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Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi yang semakin

maju membuat segala aktivitas masyarakat semakin mudah. Seiring

dengan perkembangannya, teknologi menghasilkan berbagai jenis

profesi pekerjaan yang menjanjikan salah satunya adalah  Creative

Designer & Photographer. Profesi yang menghasilkan visual yang akan

diolah sebagai alat komunikasi yang dapat disampaikan melalui media

sosial yang dapat diakses melalui laptop, tablet maupun handphone.

 

Buku ini hadir karena penulis ingin membagikan pengalaman yang

dirasakan  selama penulis bekerja sebagai  Creative Designer &

Photographeruntuk sebuah industri transportasi online. Penulis berharap

buku ini dapat bermanfaat dan menjadi acuan untuk para pembaca yang

ingin mendalami profesi tersebut.

Kata Pengantar
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B A S I C  
K N O W L E D G E



Perkembangan teknologi telah merubah pola masyarakat digital

yang kehidupannya di kelilingi oleh perangkat keras teknologi dan

komunikasi dalam berbagai kegiatannya. Disebabkan dengan

adanya teknologi, kehidupan masyarakat menjadi lebih mudah

dalam berkomunikasi atau hanya sekadar memperoleh informasi

berita.

 

Fenomena perkembangan teknologi yang paling meriah dibicarakan

dan menjadi bahan diskusi banyak kalangan saat ini adalah

mengembangkan teknologi ke arah bisnis transportasi yang

mutakhir dengan menggunakan kecanggihan aplikasi di dunia

virtual. Masyarakat saat ini sangat dipermudah dengan adanya

sarana transportasi ini terutama untuk pemesanannya.

 

Dimanapun dan kapanpun secara cepat, masyarakat dapat dengan

mudahnya melakukan mobilisasi kemana saja hanya dengan

menggunakan aplikasi. Bisnis yang memanfaatkan aplikasi virtual

untuk memudahkan pemesanan sarana transportasi saat ini salah

satu nya adalah transportasi online. 

Tentang Perkembangan Teknologi
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Kehadiran transportasi online yang menerapkan teknologi

komunikasi tepat guna di tengah masyarakat merupakan sarana

yang aman dan dapat menjadi solusi saat mengalami kemacetan

serta hal ini merupakan fokus penelitian pada industri yang dilihat

dari sisi internal.

 

Adanya penggabungan layanan transportasi dengan kecanggihan

teknologi sehingga masyarakat menjadi lebih mudah melakukan

pemesanan, mengetahui tarif biaya transportasi, lokasi tujuan dan

penetapan identitas pengemudi yang merupakan suatu bentuk

inovasi baru dalam dunia bisnis.

 

Platform  transportasi online ini  ini bertransformasi membuat

sesuatu yang lebih besar dengan jangkauan yang lebih luas. Dengan

tujuan, menjadikan Asia Tenggara menjadi tempat yang lebih

baik.Data menunjukan dengan adanya 130.000.000 konsumen,

terdapat di 336 kota termasuk 222 kota di Indonesia, dan lebih dari

5.000 karyawan, valuasi perusahaan ini mencapai 11 miliar dollar

AS atau sebesar 154 triliun. 
 

Kini, setelah melewati level unicorn, perusahaan ini telah menginjak

pada level decacorn. Artinya, valuasi perusahaan telah mencapai 10

miliar dollar AS. Semakin kesini, perusahaan terus mengepakan

sayapnya untuk tetap menjadi perusahaan yang menyediakan semua

layanan dalam satu platform.

2



Kreatif merupakan salah satu kemampuan yang dimiliki oleh

seseorang sehingga orang tersebut mampu menciptakan sesuatu

yang baru  (Michael  Michalko,  Thinker  Toys). Kreatif desainer

merupakan seseorang yang bekerja pada bidang kreatif desain.

Kreatif desain merupakan salah satu bentuk komunikasi visual yang

diaplikasikan melalui gambar atau gif untuk menyampaikan

informasi terhadap khalayak ramai.  
 

Selain itu, fotografer merupakan seseorang yang melakukan

kegiatan fotografi. Fotografi memiliki banyak teknik yang dapat

menghasilkan berbagai momentum yang dimana dapat menarik

perhatian seseorang atau kelompok untuk melihatnya. Diantaranya

terdapat fotografi jalanan, humanis, portrait, landscape dan lainnya.

Ilmu yang diperoleh dapat melalui internet serta mengikuti pelajaran

tambahan atau les.

Apa itu Kreatif Desainer dan
Fotografer?
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Melalui arus informasi yang begitu pesat saat ini serta

perkembangan teknologi yang tak terbendung lagi membuat para

professional Hubungan Masyarakat (Humas) atau Public Relations

(PR) harus memiliki jiwa cepat dan tanggap dalam menyesuaikan

diri.

