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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

Praktek kerja magang dilaksanakan di bawah pimpinan Ibu Sherly Putri 

sebagai Public Relations dalam perusahaan tersebut. Penulis di masukan kedalam 

divisi Public Relations karena sesuai dengan bidang yang dipelajari oleh penulis. 

Sebagai intern di divisi tersebut penulis di bimbing langsung oleh ibu Sherly Putri 

selaku Public Relations perusahaan ini.  

Selama berada di bawah divisi Public Relations, penulis tidak hanya 

mengerjakan semua pekerjaan seputar event dan monitoring social media saja, 

tetapi penulis mendapatkan kesempatan untuk mempelajari pekerjaan lainnya 

seperti kegiatan marketing yaitu tenant relations, perencanaan promosi untuk 

kegiatan marketing setiap bulan atau jangka waktu tertentu, kemudian penulis 

juga membantu dalam hal media relations yang sudah sempat dijalankan oleh 

perusahaan ini dengan beberapa media kawasan di wilayah sekitar Tangerang ini. 

Dalam divisi Marketing Promosi dan Public Relations ini merupakan satu bentuk 

tim yang ada di dalam perusahaan yang dimana kerjaan antara marketing dan 

Public Relations ini saling berhubungan antara satu dan lainnya sehingga divisi 

ini saling membantu satu sama lain yang dimana merupakan satu tim dalam 

perusahaan ini. 

Penulis mengerjakan beberapa kegiatan yang sudah diberikan oleh 

pembimbing lapangan seperti membuat surat untuk para tenant yang bersangkutan 

dengan kesepakatan maupun menyebarkan informasi kepada para tenant yaitu 

seperti adanya event yang akan dijalankan nantinya. Contoh event yang akan 

dilakukan dan berhubungan dengan event Ramadhan yang dimana merupakan 

event besar yang dilakukan perusahaan untuk menarik dan meramaikan konsumen 

yang datang ke Foodtown. Kemudian ada juga beberapa kegiatan seperti event- 

event kecil seperti workshop yang dilakukan Public Relations yang bekerja sama 

dengan suatu komunitas dan lainnya. Kegiatan- kegiatan ini dilakukan untuk 

mendukung divisi marketing dalam perusahaan ini. 
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Dalam menjalankan praktek magang selama dua bulan ini, penulis selalu 

dibimbing dengan baik oleh pembimbing lapangan. Mereka sangat terbuka dan 

mau membantu penulis jika membutuhkan bantuan dalam mencari informasi dan 

pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan, dan segala informasi yang terkait 

dengan tugas yang diberikan juga sangat jelas. Penulis juga diberikan kesempatan 

untuk berkomunikasi dengan beberapa pihak penting seperti pemilik dari 

perusahaan dan General Menejer perusahaan tersebut. Sehingga apa yang penulis 

pelajari di perkuliahan dapat di terapkan dan di praktekkan dalam tempat magang 

ini. 

 

3.2 Tugas yang Dilakukan 

Tugas yang diberikan di divisi Marketing dan Public Relations  selama 

proses magang cukup beragam, seperti membuat perencanaan acara atau event 

yang akan diselenggarakan untuk mendukung marketing promosi untuk tenant, 

melakukan monitoring social media, media relations, tenant relations, sampai 

dengan event untuk customer yang dimana kegiatan tersebut customer turut 

berpartisipasi di dalamnya. Tugas yang diberikan itu tidak luput juga dari kegiatan 

kecil seperti mengerjakan sedikit kerjaan lainnya, membuat surat untuk para 

tenant dan membuat daftar untuk lomba dan lainnya. Penulis disini juga tidak 

segan untuk menanyakan beberapa hal yang penulis tidak mengerti, hal ini di 

karenakan agar tidak terjadi kecerobohan pada saat mengerjakan kerjaan dari 

kantor di perusahaan tersebut. 

Berikut adalah beberapa pekerjaan umum yang dikerjakan oleh penulis 

selama proses magang: 

1. Menyumbangkan ide- ide untuk beberapa event yang akan dilaksanakan 

pada bulan Juli dan Agustus yang dilakukan oleh Foodtown. Seperti ikut 

dalam membuat konsep acara, mulai dari membuat proposal hingga 

sampai pelaksanaannya. 

