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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

3.1  Kedudukan dan Koordinasi 

Kerja magang dilaksanakan hampir 3 (tiga) bulan lamanya di Departemen 

Corporate Communication PT Frisian Flag Indonesia. Departemen Corporate 

Communication memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menjalin dan membina 

hubungan baik dengan pihak internal dan eksternal melalui berbagai aktivitas 

Public Relations, maka kedudukan internal communication berada dibawah 

tanggung jawab Departemen Corporate Communication. 

Departemen ini berfungsi strategis dimana dapat berhubungan langsung 

dengan Managing Director, sebagai pimpinan puncak perusahaan dan Board of 

Director (BOD). Departemen ini juga merupakan salah satu departemen yang 

berdiri sendiri di PT Frisian Flag Indonesia, tetapi merupakan bagian dari 

supporting departement yang bertugas mendukung jalannya core business 

perusahaan, seperti Operation, Trade Marketing, dan Consumer Marketing. 

Kedudukan penulis dalam kerja magang di Departemen Corporate 

Communication PT Frisian Flag Indonesia berada dibawah bimbingan Viyanthi 

Silvana, selaku Internal Communication & Publication. Tugas dan tanggung 

jawab utama dalam kerja magang adalah membantu dalam mengelola media 

internal yang dimiliki oleh PT Frisian Flag Indonesia, seperti televisi dan social 

media monitoring. Dalam melaksanakan tugas harian, penulis dibantu oleh pihak 

dari agency PT Dua Media, yang berperan dalam aktivitas mengelola media 

internal PT Frisian Flag Indonesia. 

Selain itu, selama melaksanakan kerja magang di Departemen Corporate 

Communication PT Frisian Flag Indonesia, penulis diberi tugas oleh pembimbing 

lapangan untuk untuk menyusun daftar pertanyaan dan menyebarkan survey 

mengenai website PT Frisian Flag Indonesia. Berbagai jenis pekerjaan baik yang 

berhubungan dengan Public Relations dalam mengelola media internal maupun 

administrasi seperti membantu membungkus Flagazine dan hadiah “Frisian Flag 

Photo Story”, yang merupakan tanggung jawab dari Departemen Corporate 
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Communication juga dilaksanakan. Selama pelaksanaan kerja magang tersebut, 

banyak pembelajaran yang didapatkan, terutama dalam mengelola media internal 

yang dikelola oleh Departemen Corporate Communication PT Frisian Flag 

Indonesia. 

 

3.2  Tugas yang Dilakukan 

Aktivitas sehari-hari yang dilakukan selama melaksanakan kerja magang di 

Departemen Corporate Communication PT Frisian Flag Indonesia adalah 

melakukan social media monitoring yang kemudian dilaporkan kepada 

pembimbing lapangan setiap harinya. Social media monitoring dilaksanakan 

untuk memantau komentar-komentar dari followers yang tidak atau belum sempat 

terjawab oleh admin. 

Selain itu, tugas lain yang diberikan oleh pembimbing lapangan adalah 

menyusun daftar pertanyaan dan menyebarkan survey mengenai website PT 

Frisian Flag Indonesia. Hasil survey tersebut kemudian akan dipergunakan 

sebagai referensi Departemen Corporate Communication untuk merekonstruksi 

desain dan konten website mereka di tahun mendatang. 

Penulis berkoordinasi dengan pihak agency PT Dua Media dalam 

menjalankan aktivitas mengelola media internal PT Frisian Flag Indonesia, yaitu 

televisi yang terhubung dengan televisi di lobby PT Frisian Flag Indonesia, 

sehingga dapat ditonton baik oleh publik internal maupun eksternal yang sedang 

berada di lobby PT Frisian Flag Indonesia. Pengaturan channel acara televisi dan 

running text yang berisi tentang pengumuman-pengumuman penting mengenai 

perusahaan dalam televisi internal PT Frisian Flag Indonesia ini diatur dari lantai 

tiga, tempat Departemen Corporate Communication PT Frisian Flag Indonesia 

bekerja. 

Untuk menyalakan dan mematikan televisi dan komputer yang berisi aplikasi 

untuk pengaturan running text dalam televisi internal tersebut, penulis bertugas 

bergiliran dengan pihak agency PT Dua Media. Selain mengatur konten running 

text, tugas lain yang dilaksanakan adalah membuat desain dan video yang berisi 

tentang foto-foto kegiatan PT Frisian Flag Indonesia yang ditampilkan dalam 

televisi internal. 
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Aktivitas media monitoring dilaksanakan oleh pihak agency CV 

Saranamedia. Tugas penulis hanya membaca laporan media monitoring yang 

dikirimkan oleh CV Saranamedia dan kemudian membuat laporan kepada 

pembimbing lapangan apabila terdapat berita dengan tone negatif yang berkaitan 

dengan perusahaan maupun produk PT Frisian Flag Indonesia. 

