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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG

3.1 KEDUDUKAN DAN KOORDINASI

       Selama  melakukan  praktik  kerja  magang  penulis  dibimbing  dengan  mentor  /

pembimbing lapangan yaitu Heri Purwoko, selaku Project Manager dalam divisi Production.

Namun dalam pelaksanaan kerja magang penulis dapat menerima tugas dari seluruh anggota

di dalam divisi production, yang di dalamnya juga termasuk divisi social media. 

3.1.1 KEDUDUKAN

       Dari awal dilaksanakannya praktik kerja magang, penulis berada pada divisi social media

dan memiliki beragam tugas, seperti membuat content plan / posting untuk social media klien

Next Digital Indonesia yang akan di post di website dan media sosial  Facebook, Twitter,

Instagram,  LinkedIn dan  Blog. Tugas  yang  dilakukan  bervariasi  dan  berbeda  tergantung

content plan yang ditujukan untuk klien Next Digital Indonesia seperti Bank Jabar Bandung

(Bank bjb), Hemat, Lin Store, Astragraphia, BeeShabby dan Electronic City. 

3.1.2 KOORDINASI

Gambar 3.1. Bagan Alur Koordinasi

(Sumber : Diolah Oleh Penulis)
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3.2 TUGAS YANG DILAKUKAN

       Tugas yang dilakukan selama praktik kerja magang oleh penulis adalah tugas yang dari

divisi social media. Tugas-tugas yang dilakukan oleh penulis selama melakukan praktik kerja

magang di  Next  Digital  Indonesia  sebagai  bagian dari  divisi  social  media terkait  dengan

beberapa mata kuliah public relations yang telah penulis dapatkan di Universitas Multimedia

Nusantara, mata kuliah yang terkait dengan tugas penulis selama praktik kerja magang antara

lain sebagai berikut: 

1. Online Public Relations

2. PR Writing

3. Produksi Media Public Relations

4. Customer Relationship Management

       Tugas-tugas yang dilakukan penulis selama menjalankan praktik kerja magang di Next

Digital Indonesia tergambar di dalam tabel berikut ini: 

Tabel 3.2. Laporan Realisasi Kerja Magang

Minggu ke Jenis Pekerjaan yang Dilakukan Penulis

1

( 01 Juli 2015 – 03 Juli 2015 )

- Membuat content plan social media untuk Hemat di 
Facebook

- Rekap data peserta kontes foto Bank bjb di Facebook

2

( 06 Juli 2015 – 10 Juli 2015 )

- Membuat content plan social media untuk Astragraphia
Document Solution di Facebook

- Membuat tagline kontes M150 

- Membuat content plan untuk ZTE di Facebook 

- Membuat listing media 

3

(13 Juli 2015 – 14 Juli 2015 )

- Membuat content plan Bank bjb di Facebook dan 
Twitter

- Membuat content SEO untuk Raun Sumatera

30

Aktivitas social media..., Wahyu Katana Lesmana, FIKOM UMN, 2015



- Membuat content plan untuk Hemat di Facebook

- Membuat tema poster untuk Astragraphia Document 
Solution di LinkedIn

- Membuat content blog karyawan Next Digital 
Indonesia

4

( 27 Juli 2015-31 Juli 2015 )

- Membuat content SEO untuk Raun Sumatera

- Membuat content plan untuk Bank bjb di Facebook dan
Twitter

- Membuat content plan untuk Hemat di Facebook

- Editing artikel blog Next Digital Indonesia

- Membuat content plan untuk Linstore di Instagram

- Social media maintance Bank bjb di Facebook

5

( 03 Agustus – 07 Agustus
2015 )

- Membuat content Youtube Next Digital Indonesia

- Membuat content plan untuk Hemat di Facebook

- Membuat content plan untuk Bank bjb di Facebook dan
Twitter

- Membuat content SEO untuk Raun Sumatera

- Membuat content plan untuk Next Digital Indonesia di 
Facebook

- Social media maintance Bank bjb dan Next Digital 
Indonesia di Facebook dan Twitter

6

( 10 Agustus – 14 Agustus
2015 )

