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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA LAPANGAN 

 

 

3.1. Kedudukan dan Koordinasi 

  Penulis melaksanakan praktek kerja magang di PT.Telkom Indonesia 

kantor cabang WITEL Banten Timur. Penempatan kerja disesuaikan 

dengan program studi yang diambil penulis. Penulis merupakan 

mahasiswa Ilmu Komunikasi jurusan Public Relations. Dalam melakukan 

kegiatan praktek magang, penulis ditempatkan di divisi General Support 

& Logistic bagian komunikasi, yang dibimbing oleh seorang Assistant 

Manager (ASMAN) Communication & Secretariat  Bapak M.A Makmur. 

  Selama menjalani praktek kerja magang di WITEL Banten Timur, 

penulis mendapat bimbingan dan arahan dari ASMAN Communication & 

Secretariat,  Deputy General Manager, War Room Manager, dan para 

senior terkait dengan pelaksanaan tugas yang akan dilakukan, mulai dari 

prosedur sampai peraturan yang sudah ditentukan  SOP perusahaan. 

  Dalam praktek kerja magang tersebut penulis dilibatkan dalam 

perencanaan dan pengelolaan event secara langsung yang diadakan oleh 

WITEL Banten Timur.  Penulis terlibat dalam tahapan perencanaan, 

koordinasi antar unit, pelaksanaan event, dokumentasi, hingga laporan 

pengeluaran budget sebelum dan selama event  berlangsung. 

  Dalam melaksanakan tugas, penulis diberi arahan dari atasan yaitu 

ASMAN Communication & Secretariat dan para Manager, sehingga 

penulis dapat bekerja lebih terarah dan dapat meyelesaikan tugas dengan 

baikf, efisien, dan tepat waktu. Tuntutan dari para manager kepada 

penulis ketika bekerja untuk mandiri, interaktif, kreatif, dan teliti ketika 

mengerjakan tugas.  
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3.2. Tugas yang Dilakukan 

   Tugas yang diberikan dan dikerjakan oleh penulis selama kerja magang 

tersebut sangat beragam, penulis dipercayakan untuk mengerjakan tugas 

dan bertanggung jawab sesuai dengan job desc yang sudah ditentukan. 

Penulis dilatih untuk berorganisasi dan bekerja sebagai tim, untuk 

membiasakan penulis bekerja sama dengan unit lain, hal tersebut melatih 

penulis untuk membentuk rasa team work ketika bekerja di sebuah 

perusahaan atau organisasi. Hal tersebut sangat penting menurut 

perusahaan untuk penulis dalam realisasi kerja magang dapat mencapai 

hasil yang maksimal serta sesuai dengan tujuan perusahaan. 

  Berikut daftar pekerjaan yang telah dilakukan penulis selama proses 

kerja magang di WITEL Banten Timur di divisi General Support & 

Logistic bagian komunikasi. 

 

 

Tabel 3.2.1  Realisasi Kerja Magang 

Minggu ke 
Jenis Pekerjaan Yang Dilakukan Penulis 

1 

06/07/2015 

s/d 

10/07/2015 

 Produksi Media PR & Penulisan PR (release & 

video) 

 Persiapan, Dokumentasi dan laporan mengenai 

event penyerahan SK dan MPP, Peresmian Fiber 

Optik, dan Event Tali Kasih. 

2 

13/07/2015 

s/d 

23/07/2015 

 

 Perancangan kegiatan acara CEO Visit 

PT.Telkom Indonesia ke posko Vila Melati Mas, 

Telkomsel, dan Telkom Sigma. 

 Dokumentasi dan laporan keuangan kegiatan 

event visit. 

 Membuat release  mengenai kegiatan event CEO 

Visit 
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3 

24/07/2015 

s/d 

31/07/2015 

 Pelaksanaan Halal Bihalal Internal 

 Menulis release internal terkait event sosial 

“Donor Darah” 

 Persiapan pelaksanaan sosialisasi Digital Sales 

App (DSA) & Sales Training 

 Persiapan & pelaksanaan acara penyerahan SK 

promosi 

4 

3/08/2015 

s/d 

10/08/2015 

 Perancangan awal event 17 Agustus 2015 

 Koordinasi & Sosialisasi event 17 Agustus ke 

setiap unit 

 Persiapan pelaksanaan  event  penanda tanganan 

MOU dengan  Cluster  Serpong  Jaya. 

