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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

 Selama melakukan praktik kerja magang, penulis ditempatkan pada bagian 

Corporate Communication officer. Bagian ini menciptakan kebijakan komunikasi 

perusahaan yang terintegrasi dengan kebijakan komunikasi induk perusahaan, 

yakni PT. ABM Investama, Tbk. Secara strategis mengelola komunikasi internal 

dan eksternal untuk CKB Logistics dan anak usahanya, sebagai pedoman dalam 

melakukan komunikasi dengan para pemangku kepentingan (stakeholder). 

Menciptakan dan mempertahankan reputasi perusahaan di mata para pemangku 

kepentingan (stakeholder). Koordinasi dan tanggung jawab pekerjaan selama 

proses magang berlangsung berada di bawah bimbingan Ibu  Magvira Yuliani, 

selaku koordinator bagian Corporate Communication & CSR. 

3.2 Tugas yang Dilakukan  

Tabel 3.2.1 Timeline Praktik Kerja Magang 

 

Aktivitas 
Minggu Ke- 

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

Media  

Media Monitoring                         

Media Database & Follow up                         

Press Release                         

Press Conference                         

Analisis Media                        

Article Writing                         

Annual Report                         

CSI Talk (CSR)                         

Internal communication                         
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Berikut merupakan rincian pekerjaan yang dilakukan penulis selama 

pelaksanaan kerja magang:  

Minggu 

Ke- 
Jenis Pekerjaan yang Dilakukan 

1  Perkenalan organisasi 

 Belajar mengenai pengetahuan layanan CKB Logistics 

 Belajar mengenai Corporate Communication Policy CKB 

 Briefing mengenai media monitoring dan analisis media  

 Media monitoring 

 Analisis media track 

2  Media monitoring 

 Analisis media track  

 Menulis narasi untuk laporan SDM pada Annual Report 2015  

3  Media monitoring 

 Analisis media track 

 Mengikuti New Employee Orientation (NEO) 

 Menghadiri Corporate Investment Talk ( CSI Talk 2016) 

 Membuat narasi seputar CSI Talk 2016 untuk ABM grup, 

website dan majalah internal perusahaan 

4  Media monitoring 

 Analisis media track 

 Menulis narasi untuk laporan komisaris dan direksi untuk 

Annual Report 2015 

 Menulis press release 

 Media follow up 

5  Media monitoring 

 Analisis media track 

 Membuat project scope management for strategic 

communication 

 Menulis narasi seputar Pusat Logistik Berikat (PLB) untuk 
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website 

6  Media monitoring 

 Analisis media track 

 Peresmian PLB 

 Resume & membuat laporan seputar PLB 

 Laporan media coverage 

 Menghitung news value of PLB  

 Media database  

7  Media monitoring 

 Analisis media track 

 Website Update 

8  Media monitoring 

 Analisis media track 

 Menulis artikel 

9  Media monitoring 

 Analisis media track 

 Membuat booklet 

10  Media monitoring 

 Analisis media track 

 Membuat presentation kit  

 Mengumpulkan data-data dan artikel untuk majalah internal 

11  Media monitoring 

 Analisis media track 

 Menulis artikel 

 Wawancara top management terkait majalah internal 

 Membuat artikel terkait wawancara 

12  Media monitoring 

 Analisis media track 

 Finishing annual report 
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3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

 

3.3.1 Proses Pelaksanaan 

 Tugas yang dilakukan mahasiswa magang dalam kerja magang sebagai 

Corporate Communication Officer sebagian besar berhubungan dengan proses 

komunikasi baik secara internal maupun eksternal CKB Logistics. Beberapa tugas 

diantaranya adalah media monitoring, analisis media tracking, membuat press 

release, event, membuat annual report, menulis artikel untuk website dan lain 

sebagainya. 

3.3.1.1 Media Relations 

Media relations menurut Iriantara (2005, h. 32) merupakan bagian dari PR 

eksternal yang membina dan mengembangkan hubungan baik dengan media 

massa sebagai sarana komunikasi organisasi dengan publiknya untuk mencapai 

tujuan organisasi.  

a. Media Database dan Follow Up  

Sebelum menjalankan hubungan dengan media, praktisi PR perlu untuk 

membuat list siapa saja media yang akan diundang pada kegiatan yang dibuat dan 

siapa saja media yang dilihat berpotensi untuk hubungan jangka panjang terkait 

pemberitaan isu yang sesuai dengan organisasi, minimal setelah acara selesai 

organisasi dapat melihat media apa saja yang memberitakan acara dan media apa 

saja yang memang memiliki konsen isu sejenis sehingga dapat mencapai tujuan 

organisasi bersama.  