2. Memberikan informasi berbagai promosi dan kegiatan event melalui social 

media seperti twitter dan juga Facebook. Seperti menuliskan informasi 

Implementasi pelaksanaan event..., Herikson, FIKOM UMN, 2013



15 
 

bahwa adanya potongan harga dalam bulan tertentu dan adanya acara pada 

bulan tersebut. 

3. Menjaga hubungan dengan beberapa sponsor dan media patner dan juga 

customer untuk berlangsungnya sebuah acara yang akan dilakukan 

Foodtown. 

4. Memonitoring media kawasan yang sudah meliput tentang Foodtown 

untuk melihat perkembangan dan kemajuan perusahaan. 

berikut ini merupakan urainan pekerjaan per-minggu yang telah dilakukan 

penulis selama proses kerja magang di Foodtown (PT. Sarana Sinar Surya): 

 

Tabel 3.1 Tabel pekerjaan yang dilakukan mahasiswa magang 

Minggu  Jenis Pekerjaan yang Dilakukan Mahasiswa 

1 

(24-31 Juni 

2013) 

1. Meeting dengan salah satu media kawasan yaitu Satelite 

New mengenai kerja sama liputan perbulan. 

2. Meeting dengan media patner mengenai acara buka 

bersama untuk acara ramadhan. 

3. Membuat konsep untuk posting plan yang akan 

dilaksanakan selama bulan juli 

4. Bertemu dengan MNC Group mengenai liputan untuk 

promosi bulan puasa dan lebaran. 

5. Mengajak kerja sama dengan Okapi dan Robotic untuk 

melaksanakan acara workshop di Foodtown dengan tema 

“Liburan Anak” 

6. Bertemu dengan Kelompok Okapi dan Robotic untuk 

membuka stand di Foodtown. 

7. Media monitoring Social media seperti Twitter dan 

Facebook. 

2 

(1-7 Juli 2013) 

1. Melakukan meeting bersama dengan atasan mengenai 

perencanaan kegiatan dan proses acara untuk minggu 

depan. 
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2. Menunggu dan memantau pemasangan banner dan stand 

okapi di Foodtown. 

3. Menjadi PIC dalam workshop Robotic di Foodtown 

dengan tema acara “RobotTown” 

4. Menemani dan sekaligus menjadi pemandu dalam acara 

liputan untuk bulan puasa dan lebaran dengan MNC 

group. 

5. Mendampingi liputan media MNC dalam acara mereka 

untuk acara yang berbeda. 

6. Maintenance media sosial. Seperti twitter dan Facebook. 

3 

(8- 14 Juli 2013) 

1. Maintenance social media dan membuat media coverage 

dalam setiap bulannya. 

2. Membuat adlips untuk radio amiraFM dalam acara sosial 

yang akan dilakukan pada bulan puasa bersama anak 

yatim. 

3. Meeting dan bekerja sama dengan orang Kalbe dalam 

produk Hydro Coco 

4. Pemasangan booth Hydro Coco dengan adanya kerja 

sama untuk event Rmadhan nanti. 

5. Melakukan media coverage untuk melihat perkembangan 

perusahaan 

6. Persiapan acara Digital art yang dilakukan bersama 

Okapi dalam bentuk workshop. 

7. Acara hari-H workshop Okapi digital Workshop dan 

menjadi PIC acara tersebut. 

8. Publikasi mengenai dengan membeli produk Hydro coco 

customer sudah turut menyumbang anak Yatim Paiatu. 

4 

(15-21 Juli 2013) 

1. Mempublikasikan acara Delightful Ramadhan yang akan 

dilaksanakan pada bulan puasa bersama anak yatim piatu. 

2. Meeting bersama dengan atasan dan seluruh staff 
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Foodtown untuk perencanaan minggu depan. 

3. Maintenance social media seperti twitter dan Facebook. 

4. Menanyakan setiap tenant mengenai menu promosi untuk 

bulan ramadhan dan bulan puasa. 

5. Membuat dan mengedit list menu harga lama menjadi 

harga baru. 