 

Humas sebagai alat manajemen secara struktural merupakan bagian

dari suatu organisasi atau perusahaan, berperan sangat penting dan

signifikan serta kontribusinya turut menentukan keberhasilan suatu

organisasi atau perusahaan untuk mencapai visi, misi dan tujuan

bersama.

 

Sebagai fungsi manajemen, humas memiliki tujuan utamanya yaitu

untuk membentuk reputasi perusahaan di publik agar baik,

hubungan yang dibangun untuk dapat membentuk reputasi

perusahaan yang positif bersifat  jangka panjang. Tidak hanya

mengenal saja, tetapi juga mengelola hubungan agar tetap berjalan

baik dan berkesinambungan.

 

Oleh karena itu reputasi dibentuk melalui hubungan jangka panjang,

maka fokus reputasi kepada publiknya lebih mendalam sebab yang

dibangun adalah rasa kepercayaan dan pengertian sehingga bukan

hanya sekedar mencari keuntungan semata.

Kaitan Humas dengan Desain
dan Fotografi
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Apabila kepercayaan dan citra perusahaan sudah buruk di mata

masyarakat, maka perusahaan tersebut harus bersiap-siap untuk

menghadapi krisis. Suatu perusahaan yang mengalami permasalahan

sudah dianggap selesai secara hukum, justru akan memberikan

dampak negatif dan berkepanjangan, serta tingkat kepercayaan atau

citra masyarakat menjadi turun secara tajam. 
 

Sehubungan dengan permasalahan di atas, seseorang yang memiliki

peranan penting untuk mengembalikan citra perusahaan yang baik

adalah seorang humas dan salah satu yang terpenting dalam dunia

kehumasan untuk menunjang kegiatan dalam manajemen humas

adalah ilmu desain dan fotografi.

 

Desain dan fotografi memiliki arti penting dalam dunia kehumasan.

Fotografi merupakan salah satu aspek penting dalam kegiatan

humas, mengingat setiap informasi humas perlu didukung oleh

ilustrasi berupa gambar atau foto-foto yang baik. Bahkan, tidak

jarang desain dan foto mengandung lebih banyak informasi daripada

kata-kata. 
 

Oleh karena itu, setiap praktisi humas juga dituntut untuk memiliki

pengetahuan yang memadai di bidang desain dan fotografi serta

mengerti bagaimana bekerja sama dengan para  profesional dalam

menciptakan foto-foto yang indah dan penuh makna.
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Gambar 1.0  Struktur Divisi President Office dan uraian 

Vice President 

Strategic Collaboration

Head of Country

Strategic Project

Manager Strategic

Collaboration

Event 

Management
Creative 

Content Writer

Creative Designer

& Photographer

Struktur Organisasi Divisi
President Office
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Struktur divisi President Office memiliki tugas untuk mengawasi

jalannya sistem internal dan eksternal suatu perusahaan. Secara

internal, divisi ini bertugas untuk meningkatkan kolaborasi dan

kekuatan antar karyawan yang terdiri dari berbagai divisi dengan

mengadakan acara-acara internal untuk mempererat keakraban antar

karyawan dari berbagai divisi.

 

Divisi ini secara eksternal berfokus untuk membangun kemitraan

yang erat terhadap presiden, gubernur, kementerian, badan pengatur

dan layanan publik untuk membawa dampak positif di ekonomi

nasional. Pada divisi ini hanya terdapat enam anggota yang terdiri

dari Vice President Strategic Collaboration, Manager Strategic

Collaboration, Head of Country Strategy Project, Event

Manangement, Creative Content Writer serta Creative Designer &

Photographer.

 

Peran dalam divisi ini memiliki fungsi yang berbeda, apabila

dibedah masing-masing seorang Vice President Strategic

Collaboration berfungsi untuk menangani relasi atau hubungan

dengan pemerintahan, memimpin inisiatif dan kemitraan untuk

ranah keamanan dan dampak sosial serta mengambil peran strategis

untuk menciptakan lebih banyak sinergi antara berbagai bisnis dan

mitra perusahaan untuk membangun satu ekosistem digital yang

akan memberikan layanan terbaik bagi pelanggan di Indonesia.
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Selain itu, tugas dari Head of Country Strategy Project yaitu

mengembangkan strategi model dan melakukan inisiatif

keberlanjutan bisnis secara efektif untuk menumbuhkan top line

dengan investasi modal paling sedikit serta membentuk irama lintas

divisi & memastikan keterlibatan pemangku kepentingan sebagai

koordinator lintas divisi utama.

