
 

BAB III 
 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA MAGANG 
 
 

3.1. Kedudukan dan Koordinasi 

Penulis dalam praktik kerja magang di PT Acom Digital Kreasi ditempatkan 

sebagai anggota intern dalam unit/divisi Social Media Specialist. 

Penulis langsung berkoordinasi dengan Managing Director Acom Digital 

Kreasi, yaitu Leonardo Pieky Rumintan. Dengan bimbingan dan pengawasan Tara 

selaku Head of Social Media Specialist dan rekan-rekan lainnya. 

Semua tugas yang dikerjakan oleh penulis selama di PT Acom Digital Kreasi 

berkaitan dengan social media yaitu memantau setiap brand yang penulis pegang, 

mengunggah setiap konten yang telah disiapkan diEP-plan, memeriksa semua 

konten dengan benar, dan konten yang di post dan sesuai dengan Ejaan Yang 

Disempurnakan (EYD) serta membahas semua konten di Instagram maupun direct 

message di Instagram. 

Di PT Acom Digital Kreasi penulis menjalankan social media berupa 

Instagram dan Facebook dengan pengawasan dan bimbingan. Persetujuan akhir 

untuk mempublikasikan konten dengan dibantu oleh Head Social Media Specialist 

untuk dicek kembali kebenarannya sebelum diunggah di Instagram dan Facebook. 

Koordinasi dilakukan setiap hari melalui grup Whatsapp yang dibagi menjadi 2 

bagian. Bagian pertama Group seluruh anggota PT Acom Digital Kreasi, dan yang 

kedua beranggotakan Social Media Specialist baik fulltime employee maupun intern 

dan di bawah pengawasan Pieky selaku Managing Director. Selama pandemi, cara 

kerja setiap anggota PT Acom Digital Kreasi sistem Work From Home (WFH) 

dengan melakukan koordinasi lewat Whatsapp dan seluruh tugas pekerjaan 

dikumpulkan melalui Google Drive, Google Slide dan Google sheet untuk update 

progress setiap harinya. 
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3.2. Tugas yang dilakukan 

Menjabat sebagai Intern Social Media Officer penulis menjalankan tugas- 

tugas yang berkaitan dengan digital marketing, rincian tugas yang telah penulis 

jalankan selama berada di PT Acom Digital Kreasi, di antaranya: 

1. Laporan Harian 

Setiap harinya di PT Acom Digital Kreasi diadakan laporan harian pada 

tanggal dan jam yang sudah di tentukan untuk mengetahui progress pekerjaan 

yang telah dilakukan dari setiap divisinya. Laporan harian yang dilakukan 

selama penulis berada di PT Acom Digital Kreasi. 

Tabel 3. 1 Jadwal Laporan Harian 
 

 
Sumber : Olahan Penulis, 2020 

 
2. Laporan Mingguan dan Bulanan 

Tabel 3. 2 Jadwal Laporan Mingguan dan bulanan 
 

Kegiatan 
 

BULAN 

Laporan Mingguan 
 

AGUSTUS 
 

SEPTE MBER 
 

OKTOBER 
 

NOVEMBER 
  

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
Pembuatan report Bulanan 

utnuk Konten Mylea, Ty 

dan Digicodeds serta 

revisian 

                

Membuat rekapan activity 

dan analisis konten 

Instagram 

                

Membuat Konten untuk 

DigiCodes dan Coma 
                

Membuat rekapan 

penerimaan Hadiah dari 

digital activity 
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Posting konten 

pemenang dari digital 

activity 

                

 

Sumber : Olahan Penulis, 2020 
 

3.3. Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 
 

3.3.1 Social Media Marketing 

Social media merupakan media berbasis website yang digunakan oleh semua 

orang yang memiliki akses internet. Menurut Danis (2011, p.1) penggunaan social 

media memungkinkan orang- orang untuk melakukan aktivitas dua arah baik dalam 

perkenalan antar individu serta kolaborasi dengan bentuk tulisan, visual, bahkan 

audiovisual. Social media yang memungkinkan setiap orang untuk melakukan 

komunikasi dua arah menjadi sangat efektif menurut Safko (2012, p.5). 

