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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

Pada pelaksanaan kerja magang di Ikatan Akuntan Indonesia, penulis 

berkedudukan sebagai salah satu anggota di bagian Public Relations dan Publikasi 

yang berada di bawah naungan Divisi Komunikasi, Pemasaran dan 

Pengembangan Bisnis.  

Dalam praktiknya di lapangan, penulis berada di bawah bimbingan dan 

pengawasan pembimbing lapangan yaitu Dedi Irawan selaku Manajer Public 

Relations dan Publikasi. Pada setiap pekerjaan yang dilakukan, penulis 

mendapatkan bimbingan dari pembimbing lapangan. Pembimbing lapangan juga 

berperan dalam melakukan evaluasi dan memberikan saran terhadap penulis untuk 

kualitas kinerja yang lebih baik. 

3.2 Tugas yang Dilakukan 

 Bagian Public Relations dan Publikasi pada Divisi Komunikasi, 

Pemasaran dan Pengembangan Bisnis memiliki peran untuk meningkatkan citra 

Ikatan Akuntan Indonesia dan membangun komunikasi dua arah dengan khalayak 

sasar agar tercipta mutual understanding mengenai Ikatan Akuntan Indonesia 

secara keseluruhan. 

Pada praktiknya, tugas utama yang dilakukan oleh penulis antara lain 

adalah turut berkontribusi dalam aktivitas yang dilakukan yang mencakup event 

management, online public relations, media relations serta penulisan media PR.  
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3.2.1 Tabel Realisasi Magang 

Minggu ke- Pekerjaan yang Dilakukan 

 

1. 

Membuat posting plan social media 

Handling social media 

MC Event Ngopi Bareng Akuntan 

 

2. 

 

Media monitoring Event Ngopi Bareng Akuntan 

Membuat posting plan social media 

Handling social media 

 

 

3. 

 

Membuat posting plan social media 

Handling social media 

Membuat review dan resume artikel 

 

 

4. 

 

Merancang konsep untuk social media  

Menghubungi narasumber 

Melakukan research tema event Ngopi Bareng Akuntan 

Survey venue event Ngopi Bareng Akuntan 

Membuat surat ucapan terima kasih untuk narasumber 

Handling social media 

 

 

5. 

 

Menghubungi media 

Handling social media 

Melakukan analisa social media 

Membuat press release kegiatan Free PPL 

 

 

6. 

 

Mengirim undangan ke media 

MC event ngopi bareng akuntan 

Create release dan artikel 

Media monitoring 

Handling social media 

 

 

7. 

 

Menghubungi narasumber 

Handling social media 

Mambuat report social media 

 

 

8. 

 

Handling social media 

Membuat review & resume artikel majalah akuntan indonesia 
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9. 

 

Berkontribusi dalam pembuatan konsep untuk social media 

Handling social media 

Membuat surat permohonan untuk narasumber 

Membuat summary media monitoring 

 

 

3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

3.3.1 Pembahasan 

3.3.1.1 Event Management 

Salah satu tools bagi public relations dalam meningkatkan 

citra, membangun mutual understanding serta menjalin hubungan 

dengan khalayak adalah melalui penyelenggaran event yang 

melibatkan khalayak yang disasar.  

Di dalam penyelenggaran event tentunya dibutuhkan 

persiapan yang matang agar kegiatan yang dilakukan berjalan 

sesuai dengan harapan.  

“Event management is a multidisciplinary phenomenon 

involving marketing, catering, finance, security and risk 

management, logistics, and human resources management, 

among other disciplines” (McCartney, 2010:6) 

Salah satu event di Ikatan Akuntan Indonesia yang penulis 

terlibat di dalamnya adalah “Ngopi Bareng Akuntan”.  Event 

tersebut merupakan event eksternal bulanan dengan mengusung 

konsep diskusi santai antara narasumber dan khalayak mengenai 

seputar topik terkini. 

Penulis terlibat sebanyak dua kali dalam penyelenggaran 

event tersebut, yaitu pada bulan Juni dan Juli. Kegiatan event 

terbagi menjadi tiga tahap yaitu pra-event, event, dan post – event. 