Berikut ini tabel timeline aktivitas penulis selama melaksanakan kerja 

magang di Departemen Corporate Communication PT Frisian Flag Indonesia: 

Pengelolaan media internal..., Hendrayani Kristianty, FIKOM UMN, 2013
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Tabel 3.1 Timeline Mahasiswa 

No Pekerjaan 
Juli Agustus September Oktober 

II III IV I II III IV V I II III IV I 

1 

PT Frisian Flag Indonesia              

a. Mempelajari FFI              

b. Penjelasan  job description              

2 Departemen Corporate Communication              

M
o
n

it
o
ri

n
g

 

a. Monitoring website dan sosmed FFI              

b. Membuat laporan monitoring sosmed FFI              

c. Membuat comfile laporan monitoring sosmed FFI              

d. Membaca laporan media monitoring FFI              

e. Membuat laporan berita negatif tentang susu FF              

R
e
k

o
n

st
r
u

k
si

 W
e
b
si

te
 

F
r
is

ia
n

 F
la

g
 I

n
d

o
n

e
si

a
 a. Membuat analisis plan rekonstruksi website FFI 

(ppt) 
             

b. Membuat pertanyaan survey rekonstruksi website 

FFI 
             

c. Menyebarkan survey rekonstruksi website FFI              

d. Membuat laporan hasil survey rekonstruksi website 

FFI 
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e. Presentasi hasil survey rekonstruksi website FFI              

f. Membuat laporan rekonstruksi website FFI              
M

e
n

g
e
lo

la
 

T
e
le

v
is

i 
In

te
r
n

a
l 

P
T

 F
r
is

ia
n

 F
la

g
 

In
d

o
n

e
si

a
 

a. Mempelajari cara mengoperasikan internal televisi 

FFI 
             

b. Membuat desain dan video foto berita              

c. Monitoring internal televisi FFI              

d. Mengelola konten televisi internal FFI              

L
a
in

-l
a
in

 

a. Edit typo majalah internal Flagazine Edisi 17              

b. Mencari edisi lengkap Flagazine dan Bewara 

Lembang & Pangalengan 
             

c. Membantu membungkus Flagazine dan hadiah bagi 

pemenang “Frisian Flag Photo Story” 
             

d. Membantu divisi IT untuk input konten Friso ke I-

Pad 
             

e. Berpartisipasi dalam acara Launching Internal 

Friso 
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3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

3.3.1 Proses Pelaksanaan 

3.3.1.1 Monitoring 

1. Media Monitoring 

Media monitoring adalah proses pengumpulan berita 

yang terkait dengan isu yang terkait dengan perusahaan, 

baik itu mengenai isu yang dihadapi perusahaan, isu 

mengenai core business dan produk, isu mengenai 

kompetitor, dan lain-lain. Media monitoring meliputi media 

cetak dan online. Aktivitas media monitoring Departemen 

Corporate Communication PT Frisian Flag Indonesia ini 

dibantu oleh pihak agency, CV Saranamedia. 

Setiap harinya, CV Saranamedia mengirimkan laporan 

media monitoring melalui e-mail ke Departemen Corporate 

Communication, khusus hari Senin laporan media 

monitoring berisi tentang laporan media monitoring hari 

Sabtu-Senin. Selama melaksanakan kerja magang, penulis 

juga dikirimkan e-mail laporan media monitoring dan 

membaca laporan tersebut. 

 

Gambar 3.1 Contoh Media Monitoring Report 

Berita tentang PT Frisian Flag Indonesia 
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Gambar 3.2 Contoh Media Monitoring Report 

Berita tentang Kompetitor 

 

Dalam media monitoring penting diperhatikan tone dari 

pemberitaan tersebut, yaitu positif, netral, dan negatif. 

Tugas penulis adalah melaporkan setiap berita yang 

berkaitan langsung dengan Frisian Flag Indonesia dan 

dengan tone negatif kepada pembimbing lapangan. 

