, kendala yang jelas 

terjadi pada event adalah minimnya partisipasi para karyawan XL untuk 

terlibat langsung mengikuti lomba yel-yel antar divisi pada “Safari 

Ramadhan XL”.  Kendala lain yang sempat terjadi pada saat event 

employee gathering tersebut adalah kritikan atas tidak adanya registrasi 

para karyawan yang turut serta meramaikan Safari Ramadhan XL. 

2. Di bulan Agustus, ketika penulis melakukan praktik kerja magang di divisi 

Digital and Social Media Activation, tidak ada kendala yang terlalu 

berarti. Hanya saja karena timeline schedule divisi digital yang ketat, 

sempat terjadi lomba yang bertumpukkan antara BBM Photo Competition 

dan kuis webisode #MaafSoraya sehingga jumlah peserta yang 

berpartisipasi dalam BBM Photo Competition tidak terlalu banyak. 

Program-program dari divisi lain pun cukup banyak sehingga membuat 

jadwal semakin menumpuk dan slot yang ada dalam setiap platform yang 

digunakan menjadi terlalu penuh. 

3. Penulis juga melihat bahwa dalam melakukan pekerjaan sehari-hari, peran 

desainer sangatlah penting di dalam divisi digital karena jumlah desainer 

yang sangat terbatas seringkali menjadi kendala mengenai jadwal yang 

mundur akibat menunggu desain yang sesuai untuk disebarkan di berbagai 

platform. 
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3.3.4 Solusi Atas Kendala yang Ditemukan 

       Dengan berbagai kendala seperti yang telah diuraikan di atas pada saat 

melakukan praktik kerja magang, penulis menemukan beberapa solusi seperti: 

1. Minimnya partisipasi para karyawan untuk mengikuti lomba yel-yel antar 

divisi di event employee gathering “Safari Ramadhan XL” dapat disiasati 

manajemen Employee Relations dengan merencanakan kegiatan yang 

sesuai dengan pertimbangan akan apa yang menjadi kebutuhan karyawan 

dan tujuan dari perusahaan. Baiknya perencanaan kegiatan tersebut juga 

dilakukan dengan lebih matang dan terintegrasi. 

2. Timeline yang dibuat oleh divisi digital sebaiknya dirancang seefektif 

mungkin sehingga setiap aktivitas, baik informasi, promosi, ataupun 

perlombaan yang diadakan tidak menjadi overlapping.  

3. Penambahan jumlah desainer di divisi Digital juga diharapkan dapat 

menjadi solusi atas kendala jadwal yang mundur. 
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