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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

Praktik kerja lapangan dilakukan di PT Todachi Indonesia. Posisi yang 

ditempati oleh penulis  adalah departemen Marketing, sesuai dengan program 

studi mahasiswa, yaitu Multimedia Public Relations. Lianne Gunawan selaku 

Direktur Marketing  dan Hendry Maryono selaku Digital & Commerce menjadi 

pembimbing utama selama praktik kerja magang berlangsung. 

 Terdapat berbagai kegiatan yang dipelajari oleh penulis tentang online 

public relations. Kegiatan online public relationsyang dilakukan oleh penulis 

adalah mengelola social media, khususnya Facebook, mendistribusikan 

informasi dari perusahaan ke khalayak, seperti produk-produk baru, events, 

ataupun promosi-promosi, serta ikut serta dalam rapat internal promosi atau 

event marketing. 

Setiap tugas yang diberikan dalam praktik kerja magang ini selalu 

mendapat bimbingan atau panduan terlebih dahulu, sehingga tidak semua 

kegiatan dan tugas yang dilakukan penulis selalu didampingi oleh pembimbing. 

Dalam melaksanakan kegiatan dan program online public relations, tugas yang 

dilakukan secara mandiri melatih penulis untuk mandiri, bertanggung jawab, 

berani dan kreatif.  

 

3.2 Tugas yang Dilakukan 

Tugas utama yang dilakukan adalah membantu Direktur Marketing dan 

Digital & Commercedalam melakukan pekerjaan-pekerjaan mengenai hal-hal 

seputar online public relations dan perencanaan serta pelaksanaan event 

marketing. Para koordinator akan mengajarkan dan memperlihatkan pekerjaan 

yang mereka lakukan untuk menambah wawasan dan keterampilan penulis 

dalam bidang tersebut.  
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Berikut adalah tugas-tugas yang telah dilakukan selama bekerja dibawah 

Departemen Marketing di PT Todachi Indonesia 

 

Tabel 3.2.1 Realisasi Kerja Magang 

Minggu Jenis Pekerjaan yang Dilakukan Mahasiswa 

1 a. Pengenalan Produk 

2 
a. Pengenalan Produk 

b. Kunjungan ke pabrik CSAP 

3 

a. Mengisi konten,berinteraksi, dan menjawab pertanyaan yang diberikan 

melalui Facebook Todachi 

b. Mempublikasikan brosur varian produk Todachi dan program Todachi 

Toples 

c. Menyeleksi akun customer teraktif di Facebook Todachi 

4 

a. Mengisi konten, berinteraksi, dan menjawab pertanyaan yang diberikan 

customer melalui facebook Todachi 

b. Mempublikasikan foto-foto event Todachi di Pasar Anyer Tangerang, 

mempublikasikan berbagai kegiatan lomba masak yang diadakan 

Todachi 

c. Mengumumkan pemenang kuisioner  

5 

a. Mengisi konten, berinteraksi, dan menjawab pertanyaan yang diberikan 

melalui Facebook Todachi 

b. Menghadiri Dakta Radio Gathering  

c. Berinteraksi dengan khalayak dalam akun facebook Todachi melalui 

kuisioner 

d. Mempublikasikan foto-fotoevent Dakta Radio Gathering Sponsor by 

Todachi 

6 

a. Mempublikasikan pemenang kuisioner periode 1 April 2013 

b. Mengisi konten, berinteraksi, dan menjawab pertanyaan yang diajukan 

customer melalui akun Facebook 

c. Survei lokasi gathering distributor Todachi di Lampung 
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7 

a. Membuat ide konsep perlombaan TOEL alias Todachi Yel-Yel 

b. Mempublikasikan mengenai program TOEL 

c. Berinteraksi dengan khalayak melalui “Tebak Judul Film” 