Penulis menggunakan social media Instagram dan Facebook untuk 

publikasi konten klien dalam menjalankan tugas di PT Acom Digital Kreasi. 

Publikasi yang dilakukan di Instagram dan Facebook membutuhkan persetujuan 

melalui Whatsapp untuk menaikan konten. Hal ini menjadi persyaratan agar konten 

yang telah dipublikasi di Instagram, Facebook dapat dipromosikan dan tidak salah. 

Gambar 3. 1 Whatsapp Pembimbing lapangan 
 
 

Sumber: Olahan Penulis, 2020 
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Menurut Kottler dan Keller (2012, p.568), social media merupakan salah satu 

cara konsumen untuk memperoleh berbagai informasi tentang perusahaan baik 

berupa teks, video, gambar dan audio. Berikut adalah langkah-langkah menyusun 

kampanye social media: 

1. Melakukan riset audiens 

Melakukan pencarian media yang tepat untuk target audience yang ingin 

dituju. 

Gambar 3. 2 Riset audiens 
 
 

 
 

 
 

Sumber : Olahan penulis, 2020 
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2. Membuat goals yang jelas 
 

Sebelum meluncurkan kampanye di social media, tentukan dulu tujuan 

pemasaran social media/goals social media marketing. 

Gambar 3. 3 Goals dari Mylea 
 
 
 

 
Sumber: Olahan Penulis, 2020 

 
 

3. Menggunakan matriks yang jelas 
 

Berikut adalah matriks yang sering digunakan untuk kampanye social media: 
 

a. Reach 

Reach merupakan jumlah unique user yang melihat unggahan di social 

media 

b. Engagement 

Engagement merupakan jumlah interaksi di konten social media 
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c. Hastag and keyword performance 

Merupakan performa konten social media pada hashtag dan keyword 

tertentu. 

Gambar 3. 4 Matriks 
 
 

 
 

Sumber : Olahan Penulis, 2020 
 
 

4. Riset kompetitor 

Riset kompetitor mempelajari bentuk kampanye social media kompetitor, 

keyword apa yang digunakan, hashtag apa yang digunakan, hingga konsep 

konten seperti apa yang akan diterapkan. 
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Gambar 3. 5 Riset kompetitor 
 
 

Sumber : Olahan Penulis,2020 
 
 

5. Membuat konten yang relevan dan menarik 
 

Untuk merilis konten social media juga memerlukan riset dan percobaan. 
 

Gambar 3. 6 Konten yang relevan 
 
 

 
Sumber : Olahan Penulis,2020 

 

6. Menentukan waktu unggahan yang tepat 

Menentukan waktu yang tepat untuk mengunggah konten dengan cara 

melakukan riset. 
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Gambar 3. 7 Menentukan waktu unggahan yang tepat 
 
 
 

 
Sumber : Olahan Penulis,2020 

 
7. Memanfaatkan iklan 

 
Timeline social media seperti Instagram dan Facebook menerapkan sistem 

acak, bukan berdasarkan waktu unggahan. Hal ini bisa menyebabkan konten 

social media terlewat. Hal ini dapat diatasi dengan menggunakan layanan 

iklan. Akan tetapi untuk bagian ini penulis tidak melakukan pekerjaannya 

karena berkaitan dengan keuangan sehingga penulis belum diberikan 

tanggung jawab akan hal ini, tetapi pihak agency telah melakukan advertising 

melalui platform social media Instagram dan Facebook. 

