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BAB III  

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

Pada praktek kerja magang yang dilakukan penulis di PT Infochel 

Teknologi Nusantara penulis ditempatkan pada divisi marketing communication. 

Selama periode kerja magang penulis dibimbing oleh dua pembimbing lapangan 

yaitu oleh Bapak Widdy Chandra selaku General Manager dan Ibu Fierda Lia 

selaku  Staff Marketing Communication. Selain itu penulis juga dibimbing dan 

dikoordinasi oleh Ibu Vonny F selaku Managing Director yang juga membawahi 

langsung Marketing communication sehingga bisa dikatakan bahwa penulis 

berada dibawah koordinasi 3 orang sekaligus. Managing Director, memberikan 

bimbingan mengenai strategi-strategi marketing yang sesuai dengan tujuan 

perusahaan dan memberikan pemahaman tentang event marketing yang dapat 

menarik target audience perusahaan. 

 

General manager di sini membimbing penulis untuk lebih mengenal sistem di 

lapangan dan belajar cara berinteraksi, berkomunikasi dan menjaga hubungan 

dengan partner dan komunitas video maker serta hal-hal teknis saat terkait event 

marketing yang akan diselenggarakan perusahaan. Sedangkan Staff Marketing 

Communication mendampingi untuk membantu penulis saat dilapangan seperti 

bertemu langsung komunitas video maker atau partner , menjalin kerjasama dan  

memberikan  arahan tentang pembuatan  konten marketing untuk media sosial.  

 

Adanya bentuk  koordinasi tersebut maka penulis memiliki tanggung jawab 

kepada dua pihak yakni Managing Director (Ibu Vonny F ) dan General Manager 

(Bapak Widdy Chandra), hasil laporan tanggung jawab atas pekerjaan yang 

dikerjakan penulis selama periode praktek kerja magang di PT Infochel Teknologi 

Nusantara nantinya akan disampaikan kepada Bapak Paulus Ganesha A selaku 

Chief Excecutive Officer oleh Managing Director. 
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3.2 Tugas yang Dilakukan  

Tugas-tugas yang dikerjakan oleh penulis selama periode praktek kerja 

magang berlangsung kurang lebih 17 minggu (empat bulan) , sebagai berikut: 

 

Tabel 3.1 Tabel Jenis Pekerjaan dalam  praktek kerja magang 

No 
Jenis 

Pekerjaan 
Tujuan 

Koordinasi 

Atasan 
Frekuensi/Periode 

Product Knowledge 

1 Interview Agar penulis lebih 

mengenal 

perusahaan 

produk-produk  

prerusahaan serta 

peran penulis 

sebagai divisi 

marketing 

communication 

dalam membantu 

perusahaan. 

 

General 

Manager 

(Bapak Widdy 

Chandra) dan 

Managing 

Director (Ibu 

Vonny F) 

Staff Marketing 

Communication 

(Ibu Fierda Lia) 

Lebih dari satu 

kali, selama 

praktek kerja 

magang.  

(minggu ke 1 dan 2 

periode magang) 

 

 

 

2 Membuat 

daftar 

pertanyaan 

interview 

pemenang 

MaxyArt  

Penulis 

berkesempatan 

membuat daftar 

pertanyaan 

interview para 

pemenang kontes 

video MaxyArt. 

Penulis belajar 

wording kata-kata 

yang mudah 

dipahami.   

General 

Manager 

(Bapak Widdy 

Chandra) 

Staff Marketing 

Communication 

(Ibu Fierda Lia) 

Berlangsung 

selama satu hari 

kerja magang 

penulis  

(minggu ke 4 

periode magang) 

3 Make Strategy Agar penulis lebih 

memahami 

strategi marketing 

yang dibuat 

perusahaan sesuai 

dengan produk 

perusahaan.  

General 

Manager 

(Bapak Widdy 

Chandra) 

Berlangsung 

selama satu hari 

kerja magang 

penulis  

(minggu ke 1 

periode magang) 
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No 
Jenis 

Pekerjaan 
Tujuan 

Koordinasi 

Atasan 
Frekuensi/Periode 

4 Competitor 

Analysis  

Agar penulis 

mengetahui 

kompetitor 

perusahaan, 

kekurangan dan 

kelebihan dari 

produk 

Kompetitor. 

Sehingga 

perusahaan dapat 

instropeksi dan 

mengembangakan 

kembali produk 

untuk dapat 

bersaing. 

General 

Manager 

(Bapak Widdy 

Chandra) 

Berlangsung 

selama satu hari 

kerja magang 

penulis. 

(minggu ke 2 

periode magang) 

Event Marketing 

5 Trade Show 

and other 

Participation 

Events 

Agar bisa menarik 

target 

Audience(video 

maker) dan 

menjalin 

hubungan yang 

lebih baik lagi. 

Managing 

Director (Ibu 

Vonny F) 

Berlangsung 

selama satu hari, 

dalam event 

steadycam walk 

DCI di Taman 

Krida, Senayan 

(minggu ke 12 

periode magang) 

dan satu hari dalam 

event kopdar 

bersama FMD 

(minggu ke 16 

periode magang) 

 

Administration: 

6 Membuat daily 

report atas 

setiap tugas 

penulis yang 

berkaitan 

dengan event 

dan meet up 

dengan target 

audience. 

Mengetahui 

komunitas video 

maker apa saja 

yang ada disekitar 

JABODETABEK 

untuk diajak 

menjadi member 

produk 

perusahaan 

(MaxyArt) dan 

mengetahui 

tanggapan partner 

General 

Manager 

(Bapak Widdy 

Chandra) dan 

Managing 

Director (Ibu 

Vonny F) 

Lebih dari satu 

kali, selama 

praktek kerja 

magang. 

