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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

 Selama kurang lebih dua bulan tepatnya tanggal 25 Juni 2013 sampai 30 

Agustus 2013, penulis ditempatkan dalam posisi magang di divisi Event and 

Promotion. Selama proses magang berlangsung, penulis dibimbing oleh Retno 

Sulistia, selaku staff yang ditunjuk oleh Devie F. Shufia selaku Buss.Development and 

Marketing Communication Director. 

 Selama kerja magang, penulis dipercayai untuk mengerjakan beberapa hal 

menyangkut promosi beberapa majalah seperti Nylon Indonesia, HangOut Jakarta, 

Livingetc, Indesign dan Augustman Indonesia. Promosi dilakukan melalui beberapa 

bentuk kerja sama seperti media partner dan reading copy. Selain itu juga penulis 

berkontribusi dalam event yang diadakan oleh Nylon Indonesia yakni Nylon Music 

Festival 2013, event yang diadakan oleh Indesign yakni Indesign Luminary, dan event 

yang diadakan oleh Augustman Indonesia yakni A-Lister Augustman Indonesia. 

 

3.2 Tugas yang Dilakukan 

 Dalam Corporate sendiri, divisi yang ditempati oleh penulis sebagai tempat 

belajar dalam rangka kerja magang secara singkat disebut sebagai tim Event and 

Promotion. Secara jelas dapat diketahui bahwa tugas yang dilakukan antara lain; 

 Special Event Management 

Special events dirancang sebagai momen yang unik yang dirayakan dengan 

upacara dan ritual untuk memuaskan kebutuhuan tertentu (Goldblatt, 2005: 6).

 Secara rutin, MPG Media Publishing mengadakan special event untuk 

beberapa majalah yang diterbitkannya dengan tujuan meningkatkan kesadaran 

publik terhadap setiap majalahnya, menciptakan positioning bagi majalah 

terkait, dan sekaligus menjalin hubungan yang baik dengan para pembaca. 
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 Promotion 

 Di tengah persaingan media yang sangat kuat saat ini, MPG Media Publishing 

sebagai penerbit majalah yang tergolong baru melakukan serangkaian promosi 

demi meningkatkan kesadaran publik akan setiap majalahnya. Promosi yang 

dilakukan ini antara lain melalui media partner dan reading copy. Dengan 

menjalin hubungan yang baik dengan berbagai media dan organisasi/instansi 

yang melakukan kerja sama, diharapkan akan semakin tinggi kesadaran publik 

akan MPG Media Publishing dan majalah-majalah tersebut.  

 Melalui tugas-tugas yang dilakukan oleh Divisi Event and Promotion 

diharapkan tidak hanya kesadaran publik yang ditingkatkan, melainkan juga MPG 

Media Publishing dapat membangun hubungan yang baik dengan stakeholder seperti 

pembaca dan penyelenggara event yang bekerja sama dalam hal media partner yang 

kemudian dapat meningkatkan daya beli masyarakat terhadap majalah-majalah yang 

diterbitkan perusahaan. 

 

 3.2.1 Tabel Mingguan Pekerjaan Penulis 

Minggu ke- Jenis Pekerjaan yang Dilakukan 

1 

 Meeting dengan Divisi Event & Promotion 

 Membuat Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) dengan 

pengisi acara Nylon Music Festival (NMF) 

 Melakukan pengecekan pada checklist Event H-2 NMF 

 Melakukan briefing MC NMF 2013 via telepon 

 Event Nylon Music Festival (29 Juni 2013) 

2 

 Melakukan re-check goodie bag NMF 

 Menghitung kembali pengeluaran tak terduga NMF 

 Input database guest registration NMF 

 Menghadiri event HDII (4 Juli 2013) dan Lauching 

Porcelain (5 Juli) sebagai media partner 

3 

 Briefing untuk melakukan kerja sama Reading Copy 

(Majalah Augustman Indonesia dan HangOut Jakarta) 