6. Meeting dengan orang Hydro Coco untuk acara 

“Delightul Ramadhan” 

7. Maintenance social media dan pergi kelapangan seperti 

ke Foodtown melihat situasi dan promosi yang sudah 

dilaksanakan. 

8. Membuat kuis di media sosial agar lebih interaktif dan 

membagi- bagikan hadiah acara kuis tersebut. 

9. Posting menu- menu baru setiap tenant itu di media 

sosial dan Facebook. 

10. Mempublikasikan menu baru tersebut dan promosi nya. 

 

5 

(22 -28 juli  

2013) 

1. Maintenance social media , twitter dan Facebook 

2. Mengajak para tenant untuk turut menyumbang makanan 

untuk anak yatim piatu dalam acara Delightful 

Ramadhan 

3. Melakukan promosi untuk menu delivery dari Foodtown 

untuk bulan tersebut. 

4. Melakukan dan membuat kuis untuk akhir bulan dan 

membagi- bagikan souvernir seperti payung, kaos, dan 

tempat minum, dll. 

5. Menentukan promosi untuk bulan agustus dalam bulan 

ramadhan. 

6. Persiapan acara Delightful Ramadhan yang akan 

diselenggarakan pada tanggal 29 juli 2013. 

7. Melakukan publikasi mengenai acara yang akan 
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dilaksanakan besok. 

8. Publikasi mengenai sumbangan dana yang dilakukan 

hanya dengan membeli produk Hydro Coco. 

9. Membantu mempersiapkan dan mencarikan barang- 

barang untuk acara Delightful Ramadhan. 

10. Meeting dan kerjasama dengn Kang Nong Tangerang. 

Melibatkan mereka dalam acara Delightful Ramadhan. 

6 

(29 juli-4  

Agustus 2013) 

1. Acara Puncak sosial dengan tema “Delightful 

Ramadhan” dengan anak Yatim Piatu. Menjadi PIC acara 

dalam acara tersebut. 

2. Evaluasi Acara Delightful ramadhan, kelebihan dan 

kekurangan yang ada untuk acara kedepannya. 

3. Maintenance social media twitter dan Facebook dan 

berterima kasih dengan para sponsor dan media patner. 

4. Persiapan perpindahan kantor dan liburan untuk bulan 

lebaran. 

5. Membantu memastikan para tenant mengenai promosi 

yang mereka berikan pada hari lebaran. 

6. Melakukan kuis untuk bulan ramadhan di social media, 

dengan memberikan hadiah- hadiah yang menarik seperti 

voucher makan di Foodtown. 

7. Melakukan media coverage untuk bulan juli dan melihat 

seberapa banyak media mempublikasi perusahaan. 

7 

(5-11  

Agustus 2013) 

1. Memonitor promosi yang sudah dilakukan di Foodtown 

pada saat liburan. 

2. Maintenance media sosial twitter dan Facebook. 

3. Mempublikasikan adanya promo baru dan menu menarik 

di Foodtown. 

4. Memonitoring tenant- tenant yang produksi pada bulan 

ramadhan tersebut. 
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8 

(12-18  

Agustus 2013) 

1. Persiapan pindahan kantor baru dan membantu 

memindahkan barang- barang kantor ke tempat 

perusahaan baru. 

2. Merapikan kembali barang- barang kantor untuk aktifitas 

baru di kantor baru. 

3. Melakukan kuis di media sosial dengan hadiah voucher 

untuk makan di Foodtown. 

4. Melakukan promosi untuk bulan agustus seperti tanggal 

17 agustus. 

5. Meeting dengan seluruh staff Foodtown di Headoffice 

dengan rencana untuk minggu depan. 

6. Membuat promosi dengan berhadiahkan ipad 3 dan 

meningkatkan member Foodtown. 

7. Maintenance social media, twitter dan Facebook. 

8. Monitoring promosi pada 17 agustus 2013. 

 

 

9   

(19- 24 agustus 

2013)          

1. Maintenance social media , twitter dan Facebook. 

2. Membuat proposal mengenai promo dibulan September 

untuk hadiah ipad 3 

3. Meningkatkan member Foodtown dengan membuat 

promosi yang menarik. 

4. Melakukan meeting dengan beberapa orang event untuk 

acara yang akan dilaksanakan bulan September. 

