
Team project ©2017 
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 



16 
 

BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 
 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 
 

Praktik kerja magang yang dilaksanakan selama kurun waktu 2 bulan, 

disesuaikan dengan program studi yang penulis tempuh. Secara khusus 

ditempatkan dalam divisi Marketing & Tenant Relation dan melaksanakan fungsi 

Marketing Communications Event.  

Mall Management PT Matahari Putra Prima Tbk memang tidak secara 

khusus memiliki divisi public relations, untuk itu penulis di tempatkan dalam 

fungsi Marketing Communications Event yang memiliki ruang lingkup kerja 

sesuai dengan program studi yang penulis tempuh. Segala pekerjaan yang penulis 

kerjakan, selalu dikoordinir dan dibimbing langsung oleh Ibu Juita Nagel yang 

menjabat sebagai Marketing Communications Event di perusahaan tersebut.  

Selama berada di bawah divisi Marketing Communications Event, ruang 

lingkup kerja penulis lebih banyak berfokus pada bagian event. Event yang 

penulis kerjakan antara lain Event Ramadhan Buka Puasa Bersama Anak Yatim 

Piatu di Cimanggis Square dan Event Ramadhan Ceria di Mall of Serang  yang 

merupakan kategori callendar event dan Mall Prize at Cimanggis Square yang 

merupakan kategori special event. 

Dalam melaksanakan praktik kerja magang, penulis sering berkoordinasi 

dengan banyak pihak, baik internal maupun eksternal perusahaan sehingga ilmu 

yang penulis peroleh selama berada di bangku perkuliaha dapat penulis terapkan 

dalam praktik kerja nyata.  

Khusus dalam mengelola event, penulis berkoordinasi dengan pembimbing 

lapangan, bagian administratif, central manager pusat perbelanjaan, Event 

Organizer Lokal dan beberapa pihak eksternal lainnya.  
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3.2 Tugas yang dilakukan 
 

Tugas yang penulis kerjakan selama melaksanakan praktik kerja magang 

dalam kurun waktu 2 bulan cukup beragam. Penulis diberikan kesempatan untuk 

mengerjakan beberapa pekerjaan terkait event, khususnya callendar event dan 

special event, sehingga ilmu teori yang penulis peroleh selama duduk di bangku 

perkuliahan dapat penulis terapkan dalam melaksanakan praktik kerja magang, 

terkhususnya yang berkaitan dengan Event Management. 

Pekerjaan lain yang penulis laksanakan ialah mencakup internal 

communications, tenant relations dan leasing.  

 Selama melaksanakan praktik kerja magang, penulis senantiasa dibimbing 

dan secara langsung dapat belajar untuk meningkatkan rasa tanggung jawab serta 

kemampuan penulis untuk memiliki teamwork yang baik. 

 Penulis juga diperkenankan untuk bertanya kepada seluruh karyawan yang 

ada di Mall Managament PT Matahari Putra Prima Tbk apabila ada hal yang 

kurang penulis pahami dalam mengerjakan tugas yang diberikan. 

Berikut tugas yang penulis kerjakan selama menjalankan praktik kerja 

magang terkhusus callendar event dan special event di pusat pembelanjaan 

naungan Mall Management PT Matahari Putra Prima Tbk. 
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Tabel 3.2.1 Aktivitas Callendar dan Special Event 

 selama Praktik Kerja Magang 

 

 
 

 
 

Catatan :  
            
            Libur Hari Raya Idul Fitri 2013 

 
No. 

 
AKTIVITAS 

EVENT 

MINGGU KE- 
Juni 2013 Juli 2013 

1 2 3 4 1 2 3 
CALLENDAR EVENT 

 
 
 
1 

Event Ramadhan Buka Puasa Bersama Anak 
Yatim Piatu Cimanggis Square 

Perencanaan V V V     

Pelaksanaan   V     

Evaluasi    V    

 
2 

Event Ramadhan Ceria Mall of Serang 

Pelaksanaan     V   

SPECIAL EVENT 
 
 
3 

Mall Prize at Cimanggis Square 
Perencanaan     V  V 
Pelaksanaan       V 

 
 
 
 
 

3.3 URAIAN KERJA MAGANG 
 

Mall Management PT Matahari Putra Prima Tbk memiliki agenda event 

yang di update setiap tahunnya. Agenda ini merupakan panduan bagi ke-12 pusat 

perbelanjaan yang ada dalam menyelenggarakan event.  

