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    BAB III 

    PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

Kegiatan kerja magang dilaksanakan selama dua bulan lamanya dan 

kedudukan penulis dalam kerja magang ditempatkan pada divisi Marketing 

Communication dimana sesuai dengan jurusan perkuliahan yang diambil oleh 

penulis yaitu Public Relations. Selama pelaksanaan kerja magang penulis 

dibimbing dan diawasi oleh Meyta Putri Andadarisasi selaku Asst. Manager 

Marketing Communication yang juga sebagai pembimbing lapangan penulis 

selama melaksanakan kegiatan kerja magang di perusahaan tersebut dan dalam 

melakukan pekerjaan yang diberikan penulis juga dibantu oleh rekan kerja penulis 

yang juga seorang Marketing Communication Officer bernama Ridwan Supriatna. 

Kedudukan dan peran penulis yang diberikan kesempatan untuk 

melakukan kerja magang di PT Asri Pancawarna sangat bersinggungan dengan 

tugas-tugas seorang Public Relations sehingga memberikan kesempatan penulis 

untuk menerapkan dan mengimplementasikan materi atau teori yang telah 

dipelajari selama masa perkuliahan terkait dengan pekerjaan-pekerjaan yang 

diberikan pada penulis selama kegiatan kerja magang berlangsung. Tugas utama 

dan tanggung jawab penulis adalah untuk membantu segala aktivitas di divisi 

Marketing Communication dalam mengkomunikasikan brand perusahaan kepada 

target audiencenya dengan menggunakan elemen-elemen Promotion Mix. 

 

3.2 Tugas yang Dilakukan 

 Sesuai dengan fungsi pada divisi Marketing Communication, penulis 

diwajibkan untuk mendukung dan membantu segala aktivitas Marketing 

Communication PT Asri Pancawarna untuk menemukan pelanggan yang berharga 

seperti aktivitas yang dilakukan sehari-hari oleh penulis selama melakukan kerja 
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magang adalah melakukan pengenalan corporate dan produk yang dimiliki oleh 

PT Asri Pancawarna serta memahami company profile seperti visi dan misi 

perusahaan dan sebagainya.  

Selain itu, penulis juga mengimplementasikan ilmu Public Relations yang 

telah dipelajari penulis seperti Online PR, Media Relations, Public Relations 

Writing, Event Organizing, Direct Marketing dan Personal Selling. 

Beberapa tugas-tugas yang dilakukan oleh divisi Marketing 

Communication PT Asri Pancawarna, yaitu: 

3.2.1 Online Public Relations: 

a.  Membuat Draft Wording atau isi konten yang akan menjadi 

bahan postingan ke dalam social media perusahaan (Facebook, 

Twitter, Website, Youtube). 

b. Memantain social media perusahaan untuk berinteraksi dengan 

customer. 

c. Menanggapi dan membalas pertanyaan customer hingga 

menangani sejumlah complain yang masuk. 

 

3.2.2 Competitor Monitoring: 

Pemantauan aktivitas ini dilakukan untuk memonitoring 

kompetitor atau bisa disebut dengan riset kompetitor dengan cara 

memantau aktivitas para kompetitor-kompetitor perusahaan 

melalui media online. 

3.2.3  Public Relations Writing: 

a. Membuat beberapa artikel untuk dimuat dalam newsletter 

dengan judul “Panduan Pemasangan Wood Series” dan “12 

Alasan Mengapa Anda Harus Pakai Indogress”. 

b. Membuat Press Release mengenai event terkait untuk  

disebarkan kepada media yang meliput event. 
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3.2.4 Event Management: 

a. Mengorganisir persiapan dan pelaksanaan event. 

b. Mendokumentasikan foto-foto pada saat event berlangsung. 

c. Menjadi bagian dari koordinator panitia seksi kehadiran dan 

absensi.  

3.2.5 Direct Marketing: 

Membuat dan menyebarkan konten untuk pengiriman Email Blast, 

SMS Blast tentang promo produk dan artikel-artikel yang bersifat 

menginformasi dan mengedukasi langsung ke kontak customer 

yang sudah terdaftar dalam database perusahaan. 