Di saat penulis melakukan praktik kerja magang, CKB Logistics beberapa 

kali melakukan kegiatan dengan media. Ada beberapa media di database CKB 

Logistics, namun penulis ditugaskan untuk membuat database media yang baru, 

khususnya untuk media online. Saat itu, penulis ditugaskan untuk mencari data 

media-media online. Baik itu alamat  kantor, nomer telepon redaksi, hingga 

alamat email yang bisa ditujukan untuk mengirim undangan media. Kemudian, 

CKB Logistics akan mengirimkan undangan melalui email redaksi media tersebut, 
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penulis kemudian ditugaskan untuk mengkonfirmasi kepada redaksi media apakah 

undangan sudah diterima atau belum. Proses dilanjutkan beberapa hari kemudian 

untuk follow up dan meminta konfirmasi dari pihak media terkait nama peserta 

yang akan dikirimkan untuk mengikuti kegiatan bersama CKB Logistics. Dari 

melakukan list media ini penulis bisa melihat mana media yang datang dan yang 

tidak datang. Kemudian, penulis juga bisa melihat dari media yang datang, sejauh 

mana mereka menuliskan berita sesuai dengan topik dan kata kunci yang 

diberikan dari CKB Logistics. Penulis juga ditugaskan untuk mengkonfirmasi dan 

follow up media yang sudah ditargetkan.  

b. Media monitoring 

Media monitoring di CKB Logistics adalah kegiatan pemantauan berita, 

yang dilakukan penulis hampir setiap minggu. Tujuan pelaksanaan media 

monitoring di CKB Logistics adalah untuk melakukan pengukuran dan evaluasi 

yang efektif mengenai isu yang berkembang di publik sebagai masukan bagi para 

pemimpin perusahaan dalam mengambil keputusan atau kebijakan yang sesuai 

dengan strategi bisnis perusahaan. Termasuk, membantu perusahaan untuk 

mendapatkan informasi atas pesaing dengan standar sebagai berikut:  

1. Cakupan mengenai CKB Grup 

2. Posisi Finansial Pasar 

3. Logistik & Transportasi 

4. Peraturan Pemerintah 

5. Perkembangan industri 

6. Berita terkini tentang perkembangan / kinerja kompetitor  

Pada praktiknya, media monitoring di CKB Logistics menggunakan social 

mention untuk kata kunci terkait CKB Logistics, dengan begitu berita-berita 

tentang CKB  Logistics akan terangkum.  

Berita yang diambil oleh CKB Logistics adalah berita-berita online, 

kliping secara manual dilakuan hanya untuk tracking berita yang berkaitan dengan 

isu kekerasan saja. Berita yang sudah didapat kemudian dianalisis kecenderungan 
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tone nya. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya krisis untuk 

organisasi.  

Selain itu, CKB Logistics juga sesekali me-monitoring berita yang 

berfokus pada Pusat Logistik Berikat (PLB). Di saat penulis melakukan kerja 

magang, Presiden bersama beberapa Menteri terkait sedang gencar-gencarnya 

mempublikasikan Kebijakan Pemerintah yang tertuang dalam Paket Kebijakan 

Ekonomi Jilid II pada September 2015. Kebijakan tersebut merupakan salah satu 

kebijakan yang diharapkan menjadi langkah yang tepat dalam menurunkan biaya 

logistik tanah air dan menjadikan Indonesia sebagai hub logistik Asia Pasifik. 

Penulis menemukan bahwa pemberitaan tentang CKB Logistics akan lebih 

banyak ketika ada event atau pun kegiatan besar yang terjadi seperti peresmian 

Pusat Logistik Berikat (PLB), CKB Logistics yang diwakili oleh President 

Director akan mengeluarkan pendapat. Pada pemberitaan tentang PLB, biasanya 

mention nama PT Cipta Krida Bahari cenderung banyak dan hampir ada di setiap 

berita walaupun ada 11 perusahaan yang mendapatkan fasilitas Pusat Logistik 

Berikat (PLB) dari Pemerintah. Karena fokus pemberitaanya adalah peresmian 

PLB di gudang CKB Logistics di Cakung, Jakarta Utara. CKB Logistics 

mengundang kawan-kawan media dalam acara yang dibuat, dan setelah itu media 

akan memberikan space untuk pemberitaan.  

