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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 
 

3.1. Kedudukan dan Koordinasi 

Dalam pelaksanaan praktik kerja magang yang dilakukan selama ± 3 

bulan di TV Excellent, penulis ditempatkan sebagai Public Relations TV 

Excellent yang memiliki peran di berbagai bidang yang berhubungan 

dengan segala media komunikasi TV Excellent, melaksanakan kegiatan 

sosial yang dilakukan oleh Excellent Group, serta membina hubungan 

yang baik dengan kontributor TV Excellent yang nantinya dapat 

membantu proses berjalanannya syuting yang dilakukan oleh tim produksi 

program TV. 

Ketika penulis memasuki hari pertama praktik kerja magang, penulis 

diperkenalkan dengan Public Relations TV Excellent, Public Relations 

Majalah Excellent, serta tim Marketing Communication Excellent Group. 

Di hari tersebut, penulis langsung diarahkan perihal job description yang 

akan dilakukan penulis selama melakukan praktik kerja magang. Pada 

praktik kerja magang, penulis ditugaskan sebagai pemegang akun media 

sosial dan website TV Excellent, Guest Relation kontributor TV Excellent, 

dan juga sebagai wakil penanggung jawab kegiatan Excellent Berbagi. 

Semua kegiatan pelaksanaan praktik kerja magang penulis berada di 

bawah koordinasi Marketing Communication Manager TV Excellent.  

Selama melaksanakan praktik kerja magang di TV Excellent, penulis 

dipantau langsung oleh Ibu Siwip Dwi Prakusumayanty selaku Marcomm 

Manager TV Excellent. Selain itu, dalam melaksanakan tugas per harinya, 

penulis juga mendapatkan arahan langsung dari Public Relations TV 

Excellent dan juga Public Relations Majalah Excellent. 
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3.2. Tugas yang Dilakukan 

 

Selama menjalankan praktik kerja magang sebagai Public Relations 

TV Excellent, penulis mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan 

tugas mengelola akun media sosial (Twitter) TV Excellent dan Website 

TV Excellent, melakukan kegiatan sosial Excellent Berbagi, dan juga 

bertugas sebagai Guest Relation kontributor TV Excellent. 

Di minggu pertama, penulis ditugaskan untuk menghubungi calon 

kontributor TV Excellent yang akan di-approach untuk menjadi 

kontributor TV Excellent. Setelah melakukan komunikasi tahap awal, 

penulis menyusun jadwal pertemuan (meeting) dengan calon kontributor 

TV Excellent demi membahas lebih lanjut perihal kesepakatan antara 

kontributor dengan TV Excellent. Sehingga, pertemuan ini berlanjut 

hingga terjadilah proses syuting kontributor tersebut dengan pihak TV 

Excellent. 

Di tengah perjalanan, penulis dipercaya untuk ditugaskan sebagai 

pengelola akun media sosial (Twitter) TV Excellent dan juga website TV 

Excellent. Penulis ditugaskan untuk memperbaharui jadwal siaran per 

harinya yang dimiliki TV Excellent, baik di media sosial (Twitter) dan 

juga di website resmi TV Excellent. 

Selain tugas di atas, penulis juga sempat menjadi wakil penanggung 

jawab dalam kegiatan sosial yang bertajuk Excellent Berbagi. Excellent 

Berbagi merupakan bentuk kegiatan sosial yang rutin dilakukan tiap bulan. 

Ketika penulis mengikuti kegiatan ini kebetulan bertepatan dengan Bulan 

Ramadhan. Sehingga, acara Excellent Berbagi ini sekaligus mengadakan 

kegiatan Buka Puasa bersama dengan Anak Yatim Piatu. 

Pada dasarnya, tugas di atas merupakan tugas utama yang dilakukan 

oleh penulis. Namun, dalam praktiknya penulis pernah ditugaskan dalam 

job description lainnya, guna membantu kegiatan daripada kegiatan 

perusahaan (Excellent Group). 
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Berikut adalah tabel rincian tugas setiap minggu yang dilakukan oleh 

penulis selama melaksanakan praktik kerja magang sebagai Public 

Relations TV Excellent. 