 Dokumentasi dan menulis release terkait penanda 

tanganan MOU. 

5 

11/08/2015 

s/d 

17/08/2015 

 Video editing untuk  acara  “KIPAS BUDAYA” 

 Perancangan dan riset lomba event eksternal 

bertemakan 17 Agustus. 

 Pelaksanaan upacara & event 17 Agustus internal. 

 Monthly Business Review 

6 

18/08/2015 

s/d 

24/08/2015 

 Membuat release internal terkait 17 Agustus 

 Pelaksanaan & sounding lomba eksternal 

bertemakan 17 Agustus  ( Instagram dan 

Dubsmash) 

 Monitoring sosial media 

 Rekap data sosmed “Warrior” 

 Dokumentasi event Pelepasan Haji 

 Apresisasi Divisi Helpdesk 

7 

25/08/2015 

s/d 

 Perancangan & membuat konten acara festival 

budaya di WITEL Banten Timur 

 Pemilihan/penjurian pemenang lomba Instagram 
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31/08/2015 dan Dubsmash tema 17 Agustus. 

 Perencanaan & pelaksanaan launching WIFI.ID 

corner. 

 Survey & inspeksi ruang kerja tiap unit untuk 

persiapan acara event  festival budaya. 

8 

01/09/2015 

s/d 

05/092015 

 

 

 

 

 Pelaksanaan penanda tanganan kerja sama dengan 

PT.Polaris & PT. Ranggon Mandiri 

 Pelaksanaan event festival budaya dalam rangka 

campaign internal “KIPAS BUDAYA” lomba 

dekor ruangan tiap unit dengan tema “Fun & 

Colorful” 

 Mendekor ruangan & Monitoring serta 

dokumentasi ke setiap unit 

9 

07/08/2015 

s/d 

08/09/2015 

 

 Penjurian pemenang lomba dekor ruangan 

bersama DGM dan para Senior Leader. 

 Event Penyerahan SK dan Mutasi 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Perencanaan Event

Pelaksanaan Event

Release Internal

Editing Video & Desain Poster

Rekap Data Sosmed Karyawan

Dokumentasi

Aktivitas

Minggu Ke

Juli Agustus September

 

 

                              Tabel 3.2.2 Timeline Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

3.3. 1 Perencanaan Event WITEL Banten Timur 

    Event  merupakan bentuk dari kegiatan yang terorganisir dan terencana. 

”Event management is the capability and control of the process of 

purpose, people, and place”( Razzaq Raj, 2013:5).  Tujuan utama untuk 

pembuatan event harus jelas terlebih dahulu, sehingga dapat melakukan 

perencanaan dengan baik dan matang di awal. Ada 7 tahap perencanaan 

event yang harus dilakukan  (Watt dalam Razaq Raj, 2013:258-260): 

1. Aims and Objectives, tahap pertama dalam proses perencanaan 

ialah menjabarkan tujuan dan sasaran event dan harus disamakan 

dengan tujuan bisnis perusahaan. Dengan tujuan dan sasaran yang 

jelas, sebuah organisasi dapat menentukan benchmark dan 

membangung proses perencanaan. Tahapan ini sangat vital 

dikarenakan akan dibutuhkan ketika melakukan evaluasi, apakah 

event tersebut dapat sukses dilihat dari tercapainya tujuan dan 

sasaran. 
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2. Research, melakukan penelitian yang akan dibutuhkan event. 

Tahapan ini melibatkan pengkalkulasian yang berhubungan 

dengan event seperti budget, target audiences, tempat dll.  

3. Feasibility Study, dalam tahap ini, sang organizer harus 

mempelajari apakah kondisi ekonomi atau siklus bisnis 

perusahaan memungkinkan untuk menjalankan event yang akan 

dilakukan. Dan hubungan internal dan eksternal serta partnership. 

4. Business Risk Development Plan. Pengukuran resiko keuangan dan 

hal-hal lain yang memungkinkan berdampak kepada bisnis 

perusahaan yang dihasilkan dari event. Juga menginvestigasi 

dampak positif dan negatif yang memungkinkan terjadi dalam 

lingkungan eksternal 

5. Key Stakeholders, mengidentifikasi pemangku kepentingan inti 

yang dapat mempengaruhi proses perencanaan atau ketika 

pelaksanaan event. Seperti contohnya sponsorship, partnership, 

investasi keuangan atau pihak-pihak lain yang mungkin akan 

dilibatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan event. 