 

Disamping itu, head of Country Strategy Project memiliki

kesejajaran dengan Manager Strategic Collaboration yang

berfungsi bekerjasama lintas divisi dengan merancang sebuah acara

yang akan dilaksanakan serta menyusun data-data slide yang akan

dipresentasikan ketika President dan Managing Director perusahaan

menjadi pembicara eksternal.

 

Jika dilihat pada bagan Manager Strategic

Collaborationmembawahi  Event Manangement, Creative Content

Writer serta Creative Designer & Photographer. Event Management

berfungsi  menangani seluruh hal yang berkaitan dengan

perencanaan, persiapan sampai pelaksanaan sebuah event. Rencana

awal yang disusun dari hal yang mendasar mulai pemilihan tema

acara, pengisi, bentuk dan susunan acara, budget acara, strategi

pelaksanaan, pemilihan tempat, dan spesifikasi produk.
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Disamping Event Management, adanya Creative Content Writer

yang berfungsi untuk menangani aktivitas untuk kegiatan berupa

wawancara dengan tujuan untuk ditayangkan akun LinkedIn

perusahaan, serta membuat artikel hasil dari kegiatan  atau aktivitas

yang terdapat di perusahaan untuk ditayangkan di akun LinkedIn

perusahaan.

 

Terakhir adanya peran Creative Designer dan Photographer yang

berfungsi melakukan peliputan berupa pemotretan ketika salah satu

leader menjadi pembicara eksternal untuk ditayangkan dalam akun

linkedIn perusahaan, membuat desain seluruh kebutuhan perusahaan

pada kegiatan internal berupa untuk acara seperti acara X, acara Y,

acara Z. Melakukan proses layout acara dengan team untuk

kebutuhan internal perusahaan dan melakukan pemotretan ketika

acara internal berlangsung serta melakukan pemotretan salah satu

leader untuk artikel LinkedIn perusahaan.
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Gambar 1.1  alur kerja penulis selama studi kerja 

Order Proses 

Menerima brief dari

manager untuk project

yang akan dikerjakan

Mengerjakan desain &

melakukan sesi

pemotretan sesuai

dengan arahan

InputOutput

Hasil pemotretan 

dikirim via google drive

dan sebelumnya

dilakukan sesi edit

Setelah selesai, di upload

ke akun 

LinkedIn perusahaan

Sumber : penulis (2019)

Alur Kerja Kreatif Desainer dan
Fotografer
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Pada proses order, diterima nya briefing melalui Manager Strategic

Collaboration setelah melakukan diskusi ketika rapat mingguan atau

secara penyampaian langsung  face to face. Penjelasan yang

disampaikan oleh manager dijelaskan secara rinci dan detail baik

desain atau pengambilan foto yang diinginkan. Selanjutnya

dilakukannya proses sesi desain yang dikerjakan berdasarkan arahan

yang disampaikan, dimulai dari tema, warna, font tulisan, hingga

ilustrasi gambar.

 

Jika diaplikasikan dalam contoh project, pada bulan Desember akan

ada project  Z dengan tema Christmas. Project Z merupakan salah

satu acara yang diselenggarakan sebulan sekali oleh divisi President

Office, acara ini diadakan setiap hari Jum’at pukul 16.00 – 18.00

WIB dengan kegiatan games, pengumuman kostum terbaik, makan

malam dan karaoke Bersama. Sebagai kreatif desainer ditugaskan

untuk membuat design communication,  background digital, cue

card MC, photo booth frame, photo booth props, table decoration,

bunting flag serta plakat untuk melengkapi jalannya acara.

 

Seluruh design ini dikerjakan dengan menggunakan aplikasi Adobe

Photoshop dan Illustrator yang dapat diunduh melalui Appstore atau

Google Play, aplikasi ini dipilih karena hasil yang disimpan tetap

menghasilkan resolusi yang baik dan tidak berubah. Warna dan font

tulisan yang digunakan juga diikuti dengan kriteria dari perusahaan,

hal ini dilakukan untuk tetap menjadi ciri khas perusahaan tersebut.

