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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

 

3.1. Kedudukan dan Koordinasi 

 Penempatan kegiatan kerja magang dilakukan dalam satuan divisi 

Advertising sebagai bagian dari Marketing support dengan pembimbing 

lapangan atau mentor Maria Sulistyowati. Penulis berada di bawah supervisi 

bagian Marketing support yaitu Ibu Ria, dengan kata lain penulis bertanggung 

jawab terhadap Ibu Ria. Ibu Ria sendiri selaku Marketing support yang berada 

dalam divisi Advertising bertanggung jawab terhadap Advertising Manager 

yang pada waktu itu dijabat oleh Ibu Ridha Raidin, dan juga bertanggung 

jawab terhadap Direktur Kontan Bapak Lukas Widjaja. 

Peran marketing support dalam divisi advertising ialah untuk men-support 

atau membantu divisi advertising agar seluruh kegiatan yang dilakukan dalam 

divisi advertising dapat terlaksana dengan baik. Sedangkan jobdesk marketing 

support dalam special event yang diadakan, lebih kepada bagian 

kesekretariatan, misalnya mengurusi segala keperluan surat-menyurat, 

undangan, dan menghubungi pejabat terkait dengan event. Tetapi marketing 

support juga berperan dalam perencanaan awal suatu event, seperti 

brainstorming awal, mengurus agenda rapat, dan merangkum hasil rapat. 

 

3.2. Tugas yang Dilakukan 

 Dalam praktik kerja magang yang dilakukan penulis selama kurang lebih 

2,5 bulan dari tanggal 13 Maret sampai 31 Mei 2013, penulis berkesempataan 

membantu dan menjalankan tugas-tugas sebagai Marketing support. Aktivitas-

aktivitas yang dijalankan, antara lain berpartisipasi Special event yang 

diadakan divisi Marcomm dan divisi Advertising, dan meng-input database 

klien sebagai bagian dari Customer Relationship Management (selanjutnya 

CRM), dan dan kegiatan administrative lainnya. 

 

 

Peran marketing support..., Grace Wantah, FIKOM UMN, 2013



17 

 

Tabel 3.1.  

 Pelaksanaan Kerja Magang 

Pekerjaan 

Maret April Mei 

Minggu 

ke- 
Minggu ke- Minggu ke- 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 

Special event     
 
        

Media Monitoring            

CRM     
 
           

Administrative     
 
           

 

3.3.Uraian Tugas yang Dilakukan 

3.3.1. Special event 

Menurut Shone (2004:83), ada 6 tahap perencanaan sebuah event yaitu: 

a. Penetapan tujuan: mencakup tujuan kegiatan dan detail sasaran. 

b. Draft outline perencanaan: garis besar event yang akan dilaksanakan. 

c. Perencanaan detail yang sistematis: terkait dengan rencana keuangan, 

alokasi dana, rencana marketing dan promosi. 

d. Persiapan dan pengorganisasian kegiatan. 

e. Pelaksanaan kegiatan. 

f. Penutup: evaluasi dan feedback. 

 

Event yang diadakan selama penulis mengikuti praktik kerja magang di 

Kontan adalah event Kontan Share and Learn dan Launching IFEF 2013, 

sedangkan untuk Pameran IFEF 2013 nya sendiri nanti akan diadakan di 

bulan September dan Oktober di Surabaya dan Jakarta. Dilihat dari kegiatan 

atau event yang diadakan maupun yang akan berlangsung, konsep yang sudah 

dipaparkan sebelumnya dapat diterapkan ke dalam proses perencanaan dan 

pelaksanaan event. 

 

3.3.1.1. Event Kontan Share and Learn “Solusi Mengelola Keuangan 

dan Mengembangkan Asset” 

Event ini adalah kegiatan talk show yang dilakukan oleh divisi 

Marcomm yang berkoordinasi dengan divisi Advertising, yang bertempat di 

Peran marketing support..., Grace Wantah, FIKOM UMN, 2013
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Kota Wisata (De dining resto) Cibubur. Event ini dilaksanakan pada hari 

Sabtu, 23 Maret 2013. 

Gambar 3.1. 