6. Project Management and implementation, tahap ini merupakan 

tahap yang menentukan jalan operasi event secara detil. 

Bagaimana me-manage event dengan cara yang paling baik, untuk 

bisa mencapai key objectives yang sudah ditentukan. 

7. Event Evaluation, tahap yang sangat vital bagi sebuah organisasi 

untuk mempelajari, mengembangkan dan membangun yang lebih 

baik lagi dari kesiksesan maupun kegagalan dari event. Evaluasi 

sebuah event dari prespektif bisnis, harus ditarik dari aims and 

objectives, feasibility study dan key stakeholders (evaluasi 

pelanggan dilakukan pada tahap ke-6) 

  Berdasarkan praktek dalam perencanaan event di WITEL Banten Timur, salah 

satunya ialah event  17 Agustus 2015. Untuk menyambut hari kemerdekaan 

Republik Indonesia, penulis diberikan kepercayaan untuk ikut serta dalam 

merancang sebuah event eksternal yang bertemakan 17 Agustus, tanpa 
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meninggalkan tujuan  bisnis perusahaan yaitu membangkitkan awareness lebih 

luas lagi mengenai produk Indihome dan WIFI.ID  terutama di sekitar Tangerang, 

dan meningkatkan revenue dari Indihome. Sebuah  event  harus dapat memenuhi 

marketing objective dan strategi komunikasi yang ditujukan  kepada brand 

(Phillip Kotler , 2012:675) 

  Proses perancangan sampai dimulai dari tanggal 5 Agustus 2015 sampai selesai 

event  tanggal 26 Agustus 2015. 

  Perencanaan  event yang dilakukan  penulis bersama tim melalui tahapan-

tahapan sebagai berikut: 

a. Penulis dan tim menentukan konsep untuk event eksternal 

(brainstorming).  

Konsep yang ditentukan dan disepakati ialah berbentuk sebuah 

kompetisi.  

b. Penulis dan tim melakukan riset 

 Untuk menentukan kompetisi seperti apa yang ingin dilakukan 

dan menentukan siapa saja target audience nya. Dan pada 

akhirnya disepakati bahwa target audiences nya ialah anak 

remaja, dewasa muda, dan dewasa yang usia nya 15-30 tahun 

di area Banten Timur,Tangerang  dan bentuk dari kompetisi 

tersebut lomba photography dan Dubsmash bertemakan Hari 

Kemerdekaan RI secara online karena hasil karya nya di 

unggah di Instagram. Alasan penulis dan tim memilih 

kompetisi tersebut dikarenakan hasil riset yang kita lakukan 

bahwa Photography dan Dubsmash sedang diminati saat ini 

oleh target audiences yang sudah kita tentukan. Serta 

merumuskan backup plan yang sudah di teliti, untuk apabila 

selama proses event berlangsung ada kendala. 

c. Menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi peserta ketika 

ingin berpartisipasi dalam kompetisi tersebut. Disini penulis 

dan tim mensepakati bahwa peserta harus mem-post karya 

original mereka, tidak boleh mengambil karya yang sudah  ada 
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untuk dilombakan. Penggunaan  hashtag  #Indihome #Wifi.id 

di setiap karya Photography dan Dubsmash yang di post  

menjadi taktik penulis untuk menjadikan  produk Indihome dan 

WIFI.ID menjadi trending topics di Instagram selama suasana 

HUT RI ke-70, sekaligus memudahkan penulis dan tim untuk 

men-track  karya-karya peserta. 

d. Menentukan  budgeting.  

Penulis dan tim melakukan rapat dalam penentuan dana yang 

dibutuhkan. Hal-hal yang diperhitungkan dalam penentuan 

dana ialah: hadiah bagi pemenang, sewa tempat untuk 

dilakukan nya penyerahan hadiah, konsumsi bagi para 

pemenang dan undangan di hari penyerahan hadiah.  

e. Technical Meeting.  

