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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

1.1      Kedudukan dan Koordinasi 

     Praktik kerja lapangan yang dilakukan penulis di Mall @ Alam Sutera, 

dikembangkan oleh  PT. Alam Sutera Realty Tbk. Penulis  ditempatkan 

dalam divisi promotion di bawah  marketing departement. Selama 

menjalani praktik kerja lapangan yang menjadi pembimbing yaitu Meily 

Anggraini dan Clarissa Wongsari selaku staff promotion, serta Puzi 

Rakhmat manager marketing yang mengawasi seluruh kegiatan penulis. 

     Selama berada dalam divisi promotion banyak pelajaran dan 

pengalaman yang diperoleh penulis mengenai event management. 

Aktivitas yang dilakukan mulai dari monitoring event yang sedang 

berjalan kemudian penyusunan atau perumusan proposal event baik itu 

mulai dari berupa menyusun tema acara, budgeting, pengisi acara, dan 

sampai mempresentasikan proposal yang telah dibuat. Selain tugas 

tersebut, penulis juga diberikan tugas seperti media relations dan tenant 

relations. Kegiatan yang dilakukan seperti meeting dengan berbagai media 

sebagai salah satu bentuk dalam menciptakan hubungan yang baik, dan 

juga mengikuti liputan event yang sedang berlangsung. Sedangkan 

kegiatan  tenant relations yang dilakukan seperti mengunjungi seluruh 

tenant untuk meminta promo yang sedang dijalankan untuk dipublikasikan 

ke social media. 

     Seluruh tugas yang didapat oleh penulis, semuanya berdasarkan 

panduan dan bimbingan dari pembimbing. Sehingga setiap tugas yang 

dikerjakan oleh penulis ada yang mengawasi dan membuat penulis 

mengerjakan tugas tersebut dengan sebaik mungkin.  
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1.2      Tugas Yang Dilakukan 

     Penulis diberikan tugas untuk membantu marketing departement dalam 

hal ini yaitu divisi promotion seperti monitoring event, dan juga ikut serta 

dalam meeting dengan para tenant yang bekerja sama terkait event yang 

akan dilaksanakan. Kegiatan tersebut berfungsi untuk memberikan 

pengetahuan kepada penulis tentang jenis pekerjaan, situasi dan kondisi 

yang ada di lingkungan perkerjaan yang sebenarnya. Tentunya dengan 

kesempatan tersebut penulis dapat belajar untuk bersikap secara 

profesional dan berani dalam setiap pekerjaan yang diberikan karena sudah 

menjadi tanggung jawab yang harus dipergunakan sebaik mungkin. 

Berikut rincian jenis tugas yang dilakukan penulis selama praktik kerja 

lapangan dalam divisi promotion Mall @ Alam Sutera. 

Tabel 3.1 Realisasi Kerja Mahasiswa 

Minggu Jenis Pekerjaan 

1 1) Merumuskan SWOT Analysis Mall @ Alam Sutera 

2) Membuat proposal dan presentasi untuk event           

Nareswari (customer loyalty program) 

3) Monitoring event frosty holiday (Creative Clay 

Charity with ANT Charity) 

4) Mengikuti press conference launching new store 

BMW di mall @ alam sutera 

5) Membuat list promo tenant 

2 1) Revisi proposal event nareswari“Metamorfosa 

Batik Indonesia” 

2) Melanjutkan list promo tenant 

3) Mengikuti meeting rundown untuk event ramadhan 

with SOGO. 