5. Membuat kuis di social media. 

6. Mempublikasikan promo bulan September nanti. 

7. Memberikan penilaian kepada mentor. 
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3.3     Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

3.3.1       Special Event 

Menurut Kenneth Clow dan Donald Baack (2002 : 504), dengan 

menjalankan event, suatu perusahaan dapat memperoleh beberapa 

keuntungan yaitu :  

1) Membantu perusahaan menjaga penguasaan pasar atau market share 

lewat produknya yang dijual di pasar. 

2) Membangun merek yang kuat dalam memasuki suatu pasar dan 

mempertahankan pasar dari pesaing. 

3) Meningkatkan ingatan akan image atau pandangan yang positif 

terhadap produk atau perusahaan. 

Special event merupakan salah satu tools atau alat yang digunakan 

oleh divisi marketing dan Public Relations dalam meningkatkan 

ketertarikan publik terhadap perusahaan. Oleh karena itu seorang Public 

Relations harus kreatif dalam merencanakan dan melaksanakan event 

tersebut agar event yang dilaksanakan lebih bernilai untuk perusahaan dan 

juga publik. 

3.3.2 Event RobotTown 

Selama penulis melakukan kerja magang, penulis membuat 

beberapa acara yang di bimbing langsung oleh pembimbing lapangan 

penulis. Setiap bulannya penulis dengan tim marketing dan Public 

Relations mengadakan event tersebut. Seperti halnya pada saat pertama 

penulis masuk perusahaan ini mengadakan acara “RobotTown” yang 

bekerja sama dengan beberapa komunitas perakit robot yang ada di daerah 

Gading Serpong. Penulis pada saat acara ini di laksanakan konsep sudah 

ada terlebih dahulu, dan penulis lebih mengerjakan hal yang berada di 

lapangan.  
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Pada saat acara di mulai penulis lebih mempersiapkan acara seperti 

menyediakan dan menempatkan lokasi yang tepat untuk mengadakan 

workshop itu berlangsung yang dimana lokasi yang ditentukan itu lebih 

menguntungkan dan menarik publik lebih banyak. Karena acara yang 

dilaksanakan disini lebih umum dan terbuka. Acara ini dilaksanakan 

khusus untuk anak di bawah usia 17 tahun. Karena target pada saat itu 

dipilih agar orang tua yang jalan- jalan membawa anaknya dapat 

menikmati makan sambil mengantarkan anaknya mengikuti workshop 

tersebut. Acara ini dilaksanakan untuk anak- anak karena pada saat itu 

bersamaan dengan hari liburannya anak sekolah. Untuk itu Foodtown 

mengadakan acara ini untuk hari liburan anak- anak. 

Pada saat hari pelaksanaannya penulis lebih membantu 

mempersiapkan alat- alat yang di butuhkan dalam proses acara tersebut 

sekaligus menjadi PIC dalam acara tersebut. Karena pada saat magang, 

penulis diberikan kepercayaan untuk mengawasi dan diberikan tanggung 

jawab dalam acara tersebut. Dan workshop ini berlangsung beberapa hari 

karena kesepakatan yang sudah melalui proses lobi dan negosiasi yang 

disepakti adalah untuk beberapa hari untuk acara ini. 

 

3.3.3 Acara Okapi Digital Art 

Acara kedua yang di laksanakan yaitu melaksanakan workshop 

dengan salah satu organisasi di Gading Serpong, organisasi ini bergerak di 

bidang seni yaitu melukis atau menggambar Manga. Acara kedua ini di 

mulai dari proses lobi dan negosiasi, penulis bersama pembimbing 

lapangan pergi mensurvey tempat para seniman ini menggambar atau 

melukis. Melukis yang dilakukan tidak menggunakan kertas lukis 

melainkkan menggunakan computer atau tablet. Kerena mereka 

merupakan komunitas yang melakukan pelukisan gambarnya itu pada 

teknologi modern.  

Kesepakatan yang sudah dibicarakan dan dirundingkan akhirnya 

acara yang akan dilaksanakan itu bertepatan dengan adanya acara 
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workshop yang sudah dilakukan sebelumnya untuk itu pada acara kedua 

ini penulis dan juga dari pihak Okapi Digital Art ini memilih untuk 

mengadakan acara ini setelah acara robotic yang dilakasanakan itu selesai 

terlebih dahulu. 