Penulis dan tim melakukan presentasi kepada Deputy General 

Manager dan Manager War Room mengenai konsep 

keseluruhan event dan budget yang dibutuhkan. Disini penulis 

dan tim juga menjelaskan tujuan event dan sasaran yang harus 

dicapai, sama dengan  program  tujuan dan sasaran perusahaan 

pada saat itu, yaitu menaikan awareness WIFI.ID dan jumlah 

pelanggan  Indihome di Tangerang. Dan event yang telah 

dirancang oleh penulis di setujui oleh Deputy General 

Manager dan Manager War Room. 

f. Pembagian  tugas dalam melaksanakan event.  

Penulis dipercaya sebagai PIC yang bertanggung jawab dalam 

monitoring akun Instagram Indihome dan WIFI.ID Tangerang 

serta men-track jumlah  peserta yang  ikut dalam kompetisi 

selama event berlangsung. Serta menjadi salah satu juri. 

 

    Tujuan dari event tersebut adalah  untuk mempromosikan WIFI.ID dan 

melakukan  marketing soft selling  terhadap produk Indihome kepada masyarakat 

Tangerang, dan menaikkan jumlah pelanggan Indihome.  
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    Selama Pelaksanaan event , penulis memilah-milah dan melakukan pengecekan 

terhadap karya-karya yang di post di Instagram. Pengecekan yang dilakukan 

berkaitan dengan, originalitas karya, penulisan hashtag yang benar, menghitung 

jumlah peserta yang berpartisipasi. 

    Setelah event telah selesai, penulis diminta untuk menjadi salah satu juri dan 

menilai karya-karya yang layak untuk dijadikan pemenang dan  membuat laporan  

keuangan yang dibutuhkan event. Dan laporan tersebut di serahkan kepada 

Manager War Room dan diberikan kepada unit finances. Penulis tidak 

diikutsertakan dalam proses evaluasi event tersebut dan hasilnya juga 

dirahasiakan, karena penulis dianggap sebagai orang luar. 

Penulis juga terlibat dalam berbagai event internal dan eksternal lainnya yang 

diselenggarakan oleh WITEL Banten Timur, berikut rincian serta kontribusi 

penulis: 

 

 

 

Tabel 3.3.1 Rincian Event dan Kontribusi Kerja 

Event Kontribusi 

Penyerahan SK dan MPP (Internal) 
 Dokumentasi 

 Membuat release 

Peresmian Fiber Optik (Internal) 
 Dokumentasi 

 Membuat release 

Event Tali Kasih (Internal) 
 Dokumentasi 

 Membuat release 

CEO Visit PT.Telkom Indonesia ke 

posko Vila Melati Mas, Telkomsel, dan 

Telkom Sigma (Internal) 

 Membantu koordinasi dalam 

merancang protokoler (sebelum 

event) 

 Dokumentasi (ketika event) 

 Membuat laporan keuangan dari 

Aktivitas perencanaan event..., Revaldy Rasyip, FIKOM UMN, 2015



 

27 
 

kegitatan event (setelah event) 

 Membuat release 

 Editing video event 

Halal Bihalal (Internal) 
 Membantu koordinasi jalur 

halal bihalal 

 Dokumentasi 

Event Sosial “Donor Darah” (Internal) 
 Membantu Koordinasi dengan 

divisi Building Management  

dan HRD 

 Menulis release 

Sosialisasi Digital Sales App dan Sales 

Training (Internal) 

 Membantu koordinasi dengan 

divisi Business Service dan 

Infomedia 

 Dokumentasi 

Upacara 17 Agustus 2015 (Internal) 
 Membantu koordinasi dengan 

Building Management , SAS, 

dan HRD 

 Menulis release 

Penanda tanganan MOU antara WITEL 

Banten Timur dengan Cluster Serpong 

Jaya (Internal) 

 Membantu koordinasi dengan 

divisi HRD 

 Dokumentasi 

 Menulis release 

“KIPAS BUDAYA” (Internal) 
 Membuat poster 

 Editing video 

Edukasi Sosial Media (Internal) 
 Merekap data sosial media 

karyawan 

Launching WIFI.ID Corner (Eksternal) 
 Dokumentasi 

 Menulis release 

Festival Budaya “Fun & Colorful” 
 Koordinasi dengan setiap 
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Lomba Mendekor Ruang Kerja 

(Internal) 

unit/divisi 

 Monitoring dengan dokumentasi 

proses dekor ruangan setiap 

divisi 

 Penjurian pemenang loba dekor 

ruangan 

 

Dalam penulisan release yang dilakukan penulis, menempuh beberapa prosedur 

seperti, penulis diminta menulis release, diserahkan ke pembimbing lapangan bila 

telah selesai, melakukan revisi, dan mengirimkan release tersebut melalui e-mail 

ke kantor pusat untuk dimuat dalam portal internal. 