d. Mengisi konten, berinteraksi, dan menjawab pertanyaan yang diajukan 

customer melalui Facebook Todachi 

e. Internal Meetingevent sponsorshipgathering milis BSD Society 

8 

a. Mengisi konten, berinteraksi, dan menjawab pertanyaan yang diajukan 

customer melalui Facebook Todachi 

b. Mempublikasikan kepada khalayak mengenai kegiatan promosi Todachi 

yang sedang berlangsung di Hypermart Jabodetabek 

c. Internal meeting mengenai Gathering Distributor di Lampung 

9 

a. Mengisi konten, berinteraksi, dan menjawab pertanyaan yang diajukan 

customer melalui Facebook Todachi 

b. Berinteraksi dengan khalayak melalui “tebak tokoh” 

c. Mempublikasikan kegiatan promosi yang dilakukan Todachi di 

Hypermart Jabodetabek 

d. Mempublikasikan program Toel untuk mengingatkan kepada khalayak 

10 

a. Mengikuti kegiatan Gathering milis BSD Societyyang disponsori oleh 

Todachi 

b. Mempublikasikan foto-foto yang dilakukan dalam gathering koperasi 

c. Mempublikasikan kegiatan lomba masak yang dilakukan Todachi 

d. Mengisi konten, berinteraksi, dan menjawab pertanyaan yang diajukan 

customer melalui Facebook Todachi 

11 

a. Mengikuti kegiatan gathering distributor di kota Lampung 

b. Internal meeting kegiatan PRJ 2013 

c. Mempublikasikan kegiatan promosi yang sedang dijalankan Todachi di 

Hypermart Jabodetabek 

d. Mengisi konten, berinteraksi, dan menjawab pertanyaan yang diajukan 

customer melalui Facebook Todachi 
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12 

a. Mempublikasikan foto-foto kegiatan gathering distributor Lampung 

b. Menginformasikan keikutsertaan Todachi di Jakarta Fair 2013  

c. Mengisi konten, berinteraksi, dan menjawab pertanyaan yang diajukan 

customer melalui Facebook Todachi 

 

Tabel 3.2.2 Tabel Realisasi Kerja Mingguan 

Kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Mengelola Sosial 

Media 
  v v v v v v v v v v 

Distribusi 

Informasi 
  v v v v v v v v v v 

Internal Meeting       v v   v  

Pengenalan 

Produk 
v v           

 

 

3.3 Pembahasan 

3.3.1 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

3.3.1.1 Mengelola Sosial Media 

Sosial media merupakan komponen penting dalam 

perusahaan, khususnya dalam menjaga hubungan dan 

komunikasi antara perusahaan dengan publiknya. Menurut 

Shama Hyder Kabani, sosial media merupakan “alat untuk 

menyampaikan testimoni dari customer atau klien, 

smemperlihatkan & menampilkan cara customer menemukan 

solusi untuk masalahnya, serta menampilkan kegiatan-kegiatan 

yang dilakukan oleh sebuah perusahaan” (Kabani, 2010:13). 

Kegiatan yang dilakukan oleh penulis adalah menyapa 

konsumen setiap pagi untuk memulai interaksi di Facebook, 

membalas comment-comment dari khalayak, mensosialisasikan 

Kegiatan online public..., Stephen Paulus Christianto, FIKOM UMN, 2013



20 
 

dan mempublikasikan event maupun promosi yang sedang 

diadakan oleh perusahaan, serta membuat ide/konsep kuis atau 

perlombaan di Facebook.  

Setiap hari penulis bertugas mencari wording yang baik 

untuk menyapa sahabat Todachi di akun Facebook. Setelah itu 

penulis juga membalas seluruh comment yang masuk melalui 

akun Facebook tersebut, jika terdapat pertanyaan maupun 

keluhan yang tidak dimengerti oleh penulis, maka penulis akan 

bertanya dan mendiskusikannya dengan Digital & e-Commerce 

Coordinator. Tugas berikutnya adalah mempublikasikan foto-

foto kegiatan, eventmaupun promosi yang dilakukan oleh 

Todachi, seperti kegiatan lomba memasak, event Gathering, 

eventsponsorship, kegiatan promosi produk, dan lain sebagainya.  