Warna dan font tersebut didapatkan ketika mananger memberikan

arahan ketika pertama kali melakukan design, warna tersebut dapat

digunakan dengan kode warna #049648 dan #036753. Apabila ingin

mendapatkan kode warna tersebut, hal ini dapat dilakukan dengan

melakukan pencarian melalui aplikasi Adobe Photoshop atau

Illustrator.
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Gambar 1.2  Logo aplikasi Adobe Photoshop (kiri) dan 

Illustrator (kanan)

Gambar 1.3 Kode warna #049648 pada aplikasi Adobe Photoshop

atau Illustrator

Gambar 1.4 Kode warna #036753 pada aplikasi Adobe Photoshop

atau Illustrator

Sumber : penulis (2019)
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Hal serupa juga dalam font tulisan yaitu sanomat sans bold dengan

ukuran serta spasi yang ditentukan sesuai kebutuhan. Pemilihan

ilustrasi gambar juga dapat dilakukan dengan membuka website

Google Image, freepik.com, id.pinterest.com. Pilihan website ini

digunakan karena banyaknya ilustrasi gambar yang didapatkan tidak

membutuhkan biaya, mudah dalam melakukan pencaharian dengan

menggunakan website tersebut serta proses nya cepat dalam

melakukan pengunduhan.

Gambar 1.5  Font Sanomat Sans Bold pada aplikasi Adobe

Photoshop atau Illustrator

Gambar 1.6 Pemilihan ilustrasi gambar melalui Google Image

13



Gambar 1.7 Pemilihan ilustrasi gambar melalui freepik.com

Gambar 1.8 Pemilihan ilustrasi gambar melalui id.pinterest.com 

Apabila seluruh design tersebut telah selesai dikerjakan, data-data

design akan disusun dalam google sheet serta di input melalui

google drive divisi Strategic Collaboration. Seluruh design yang

telah ada dalam google drive akan melalui tahap seleksi yang

nantinya akan dilakukan oleh mananger. Apabila telah diseleksi,

maka seluruh design tersebut dicetak oleh rekan kerja penulis yaitu

event management.
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Gambar 1.9 Design yang disusun dalam Google Sheet 

Sumber : penulis (2019)
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Khusus untuk design communication, rekan kerja satu divisi

mengirimkan design communication beserta body text email yang

akan dikirimkan kepada seluruh karyawan melalui divisi People

Operation (POPS). Divisi POPS yang akan mendistribusikan email

tersebut. Adanya divisi POPS ini berfungsi untuk mensejahterakan

seluruh karyawannya dengan program-program yang telah disusun.

Ketika acara berlangsung, melakukan proses pemotretan dengan

kriteria yang telah ditentukan yaitu dengan mengabadikan ekspresi

pembicara, ekspresi penonton, dan jumlah penonton yang hadir.

Cara mengambil angle foto pun juga dapat dilakukan dengan

teknik  eye level, teknik pengambilan ini dengan memotret subjek

dengan cara sejajar posisi tinggi kamera.

Gambar 2.0 Design communication beserta body text email
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Tidak hanya  eye level, teknik pengambilan gambar juga dapat

dilakukan dengan  low angleatau high angleyaitu dengan memotret

dengan posisi yang lebih tinggi atau rendah, hal ini dapat dilakukan

dengan cara berbaring atau menaiki sesuatu yang lebih tinggi baik

itu kursi atau tangga. Selanjutnya yaitu dapat menggunakan titik

fokus, teknik ini berguna apabila ingin mendapatkan subjek foto

yang fokus pada suatu objek. Hal ini dapat dilakukan dengan

mengunci dengan menekan tombol  focus lock  dan melakukan

komposisi ulang foto sesuai keinginan.

Gambar 2.1 Dokumentasi kemeriahan acara Z

Sumber : penulis (2019)
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Kemudian, hasil foto-foto dapat di pindahkan dari kamera

melalui handphone hanya dengan bantuan bantuan aplikasi camera

connect yang dapat diunduh melalui App Store maupun Google

Play. Setelah foto-foto selesai dipindahkan, dilakukannya proses

edit foto dengan menggunakan aplikasi VSCO yang dapat diunduh

melalui App Store maupun Google Play.

 

Hal-hal yang perlu diperhatikan saat melakukan edit foto adalah

dengan fokus terhadap eksposur, kontras, dan ketajaman foto.

Setelah itu, sepuluh hingga lima belas foto terbaik dapat dikirim via

google drive. Proses seleksi foto ini dilakukan untuk adanya

efisiensi waktu untuk fokus terhadap foto-foto terbaik yang akan

melewati proses seleksi selanjutnya.

 

Foto-foto yang telah selesai diunggah via google drive, melakukan

proses seleksi oleh tim Employer Branding (EB) dan (PR) dengan

melakukan seleksi menjadi tiga hingga empat foto yang akan di

unggah ke akun LinkedIn perusahaan sesuai dengan jadwal yang

ditentukan sebelumnya.
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Target
Objective and Key Result (OKR) merupakan hal yang harus dicapai

dengan cara menentukan goals dan key result yang akan muncul

dengan sendirinya setelah project tersebut dikerjakan. Pertama,

dengan menyelenggarakan acara Y dengan mengundang top industry

leaders setiap bulannya.