Pra-event atau saat persiapan event diawali dengan persiapan 

lokasi. Penulis turut serta dalam melakukan survey lokasi mana 

yang cocok untuk dijadikan tempat penyelenggaraan event. Survey 

lokasi umumnya ditergetkan terhadap kafe-kafe yang mengusung 
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suasana nyaman dan santai. Selanjutnya, penulis juga turut serta 

dalam melakukan research terhadap tema yang akan dibahas dalam 

diskusi event Ngopi Bareng Akuntan edisi bulan Juli. 

Tentunya, di dalam setiap event dibutuhkan kehadiran 

audience. Event Ngopi Bareng Akuntan tidak dapat terlaksana 

tanpa kehadiran rekan media sebagai teman diskusi narasumber. Di 

sini, masih pada tahap pra-event, penulis berperan untuk membuat 

undangan, mengirimkannya dan melakukan konfirmasi terhadap 

rekan media atas kehadirannya dalam event. 

Setelah seluruh persiapan rampung, tiba waktunya pada 

saat penyelenggaran event. Pada tahap ini, penulis turut mengambil 

bagian di dalamnya dengan menjadi MC (Master of Ceremony) 

untuk acara diskusi santai tersebut. Tugas MC adalah untuk 

memandu acara tersebut dari awal hingga akhir, kecuali untuk inti 

acara yaitu diskusi yang dipandu oleh moderator.  

Penulis terlebih dahulu membuat script untuk MC untuk 

menjadi pegangan dalam memandu acara. Pembuatan script 

tersebut dipandu oleh Mbak Faizah yang merupakan seorang MC 

dalam beberapa kegiatan yang ada di organisasi. 

Penyelenggaraan event Ngopi Bareng Akuntan pertama kali 

dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2013. Event ini mengambil tema 

Pelaporan Dana Kampanye. Lokasi event tersebut bertempat di 

Nona Kopitiam, Menteng dan berlangsung selama dua jam dari 

pukul 14.00-16.00 WIB. Disini, penulis bertugas menjadi MC 

untuk pertama kalinya. 

Selanjutnya, untuk penyelenggaraan event yang kedua 

berlangsung pada saat bulan ramadhan, tepatnya pada tanggal 31 

Juli 2013 di Kaffein - fX. Kegiatan event ini juga menjadi ajang 

untuk buka bersama dengan para wartawan. Event pada bulan ini 

mengambil tema Dana dan Laporan Ormas. Kegiatan tersebut 

berlangsung dari pukul 16.00-18.00 WIB dilanjutkan dengan buka 
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puasa bersama. Pada event kedua ini, penulis juga bertugas untuk 

menjadi MC. 

Pada saat event telah berakhir atau masa post-event, penulis 

bertugas untuk mengirimkan release bagi rekan media yang tidak 

dapat hadir di lokasi. Selain itu penulis juga melakukan media 

monitoring terhadap publikasi event baik di media cetak atau 

online. Hasil dari monitoring tersebut dituangkan ke dalam bentuk 

ringkasan untuk kemudian dijadikan sebagai salah satu dokumen 

publikasi Ikatan Akuntan Indonesia. 

 

  3.3.1.2 Online Public relations 

Pada era global seperti saat ini, kegiatan public relations 

dapat dilakukan tanpa terbatas ruang dan waktu. Salah satunya 

melalui media online atau biasa dikenal dengan aktivitas online 

public relations. 

Menurut Kriyantono (2006:333), online public relations 

adalah penggunaan internet untuk menunjang kegiatan public 

relations. Melalui internet, dimungkinkan public relations menjalin 

hubungan baik untuk mempertahankan dukungan publik. 

Kegiatan yang dilakukan dalam media online dapat 

menggunakan berbagai aplikasi sebagai medium menyebarkan 

informasi. Salah satunya dengan menggunakan social media. 

