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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

3.1.  KEDUDUKAN DAN KOORDINASI 

 Penempatan kerja disesuaikan dengan program studi mahasiswa, sebagai mahasiswa 

ilmu komunikasi  yang focus pada public relation, ruang lingkup yang sesuai adalah divisi 

public relation. Namun, setiap organisasi mempunyai istilah yang berbeda-beda. Di R-cubed 

digital agency, penulis melakukan peran public relation dalam bentuk social customer 

relationship management. 

 Penulis melakukan praktik kerja magang (internship) pada divisi Research & content 

analyst dan Community digital analyst dibawah bimbingan Yohan arsianto sebagai managing 

Director. Pembagian kerja diatur oleh Yohan Arsianto dan sebagai assistant. Yohan Arsianto 

juga memberitahukan secara lisan apa yang harus dikerjakan dan apa yang harus dibuat yang 

sebelumnya belum pernah dibuat. 

3.2. TUGAS YANG DILAKUKAN 

 Di R-cubed digital branding agency ini, penulis melakukan praktik kerja magang 

lebih cenderung mendukung dalam melakukan tugas, seperti contoh melakukan riset untuk 

isu-isu yang ada yang sedang beredar di dunia online. Karena pada awal minggu lebih 

cenderung mendukung pekerjaan yang ada, penulis lebih mendukung dan membantu 

menjalankan tugas seperti pembuatan jadwal dalam blackberry calendar, mencari gambar 

yang mendukung untuk dimasukan ke dalam halaman presentasi, dan membantu karyawan 

yang lain ketika membutuhkan bantuan. Pada minggu ketiga, penulis baru mendapatkan 

pekerjaan yang sesuai.  

Beberapa tugas yang telah penulis kerjakan selama praktik kerja magang dalam divisi 

Content analyst dan Community digital analyst sebagai berikut  selama minggu pertama 

hingga minggu terakhir sebagai berikut : 
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Tabel : 3.1 Kegiatan Mingguan 

Minggu ke- Jenis Pekerjaan yang dilakukan 

1 Content research: Untuk pembuatan konsep Lumix 

2 Pembuatan konten digital untuk lumix dan Pasaraya. 

3 • Mengikuti Press Conference I Panasonic Gobel 

award 

• Membuat konten untuk Pitching CIMB Niaga 

• Monitoring seluruh social media  

4 • Membuat Competitor review untuk pasaraya 

• Membuat Digital Content untuk CIMB Niaga 

• Melakukan Monitoring 

5 • Membuat Competitor Review untuk CIMB Niaga 

Minggu I 

• Melakukan Content Research  untuk Pacific 

Licensing 

• Monitoring Social Media 

6 • Mengikuti acara Panasonic Gobel Awards sebagai 

sesi dokumentasi dan Live Tweeting 

 

7 • Membuat Competitor Review untuk CIMB Niaga 

• Melakukan Content Research 

• Mengelola hasil dari Panasonic Gobel Awards 

8 • Membuat Competitor Review untuk Ultra Jaya 

dan Mayora 

 

 

1. Membuat draft konten social media 

Sebelumnya, penulis telah melakukan riset untuk mencari konten-konten 

yang baik dan engaging, dari bekal itulah, penulis mencoba membuat konten untuk 

social media selama satu minggu ke depan sebagai dari hasil riset yang telah 

dilakukan.  
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2. Membantu dalam kegiatan Live Tweeting 

Live tweeting adalah kegiatan dimana penulis menulis informasi dalam 

melalui twitter berguna untuk memberitahukan kegiatan yang sedang berlangsung 

dan meng-update poin penting dalam cara yang sedang berlangsung. 

3. Melakukan monitoring social media 

Penulis setiap harinya melakukan monitoring terhadap sejumlah social media 

yang terkait dengan beberapa klien untuk melihat interaksi komunikasi dan 

perkembangannya. 

4. Membuat Competitor Review 

Setiap Minggu, penulis melakukan competitor review untuk klien terkait 

maupun untuk calon klien yang dapat digunakan pada saat pitching. Competitor 

review dilakukan untuk memperlihatkan perbandingan terhadap brand tertentu. 

5. Dokumentasi 

Setiap ada event atau kegiatan di luar kantor, penulis juga turut diminta untuk 

mendokumentasikan apa yang sedang berlangsung untuk dapat ditampilkan di social 

media perusahaan terkait.  

3.3. URAIAN PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

3.3.1. Proses Pelaksanaan 

1. Membuat draft konten untuk social media 

Sebelum memasuki inti dari apa yang dikerjakan, pada minggu pertama dan 

kedua, penulis diminta untuk melakukan riset terhadap konten-konten social media  

yang ada dari berbagai perusahaan untuk dijadikan sebagai pedoman dalam 

pembuatan konten yang ideal dan engaging. Setelah melakukan riset, penulis 

memberikan laporan sebagai perbandingan antara konten yang selama ini dibuat 

dengan hasil riset konten yang penulis lakukan dalam bentuk powerpoint. Lalu 

penulis diminta untuk membuat konten untuk klien perusahaan Lumix.  