Poster Talk show Kontan Share and Learn 

 

Perencanaan event (Shone, 2004:83), penerapan pada event Kontan Share and 

learn: 

1. Penetapan tujuan, berkaitan dengan tujuan kegiatan dan detail sasaran. 

• Tujuan kegiatan: 

- Sebagai tempat membagi informasi kepada kepada masyarakat terkait 

dengan mengelola dan merencanakan keuangan. 

- Untuk menyadarkan masyarakat terhadap tujuan keuangan pribadi & 

bagaimana mencapainya. 

- Membantu masyarakat untuk dapat memilih investasi yang aman dan 

tepat, serta strategi memanfaatkan reksadana untuk beragam tujuan 

keuangan. 

• Detail sasaran: 

Berdasarkan rumusan tujuan kegiatan tersebut, dapat diidentifikasi sasaran 

dari event ini yaitu: 

- Terbuka untuk seluruh keluarga maupun masyarakat secara umum 

yang tertarik mengenai keuangan dan investasi. 

- Para member Kompas Gramedia Value Card, karena ada special offer. 

 

Peran marketing support..., Grace Wantah, FIKOM UMN, 2013
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2. Draft outline perencanaan 

• Konsep event: 

- Berupa talk show ineraktif dengan pembicara dari Panin Asset 

Management yaitu Bapak Rudiyanto selaku Business Development and 

Operation, dan Bapak Eko Endarto selaku Financial Planner dan 

Financial Consultant. 

- Selain itu ada juga kegiatan mewarnai untuk anak-anak. Hal ini 

sebagai antisipasi bagi paran peserta talk show yang membawa anak 

agar tidak menganggu konsentrasi orangtuanya dalam talk show, agar 

juga anak-anak tersebut punya kegiatan yang positif selama 

orangtuanya mengikuti talk show interaktif. 

- Ada pula bazaar buku oleh Gramedia. 

 

3. Perencanaan detail yang sistematis, terkait dengan rencana keuangan, 

alokasi dana, rencana marketing dan promosi. 

• Perencanaan Keuangan: 

Untuk perencanaan anggaran biaya terkait dengan event yang akan 

dilakukan, disusun oleh PIC acara, dalam kegiatan ini yang menjadi PIC 

adalah bagian dari divisi Marcomm dan berkoordinasi dengan panitia 

bagian dana atau keuangan. 

• Alokasi dana: 

Agar event ini dapat terlaksana, penggalangan dana yang dilakukan adalah 

melalui hasil pendaftaran yang diterima dan juga melalui sponsor yang 

telah diusahakan. Yang menjadi sponsor kegiatan ini adalah Bank OCBC 

NISP. 

• Rencana Marketing dan Promosi: 

Materi promo yang berjalan: 

a. Flyer 7000 lembar : 6000 lembar disisip Kompas 

b. Spanduk 20 buah disebar di areal bekasi, kota Wisata, Cibubur dan 

sekitarnya. 

c.  Sms dan Email Blast 

d. Iklan Kontan 3x insersi 

Peran marketing support..., Grace Wantah, FIKOM UMN, 2013
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e. Iklan Kompas 

f. X-banner di halte busway 

g. Tempel poster A3 di seluruh mading Kompas Gramedia (30 titik di 

Palmerah Selatan, Palmerah Barat, dan Jalan Panjang) 

 

4. Persiapan dan pengorganisasian kegiatan 

Untuk persiapan dan pengorganisasian event, dibentuk panitia 

berdasarkan dua divisi yang ada yaitu Marcomm dan Advertising. Tim 

divisi marcomm bertugas untuk survei lokasi dan dan persiapan event yang 

berurusan langsung pada hari H, seperti persiapan registrasi, konsumsi, 

dokumentasi, dan teknisi. Sedangkan divisi advertising bertugas pada 

bagian acara talk show dan penyediaan sponsor. 

 

5. Pelaksanaan kegiatan 

Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada hari Sabtu, 23 Maret 2013 

bertempat di Kota wisata (De Dining Resto) Cibubur, mulai dari pukul 

08.30 hingga selesai. Rundown acara secara garis besar, pertama 

melakukan registrasi dan pembayaran baik untuk peserta talk show 

maupun lomba mewarnai. Pada saat registrasi sekaligus ditawarkan 

dengan pembuatan Kompas Gramedia Value Card (KGVC). Bagi peserta 

talk show yang telah memiliki KGVC, dapat mengikuti talk show secara 

gratis, hanya perlu registrasi. Dan ketika talk show dimulai, kegiatan 

lomba mewarnai pun di mulai. 