(minggu ke 2, 3, 4, 

6, 9, dan 17 

periode magang) 
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No 
Jenis 

Pekerjaan 
Tujuan 

Koordinasi 

Atasan 
Frekuensi/Periode 

tentang produk 

perusahaan. 

7 Documentation Untuk 

memberikan bukti 

laporan kepada 

atasan penulis 

mengenai kondisi 

event dan meet up 

yang penulis ikuti. 

Manager 

(Bapak Widdy 

Chandra) dan 

Managing 

Director (Ibu 

Vonny F) 

Lebih dari satu 

kali, selama 

praktek kerja 

magang. 

(minggu ke 8, 12, 

dan 14 dan 16) 

 

8 Database Mengisi form data 

pribadi yang akan 

diisi anggota 

komunitas yang 

hadir pada event 

atau meet up. 

Nantinya 

database  tersebut 

akan dilaporkan 

pada daily report 

dan diberikan 

langsung kepada 

atasan penulis 

satu hari setelah 

berlangsungnya 

event atau meet 

up. 

 

Penulis juga 

memiliki database 

pembicara yang 

nantinya akan 

menjadi  

narasumber di 

event perusahaan. 

Manager 

(Bapak Widdy 

Chandra) dan 

Managing 

Director (Ibu 

Vonny F) 

Lebih dari satu 

kali, selama 

praktek kerja 

magang. 

(minggu ke 8 dan 

16 periode 

magang) 

Marketing Tools: 

9 Designing  Mengetahui 

konten atau kata-

kata yang menarik 

dalam poster, 

brosur dan 

storyboard (video) 

agar dapat 

menarik perhatian 

General 

Manager 

(Bapak Widdy 

Chandra) dan 

Managing 

Director (Ibu 

Vonny F) 

Berlangsung tiga 

hari selama praktek 

kerja magang. 

(minggu ke 1 

periode magang) 
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No 
Jenis 

Pekerjaan 
Tujuan 

Koordinasi 

Atasan 
Frekuensi/Periode 

audience.  

10 Dubbing 

Promotional 

Video MaxyArt  

Penulis 

mengetahui 

teknik-teknik 

menjadi  dubber 

video promosi 

yang menarik. 

Managing 

Director (Ibu 

Vonny F) 

Berlangsung 

selama satu hari 

kerja magang 

penulis. 

(minggu ke 13 

periode magang) 

11 Social Media Sarana media 

digital yang 

digunakan oleh 

perusahaan, untuk 

aktif dalam 

memberikan info-

info seputar 

perusahaan 

maupun bisnis. 

Managing 

Director (Ibu 

Vonny F) 

Lebih dari satu 

kali, selama 

praktek kerja 

magang. 

(minggu ke 4, 5, 

10, 11, 13, 15, dan 

16 periode 

magang) 

Build Relationship with Partner and Audience (Video Maker): 

12 Make Proposal Membuat 

proposal untuk 

peliputan event, 

yang nantinya 

akan dikirim 

kepada media 

partner. Penulis 

memahami cara 

penulisan 

proposal untuk 

media. 

Managing 

Director (Ibu 

Vonny F), 

General 

Manager 

(Bapak Widdy 

Chandra) dan  

Staff Marketing 

Communication 

(Ibu Fierda Lia) 

Berlangsung tiga 

hari pada bulan 

Agustus sebelum 

penyelenggaraan 

event. 

(minggu ke 8 

periode magang) 

13 Contact video 

maker  

Penulis mencari 

komunitas video 

maker dan 

menghubungi 

untuk mengajak 

kerjasama atau 

ikut bergabung 

menjadi member 

MaxyArt 

Managing 

Director (Ibu 

Vonny F), 

General 

Manager 

(Bapak Widdy 

Chandra) 

Lebih dari satu 

kali, selama 

praktek kerja 

magang. 

(minggu ke 5, 6, 7, 

12, 13, 14, dan 17 ) 

Implementasi community marketing..., R. Fatia Aisyahnanda Taufik, FB UMN, 2015



30 
 
 

No 
Jenis 

Pekerjaan 
Tujuan 

Koordinasi 

Atasan 
Frekuensi/Periode 

14 Make slide 

presentation 

MaxyArt 

Membuat 

presentasi untuk 

investor. Penulis 

belajar membuat 

presentasi singkat 

dan menarik.  

Chief 

Excecutive 

Officer (Bapak 

Paulus G) 

Berlangsung dua 

hari selama periode 

magang penulis. 

(minggu ke 10 dan 

12 periode 

magang) 

15 Video maker 

Interview 

Melatih 

keberanian penlis 

untuk 

mewawancarai 

pemenang kontes 

video MaxyArt 

Managing 

Director (Ibu 

Vonny F), 

General 

Manager 

(Bapak Widdy 

Chandra) 

Berlangsung 

selama satu hari 

kerja magang 

penulis  

(minggu ke 4 dan 

ke 5 periode 

magang) 

16 Mencari dan 

menghubungi 

Narasumber 

Menjalin 

komunikasi 

dengan 

narasumber untuk 

menjadi 

pembicara 

(pengisi seminar) 

dalam event 

MaxyArt 

General 

Manager 

(Bapak Widdy 

Chandra) dan  

Staff Marketing 

Communication 

(Ibu Fierda Lia) 

Berlangsung lebih 

dari satu hari, 

selama praktek 

kerja magang 

(minggu ke 3 

periode magang) 

17 Mencari dan 

menghubungi 

media 

Mencari kontak 

media dan 

menghubungi 

untuk peliputan 

event. Penulis 

belajar berbicara 

secara langsung 

via telepon untuk 

menjalin 

kerjasama 

General 

Manager 

(Bapak Widdy 

Chandra) 

Staff Marketing 

Communication 

(Ibu Fierda Lia) 

Berlangsung lebih 

dari satu hari, 

selama praktek 

kerja magang 

(minggu ke 5, 7, 

dan 10) 

18 Presentation 

and meeting 

Presentasi dan 

pertemuan yang 

diadakan dengan 

komunitas 

maupun partner 

untuk 

memperkenalkan 

produk 

perusahaan dan 

menjalin 

kerjasama. 