Hasilnya, konten yang penulis buat ternyata jauh lebih baik daripada konten 

yang pernah ada sebelumnya. Lalu, Yohan Arsianto mempercayakan klien Lumix 

kepada penulis untuk pembuatan konten hingga akhir bulan Maret . Karena alur 

komunikasi yang terjadi tidak kompleks dan penggunaan bahasa yang digunakan 

adalah bahasa non-formal dan lebih cenderung kepada fun content. 
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Konten-konten tersebut di-posting melalui facebook dan twitter sebagai 

media komunikasi online Lumix kepada konsumennya.  Tidak hanya itu, pada 

akhirnya, penulis dipercayakan untuk membuat konten kepada 4 klien, yaitu Lumix, 

Panasonic Gobel Awards, CIMB Niaga, dan Ultra Jaya selama periode kerja magang, 

hingga saat ini. 

Menurut Frank Marquardt, Content Strategy of The Barbarian Group, dalam 

pembuatan konten, diperlukan adanya lima unsur  dalam membuat strategi konten 

yang ideal (http://mashable.com/2011/01/10/social-content-strategy/, diakses pada 

tanggal 29 Juni 2013, pukul 23.05) : 

• Know Your Voice 

Ketika melakukan tweeting, setiap kalimat yang tercantum diharuskan 

seperti mewakili suatu brand. Penggunaan kalimat yang berupa 

permainan kata-kata yang dapat memancing follower untuk 

berinteraksi. Namun, tetap disesuaikan dengan target audience. 

• Time Your Content 

Melakukan penjadwalan, mulai dari bulan, tanggal, hari hingga jam. 

Penempatan waktu yang tepat diperlukan agar sesuai dengan musim 

atau sesuai dengan topic yang sedang berlangsung, seperti kegiatan 

natal, paskah dan sebagainya. 

• Know Your Audience 

Mengetahui target audience dengan seksama dan berkomunikasi 

sesuai dengan kategori follower masing-masing. 

• Solve Problem 

Menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh follower merupakan 

bentuk dari strategi pendekatan kepada konsumen. Menjawab 

pertanyaan dan memberikan bantuan arahan yang jelas. Dengan cara 

ini, brand membangun kepercayaan yang menguatkan hubungan suatu 

brand dengan konsumennya. 

• Be rue 

Konten yang benar dan ideal adalah konten yang nyata dan 

menjanjikan. Setiap konten yang dibuat harus bersifat apa adanya, 

jujur, mempunyai pandangan yang luas dan mempunyai kepribadian. 
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2. Membantu dalam kegiatan live tweeting 

Menurut Lacy ( 2012: 236) Live tweeting merupakan kegiatan tweeting pada 

saat suatu acara atau event sedang berlangsung, atau hanya menonton Tv dan apa 

yang sedang dilihat secara langsung. Penggunaan hashtag sangat diperlukan dalam 

kegiatan live tweeting  untuk memantau dan mengetahui jumlah interaksi yang 

membicarakan tentang suatu kegiatan yang sedang berlangung. Penggunaan hashtag 

haruslah unik dan mudah untuk penulisannya. 

Goodman ( 2012: 173), live tweeting merupakan suatu praktik media online 

dalam bentuk mendokumentasi suatu event yang sedang berlangsung dan selalu 

menggunakan hashtag sebagai penentuan topic pembicaraan. Twitter selalu 

terhubung dengan hashtag yang ada dan terkadang pembicaraan yang ada dalam 

twitter, jauh lebih menyenangkan dibandingkan kegiatan yang sedang berlangsung. 

Dalam persiapan live tweeting, penulis lebih mempersiapkan kebutuhan 

teknis, seperti laptop, wireless modem, extention cable, dan kamera. Live tweeting 

dilakukan untuk memberitahukan kepada konsumen dari setiap klien perusahaannya 

untuk menginformasikan kegiatan yang sedang berlangsung dan inti dari setiap apa 

yang diperbincangkan. Live tweeting yang pertama penulis lakukan adalah press 

conference oleh Panasonic Gobel Award menjelang malam penganugerahan pada 

tanggal 30 maret 2013.  

Untuk yang pertama, , penulis lebih mendukung dalam sesi dokumentasi 

sambil memperhatikan kerabat lain melakukan live tweeting. Dibutuhkan kecepatan 

dalam mengetik dan pendengaran yang baik serta pencernaan kalimat yang baik 

terhadap setiap inti yang dibicarakan, lalu dikonversikan menjadi hanya seratu empat 

puluh karakter huruf. 