- Uploading artikel ke blog Next Digital Indonesia 

- Membuat content SEO untuk Raun Sumatera

- Rekap data pemenang FGD Quiz Astragraphia 
Document Solution di Facebook dan Twitter

- Social media maintance Astragraphia Document 
Solution di Facebook

- Membuat content PromoPlus di Twitter
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7

(18 Agustus – 21 Agustus
2015)

- Membuat content website Bolaexpress.com

- Membuat content SEO untuk Raun Sumatera

- Membuat content plan untuk Electronic City di 
Facebook dan Twitter

- Media calling 

- Membuat content plan untuk Hemat di Facebook

- Membuat content plan untuk M150 di Facebook

- Social media maintance Bank bjb di Facebook

- Membuat content plan untuk Bank bjb di Facebook dan
Twitter

8

(24 Agustus 2015 – 28
Agustus 2015 )

- Membuat content website Bolaexpress.com

- Membuat content SEO untuk Raun Sumatera

- Membuat content plan untuk Linstore di Instagram

- Membuat content plan untuk Bank bjb

- Membuat content plan untuk Electronic City di 
Facebook dan Twitter

- Analisa SWOT Jakarta International College untuk 
keperluan pitching AE

- Social media maintance Astragraphia Document 
Solution di Facebook

9

( 31 Agustus 2015 – 4
September 2015 )

- Membuat content website Bolaexpress.com

- Membuat content SEO untuk Raun Sumatera

- Membuat content SEO untuk Promo Honda

-  Input produk Lois Jeans

- Membuat content plan untuk Electronic City di 
Facebook dan Twitter
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- Social media maintance Linstore di Instagram

- Social media maintance Astragraphia Document 
Solution di Facebook

- Membuat content plan untuk Bank bjb di Facebook dan
Twitter

10

( 7 September 2015 – 11
September 2015 )

- Membuat content website Bolaexpress.com

- Membuat content plan untuk Bank bjb di Facebook dan
Twitter

- Membuat content plan untuk M150 di Facebook dan 
Twitter

- Membuat content plan untuk Hemat di Facebook

- Membuat content plan untuk Astragraphia Document 
Solution di Facebook dan Twitter 

- Membuat content plan untuk Linstore di Instagram

- Membuat content PromoPlus di Twitter

- Membuat content SEO untuk Raun Sumatera

- Social maintance bank bjb, linstore dan astragraphia di 
Facebook

        Selain tabel diatas, penulis juga melengkapi tabel timeline berdasarkan pekerjaan yang 

telah dilakukan selama melaksanakan praktik kerja magang

Tabel 3.3. Timeline Aktivitas Magang 

Content Planning
(PR Writing)

Juli Agustus September

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Bank Bjb

Hemat
Astragraphia Document

Solution
M150

Linstore
Promoplus

Electronic City
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Social Media
Maintaining

(CRM & Online PR)

Juli Agustus September

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Bank bjb

Astragraphia Document
Solution
Linstore

Membuat Artikel SEO
(Produksi Media PR)

Juli Agustus September

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Raun Sumatera
Bola Express

3.3 URAIAN PELAKSANAAN KERJA MAGANG

       Selama pelaksanaan praktik kerja magang, penulis melakukan tugas yang berkaitan

dengan kegiatan online public relations yang dimulai dari pembuatan konten social media

(content  plan),  social  media  maintaining  yang di  dalamnya  termasuk posting  konten  dan

berinteraksi di social media, dan search engine optimization (SEO).