Menurut Juju dan Sulianta (2010:1), social media 

mengusung kombinasi antara ruang lingkup elemen dunia maya, 

dalam produk-produk komunitas yang dibangun pada jejaring 

sosial. Apa yang dikomunikasikan di dalamnya memberikan efek 

power tersendiri karena basis pembangunannya berupa teknologi 

dan juga berbagai media interaksi yang dikomunikasikan dengan 

teks, gambar, foto, audio juga video. 
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Terkait dengan aktivitas di social media, Ikatan Akuntan 

Indonesia memiliki tiga jenis social media yaitu Facebook, Twitter 

dan LinkedIn. Pada praktiknya, aktivitas yang dilakukan melalui 

social media bertujuan untuk melakukan publikasi mengenai 

organisasi secara keseluruhan termasuk kegiatan yang dilakukan. 

Publikasi sendiri menurut Philip dan Baus dalam Ruslan 

(2008:60) adalah tugas public relations dalam menceritakan atau 

menyampaikan sebanyak mungkin pesan atau informasi mengenai 

kegiatan perusahaan kepada masyarakat luas. 

Di sini, penulis dipercayakan untuk mendukung 

penggunaan media Twitter (@IAInews) dan LinkedIn (Ikatan 

Akuntan Indonesia) dalam mempublikasikan Ikatan Akuntan 

Indonesia berserta kegiatan yang dilakukan. 

Banyaknya kegiatan dan informasi penting seputar dunia 

akuntansi yang dimiliki oleh Ikatan Akuntan Indonesia membuat 

publikasi sangat dibutuhkan. Hal tersebut bertujuan agar khalayak 

memiliki informasi terbaru mengenai perkembangan dunia 

akuntansi dan peran IAI di dalamnya.  

Aktivitas di social media diawali penulis dengan 

melakukan pemetaan khalayak. Pemetaan tersebut bertujuan agar 

informasi yang disampaikan tepat sasaran dan mengusung konten 

yang sesuai dengan tipe khalayak. Pemetaan dapat dilakukan 

dengan bantuan aplikasi social media analytic seperti Tweetnomy, 

Twentyfeet dan SocialBro. Aplikasi tersebut dapat menunjukkan 

sejauh mana followers dan connection yang dimiliki dan jam-jam 

dimana mereka aktif dalam memainkan social media-nya. Selain 

itu, pemetaan khalayak juga dilakukan berdasarkan gaya bahasa 

dari mayoritas mention yang masuk ke account twitter.  

 Dari observasi yang dilakukan terlihat bahwa sebagian 

besar followers Twitter @IAINews merupakan remaja yang duduk 

di bangku sekolah dan perkuliahan serta dewasa muda yang aktif 
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dalam dunia kerja. Sedangkan untuk LinkedIn, connection yang 

ada didominasi oleh para professional dibidangnya masing-masing. 

Informasi tersebut menjadi acuan bagi gaya bahasa yang akan 

digunakan di setiap platform media. Gaya bahasa santai 

diperuntukkan untuk Twitter, sedangkan gaya bahasa formal 

dipergunakan di LinkedIn. 

Lalu, langkah selanjutnya adalah membuat posting plan 

mengenai kegiatan yang dimiliki oleh organisasi. Posting plan 

berisi informasi kegiatan dan jam posting informasi. Waktu posting 

disesuaikan dengan kegiatan yang ada di Ikatan Akuntan Indonesia 

dan hadirnya informasi terbaru seputar dunia akuntansi. Untuk 

twitter, minimal posting sebanyak tiga kali dengan tema berbeda. 

Lalu, untuk LinkedIn minimal posting sebanyak dua kali. 

Seiring berjalannya waktu, penulis dipercayakan untuk 

turut berkontribusi dalam membuat konsep mengenai posting plan 

di Twitter bersama dengan social media staff. Tidak hanya sekedar 

melakukan posting informasi kegiatan Ikatan Akuntan Indonesia, 

namun juga posting mengenai informasi terkait brand Ikatan 

Akuntan Indonesia agar tercipta pengertian yang lebih mendalam 

mengenai Ikatan Akuntan Indonesia dan dunia akuntansi bagi 

followers. 