Dalam acara malam penganugerahan Panasonic Gobel award yang 

bertempat di Jakarta Convention Centre, penulis melakukan live tweeting yang 

pertama secara bergantian sambil melakukan dokumentasi untuk mengambil gambr 

artis yang ada di loby dan di hall of fame. Untuk pertama kalinya, penulis merasakan 
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kegugupan dalam melakukan pertama kali. Namun, hal itu menjadi pelajaran bagi 

penulis untuk lebih tenang dan melatih kesiapan dalam menjelang suatu event. 

Live Tweeting yang ketiga yang penulis lakukan adalah, Peluncuran 

Rekening Ponsel dari CIMB  Niaga. Setelah mengikuti kegiatan sebelumnya, penulis 

lebih siap dan lebih lancar dalam menjalani kegiatan itu. Pada saat itu, pembimbing 

lapangan, Yohan arsianto turut juga dalam acara tersebut. Penulis juga turut 

membantu dalam mencatat setiap apa yang dibicarakan dengan pihak klien. 

3. Melakukan social media monitoring 

Setiap harinya, Penulis melakukan monitoring terhadap setiap klien yang 

penulis dipercayakan. Social Media Monitoring dilakukan untuk melihat 

perkembangan interaksi yang sedang terjadi dan melihat apakah ada dari konsumen 

memberikan saran atau kirtik maupun pertanyaan yang harus dijawab. Tidak hanya 

itu, penulis juga diminta untuk melakukan pencatatan secara tertulis dan menuliskan 

apa saja yang perlu diperbaiki dan dilakukan dalam monitoring di minggu 

kedepannya.  

Penting adanya social media monitoring untuk tetap memantau kegiatan dan 

aktivitas yang terjadi di jejaring sosial. Segala hal dapat diwaspadai ketika ada 

aktivitas yang mempunyai tendensi untuk menjadi isu. Tidak dapat dihindari, tetapi 

dapat diminimalisir dan ditangani, jika melakukan pantauan secara detail. Social 

media monitoring juga menjadi salah satu faktor yang harus dilakukan dalam 

melakukan kegiatan dalam jejaring sosial.  

Dalam kegiatan belajar mengajar yang selama ini penulis dapatkan di 

Universitas Multimedia Nusantara, penulis mendapatkan tentang topic social media 

dalam mata kuliah PR, Case, Issue and Topic. Dalam kuliah yang diberikan oleh 

Liya djajadisastra, beliau mengatakan bahwa Social media merupakan komunikasi 

online yang berpindah secara cair dan fleksibel antara peran peserta dan pelaku, 

sehingga diperlukan perangkat lunak untuk memungkinkan setiap orang untuk 

posting, memberikan comment, share dan mencacah konten dan membentuk 

komunitas di antara para individu dengan kepedulian yang sama. 
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Menurut Turner (2012:5) dalam buku how to use social media monitoring 

tool, terdapat dua jenis monitoring, yaitu: 

1. Quantitative Monitoring tools 

Kuantitaif lebih mengarah kepada mengukur angka atau jumlah follower 

pada twitter, fans like pada facebook, frekuensi dalam mention sebuah 

topik, dan data lainnya yang menggunakan angka dalam kegiatan 

monitoring. 

 

2. Qualitative Monitoring tools 

Kualitatif mengarah kepada suatu sentimen atau perasaan yang ada 

dibalik dari suatu komentar di dalam social media. Dengan ini dapat 

menunjukan pandangan, bagaimana untuk mengerti perasaan dari 

mereka tentang suatu produk atau jasa yang bersangkutan. 

Sebelum memulai kegiatan monitoring, diperlukan untuk menentukan 

objective dan hasil apa yang diinginkan. Tidak hanya sekedar menginginkan 

bertambahnya konsumen atau meningkatkan revenue. Namun, lebih mengarah 

kepada hal yang khusus dan berjangka panjang dengan menguatamakan business 

sustainability. 

 

4. Membuat Competitor Review 

Menurur Funk ( 2012:228), competitor analysis adalah mendeskripsikan apa 

yang dilakukan oleh semua kompetitor dari suatu brand di dalam social media. Inti 

dari kegiatan ini adalah untuk menjadi benchmarking untuk suatu brand dalam 

melakukan kegiatan melalui social media. Memantau dari facebook, twitter, youtube, 

blog dan media lainnya. 