Kecenderungan pemberitaan kegiatan ini lah yang kemudian akan 

didalami lewat analisis media, yang akan dijelaskan setelah pembahasan media 

relations.  

c. Penulisan berita atau Press Release 

CKB Logistics memiliki banyak kegiatan pertemuan, baik dengan mitra 

maupun dengan komunitas-komunitas lainnya. Beberapa kali penulis ditugaskan 

untuk hadir dalam kegiatan tersebut dan membuat berita acara. Berita tersebut 

yang kemudian akan dipublikasikan melalui website, untuk ditujukan kepada 

media maupun seluruh mitra. Berita yang penulis buat, konsepnya seperti press 

release, dan didistribusikan setelah acara berlangsung.  
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Menurut Richard Laemer dalam Dasrun Hidayat (2014, h. 79), siaran pers 

merupakan tulang punggung dari pengumuman setiap perusahaan, yaitu dokumen 

yang kemungkinan menarik atau tidak menarik perhatian seorang wartawan. 

Siaran pers adalah standar pengumuman tertulis yang didistribusikan ke media 

untuk dipublikasikan dan berisi informasi yang ingin diterbitkan. Mengaitkan 

dengan konsep ini, penulisan berita yang penulis buat termasuk juga ke dalam 

golongan press release atau siaran pers.  

Penulisan berita oleh penulis dilakukan pertama dan terakhir kali pada 

minggu ke-5, di saat menuju acara peresmian Pusat Logistik Berikat di PT Cipta 

Krida Bahari yang dihadiri Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan 

beberapa Kementerian terkait.  

d. Press conference 

Press Conference adalah kegiatan yang dibuat untuk mendistribusikan 

informasi kepada masyarakat melalui medium media massa. Menurut Learmer 

dalam  Dasrun Hidayat (2014, h. 80) konferensi pers adalah forum tertata yang 

mengundang para wartawan untuk mendengarkan dan menyaksikan pengumuman 

baru yang dibuat sebelumnya.  

Dalam tiga bulan penulis melakukan praktik kerja magang, penulis hanya 

mempunyai satu kali kesempatan dalam mengikuti konfrensi pers. Hal tersebut 

disebabkan karena tidak begitu banyak kegiatan yang dilakukan ataupun yang 

harus segera ditindak. Pada acara peresmian Pusat Logistik Berikat (PLB), CKB 

Logistics menggelar jumpa pers di salah satu gudang CKB Logistics di Cakung, 

Jakarta Utara. Jumpa pers tersebut diadakan setelah kegiatan peresmian 

berlangsung oleh Presiden Joko Widodo dengan di dampingi oleh Dirjen Bea 

Cukai dan Menteri Keuangan dan juga beberapa pihak terkait. Penulis diberikan 

tugas untuk mendistribusikan press kit kepada media sebelum acara berlangsung.  

e. Analisis Media 

Analisis Media atau kajian media di CKB Logistics adalah sebuah 

aktivitas yang dilakukan CKB Logistics untuk mendorong media terlibat aktif 
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dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi perkembangan industri logistik, 

khususnya di sektor energi.  Ada dua macam yang dapat dilakukan, yang pertama 

menganalisis secara kuantitatif dan juga kualitatif (analisis lebih mendalam).  

Penulis ditugaskan untuk menganalisis secara kuantitatif pada media yang 

sudah dipilih, pertama penulis mengunggah semua file berita yang sudah dikliping 

oleh bagian penulis dan dari grup perusahaan. Kemudian, penulis mulai 

menginput berita tersebut sesuai dengan kolom indikator yang telah disedakan. 

Terakhir, penulis juga diberi tugas untuk menganalisis trend pemberitaan setiap 

minggunya. 

3.3.1.2 Corporate Social Responsibility 

 Corporate social responsibility atau CSR merupakan bagian yang penting 

bagi perusahaan. Pasalnya, CSR dijalankan guna menjalankan good corporate 

governance atau tata kelola perusahaan yang baik. Dan tentunya setiap perusahaan 

ingin diklaim sebagai perusahaan yang menjalankan usahanya dengan baik 

termasuk peduli terhadap publiknya.  

 David Crowter (2008, h. 11), CSR merupakan sebuah konsep yang dimana 

perusahaan berintegrasi secara sosial dan peduli terhadap lingkungan yang 

tercakup dalam pengoperasian bisnis dan interaksi media dengan stakeholder atas 

dasar sukarela. 

 Karena durasi magang penulis hanya 3 bulan, penulis belum mendapat 

kesempatan dalam melaksanakan program CSR CKB Logistics untuk publiknya. 

Namun penulis mendapat kesempatan untuk mengikuti sosialisasi seputar CSR 

melalui program Corporate Investment Talk 2016 (CSI Talk) bersama dengan 

grup perusahaan ABM Investama yang di Meeting Room Tiara 4 & 5 gedung 

Tiara Marga Trakindo. 