Kegiatan penulis berikutnya adalah berinteraksi dengan 

khalayak menggunakan kuis atau perlombaan, seperti tebak lagu, 

hangman, tebak tokoh, kuisioner, dan lain sebagainya. Kegiatan 

tersebut bertujuan untuk menarik interest atau minat khalayak 

terhadap perusahaan. Setiap kegiatan kuis yang diadakan akan 

dipilih pemenang dan berhak mendapatkan hadiah sesuai dengan 

yang telah ditentukan. Penulis akan diberikan daftar nama 

pemenang oleh Digital & e-Commerce Coordinator, kemudian 

mengumumkannya di Facebook serta menghubungi pemenang. 

Digital & e-Commerce Coordinator juga memberikan tugas 

kepada penulis untuk membuat konsep kuis baru yang ada di 

Facebook. Perlombaan di Facebook yang dibuat oleh penulis 

adalah Toel (Todachi Yel-Yel). Perlombaan TOEL adalah 

sebuah perlombaan dimana customer membentuk sebuah group 

ataupun individu untuk membuat sebuah gerakan yel-yel yang 

didalamnya berisi kata-kata tagline dari Todachi, yaitu “Todachi 

Generasi Baru si Api Biru”. Hal ini bertujuan untuk 
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mensosialisasikan mengenai tagline dari Todachi. Nantinya 

pemenang akan mendapatkan hadiah yang dipersembahkan oleh 

Todachi.  

 

  

3.3.1.2 Distribusi Informasi Perusahaan (Information 

Distribution) 

Distribusi informasi perusahaan merupakan kegiatan 

mendistribusikan informasi seperti produk-produk baru, event / 

kegiatan, promosi, dll. Penulis beserta Digital & e-Commerce 

Coordinator mendapatkan tugas untuk membuat konsep-konsep 

dari informasi yang akan disampaikan oleh perusahaan kepada 

khalayak, seperti varian produk terbaru, promosi Todachi di 

Hypermart, dll. Dalam hal ini, penulis dan Digital & e-

Commerce membuat sebuah konsep atau gambaran yang 

nantinya akan dibuat dalam bentuk brosur oleh design graphis. 

Setelah brosur selesai, penulis akan mempublikasikannya 

melalui akun Facebook Todachi.  

 

 

3.3.1.3 Internal Meeting 

Internal Meeting merupakan kegiatan internal perusahaan 

untuk mendiskusikan program yang sedang berjalan atau 

perencanaan kegiatan/event yang akan dilakukan ke depannya, 

diikuti oleh seluruh anggota di departemen Marketing. Kegiatan 

internal meeting yang diikuti oleh penulis adalah rapat untuk 

acara sponsorshipgathering milis BSD Society, gathering 

distributor di Lampung, dan kegiatan PRJ 2013.  

Internal meeting untuk acara sponsorship gathering milis 

BSD Society merupakan rapat yang dilakukan untuk membahas 

mengenai sponsorship yang akan diberikan pada acara koperasi 
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milis yang diadakan di BSD Society, serta keuntungan yang 

didapat oleh perusahaan sebagai sponsor utama.  

Rapat internal berikutnya yang diikuti oleh penulis adalah 

gathering distributor di Lampung. Kegiatan gathering 

distributor  ini bertujuan untuk meningkatkan penjualan didaerah 

Lampung. Dalam acara gathering tersebut, perusahaan membuat 

sebuah konsep promosi dimana para distributor mendapat 

keuntungan harga dalam pembelian produk Todachi. PT Todachi 

Indonesia juga mengikuti acara tahunan yang dilakukan di PRJ. 