3.2.6 Personal Selling 

Menjaga booth dalam pameran mall to mall dan melayani customer 

yang bertanya mengenai produk sehingga saat itu juga terjadi 

transaksi jual beli di tempat. 

 

  Tabel 3.1 Timeline Aktivitas Kerja Magang 

Aktivitas Pekerjaan 

Agustus September Oktober 

Minggu ke- Minggu ke- Minggu ke- 

I II III I II III IV I II 

Pengenalan corporate dan 

produk 

         

Online Public Relations 

- Membuat Draft 

Wording 

- Membuat postingan di 

Social Media 

perusahaan (Facebook, 

Twitter, Website, 

Youtube). 
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Competitor 

Monitoring 

-Memantau aktivitas 

kompetitor melalui 

media online 

         

Public Relations  

Writing 

-Membuat Press Release 

         

Event Management 

- Melakukan sejumlah 

meeting untuk 

membahas konsep event 

yang akan dilakukan 

- Mendokumentasikan 

foto-foto pada saat event 

berlangsung 

- Menjadi koordinator 

panitia seksi kehadiran 

dan absensi 

         

Direct Marketing 

-Membuat dan 

menyebarkan konten 

untuk pengiriman email 

blast 

         

Personal Selling 

-Menjaga booth dalam 

pameran mall to mall 

dan melayani customer 

yang bertanya mengenai 

produk 

         

           Lain-lain: 

- Menginput Database 
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- Membantu senior  

manager membuat 

struktur organisasi 

Marketing Department 

 

 

3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

Berdasarkan tabel aktivitas kerja magang sebelumnya mengenai aktivitas 

penulis selama melakukan kerja magang, penulis akan menguraikan lebih lanjut 

bagaimana proses pelaksanaannya. 

3.3.1 Pengenalan Corporate dan Produk 

Pengenalan corporate menjadi tahap awal penulis dalam 

melakukan kegiatan kerja magang di PT Asri Pancawara, 

memahami company profile, sejarah perusahaan, visi dan misi 

perusahaan, siapa yang menjadi target market perusahaan dan juga 

fungsi masing-masing department di PT Asri Pancawarna.  

Selain pengenalan corporate, pengenalan terhadap produk 

juga wajib dilakukan penulis, seorang Marketing Officer yang juga 

rekan penulis selama kerja magang yaitu Ridwan Supriatna 

mengajak penulis pergi ke showroom untuk menjelaskan tentang 

bermacam-macam berbagai tipe produk Indogress dan Decogress 

itu sendiri. Beliau juga memberikan CD lengkap yang berisi semua 

produk Indogress dan Decogress untuk dipelajari.  

Hal ini penting dilakukan karena setiap karyawan harus 

memiliki pengetahuan mengenai produk, pengetahuan tersebut 

menjadikan bekal bagi penulis untuk nanti melakukan personal 

selling atau sedang memfollow up customer. 
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3.3.2 Online Public Relations 

Pada era saat ini seorang Public Relations dituntut untuk 

harus bisa menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet, 

karena saat ini teknologi tersebut sedang popular untuk diakses 

publik luas karena akses internet yang relatif mudah, murah dan 

cepat menjadikan interet sebagai media komunikasi menjadi 

interaktif dan tanpa batas juga tidak mengenal ruang dan waktu, 

seluruh dunia dapat berkomunikasi secara mudah melalui 

penggunaan internet. 

Online Public Relations atau biasa disebut dengan 

Electronic Public Relations (e-PR) ini mempunyai tujuan untuk 

membangun atau meningkatkan kesadaran akan merk (brand 

awareness), memelihara kepercayaan (trust), citra perusahaan 

kepada publik atau khalayak yang dapat dilakukan secara one to 

one communication dan bersifat interaktif. 

Menurut Kriyantono (2008, p .330). Electronic Public Rela 

tions  (e-PR) adalah p enggun aan internet untuk menunjang kegiatan 

Public Rela tions. M elalui internet, dimungk inkan oleh para Pub lic 

Relations menjalin hubungan baik untuk mempertahankan 

dukungan untuk publik. 