Beberapa hari setelah proses lobi dan negosiasi yang dilakukan, 

mereka ingin meletakkan booth mereka di Foodtown untuk menarik 

konsumen yang ingin belajar seni dengan teknologi yang modern dan juga 

sekaligus menarik pengunjung dari Foodtown. Acara atau event yang 

dilaksanakan disini, lebih mendukung kegiatan marketing dengan tujuan 

meningkatkan penjualan. Dari sisi Public Relations dalam perusahaan ini 

lebih mendukung kegiatan marketing karena divisi marketing dan Public 

Relations merupakan sebuah tim. 

Selain itu penulis juga turut membantu persiapan event dengan 

menghubungi pengisi acara untuk menjelaskan konsep yang akan 

dipersiapkan nanti hingga acara yang akan dimulai, setelah melakukan lobi 

dan negosiasi yang dari pihak Okapi ini mereka ingin meletakkan booth 

mereka dengan tujuan mencari konsumen dari luar dan juga mereka 

mendatangkan beberapa orang dari komunitas mereka dalam mengisi 

acara mereka, untuk menarik perhatiaan pengunjung yang sudah datang ke 

Foodtown. Sebenarnya acara yang dilaksanakan ini bertujuan untuk 

memberikan informasi bahwa di zaman sekarang ini semakin 

bertumbuhnya dan berkembangnya teknologi banyak anak- anak dari 

Indonesia tidak ketinggalan disaat ini. 

Penulis juga membantu mempersiapkan acara pada hari 

pelaksanaannya seperti membantu mempersiap sound system yang akan 

digunakan nanti, kemudian meja yang akan dilakukan untuk acara nanti, 

karena acara ini membutuhkan lokasi yang cukup luas untuk anak- anak 

seni tersebut dan juga diisi dengan acara panggung oleh orang dari Okapi 

tersebut, mereka juga mengisi acara tersebut dengan memunculkan 

penyanyi dari orang mereka sendiri. Penulis juga mempersiapkan 

pangggung yang akan dipakai nanti dengan mengganti background 
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panggung dengan animasi atau karya yang sudah mereka buat. Pada saat 

acara berlangsung juga penulis membantu mengawasi anak- anak yang 

lumayan cukup banyak mengikuti acara tersebut. 

 

3.3.4 Acara “Delightful Ramadhan” 

Acara Delightful Ramadhan ini merupakan acara besar yang 

diberikan oleh pembimbing lapangan kepada penulis, acara ini merupakan 

acara yang akan dinilai dari perusahaan kepada penulis. Acara ini 

merupakan acara yang dilakukan Foodtown yang membantu anak- anak 

yatim dalam bentuk charity atau kegiatan sosial. Dalam acara ini penulis 

diberikan tanggung jawab dari membantu membuat proposal untuk 

menarik beberapa sponsor dan media patner untuk berlangsungnya acara 

tersebut. Acara ini sekaligus dilaksanakan untuk menarik pelanggan yang 

ingin menyumbang ke anak yatim piatu itu dengan membeli produk yang 

sudah dipromosikan. 

Pada event charity ini, dilaksanakan pada bulan puasa yang 

merupakan bulan yang suci dan penuh berkah. Untuk itu Foodtown 

mengadakan acara ini untuk membantu anak- anak yatim itu dalam bentuk 

sumbangan sekaligus buka bersama dengan Foodtown, acara tersebut 

dilakukan untuk kegiatan amal. Semua yang dilaksanakan dan dikerjakan 

itu dengan ikhlas dan juga sukarela. Pada acara ini penulis melakukan 

proses lobi dan negosisasi dengan beberapa sponsor seperti Hydro Coco 

dan beberapa tenant yang ada di Foodtown itu snediri. Dan juga mengajak 

kerja sama dengan media patner seperti AmiraFm yang berlokasi di 

ciledug. Kami sering melakukan rapat dan meeting bersama untuk 

kelancaran acara ini.  