Membicarakan 

Managing 

Director (Ibu 

Vonny F), 

General 

Manager 

(Bapak Widdy 

Chandra) dan  

Staff Marketing 

Communication 

(Ibu Fierda Lia) 

1 kali meeting 

dengan 

indovidgram, 1 

kali meeting 

dengan pemenang 

lomba MaxyArt, 1 

kali meeting 

dengan Rabu Senja 

Films, 1 kali Event 

Steadycam walk 

DCI, 1 kali 

meeting dengan 

Implementasi community marketing..., R. Fatia Aisyahnanda Taufik, FB UMN, 2015



31 
 
 

No 
Jenis 

Pekerjaan 
Tujuan 

Koordinasi 

Atasan 
Frekuensi/Periode 

mengenai event 

dan konsep dari 

produk 

perusahaan. 

Bapak Loka 

(pemilik 

Production House), 

1 kali meeting 

dengan Bapak 

Michael (pemilik 

shooting studio), 1 

kali kopdar dengan 

komunitas Film 

Maker Depok 

(FMD).  

(minggu ke 8, 12, 

14, 15 dan 16 

periode magang) 

 

 

3.3 Uraian Kerja Magang  

3.3.1  Proses Pelaksanaan 

Pada proses pelaksaan kerja magang penulis memiliki andil yang 

cukup besar  dalam strategi marketing untuk produk baru PT Infochel 

Teknologi Nusantara berupa website (MaxyArt) karena MaxyArt ini 

diproduksi awal tahun 2014, PT Infochel Teknologi Nusantara 

membutuhkan divisi marketing yang fokus untuk memperkenalkan 

MaxyArt dan menarik target audience, peran penulis dalam divisi 

marketing adalah fokus kepada video maker dalam menjalin hubungan 

kerjasama, ikut partisipasi dalam event (participation event) video maker 

dan mempromosikan MaxyArt kepada video maker ikut bergabung 

menjadi member MaxyArt. Penulis hanya menguraikan pekerjaan yang 

dilakukan penulis selama masa magang terkait dengan MaxyArt dan video 

maker. Penulis turut membantu PT Infochel Teknologi Nusantara 

partisipasi dalam rencana penyelenggaraan event yang akan datang dan 

berpartisipasi dalam event (participation event) yang diselenggarakan oleh 

komunitas video maker, walaupun hanya dalam lingkup kecil diharapkan 

sedikit banyak penulis dapat membantu perusahaan agar bisa mendapatkan 

banyak audience yang bergabung sebagai member MaxyArt. Berikut 
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adalah uraian proses pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penulis 

selama periode magang: 

 Product Knowledge: 

1. Interview 

Pada interview ini penulis menanyakan hal-hal mengenai 

perusahaan dan diberikan penjelasan oleh Bapak Widdy Chandra 

mengenai sejarah perusahaan dan produk-produk apa yang dikerjakan oleh 

perusahaan. Penulis kemudian diberikan penjelasan tentang MaxyArt dan 

pekerjaan apa saja yang harus penulis lakukan terkait dengan MaxyArt. 

Bapak Paulus Ganesha menjelaskan kepada penulis tentang konsep detail 

MaxyArt dan event marketing yang akan dislenggarakan oleh PT Infochel 

Teknologi Nusantara. Selain itu Ibu Fierda memberikan penjelasan 

mengenai jenis-jenis marketing tools yang digunakan MaxyArt salah 

satunya yakni promosi MaxyArt untuk mengajak para video maker ikut 

lomba yang diadakan oleh MaxyArt dengan tema “Generasi Bebas 

Korupsi”, melalui poster, sebar brosur dan media sosial yang dimiliki 

MaxyArt. Penulis turut membantu mempromosikan MaxyArt melalui 

message di youtube, kirim e-mail dan message Facebook. Tidak hanya itu 

penulis juga diajarkan pengetahuan di bidang Information Teknology (IT) 

yakni coding HTML untuk memperbesar gambar pada tampilan blog dan 

sekilas mengenai pembuatan Website , oleh Bapak Rangga selaku staff  IT. 

2. Membuat pertanyaan Interview 

Penulis membuat daftar pertanyaan wawancara untuk tiga 

pemenang kontes video online MaxyArt “Generasi Bebas 

Korupsi”.Pertanyaan yang penulis buat terkait dengan teknik pembuatan 

video, peralatan untuk membuat video, perasaan video maker setelah 

memenangkan kontes video dan kesan pemenang terhadap MaxyArt. 