 

Kedua, menyelanggarakan acara Z pada pukul 16.00-18.00 setiap

sebulan sekali dengan tema yang berbeda.    Ketiga, meningkatkan

adanya external speaking bagi para leaders melalui konten yang akan

di posting di LinkedIn perusahaan dengan target adanya 20 acara

yang di hadiri oleh leader sebagai pembicara acara tersebut, didukung

dengan 1000 total penonton offline serta 1.000.000 online view

melalui social media LinkedIn.

 

Selanjutnya, meningkatkan kuantitas dan kualitas perusahaan dengan

adanya #TeamA (A; nama perusahaan) pada postingan setiap

individu melalui Instagram maupun LinkedIn. Target yang hendak

dicapai yaitu adanya 6500 total post dari hastag tersebut dan adanya

34.000 likes serta 20.000 public comment.

 

Membangun dan meningkatkan LinkedIn perusahaan dengan target

bertambahnya 1.000 pengikut dan total 40 post. Cara yang dilakukan

adalah dengan membuat weekly content dalam jangka waktu tiga kali

dalam seminggu, weekly content ini terdiri dari berbagai artikel yang

berisi tentang profile leader perusahaan, artikel acara dan lainnya.
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R A N G K A I A N  
P R O J E C T



Project U

 

Project ini membuat artikel profil singkat leader untuk    dipost di

akun Linkedin, setiap minggunya terdapat jadwal nama serta jabatan

pekerjaan yang akan di wawancara. Jadwal ini disusun oleh

Manager Strategic Collaboration dan dapat diakses melalui Google

sheet, project ini diawali dengan rekan kerja creative content writer

mengunci ruangan, hari dan jam yang disesuaikan dengan jadwal

leader yang akan diwawancarai melalui Google Calendar.

Wawancara dan pemotretan ini berdurasi 30 menit yang bertempat

dilantai para leaders bekerja. 30 menit sebelum wawancara dimulai,

dilakukannya pencarian titik foto dengan kriteria yang memenuhi

tempat dengan latar belakang yang artistik dengan suasana kantor

serta didukung dengan pencahayaan yang memadai. Umumnya

mencari dua hingga tiga titik foto yang berada didalam dan luar

ruangan, hal ini bertujuan untuk adanya berbagai pilihan foto untuk

hasil akhir yang akan di posting di akun Linkedin perusahaan.

Gambar 2.2 Jadwal Project U (kotak birtu muda) yang dapat

diakses melalui Google Sheet

Project U

20



Gambar 2.3 Dokumentasi yang telah melewati tahap edit

Sumber : penulis (2019)

Gambar 2.3  Dokumentasi yang telah melewati tahap seleksi dan

telah di unggah di LinkedIn perusahaan

Sebelum artikel tersebut di posting melalui LinkedIn, artikel yang

sudah ditulis dan foto-foto yang telah diabadikan harus mengikuti

seleksi dari divisi Employer Branding (EB) dan Public Relations (PR)

hal ini dilakukan untuk meminimalisir kekeliruan dalam penulisan

kata maupun artian sebuah kata maupun kalimat.

Sumber : LinkedIn (2019)
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Project V

 

Project lain adalah mengabadikan moment ketika President

perusahaan dan para leaders yang terdaftar dalam speaker list

menjadi pembicara acara di luar kantor. Diawali dengan Manager

Strategic Collaboration memberikan informasi terkait akan

dilaksanakannya H-1 kegiatan eksternal speaking melalui aplikasi

whatsapp. Acara ini dilaksanakan di wilayah Jakarta dan tiba 30

menit sebelum acara berlangsung.

 

Ketika acara berlangsung, melakukan proses pemotretan dengan

kriteria yang telah ditentukan yaitu dengan mengabadikan ekspresi

pembicara, ekspresi penonton, dan jumlah penonton yang hadir

dengan kriteria dan teknik yang telah dijelaskan pada bab alur kerja.

Rekan satu divisi lainnya bertugas membuat artikel yang akan di

posting di akun LinkedIn perusahaan. Artikel yang dibuat oleh

beliau juga akan didukung dengan hasil foto-foto yang dapat di

pindahkan dari kamera melalui  handphone  hanya dengan bantuan

bantuan aplikasi camera connect yang dapat diunduh melalui App

Store maupun Google Play. Setelah foto-foto selesai dipindahkan,

dilakukannya proses edit foto dengan menggunakan aplikasi VSCO

yang dapat diunduh melalui App Store maupun Google Play.