 

Gambar 3.3 Contoh Laporan Berita dengan Tone Negatif 

  

2. Social Media Monitoring 

Menurut Financial Times, social media monitoring is 

the active monitoring of social media channels for 

information about a company or organisation 
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(http://lexicon.ft.com/Term?term=social-media-

monitoring). Frisian Flag Indonesia memiliki lima buah 

akun social media yang aktif, yaitu tiga buah akun facebook 

dan dua buah akun twitter. Akun facebook tersebut adalah 

Frisian Flag dan fan fage Frisian Flag Indonesia, Ibu & 

Balita, serta Susu Cair Frisian Flag. Sedangkan akun twitter 

terdiri dari @susu_bendera dan @ibudanbalita. 

Setiap kegiatan Frisian Flag Indonesia di social media 

dikelola oleh Departemen Marketing, sebelumnya dikelola 

oleh Departemen Corporate Communication. Oleh karena 

itu, Departemen Corporate Communication hanya 

melakukan monitoring tentang konten yang akan di-posting 

pada social media maupun beberapa komentar dari 

followers yang tidak atau belum sempat terjawab oleh 

admin. 

Dalam kegiatan ini, penulis berperan untuk melakukan 

social media monitoring dengan membuat laporan berisi 

tentang capture screen dari komentar-komentar followers 

yang tidak atau belum sempat terjawab oleh admin maupun 

komentar-komentar negatif dari followers yang dapat 

menciptakan isu negatif tentang perusahaan maupun produk 

dari Frisian Flag Indonesia. Laporan tersebut dibuat setiap 

harinya selama jam kerja dan dikirim melalui e-mail kepada 

pembimbing lapangan sebagai referensi untuk memberitahu 

admin social media tentang komentar yang tidak atau belum 

sempat terjawab tersebut. 

 

 

 

 

 

 

Pengelolaan media internal..., Hendrayani Kristianty, FIKOM UMN, 2013

http://lexicon.ft.com/Term?term=social-media-monitoring
http://lexicon.ft.com/Term?term=social-media-monitoring


46 
 

Gambar 3.4 Contoh Social Media Monitoring (Facebook) 

 

 

Gambar 3.5 Contoh Social Media Monitoring (Twitter) 

 

 

3.3.1.2 Rekonstruksi Website Frisian Flag Indonesia 

1. Survey Rekonstruksi Website Frisian Flag Indonesia 

Website merupakan salah satu tools bagi Public 

Relations untuk mengomunikasikan informasi tentang 

perusahaan kepada stakeholders. Agar stakeholders tertarik 

untuk mengunjungi website, maka diperlukan desain dan 

konten komunikasi yang up to date serta menarik. 

Departemen Corporate Communication Frisian Flag 

Indonesia, khususnya Internal Communication & 

Publication dibantu oleh PT Dua Media, berperan penting 

dalam mengelola website Frisian Flag Indonesia. 
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Situs website memiliki dua jenis halaman, yaitu home 

page dan destination page. Home page adalah halaman 

utama yang merupakan pintu masuk bagi pengunjung dan 

juga halaman yang pertama kali pengunjung lihat ketika 

mereka terhubung ke website. Untuk itu, orientasi pesan 

yang disampaikan dalam home page secara alami harus 

memimpin pengunjung menuju informasi yang lebih detail, 

biasanya memiliki bentuk a high-level form of table of 

contents, typically the navigation buttons, and summarizes 

for visitors, often in bullet form, what they can expect to 

find on the site. Sedangkan destination page merupakan 

halaman sekunder atau tersier berisi tentang informasi yang 

pengunjung ingin dapatkan (Newsom and Haynes, 2008 : 

283). 

 

Gambar 3.6 Tampilan Home Page Website 

PT Frisian Flag Indonesia 
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Menyadari desain dan konten komunikasi dalam website 

Frisian Flag Indonesia masih jauh dari yang diharapkan, 

Departemen Corporate Communication memiliki rencana 

untuk dapat memperbaiki website mereka. Tahap utama 

dalam setiap perencanaan kegiatan Public Relations adalah 

research. Research is the systematic collection and 

interpretation of information to increase understanding 

(Seitel, 2007 : 149). 

Metode yang digunakan dalam perencanaan 

rekonstruksi website Frisian Flag Indonesia adalah metode 

survey. Surveys are designed to reveal attitudes and 

opinions – what people think about certain subjects (Seitel, 

2007 : 153). Survey dibagi menjadi dua tipe, yaitu (Seitel, 

2007 : 153): 

1. Descriptive surveys offer a snapshot of a current 

situation or condition. 

2. Explanatory surveys are concerned with cause and 

effect. 

Tipe survey yang digunakan dalam perencanaan 

rekonstruksi website Frisian Flag Indonesia ini adalah 

descriptive survey. 