Mengingat jumlah pusat perbelanjaan yang terbilang banyak dan sebagian 

besar berada di luar daerah, maka untuk di beberapa pusat perbelanjaan, 

keterlibatan Mall Management PT Matahari Putra Prima Tbk tidak terlalu banyak 
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dalam tahap pelaksanaan. Namun, terkhusus untuk Cimanggis Square, penulis 

diberikan kesempatan untuk terlibat hampir dalam keseluruhan pengelolaan event. 

 Keterlibatan penulis dalam pengelolaan event, terlihat pada Event 

Ramadhan Buka Puasa Bersama Anak Yatim Piatu di Cimanggis Square dan 

Event Ramadhan Ceria di Mall of Serang  yang merupakan kategori callendar 

event dan Mall Prize at Cimanggis Square yang merupakan kategori special 

event. 

Melalui keterlibatan penulis dalam ketiga event tersebut, penulis melihat 

bahwa setiap pusat perbelanjaan memperoleh hasil yang berbeda-beda untuk 

setiap implementasi event. 

Berbicara mengenai Event di Cimanggis Square, khususnya Event 

Ramadhan Buka Puasa Bersama Anak Yatim Piatu, sebenarnya konsep event 

yang ditawarkan sudah sesuai dengan target pengunjung. Waktu pelaksanaanya 

juga tepat yaitu di hari pekan dan bertepatan dengan bulan suci ramadhan.  

Bila dilihat untuk lokasinya, penggunaan atrium utama mall untuk 

penyelenggaraan event juga baik sehingga memudahkan akses pengunjung untuk 

menyaksikan event tersebut. Acara juga berkolaborasi dengan beberapa komunitas 

sekitar Cimanggis yang dimaksudkan untuk meningkatkan jumlah pengunjung 

yang hadir.  

Upaya perencanan event Ramadhan Buka Puasa Bersama Anak Yatim 

Piatu ini pada dasarnya sudah baik, tetapi yang disayangkan adalah traffic 

pengunjung yang belum mencapai target masih menjadi kendala. Target 

pengunjung yang ditetapkan adalah 8000 pengunjung, tetapi pada kenyataanya 

hanya 4631 orang pengunjung yang hadir dihari pelaksanaan event. Hal yang 

sama juga terjadi dengan event Mall Prize at Cimanggis Square. Dari 8000 target 

pengunjung yang ditetapkan hanya 50% pengunjung yang hadir.  

Hal ini didasarkan pada beberapa analisa bahwa memang Cimanggis 

Square berlokasi di dekat pusat keramaian. Namun, lokasi ini justru memberikan 

dampak negatif bagi Cimanggis Square karena keramaian tersebut menutup akses 

pengunjung untuk masuk ke Cimanggis Square.  

Alasan lain adalah terdapat beberapa kompetitor pusat perbelanjaan yang 

lokasinya berdekatan dengan Cimanggis Square yang menyajikan event dan 
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menawarkan tenant yang jauh lebih menarik bila dibandingkan Cimanggis 

Square. Kompetitor tersebut antara lain Cijantung Mall, Depok Town Square dan 

Margo City.  

Sedangkan untuk pelaksanaan event di Mall of Serang, tentu berbeda 

dengan di Cimanggis Square. Hampir setiap event yang diadakan di Mall of 

Serang dapat meningkatkan traffic pengunjung. Seperti halnya Event Ramadhan 

Ceria Mall of Serang. Pada dasarnya, untuk konsep event yang ditawarkan 

memang sudah sesuai dengan target pengunjung di Serang yang mayoritas 

muslim. Namun, untuk waktu dan lokasi atrium pelaksanaan event tidak sebaik di 

Cimanggis Square.  

Walaupun demikian, hasil implementasi event di Mall of Serang lebih 

memuaskan bila dibandingkan di Cimanggis Square. Hal ini di dukung oleh 

beberapa analisa bahwa Mall of Serang yang memiliki varian tenant yang 

menarik, lokasi Mall of Serang yang mudah di akses dan sampai saat ini Mall of 

Serang masih menjadi satu-satunya mall yang ada di Serang. 

 

3.3.1 CALLENDAR EVENT 
 

Ruslan (2008: 13) mendefinisikan callendar event sebagai salah satu event 

yang juga dikelola oleh seorang PR, sebagai event yang rutin (regular event) 

dilaksanakan pada bulan tertentu sepanjang tahun. Contoh dari event kategori ini, 

antara lain seperti menyambut hari raya Idul Fitri, Natal, Tahun Baru, Ulang 

Tahun, dan sebagainya. 

Berkaitan dengan callendar event, selama melaksanakan praktik kerja 

magang dalam kurun waktu 2 bulan, penulis terlibat dalam pengelolaan event 

Ramadhan pusat perbelanjaan yang berada di bawah naungan Mall Management 

PT Matahari Putra Prima Tbk.  