 

Tabel 3.1. Tabel Rincian Tugas 
 

Tugas yang Dilakukan 

Bulan 

Juli Agustus September 

I II III IV I II III IV I II III IV 

Pengelolaan Media Sosial 

dan Website 
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Melakukan Kegiatan Sosial √ √ √ √         

Bertugas sebagai Guest 

Relations 
√ √  √ √   √   √ √ 

 

  

3.3. Pembahasan 

 

3.3.1. Uraian Pelaksanaan Magang 
 

Praktik kerja magang yang dilaksanakan oleh penulis di TV 

Excellent diantaranya, yaitu: 

1. Pengelolaan Media Sosial dan Website TV Excellent 

Dewasa ini, kehadiran internet yang dapat 

memunculkan adanya media sosial dan website terbukti 

memberikan perannya dalam mempermudah perusahaan 

untuk melalukan proses komunikasi dengan publiknya. 

Saat ini semakin banyak perusahaan yang merasa perlu 

untuk mempunyai dan memanfaatkan kehadiran media 

sosial dan website resmi perusahaan untuk berinteraksi 

dengan para pemangku kepentingan (stakeholder). 

Konsep pengelolaan media sosial ini dinamakan 

sebagai Online PR, dimana menurut Bob Julius Onggo 

definisi konsep Online PR, yaitu: 
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“kegiatan PR yang menggunakan internet sebagai 

media komunikasi.” (Onggo, 2004)  

 

Kegiatan yang dilakukan dapat berupa konteks media 

penyampaian informasi yang dilakukan oleh penulis setiap 

harinya di media sosial (Twitter), seperti greeting 

(sambutan), kutipan motivasi, jadwal siaran program TV 

Excellent, foto kegiatan TV Excellent, dan bentuk promo 

kegiatan perusahaan. 

Sedangkan melalui website TV Excellent, penulis 

melakukan pembaharuan jadwal siaran program TV 

Excellent per harinya dan membuat poster program TV 

Excellent. Pembuatan poster program ini nantinya terus 

berkembang, seiring dengan ada penambahan jumlah 

kontributor yang dimiliki oleh TV Excellent. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Gambar 3.1. Jadwal Siaran Program TV Excellent 
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Gambar 3.2. Poster Program TV Excellent 

 

 Media Sosial dan website ini terbukti mampu 

menjangkau kalangan yang sangat luas dalam waktu yang 

sangat singkat. Namun, apabila pengelolaan keduanya 

kurang tepat, bukan saja tidak mendatangkan manfaat yang 

optimal, melainkan dapat merugikan reputasi perusahaan. 

Penulis di sini diberikan kesempatan untuk meeting 

dengan pihak website designer and developer Inti Karya 

Teknologi dalam rangka membahas kesepakatan untuk 

melakukan redesign daripada tampilan website resmi TV 

Excellent. Adapun desain website nantinya akan berubah 

menjadi seperti di bawah ini: 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.3. Redesign Website TV Excellent 
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Jika dikelola dengan baik, maka media sosial dan 

website dapat menjadi wajah online yang positif bagi TV 

Excellent. Di mana dapat membantu TV Excellent untuk 

meraih citra positif di mata publiknya. 

 

2. Melakukan Kegiatan Sosial Excellent Berbagi 

Memiliki tanggung jawab sosial dalam aktivitas 

Public Relations menunjukkan bahwa perusahaan 

memiliki kepedulian terhadap masyarakat. Hal ini akan 

dapat meningkatkan citra perusahaan di mata publik. Saat 

ini kegiatan sosial dijadikan sebagai aktivitas yang harus 

dilakukan. Bentuknya beragam, salah satunya yaitu 

memberikan santunan kepada anak yatim piatu.  