Daftar pertanyaan tersebut akan diperiksa kembali oleh Bapak Widdy dan 

diserahkan ke Bapak Paulus setelah Bapak Widdy dan Bapak Paulus  

setuju dengan daftar pertanyaan yang penulis buat, penulis melakukan 

wawancara via telepon. Hasil interview nantinya akan di tampilkan pada 

blog MaxyArt.  
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3. Make Strategy 

Penulis turut membantu menjalankan strategi yang dibuatuntuk 

memperkenalkan MaxyArt kepada target Audience. Penulis juga 

mengusulkan beberapa strategi pemasaran untuk membantu 

memperkenalkan MaxyArt dengan video maker. Memasang poster dan 

sebar brosur di Malang Animation School  dan Universitas-universitas 

yang memiliki fakultas Desain komunikasi Visual atau peminatan 

Broadcast atau Cinemathograph, mengadakan kopdar (kopi darat) dengan 

komunitas video maker di JABODETABEK atau ikut dalam event yang 

diselenggarakan oleh komunitas.  

4. Competitor Analysis 

Penulis mencari informasi-informasi mengenai Eyeka. Eyeka merupakan 

perusahaan platform besar para desainer grafis kreatif yang dari America 

Serikat. Eyeka telah dipercaya oleh brand-brand besar seperti Samsung, 

Toyota, Canon. Menganalisis bagaimana mendaftar jadi member, 

pemilihan kontes yang akan diikuti, hadiah yang didapatkan video maker 

berapa, siapa saja member Eyeka, bagaimana cara mengupload video dan 

menentukan pemenang. Dengan adanya hasil analisis ini maka MaxyArt 

dapat mengadopsi strategi yang Eyeka gunakan untuk membuat konsep 

dan fasilitas website MaxyArt (selama proses pengerjaan website 

MaxyArt). 

 

Event Marketing 

Event marketing yang dilakukan adalah ikut serta dalam suatu 

event yang diselenggarakan oleh komunitas video maker.Penulis mencari 

komunitas video maker di kawasan sekitar JABODETABEK untuk 

diundang dalam opening event MaxyArt dengan cara mencari komunitas 

melalui facebook group, personal message melalui facebook, dan kirim e-

e-mail. Karena adanya kendala internal berupa perubahan konsep event 

maka MaxyArt mengundur waktu pelaksanaan opening event MaxyArt. 

Selain itu, penulis diberikan tanggung jawab untuk mengajak komunitas 

menjadi bagian dari MaxyArt dengan menjadi member di website 
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MaxyArt. Penulis bertemu langsung dengan beberapa komunitas seperti 

rabu senja films, Indovidgram, DSLR Cinemathography Indonesia (DCI), 

dan Film Maker Depok (FMD), untuk memperkenalkan MaxyArt dan 

menjelaskan langsung konsep MaxyArt agar membuat anggota dari 

komunitas tertarik untuk ikut gabung menjadi member MaxyArt. Penulis 

dan tim dari MaxyArt ikut bergabung dalam event Steadycam walk  yang 

diselenggarakan oleh DCI pada tanggal 28 September 2014. Pada event 

steadycam walk MaxyArt meminta slot waktu kurang lebih 45 menit untuk 

mempromosikan MaxyArt. Sebuah penghormatan dan pengalaman 

berharga bagi penulis untuk mengajak anggota komunitas DCI dengan 

menjelaskan konsep MaxyArt, keuntungan yang didapat video maker jika 

menjadi member MaxyArt dan menjelaskan cara menjadi member 

MaxyArt. Pada akhir acara penulis dan tim MaxyArt memberikan goodie 

bagkepada peserta yang telah ikut berpartisipasi dalam acara steadycam 

walksebagai ucapan terima kasih kami karena telah diizinkan untuk 

berpartisipasi dalam event.  
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Adapun pengumuman yag dibuat oleh DCI di facebookuntuk acara 

steadycam walk: 

 

Gambar 3.1 Pengumuman event steadycam walk 

Sumber: Facebook group DCI 
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Dibawah ini merupakan gambar kebersamaan tim MaxyArt dengan panita 

Steadycam walk: 

 

Gambar 3.2 Foto tim MaxyArt dengan panitia steadycam walk 

Sumber : Pribadi, 2014 

 

Selain event di atas penulis dan tim MaxyArt juga ikut berpartisipasi 

dalam acara kopdar (kopi darat) sebuah acara pertemuan komunitas 

FMDyang diadakan untuk membahas projek film yang akan diproduksi 

oleh komunitas FMD pada tanggal 25 Oktober 2014  bertempat di Ranah 

Kopi, Depok. MaxyArt meminta waktu kurang lebih 45 menit untuk 

presentasi mengenai MaxyArt. Penulis dipercaya kembali untuk 

memperkenalkan MaxyArt kepada komunitas FMD. Acara lebih menarik 

dengan adanya pemutaran  promotional video MaxyArt. Penulis juga 

meminta data anggota komunitas yang hadir untuk dikirimkan form 

pendaftaran member melalui e-mail serta mendokumentasikan acara. 

Tidak lupa juga MaxyArt memberikan goodie bag kepada anggota 

komunitas yang hadir sebagai ucapan terima kasih dan sarana promosi. 
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FMD selalu membuat poster untuk setiap acara kopdar atau event yang 

diadakan, berikut ini poster acara kopdar yang diikuti oleh MaxyArt: 

 

Gambar 3.3 Poster kopdar FMD 

Sumber :Facebook group FMD 
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Berikut dokumentasi foto persiapan tim MaxyArt mulai presentasi dalam 

acara kopdar bersama dengan komunitas FMD:  

 

Gambar 3.4 Persiapan presentasi tim MaxyArt 

Sumber : Pribadi, 2014 

 

Adapun dokumentasi foto penulis saat memperkenalkan MaxyArt sebagai 

berikut: 

 