8. Evaluasi performa 
 

Langkah terakhir yang tidak kalah penting adalah evaluasi performa. Tanpa 

evaluasi, tidak bisa mengetahui apa yang perlu di pertahankan, apa yang 

perlu ditiadakan, dan apa yang perlu ditingkatkan. 
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Gambar 3. 8 Evaluasi Peforma 
 
 

 
Sumber: Olahan penulis, 2020 

 
Di setiap pembuatan evaluasi terhadap konten yang telah diunggah pastilah 

memiliki analisis untuk konten kedepannya maka dari itu tugas penulis selama 

menjalankan praktek kerja magang di PT Acom Digital Kreasi adalah analisis 

konten untuk dipublikasikan di social media klien. Menurut Lorrie (2011, p.53) 

konten dikatakan sebagai raja karena mempunyai andil memberikan informasi, 

mendidik, menghubungkan, serta meningkatkan kredibilitas. Hal ini menunjukkan 

bahwa melalui konten yang ada di social media membantu produk/jasa untuk 

membangun hubungan dan interaksi dengan target konsumen. 
 

Gambar 3. 9 Contoh Analisis konten 
 
 

Sumber: Olahan Penulis, 2020 
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Dalam memperkenalkan produk kepada khalayak, penulis menggunakan 

social media Instagram untuk mengunggah semua promosi untuk produk tidak 

terlibat dalam melakukan riset audience, membuat goals, riset kompetitor dan 

iklan.penulis hanya terlibat dalam penentuan/rekomendasi konten dan evaluasi. 

Penulis memberikan masukan konten untuk bulan depannya. Konten tersebut 

penulis rekomendasikan dengan menggunakan report bulanan. Selain report 

bulanan, penulis juga menyortir kata-kata untuk caption di Instagram dan 

Facebook. 

Gambar 3. 10 Contoh Akun Klien yang di kelola penulis 
 
 

Sumber: Olahan Penulis, 2020 

Dalam unggahan di Instagram, penulis mengunggah sebanyak 3 kali dalam 

satu minggu yang mencakup perkenalan produk, informasi produk maupun cara 

pemesanan produk. 
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Gambar 3. 11 konten mingguan 
 

Sumber: Olahan Penulis, 2020 
 

Di PT Acom Digital Kreasi setiap minggunya pada hari Senin diadakan 

meeting atau pembahasan suatu konten. Biasanya rapat dimulai dari 

mempresentasikan kemajuan bulan sebelumnya. Untuk jangka panjang dan melihat 

grafik kualitas tim perusahaan. Selain grafik berkembang dari bulan bulan 

sebelumnya perusahaan mempresentasikan untuk target bulan depan dan penjelasan 

tugas-tugas setiap minggunya. Berikut contoh presentasi rapat setiap minggunya 

yang harus dicapai atau dilaksanakan: 

Gambar 3. 12 Weekly Meeting 

Sumber: Olahan Penulis, 2020 
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3.3. Kendala dalam Proses Kerja Magang 

Semasa melakukan praktik kerja magang di PT Acom Digital Kreasi, penulis 

mengalami beberapa kendala yaitu sebagai berikut: 

1. Pekerjaan yang dilakukan untuk beberapa klien terkadang melebihi target 

batas waktu penyelesaian dikarenakan klien yang slow respond. 

2. PT Acom Digital Kreasi memiliki banyak klien sehingga, 1 orang social media 

officer memegang lebih dari 2- 3 brand, hal ini menyebabkan penanganan klien yang 

kurang terkontrol. 

 
3.4. Solusi dari Kendala yang ditemukan 

Berangkat dari kendala yang penulis alami, tindakan dan harapan penulis 

untuk menyelesaikan kendala tersebut yaitu sebagai berikut: 

1. Penulis segera mengerjakan hasil feedback yang diberikan klien tepat di hari 

yang sama agar tidak terlalu mengganggu jadwal yang telah ditetapkan oleh 

PT Acom Digital Kreasi. 

2. Penulis berharap agar PT Acom Digital Kreasi menambah full time/Internship di 

divisi Social media Officer agar penanganan klien lebih maksimal 