Acara charity yang diselenggarakan ini perusahaan ini membentuk 

suatu pesan dan kesan yang bertujuan bahwa kita hidup di dunia ini untuk 

saling berbagi dengan orang yang tidak mampu dan membutuhkan 

bantuan kita. kemudian penulis juga membantu dalam membuat konsep 

untuk design acara Delightful Ramadhan ini. setelah itu penulis juga 

Implementasi pelaksanaan event..., Herikson, FIKOM UMN, 2013



24 
 

membantu mempersiapkan rundown acara nanti pada waktu pelaksanaan. 

Rundown ini dipersiapkan dengan media patner yaitu dari AmiraFm  

karena Mc yang akan tampil nanti berasal dari  crew AmiraFm. Setelah itu 

kami juga melakukan publikasi melalui radio AmiraFM, kemudian melalui 

banner, x- banner, social media. Karena uang yang akan disumbangkan itu 

juga berasal dari donasi dari customer yang membeli produk hydro coco 

tersebut. 

Pada hari pelaksanaan acara tersebut penulis juga membantu 

menjadi PIC acara Delightful Ramadhan tersebut. Dalam pelaksanaannya 

Penulis juga sekaligus membantu menjadi dokumentasi dari acara tersebut, 

karena foto yang sudah diambil langsung di upload oleh penulis ke social 

media. Kemudian penulis juga meminta kerja sama dengan para tenant 

untuk turut menyumbangkan apapun itu baik itu berupa materi maupun 

berupa makan. Dari tenant- tenant yang ada di Foodtown, mereka 

kebanyakan lebih memilih menyumbangkan makanan daripada materi, 

karena menurut mereka hal itu lebih enak dilihat dan dapat dinikmati oleh 

orang banyak. Setelah acara itu berlangsung semua crew juga ikut buka 

puasa bersama dengan anak- anak yatim tersebut. Mereka sangat senang 

sudah diundang untuk ikut dalam buka bersama ini. Makanan yang ada 

juga sangat berlimpah dan tidak mengecewakan pada saat acara 

berlangsung, dan dari anak yatim piatu itu mereka juga menyumbangkan 

beberapa pertunjukkan. Acara penutup yang dilakukan Foodtown yaitu 

penyerahan uang sumbangan yang sudah didapat dari hasil penjualan 

produk Hydrococo dan juga beberapa dari karyawan untuk disumbangkan 

kepada anak yatim piatu tersebut. 

 

3.4 Social media Marketing 

 Online Public Relations adalah aktivitas Public Relations yang dilakukan di 

dunia maya. Seluruh aktivitas Public Relations dapat dilakukan di dalam internet 

mulai dari kegiatan publikasi sampai Customer Relations Management juga dapat 

dilakukan di Internet. Onggo mengatakan bahwa E-PR adalah insiatif Public 
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Relations yang menggunakan media internet sebagai sarana publisitasnya. 

(Onggo, 2004: 1) 

 Onggo menyebutkan bahwa saat ini banyak pebisnis yang menggunakan E-

PR untuk membangun hubungan antara bisnis di suatu perusahaan dan publik 

audiens. Ribuan one-to-one relations dapat dibangun secara simultan melalui 

media internet karena sifatnya yang interaktif. Onggo juga menambahkan bahwa 

potensi-potensi yang dimiliki E-PR dibandingkan dengan media offline.(Onggo, 

2004:2-6) 

 Manfaat media internet bagi para pelaku PR yaitu penggunaan media 

internet dalam aktivitas PR dianggap lebih besar dan luas dibandingkan dengan 

dunia fisik. Contoh nyata dalam aktivitas offline PR, PR seringkali bergantung 

pada wartawan untuk menyampaikan pesan yang diharapkan dapat tersampaikan 

kepada target audience, untuk mencapai hal tersebut PR biasanya harus 

mengirimkan press release dengan harapan agar tulisan tersebut dimuat. Tidak 

cukup sampai di situ, terkadang PR terpaksa mengeluarkan uang agar informasi 

tersebut bisa benar-benar tersebar.(Silih Agung Wasesa, dkk., 2010: 4-5) 