 

6. Penutup: evaluasi dan feedback 

Event tersebut memberikan dampak yang positif bagi peningkatan jumlah 

peminat Kontan yang dapat diketahui dari jumlah database member 

KGVC (Kompas Gramedia Value Card). 
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Dari event Kontan Share and learn, peran marketing support adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 3.2. 

Aktivitas pada event Kontan Share and Learn 

No. Kegiatan 

Maret April Mei 

Minggu 

ke- 
Minggu ke- Minggu ke- 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Pembuatan 

proposal 

sponsorship. 

  
       

    

2. Pembuatan 

rancangan 

anggaran 

doorprize dan 

undian. 

  
         

 

a. Menunjang kegiatan Sponsorship 

Membantu membuat proposal sponsorship dimana proposal tersebut 

nantinya akan diajukan kepada klien-klien Kontan agar dapat 

berpartisipasi dalam event talk show tersebut. Sponsor yang didapat untuk 

event ini berasal dari Bank OCBC NISP, dan untuk partnership-nya dari 

Panin Asset Management. 

b. Perencanaan doorprize dan undian 

Menyusun rancangan anggaran biaya yang akan digunakan untuk 

doorprize dan undian. 

Karena perencanaan event ini sudah berlangsung sebelum penulis bergabung di 

Media Kontan untuk melakukan praktik kerja magang, maka penulis tidak 

berpartisipasi banyak dalam event ini. Yang dilakukan penulis hanyalah 

membantu divisi Marcomm untuk mengurus pendaftaran ulang para peserta. 

 

3.3.1.2. Pameran Indonesia Finansial Expo & Forum (IFEF) 2013 – 

event yang belum terlaksana 

IFEF 2013 merupakan event yang akan diselenggarakan oleh PT 

Grahanusa Mediatama selaku penerbit dari Kontan, yang juga bagian dari 

bisnis unit Kompas Gramedia. Event IFEF 2013 merupakan salah satu 

Peran marketing support..., Grace Wantah, FIKOM UMN, 2013
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pameran industry financial dan investasi yang terbesar di tanah air. Event ini 

merangkaikan konsep pameran, seminar, serta workshop financial dan 

investasi. Pameran IFEF merupakan tempat promosi dan juga edukasi bagi 

seluruh perusahaan penyedia produk dan jasa keuangan. Event ini akan 

diselenggarakan di 2 kota yaitu di Surabaya pada tanggal 27 – 29 September 

2013 bertempat di Convention Hall Gramedia Expo, dan di Jakarta pada 

tanggal 4 – 6 Oktober 2013 bertempat di Cendrawasih Hall Jakarta 

Convention Center. 

 

Perencanaan event (Shone, 2004:83), penerapan event Kontan – 

Pameran IFEF 2013: 

1. Penetapan tujuan, berkaitan dengan tujuan kegiatan dan detail sasaran. 

• Tema Pameran IFEF 2013: 

Invest Now For a Better Tomorrow 

• Tujuan kegiatan: 

- Event IFEF sebagai wujud nyata KONTAN dalam merealisasikan visi 

perusahaan, yaitu untuk menjadi media ekonomi terbesar dan 

terpercaya di Indonesia. 

- Event IFEF sebagai salah satu sarana untuk mengedukasi masyarakat 

mengenai produk investasi, dan bagaimana cara mengatur keuangan 

untuk kehidupan yang lebih baik. 

- Event IFEF sebagai tempat yang menyediakan pasar saham untuk para 

investor dan customer sesuai dengan barang dan jasa yang dibutuhkan. 

• Detail sasaran: 

Berdasarkan rumusan tujuan kegiatan tersebut, dapat diidentifikasi sasaran 

dari event IFEF terbagi menjadi 2, yaitu: 

a. Exhibitor Profile 

- Perusahaan sekuritas / anggota bursa 

- Perusahaan investasi 

- Perusahaan Asuransi & Perbankan 

- Perusahaan franchise & property 

- Dan perusahaan produk dan jasa investasi lainnya 
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b. Visitor Profile 

- Kantor-kantor pemerintahan 

- Komunitas perbankan 

- Eksekutif dan professional 

- Organisasi bisnis dan profesional, dalam dan luar negeri 

- Investor, dalam dan luar negeri 

Tetapi bukan berarti masyarakat luas tidak dapat hadir dalam pameran 

IFEF ini, justru partisipasi dan kehadiran masyarakat menjadi salah satu 

tolak ukur tercapainya tujuan dari kegiatan IFEF 2013 ini. 