Selama melaksanakan praktik kerja magang dalam kurun waktu 2 bulan 

yang berkaitan dengan Callendar Event, penulis berkomunikasi dengan central 

manager, perihal permohonan budget yang ingin mereka ajukan kepada Head 

Office. Setelah data terkumpul, penulis menginventarisasikannya untuk dibahas 
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dalam rapat mingguan Head Office. Hasil rapat terkait persetujuan permohonan 

budget penulis komunikasikan kembali kepada masing-masing central manager. 

Keterlibatan penulis lainnya adalah dalam dua buah callendar event, 

antara lain Event Ramadhan Buka Puasa Bersama Anak Yatim Piatu di Cimanggis 

Square dan Event Ramadhan Ceria di Mall of Serang. 

Berikut penjelasan mengenai pekerjaan penulis dalam kedua event 

tersebut. 

 

1. Event Ramadhan Buka Puasa Bersama Anak Yatim Piatu 

 

Event Ramadhan Buka Puasa Bersama Anak Yatim Piatu yang 

bertemakan “Berbagi Sesama Dibulan Suci” diselenggarakan di 

Cimanggis Square pada 20 Juli 2013. Bekerjasama dengan Mamatalks 

Community, Hijabers Community Depok, Olympic Furniture, Dompet 

Dhuafa, Timezone, Matahari, AW, dan Sophie Martin. 

Event dimeriahkan dengan berbagai rangkaian acara, antara lain  

Talkshow “Tetap Cantik dan Bugar Saat Ramadhan” yang dibawakan Dr. 

Yeni Purnamasari,  kuis demo hijab, fashion show oleh Sophie Martin 

dan kegiatan lelang amal Dompet Dhuafa. 

 Pada saat penyelenggaraan, Cimanggis Square mengundang anak 

yatim piatu Panti Asuhan Marhamatur Ridho untuk berbuka puasa 

bersama dan memberikan santunan berupa uang tunai yang disponsori 

oleh Dompet Dhuafa, voucher serta bingkisan lebaran dari Timezone. 
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Gambar 3.3.1.1 Event Ramadhan Buka Puasa Bersama Anak Yatim Piatu 

 

 
                Sumber: Moli Kurniawati-2013 

 

Pekerjaan yang penulis kerjakan dalam event ini terlihat mulai 

pada tahap perencanaan, pelaksaaan sampai dengan evaluasi. 

 

a. Tahap Perencanaan 

 

Pada tahap perencanaan, penulis berkomunikasi dengan Bapak 

Lutfi selaku Central Manager Mall Cimanggis Square untuk 

memahami konsep event yang telah mereka buat. Selanjutnya, penulis 

berkomunikasi dengan Ibu Della  selaku divisi Tenant Design dan 

Visual Merchandising untuk menentukan konsep desain panggung dan 

ruangan event Ramadhan di Cimanggis Square.  

Selain itu, penulis juga membantu untuk mencarikan panti asuhan 

yang akan di undang pada saat pelaksanaan acara serta membuat 

proposal dan menghubungi Head Office Timezone untuk permohonan 

200 buah Goodie Bag dan 200 lembar voucher yang akan dibagikan 

kepada anak-anak panti asuhan. Dalam tahap ini, penulis juga 

membantu dalam menyusun rundown event tersebut. 
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b. Tahap Pelaksanaan 

Pada saat pelaksanaan, penulis terlibat untuk turut serta 

membagikan voucher dan bingkisan Timezone serta makanan untuk 

anak Panti Asuhan. Tidak hanya itu, penulis juga melakukan kegiatan 

event monitoring, dimana penulis melihat kendala apa saja yang 

ditemukan selama proses pelaksanaan event dan mencatat traffic 

jumlah pengunjung dan kendaraan yang hadir. 

Dalam pelaksanaan, penulis juga terlibat untuk 

mendokumentasikan event tersebut. Menurut Wahyuni (2010: 45), 

dokumentasi penting antara lain untuk menyiapkan servis kepada 

pihak media massa yang menginginkan foto pelaksanaan acara tersebut 

dam bahan evaluasi untuk analisis ketika akan diadakan acara sejenis 

di masa mendatang.  

  

c. Tahap Evaluasi 

Berkaitan dengan tahap evaluasi, penulis membuat laporan event 

yang merupakan hasil dari event monitoring. Laporan ini kemudian 

akan menjadi bahan evaluasi bagi Head Office dan central manager 

dalam membuat event berikutnya. Menurut Putra dalam Wahyuni 

(2010: 69) evaluasi penting dilakukan karena menyangkut dua hal, 

antara lain pertanggungjawaban terkait pengeluaran sumber daya 

perusahaan dan penunjukan pentingnya program bagi perusahaan.  