Analisis ini memperlihatkan dan mendeteksi kegiatan digital yang sedang 

dilakukan oleh kompetitor dan bagaimana suatu brand berkomunikasi dengan 

konsumennya. Tidak hanya itu, tetapi juga menentukan segmentasi, sasaran dan 

posisi dari brand tersebut. Karena setiap brand mempunyai cara masing-masing 

dalam berkomunikasi yang disesuaikan dengan target market. Bentuk dari analsisi ini 

dapat berupa angka, diagram, dan analisis dari setiap kegiatan yang ada. 
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Dari setiap apa yang dilakukan penulis, mulai dari riset hingga monitoring, 

penulis diminta untuk membuat laporan terhadap klien terkait dan kompetitor setiap 

minggunya. Mulai dari perkembangan interaksi social media, website,blog, hingga 

program atau promosi yang sedang dilakukan. Hasil dari competitor review ini 

dilakukan untuk diserahkan kepada klien setiap minggunya untuk dijadikan sebagai 

perbandingan apa yang perlu ditingkatkan untuk memperkembangkan interaksi 

dengan konsumen di social media. 

Setelah pembuatan competitor review, penulis menyerahkan kepada 

pembimbing lapangan untuk diperiksa, lalu diolah kembali oleh tim lainnya. Penulis 

juga diminta untuk mengikuti meeting dengan klien, untuk belajar ketika menghadapi 

berbagai klien. 

Posisi competitor review merupakan hal yang utama sebelum perusahaan 

ingin terjun ke dunia digital. Memberikan pandangan dan panduan dalam melakukan 

kegiatan yang ada di dunia digital. Sehingga perusahaan dapat membuat sesuatu hal 

yang berbeda dari perusahaan-perusahaan lain yang ada di dunia digital. 

5. Dokumentasi 

Selain melakukan kegiatan-kegiatan inti yang dilakukan penulis, penulis juga 

diminta untuk melakukan dokumentasi dalam setiap kegiatan yang ada. Dikarenakan, 

ketika menjalani kegiatan perkuliahan di semester dua, penulis mendapatkan mata 

kuliah fotografi, sehingga menjadi bekal untuk penulis untuk melakukan 

dokumentasi dan mengedit gambar-gambar sebelum di-posting melalui social media. 

Dalam semua kegiatan ini, apa yang penulis lakukan, juga merupakan bagian 

dari kegiatan branding. Branding tidak hanya sekedar desain visual saja, namun 

branding adalah proses dalam pembuatan suatu identitas oragnisasi  atau perusahaan. 

Sejak era social media, tidak ada lagi proses brand conversation satu arah. 

Melainkan dua arah, dari perusahaan kepada masayarakat dan begitu juga sebaliknya.  

Menurut Wheeler (2009 : 72) dalam buku Designing Brand Identity an 

Essential Guide for The Whole Branding Team, berpendapat bahwa, 

“The consumer is no longer a faceless statistic in a report; she has become an active 
participant in the brand building process. Share, tag, and comment are her new mantras. 
Charity and commerce coagulate, as do ideas and agendas for change. Imagine a global cafe 
where everyone is a player, producer, director and distributor” 
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Konsumen tidak laggi pasif dan hanya melihat laporan data-data statistik 

yang diberi oleh perusahaan, tetapi masyarakat menjadi lebih aktif daan berpartisipasi 

dalam proses branding. Mulai dari comment, share, tag merupakan salah satu cara 

ampuh dalam turt campur proses brandin melalui social media. 
 
 
3.3.2. Kendala yang Ditemukan 

 1. Kurangnya koordinasi dari atasan yang membuat penulis sukar dalam 

melakukan pembagian tugas. Sehingga ritme bekerja dari penulis pun lambat. 

Sehingga pada awalnya, penulis merasakan kurang bisa mengikuti ritme 

bekerja dalam kantor. 

2. Perubahan brief yang diberikan oleh klien mengubah struktur komunikasi 

yang ada dan tidak sama dengan misi kegiatan dalam social media yang 

sesuai dengan perjanjian awal.  

3.3.3. Solusi atas kendala yang Ditemukan 

 1.  Untuk mengatasi kendala yang dialami, penulis melatih diri untuk terus 

beradaptasi dengan ritme kerja yang cepat. Mulai membaca buku dalam 

bahasa inggris, melatih kecepatan dalam mengetik sebagai contohnya. Dan 

melatih koordinasi dengan atasan agar lebih jelas dengan apa yang 

diperintahkan. 

 2. Dalam kendala ini, penulis beradaptasi bahwa setiap klien yang ada, tidaklah 

sama. Masing-masing mempunyai gaya dan cara komunikasi yang berbeda 

sesuai dengan konsumennya. Penulis mencari rujukan dalam memahami 

klien dengan cara melihat brand-brand lainnya yang sesuai dengan 

bidangnya untuk menjadi panutan dalam membuat kegiatan komunikasi. 

 

 

 

  

Implementasi kegiatan social..., Erwin Sasongko Ongkowijoyo, FIKOM UMN, 2013