 Mencari data Hotel di Jakarta untuk kerjasama Reading 

Copy 

 Menindaklanjuti SPK Media Partner dengan ID Fest 
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 Brainstorming untuk proyek Digital Marketing 

4 

 Brainstorming untuk proyek MPG Publishing Ad 

 Melakukan kerjasama Reading Copy (Augustman & 

HangOut Jakarta) 

 Menindaklanjuti SPK Media Partner dengan Lapiazza 

untuk event 1001 Arabian Nights 

5 

 Melakukan kerjasama Reading Copy (Augustman & 

HangOut Jakarta) 

 Meeting dengan Divisi Event & Promotion 

 Mengumpulkan contact person arsitek / desain interior 

di Surabaya untuk diundang pada event Indesign 

Luminary 

6 

 Mengumpulkan kontak arsitek & desain interior 

(Indesign Luminary) 

 Menentukan barang barter dengan Claris 

 Memilah tawaran kerja sama media partner bersama 

staff event & promotion 

7 
 Meeting untuk kerja sama media partner dengan SMA 

Labschool 

 Libur Lebaran 7 Agustus-12 Agustus 2013 

8 

 Membuat dan mengirim e-mail ke kandidat A-Lister 

Augustman 

 Menghadiri event media partner ID Fest di Central Park 

(17 Agustus 2013) 

9 

 Merancang dan mengirim undangan Indesign Luminary 

via e-mail dan pesan singkat (sms) 

 Menindaklanjuti SPK media partner dengan Hard Rock 

Bali untuk event Nylon di Bali 

10 

 Menghubungi via telepon tamu yang sudah diundang 

via e-mail dan sms untuk melakukan reservasi tempat 

di event Indesign Luminary 

 Melakukan checklist barang-barang untuk dibawa ke 

Surabaya 

 Mengirimkan majalah untuk kerja sama Reading Copy 

 

 3.2.2 Tabel Penggolongan Jenis Pekerjaan 

  Berikut tabel berdasarkan penggolongan jenis pekerjaan yang 

 dilakukan penulis selama melakukan praktik kerja magang; 
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Aktivitas 
Juni Juli Agustus 

1 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

Meeting             

Event Management                 

Media Partner                  

Reading Copy              

Penulisan Media PR               

 

3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

 Sesuai dengan peraturan perusahaan, penulis wajib menaati aturan yang 

berlaku dimana wajib berpakaian rapi dan sopan, datang tepat waktu, dan melakukan 

absensi setiap harinya. Penulis juga wajib mengerjakan setiap pekerjaan yang 

diberikan. 

3.3.1 Event Management 

  Menurut Philip Kotler, alat utama yang digunakan oleh Marketing 

Public Relations dalam menjalakan tugasnya ada tujuh yaitu Publicity, 

Speeches, Public Service Activities, Identity Media, News, Sponsorship dan 

Event (Kotler dan Kevin Lane Keller, 2006: 553).  Sebagai perusahaan 

publishing, MPG Media turut menyelenggarakan beberapa event rutin dengan 

tujuan tertentu antara lain; 

 Nylon Music Festival 2013(NMF 2013) 

Diadakan pada tanggal 29 Juli 2013 di EX Plaza. Nylon Music Festival 

adalah salah satu acara rutin yang diadakan oleh Nylon Indonesia 

sebagai apresiasi pada musisi berkelas ‘indie’ yang kualitasnya dapat 

disejajarkan dengan para musisi tanah air lainnya.  

