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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi Saat Magang 

 Selama kerja praktik magang, pekerjaan atau tugas dari content specialist 

marketing berada di bawah naungan senior marketing officer yaitu membantu 

membuat konten dan pemasaran media sosial. Tugas utama yang dilakukan adalah 

menyiapkan atau menuliskan arahan bagi desain grafis yang selanjutnya akan 

dieksekusi oleh tim produksi. Selain itu, penulis harus melakukan laporan atau 

evaluasi insight Instagram dari klien setiap minggunya. Penulis juga akan 

berdiskusi dan meminta persetujuan mengenai kegiatan digital marketing tiap 

bulannya serta menjaga hubungan baik dengan tim internal maupun eksternal 

seperti klien. 

Dalam melaksanakan tugas, penulis akan terus berkoordinasi dengan 

supervisi marketing, senior marketing, tim desain grafis, dan klien. Koordinasi 

yang dilakukan antara pembimbing lapangan dan penulis adalah seperti absen 

masuk dan pulang, memberikan arahan untuk melayani atau berdiskusi dengan 

klien, dan memberikan informasi terbaru klien. Kordinasi ini biasa dilakukan 

secara online maupun offline. 

Selain dengan supervisi, penulis juga melakukan koordinasi dengan senior 

marketing untuk berdiskusi mengenai pemasaran yang akan dilakukan tiap 

bulannya. Hasil diskusi ini akan dibentuk dalam presentasi yang akan diperiksa 

terlebih dahulu oleh senior marketing berdasarkan kegiatan yang sudah dilakukan. 

Setelah proses pemeriksaan, penulis akan memberikannya kepada klien dan dapat 

diskusikan lagi kepada klien apabila klien kurang menyetujui presentasi telah 

diberikan. Setelah disetujui, penulis bertugas membuat konten marketing dalam 

bentuk content brief yang akan diberikan kepada tim desain grafis. Sebelum 

diterima desain grafis, senior marketing akan melihat secara sekilas apakah brief 
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yang diberikan sudah jelas untuk tim desain. Jika desain grafis telah selesai 

dibuat, senior marketing akan melakukan pemeriksaan kembali sebelum akhirnya 

dipublikasi di media sosial masing-masing klien sesuai dengan kontrak dan 

perjanjian yang telah disetujui oleh klien. 

Hasil desain grafis yang telah dibuat oleh tim desain akan menjadi aset 

virtual klien. Aset ini yang akan menjadi konten bagi klien di media sosial yang 

dapat diunggah berkepanjangan seperti template atau tema yang telah dibuat. Hal 

ini dilakukan atas persetujuan senior marketing dan juga supervisi yang 

membimbing penulis dalam pengerjaannya. 

3.2 Tugas yang Dilakukan 

Tugas yang dilakukan selama praktik kerja magang oleh content specialist yaitu 

report and kick-off meeting, penulisan copywriting/brief untuk desain, penyusunan 

dan pengajuan pemasaran untuk klien, iklan media sosial, pembuatan caption 

serta aset visual untuk klien. Masing-masing magang memiliki klien yang 

berbeda. Intern menangani 3-5 klien tergantung kapasitas dan permintaan dari 

klien yang ditangani. Penulis menangani Kyoro label, SAS, Miki Ojisan, GN 

MUA, dan Berly Majesty. Khusus untuk Berly Majesty, penulis mengikuti 

pembuatan atau awal mula sebelum dilakukannya kontrak dengan agensi dan 

hingga di awal kontrak dan pembuatan konten awal. Berikut tugas yang telah 

dilakukan selama 3 bulan kerja praktik magang. 

Tabel 3.1 Tugas yang Dikerjakan Tiap Minggu 

No Tugas yang Dikerjakan Oktober November Desember Januari 

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 

1 Riset             

2 Marketing Communication 

dan Marketing Public 

Relation 
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3 Social Media Marketing             

4 Content Marketing             

 

3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

Seorang content specialist memiliki cangkupan yang lebih luas dari 

sekedar media sosial. Pekerjaan ini bisa merencanakan dan membuat konten 

dalam bentuk video, infografik, podcast, artikel, e-book, dan masih banyak lagi. 

Biasanya pekerjaan ini akan bekerja bersama fotografer, videografer, illustrator, 

dan desainer. 

 3.3.1 Tugas Utama 

Tugas utama dari content specialist adalah membuat konten 

berdasarkan hasil riset agar sesuai dengan tujuannya. Sebagai seorang 

content specialist, mereka harus mampu meningkatkan Search Engine 

Optimization atau SEO di google agar mudah ditemukan. 

Selain itu, content specialist akan bertanggung jawab dalam 

mengembangkan email marketing serta media sosial. Tentu saja butuh 

perencanaan matang agar konten yang dibuat dapat menarik perhatian 

calon konsumen. Itu sebabnya butuh kolaborasi yang apik dengan para 

desainer serta penulis. 

3.3.1.1 Marketing Communication dan Marketing 

Public Relation 

 Menurut MaRS, perusahaan konsultan asal Kanada, 

marketing communication adalah segala pesan dan media yang 

disampaikan perusahaan dalam upaya berkomunikasi dengan pasar. 