 

2. Draft outline perencanaan 

• Konsep event: 

Menampilkan konsep semarak fiesta – Indonesia Wealth Fiesta 

Expo: 

- Open stage talk show & performance Selebriti Investor (Piyu, Lo 

Kheng Hong, Maylaffaiza)* 

- Stand Up Comedy Performance 

- Wheel of Fortune, Doorprize 

- Peluncuran Produk Reksadana 

- Peluncuran Buku Investasi 

- Peluncuran Kontan Academy 

Forum: 

- Talk show 

- Workshop 

- Seminar 

 

3. Perencanaan detail yang sistematis, terkait dengan rencana keuangan, 

alokasi dana, rencana marketing dan promosi. 

• Perencanaan Keuangan: 

Untuk perencanaan anggaran biaya terkait dengan event yang akan 

dilakukan, disusun oleh PIC acara, dalam kegiatan ini yang menjadi PIC 
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adalah Advertising Manager dan berkoordinasi dengan panitia bagian dana 

atau keuangan. 

• Alokasi dana: 

Agar event ini dapat terlaksana, penggalangan dana yang dilakukan adalah 

melalui hasil dari penjualan booth dan sponsor. Tetapi karena event ini 

belum terlaksana dan masih pada tahap penggarapan, maka penjualan 

booth dan sponsor masih terus diusahakan. Yang menjadi calon sponsor 

dari event IFEF 2013 ini adalah Mandiri dan Manulife Asset Management. 

• Rencana Marketing dan Promosi: 

a. Press release 

b. Distribusi brosur dan undangan  

c. Katalog pameran  

d. Website pameran  

e. Materi promosi outdoor (billboards, flyers, hanging banner, etc)  

f. Talk show di tv dan radio swasta 

g. Liputan dari berbagai media cetak dan elektronik 

 

Supporting Media: 

Gambar 3.2. 

Media Supporting 

Selain itu bentuk-bentuk promosi yang sudah disebutkan di atas, event 

IFEF 2013 ini juga menggunakan third parties endorsement untuk 

mendukung kegiatan IFEF tersebut. Endorser yang menjadi pihak ketiga 

dalam membantu promosi adalah lembaga-lembaga yang terkait dengan jasa 

keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kustodian Sentral Efek 

Peran marketing support..., Grace Wantah, FIKOM UMN, 2013
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Berjangka (KSEI), Bank Indonesia (BI), Kliring Berjangka Indonesia (KBI), 

PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan juga Badan Pengawas 

Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEPTI). 

 

4. Persiapan dan pengorganisasian kegiatan 

Untuk persiapan dan mengorganisir kegiatan IFEF tersebut, pada event 

yang ke 3 ini Kontan bekerjasama dengan PT Debindo Mitra Dyantama 

sebagai Event organizer (EO) yang membantu divisi Marcomm dalam 

persiapan pelaksanaan Pameran IFEF 2013 ini. 

Selain itu persiapan lain yang dilakukan adalah me-launching event IFEF 

2013 ini sebagai tahap awal dala persiapan pameran IFEF 2013 nanti. 

 

5. Pelaksanaan kegiatan 

Pelaksanaan kegiatan belum berlangsung dan nanti akan diadakan di 2 

kota yaitu di Surabaya pada tanggal 27 – 29 September 2013 bertempat di 

Convention Hall Gramedia Expo, dan di Jakarta pada tanggal 4 – 6 

Oktober 2013 bertempat di Cendrawasih Hall Jakarta Convention Center. 

 

6. Penutup, terkait dengan evaluasi dan feedback 

Dikarenakan event ini belum berlangsung, maka belum ada feedback yang 

nyata terkait dengan hasil yang ingin dicapai dalam event ini. Evaluasi 

tentunya juga belum dilakukan karena masih dalam tahap persiapan event. 
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Dari perencanaan Pameran IFEF 2013, peran marketing support adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 3.3. 