4) Kuesioner frosty holiday with Snoopy & Friends 

3 1) Membuat layout untuk event nareswari 

“Metamorfosa Batik Indonesia” 
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2) Menghubungi pihak-pihak yang akan diajak bekerja 

sama sebagai sponsor untuk event nareswari 

“Metamorfosa Batik Indonesia” 

3) Monitoring event ramadhan (Tanoura dance from 

Egypt) 

4) Meeting dengan vendor bahas perlengkapan event 

nareswari “Metamorfosa Batik Indonesia” 

4 1) Meeting dengan manager marketing bahas sosial 

media mall @ alam sutera, nareswari, dan alfresco 

dining area 

2) Membuat press release mall 

3) Meeting dengan Juniati Head promotion bahas 

perkembangan proses untuk event nareswari 

“Metamorfosa Batik Indonesia” 

4) Menghubungi tenant champs patisserie untuk 

menawarkan kerja sama 

5 1) Meeting dengan direktur champs patisserie untuk 

memberikan proposal terkait dengan event 

nareswari “Metamorfosa Batik Indonesia” 

2) Membuat list promo tenant bulan Agustus 

3) Meeting dengan General manager mall @ alam 

sutera bahas perkembangan event nareswari 

4) Monitoring event ramadhan decoration cupcakes 

6 1) Bertemu dengan direktur champs patisserie untuk 

tanda tangan surat kerja sama 

2) Meeting dengan manager marketing bahas progress 

dan kesiapan event nareswari “Metamorfosa Batik 

Indonesia” 

7 1) Mengoreksi daftar budgeting event nareswari 

“Metamorfosa Batik Indonesia” 

2) Meeting dengan pihak yang mengurus partisi untuk 

event nareswari “Metamorfosa Batik Indonesia” 
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3) Media relations dengan wartawan okezone.com, 

satelite news, dan antara.com 

8 1) Meeting dengan semua panitia tentang kesiapan 

terakhir event nareswari “Metamorfosa Batik 

Indonesia” 

2) Liputan event “Talenta Art Bazaar” dan di 

electronic solutions dari media antara foto, satelite 

news, tangsel post  

3) Menerima daftar RSVP untuk event nareswari 

“Metamorfosa Batik Indonesia” 

9 1) Pengukuran terakhir untuk layout event nareswari 

“Metamorfosa Batik Indonesia” 

2) Distribute undangan dan flyer kepada tenant yang 

berpartisipasi 

3) Mempersiapkan goodie bag untuk para tamu 

undangan event “Metamorfosa Batik Indonesia” 

4) Technical meeting dengan seluruh crew 

5) Menerima registrasi para tamu undangan event 

nareswari “Metamorfosa Batik Indonesia”  

 

 

3.3     Pembahasan   

3.3.1     Menguraikan Tugas-Tugas Utama Dan Mengkaitkan Konsep-Konsep         

Ilmiah Yang Relevan 

3.3.1.1 Melaksanakan Special Event 

     Kehadiran pusat perbelanjaan seperti mall tentu tugas utama yaitu  

memberikan program-program yang menarik untuk para konsumennya. Salah 

satu yang harus dipersiapkan yaitu event yang menarik dan kreatif sehingga 

dapat membuat menarik perhatian publik.  
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     Menurut Noor event yang diadakan bertujuan untuk mendatangkan 

jumlah pengunjung yang mencapai target atau bahkan melebihi target yang 

diharapkan dan ditetapkan. Karena jumlah pengunjung yang sesuai atau 

melebihi target adalah salah satu kesuksesan sebuah event (Any Noor, 

2009:182). 

     Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa sebuah event memiliki 

tujuan utama yaitu mendatangkan jumlah pengunjung berdasarkan target 

yang ditetapkan. Kunci kesuksesan sebuah event adalah bisa mengelola 

dan mengatur perjalanan event tersebut dari tahap awal sampai dengan 

tahap akhir yang ditampilkan secara berbeda. 