Konsep tersebut tertuang ke dalam penerapan hastag 

#AboutIAI yang berisi informasi seputar profile organisasi dan 

kegiatan di dalamnya, #InfoIAI yang menyampaikan informasi 

sekilas mengenai dunia akuntansi dan #AccLearning yang 

memberikan edukasi kepada followers mengenai dunia akuntansi 

melalui kultweet. Untuk setiap kultweet yang dilakukan, akan 

dijadikan satu oleh penulis melalui aplikasi Chirpstories sehingga 

para followers dapat kembali melihat kultweet kapanpun mereka 

inginkan. 
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Penulis juga turut berperan dalam melakukan live tweet dari 

kegiatan Public Hearing Ikatan Akuntan Indonesia mengenai 

standar baru akuntansi dan seminar-seminar mengenai 

perkembangan dunia akuntansi. Penulis turut serta hadir dalam 

kegiatan tersebut karena live tweet dilakukan secara real time pada 

saat kegiatan sehingga followers mendapatkan informasi aktual 

dari kegiatan tersebut.  

Sedangkan, untuk LinkedIn, penulis banyak mengambil 

bahan posting dari artikel di majalah Akuntan Indonesia. Pemilihan 

bahan berdasarkan informasi terbaru mengenai dunia akuntansi. 

Setelah menemukan artikel yang cocok, penulis akan meringkas 

artikel tersebut dan mengambil intiya. Lalu, selanjutnya informasi 

tersebut akan disebarkan di LinkedIn. Selain memyebarkan 

informasi mengenai dunia akuntansi, penulis juga menyebarkan 

informasi mengenai kegiatan yang dilakukan oleh organisasi di 

LinkedIn. 

  

  3.3.1.3  Media relations  

Dalam mencapai tujuan untuk meningkatkan citra tentunya 

dibutuhkan dukungan dari pihak ketiga agar tercipta sebuah publisitas 

positif bagi organisasi. Salah satunya dengan menjalin hubungan dengan 

rekan media atau  media relations. Hubungan yang terjalin dapat menjadi 

jembatan bagi organisasi untuk menyebarkan informasi kepada khalayak 

dan menghasilkan publisitas. Seperti pendapat Ruslan (2010:169) 

mengenai media relations, 

“Suatu kegiatan khusus dari pihak public relations untuk 

melakukan komunikasi penyampaian pesan atau informasi 

tertentu mengenai aktivitas yang bersifat kelembagaan, 

perusahaan/institusi, produk dan hingga kegiatan bersifat 

individual lainnya yang perlu dipublikasikan melalui kerja sama 

dengan pihak pers atau media massa untuk menciptakan 

publisitas dan citra positif” 
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Kegiatan  media relations dapat dikemas ke dalam berbagai 

bentuk Dalam praktiknya, kegiatan media relations di Ikatan Akuntan 

Indonesia dikemas ke dalam sebuah rangkaian event Ngopi Bareng 

Akuntan. Event tersebut memiliki konsep diskusi antara narasumber 

dengan khalayak mengenai topik tertentu. 

Selain sebagai kegiatan yang turut dapat meningkatkan citra 

Ikatan Akuntan Indonesia, event tersebut juga membentuk sebuah 

hubungan dengan rekan media. Di sini, rekan media juga berperan 

sebagai khalayak. Untuk itu dibutuhkan proses dalam menghadirkan 

rekan media di dalam penyelenggaraan event. 

Dalam hal ini, penulis berperan untuk membuat undangan event, 

mengirimkannya ke rekan media dan melakukan konfirmasi kehadiran. 

Penulis mendapatkan contoh konsep undangan dari pembimbing 

lapangan. Lalu, penulis akan menyesuaikan konsep tersebut ke dalam 

undangan yang baru. Setelah itu penulis akan memilih media yang akan 

diudang dan mengirimkannya melalui e-mail. Alamat e-mail rekan media 

penulis dapatkan dari pembimbing lapangan. Selanjutnya penulis 

melakukan konfirmasi terhadap kehadiran rekan media dan mencetak 

daftar hadir rekan media yang diundang. 

