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BAB III  

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 
 

 

3.1. Kedudukan dan Koordinasi 

 

Praktek kerja magang dilakukan selama tiga bulan satu minggu lamanya di 

divisi IT & Marcomm PT Tridinamika Jaya Instrument. Divisi IT & Marcomm 

memiliki tugas membina hubungan baik dengan pihak eksternal dengan 

melakukan berbagai aktivitas public relations seperti melakukan follow up 

customer tentang keikutsertaannya dalam acara yang diadakan oleh PT 

Tridinamika Jaya Instrument maupun menulis berita untuk memberikan berbagai 

informasi dan tips kepada teknisi dan kustomer, karenanya external relations 

menjadi tanggung jawab divisi IT & Marcomm.  

 

Divisi ini bergerak dalam bimbingan seorang IT & Marcomm Manager 

yang bertugas mengatur jalannya pekerjaan dalam bisnis perusahaan. IT & 

Marcomm Manager menerima mandat dari Presiden Direktur yang didapatkan 

ketika rapat umum internal perusahaan dan akan melaporkan kembali kepada 

anggota divisi untuk dikerjakan. 

 

Kedudukan penulis saat melakukan praktek kerja magang di divisi IT & 

Marcomm PT Tridinamika Jaya Instrument adalah sebagai Intern Marketing 

Communication Staff yang berada dibawah bimbingan Siti Muslichatul sebagai 

Marketing Communication Staff dan Derby Khouw selaku IT & Marcomm 

Manager dan Supervisor. Tugas dan tanggung jawab utama penulis dalam kerja 

magang adalah diantaranya menulis berita untuk website untuk dicantumkan di 

dalam situs resmi perusahaan, dan mengelompokan customer berdasarkan daerah 

tempat perusahaan berada. 
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3.2. Tugas Yang Dilakukan 

 

Aktivitas sehari – hari dilakukan penulis selama melaksanakan praktek 

kerja magang di divisi IT & Marcomm adalah PR Writing, Customers 

Relationships Management, dan Event Management. Penulis mempelajari profil 

perusahaan, melakukan pengelompokkan pelanggan berdasarkan daerah 

perusahaan, mengumpulkan info tentang potensi peserta event, serta membuat 

laporan mengenai kritik dan saran dari customer setelah pelaksanaan event. Selain 

itu, penulis juga diminta untuk menulis berita yang akan dimuat di situs resmi 

perusahaan. Awalnya penulis diminta untuk menulis satu berita perharinya, 

namun berita yang ditulis bertambah menjadi dua setiap harinya.  

 

 

 

 

TABEL 3.2. Tugas Yang Dilakukan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEGIATAN	  
AGUSTUS	   SEPTEMBER	   OKTOBER	   NOVEMBER	  

II III	   IV	   I	   II	   III	   IV	   I	   II	   III	   IV	   I	   II	   III	  
PR	  Writing	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
CRM	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Event	  Management	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
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3.3. Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

 

3.3.1. Proses Pelaksanaan Kerja Magang 

 

1. PR Writing 

PR Writing menurut Bivins (2008: 4) adalah “All public relations writing 

attempt to establish positive relations between an organization and its 

various publics, usually through image-building techniques.”, sehingga 

bisa dikatakan bahwa PR Writing adalah usaha penulisan PR untuk 

mencapai hubungan positif antara perusahaan dengan publik. 

 

Dalam implementasinya, kontribusi penulis dalam adalah membuat 

berbagai tulisan dan berita untuk dimuat dalam situs resmi PT Tridinamika 

Jaya Instrument. Adapun tema berita yang dibuat penulis adalah mengenai 

kelistrikan, energi, tips, dan produk.. Artikel ini akan dimuat oleh Adjie 

Indrawan selaku Web Content staff sebanyak satu artikel setiap hari secara 

rutin selama satu minggu. Artikel yang ditulis juga dapat dikomentari oleh 

orang – orang yang mengunjungi website resmi PT Tridinamika Jaya 

Instrument, sehingga mereka dapat memberikan umpan balik kepada 

publik. Berita yang dibuat penulis dimuat dalam situs 

http://www.news.tridinamika.com. Adapun jumlah berita yang dibuat oleh 

penulis berjumlah 63 artikel dan yang dimuat berjumlah 37 artikel.  