     Selama melakukan kerja lapangan, penulis dengan tim magang lainnya 

diberikan kesempatan untuk membuat sebuah special event untuk 

Nareswari Shopping Club yang merupakan salah satu bentuk customer 

loyalty program  Mall @ Alam Sutera yang menyediakan berbagai macam 

fasilitas dan keuntungan  bagi para pelanggan setia Mall @ Alam Sutera, 

khususnya wanita berusia 18 tahun ke atas dan SES B+ ke atas. Salah satu 

keuntungan dari program ini adalah mall event privilege dengan 

menyelenggarakan acara “Metamorfosa Batik Indonesia”. Event ini terdiri 

atas Fashion Show, Talk Show oleh designer terkenal Indonesia yaitu 

Carmanita, dan Gathering Nareswari Shopping Club Member. 

     Keseluruhan jalannya event ini dari proses pembuatan proposal, 

mencari sponsor dan media partner, sampai pada pelaksanaannya sebagian 

besar dikerjakan oleh tim magang Mall @ Alam Sutera dan bimbingan 

dari Meily Anggraini selaku Head of Nareswari Shopping Club. Dalam 

event ini penulis diberikan tugas di bidang perlengkapan dan konsumsi. 

Kegiatan yang dilakukan seperti mengukur layout untuk event  

“Metamorfosa Batik Indonesia”, meeting dengan penyedia partisi dan 

champs patisserie sebagai penyedia komsumsi untuk para tamu VIP. 

Kemudian penulis menjadi admin untuk menerima RSVP dari publik yang 

ingin hadir sebagai tamu undangan dan mempersiapkan goodie bag yang 

berisikan souvenir dan berbagai voucher tenant yang telah berpartisipasi 
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untuk event ini. Sedangkan pada saat acara berlangsung, penulis diberikan 

tugas menjadi penerima tamu undangan yang sudah terdaftar untuk di 

registrasi kembali. 

     Dengan tugas yang diberikan, penulis mendapat kesempatan untuk 

melakukan lobbying dengan beberapa tenant untuk memberikan tawaran 

kerja sama sponsorship terkait dengan event “Metamorfosa Batik 

Indonesia”. Dari kegiatan tersebut penulis dapat mengetahui bahwa dalam 

menjalankan sebuah event mall dapat memanfaatkan tenant-tenant 

sehingga dapat meminimalisir dana yang akan dikeluarkan.  

      3.3.1.2 Melaksanakan Media Relations 

     Dalam menjalankan praktik kerja lapangan selain diberikan 

kepercayaan membangun sebuah event, penulis juga mendapat kesempatan 

melakukan aktivitas PR lainnya seperti media relations. Jenis kegiatan 

yang dilakukan yaitu meeting dengan beberapa media seperti antara news, 

okezone.com, satelite news, tangsel post, dan sebagainya. Selain itu 

penulis juga ikut serta dalam liputan yang dilakukan beberapa media 

terkait dengan event yang sedang diselenggarakan di atrium mall @ alam 

sutera seperti event Talenta Art Bazaar dan di electronic solutions. 

Aktivitas seperti ini hanya sebatas untuk membina dan menciptakan 

komunikasi yang baik antar kedua belah pihak baik itu perusahaan 

maupun media.  

     Hal ini diperkuat dengan pernyataan Firsan Nova yang mengatakan 

media relations atau hubungan media adalah aktivitas komunikasi yang 

dilakukan oleh individu ataupun profesi humas suatu organisasi, untuk 

menjalin pengertian dan hubungan baik dengan media massa, dalam 

rangkan pencapaian publikasi organisasi yang maksimal serta berimbang. 

     Dalam menjalankan media relations ada beberapa manfaat yang bisa 

didapat sebagai berikut. 
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1) Membangun pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab 

organisasi dan media massa. 

2) Membangun kepercayaan timbal balik dengan prinsip saling 

menghormati dan menghargai serta kejujuran dan kepercayaan. 

3) Penyampaian/perolehan informasi yang akurat, jujur, dan mampu 

memberikan pencerahan bagi publik (Firsan Nova, 2009:208&211). 