 

 

2. Event Ramadhan Ceria Griya Kang Nong di Mall of Serang 

 

Event Ramadhan Ceria ini dilaksanakan bekerjasama dengan Griya 

Kang Nong kota Serang.  Acara yang diselenggarakan sangat beragam. 

Terdapat lomba kreasi busana muslim dengan tiga kategori, antara lain 

Kategori A (usia 3-8 tahun), Kategori B (usia 9-13 tahun) dan Kategori C 

(Usia 14-21 tahun). 
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Di samping itu, terdapat juga kegiatan memberikan 

santunan kepada anak-anak yatim piatu dari Panti Asuhan Yayasan 

Baitturrahman Kaseman, masyarakat Magersari, masyarakat kemang, dan 

masayrakat Cijawa. Acara Ramadhan ini semakin meriah dengan kegiatan 

Meet and Greet bersama artis ibukota Ricky Perdana yang kemudian 

ditutup dengan acara buka puasa bersama.  

Keterlibatan penulis dalam event ini hanyalah dalam tahap 

pelaksanaan, dimana penulis mendokumentasikan event. Penulis tidak 

terlalu banyak terlibat dalam event ini karena event ini telah memiliki 

panitia khusus yaitu dari Griya Kang Nong kota Serang.  

 

 

 
Gambar 3.3.1.2 Event Ramadhan Ceria Griya Kang Nong 

 
Sumber: Moli Kurniawati-2013 

 

 

3.3.2 SPECIAL EVENT 
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Pada saat melaksanakan praktik kerja magang, penulis juga terlibat dalam 

salah satu special event pusat perbelanjaan Mall Management PT Matahari Putra 

Prima Tbk.   

Menurut Ruslan (2010: 233), arti special event adalah: 

a. Special (dalam bahasa Indonesia, spesial) artinya ialah sesuatu 

yang “istimewa”, khas dan tidak umum. 

b. Event, suatu kejadian penting atau peristiwa khusus, baik yang 

terjadi secara internal, lokal, nasional maupun internasional. 

Jadi, menurut istilahnya, special event merupakan suatu peristiwa 

istimewa atau khas yang dirancang secara khusus.  

Sedangkan menurut Macnamara dalam Ruslan (2010: 232), special event 

adalah sebuah event yang biasanya dilaksanakan untuk memperoleh perhatian 

pada media untuk klien, perusahaan atau produk.  

Dalam melaksanakan praktik kerja magang, penulis juga mengerjakan 

beberapa pekerjaan lain terkait pengelolaan special event. Secara khusus penulis 

terlibat dalam special event Mall Prize at Cimanggis Square. 

Berikut penjelasan mengenai pekerjaan penulis dalam special event 

tersebut: 

 

1. Mall Prize at Cimanggis Square 

 

Event ini merupakan event puncak dari program belanja berhadiah 

yang berlangsung pada 10 Juli sampai dengan 16 Agustus 2013 yang 

diadakan oleh Cimanggis Square.  

Mall Prize at Cimanggis Square diselenggarakan secara khusus 

untuk memeriahkan acara pengumuman pemenang dari program 

berbelanja berhadiah. Acara ini dimeriahkan oleh tarian tradisional dari 

Sanggar Ayodya Pala dan fashion show busana Matahari Departement 

Store. 

Keterlibatan penulis dalam event ini terlihat dalam tahap 

perencanaan dan pelaksanaan, antara lain: 
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a. Tahap Perencanaan 

Sama halnya dengan Event Ramadhan Buka Puasa Bersama Anak 

Yatim Piatu, penulis juga berkomunikasi dengan Bapak Lutfi untuk 

berdiksusi mengenai konsep event yang akan ditampilkan pada saat 

pelaksanaan. Penulis juga memberikan sumbangsih ide untuk 

memeriahkan pelaksanaan acara tersebut.  

Selain itu, penulis juga berkomunikasi dengan Ibu Della dengan 

Ibu Della  selaku divisi Tenant Design dan Visual Merchandising 

untuk menentukan konsep desain panggung dan ruangan event 

Ramadhan di Cimanggis Square.  