       Media Sosial adalah sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas

dasar ideology dan teknologi web 2.0, dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran

user-generated content (Kaplan and Haenlein, 2010, h.59)

       Social media lebih efektif jika dibandingkan dengan konvensional marketing karena

komunikasi di dalam social media yang bersifat dua arah (Safko, 2012, h.5). Dengan social

media kita dapat melakukan berbagai aktivitas dua arah dalam berbagai bentuk pertukaran,

kolaborasi dan saling berkenalan dalam bentuk tulisan, visual maupun audiovisual (Puntoadi,

2011,h. 1) 

       Berdasarkan uraian pelaksanaan kerja magang yang tertera sebelumnya, penulis dapat

menemukan penerapan beberapa mata  kuliah yang telah  ditempuh penulis  di  Universitas

Multimedia Nusantara, antara lain:

1. Online Public Relations

Online Public Relations adalah inisiatif PR atau public Relations yang menggunakan

media  internet  sebagai  sarana publisitasnya  (  Onggo,  2004,h.   1)  Di  dalam mata
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kuliah  ini  penulis  diajarkan mengenai  bagaimana  merepresentasikan perusahaan /

organisasi  di  dunia digital.  Bagaimana cara mengevaluasi  hasil  interaksi  di  social

media  (Google  Analytics).  Dalam  pelaksanaan  praktik  kerja  magang,  penulis

menemukan adanya kesamaan dalam aktivitas social media maintaining dengan apa

yang  telah  diajarkan  dalam  mata  kuliah  Online  Public  Relations. Kesamaannya

terletak  pada  bagaimana  penulis  merepresentasikan  perusahaan  di  dunia  digital,

khususnya  social  media,  dan  pada  setiap  akhir  minggu  penulis  akan  membuat

laporan analytical tentang perkembangan pada social media milik klien. 

2. PR Writing

Teknik  Penulisan Humas (Public  Relations  Writing)  adalah

keterampilan menulis (writing  skill)  khas  Humas/PR dalam menghasilkan  naskah-

naskah  yang  diperlukan  untuk  kepentingan  pencitraan  positif  dan  popularitas

perusahaan/organisasi  (Sumber  :  http://romeltea.com/pr-writing/ )  Di  dalam mata

kuliah ini penulis diajarkan mengenai bagaimana cara menulis di dalam dunia Public

Relations. Bagaimana caranya menulis sehingga membuat pembaca merasa tertarik

sehingga ingin memberikan komentar ataupun likes. Dalam pelaksaaan praktik kerja

magang,  penulis  menemukan  adanya  kesamaan  dalam aktivitas  content  planning

dengan  apa  yang  telah  diajarkan  dalam  mata  kuliah  PR  Writing.  Kesamaannya

terletak  pada  bagaimana  penulis  dapat  memberikan  konten-konten  yang  terlihat

menarik bagi followers/likers yang ada pada social media milik klien sehingga terjadi

interaksi yang aktif dan tentunya data meningkatkan citra baik perusahaan klien di

dalam dunia digital.

3. Produksi Media PR

Di dalam mata kuliah ini penulis diajarkan bagaimana caranya menulis untuk media-

media yang terkait dengan pekerjaan seorang  Public Relations. Misalnya membuat

release,  berita  di  dalam media  online,  dan  juga  artikel-artikel  di  mesin  pencari.

Dalam  pelaksanaan  praktik  kerja  magang,  penulis  menemukan  kesamaan  dalam
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aktivitas  pembuatan  artikel  SEO  dengan  mata  kuliah  Produksi  media  PR.

Kesamaannya terletak pada bagian penulis selama melakukan praktik kerja magang

membuat  artikel-artikel  SEO  yang  dimana  ditujukan  untuk  membuat  website

perusahaan klien berada di bagian top-of-page mesin pencari. 

4. Customer Relationship Management (CRM)

       Pengelolaan hubungan dengan pelanggan merupakan suatu strategi bisnis di luar

dari  fungsi  strategi  itu  sendiri.  CRM  dapat  mempengaruhi  organisasi  secara

keseluruhan  termasuk  di  dalamnya  pemasaran,  IT,  jasa,  logistic,  keuangan  dan

pengelolaan sumber daya manusia, dll ( Peelen, 2005,h. 6 ). Di dalam mata kuliah ini

penulis  diajarkan mengenai  bagaimana cara membangun atau membina hubungan

baik  dan  berkelanjutan  dengan  customer.  Penulis  juga  diajarkan  cara  melakukan

hubungan  baik  dan  berkelanjutan  dengan  customer  bukan  hanya  di  dalam

komunikasi face-to-face namun juga di dalam dunia digital, yaitu  Social Customer

Relationship Management (SCRM). Dalam pelaksanaan praktik kerja magang penulis

menemukan  kesamaan  antara  konsep  yang  diajarkan  dengan  apa  yang  terjadi  di

dalam lingkungan kerja magang. Kesamaannya terletak pada aktivitas social media

maintaining dimana penulis harus membangun dan membina hubungan baik dengan

customer  klien  agar  merasa  adanya  sense-of-belonging dari  customer  terhadap

perusahaan milik klien.