Dalam praktiknya, konsep kegiatan sosial yang 

dilakukan oleh TV Excellent masuk ke dalam konsep 

Corporate Social Responsibility. Dimana masuk ke dalam 

bentuk kegiatan Corporate Philantrophy. Adapun definisi 

Corporate Philantrophy adalah: 

“penerapan dari Corporate Social Responsibility 

(CSR) dimana perusahaan melakukan kontribusi langsung 

kepada lembaga sosial, pada umumnya dalam bentuk uang 

tunai, sumbangan barang, dan hal lain yang serupa.” 

(Kotler & Nancy, 2005) 

 

Corporate philanthrophy ini dilakukan oleh TV 

Excellent dengan memberikan kontribusi/sumbangan 

secara langsung dalam bentuk dana dan alat kepada pihak 

panti asuhan Anak Yatim Piatu, yaitu dengan kegiatan 

menyumbang bantuan peralatan tulis untuk anak-anak 

yang belajar di sekolah-sekolah panti asuhan. 

Sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab 

terhadap lingkungan di sekitarnya, TV Excellent telah 

berusaha melakukan beberapa kegiatan-kegiatan sosial 
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yang disalurkan kepada beberapa panti werdha dan panti 

asuhan anak yatim piatu. 

Penulis di sini berkesempatan untuk menjadi wakil 

penanggung jawab kegiatan Excellent Berbagi dan Buka 

Puasa bersama Anak Yatim Piatu. Kegiatan ini dilakukan 

di hari Jumat, 26 Juli 2013 di Panti Asuhan As-Surur, 

Jakarta Barat. 

Kegiatan ini dilakukan karena bertepatan dengan 

bulan puasa, maka dari itu Excellent Group mengadakan 

acara Excellent Berbagi dan Buka Puasa bersama Anak 

Yatim Piatu, di mana tim dari Excellent Group 

mengunjungi Panti Asuhan As-Surur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Gambar 3.4. Excellent Berbagi dan Buka Puasa 

        Bersama Anak Yatim 

Sebagai wakil penanggung jawab daripada kegiatan 

ini, penulis membantu proses pembuatan rundown acara 

kegiatan ini dan membantu mencari sponsorship yang 

ingin berpartisispasi dalam kegiatan Excellent Berbagi ini. 

Beberapa sponsor yang ingin berpartisipasi, yaitu: 

Khong Guan (biskuit), Rivero (air minum), Phytochi 

(suplemen obat-obatan), dan CV Pancasakti Putra Kencana 

(industrial and food chemical supplier). Sponsor ini turut 

menyumbang kepada anak yatim piatu, baik dalam uang 

maupun barang. 
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Dengan dilakukannya kegiatan sosial ini, Excellent 

Group berharap bantuan ini dapat meringankan beban 

mereka. 

 

3. Bertugas sebagai Guest Relations Kontributor TV 

Excellent 

Penulis di sini juga ditugaskan untuk berhubungan 

baik dengan kontributor yang akan mengisi program TV 

Excellent, dari proses negosiasi di tahap awal hingga 

proses menyusun jadwal syuting yang akan dilaksanakan 

oleh kontributor TV Excellent. Tugas ini biasa disebut 

sebagai Guest Relations TV Excellent. 

Konsep Guest Relations ini masuk ke dalam konsep 

Customer Relationship Management. Menurut Peter Kenn,  

Customer Relationship Management, yaitu: 

“Sebuah komitmen dari perusahaan untuk 

menempatkan pengalaman pelanggan sebagai titik tengah 

dari perioritas perusahaan dan memastikan sistem 

sekarang, proses dan sumber daya informasi dapat 

membentuk suatu hubungan yang baik.”  

(Greenberg, 2002) 
 

Adapun tahapan yang dilakukan oleh Guest Relations 

TV Excellent, yaitu: Pertama, mendata kontak calon 

kontributor kemudian menghubungi calon kontributor TV 

Excellent yang akan di-approach untuk menjadi 

kontributor TV Excellent. 

Kedua, setelah melakukan komunikasi tahap awal, 

penulis menyusun jadwal pertemuan (meeting) dengan 

calon kontributor TV Excellent demi membahas lebih 

lanjut perihal kesepakatan antara kontributor dengan TV 

Excellent. 