Gambar 3.5 Penulis saat presentasi 

Sumber :Facebook group FMD 
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Tempat yang nyaman dan para anggota yang tertarik dengan dunia video 

fokus mendengarkan presentasi dari Maxyart. Berikut dokumentasinya:  

 

Gambar 3.6 Suasana kopdar tim MaxyArt bersama komunitas FMD 

Sumber : Pribadi, 2014 

 

 

Administration 

1. Daily Report 

Setiap selesai mengerjakan tugas yang diberikan seperti partisipasi 

event atau bertemu dengan partner penulis membuat report berisikan data-

data komunitas yang hadir, apa saja hal-hal yang dibicarakan dengan 

komunitas atau partner yang dibuat dengan menggunakann Micrososft 

word atau excel  serta dokumentasi berupa gambar atau video. Semua 

report langsung penulis kirimkan melalui e-mail kepada Bapak Paulus 

(CEO), Ibu Vonny (Managing Director) dan Bapak Widdy (General 

Manager). Report yang penulis buat sebagian akan dijadikan artikel untuk 

ditampilkan pada halaman blog MaxyArt. 
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2. Documentation 

Dokumentasi yang dilakukan adalah memfoto dan merekam 

kondisi saat event atau meet up berlangsung di lokasi. Dokumentasi ini 

akan dilaporkan bersama dengan daily report dan dikirimkan ke e-mail 

Bapak Paulus (CEO), Ibu Vonny (Managing Director) dan Bapak Widdy 

(General Manager). 

3. Database 

Penulis mengisi database berupa data-data pribadi pemenang video 

contest  MaxyArt dan data anggota komunitas yang akan dijadikan target 

audience MaxyArt agar mudah dihubungi jika MaxyArt ingin mengadakan 

event atau berpartisipasi dalam event yang diselenggarakan komunitas 

video maker. Penulis dijelaskan format penulisan database oleh Ibu 

Fierda. Database ini juga akan dilaporkan dan kirimkan melalui e-mail 

bersamaan dengan daily report dan dokumentasi. Penulis akan selalu 

update database  jika ada anggota komunitas yang baru. 

Kegiatan ini penting untuk mengetahui jumah anggota komunitas 

yang akan menjadi target audience MaxyArt dan akan dikirimkan e-mail 

mengenai MaxyArt untuk diajak bergabung menjadi member dan 

dikirimkan info-info seputar kontes yang akan diadakan oleh MaxyArt. 

Penulis juga dapat mengetahui berapa banyak data anggota komunitas 

yang baru setiap di update. 

  

 Marketing Tools 

1. Designing  

Marketing tools adalah alat-alat kegiatan marketing yang 

digunakan dalam menarik target audience seperti spanduk, X-Banner, 

poster, dan brosur. Dalam hal ini penulis ikut berkontribusi dalam desain 

brosur yang akan disebarkan kepada komunitas melalui media sosial 

MaxyArt dan group komunitas serta dibagikan secara langsung kepada 

anggota komunitas yang hadir dalam event. 
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Berikut brosur yang ditujukan untuk para video maker: 

 

Gambar 3.7 Brosur MaxyArt untuk video maker 

Sumber : PT Infochel Teknologi Nusantara 

 

2. Dubbing Promotional Video MaxyArt 

Dalam pembuatan promotional video MaxyArt penulis dipercaya untuk 

menjadi pengisi suara, suatu pengalaman baru bagi penulis. Penulis 

melakukan dubbing selama satu hari dengan melakukan take suara 

berulang kali mengikuti alur storyboard yang telah ditetapkan. Sungguh 

menjadi pengalaman yang menyenangkan karena baru pertama kali 

penulis menjadi seorang dubber, penulis belajar bagaimana caranya 
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takesuara menyesuaikan sesuai dengan storyboard dan berbicara seolah 

berbicara langsung dengan target audience. 

 

Berikut gambar potongan dari  promotional video MaxyArt: 

 

Gambar 3.8 Potongan gambar promotional video MaxyArt 

Sumber : PT Infochel Teknologi Nusantara 

 

3. Social Media 

Dalam kegiatan ini penulis melakukan posting di Facebook, twitter 

dan menulis artikel pada blog MaxyArt. Penulis belajar bagaimana 

membuat konten marketing yang menarik agar publik tertarik untuk 

melihat artikel yang penulis tulis dan mengunjungi social media MaxyArt, 

penulis membuat artikel mengenai trend marketing dan artikel seputar 

meet up serta event yang diikuti MaxyArt. Artikel yang penulis tulis harus 

terdapat foto atau video untuk terlihat menarik. 
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Berikut salah satu postingan penulis di media sosial Facebook MaxyArt:  

 

Gambar 3.9 Postingan Facebook penulis 

Sumber :Facebook  

 

 Build Relationship with Partner and Audience (Video maker) 

1. Make Proposal  

Dalam kegiatan ini penulis mendiskusikan proposal yang telah 

dibuat Bapak Paulus, Bapak Paulus meminta penulis untuk memberikan 

masukan serta tambahan isi proposal kerjasama media partner untuk acara 

yang akan diselenggarakan MaxyArt. Masukan proposal mengenai format 

penulisan, benefit yang diajukan kepada media, dan juga benefit yang 

diberikan kepada media.   

Penulis juga diberikan tanggung jawab untuk membuat surat 

permohonan resmi untuk peliputanevent dan surat konfirmasi kehadiran 

media dari PT Infochel Teknologi Nusantara kepada media partner. 