3.4 PROSES PELAKSANAAN

       Penggunaan social media biasanya menggunakan beberapa jenis media, yaitu: social

networking,  photo sharing,  audio,  video,  microblogging,  livecasting,  dan lain-lain (Safko,

2012, h.9).

       Social Media yang digunakan pada saat praktik kerja magang di Next Digital Indonesia

adalah Facebook, Twiter dan Instagram. Berikut ini akan diuraikan pekerjaan yang penulis

lakukan selama 42 (empat puluh dua) hari kerja magang di Next Digital Indonesia pada divisi

Social Media.
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3.4.1 Posting / Content Plan

       Content plan adalah perencanaan untuk jangka waktu tertentu mengenai isi konten yang

akan di upload ke social media (Handley, 2011, h.6). Pembuatan posting/content plan yang

dilakukan di Next Digital Indonesia mengacu pada keinginan dari klien. Penulis membuat

posting/content plan untuk beberapa klien dari Next Digital Indonesia dengan akun sebagai

berikut: 

Tabel 3.4

Tabel Akun Social Media Klien 

Klien Facebook

(Fanpage)

Twitter Instagram

Bank bjb Bank BJB @infobankbjb -

Hemat Csl Hemat - -

Astragraphia

Document Solution

Astragraphia

Document Solution

@astragraphia_ds -

M150 M-150 Indonesia @sobatm150 -

Linstore - - @linstoreid

Promoplus Promoplusindo - -

Electronic City

Indonesia

Electronic City

Indonesia

@electronic_city @electroniccityid

       

       Masing-masing klien dari Next Digital Indonesia memiliki karakteristiknya masing-

masing daam penulisannya baik di Facebook, Twitter maupun Instagram. Karakter penulisan

di  sesuaikan  dengan  target  audience  dari  masing-masing  klien.  Target  audience  adalah

pengguna akhir informasi atau orang-orang yang paling ingin dipengaruhi dari sebuah konten

(Bivins, 2008, h.367)
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       Dalam pembuatan posting/content plan untuk klien, penulis tidak diizinkan menulis

secara sembarangan karena harus disesuaikan dengan tone, manner dan budaya perusahaan

klien. Jika tidak ada materi khusus yang diberikan oleh klien, biasanya isi konten berupa tips

atau informasi yang terkait dengan brand klien.

       Berikut ini adalah proses dan tema dari posting/content plan klien yang ditangani oleh

penulis: 

1. Bank bjb

Greetings berupa sapaan selamat pagi, siang, sore/ malam, quotes, informasi tentang

Indonesia (Makanan dan Tempat liburan), dan info produk Bahasa yang digunakan

baku  karena  klien  merupakan  perusahaan  perbankan.  Untuk  kata  sapaan  kepada

target  audience  bank  bjb  menggunakan  kata  “Sahabat  bjb”.  Sebelum diserahkan

kepada klien, content plan yang telah dibuat oleh divisi social media akan diserahkan

ke project manager untuk di QC, setelah proses QC sudah terlewati tahap selanjutnya

adalah mengirim isi dari content plan ke bagian Marcomm Bank bjb untuk approval.

Setelah  ada  approval  dari  klien,  bagian  tim social  media  akan  mengupload  dan

memaintain untuk melihat apakah ada interaksi, seperti comment, likes atau tweet.

2. Hemat

Greeting berupa sapaan selamat pagi, siang, sore/malam, quotes, informasi tentang

Hongkong (Makanan dan Tempat liburan), Hal-hal yang sedang trend di Hongkong,

dan  juga  informasi  mengenai  produk.  Bahasa  yang  digunakan tidak  terlalu  baku

karena  target  audience  nya  adalah  Tenaga  Kerja  Wanita  yang  ada  di  Hongkong.