 

.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3.1. Situs berita resmi Tridinamika 
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2. Customers Relationships Management 

Customers Relationship Management sebagaimana yang didefinisikan 

oleh Ruslan (2014:279) adalah jasa pelayanan yang dilaksanakan oleh 

perusahaan dalam upaya untuk memberikan rasa kepuasan dan 

menumbuhkan kepercayaan dari pihak pelanggan. Pelayanan tersebut juga 

ditujukan kepada pihak customer agar customer merasa dirinya 

dipentingkan atau diperhatikan dengan baik dan wajar, sehingga penting 

untuk menjaga kepuasan pelanggan karena merekalah yang menentukan 

berhasil atau tidaknya perusahaan. Penulis melakukan riset untuk 

mengetahui kepuasan, kritik, serta saran yang diberikan oleh customer 

setelah mengikuti seminar PT Tridinamika Jaya Instrument. Riset yang 

dilakukan penulis meliputi kuisioner yang diberikan kepada peserta 

seminar yang kemudian diinput kedalam Microsoft Excel. Data yang 

dibuat penulis kemudian diberikan kepada Derby Khouw Selaku IT & 

Marcomm Manager untuk digunakan didalam rapat anggota. Menurut 

Cutlip dalam Broom (2012: 6) Customer Relationships Management 

adalah fungsi manajemen yang membangun dan mempertahankan 

hubungan yang saling menguntungkan atau mutualisme terhadap public 

yang menjadi faktor penentu keberhasilan atau kegagalan perusahaan 

 

Dalam implementasinya, peran penulis adalah melakukan pendataan dari 

kuisioner yang diberikan kepada customer pada saat seminar berlangsung. 

Adapun jumlah customers yang di data oleh penulis adalah berjumlah 197 

orang yang berasal dari 90 perusahaan. Data yang di input oleh penulis 

kedalam bank data antara lain nama peserta, asal perusahaan, jabatan, 

nomor telpon perusahaan dan kemungkinan perusahaan melakukan 

kunjungan keperusahaan yang bersangkutan. 

 

a). Customers Database 

Customers Database adalah kumpulan data komprehensif yang teroganisir 

tentang customer yang terkini, dapat diakses dan dimanfaatkan untuk 

mencapai tujuan komunikasi terutama dalam pemasaran seperti 
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identifikasi calon pelanggan, kualifikasi calon customer, penjualan produk 

atau jasa, serta pemeliharaan hubungan baik dengan customer. 

 

Penulis melakukan pendataan untuk calon peserta seminar PT Tridinamika 

Jaya Instrument termasuk diantaranya nama, alamat, jabatan, serta nama 

perusahaan. Setelah kegiatan seminar selesai, tanggung jawab penulis 

adalah menulis kritik dan saran dari peserta seminar untuk dimasukkan 

kedalam bank data sebagai bahan referensi customer. Data ini kemudian 

digunakan oleh Supervisor dalam rapat bulanan sebagai acuan dalam 

menentukan kegiatan berikutnya. 

 

 

3. Event Management 

Pengertian event menurut yang dikutip dari Macnamara dalam Ruslan 

(2014: 231) yaitu “An event which produces to gain favorable attention in 

media for your client, your company, or your product. It may also 

designed to convey a specific message about your company; for example 

the fact of your company provides equal employment opportunity, is a 

good place to work, is a socially responsible corporate citizen, 

manufactured fine products, is good neighbor, is interested in progress for 

woman, or is as substantial taxpayer in community. A special event might 

also be product launch or a product publicity event”. Sehingga bisa 

diartikan bahwa event adalah suatu acara khusus yang diselenggarakan 

untuk mendapatkan perhatian media untuk mendapatkan citra yang baik 

mengenai perusahaan, produk, atau klien anda. 