Dalam event ini, penulis berkontribusi dalam pembuatan Surat 

Perjanjian Kerjasama bagi setiap pengisi acara NMF 2013. Terdapat 6 

pengisi acara yang tentu memiliki ketentuan yang berbeda baik dalam 

segi waktu penampilan maupun biaya sehingga secara teliti harus 

dibuat secara teliti dan disesuaikan dengan apa yang sudah menjadi 
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kesepakatan saat meeting dengan staff dari divisi event jauh sebelum 

event ini berlangsung. Surat perjanjian kerjasama kemudian dibuat oleh 

penulis di awal kerja magangnya berlangsung dengan menyesuaikan 

dengan hasil meeting tersebut. Selama pre-event juga penulis diberi 

tugas dan tanggung jawab untuk melakukan re-check setiap checklist 

keperluan event pada setiap PIC dan melakukan briefing pada 2 MC 

yang akan memimpin acara NMF 2013. Tentu dibutuhkan teknik 

komunikasi yang baik dalam melakukan hal ini agar dapat menciptakan 

pemahaman yang sama. 

Sedangkan pada saat event berlangsung, di sesi pertama penulis berada 

di booth Nylon Indonesia untuk menjadi pusat informasi bagi 

pengunjung seputar main event yang diadakan malam harinya di 

StarkBier Haus, EX Plaza. Selain itu juga berkomunikasi dengan booth 

dari beberapa client seperti pihak photobooth dan nail art mengenai 

prosedur acara, rundown, dan lain sebagainya. 

Contoh surat perjanjian kerja sama, checklist, dan dokumentasi event 

dapat dilihat pada Lampiran. 

 Indesign Luminary 

Penghargaan Indesign Luminary pertama kali diadakan di Australia 

pada tahun 2001 dan akhirnya diadaptasi di Indonesia sebagai 

penghormatan kepada individu yang dianggap telah memberi kontribusi 

yang signifikan terhadap pengembangan desain dan budaya di 

Indonesia. Pada tahun ini Indesign Luminary diadakan di Surabaya 

pada tanggal 30 Agustus 2013 bertempat di Vivere, Grand City Mall 

Surabaya. Penghargaan pun diberikan pada salah satu arsitek, Bapak 

Jimmy Priatman. 

Kontribusi penulis dalam event ini adalah pada saat pre-event. Penulis 

mengumpulkan data arsitek dan interior desain Surabaya yang menjadi 

target dalam event tersebut untuk kemudian diundang. Undangan yang 

dikirim oleh penulis berupa e-mail, pesan singkat, dan juga telepon.  

 Satu kerja sama yang juga dilakukan sehubungan dengan event ini 

adalah barter dengan pihak produk Claris dimana penulis menentukan 
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barang apa saja yang akan menjadi ‘barteran’ yang dapat dimanfaatkan 

sebagai hadiah atau pun door prize pada saat event berlangsung yang 

tentu disesuaikan dengan budget yang sudah disepakati bersama. 

Undangan dan kerja sama barter dapat dilihat pada Lampiran. 

 A-Lister Augustman Indonesia 2013 

Salah satu ajang pencarian sosok A-Lister yang merepresentasikan 

majalah Augustman Indonesia untuk kedua kalinya akan diadakan pada 

bulan November 2013.  

 Penulis ikut serta dalam meeting untuk membicarakan beberapa hal 

untuk melakukan perubahan dalam konsep untuk lebih meningkatkan 

kualitas dari event ini sendiri. Secara bersama pun penulis bersama staff 

yang lain menentukan konsep acara dan lokasi sebagai alternatif tempat 

terselenggaranya rangkaian event ini. Dari segi kontestan pun, di tahun 

ini banyak kandidat peserta yang dicalonkan oleh pihak perusahaan 

yang dimana merepresentasikan Augustman Indonesia sebagai bahan 

pertimbangan yang kemudian harus di follow up keikutsertaannya. 

Namun tetap, kontes ini terbuka untuk umum. Pada meeting tersebut 

juga dibicarakan mengenai reward yang akan diberikan pada pemenang 

didasarkan pada konsep acara dan kriteria dari kontestan tersebut yang 

pasti berbeda dengan pemilihan cover boy sejenisnya. 

Penulis diberi tanggung jawab untuk merancang e-mail yang secara 

singkat menjelaskan mengenai konsep acara dan formulir keikutsertaan 

untuk dikirimkan kepada kandidat. Melihat kesibukan yang dimiliki 

setiap kandidat, e-mail tersebut dimaksudkan untuk mempermudah 

dalam pendaftarannya. Contoh e-mail dapat dilihat pada Lampiran. 