2. Contact Video Maker  

Penulis mencari info-info personal video maker dan komunitas 

video maker melalui mesin pencarian google mencari media sosial yang 

digunakan komunitas atau personal video maker, kemudian bergabung 
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dengan beberapa group di Facebook dan melalui chat personal penulis 

berhasil mendapatkan beberapa kontak komunitas. Banyak group video 

maker yang sudah tidak aktif lagi sehingga menyulitkan penulis.Tidak 

hanya mengandalkan satu strategi yaitu media sosial, penulis juga 

mencari video maker melalui teman-teman penulis yang mengambil 

peminatan desain grafis. Setelah mendapatkan beberapa kontak 

komunitas atau personal video makerpenulis menghubungi untuk di 

undang dalam opening event MaxyArt (sebelum pengunduran acara). 

Penulis juga menghubungi komunitas untuk meminta izin MaxyArt 

bergabung dalam acara yang akan di selenggarakan komunitas. Penulis 

menghubungi para admin terlebih dahulu lalu meminta kontak humas 

komunitas. Penulis tidak hanya sekali menghubungi komunitas yang sama, 

seperti penulis menghubungi komunitas FMD, penulis berulang kali 

menghubungi untuk mendapatkan kepastian diizinkan mengikuti kopdar 

(kopi darat) FMD.  

 

Berikut beberapa komunitas yang telah dihubungi: 

 

Gambar 3.10 Komunitas fix JABODETABEK 

Sumber : Pribadi, 2014 
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3. Make Slide Presentation to Investor  

Penulis diminta langsung oleh Bapak Paulus (CEO) untuk 

membuat slide presentasi MaxyArt yang ditujukkan kepada investor. 

Bapak Paulus memberikan referensi contoh  membuat presentasi yang 

singkat, padat, dan menarik bagi investor.  

4. Video Maker Interview 

Penulis berkesempatan untuk mewawancarai langsung ketiga 

pemenang kontes video MaxyArt melalui telepon. Penulis bertanya sesuai 

dengan daftar pertayaan yang penulis buat, kemudian dikembangkan 

dengan kata-kata dan  nada bicara yang santai agar tidak terlalu formal dan 

terdengar kaku. Penulis mewawancarai sekaligus mencatat hasil yang 

kemudian akan dijadikan artikel untuk blog MaxyArt. Ketiga pemenang 

yakni Agus Erwin Prabowo, Dhiny W dan Adi Victory. 

Selain interview dengan ketiga pemenang MaxyArt penulis juga 

mewawancarai salah satu video Maker profesional dari komunitas FMD  

yakni Bapak Randi Wisnu, wawancara ini dilakukan untuk memberikan 

penilaian terhadap MaxyArt dan respon komunitas FMD terhadap 

MaxyArt.  

5. Mencari dan menghubungi  Narasumber  

Penulis diberikan kepercayaan mencari narasumber untuk pengisi 

acara seminar pada opening event MaxyArt.  Penulis mendapatkan kontak 

narasumber dari Facebook  kemudian penulis hubungi melalui telepon.  

6. Mencari dan menghubungi media partner 

Penulis menghubungi bebrbagai media cetak dan media online 

untuk acara peliputan opening event MaxyArt melalui telepon.Penulis 

mendapatkan kontak media dari internet. 

Penulis mengirimkan proposal, surat permohonan peliputan dan 

surat konfirmasi kehadiran, penulis ke banyak media melalui e-mail. 

Setelah dikirimkan penulis follow up kembali.  

7. Presentation dan Meeting 

Bapak Paulus memberikan kesempatan yang luar biasa bagi 

penulis untuk ikut meeting bersama dengan partner dan komunitas. Di sini 
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penulis diminta untuk membicarakan mengenai konsep MaxyArt 

mengajak partner untuk bergabung bersama MaxyArt dalam 

memproduksi video high quality. Penulis menjadi juru bicara dari 

MaxyArt untuk berbicara dengan partner, penulis diberikan kesempatan 

untuk belajar dan menambah wawasan tentang kerja sama dengan partner. 

Penulis dituntut untuk tampil berani dan percaya diri dalam 

penyampaian presentasi serta berbicara dalam meeting bersama partner 

dan komunitas  untuk meyakinkan target audience.Penulis merasa 

terhormat bertemu dengan para senior di dalam komunitas serta orang-

orang penting dalam bisnis. Beberapa partner dan komunitas yang penulis 

jumpai yakni meeting dengan Bena kribo dan Vendryana selaku humas 

(public relation) indovidgram, pemenang lomba MaxyArt, Rabu Senja 

Films, Bapak Loka (pemilik Production House) dan Bapak Michael 

(pemilik shooting studio), serta Daramontana dan Salma selaku humas 

(public relation) FMD. Penulis melakukan presentasi mengenai MaxyArt 

pada event steadycam walk bersama komunitas DCI dankopdar komunitas 

Film Maker Depok (FMD). 
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 Adapun gambar yang dapat penulis abadikan dengan humas Indovidgram: 

 

Gambar 3.11 Foto bersama penulis dengan humas Indovidgram 

Sumber : Pribadi, 2014 

 

Penulis juga megabadikan meeting bersama dengan humas FMD sebagai 

berikut: 

 

Gambar 3.12 Foto bersama dengan humas FMD 

Sumber : Pribadi, 2014 
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3.3.2 Kendala yang Ditemukan 

Selama proses kerja magang berlangsung, penulis menemukan 

beberapa kendala. Kendala yang muncul dari internal perusahaan dalam 

mengembangkan konsep MaxyArt dan dari target audience (video maker) 

yang tidak begitu antusias dengan MaxyArt. Banyak dari video maker 

yang menanggapi MaxyArt biasa saja saat presentasi, dikarenakan video 

maker belum mengenal MaxyArt karena masih baru dan masih ragu untuk 

menjadi member MaxyArt terkadang hal ini menjadi kendala bagi penulis 

untuk mengajak video maker menjadi member MaxyArt. Kendala-kendala 

yang muncul belum pernah penulis hadapi, sehingga kendala yang ada 

selama praktek kerja magang merupakan pengalaman baru dan berharga 

bagi penulis yang dapat menjadi pengetahuan bagi penulis dikemudian 

hari. 