     Dari pengertian dan manfaat tersebut dapat diketahui bahwa salah satu 

aktivitas PR ini sangat penting dilakukan baik itu secara individu maupun 

organisasi. Karena ditengan perkembangan teknologi yang ada membuat 

penyebaran informasi terjadi dengan sangat cepat, dan itu membuka 

peluang terjadinya kesimpangsiuran informasi yang bisa membawa 

dampak yang buruk bagi perusahaan. 

     Melihat akan hal itu Mall @ Alam Sutera merasa perlu dengan kegiatan 

media relations, selain untuk mendukung publisitas mall tapi juga 

membantu untuk memberikan informasi yang jujur kepada seluruh publik, 

sehingga kesimpangsiuran informasi tidak terjadi. 

      3.3.1.3 Mengikuti Kegiatan Meeting 

      Dalam melakukan praktik kerja lapangan, meeting merupakan kegiatan 

yang sering  dilakukan. Baik itu dengan pihak internal maupun dengan 

pihak eksternal. Kegiatan internal meeting biasanya dihadiri oleh 

marketing manager dan seluruh staff promotion, untuk membahas event 

yang sedang berjalan, perencanaan, dan mengevaluasi event yang telah 

selesai dilaksanakan. Hal ini bertujuan untuk melihat kekurangan dan 

kelebihan yang ada, agar perusahaan terus berkembang. Selain itu kegiatan 

ini juga bertujuan untuk menyamakan pemikiran-pemikiran yang ada agar 

mendapat sebuah pemahaman bersama. 

     Selain yang sudah dijelaskan di atas, penulis juga ikut serta meeting 

dengan pihak eksternal mall. Seperti meeting dengan Sogo Department St 

ore untuk membahas rundown event Ramadhan. Kemudian meeting 
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dengan beberapa tenant dan vendor yang menjadi sponsor dan pendukung 

untuk event Nareswari “Metamorfosa Batik Indonesia”. 

  

      3.3.2     Kendala dan Solusi 

 3.3.2.1     Kendala Proses Kerja Yang Ditemukan 

     Dalam menjalani praktik kerja lapangan, kendala yang dihadapi selama  

berada di divisi promotion tidak begitu rumit. Dalam penyusunan tema 

acara harus dipikirkan secara hati-hati, karena harus melihat kebutuhan 

publik dan juga fenomena yang sedang terjadi. Agar supaya pesan yang 

disampaikan dapat diterima dengan baik. 

     Kendala yang dihadapi dalam membuat event yaitu pada tahap mencari 

sponsor untuk mendukung acara ini agar pengeluarannya kecil. Karena 

para tenant yang ada di Mall @ Alam Sutera tidak bisa dipastikan 

semuanya tertarik untuk ikut kerja sama.  

     Dunia kerja yang baru dijalani oleh penulis dan pengalaman yang 

belum banyak membuat proses lobbying dengan beberapa tenant tidak 

berjalan dengan begitu baik. Penulis dan tim magang yang ada mengalami 

kesulitan melakukan proses tawaran kerja sama dengan beberapa tenant 

besar yang ada di Mall @ Alam Sutera. 

     Selain itu mempersiapkan tema acara dan design media publikasi yang 

ada harus dibuat semenarik mengkin dan dapat diterima dengan baik oleh 

para publik. Jadi publik secara mau ikut hadir dalam event ini. 

  

3.3.2.2     Solusi Atas Kendala yang Dihadapi 

     Kendala yang dihadapi dalam melakukan aktivitas event management 

dapat diberikan solusi yaitu dalam merumuskan proposal, isi pesan harus 
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dapat tersampaikan dengan baik. Dalam melakukan lobbying kita harus 

dapat menyampaikan tujuan pelaksanaan event dan bisa memberikan 

manfaat-manfaat yang akan diterima apabila menjalin kerja sama.  

     Dalam melaksanakan sebuah event, publisitas merupakan suatu hal 

yang penting. Untuk menjalin berbagai media partner, tentu event yang 

dibuat harus memilki nilai berita agar dapat menarik perhatian publik 

secara luas.  
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