 

Sebelum artikel tersebut di posting melalui LinkedIn, artikel yang

sudah ditulis dan foto-foto yang telah diabadikan harus mengikuti

seleksi dari divisi Employer Branding (EB) dan Public Relations

(PR) hal ini dilakukan untuk meminimalisir kekeliruan dalam

penulisan kata maupun artian sebuah kata maupun kalimat.

Gambar 2.4 Dokumentasi Project V

Project V
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Hal-hal yang perlu diperhatikan saat melakukan edit foto adalah

dengan fokus terhadap eksposur, kontras, dan ketajaman foto. Setelah

itu, sepuluh hingga lima belas foto terbaik dapat dikirim via google

drive. Proses seleksi foto ini dilakukan untuk adanya efisiensi waktu

untuk fokus terhadap foto-foto terbaik yang akan melewati proses

seleksi selanjutnya.

 

Sbelum artikel tersebut di posting melalui LinkedIn, artikel yang

sudah ditulis dan foto-foto yang telah diabadikan harus mengikuti

seleksi dari divisi Employer Branding (EB) dan Public Relations (PR)

hal ini dilakukan untuk meminimalisir kekeliruan dalam penulisan

kata maupun artian sebuah kata maupun kalimat.

Gambar 2.5 Dokumentasi Project V

Sumber : penulis (2019)
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Project W

 

tiap hari Jum’at pukul 18.00 WIB dillakukan kegiatan tracking

#TeamA (A=nama prusahaan) melalui Instagram dan LinkedIn, pada

LinkedIn terdapat tiga bagian yang terdiri dari top management,

middle management dan excecutive management. Kegiatan ini

dilakukan setiap Jum’at karena untuk mengumpulkan seluruh hashtag

yang telah terkumpul dalam hitungan perminggunya. Tracking

tersebut dihitung dengan adanya jumlah post, like serta comment.

Lalu data-data tersebut di input kedalam Google Sheet.

Gambar 2.6 Dokumentasi Data yang didapat melalui Instagram dan

LinkedIn

Sumber : penulis (2019)

Project W
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Project X

 

Pada divisi President Office yang menangani bidang internal untuk

mensejahterakan dan meningkatkan kolaborasi antar karyawan

terdapat alur kerja yang dilalui yaitu berkerja dengan sistem saling

berkesinambungan. Pada setiap hari Senin pagi pukul 11.00. Dalam

sebulan terdapat tiga acara yang menjadi target untuk dijalani seperti

acara X, Y dan Z.

Sebelum rapat mingguan diadakan, rekan kerja telah memesan

ruangan yang akan digunakan yaitu tiga hari sebelum rapat

dilaksanakan. Ruang dipesan melalui Google Calendar, ruangan rapat

dipilih sesuai dengan jumlah karyawan yaitu empat orang. Selain itu

hal-hal yang harus dipersiapkan adalah datang ke dalam ruangan 10

menit sebelum rapat dimulai dengan membawa laptop, notes dan pen

untuk mencatat hal-hal yang penting. Rapat dilaksanakan selama

kurang lebih satu jam hingga waktu makan siang atau pukul 12.00

WIB. Setelah rapat selesai dilaksanakan, rekan kerja penulis

membuat Minutes of Meeting (MoM)yang akan di sebarkan melalui

email yang hadir pada rapat tersebut.

Gambar 2.7 contoh tampilan Google Calendar

Sumber : matrixc.com

Project X
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Gambar 2.8 tampilan Minutes of Meeting (MoM)

Sumber : penulis (2019)
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Pada acara X yang menghadirkan sosok inspirasi yang terkenal. Pada

bulan September lalu, acara X menghadirkan seorang penulis

ternama. Rekan kerja satu divisi bertugas untuk membuat rundown

acara. Acara dimulai pada pukul 16.00 – selesai, acara diawali dengan

games dan ditutup dengan makan malam bersama. Selain itu, rekan

kerja juga mengunci jadwal para leaders untuk menghadiri acara

tersebut melalui Google Calendar.

 

Sebagai rangkaian penutup acara, dibutuhkan juga karikatur sebagai

kenang-kenangan. Rekan kerja bertugas untuk memesan karikatur

dengan design wajah pengisi acara dan President perusahaan, toko

karikatur tersebut didapat melalui pencarian Google dengan nama

toko SAS-Karikatur dengan ukuran A3. Hasil dari karikatur sangat

memuaskan dan harga yang didapatkan sangat terjangkau yaitu Rp

300.000,.