 

Adapun uraian mengenai kendala-kendala yang ditemukan penulis selama 

proses pelaksanaan kerja magang berlangsung:  

 

1) Kurangnya promosi terhadap perusahaan dan bisnis yang 

dikembangkan. 

Kurangnya promosi ini menjadi kendala penulis dalam meyakinkan 

video maker untuk ikut bergabung menjadi member MaxyArt.Karena 

perusahaan masih baru banyak publik yang tidak mengetahui adanya 

PT Infochel Teknologi Nusantara.kurangnya promosi ini dialami juga 

oleh produk baru PT Infochel yakni MaxyArt. Seharusnya promosi 

tidak hanya dilakukan melalui media sosial.Penulis harus pintar-pintar 

dalam meyakinkan video maker melalui presentasi yang penulis 

lakukan, respon yang didapat penulis menunjukkan keraguan video 

maker terhadap MaxyArt. 

2) Dalam melakukan marketing communication di event. 

Dalam melakukan marketing communication, penulis mengalami 

kendalam dalam menghadapi para video maker yang jumlahnya cukup 

banyak. Penulis merasa malu, gugup, dan takut salah berbicara ketika 
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sedang presentasi. Ditambah lagi kurangnya antusias video maker  

terhadap MaxyArt. Dalam hal ini penulis hanya belum pernah 

memiliki pengalaman secara langsung untuk berbicara depan banyak 

orang yang memiliki pengetahuan dan kegemaran berbeda dengan 

penulis yakni membuat video. 

3) Kurang mengerti mengenai Cinemathography dan Animasi 

Pekerjaan yang dilakukan oleh penulis berhubungan dengan bidang 

cinematoghraphy dan Animasi, dimana penulis kurang memahami 

ilmu cinematography dan animasi.Penulis tidak mendapatkan mata 

kuliah tersebut karena memang bukan peminatan penulis. Kendala 

yang ditemui penulis adalah ketika ada pertanyaan yang diajukan  

video maker mengenai video seperti  teknis video dan hak cipta video 

dari video maker. 

4) Banyaknya perubahan konsep MaxyArt 

Penulis kesulitan menjalankan tugas yang diberikan karena konsep 

yang selalu berubah-ubah, membuat penulis bingung untuk 

menjalankannya sepert penentuan opening eventMaxyArt yang akan 

dilaksanakan awalnya di café yang hanya mengundang komunitas dan 

memperkenalkan MaxyArt lalu ada perubahan, Bapak Paul 

menginginkan adanya Pihak Brand yang datang ke acara opening 

MaxyArt setelah itu terjadi perubahan kembali MaxyArt hanya ingin 

mengundang mahasiswa, komunitas video maker dan para pemenang 

MaxyArt serta pembicara yang diusung dalam konsep seminar. Acara 

opening MaxyArt baru direncanakan pertengahan tahun 2014 dan 

akan diselenggarakan akhir September 2014, menurut penulis waktu 

untuk persiapan sebuah opening event MaxyArt terlalu singkat 

ditambah dengan konsep yang belum fix. Hingga akhirnya rencana 

opening ini diundur kembali dan akan dilaksanakan pada tahun 2015. 

Penulis bertanggung jawab dalam hal komunitas video maker dan 

personal video makerdengan adanya perubahan konsep ini dan 

tanggal pelaksanaan belum pasti, penulis berulang kali menghubungi 
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video makeruntuk memberitahukan adanya pengunduran opening 

event  MaxyArt,  hal ini membuat video maker ragu dengan MaxyArt.  

5) Sulitnya mencari Video maker melalui media sosial 

Penulis tidak mudah mendapatkan personal video maker dan 

komunitas video media sosial Facebook dan Twitter. Tidak banyak 

komunitas video membuat akun di media sosial. Penulis mencari 

mulai dari join beberapa facebook group komunitas sampai dengan 

chat personal kepada admin facebook group komunitas. Group 

komunitas sendiri banyak yang sudah tidak dipakai lagi (tidak aktif), 

hal ini penulis ketahui dari tanggal terakhir update dan tidak adanya 

balasan message yang penulis kirim ke facebook group.Penulis 

mencari-cari informasi kontak komunitas melalui google.Namun, 

tidak banyak ditemukan. 

6) Mencari media partner utuk peliputan opening event MaxyArt 

Penulis membuat proposal, surat permohonan peliputan dan surat 

konfirmasi kehadiran media partner, sebelum mengirimkan proposal 

dan lainnya. Penulis menghubungi beberapa media cetak dan media 

online untuk meliput acara MaxyAr untuk mendapatkan alamat e-mail 

tujuan pengajuan kerjasama, saat menguhubungi media partner 

penulis mengalami kendala dioper-oper penerimaan kerjasama tidak 

jelas ke bagian mana. Setelah mendapatkan alamat e-mail Penulis  

mengirimkan proposal, surat permohonan peliputan dan surat 

konfirmasi kehadiran media partner melalui e-mail yang penulis 

dapat. Beberapa hari setelah dikirimkan penulis follow up media 

partner, dari sekian banyak yang peneliti kirimkan proposal, surat 

permohonan peliputan dan surat konfirmasi kehadiran media partner 

hanya koran satelit news dan info serpong yang bersedia untuk 

meliput MaxyArt.  