Bentuknya bisa bermacam-macam. Mulai dari iklan, pemasaran 

langsung, branding, pengemasan, kegiatan-kegiatan PR, presentasi 

sales, sponsor, aktivitas online, dan lainnya.   
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Menurut Philip Kotler, MPR diciptakan untuk menambah 

atau memberikan nilai bagi produk melalui kemampuan yang unik 

untuk menunjukkan kredibilitas pesan produk (Kotler 2017, h. 

123). 

Menyimpulkan dari semua pengertian diatas, nyatanya 

semua pekerjaan yang terjadi dilapangan susah untuk dikotak-

kotakan. Sebagai mahasiswa Corporate Communication, saat 

melaksanakan tugas magang, penulis yang membuat memiliki 

tugas utama untuk membuat konten juga melaksanakan tugas 

seperti mencari KOL dan menjaga hubungan baik dengan klien 

yang dimana ini merupakan tugas sebagai Public Relation juga. 

Hal ini dapat diartikan bahwa lapangan pekerjaan komunikasi saat 

ini sulit untuk dipisah-pisahkan. Ranah komunikasi antara 

komunikasi marketing dan komunikasi korporasi bisa 

berdampingan.  

3.3.1.2 Social Media Marketing 

Media yang digunakan dalam melakukan pemasaran adalah 

Instagram. Penulis akan mengelola akun Instagram dari klien 

sesuai dengan SMM yang telah dibuat. Tugas pertama yang harus 

dilaksanakan setiap harinya saat kerja praktik magang adalah 

masuk akun Instagram tiap klien yang telah dibagian sebelumnya. 

Setelah masuk ke akun klien, penulis harus memeriksa insight dari 

Instagram klien dan memeriksa interaksi yang terjadi di instagram. 

Dalam melakukan analisa, klien akan menyediakan 

pengetahuan mengenai produk. Analisa dilakukan dengan 

meningkatkan product knowledge yang disediakan klien dan 

audiens persona melalui fitur insight di Instagram. Setelah 

melakukan analisa, penulis akan melakukan riset terhadap konten 

agar sesuai dengan komposisi yang tepat untuk meningkatkan 

interaksi pada media sosial instagram klien. Setelah itu, hasil 

analisa dibuat presentasi yang akan diajukan kepada klien yang 



 
 

14 

mencantumkan program atau kampanye serta biaya atau budgeting 

yang diperlukan untuk melakukan pengiklanan. Kampanye dan 

tujuannya disesuaikan dengan kebutuhan dari klien serta hasil 

analisa dari penulis agar klien puas dengan hasilnya.  

Dalam Social Media Marketing atau SMM terdapat 

beberapa bagian yaitu business summary, content manual, contract 

items, dan copywriting manual. 

 

Gambar 3.1 Contoh Social Media Marketing dari Kyoro Label 

 

3.3.1.3 Content Marketing 

Dalam perencanaan pembuatan konten, klien juga ikut andil 

dalam prosesnya secara langsung agar tujuan dari klien tercapai 

dan hasilnya juga memuaskan. Hal ini didiskusikan secara bersama 

sesuai kesepakatan. Hal yang utama mencapai tujuan dari klien 

dalam waktu satu bulan. Diskusi dilakukan dengan kick-off meeting 

yang diadakan tiap bulannya. 

 

 



 
 

15 

a) Goals setting.  

Goals setting disini, penulis menentukan tujuan dari hasil 

diskusi yang  pada tahap ini, Content Specialist Intern 

menentukan tujuan berdasarkan hasil diskusi yang dilakukan 

dengan klien pada kick-off meeting yang dilakukan. Tujuan dari 

content marketing juga berdasarkan tujuan dari bisnis atau 

perusahaan secara keseluruhan. Tujuan dari content marketing 

dapat dibedakan menjadi dua kategori besar yaitu sales-related 

goals dan brand-related goals (Philip Kotler, 2017 hal. 126). 

b) Audience mapping 

Bagian ini adalah tahap pemetaan audiens yang dilakukan 

dengan cara melihat statistik audiens klien melalui fitur insight 

yang terdapat pada media sosial Instagram. Dari statistik yang 

ada, penulis yang berperan sebagai Content Specialist Intern 

menentukan atau membuat jalan terbaik untuk membuat konten 

agar konten yang dibuat bisa tersampaikan kepada khalayak. Dari 

gaya bahasa, tipe, dan gambaran visualnya.  

Gambar 3.2 Contoh audience insight 
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c) Content ideation and planning 

Proses membuat ide dan rencana konten, penulis mengikuti 

arahan dari keinginan klien yang sesuai dengan tujuan bisnis dari 

klien yang sudah ditentukan pada goals setting dapat tercapai. 