Langkah pertama yang penulis lakukan yang bersinggungan 

dengan Online PR adalah membuat Draft Wording untuk social 

media, dimana merupakan aktivitas rutin yang dilakukan penulis 

selama melakukan kegiatan kerja magang, Draft Wording adalah 

pekerjaan dimana penulis membuat bahan acuan atau ide-ide yang 

akan ditumpahkan ketika penulis akan melakukan postingan di 

social media yang dimiliki oleh perusahaan.  

Draft Wording biasanya berisi tentang kalimat-kalimat 

untuk menjelaskan kepada user mengenai produk, product 

launching, event yang dilakukan perusahaan, jenis promosi yang 

Aktivitas marketing communication..., Catherine, FIKOM UMN, 2015



19 
 

diberikan hingga penggunaan bahasa sehari-hari untuk tujuan 

memancing para likers fanpage yang penulis urus untuk 

berkomunikasi dengan perusahaan. 

Penulis membuat Draft Wording atas tugas yang diberikan 

oleh pembimbing lapangan, penulis membuat Draft Wording untuk 

facebook fanpage Indogress dan membuat Draft Wording untuk 

bahan brosur produk Indogress dan Decogress yang terbaru dimana 

nanti Draft Wording tersebut akan dikirim melalui email untuk 

mendapatkan approval sehingga bahan tersebut bisa langsung 

ditumpahkan. 

Pada minggu ke tiga hingga minggu terakhir kerja magang 

penulis diberikan tugas untuk memantain social media Facebook 

dan Twitter dari Indogress. Ide-ide tersebut penulis dapatkan dari 

Draft Wording yang sudah penulis buat untuk diposting di social 

media tersebut. 

Selain membuat tulisan di social media, aktivitas lain yang 

penulis lakukan di social media adalah menanggapi dan membalas 

komentar yang masuk mengenai produk, dari mulai diminta 

dikirimkan price list, mengecek stock, hingga menjawab sejumlah 

complain dari pelanggan mengenai ketidakpuasan dalam segi 

produk maupun pelayanan, sehingga untuk menjawab hal itu 

penulis harus meminta persetujuan terlebih dahulu kepada 

pembimbing lapangan untuk ditindaklanjuti. 

Melihat dari segi konsep dan teori yang sudah penulis 

pelajari di masa perkuliahan, pengimplementasian ilmu tersebut 

sangat relevan dengan praktik kerja magang yang sudah dilakukan 

berkaitan dengan e-PR sehingga bersifat balance dan mudah 

dijalani. 
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3.3.3 Public Relations Writing 

Public relations writing adalah aktivitas menulis atau membuat 

produk-produk tulisan yang didesain untuk membangun dan menjaga 

hubungan positif dengan publik yang dapat memengaruhi citra 

organisasi. Tujuan adanya produk-produk tulisan tersebut adalah 

menginformasi dan memengaruhi sikap dan perubahan perilaku publik 

(Kriyantono, 2012: 95). 

Beberapa aktivitas penulis yang bersinggungan dengan 

Public Relations Writing adalah membuat press release. Press 

release adalah informasi dalam bentuk berita tertulis yang 

kemudian disampaikan kepada pers atau media massa untuk 

dipublikasikan kedalam media massa tersebut. Penulis membuat 

press release untuk diterbitkan di beberapa media salah satunya 

Metro TV tentu setelah melalui beberapa revisi oleh pembimbing 

lapangan. Press Release yang penulis buat mengenai keikutsertaan 

Indogress dalam event Hari Pelanggan Nasional yang diadakan 7 

September lalu di Bundaran HI. Adapun judul press release yang 

dibuat oleh penulis adalah “Indogress Meriahkan Parade Hari 

Pelanggan Nasional” 

Selain itu, penulis juga berkontribusi dalam pembuatan 

artikel yang akan dimuat dalam newsletter untuk disebarkan 

kepada customer sebagai materi pengiriman Email Blast dan SMS 

Blast. 