7) Kendala lalu lintas untuk meeting dengan Humas komunitas 

Peneliti membuat janji bertemu dengan Daramontana dan Salma 

selaku humas dari FMD di Margo City, Depok pukul 19.30 WIB. 

Karena kemacetan lalu lintas yang cukup parah di tol Serpong  
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dariTangerang menuju Depok penulis sampai di Margo City pada 

pukul 20.45 WIB. Penulis menghabiskan waktu kurang lebih tiga 

setengah jam dalam perjalanan menuju Depok, penulis berangkat 

pukul 17.00 WIB dari kantor PT Infochel Teknologi Nusantara di 

daerah Gading Serpong. Perjalanan ini tidak sebanding dengan waktu 

intensitas pertemuan yang hanya berlangsung kurang lebih 30 

menit.Sungguh pengalaman yang menarik dan melatih kesabaran 

untuk menjalaninya. 

3.3.3 Solusi Atas Kendala yang Ditemukan 

Kendala yang ditemui penulis selama proses pelaksanaan kerja 

magang berlangsung dapat diselesaikan dengan solusi atas inisiatif penulis 

sendiri dan sedikit masukan dari atasan penulis. Hanya saja solusi-solusi 

yang ada belum cukup untuk mampu menyelesaikan secara total kendala 

utama perusahaan dalam melakukan marketing communication kepada 

video maker  membuat video maker tertarik dengan MaxyArt sulit untuk 

dilakukan dan pelaksanaan opening event MaxyArt.  

Menurut penulis hal ini dapat diatasi dengan melakukan promosi secara 

besar-besaran agar publik mengenal dan mengetahui keberadaan 

perusahaan terlebih dahulu, sehigga mudah untuk perusahaan 

mempromosikan bisnis. Adanya opening event Maxyart juga perlu 

diadakan karena dengan adanya event tersebut berarti MaxyArt resmi 

memasuki dunia bisnis dan lebih dikenal oleh publik dari event ini juga 

akan terjalin suatu hubungan yang baik antara perusahaan dan Video 

maker selebihnya menjalin hubungan baru dengan komunitas video maker 

atau personal video maker baru melalui event-event yang akan 

diselenggarakan selanjutnya.  

Berikut uraian solusi atas kendala yang ditemukan penulis selama proses 

pelaksanaan kerja magang berlangsung: 

1) Perusahaan seharusnya membuat perencanaan untuk biaya promosi 

sehingga marketing perusahaan lebih maksimal. Target perusahaan 

Implementasi community marketing..., R. Fatia Aisyahnanda Taufik, FB UMN, 2015



52 
 
 

start up pertama adalah mendapatkan awareness dari publik, mulai 

dari itu publik akan mengetahui keberadaan perusahaan dan percaya 

akan produk-produk bisnis yang dijalankan perusahaan. Jika telah 

dikenal publik maka akan mudaj untuk menarik target audience.  

2) Dalam menghadapi target audience penulis mendapat masukan dari 

berbagai pihak salah satunya Ibu Fierda dan Bapak Rangga 

memberikan motivasi penulis untuk tetap tenang, sabar, dan tetap 

tersenyum dalam melakukan presentasi penulis diajarkan cara 

penyampaian materi yang baik dan penulis melakukan roleplay agar 

tidak terlalu gugup dan tidak terlihat kaku untuk presentasi depan 

orang banyak.  

3) Penulis diberikan sedikit pengetahuan mengenai cinematography dan 

animasi oleh Bapak Chandra dan Bapak Rangga. Penulis juga 

didampingi oleh Bapak Rangga pada saat penulis presentasi yang 

mengerti mengenai video. Sehingga pertanyaan yang diajukan dapat 

dijawab.   

4) Konsep opening event MaxyArt belum fix, maka tidak dilaksanakan 

pada tahun 2014 ini, rencananya akan di adakan di tahun 2015 

tentunya dengan konsep yang fix dan persiapan yang matang.  

5) Pada akhirnya karena sulit mendapatkan video maker melalui media 

sosial, penulis meminta bantuan dari teman-teman penulis yang 

bergabung dengan komunitas atau yang menyukai videography untuk 

membantu penulis mencari video maker yang akan diajak bergabung 

menjadi member MaxyArt. Bisa dibilang penulis membantu 

mempromosikan  MaxyArt melalui word of mouth. 

6) Sulitnya mencari media yang untuk meliput MaxyArt tidak 

memupuskan kemauan penulis untuk tetap mencari. Pada akhirnya 

penulis menghubungi media cetak lokal sekitar Tangerang seperti 

satelit news dan info Serpong, kedua media memberikan respon positif 

untuk peliputan acara.  

7) Untuk kendala lalu lintas terjadi diluar perkiraan penulis, penulis telah 

memperkirakan perjalanan menuju Depok paling lama sekitar dua jam 
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termasuk perhitungan kemacetan lalu lintas . Namun terjadi hal diluar 

perkiraan kondisi lalu lintas sangat padat. Penulis menghubungi 

Daramontana (humas FMD) di tengah perjalanan untuk memberikan 

kabar keterlambatan datang penulis untuk bertemu akibat kemacetan 

lalu lintas menuju Depok, Daramontana memakluminya karena telah 

mengetahui keadaan lalu lintas menuju Depok selalu mengalami 

kemacetan. Pada akhirnya penulis tetap bertemu dengan Humas FMD 

walaupun mengalami keterlambatan kurang lebih satu jam dari waktu 

yang dijanjikan.   
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