Setelah itu, penulis akan melakukan pengembangan dari diri 

sendiri agar idenya dapat dijabarkan lebih luas lagi. 

d) Content creation 

Dalam pembuatan konten, Content Specialist Intern 

memulai dengan pencatatan ide-ide konten yang sudah selaras 

dengan tujuan yang ditentukan, setelah dicatat lalu ide-ide 

tersebut dikembangkan agar penyampaian pesan melalui konten 

lebih efektif. Tahap selanjutnya adalah dengan membuat graphic 

design brief sebagai upaya memvisualisasikan ide yang sudah 

dikembangkan, graphic design brief nantinya akan diserahkan ke 

tim creative production untuk dieksekusi menjadi aset visual. 
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Gambar 3.3 Contoh Graphic Design Brief secara 

keseluruhan.

 

e) Content Contribution 

Dalam menyebarluaskan konten yang dibuat oleh penulis sebagai content 

specialist intern, media yang digunakan adalah owned channel yaitu akun 

Instagram dari bisnis klien. Selain owned channel, penulis juga 

menggunakan channel lain seperti paid channel. Paid Channel dapat 

digunakan jika klien ingin menggunakan jasa influencers untuk 

mempublikasikan produk atau bisnisnya lebih luas lagi. 
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Gambar 3.4 Contoh Owned Channel 

 
 

f) Content Amplification 

Penulis membuat kategori konten untuk mempengaruhi audiens 

seperti dalam bentuk interaksi. Kategori konten interaksi berupa komen di 

feeds Instagram atau juga fitur question di story Instagram sehingga 

audiens bisa menyampaikan pendapatnya melalui konten yang sudah 

disediakan.  

 

g) Content Marketing Evaluation 

Evaluasi kegiatan content marketing yaitu dengan melakukan reporting 

kepada klien yang biasanya dilakukan pada saat kick-off meeting. 

Evaluasi yang dilakukan meliputi performa akun Instagram, keefektifan 

konten sales-related dan keefektifan konten brand-related yang diukur 

dari interaksi yang ada dan pertumbuhan followers di akun Instagram 

klien. 
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Gambar 3.5 Contoh file reporting 

 

h) Content creative improvement 

Dalam meningkatkan content marketing, penulis melakukan 
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beberapa hal seperti peningkatan ide konten, membuat komposisi 

kategori konten, visual dari konten, dan distribusi serta interaksi dari 

konten. Peningkatan yang dilakukan berdasarkan performa yang menurun 

dan permintaan klien atau permintaan supervisi. Peningkatan ini 

bertujuan untuk mencapai goals setting yang telah ditentukan sejak awal. 

Maka itu, konten yang dibuat harus meningkat secara berkala agar 

kualitasnya juga meningkat sehingga content marketing dapat bekerja 

dengan efektif. 

3.3.2 Tugas tambahan 

Tugas tambahan yang diberikan diluar tugas utama sebagai content 

specialist adalah mencari Key Opinion Leader atau KOL. KOL adalah 

orang yang dipercaya sebagai kunci yang pendapatnya dipercaya oleh 

pengikutnya yang akhirnya mereka akan mempengaruhi audiens. Contoh 

dari KOL ini adalah influencer dan selebgram.  

 

3.4 Kendala yang Ditemukan 

 Selama tiga bulan melakukan praktik kerja magang, terdapat beberapa 

kendala yang ditemukan. Berikut kendala yang penulis alami. 

1) Miskomunikasi yang terjadi adalah saat pemberian tugas untuk membuat 

briefing sebelum ke bagian desain. Miskomunikasi yang terjadi 

dikarenakan brief yang tidak detail yang diberikan oleh atasan sehingga 

informasi yang didapat cukup minim sehingga seringkali mengulang 

pembuatan briefing.  

2) Flow kerja atau proses kerja yang seharusnya berjalan sesuai prosedur 

tetapi tidak berjalan dengan baik. Alur yang seharusnya mengarah dari 

Head Marketing, Senior Marketing, Intern, lalu desain. Namun terkadang 

alur kerja bisa langsung dari Head Marketing ke desain yang 

menyebabkan banyak miskomunikasi lainnya. 
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3.5 Solusi atas Kendala yang Ditemukan 

 Solusi atas kendala yang ditemukan selama menjalani praktik kerja 

magang adalah sebagai berikut.  

1) Evaluasi mingguan diadakan setiap hari jumat agar mengurangi terjadinya 

miskomunikasi. Kendala yang dialami setiap minggunya harus diatasi 

dengan evaluasi agar tidak berkelanjutan. Tim mengoreksi dan meneliti 

kesalahan yang ada di tiap minggunya.  

2) Flow kerja yang berantakan ini memang harus ditata secara bertahap 

secara perlahan karena dari sebelumnya yang memang tidak teratur. 

Solusinya adalah dengan terus berkomunikasi dan tidak melupakan 

prosedur untuk membuat konten kepada masing-masing anggota dari tim 

produksi maupun marketing. Selain itu, pembimbing lapangan juga sangat 

terbuka untuk dapat menyampaikan kritik, keluhan dan saran.  

Penulis harus lebih aktif untuk memberikan pendapat dan mencari 

wawasan yang luas dalam melakukan pekerjaan sehingga pekerjaan yang 

diberikan bisa tercapai dengan baik.