Pengimplementasian ilmu Public Relations Writing 

ternyata lebih bersifat kompleks dari yang sudah dipelajari dengan 

pada saat penulis dihadapkan di praktik nyata, sehingga penulis 

menjadikan tugas ini sebagai salah satu kendala yang menghambat 

karena keterbatasan informasi yang penulis miliki. 
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3.3.4 Competitor Monitoring 

Pengertian Media Monitoring secara luas ialah pemantauan 

atau pengawasan melalui media dimana tujuan dari media 

monitoring adalah untuk mencari tahu tentang hal-hal atau 

peristiwa yang berkaitan dengan produk atau informasi yang 

berkaitan dengan perusahaan. Mengingat persaingan bisnis yang 

semakin ketat, penulis diberikan tugas oleh pembimbing lapangan 

untuk melakukan riset kompetitor, kegiatan yang dimaksud adalah 

pemantauan aktivitas kompetitor dari Indogress dan Decogress 

dengan menggunakan media online.  

Competitor Monitoring dilakukan dengan memantau 

seluruh aktivitas jejaring sosial dan website yang dimiliki oleh para 

kompetitor, ini dilakukan untuk mengetahui perbandingan dan 

tolak ukur performance perusahaan dalam mengembangkan 

bisnisnya.  

Selain itu, perusahaan juga bisa mendapatkan bahan 

refrensi dari para kompetitor untuk pengembangan bisnisnya. 

Kemudian riset kompetitor tersebut dibuat resume dan disimpulkan 

bahwa dari beberapa kompetitor dari Indogress dan Decogress 

yakni Niro Granite, Sandimas, Esenza, Granito Tile, dan Summit 

Granite pesaing utama dalam bisnis ubin granit tersebut adalah 

Niro Granite dan posisi kedua diduduki oleh Indogress dan 

Decogress dalam eksistansinya di bidang granite tile.  

3.3.5 Event Management 

Menurut Ruslan (2012:231), tujuan dari special event ialah 

untuk pihak-pihak yang terlibat atau terkait untuk berperan serta 

dalam suatu kesempatan, baik meningkatkan pengetahuan 

(knowledge), pengenalan (awareness), maupun upaya pemenuhan 

selera (pleasure), dan menarik simpati dan empati, sehingga 

menimbulkan saling pengertian bagi kedua pihak dan pada 
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akhirnya dapat menciptakan citra (image) positif dari publik atau 

masyarakat sebagai target sasarannya. Salah satu bentuk dari 

program special event dalam program kerja Public Relations ialah: 

a. Calender of Events yaitu acara rutin (regular events) 

yang dilaksanakan pada hari, bulan, dan tahun tertentu 

secara periodik dan berulang-ulang. 

Berdasarkan definisi, tujuan dan jenis special event yang 

telah penulis jelaskan, jenis event yang penulis lakukan PT Asri 

Pancawarna pada saat penulis melakukan kerja magang ialah 

Calender of Events. PT Asri Pancawarna berpartisipasi mengikuti 

event Parade Simpatik Hari Pelanggan Nasional yang diadakan 

setiap tahun di bundaran Hotel Indonesia (HI). Event ini 

mengundang sedikitnya 81 rombongan perwakilan perusahaan 

untuk merayakan Hari Pelanggan Nasional salah satunya Indogress 

dan Decogress yang turut hadir meramaikan acara.  

 Setiap perusahaan dituntut untuk menampilkan aksi 

terbaiknya, maka dari itu semua dituntut untuk melakukan kerja 

sama yang baik. Keikutsertaan penulis dalam event tersebut 

diantara lain mengikuti sejumlah meeting yang diadakan di kantor 

dengan para perwakilan masing-masing department dan menjadi 

ketua koordinator panitia bagian kehadiran dan absensi serta 

membantu untuk mendokumentasikan foto pada saat event 

berlangsung, tak lupa untuk menyiapkan souvenir yang akan 

dibagikan kepada masyarakat di sekitar lokasi pada saat acara 

berlangsung seperti goodie bag, handuk kecil, notes, dan lain-lain. 

Menjalankan konsep dan teori event yang sudah dipelajari 

ternyata tidak sekompleks yang dirasa, pada saat menjalani event 

yang digelar PT Asri Pancawarna lebih bersifat mudah untuk 

dijalani melalui ilmu-ilmu yang telah diterapkan. 
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3.3.6 Direct Marketing 

Menurut Kotler (2008; p.604), menjelaskan bahwa 

Pemasaran langsung atau Direct Marketing merupakan komunikasi 

langsung antara perusahaan dengan target konsumen untuk 

mendapatkan feedback secepat mungkin dan untuk membangun 

hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Jenis pekerjaan yang 

termasuk Direct Marketing di PT Asri Pancawarna adalah 

menginput database dan memanfaatkan database customer 

tersebut untuk pengiriman email blast, data customer tersebut yang 

terdiri dari email salah satunya dimanfaat kan PT Asri Pancawarna 

adalah Direct Email.  