 3.3.2 Media Relations  

Terdapat 3 strategi dari media relations menurut Yosal Iriantara (2005 : 

90) yang juga dijalankan oleh MPG Media Publishing sebagai pihak media 

yaitu untuk mengelola relasi, mengembangkan strategi, dan mengembangkan 

jaringan. Mengelola relasi yang baik menjadi satu hal yang paling utama dari 

adanya kerja sama media partner karena dalam kerja sama ini terdapat 
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hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. MPG Media juga secara 

selektif memilih kerja sama media partner karena adanya alasan dan tujuan 

yang tentu menguntungkan pihak perusahaan seperti meningkatkan kualitas 

dan mutu dari kerja sama media partner berikutnya. Sedangkan 

mengembangkan jaringan sudah jelas bahwa sebagai media, MPG Media 

Publishing diharuskan memiliki jaringan yang luas karena hal ini menyangkut 

banyak aspek dalam perusahaan. 

  Setiap media partner diawali melalui telepon ataupun email yang 

dikirim oleh atau dari staff event. Banyaknya majalah yang diterbitkan 

membuat adanya pembagian lahan kerja dimana masing-masing staff 

memegang 2 majalah yang berbeda. Penulis diberi kesempatan bersama staff 

lainnya untuk melihat setiap proposal media partner yang masuk dan memilah 

proposal untuk diproses selanjutnya. Hal ini tentu didasarkan awalnya pada 

konsep setiap event yang ada, disesuaikan pada konsep dari majalah yang 

dituju ataupun kondisi redaksi dan perusahaan saat itu, terutama Divisi Event & 

Promotion.  

  Beberapa proposal yang dirasa menarik dan dapat memberi keuntungan 

bagi perusahaan kemudian dibawa dalam meeting dan dibicarakan untuk 

kemudian diproses. Tidak semua proposal kemudian diterima karena setiap 

kerja sama media partner tersebut harus didasarkan pada keputusan Head of  

Business Development & Marketing Communication Division dan Editor in 

Chief dari masing-masing majalah saat meeting. Setiap proposal yang akhirnya 

disetujui dalam meeting kemudian ditindaklanjuti oleh penulis bersama staff 

lain bersangkutan dengan isi dari kerjasamanya agar tidak terjadi 

kesalahpahaman. 

  Penulis menghadiri beberapa event yang disepakati dalam kerja sama 

media partner dan juga meninjau pihak redaksi sehubungan dengan publikasi 

baik di media cetak atau pun social media. 

Beberapa media partner yang ditindaklanjuti penulis selama melakukan 

praktik kerja magang antara lain; 
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 “Konferensi Himpunan Desain Interior Indonesia” (Majalah Indesign 

dan Livingetc) yang diselenggarakan pada tanggal 4 Juli 2013 di JS 

Luwansa, Kuningan.  

 “Launching Porcelain oleh Yulie & Dara Setyohadi” (Majalah 

Livingetc) diselenggarakan pada tanggal 5 Juli 2013 di Hotel Mulia, 

Jakarta.  

  “ID Fest 2013” (Nylon Indonesia) pada tanggal 17 Agustus 2013 di 

Tribeca Mall Central Park.  

 “Nylon Party in Bali in Conjunction with The Conjunction Music 

Festival”(Hard Rock FM Bali) pada tanggal 29 Agustus 2013 yang 

diadakan di Bali. 

  Hampir setiap kerja sama media partner di atas memiliki ketentuan dan 

kontrak yang sama dalam segi teknisnya, dimana setiap majalah yang 

bersangkutan harus melakukan publikasi menyangkut event tersebut baik 

melalui media cetak mau pun elektronik. Sementara bagi pihak media, 

keuntungan yang didapat adalah tersedianya stand/booth yang dapat 

dimanfaatkan dalam event tersebut dan juga promosi adlips. Hubungan timbal 

balik yang saling menguntungkan ini yang diyakini perusahaan dapat memberi 

keuntungan bagi perusahaan seperti meningkatnya kesadaran masyarakat 

terhadap majalah-majalah naungan MPG Media Publishing. 