Sementara itu dalam buku “Public Relatios Cases”, jejaring sosial terdiri 

dari 3 komponen dstidtif, pertama jeajring sosial memungkinkan PR untuk 

berkomunikasi dengam komunikasi 2 arah yang memungkinkan terjadinya 

engagement antara perusahaan dan key target audiences, kedua dibandingkan 

media konvensional lainnya jejaring sosial memiliki perputaran informasi yang 

lebih cepat dibandingkan koran dan majalah, ketiga dengan jejaring sosial publik 

tidak hanya ditempatkan sebagai penerima informasi, melainkan juga ikut 

berkontribusi dalam perkembangan informasi. (Hayes, Hendrix, dan Kumar 

2010:92) 

Pada saat magang penulis juga diberi tugas dari atasan untuk memegang 

social media perusahaan mereka yaitu Facebook dan juga Twitter dan biasanya 

penulis lebih fokus ke Twitter karena apa yang sudah di posting di Twitter sudah 

otomatis ke posting di media sosial Facebook. Pada saat penulis diberi tanggung 

jawab dalam memegang media sosial ini, penulis disuruh membuat posting plan 

untuk 1 bulan penuh. Posting yang penulis buat biasanya berisikan tentang 
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promos dan juga komentar- komentar yang positive untuk para follower yang 

menanyakan acara ataupun promosi yang sudah dilakukan oleh Foodtown. 

 

3.4.1  Mencari dan mengisi konten social media. 

Mencari dan mengisi konten merupak tugas utama yang dilakukan 

oleh seorang Public Relations dalam membuat postingan. Pencarian 

konten dilakukan setiap harinya dalam sebulan penuh itu. karena dalam 

satu hari diwajibkan memberikan posting-an yang dapat meciptakan 

interaksi baik itu di Twitter maupun di Facebook Foodtownsociet. 

Pengisian konten itu berdasarkan posting plan yang dibuat oleh penulis 

setiap harinya yang di mulai dari jam 08.30 yang biasanya berisikan kata- 

kata sapaan dan juga kata- kata motivasi dengan tujuan agar meningkatkan 

follower dan orang yang membacanya. Kemudian pada siang hari, 

biasanya berisikan postingan promosi ataupun beberapa tips yang berguna 

untuk orang yang membacanya. Dan terkadang juga berisikan tentang 

produk yang dipromosikan oleh Foodtown dan juga event yang akan 

diselenggarakan nantinya. 

 

3.4.2 Mengelola Social media Feedback 

Social media feedback ini bertujuan untuk melihat apakah ada 

respon yang masuk dalam social media tersebut. Untuk memastikan 

adanya feedback yang masuk, baik itu pertanyaan maupun keluhan penulis 

harus sesering mungkin meng refresh social media tersebut. Interkasi 

disocial media Foodtownsociet ini hampir terjadi setiap harinya., dan 

biasanya meningkat ketika akan diadakannya kuis maupun beberapa 

promo menarik bagi customer, dan ketika akan diadakannya event yang 

menarik. Contohnya seperti acara charity Delightful Ramadhan, 

RobotTown, Okapi digital Art. Ketika event- event ini berlangsung, 

interaksi ditwitter dan Facebook meningkat, terutama pertanyaan seputar 

acaranya bagaimana, kemudian promosi itu berlaku sampai kapan, quiz 
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apa saja yang diberikan. Penulis juga selalu melihat apakah ada 

peningkatan follower dan yang meng like page Facebook Foodtownsociet. 

 

3.4.3  Membuat Kuis di Media Sosial 

Kuis yang dilakukan melalui social media ini sering dilakukan dari 

satu bulan  itu, kuis ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan 

follower dan juga awerenesss, interaksi dari followernya. Sebelum 

diadakan kuis, hal pertama yang dilakukan itu yaitu penulis membuat 

konsep yang akan diberikan di social media tersebut, jika sudah di setujui 

oleh pembimbing lapangan maka penulis langsung menjalankan kuis 

tersebut. Konsep dari kuis tersebut biasanya meliputi ide, tujuan, publikasi 

dan hadiah yang akan diberikan. Jika semua itu di setujui oleh 

pembimbing lapangan baru dijalankan oleh penulis. 