Penulis juga terlibat dalam penyusunan rundown acara. Tidak 

hanya itu, penulis juga bekerjasama dengan pembimbing lapangan, 

mempersiapkan hadiah-hadiah bagi para pemenang undian program 

belanja berhadiah yang dibagikan pada saat Event Mall Prize at 

Cimanggis Square.  

b. Tahap Pelaksanaan 

Pada saat pelaksanaan, penulis menjadi PIC acara yang 

memastikan setiap pengisi acara siap untuk naik ke panggung dan 

menyediakan hadiah-hadiah pemenang undian di panggung. Tidak 

hanya itu, penulis juga bekerjasama dengan EO Global Exhibition 

untuk memastikan acara berjalan sesuai dengan rundown. 

 

 

 

 

 

3.4 KENDALA YANG DITEMUKAN 
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Selama menjalankan praktik kerja magang, penulis menemukan beberapa 

kendala yang tentu dapat mengasah kemampuan penulis untuk lebih paham 

tentang dunia kerja.  

Kendala yang penulis temukan selama menjalankan praktik kerja magang, 

terkhusus dalam pengelolaan Event Ramadhan Buka Puasa Bersama Anak Yatim 

Piatu di Cimanggis Square, Event Ramadhan Ceria di Mall of Serang dan Mall 

Prize at Cimanggis Square: 

 
1.  Kurangnya koordinasi dan komunikasi dengan Central Manager 

dalam perencanaan event yang dilaksanakan di Cimanggis Square baik 

dalam Event Ramadhan Buka Puasa Bersama Anak Yatim Piatu 

maupun Mall Prize at Cimanggis Square. 

 

Solusi 

Penulis berkonsultasi dengan pembimbing lapangan dan memastikan 

bahwa penulis memiliki beberapa akses untuk menghubungi pihak 

Cimanggis Square, mulai dari email, telepon genggam, sampai dengan 

blackberry messanger. Hal ini dimaksudkan agar penulis dapat 

memanfaatkan beberapa cara untuk menghubungi pihak Cimanggis 

Square sehingga perencanaan event tidak terlalu terhambat. Di 

samping itu, ketika menghubungi pihak Cimanggis Square mengenai 

beberapa hal yang penulis tidak paham, penulis berupaya untuk 

menanyakan sejelas mungkin sampai penulis paham sehingga tidak 

perlu menghubungi berulang-ulang. 

 

2. Koordinasi terkait waktu untuk memulai perencanaan event yang tidak 

tepat sehingga pengajuan proposal sponsorship kepada pihak Timezone 

terhambat. 

 

 

Solusi  
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Penulis berkonsultasi dengan pembimbing lapangan dan dengan tekun 

menghubungi pihak Timezone untuk memastikan kesediaan pihak 

Timezone mensponsori acara Event Ramadhan tersebut. Namun, 

ketika menghubungi pihak Timezone harus bisa memastikan waktu 

yang tepat serta bertutur kata yang tepat juga.  
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BAB IV 
SIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1 Simpulan 
 

Berikut simpulan yang penulis peroleh setelah menjalankan praktik kerja 

magang selama 2 bulan di PT Matahari Putra Prima Tbk: 

1. Dalam mengelola event, Marketing Communications Mall Management 

PT Matahari Putra Prima Tbk harus tanggap dalam menghadapi segala 

perubahaan khususnya dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan. Tidak 

hanya itu, Marketing Communications Mall Management PT Matahari 

Putra Prima Tbk harus dapat mengemas konsep event yang menarik 

disesuaikan dengan target sasar untuk setiap mall yang dikelola. 

2. Proses pengelolaan event di mall yang dikelola oleh Mall Management PT 

Matahari Putra Prima Tbk dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan 

sampai dengan evaluasi baik untuk Callendar maupun Special Event.  

3. Koordinasi dengan komunikasi intens melalui email, telepon, maupun 

tatap muka langsung sangat dibutuhkan, bukan hanya pada saat 

perencanaan tetapi juga pada saat pelaksanaan dan evaluasi event di mall 

yang dikelola oleh Mall Management PT Matahari Putra Prima Tbk.  

 

4.2 Saran 

4.2.1 Saran untuk Universitas Multimedia Nusantara 
 

Berkaitan dengan pengelolaan event, pada dasarnya Universitas 

Multimedia Nusantara telah memberikan sarana yang cukup banyak bagi 

mahasiswa/i Fakultas Ilmu Komunikasi khususnya program studi Public Relations 

untuk terlibat dalam pengelolaan event. Bahkan, Universitas Multimedia 

Nusantara memberikan matakuliah khusus yaitu Event Management dan 

kesempatan untuk mempraktikannya melalui beberapa event yang banyak 

terselenggara di wilayah kampus. Hal ini baik, karena event merupakan hal yang 
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