Untuk sapaan kepada target audience, Hemat menggunakan kata “Teman Hemat”.

Sebelum diserahkan kepada klien, content plan yang telah dibuat oleh divisi social

media akan diserahkan ke project manager untuk di QC, setelah proses QC sudah

terlewati  tahap  selanjutnya  adalah  mengirim  isi  dari  content  plan  ke  bagian

Marcomm Hemat yang ada di Hongkong untuk approval. Setelah ada approval dari

klien,  bagian  tim social  media  akan  mengupload  dan  memaintain  untuk  melihat

apakah ada interaksi, seperti comment atau likes.

3. Astragraphia Document Solution
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Informasi mengenai tips kantor, quotes dan sapaan selamat pagi, siang, sore/malam

dan juga informasi  mengenai  produk.  Bahasa yang digunakan disesuaikan dengan

target  audience  dari  Astragraphia  yang  merupakan  pekerja  kantoran.  Untuk  kata

sapaan  kepada  target  audience,  Astragraphia  menggunakan  kata  “Documate”.

Sebelum diserahkan kepada klien, content plan yang telah dibuat oleh divisi social

media akan diserahkan ke project manager untuk di QC, setelah proses QC sudah

terlewati  tahap  selanjutnya  adalah  mengirim  isi  dari  content  plan  ke  bagian

Marketing Astragraphia untuk approval. Setelah ada approval dari klien, bagian tim

social media akan mengupload dan memaintain untuk melihat apakah ada interaksi,

seperti comment, likes atau tweet. 

4. M150

Informasi mengenai produk, kuis, quotes dan sapaan selamat pagi, siang, sore dan

malam. Bahasa yang digunakan santai dan lebih maskulin karena target audience nya

yang merupakan laki-laki dan anak muda. Untuk kata sapaan kepada target audience,

M15O menggunakan kata  “Sob”.  Sebelum diserahkan kepada  klien,  content  plan

yang tellah dibuat oleh divisi social media akan diserahkan ke project manager untuk

di QC, setelah proses QC sudah terlewati tahap selanjutnya adalah mengirim isi dari

content plan ke bagian Marcomm M150 untuk approval. Setelah ada approval dari

klien,  bagian  tim social  media  akan  mengupload  dan  memaintain  untuk  melihat

apakah ada interaksi, seperti comment, likes atau tweet.

5. Linstore

Informasi  mengenai  produk  dan  tips  seputar  bed  linen.  Bahasa  yang  digunakan

adalah  bahasa  inggris  karena  target  audience  berada  di  segmen  A-B.  Untuk

pembuatan content Linstore, isi dari content plan akan diserahkan ke bagian brand

manager Linstore untuk approval.  Sebelum diserahkan kepada klien,  content  plan

yang telah dibuat oleh divisi social media akan diserahkan ke project manager untuk

di QC, setelah proses QC sudah terlewati tahap selanjutnya adalah mengirim isi dari

content plan ke bagian marketing Linstore untuk approval. Setelah ada approval dari
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klien,  bagian  tim social  media  akan  mengupload  dan  memaintain  untuk  melihat

apakah ada interaksi, seperti comment, likes di Instagram milik klien.

6. Promoplus

Informasi  mengenai  produk,  tips  dan  trik  seputar  produk  (sticky  notes).  Untuk

pembuatan content Promoplus tidak memerlukan approval dan bagian social media

Next  Digital  Indonesia  mengatur  sendiri  isi  dari  content.  Pihak  klien  hanya

memberikan  acuan  content  dari  brosur  yang  dikirimkan  kepada  Next  Digital

Indonesia.

7. Electronic City Indonesia

Informasi mengenai teknologi, tips dan trik terkait teknologi dan informasi produk.