Aktivitas pada perencanaan IFEF 2013 

No. Kegiatan 

Maret April Mei 

Minggu 

ke- 
Minggu ke- Minggu ke- 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Brainstorming 

tahap awal 

perencanaan 

IFEF 2013. 

  
       

    

2. Terlibat dalam 

kepanitiaan 

IFEF bagian 

kesekretariatan. 

    
       

3. Follow up 

Endorser.      
    

  

 

a. Brainstorming untuk awal perencanaan IFEF 2013 

Menyusun agenda rapat untuk perencanaan awal event IFEF 2013, dan 

turut serta dalam menyumbangkan ide dalam langkah awal event IFEF. 

b. Terlibat dalam kepanitiaan IFEF 2013 

Dalam susunan kepanitian IFEF 2013, marketing support bertugas sebagai 

sekretaris atau notulen rapat, yaitu mencatat dan merangkum hasil rapat. 

Marketing support juga bertugas mengurusi segala keperluan surat-

menyurat yang ada kaitannya dengan IFEF, undangan, dan menghubungi 

pejabat-pejabat terkait dengan event IFEF 2013. 

c. Follow up Endorser 

Membantu kegiatan marketing dan promosi event IFEF 2013 dengan cara 

mem-follow up pihak ke 3 yang menjadi endorser dalam kegiatan IFEF 

2013 ini. 

 

3.3.1.3. Launching Indonesia Finansial Expo & Forum (IFEF) 2013 

Launching IFEF 2013 diadakan pada hari Senin, 25 Maret 2013 

bertempat di The Maestro (Function Hall) Lt.4 Plaza Indonesia. Tujuan 
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diselenggarakannya launching IFEF 2013 ialah untuk memperkenalkan dan 

menginformasikan Pameran IFEF 2013 sebagai salah satu event yang akan 

diadakan oleh Kontan kepada masyarakat. Launching IFEF 2013 merupakan 

langkah awal untuk mempersiapkan event yang lebih besar, yaitu Pameran 

IFEF 2013. 

 

Gambar 3.3. 

Undangan yang akan diedarkan 

 

 

Perencanaan event (Shone, 2004:83), penerapan pada Launching IFEF 2013: 

1. Penetapan tujuan, berkaitan dengan tujuan kegiatan dan detail sasaran. 

• Tujuan kegiatan: 

- Untuk memperkenalkan dan menginformasikan secara detail terkait 

dengan Pameran IFEF 2013. 

• Detail sasaran: 

Berdasarkan rumusan tujuan kegiatan tersebut, dapat diidentifikasi sasaran 

dari event ini yaitu: 

- Ditujukan kepada perusahaan-perusahaan jasa keuangan, bisnis, dan 

investasi, yang menjadi calon exhibitor dan visitor pada Pameran IFEF 

2013 nanti. 

2. Draft outline perencanaan 

• Konsep event: 

- Speech dari direktur Kontan, Bapak Ardian Taufik Gesuri, dan dari 

Ketua Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keungan (OJK), Bapak 

Muliaman D. Hadad. 

- Presentasi mengenai IFEF 2013 

- Sesi tanya jawab. 
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3. Perencanaan detail yang sistematis, terkait dengan rencana keuangan, 

alokasi dana, rencana marketing dan promosi. 

Perencanaan keuangan dan alokasi dana pada launching IFEF 2013 ini 

telah digabung dengan perencanaan dan alokasi dana Pameran IFEF 2013. 

• Rencana Marketing dan Promosi: 

Launching IFEF 2013 ini tidak dilakukan kegiatan rencana marketing dan 

promosi karena tamu yang hadir merupakan para undangan yang memang 

sudah dipersiapkan oleh divisi marcomm dan advertising, yang 

disesuaikan dengan target sasaran event IFEF 2013. 

 

4. Persiapan dan pengorganisasian kegiatan 

Untuk persiapan dan mengorganisir kegiatan launching IFEF 2013 

tersebut, Kontan melakukan persiapan bersama PT Debindo Mitra 

Dyantama sebagai Event organizer (EO) yang telah dipilih sejak awal 

untuk membantu dalam persiapan pelaksanaan Pameran IFEF 2013. 