  Contoh surat perjanjian kerja sama media partner dan dokumentasi 

event berkaitan dengan media partner dapat dilihat pada Lampiran. 

 3.3.3 Lobi dan Negosiasi 

  Lobi dan negosiasi merupakan hal paling mendasar yang dilakukan 

oleh penulis selama melakukan kerja magang baik karena dipraktikkan 

langsung dalam beberapa kerja sama, baik event, media partner, mau pun 

reading copy karena dalam tiap bentuk kerja sama tersebut, penulis 

berhubungan dengan pihak luar yang diharapkan dapat memberi keuntungan 

bagi perusahaan.  
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  Dalam praktiknya dibutuhkan teknik komunikasi yang baik untuk dapat 

melobi berbagai pihak. Banyaknya pihak yang ditemui dan berhubungan 

langsung dengan divisi dimana penulis bekerja magang membuat penulis harus 

dengan baik berkomunikasi dengan cara yang beragam dikarenakan 

karakteristik setiap orang yang ditemui berbeda-beda. Penanganan yang 

berbeda pun juga dilakukan berdasarkan media yang digunakan, baik secara 

langsung (tatap muka), via telepon, atau pun e-mail. Kesulitan pun seringkali 

dialami oleh penulis diawal masa magangnya karena rupanya teori tidak 

semudah praktiknya. Mulai dari ekspresi wajah, intonasi nada, dan gesture 

tubuh dapat mempengaruhi bagaimana komunikasi berlangsung, terutama 

untuk memengaruhi pihak lain. Penulis harus dapat meyakinkan pihak lawan 

untuk percaya dan menyetujui kerja sama yang ditawarkan.  

  Pada kerja sama reading copy yang dimana penulis melakukannya via 

telepon dengan beberapa hotel, intonasi dan artikulasi yang jelas haruslah 

dikuasai oleh penulis dalam berkomunikasi agar lawan bicara mengerti secara 

benar pesan apa yang dimaksud. Kemudian tata bahasa yang tidak terlalu kaku 

juga digunakan penulis agar tidak terkesan terlalu formal dan menjalin 

komunikasi dua arah yang baik dan terkesan nyaman meski hanya via telepon. 

Kata-kata yang digunakan juga jangan berupa kata-kata negatif, tapi bersifat 

persuasif secara positif, dimana memberi kesan bahwa dengan kerja sama yang 

diajukan dapat memberi keuntungan tidak hanya bagi pihak penulis, tapi juga 

pihak hotel tersebut. Apapun feedback yang diberikan, baik itu setuju, tidak, 

atau pun belum, dalam menutup pembicaraan penulis tetap memberi kesan 

yang baik dan sopan. Sebelum komunikasi berlangsung pun penulis 

memikirkan terlebih dahulu informasi apa saja yang ingin diketahuinya agar 

dapat disusun terlebih dahulu alur komunikasi dan tidak ada yang terlupakan. 

  Hal tersebut sama bila didasarkan pada fungsi lobi dan negosiasi dalam 

buku Teknik Lobi & Diplomasi yakni membangun hubungan dengan seluruh 

stakeholder dan mempengaruhi mereka secara persuasif lewat komunikasi 

informal dalam waktu yang relatif singkat (Zainal Abidin, 63: 2007). Dalam 

waktu yang singkat, penulis belajar untuk dapat mempersuasif para 
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stakeholder, dalam hal ini pihak hotel, untuk menyetujui kerja sama reading 

copy. 

  Database dari hotel yang ditargetkan dalam kerja sama reading copy 

dapat dilihat pada Lampiran. 