  Dalam melakukan dokumentasi, penulis diinstruksikan terlebih dahulu oleh 

pembimbing lapangan bagian acara mana saja yang perlu didokumentasikan, hasil 

dokumentasi diberikan kepada pembimbing lapangan setelah event selesai, lalu 

penulis diminta untuk menyusun hasil dokumentasi yang sudah dipilih oleh 

pembimbing lapangan dalam bentuk powerpoint. 

Dalam melakukan koordinasi, penulis biasanya diberikan instruksi oleh 

pembimbing lapangan atau pihak divisi lain yang menyelenggarakan event dengan 

divisi apa dan siapa saja penulis harus berkomunikasi untuk perencanaan maupun 

penyelenggaran event. penulis diberikan tanggung jawab atas komunikasi yang 

tepat dalam mennyampaikan informasi dengan baik dan dapat dipahami oleh 

divisi atau unit lain mengenai sebuah event. 

Dalam melakukan Editing video dan pembuatan poster, penulis diberikan bahan 

video yang sudah dipilih oleh pembimbing lapangan dan untuk poster penulis 

diberikan briefing apa saja konten atau pesan yang ingin dimasukan dalam poster 

tersebut, selebihnya pembimbing lapangan memberikan kebebasan kepada penulis 

untuk berkreatif dalam melakukan editing video dan pembuatan poster. 
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3.3.2.  Kendala Proses Kerja Magang 

  Selama proses kerja magang, penulis menemukan beberapa 

kendala. Kendala-kendala tersebut, ialah; 

1. Tidak ada divisi khusus Public Relations, sehingga staff dari 

unit lain merangkap kerjanya dan melaksanakan fungsi Public 

Relations. Seperti bagian  HomeService yang menangani 

gangguan  teknis, melakukan kegiatan CSR di Vila Melati 

Mas. 

2. Sistem pennyebaran  informasi yang dimiliki oleh bagian 

komunikasi kurang efektif. Sehingga apabila ada informasi 

terkait  event, masalah  internal, dan lain-lain, penangkapan 

informasi di setiap unit berbeda-beda sehingga sering kali 

terjadi miss communication antar unit. 

3. Sulitnya menghubungi dan  menemukan orang yang tepat 

ketika WITEL Banten Timur ingin merancang dan 

melaksanakan sebuah event. Alhasil  melibatkan staff-staff 

dari setiap unit.  

 

3.3.3.      Solusi atas Kendala yang Dihadapi 

     Setiap kendala atau  masalah, pasti ada soulsinya. Selama 

proses kerja magang, setiap kendala yang dihadapi oleh penulis, 

dapat terselesaikan dengan baik. Penulis mempunyai solusi di 

setiap kendala yang sudah disebutkan di atas yaitu: 

1. Selalu mencoba untuk berdiskusi dengan pembimbing dan 

staff-staff  yang dilibatkan dalam aktivitas Public Relations, 

untuk mencari jalan keluar sama dan  menyelesaikan tugas 

secara efisien. 

2. Bertanya dan berdiskusi kepada pembimbing dan para 

manager  mengenai alur informasi di WITEL Banten Timur, 

dan penulis mencoba menganailisis letak kekurangan dari 

sistem penyebaran  informasi yang dimiliki, dan selalu 
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mencoba untuk memberikan  saran  atau alternatif  kepada 

WITEL Banten Timur 

3. Penulis membuat list  staff-staff yang bisa dihubungi ketika 

dibutuhkan dalam  melakukan event atau keperluan 

komunikasi lainnya. Tentu  penulis harus koordinasi dulu 

dengan staff-staff yang akan di list untuk kebersediaannya 

untuk dipanggil ketika dibutuhkan. Dan list tersebut diberikan 

kepada pembimbing lapangan. 
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