 

5. Pelaksanaan kegiatan 

Launching IFEF 2013 dilaksanakan pada hari Senin, 25 Maret 2013 

bertempat di The Maestro (Function Hall) Lt.4 Plaza Indonesia. 

Launching tersebut dimulai dari pukul 10.30 sampai dengan selesainya. 

• Berikut rundown acara launching IFEF 2013: 

10.30 – 11.00  registration & acoustic performance 

11.00 – 11.10  opening by MC 

11.10 – 11.30  speech by director Kontan 

11.30 – 12.00  speech by chairman of board of commissioner OJK 

12.00 – 12.30  presentation and Q&A about IFEF 2013 

12.30 – end  lunch and acoustic performance 

 

6. Penutup, terkait dengan evaluasi dan feedback 

Dengan adanya launching IFEF 2013 tersebut, Kontan banyak mendapat 

tanggapan positif dari para undangan, terlebih dari lembaga jasa keuangan 

terkait dengan akan diselenggarakannya pameran IFEF 2013. 

Peran marketing support..., Grace Wantah, FIKOM UMN, 2013
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Dari Launching IFEF 2013 tersebut, peran marketing support adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 3.4. 

Aktivitas pada Launching IFEF 2013 

No. Kegiatan 

Maret April Mei 

Minggu 

ke- 
Minggu ke- Minggu ke- 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Memeriksa dan 

membuat salinan 

daftar nama para 

undangan. 

  
       

    

2. Mempersiapkan 

undangan yang 

akan dikirim. 

  
         

3. Menghubungi 

narasumber dan 

tamu undangan 

untuk 

konfirmasi 

kehadiran. 

  
         

4. Membantu 

menyiapkan 

goodie bag pada 

hari – H. 

  
 

        

5. Me-rekap daftar 

tamu undangan 

dan wartawan 

yang hadir. 

  
  

       

 

a. Memeriksa dan membuat salinan daftar nama undangan Launching 

IFEF 2013. 

Penulis memeriksa daftar nama tamu undangan apakah sudah sesuai 

dengan database dan mengkonfirmasi jabatan tamu undangan serta alamat 

yang dituju untuk dikirimi undangan. Setelah itu menyalin daftar tamu 

undangan tersebut beserta data yang telah dikonfirmasi. 
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b. Mempersiapkan undangan yang akan dikirim. 

Menghitung total jumlah undangan yang akan diedarkan, mempersiapkan 

undangan-undangan tersebut, serta mmenyesuaikan nama-nama tamu 

undangan dengan salinan daftar tamu yang telah dibuat sebelumnya. 

c. Menghubungi narasumber dan tamu undangan untuk konfirmasi 

kehadiran. 

Menghubungi pihak narasumber untuk menyiapkan kedatangan pada hari 

dan tanggal yang telah ditentukan, dan melakukan konfirmasi ulang dua atau 

tiga hari sebelum hari H. Yang menjadi narasumber atau pembicara dalam 

Launching IFEF 2013 tersebut adalah Bapak Muliaman Hadad selaku Ketua 

Dewan Komisaris dari Otoritas Jasa Keungan (OJK). Selain itu juga 

menghubungi para undangan untuk konfirmasi kehadiran sehingga dapat 

memperkirakan tamu undangan yang hadir. Kegiatan ini dilakukan melalui 

telepon dan juga email. 

d. Membantu menyiapkan goodie bag pada hari – H. 

Pada hari H atau pada hari launching tersebut diadakan, penulis membantu 

menyiapkan goodie bag di mana goodie bag tersebut berisikan barang-barang 

yang berkaitan dengan event atau yang menjadi sarana informasi mengenai 

event, seperti Media Kit, Harian Kontan, dan agenda kegiatan Launching 

IFEF 2013, serta penjelasan singkat mengenai event IFEF 2013 yang akan 

berlangsung bulan September dan Oktober. Kemudian barang-barang tersebut 

dimasukan dalam satu tas yang bertuliskan logo Kontan. 

e. Me-rekap daftar tamu undangan dan wartawan yang hadir. 

Setelah acara Launching IFEF 2013 selesai, kertas daftar tamu undangan 

yang telah diisi oleh para undangan yang hadir serta para wartawan disusun 

kembali dan di-input dalam database klien. 