 3.3.4 Penulisan Media PR 

  Penulisan Media PR dipraktikkan penulis dalam hal membuat 

undangan sehubungan dengan event Indesign Luminary. Penulis diberi 

tanggung jawab untuk membuat undangan berupa e-mail dan pesan singkat 

yang kemudian ditindak lanjuti melalui telepon langsung. Pesan yang dibuat 

tentu haruslah singkat dan jelas menyangkut setiap informasi penting agar 

dapat menarik perhatian setiap orang yang diundang. Teknik komunikasi yang 

baik yang dituangkan melalui kata-kata dan gambar ini diperlukan untuk 

mempersuasi para tamu undangan. Sama halnya dengan pesan melalui e-mail 

yang dibuat penulis untuk para kandidat A-Lister Augustman Indonesia. Untuk 

memudahkan para kandidat mengetahui secara jelas informasi terkait event 

tersebut dan sekaligus memudahkan dalam pengisian formulirnya, penulis 

membuat pesan yang mudah dipahami dan mencakup setiap informasi penting. 

Undangan Indesign Luminary berupa e-mail dan informasi dan formulir A-

Lister Augustman Indonesia dapat dilihat dalam Lampiran. 

  Penulis juga sempat melakukan brainstorming untuk dua proyek jangka 

panjang yang belum rampung saat penulis menyelesaikan masa magangnya 

antara lain Digital Marketing bersama dengan Web Designer, Maria Gadis, 

dimana merancang website dari MPG Media Publishing untuk melakukan 

suatu pembaharuan. Proyek lainnya adalah Publishing Ad dari MPG Media di 

setiap majalahnya. Dalam dua proyek ini penulis sempat menuangkan konsep 

dari Penulisan Media PR karena melalui website dan iklan di majalah, 

perusahaan harus terepresentasikan secara benar baik melalui visual ataupun 

informasi tertulis. Selain itu juga haruslah menarik sehingga dapat diterima 

oleh khalayak dengan baik yang kemudian diharapkan mendapatkan 

positioning yang tepat. Namun dua proyek ini belum rampung sampai saat 
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penulis menyelesaikan magangnya karena berkaitan dengan masalah teknis dan 

banyaknya pihak yang terkait dengan proyek tersebut.  

 

3.4 Kendala dan Solusi 

 3.4.1 Kendala Proses Kerja Magang 

   Kendala yang dihadapi penulis selama melakukan kerja magang adalah 

tidak adanya job description yang secara jelas dan tertulis diberikan kepada 

penulis setiap harinya dan membuat penulis sempat merasa kebingungan di 

awal melakukan kegiatan magangnya. 

   Beberapa kali pun penulis diberi pekerjaan yang sifatnya mendadak dan 

terkadang pekerjaan tersebut diluar ruang lingkup divisi yang ditempati oleh 

penulis, seperti membantu beberapa redaksi dalam proses produksi majalah. 

 

 3.4.2 Solusi atas Kendala Proses Kerja Magang 

  Setiap kendala tentu memiliki cara penyelesaian atau solusi, demikian 

halnya yang dialami penulis selama menghadapi kendala proses magang. 

Menyikapi job description yang secara tertulis dan jelas tersedia, penulis 

cenderung aktif melakukan komunikasi untuk mendapatkan informasi dan ilmu 

seputar Divisi Event and Promotion sekaligus meminta pekerjaan yang 

berkaitan dengan ruang lingkup kerjanya sehingga kehadiran penulis di 

perusahaan tidak sia-sia dan penulis dapat memberi kontribusi lebih. 

  Untuk pekerjaan yang diberi secara mendadak ataupun diluar ruang 

lingkup divisi tempat penulis melakukan kerja magang, penulis tetap 

menjalankan pekerjaan tersebut secara maksimal selama pekerjaan utama 

penulis seputar event dan promotion sudah terselesaikan dengan baik agar tetap 

tercipta hubungan yang baik dengan lingkungan kerja. 
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