Gambar 2.9 Website SAS-Karikatur 

Sumber : https://sas-karikatur.business.site (2019)
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Karikatur dikirimkan melalui jasa transportasi online dari toko

tersebut yang berlokasi di Pondok Labu. Setelah acara tersebut, beliau

menyusun  One Minutes Survey yang berisikan empat pertanyaan

singkat dan disebarkan kepada para leaders yang hadir melalui email,

serta menyusun invoice hasil pembelian karikatur.

Gambar 3.0 Tampilan One Minutes Survey

Sumber : penulis (2019)
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Rekan satu divisi lainnya bertugas membuat artikel yang akan di

posting di akun LinkedIn perusahaan. Artikel yang dibuat oleh beliau

juga akan didukung dengan hasil foto-foto yang diabadikan oleh

penulis yang sebelumnya melalui proses pemilihan dan editing baik

segi ukuran maupun efek.

 

Sebelum artikel tersebut di posting melalui LinkedIn, artikel yang

sudah ditulis dan foto-foto yang telah diabadikan harus mengikuti

seleksi dari divisi Employer Branding (EB) dan Public Relations (PR)

hal ini dilakukan untuk meminimalisir kekeliruan dalam penulisan

kata maupun artian sebuah kata maupun kalimat.

Gambar 3.1 Artikel dan dokumentasi yang telah melewati tahap

seleksi dan telah di unggah di LinkedIn perusahaan

Sumber : LinkedIn (2019)
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Tidak hanya itu acara ini juga terdapat sesi tanya jawab dari para

leaders kepada pengisi acara. Pada bulan Oktober, acara Y

mengundang salah satu  top industry leader untuk berbagi cerita

mengenai pengalamannya terkait sebagai orang penting dibalik

pagelaran Asian Games 2018 lalu.

 

Rekan kerja penulis bertugas untuk membuat undangan yang akan

dikirimkan nantinya kepada pengisi acara, lalu setelah itu rekan kerja

lainnya bertugas membuat susunan acara. Acara diawali dengan

games dan ditutup dengan makan malam bersama. Selain itu, rekan

kerja juga mengunci jadwal para leaders untuk menghadiri acara

tersebut melalui Google Calendar. Sebagai rangkaian penutup acara,

dibutuhkan juga karikatur sebagai kenang-kenangan.

Gambar 3.2 Susunan acara

Project Y

Sumber : penulis (2019)
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Selanjutnya, rekan kerja juga menyusun artikel untuk Linkedin

perusahaan didukung dengan foto-foto yang telah abadikan oleh

penulis dengan berbagai angle dan efek dan melalui proses seleksi

dari divisi Employer Branding (EB) dan Public Relations (PR).

Rekan kerja bertugas untuk memesan karikatur dengan design wajah

pengisi acara dan President perusahaan, toko karikatur tersebut

didapat melalui pencarian Google dengan nama toko SAS-Karikatur

dengan ukuran A2. Hasil dari karikatur sangat memuaskan dan

harga yang didapatkan sangat terjangkau yaitu Rp 400.000,.

Karikatur dikirimkan melalui jasa transportasi online dari toko

tersebut yang berlokasi di Pondok Labu. Setelah acara tersebut,

beliau menyusun  One Minutes Survey yang berisikan empat

pertanyaan singkat dan disebarkan kepada para leaders yang hadir,

serta menyusun invoice hasil pembelian karikatur.

Gambar 3.3 Artikel dan dokumentasi yang telah melewati tahap

seleksi dan telah di unggah di LinkedIn perusahaan

Sumber : LinkedIn (2019)
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Acara selanjutnya adalah acara Z, merupakan acara yang dilakukan

setiap bulannya dengan tema-tema berbeda. Pada bulan September,

acara Z mengusung tema 90’s. Sedangkan pada bulan Oktober

mengusung tema Halloween, bulan November dengan tema Winter

serta bulan Desember mengusung tema Christmas.

 

Acara ini diadakan setiap hari Jum’at pukul 16.00 – 18.00 WIB

dengan kegiatan  games, pengumuman kostum terbaik, makan

malam dan karaoke bersama. Sebagai kreatif desainer ditugaskan

untuk membuat design communication, background digital, cue card

MC, photo booth frame, photo booth props, table decoration,

bunting flag serta plakat untuk melengkapi jalannya acara.

Project Z

Gambar 3.4 Design acara Z edisi 90’s bulan September

Sumber : penulis (2019)
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Gambar 3.5 Design acara Z edisi Halloween bulan November

Sumber : penulis (2019)

Gambar 3.6 Design acara Z edisi Winter bulan November

Sumber : penulis (2019)
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Gambar 3.7 Design acara Z edisi Christmas bulan Desember

Sumber : penulis (2019)

Penulis bertugas membuat design communication untuk mengundang

para karyawan perusahaan untuk turut hadir dalam acara

tersebut.   Setelah design communication terdiri dari 3 macam yang

berisikan Acara Z is coming soon!, acara Z is in 3 days!,Today is the

day. Rekan kerja satu divisi mengirimkan design communication

beserta body text email yang akan dikirimkan kepada seluruh

karyawan melalui divisi People Operation (POPS). Divisi POPS yang

akan mendistribusikan email tersebut.