 

3.3.2. Media Monitoring 

Menurut Iriantara (2008:62), monitoring adalah bentuk kontrol dan 

pengumpulan informasi mengenai tahapan pencapaian tujuan sebuah program 

atau kegiatan. 
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Yang penulis kerjakan terkain dengan media monitoring ialah 

memantau media competitor untuk melihat perkembangan competitor. fungsi 

media monitoring pada media Kontan berbeda dengan fungsi monitoring 

media pada umumnya. Jika pada umumnya monitoring media bertujuan untuk 

melihat pemberitaan media terkait dengan produk atau kegiatan yang 

dilakukan perusahaan, Harian dan Tabloid Kontan melakukan monitoring 

media untuk mengetahui sejauh mana perkembangan yang dialami competitor 

sehingga dengan begitu Kontan dapat menentukan langkah apa yang akan 

dilakukan, dalam hal ini terkait dengan jumlah pengiklan. Yang menjadi 

media competitor dari Kontan adalah Media Bisnis Indonesia, Investor 

Daily, dan Indonesia Finance Today. 

 

3.3.3. Customer Relationship Management 

Customer Relationship Management (CRM) merupakan sebuah metode 

yang mengacu pada alat-alat yang membantu suatu bisnis ddalam mengelola 

hubungan dengan pelanggan secara terorganisir. Tujuan utama dari CRM 

adalah untuk mempelajari lebih lanjut tentang kebutuhan dan juga perilaku 

pelanggan. Hal tersebut membantu untuk membangun hubungan yang lebih 

dalam anatar perusahaan dengan pelanggannya. Hal pokok dalam CRM ialah 

seberapa jauh perusahaan mampu memenuhi kebutuhan pelanggan, dan 

mengumpulkan informasi atau data-data pelanggan yang berharga sebagai 

alat untuk membina hubungan jangka panjang. 

Ada 3 jenis aplikasi CRM menurut Berson, Smith dan Thearling 

(2000 : 45), antara lain: 

1. Operational CRM, yaitu proses otomatisasi yang terintegrasi dari 

keseluruhan proses bisnis yang berjalan di dalam perusahaan, baik 

penjualan maupun pemasaran.  

2. Analytical CRM, yaitu proses analisis dari data-data yang dihasilkan 

melalui proses Operational CRM meliputi data mining.  

3. Collaborative CRM, yaitu proses aplikasi kolaboratif pelayanan meliputi 

email, e-communities, forum diskusi dan sejenisnya yang menyediakan 

fasilitas interaksi antara perusahaan dengan pelanggannnya. 
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Kegiatan CRM yang dilakukan adalah: 

Analytical CRM 

Proses Analytical CRM adalah untuk mendukung kegiatan back 

office dan analisis strategis yang mencakup semua sistem yang tidak 

berhubungan secara langsung dengan pelanggan. 

Dalam hal ini, Kontan menjalankan fungsi CRM dengan 

memanfaatkan dan memaksimalkan database pelanggan yang ada. 

database pelanggan Kontan didapatkan dari berbagai event yang 

dilakukan, ataupun melalui telemarketing, call center, website. 

 

Tabel 3.5. 

Kegiatan CRM 

No

. 
Kegiatan 

Maret April Mei 

Minggu 

ke- 
Minggu ke- Minggu ke- 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Input database 

klien 

advertising. 
   

  
  

 
 
  

2. Input database 

pelanggan. 

(membantu 

divisi 

marcomm) 

         
  

 

a. Input database klien advertising 

Meng-input informasi atau data-data yang berkaitan dengan klien, baik 

itu alamat, jabatan, no. telepon, no.handphone, email dan website, 

maupun tanggal ulang tahun klien. Hal ini bertujuan untuk 

memudahkan berhubungan langsung dengan klien. Salah satu fungsi 

dalam meng-input database klien adalah untuk menjalin hubungan 

baik dengan klien. 

b. Input database pelanggan (membantu divisi marcomm) 

Dua minggu terakhir di Kontan, penulis membantu divisi 

marcomm untuk meng-input database pelanggan Kontan. penulis 

diminta untuk menghubungi pelanggan-pelanggan Kontan dan 
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menanyakan informasi detail pelanggan, seperti tempat tanggal lahir, 

pekerjaan, status pernikahan, hobi, dan agama. Setelah semua informasi 

tersebut didapatkan, penulis meng-input data-data tersebut ke dalam 

situs khusus Kontan (pelanggan.kontan.co.id.) yang hanya dapat 

diakses oleh staff marketing dan marcomm. 