Ketiga, membuat perjanjian kesepahaman (MOU) 

antara kontributor dengan pihak TV Excellent, guna 
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menghindar dari kesalahpahaman di antara kedua belah 

pihak. 

Keempat, menentukan lokasi syuting kontributor TV 

Excellent. Penulis di sini biasanya menawarkan kerjasama 

barter pembuatan TVC dengan izin memakai sebuah lokasi 

yang nantinya digunakan sebagai lokasi syuting. Biasanya 

lokasi yang dipakai untuk syuting ialah kafe, tempat-

tempat yang mempunyai lokasi indah, dll. 

Kelima, menghubungi kontributor untuk menyusun 

jadwal syuting yang akan dilakukan oleh setiap kontributor 

TV Excellent. Nantinya penulis harus mencatat keterangan 

kegiatan produksi, seperti nama program, nama 

kontributor, nama produser, nama camera person, jumlah 

episode yang akan diproduksi, waktu, serta lokasi syuting. 

Keterangan ini nantinya dicatat di papan pengumuman 

yang terletak di ruang produksi TV. 

Keenam, mendata kembali proses syuting yang sudah 

dilakukan oleh kontributor TV Excellent. Agar lebih 

mudah dalam melakukan proses tracking syuting yang 

telah dilakukan oleh setiap kontributor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5. Behind The Scene Rich Comm with DR. PO 
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Dalam tahapan di atas, dijelaskan bagaimana 

pentingnya tugas penulis sebagai Guest Relations dalam 

proses syuting program kontributor TV Excellent. 

 

Demikian tugas yang dilakukan oleh penulis dalam rangka 

memenuhi praktik kerja magang sebagai Public Relations TV 

Excellent. 

 
 

3.3.2. Kendala yang Dihadapi 
 

Dalam praktik kerja magang, penulis menemukan fakta bahwa 

menjadi seorang Public Relations officer tidaklah semudah yang 

dibayangkan. Banyak kendala yang harus dihadapi, ketika penulis 

melakukan proses kerja magang. Adapun kendala yang ditemukan 

oleh penulis selama melaksanakan praktik kerja magang di TV 

Excellent, yaitu: 

a) Media komunikasi dengan khalayak yang selama ini 

dilakukan oleh TV Excellent masih terbatas di kegiatan 

komunikasi dunia maya saja. Padahal bisa saja kegiatan 

interaksi dilakukan dengan mengadakan kegiatan offline 

(seperti: pertemuan / gathering). 

b) TV Excellent merupakan stasiun TV baru, di mana pada 

saat mengajak perusahaan lain untuk bekerjasama 

sponsorship, banyak perusahaan yang belum tahu media 

TV Excellent. 

c) Banyaknya pihak yang menjadi guest relations untuk 

berhubungan dengan kontributor TV Excellent 

mengakibatkan adanya ketidakseragaman dalam men-treat 

kontributor TV Excellent. 
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3.3.3. Solusi Terhadap Kendala yang Dihadapi 
 

 

Untuk mengatasi kendala yang ditemukan, adapun solusi yang 

dilakukan oleh penulis, yaitu: 

a) Melakukan kegiatan komunitas bersama dengan 

komunitas Excellent, misalnya dengan melakukan 

kegiatan offline (seperti: community gathering). 

b) Dalam mengajak perusahaan lain untuk bekerjasama 

sponsorship, TV Excellent dapat menggunakan nama 

besar Majalah Excellent untuk melakukan pendekatan. 

Nantinya, perusahaan yang ingin berpartisipasi sebagai 

sponsorship kegiatan TV Excellent akan mendapatkan 

kesempatan untuk beriklan di media Majalah Excellent.  

c) Dalam praktiknya, harus ada keseragaman pemahaman 

bersama (mutual understanding) diantara Guest Relations 

mengenai bagaimana caranya berhubungan dengan 

kontributor TV Excellent. Dengan ini diharapkan tidak 

terjadinya kesalahan dalam membina hubungan dengan 

kontributor TV Excellent. 
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