Gambar 3.8 contoh design communication

Sumber : penulis (2019)
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Gambar 3.9 Dokumentasi acara Z edisi 90’s bulan September

Sumber : penulis (2019)
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Gambar 4.0 Dokumentasi acara Z edisi Halloween bulan November

Sumber: Divisi People Operations (POPS)(2019)
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Gambar 4.1 Dokumentasi acara Z edisi Winter bulan November

Sumber : penulis (2019)
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Gambar 4.2 Dokumentasi acara Z edisi Christmas bulan Desember

Sumber : penulis (2019)
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T A N T A N G A N
  H A M B A T A N
K E K U A T A N
P E L U A N G



a.     What 
Divisi President Office memiliki berbagai program yang

menarik untuk meningkatkan kolaborasi antar karyawan lintas divisi

dengan mengadakan acara-acara internal. 
 

b.     Who 
Divisi President Office terdiri dari  Vice President Strategic

Collaboration, Manager Strategic Collaboration, Head of Country

Strategy Project, Event Manangement, Creative Content Writer serta

Creative Designer & Photographer.

 

c.     When

Waktu yang terus berjalan seiring dengan adanya pembaharuan yang

terus timbul dan berkembang. 
 
d.     Where 
Hal ini dialami oleh para anggota divisi President Office  
 

e.     Why 
Seiring dengan berjalannya waktu akan kemajuan  yang terus

berkembangdivisi ini membutuhkan tenaga tambahan untuk

membantu kelancaran program-program yang akan dilaksanankan

 

 f.      How 
Tenaga tambahan dapat diperoleh dengan bekerjasama Universitas

dengan menerima tenaga baru yaitu mahasiswa-mahasiswi magang.

Penjabaran
Tantangan/Hambatan/Kekuatan/

Peluang
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Analisis
Tantangan/Hambatan/Kekuatan/

Peluang

Penentuan Prioritas
Tantangan/Hambatan/Kekuatan/

Peluang

Terjadinya permasalahan ini dikarenakan kurangnya Sumber Daya

Manusia (SDM) pada divisi  President Office, divisi ini memiliki

berbagai program yang menarik untuk meningkatkan kolaborasi antar

karyawan lintas divisi dengan mengadakan acara-acara internal.

Seiring dengan berjalannya waktu akan kemajuan  yang terus

berkembangdivisi ini membutuhkan tenaga tambahan untuk

membantu kelancaran program-program yang akan dilaksanankan

dengan menerima mahasiswa-mahasiswi semester akhir untuk

melaksanakan kegiatan magang.

Permasalahan yang diangkat oleh penulis adalah kurangnya Sumber

Daya Manusia (SDM), dengan  menerima tenaga baru yaitu

mahasiswa-mahasiswi magang dengan jabatan sebagai  Event

Manangement, Creative Content Writer serta Creative Designer &

Photographer yang diharapkan dapat membantu melancarkan acara-

acara internal antar karyawan lintas divisi.
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K E S I M P U L A N  
D A N  

S A R A N



Kesimpulan
Adanya Divisi President Office memiliki  berbagai program yang

menarik yang dijalankan  untuk meningkatkan kolaborasi antar

karyawan lintas divisi dengan mengadakan acara-acara internal. Akan

tetapi jika dikaitkan dengan kegiatan kehumasan tetap tidak dapat

lepas dari media sosial yang membutuhkan seorang Creative

Designer & Photographer untuk memberikan informasi  yang

dilengkapi dengan illustrasi atau foto. Oleh karena itu,  Creative

Designer & Photographer perlu memiliki  pengetahuan dan

keterampilan yang memadai di bidang desain dan fotografi serta

mengerti bagaimana bekerja sama dengan para  profesional dalam

menciptakan foto-foto yang indah dan penuh makna.

Saran
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Memperbanyak Sumber Daya Manusia agar  project yang dijalani

dapat berjalan dengan baik dan tidak hanya bergantung pada orang

lain, hal ini untuk melatih masing-masing individu untuk menjadi

seseorang yang bertanggung jawab dalam mengerjakan tugasnya

dengan tepat waktu dan saling membantu apabila ada rekan kerja

yang membutuhkan bantuan.
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