Penulis ditugaskan oleh pembimbing lapangan untuk 

membuat kuesioner atau daftar pertanyaan yang disebarkan 

kepada 50 orang koresponden melalui e-mail. Setelah 

semua kuesioner diisi lengkap dan dikirim kembali oleh 

koresponden melalui e-mail, tugas selanjutnya adalah 

membuat laporan hasil survey tersebut dan membuat 

laporan rekonstruksi website Frisian Flag Indonesia. 

Laporan tersebut kemudian diserahkan kepada pembimbing 

lapangan sebagai referensi untuk melaksanakan 

perencanaan rekonstruksi website Frisian Flag Indonesia di 

tahun mendatang. 
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3.3.1.3 Mengelola Televisi Internal PT Frisian Flag Indonesia 

1. Desain dan Video Foto Berita 

Design is the act of bringing order to whatever 

surrounds us (Bivins, 2008 : 86). Dalam membuat desain 

dan video foto berita, data berupa foto beserta 

keterangannya diperoleh dari pihak agency PT Dua Media. 

Video foto berita ini merupakan wujud dari foto berita yang 

ditampilkan dalam website PT Frisian Flag Indonesia. 

Selama proses pembuatan, penulis juga dibimbing oleh 

pihak agency PT Dua Media dalam menggunakan aplikasi 

untuk membuat video. Dalam proses pembuatan desain dan 

video foto berita digunakan aplikasi Adobe Photoshop 

untuk membuat desain dan aplikasi Adobe Premiere dalam 

membuat video. 

Setiap video yang dibuat berdurasi hampir dua menit 

dan berisi dua hingga tiga foto berita tentang kegiatan 

eksternal maupun internal yang telah dilaksanakan oleh PT 

Frisian Flag Indonesia. Alunan musik instrumen juga 

ditambahkan untuk mengiringi slide show foto berita 

tersebut agar lebih menarik untuk ditampilkan di televisi 

internal PT Frisian Flag Indonesia sehingga dapat dilihat 

oleh karyawan bahkan publik eksternal 

 

Gambar 3.7 Contoh Video Foto Berita 
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2. Mengelola Konten Televisi Internal PT Frisian Flag 

Indonesia 

Televisi internal PT Frisian Flag Indonesia merupakan 

salah satu media internal yang digunakan Departemen 

Corporate Communication untuk berkomunikasi dengan 

publik internal mereka. Setiap pengumuman penting yang 

berkaitan dengan perusahaan ditampilkan dalam bentuk 

running text di sisi sebelah kanan dan bawah televisi. 

Konten running text harus dibuat dengan singkat, padat, dan 

jelas dikarenakan keterbatasn space untuk running text 

tersebut. 

Selama melaksanakan kerja magang di Departemen 

Corporate Communication PT Frisian Flag Indonesia, 

penulis bertugas dalam mengelola televisi internal, salah 

satunya adalah membuat konten running text yang akan 

ditampilkan tersebut. Beberapa konten yang dibuat dan di-

posting adalah informasi jadwal imsyak dan kultum, 

promosi bulan Juli-Agustus, undangan upacara peringatan 

HUT RI ke-68, pengumuman pemenang Safety 

Performance, pengumuman pemenang GMP Performance, 

dan promosi bulan September. 

 

3.3.2 Kendala yang Ditemukan 

Berikut ini merupakan kendala-kendala yang ditemukan selama 

penulis melaksanakan kerja magang, yaitu: 

1. Tidak ada evaluasi mengenai efektivitas pengelolaan media internal 

yang digunakan oleh PT Frisian Flag Indonesia. 

2. Pengelolaan social media tidak ditangani oleh Departemen Corporate 

Communication, sehingga ketika ditemukan komentar negatif tidak 

dapat ditangani secara cepat. 

3. Secara teknis, penulis masih kurang memahami pelaksanaan Public 

Relations Research. 
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3.3.3 Solusi Atas Kendala 

Berikut ini merupakan solusi atas kendala yang ditemukan selama 

penulis melaksanakan kerja magang, yaitu: 

1. Membaca data lapangan berupa hasil survey tentang Flagazine, 

website, dan intranet. 

2. Bersikap proaktif kepada pembimbing lapangan maupun staff 

Departemen Corporate Communication PT Frisian Flag Indonesia 

agar dapat langsung menyampaikan kepada admin social media untuk 

menanggapi komentar negatif tersebut. 

3. Mencari pemahaman tentang Public Relations Research melalui 

internet dan berdiskusi dengan pembimbing lapangan. 
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