Rapat internal tersebut membahas tentang perencanaan strategi 

penjualan serta publikasi dari acara tersebut. Dalam rapat 

internal ini penulis juga diikutsertakan dalam memberikan ide 

atau masukan terhadap program atau acara yang akan dilakukan 

oleh perusahaan. 
 

 

3.3.1.4 Pengenalan Produk 

Pengenalan produk merupakan kegiatan pelatihan yang 

diberikan oleh perusahaan kepada seluruh trainee maupun 

karyawan baru. Kegiatan ini bertujuan mengenalkan produk-

produk perusahaan untuk dipelajari oleh trainee maupun 

karyawan baru. Dalam pengenalan produk dijelaskan mengenai 

sejarah perusahaan, visi dan misi, strutur organisasi, macam-

macam produk Todachi, titik-titik penjualan Todachi, dan lain 

sebagainya. 

Selama kegiatan pengenalan produk penulis diperkenalkan 

dengan seluruh staff yang ada di kantor dan penulis pun dibawa 

untuk mengunjungi pabrik dimana produk-produk andalan 

Todachi diproduksi. Dalam pengenalan produk, penulis juga 

dijelaskan mengenai keunggulan-keunggulan dari kompor gas 

Todachi, juga istilah-istilah yang terdapat dalam kompor gas 
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tersebut, serta diperlihatkan dokumentasi dari kegiatan-kegiatan 

besar yang telah dilakukan Todachi, seperti penerimaan 

penghargaan MURI sebagai kompor gas penggunaan elpiji 

terhemat lebih dari 50%. 

 

 

3.3.2 Kendala yang Dihadapi 

Selama praktik kerja magang, penulis tidak menghadapi kendala 

yang cukup besar dalam melakukan tugas dan aktivitas online public 

relations. Kendala yang biasanya dihadapi oleh bagian Digital & e-

Commerce ini adalah saat menjawab atau merespon pertanyaan maupun 

keluhan dari customer melalui sosial media. Respon maupun jawaban 

yang disampaikan tersebut akan mewakili nama perusahaan, sehingga 

pihak perusahaan tidak boleh salah dalam penyampaian pesan. Kita 

harus menggunakan kata-kata yang baik dan sopan, serta pesan yang 

disampaikan pun harus jelas dan sesuai dengan yang ditanyakan oleh 

customer.  

Kendala berikutnya adalah pembuatan kuis atau perlombaan yang 

menarik di sosial media Facebook. Kuis atau perlombaan ini bertujuan 

untuk menarik interest/minat customer dan akan berdampak pada 

peningkatan awareness/kesadaran terhadap perusahaan. Sehingga, kita 

harus membuat kuis atau perlombaan yang unik dan menarik sesuai 

dengan target publik dari perusahaan.  

 

3.3.3 Solusi atas Kendala yang Dihadapi 

Untuk menghadapi kendala merespon atau menjawab pertanyaan 

dan keluhan dari customer, bagian Digital & e-Commerce dapat 

bertanya maupun berdiskusi dengan teman-teman satu tim departemen 

marketing. Respon atau tanggapan perusahaan di sosial media juga ikut 

menentukan kredibilitas dari sebuah perusahaan, sehingga dalam 
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menanggapi dan merespon pertanyaan dari customer, kita harus berhati-

hati dalam setiap pemilihan kata yang digunakan.  

Pembuatan kuis maupun perlombaan di sosial media Facebook 

memerlukan ide yang kreatif. Oleh karena itu, untuk membuat sebuah 

perlombaan atau kuis yang sesuai dengan target publik dari perusahaan, 

kita harus banyak melakukan brainstorming/tukar pikiran dan diskusi 

dengan teman-teman di satu tim maupun diluar. Brainstormingini akan 

sangat membantu dalam menemukan berbagai ide yang unik dan kreatif. 

Kuis atau perlombaan yang menarik tersebut akan sangat berguna untuk 

menarik perhatian customer dan meningkatkan publikasi serta 

kesadaran/awareness terhadap perusahan.  
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