  3.3.1.4 Penulisan Media PR 

Sesuai dengan tujuan dari kegiatan Public Relations dan 

Publikasi Ikatan Akuntan Indonesia, dalam meningkatkan citra  

dan membangun komunikasi dua arah agar tercipta mutual 

understanding dengan khalayak mengenai brand Ikatan Akuntan 

Indonesia maka dibutuhkan publikasi terkait organisasi untuk 

disampaikan kepada khalayak. Pekerjaan yang dilakukan oleh 

penulis terkait dengan publikasi termasuk ke dalam penulisan 

media PR. 

Penulisan media PR menurut Bivins (2008:4) adalah 

kegiatan yang bertujuan untuk membangun hubungan positif antara 

organisasi dan publik yang biasanya melalui teknik pencitraan. 
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Publikasi yang dilakukan oleh organisasi banyak tertuang ke dalam 

bentuk press release dan news article mengenai organisasi.  

Dalam hal ini, penulis berkesempatan untuk melakukan 

kegiatan penulisan media PR dalam bentuk press release dan news 

article. Press release yang penulis kerjakan terkait dengan 

pelaksanaan live streaming untuk pertama kalinya mengenai 

kegiatan seminar dan event Ngopi Bareng Akuntan.  

Ketika melakukan kegiatan menulis release, penulis 

mendapatkan bimbingan dan masukan dari pembimbing lapangan 

mengenai bagaimana teknik membuat release secara tepat dengan 

berbagai angle berbeda. 

 Selain itu, penulis turut berkontribusi dalam penulisan 

news article seputar Ikatan Akuntan Indonesia yang dimuat dalam 

Majalah Akuntan Indonesia. Dalam penulisan artikel, penulis 

memperoleh informasi seputar kegiatan Ikatan Akuntan Indonesia 

dari Executive Secretary yang memiliki jadwal kegiatan organisasi.  

Teknik penulisan yang digunakan oleh penulis mengacu 

pada teknik piramida terbalik. Yaitu meletakkan unsur 5W+1H 

pada paragraf pertama tulisan. Setelah tulisan jadi, penulis 

menyerahkannya kepada pembimbing lapangan untuk kemudian 

dievaluasi sebelum disebarluaskan ke dalam website Ikatan 

Akuntan Indonesia dan majalah Akuntan Indonesia. 

 

3.3.2 Kendala dan Solusi 

 

3.3.2.1 Kendala 

Pada praktik kerja magang di lapangan, penulis menghadapi 

beberapa kendala dalam melaksanakan pekerjaan. Penulis sendiri 

merupakan mahasiswa magang pertama yang melakukan praktik kerja di 

bagian Public relations dan Publikasi Ikatan Akuntan Indonesia. Sehingga, 
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masih terdapat kesemuan mengenai job description yang harus dilakukan 

oleh penulis sebagai mahasiswa magang. Kesemuan job description 

tersebut secara tidak langsung berpengaruh kepada kinerja dari penulis 

yang terkadang dapat kehilangan arah pada awal-awal minggu bekerja. 

Selain itu, kurangnya briefing yang diterima oleh penulis saat 

pertama kali masuk ke dalam organisasi turut menimbulkan kendala. 

Karena, penulis tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai 

organisasi dan kegiatan yang ada di dalamnya. Sehingga, ketika 

melakukan pekerjaan penulis sering terhambat akibat minimnya informasi 

dan pengetahuan seputar organisasi. 

3.3.2.2 Solusi 

Kendala yang penulis hadapi selama pelaksanaan kerja magang 

dapat diatasi karena adanya solusi dalam menanggulanginya. Penulis 

memiliki inisiatif untuk berperan lebih aktif dalam bertanya mengenai 

pekerjaan yang harus dilakukan setiap harinya. Keaktifan tersebut 

membuahkan hasil karena penulis akhirnya mempunyai kejelasan 

mengenai pekerjaan yang harus dilakukan setiap harinya. 

Selain itu, dalam melakukan pekerjaan, penulis juga mencari 

informasi lebih dalam mengenai organisasi secara keseluruhan. Informasi 

yang dibutuhkan diperoleh melalui cara bertanya kepada rekan kerja dan 

membaca profil organisasi baik melalui website atau buku kegiatan 

tahunan organisasi. 
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