Banyak yang beranggapan bahwa Direct Email Sering 

disebut sebagai spam mail atau surat yang tidak diharapkan 

kedatangannya dan banyak perusahaan menghindari Direct Email 

di masa lalu karena beranggapan dapat memperburuk citra 

perusahaan, tetapi jika digunakan dengan tepat, sangat bisa 

membantu penjualan.  

Saat penulis melakukan Direct Email penulis ditugaskan 

untuk mencari bahan untuk pengiriman email blast. Akhirnya 

penulis memutuskan untuk membuat newsletter yang berjudul “12 

Alasan Mengapa Anda Harus Pakai Indogress” dimana nantinya 

akan dikirimkan kepada seluruh kontak database customer PT Asri 

Pancawarna, dari mulai customer, arsitek, developer, dan agen-

agen dari Indogress dan Decogress. Kunci kesuksesan melakukan 

Direct Email adalah membangun mailing list, atau daftar orang-

orang tertentu yang merupakan target market perusahaan. 

Menjalankan Direct Marketing di praktik nyata tergolong 

susah untuk djalani, karena penulis belum memiliki gambaran 

sebelumnya bagaimana cara mengimplementasikannya, sehingga 

memang benar, database yang dimiliki perusahaan sangat berguna 

untuk menemukan pelanggan yang berharga dengan cara membuat 

kelompok berdasarkan data customer. 
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3.3.7 Personal Selling 

Menurut Kotler (2008; p.604), merupakan presentasi 

personal oleh tenaga penjualan sebuah perusahaan dengan tujuan 

menghasilkan transaksi penjualan dan membangun hubungan 

dengan pelanggan.  

Salah satu bentuk implementasi kegiatan Personal Selling 

yang dilakukan oleh PT Asri Pancawarna adalah dengan membuka 

booth pada setiap event atau pameran yang bertemakan bahan 

bangunan. Penulis berkesempatan untuk melakukan Personal 

Selling di booth Indogress dalam rangka pameran mall to mall 

yang diadakan di Summarecon Mal Serpong 2 (6-12 Oktober 

2014) dengan mengusung tema produk digitile collection. 

 Pada saat menjaga booth, penulis hanya diberikan tugas 

untuk melayani customer yang bertanya mengenai tipe produk, 

kelebihan produk, harga produk hingga cara pengaplikasian produk 

secara tepat. Indogress memberikan special discount hingga 40% 

untuk pembelian tipe apa saja tanpa minimal pembelian, sehingga 

pada saat itu juga penulis melakukan transaksi penjualan dan 

pembelian di tempat. 

Melakukan Personal Selling di PT Asri Pancawarna 

tergolong cukup kompleks karena job desk yang dilakukan adalah 

berjualan dan harus menciptakan transaksi jual beli di tempat. 

Sedangkan pada saat perkuliahan hanya memahami teori dari 

materi yang sudah diajarkan. 
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3.4 Kendala yang Ditemukan 

a. Pada saat penulis mendapat tugas untuk membuat Press 

Release,   penulis memasukkan unsur 5W + 1H tidak secara 

lengkap karena keterbatasan informasi yang penulis terima 

sehingga press release tersebut masih harus melalui masa 

revisi oleh pembimbing lapangan. 

b. Kurangnya staff yang benar-benar ahli di bidang Public 

Relations, membuat aktivitas Marcom yang dilaksanakan 

menjadi kurang efektif dalam mendukung tercapainya 

tujuan perusahaan. 

3.5  Solusi Atas Kendala yang Ditemukan 

a. Berkoordinasi dengan pembimbing lapangan terkait 

informasi yang lengkap dalam proses pembuatan Press 

Release. 

b. Memberikan pemahaman materi yang lebih dalam kepada 

seluruh staff divisi Marcom melalui berbagai kegiatan 

pelatihan. 
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