Kegiatan penginputan data tersebut dilakukan agar memudahkan 

Kontan untuk membuat suatu event atau kegiatan yang disesuaikan 

dengan kebutuhan pelanggannya. 

 

3.3.4. Kegiatan Administrative 

 Penulis juga melakukan kegiatan yang bersifat administrative, antara lain: 

Tabel 3.6. 

Kegiatan administrative 

No. Kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Membuat memo 

media/purchase 

order. 

            

2. Menghadiri meeting 

dengan klien. 

            

3. Membuat memo 

bukti kas dan honor 

penulis. 

            

4. Filing.             
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3.4. Kendala yang Ditemukan 

Selama menjalankan praktik kerja magang yang dilaksanakan pada kurun 

waktu tiga bulan di PT Grahanusa Mediatama (Kontan), penulis menemukan 

beberapa kendala. Namun. Kendala tersebut bisa diatasi dengan baik. 

Adapun kendala yang ditemukan selama menjalani praktik kerja magang, 

antara lain: 

3.4.1. Special event 

1. Kendala dalam pelaksanaan kegiatan atau event ialah mengenai rundown 

acara. Terkadang rundown yang telah disusun dengan baik, akan berubah 

sehingga membuat acara atau event harus ditunda beberapa menit atau 

jam. Hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya tamu 

undangan yang belum hadir semua, narasumber yang terlambat datang, 

kedua hal tersebut dapat menyebabkan rundown kegiatan menjadi 

berubah. 

2. Untuk dapat menyukseskan sebuah event atau kegiatan, salah satu yang 

harus diperhatikan adalah promosi mengenai event itu sendiri. promosi 

bisa dilakukan dengan banyak cara, salah satunya dengan menggunakan 

third party endorsement. Untuk mem-follow up endorser bukanlah hal 

yang mudah karena kadang kala yang menjadi pihak ke-3 sangat sulit 

untuk dihubungi, sementara dibutuhkan kepastian untuk segera 

menjalankan promosi. 

 

3.4.2. Customer Relationship Management (CRM) 

Tidak ada kesulitan yang berarti dalam meng-input database klien 

bagian divisi Advertising maupun pada saat membantu divisi marcomm 

meng-input database pelanggan. Kendala yang ada hanya berupa kesulitan 

teknis, khususnya untuk meng-input database pelanggan Kontan. saat 

akan meng-input data atau informasi, harus login terlebih dahulu pada 

server Kontan, lalu kemudian  masuk ke situs khusus Kontan, yaitu 

pelanggan.kontan.co.id. Terkadang, untuk masuk ke server Kontan 

mengalami kesulitan karean penulis bukanlah staff resmi marketing atau 

marcomm Kontan. 
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3.5. Solusi Terhadap Kendala yang Ditemukan 

Solusi dari kendala yang ditemukan selama praktik kerja magang 

berlangsung ialah: 

3.5.1. Special event 

- Untuk mengatasi masalah perubahaan jadwal kegiatan yang tiba-tiba 

karena tamu undangan yang belum hadir semua, atau karena 

narasumber belum datang, yaitu dengan cara mempersingkat bagian-

bagian pada event yang tidak begitu penting, seperti mempercepat 

opening MC dan acccousitic performance. 

- Solusi pada kendala ini adalah untuk mencari tahu jadwal yang tepat 

untuk bisa menghubungi pihak-3. Salah satu cara yang baik adalah 

melalui email jika seandainya tidak bisa dihubungi melalui telepon. 

Menjelaskan secara detail yang menjadi inti acara serta maksud dan 

tujuan menggunakan third parties endorsement, sehingga dengan 

begitu akan lebih mudah mendapatkan jawaban yang pasti. 

 

3.5.2. Customer Relationship Management (CRM) 

Solusi dari kendala ini adalah meminta bantuan kepada bagian IT 

perusahaan untuk menyediakan username dan password yang dapat 

digunakan untuk login ke server Kontan. 
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