 

3.5 Tenant monitoring 

Selain mengerjakan tugas Public Relations, penulis juga melakukan tugas 

seperti tenant monitoring. Tenant monitoring dilakukan dengan melihat tenant- 

tenant pada Foodtown yang ingin mengadakan promo pada bulan tertentu dan 

juga ingin di promosikan karena baru buka. Penulis mencari informasi langusung 

dari tenant tersebut dan terkadang menanyakan langusung kepada para pemilik 

tenant promosi apa yang akan mereka berikan pada bulan ramadhan, dan biasanya 

promosi promosi tersebut di posting melalui jejaring sosial seperti twitter dan 

Facebook. Aktifitas ini dilakukan oleh penulis dan pembimbing lapangan sekitar 1 

minggu dua kali atau bahkan bisa lebih karena bisa mendadak menyampaikan 

informasi yang penting kepada tenant- tenant tersebut. Selain mencatat promo 

yang telah mereka berikan, penulis juga mengambil beberapa foto produk mereka 

untuk di masukkkan ke media sosial untuk di publikasi dan di promosikan. 

Tujuan diadakannya tenant monitoring ini agar daapt membantu para 

tenant untuk mempromosikan kepada publik, apalagi kepada tenant- tenant baru. 

Kebanyakan pada tenant baru yang belum memiliki awereness dan citra yang baik 

dan banyak dikenal oleh publik mereka perlu melakukan publikasi yang sering. 
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Dengan diinformasikannya kepada publik melalui social media, mereka akan 

tertarik dan penasaran dengan adanya tenant baru tersebut, karena Foodtown itu 

memilih tenant- tenant yang unik untuk menarik para konsumennya. 

 

3.6 Kendala yang Ditemukan 

Kendala yang ditemukan selama penulis melakukan kerja magang adalah: 

a) Pada awal masuk magang dan melakukan kerja magang di PT Sarana 

Sinar Surya (Foodtown) penulis mengalami kebingungan harus mendengar 

arah pembimbing lapangan dari siapa terlebih dahulu, karena pada saat 

penulis magang di perusahaan tersebut terdapat dua divisi yaitu divisi 

Marketing dan Public Relations. Terlalu rancu dalam pemberian tugas, 

penulis bingung mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. 

b) Kurangnya informasi yang diberikan kepada penulis, karena seharusnya 

penulis dibriefing terlebih dahulu tugas- tugas apa saja yang akan 

dilakukan penulis pada saat magang. 

c) Dalam pelaksanaan event terlalu berdekatan waktunya seperti pada event 

robotic “RobotTown” dengan “Okapi Digital Art” terlalu berdekatan 

waktunya sehingga persiapannya terlalu mendadak dan terburu- buru. 

d) Kurangnya pemahaman tentang letak peralatan atau perlengkapan dan juga 

stage untuk melaksanakan acara atau event seperti panggungnya yang 

terlalu sempit sehingga sulit untuk memberikan kreatifitas yang besar dan 

juga sound system yang kadang- kadang rusak atau mati dan tidak nyala 

sehingga menggangu acara yang sedang berlangsung. 

 

3.7 Solusi atas Kendala yang Ditemukan 

Dalam menghadapi beberapa kendala yang dihadapi pada saat melakukan 

kerja magang, penulis berusaha utuk melakukan berbagai hal, yaitu: 

a) Penulis lebih menanyakan lebih jelas kepada kedua pembimbing lapangan 

dan menyesuaikan komunikasi yang mereka lakukan sehingga penulis 

dapat mengerti apa yang harus di kerjakan terlebih dahulu atau memang 
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kedua tugas yang diberikan pembimbing lapangan itu saling bersangkutan 

antara satu dan lainnya. 

b) Menanyakan lebih jelas tugas apa yang dimaksud dan lebih mau menerima 

kritikan dan masukan yang diberikan oleh pembimbing lapangan. 

c) Penulis harus selalu siap dan menyediakan waktu serta mendengarkan 

dengan jelas pada saat meeting bersama. Agar tidak terjadinya 

misscommunication. 

d) Penulis belajar untuk lebih mau menanyakan cara menjalankan sound 

system yang benar dan lebih melakukan persiapan untuk keperluan di stage 

sebelum event dimulai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementasi pelaksanaan event..., Herikson, FIKOM UMN, 2013