 CSI Talk 2016 bertujuan meningkatkan pengetahuan serta menyatukan 

pemahaman atas investasi terhadap Corporate Social Activities, serta pencerahan 

di bidang CSR bagi seluruh anak perusahaan Grup ABM. Dalam kegiatan 

Corporate Social Investment Talk ini, penulis bertugas sebagai pengawas jalannya 
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sosialisasi tersebut sekaligus menulis artikel dan berita seputar kegiatan CSI Talk, 

kemudian berita tersebut diunggah ke website CKB Logistics. 

 Berikut merupakan proses dilaksanakannya Program CSR PT Cipta Krida 

Bahari: 

3.2.2 Bagan Proses CSR CKB Logistics 

 

3.3.1.3 Investor Relations 

Investor relations atau hubungan investor adalah bagian dari PR dalam 

perusahaan korporat yang membangun dan menjaga hubungan yang bermanfaat 

dan saling menguntungkan dengan shareholder dan pihak lain di dalam komunitas 
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keuangan dalam rangka memaksimalkan pasar nilai pasar dalam Cutlip (2011, h. 

24). 

Hubungan investor yang juga sering disingkat “IR” atau kadang juga 

disebut “Hubungan Finansial” adalah bagian lain dari PR dalam perusahaan. 

Hubungan investor bertugas menambah nilai stok (saham) perusahaan. Biaya 

modal dikurangi dengan cara menaikan tingkat kepercayaan pemegang saham 

dengan membuat saham menjadi menarik bagi investor perorangan, analisis 

finansial, dan investor institusional. 

Beberapa minggu, penulis melakukan penulisan annual report dibeberapa 

bagian seperti laporan-laporan direksi, dan penulis juga mengumpulkan data-data 

terkait hal yang perlu dicantumkan pada annual report. 

3.3.1.4 Komunikasi Internal 

 Ada banyak cara untuk berkomunikasi dengan publik internal, yang 

banyaknya akan tergantung pada imajinasi professional PR. Kemajuan teknologi 

telah mengubah cara komunikasi dihasilkan, didistribusikan, ditampilkan dan 

disimpan. Abad digital membuat komunikasi menjadi lebih cepat dibandingkan 

sebelumnya, dan bahkan pesan “internal” sekalipun bisa menyebar ke seluruh 

dunia dalam hitungan detik (Cutlip, 2011, h. 268). 

a. Media Internal 

 Komunikasi dalam organisasi terjadi dalam bentuk komunikasi lisan dan 

tertulis. Semua bentuk komunikasi dan media yang digunakan adalah tanggung 

jawab bagian hubungan internal, 

- Publikasi karyawan  

 Setiap publikasi, setiap edisi, setiap kalimat yang dicetak adalah bagian 

dari program komunikasi karyawan yang di desain untuk mencapai tujuan 

organisasi atau perusahaan. 
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 Sebuah publikasi organisasional bisa berbentuk news letter sederhana, 

website, internet, e-mail, yang dikirim secara regular, koran, majalah atau “Koran-

majalah” yang mengkombinasikan format koran dengan gaya majalah. 

 Di kesempatan magang, penulis diberikan banyak kesempatan untuk 

menulis artikel-artikel yang ter-update bagi perusahaan yang penulis tampilkan 

dalam majalah, portal maupun website perusahaan. 

3.3.2 Kendala dan Solusi 

 

3.3.2.1 Kendala yang dihadapi 

  Selama pelaksanaan magang, penulis menemukan kendala yaitu 

perusahaan tidak memberikan job descriptions yang tetap kepada peserta magang 

karena tugas bagi peserta magang terbagi untuk dua orang peserta magang. 

Sehingga terkadang tidak memiliki pekerjaan meskipun telah aktif bertanya 

tentang sesuatu yang mungkin dapat dikerjakan. 

3.3.2.2 Solusi atas kendala yang ditemukan 

  Berdasarkan kendala yang ditemukan selama proses magang, solusi yang 

dapat di atasi adalah peserta magang rutin mengerjakan daily job, yaitu media 

monitoring. Peserta magang juga berinisiatif untuk terlibat membantu pekerjaan 

karyawan magang lainnya apabila peserta magang lainnya diberikan pekerjaan 

yang berbeda.  

  Namun, sayangnya untuk melakukan tugas dan fungsi corporate 

communication yang utuh tidak memungkinkan bagi peserta magang karena 

dikerjakan oleh staff magang lainnya dan juga karyawan divisi Corporate 

Communication itu sendiri. 

 

 

 

 

Aktivitas corporate communication..., Amnah Widyastuti, FIKOM UMN, 2016