 

Penulis memberi kontribusi dengan membantu para staf PT Tridinamika 

Jaya Instrument dalam persiapan pelaksanaan event yaitu ‘Fluke National 

Customer Summit’. Adapun kegiatan yang dilakukan penulis adalah 

membantu ketempat pelaksanaan seminar. Dalam pelaksanaan seminar, 

penulis bertugas untuk menjadi protokoler untuk mengawasi jalannya 

acara dan penerimaan tamu serta pendokumentasian acara. Selain itu, 

Implementasi aktivitas public..., Muhammad Maulana Darrel Monty, FIKOM UMN, 2015



	  

 18 

penulis juga bertanggung jawab untuk membuat jadwal dari pelaksanaan 

seminar agar pelaksanaan berlangsung sesuai perencanaan ‘Fluke National 

Customer Summit’ bertajuk bagaimana melakukan pemeliharaan terhadap 

system kelistrikan kantor dan berhasil diikuti oleh 196 peserta dari 97 

perusahaan. Setelah seminar selesai, anggota PT Tridinamika Jaya 

Instrument melakukan evaluasi. Penulis diberi tanggung jawab untuk 

merekap kuisioner yang diisi oleh peserta seminar. Rekap tersebut berisi 

kritik dan saran peserta kepada PT Tridinamika Jaya Instrument. 

 

Selain itu, penulis berpartisipasi sebagai documenter dan mengambil 

berbagai gambar untuk keperluan kantor dalam acara ‘Pameran Kelistrikan 

Indonesia 2014’ tanggal 03 Oktober yang bertempat di Jakarta Convention 

Center. Disana penulis bertugas sebagai dokumenter dengan mengambil 

gambar beberapa customer dan kegiatan selama acara berlangsung. 

 

Penulis juga melakukan follow – up  kepada customer  agar  customer 

dapat mengetahui pelaksanaan event dan detil acara yang diselenggarakan 

PT Tridinamika Jaya Instrument. Follow – up Customers adalah kegiatan 

melakukan konfirmasi ulang mengenai kehadiran customer dalam 

kehadiran acara yang diadakan PT Tridinamika Jaya Instrument maupun 

dalam pembelian barang. 

 

Penulis melakukan follow – up melalui telpon untuk menanyakan 

kehadiran customer dalam seminar yang akan dilaksanakan PT 

Tridninamika Jaya Instrument. Selain itu, penulis juga bertanggung jawab 

untuk menghubungkan customer kebeberapa bagian seperti bagian 

penjualan dan pembelian apabila ada customer yang bermasalah pada dua 

hal tersebut. 

 

3.3.2. Kendala Yang Ditemukan 

Berikut ini adalah kendala – kendala yang ditemukan penulis selama 

melakukan praktek kerja magang, antara lain: 
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1. Time Management yang kurang baik 

Beberapa tugas yang diberikan manajemen kepada divisi IT & 

Marcomm adalah tugas yang bersifat urgent. Anggota divisi harus 

menyelesaikan tugas tersebut dengan segera karena hasilnya 

dibutuhkan pada hari yang sama. Menurut penulis pemberian tugas 

yang tiba – tiba ini dikarenakan time management yang kurang baik. 

Sebagai contoh ketika dalam pembuatan kartu nama peserta untuk 

keperluan seminar, kartu tersebut baru dibuat satu hari menjelang 

acara.  

 

2. Perencanaan Event Yang Kurang Matang 

Ketika seminar PT Tridinamika Jaya Instrumen sedang berlangsung, 

ada masalah pada ketersediaan konsumsi dan beberapa pengunjung 

yang tidak mematuhi tata tertib. 

 

3.3.3. Solusi Atas Kendala 

 

Berikut solusi atas kendala yang ditemukan penulis selama melakukan 

praktek kerja, antara lain: 

 

1. Bekerja Over Time 

Penulis dan para anggota divisi bekerja lembur atau over time agar 

pekerjaan selesai tepat waktu. Bekerja over time dilakukan penulis 

dikantor dan terkadang dikos dengan membawa pulang pekerjaan. 

 

2. Melakukan Tindakan Preventif 

Penulis dan pihak manajemen melakukan beberapa tindakan preventif 

seperti penyediaan konsumsi tambahan serta proses persuasi kepada 

peserta seminar. 
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