Untuk pembuatan content Electronic City, Sebelum diserahkan kepada klien, content

plan yang tellah dibuat oleh divisi social media akan diserahkan ke project manager

untuk di QC, setelah proses QC sudah terlewati tahap selanjutnya adalah mengirim

isi dari content plan ke bagian Marcomm Electronic City untuk approval. Setelah ada

approval dari klien, bagian tim social media akan mengupload dan memaintain untuk

melihat apakah ada interaksi, seperti comment, likes atau tweet.

3.4.2 Artikel 

       Artikel  yang penulis  buat  selama praktik kerja  magang di  Next  Digital  Indonesia

digunakan untuk di posting di weblog milik klien. Isi dari artikel ditulis sesuai dengan apa

yang diinginkan oleh klien. Pada saat melakukan praktek kerja magang penulis  membuat

artikel untuk klien Bank bjb, RaunSumatera, Bola express dan Promo Honda.

       Berikut ini adalah penjabaran isi dari artikel yang telah penulis buat selama melakukan

praktek kerja magang:

1. Bank bjb

Isi dari artikel SEO untuk Bank bjb biasanya berisi tentang informasi terkait event

yang sedang berjalan, dan produk atau layanan yang dimiliki oleh bank bjb. Untuk

artikel yang dibuat oleh penulis tidak memerlukan approval dari perusahaan klien.

Hanya melewati proses QC oleh project manager.
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2. Raun Sumatera

Isi dari artikel SEO Raun Sumatera antara lain informasi terkait tempat liburan atau

objek wisata yang ada di Sumatera Barat (Padang). Untuk artikel yang dibuat oleh

penulis  tidak memerlukan approval  dari  perusahaan klien.  Hanya melewati proses

QC oleh project manager.

3. Bola Express

Informasi terkait berita bola harian (Liga internasional). Untuk artikel yang dibuat

oleh penulis tidak memerlukan approval dari perusahaan klien. Bagian social media

mengupload sendiri artikel yang telah dibuat ke website bola express.

4. Promo Honda

Informasi terkait produk Honda terbaru dan produk yang dimiliki oleh Honda. Untuk

artikel yang dibuat oleh penulis tidak memerlukan approval dari perusahaan klien.

Hanya melewati proses QC oleh project manager.

3.4.3 Social Media Maintaining

Social  media  maintaining  yang  dilakukan  oleh  penulis  selama  melakukan  praktik  kerja

magang  adalah  memantau  perkembangan  likes,  followers  dan  mencatat  apakah  semakin

meningkat atau berkurang. Selain itu penulis juga memantau perkembangan kuis /  kontes

yang diselenggarakan oleh klien secara online di social media masing-masing. 

Berikut  ini  adalah  social  media  klien  yang  penulis  pantau  baik  secara  interaksi  dan

perkembangan kuis/kontes: 

1. Bank bjb

Melakukan  interaksi  dengan  customer  dan  memantau  contest  foto  dengan  tema

“meme” yang diselenggarakan di Twitter dan juga Facebook

2. Astragraphia Document Solution
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Memantau  kuis  terkait  dengan  produk  yang  dimiliki  oleh  Astragraphia  yang  di

selenggarakan di Facebook dan Twitter

3. Linstore

Memantau peningkatan atau penurunan jumlah followers, upload content plan dan

membalas comment di Instagram.

3.5  KENDALA YANG DITEMUKAN

Dalam pelaksanaan praktik kerja magang ini, penulis menghadapi beberapa kendala, seperti:

1. Kurangnya  komunikasi  antara  Next  Digital  Indonesia  dengan client  sehingga ada

beberapa kesalahan yang terjadi karena kesalahan komunikasi.

2. Kurangnya koordinasi sehingga waktu deadline yang ditentukan tidak dapat tercapai.

3.6  SOLUSI ATAS KENDALA YANG DITEMUKAN

       Solusi atas kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan praktik kerja magang adalah

sebagai berikut: 

1. Lebih rutin dalam melakukan meeting (monthly meeting) bersama client sehingga

dapat meminimalisir kan kesalahan atau miss communication. 

2. Lebih menegaskan ketentuan deadline pembuatan content plan yang telah disepakati

sebelumnya.
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