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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

3.1 KEDUDUKAN DAN KOORDINASI 

 Selama melakukan praktik kerja magang, penulis ditempatkan pada bagian 

aktivasi PT Gaya Favorit Press untuk majalah Femina. Penulis langsung 

dibimbing oleh Sari Wardi, selaku Promotion Manager dalam divisi Promosi dan 

Aktivasi majalah Femina. Pemberian tugas dan pekerjaan langsung diberikan oleh 

anggota Promotion Executive lain yang terdiri dari tiga orang yang semuanya 

bertanggung jawab kepada Promotion Manager.  

 Ada beberapa tugas yang diberikan kepada penulis, seperti terlibat 

langsung dalam kegiatan pitching untuk melakukan negosiasi tempat dan lokasi 

untuk berbagai macam event yang akan diselenggarakan oleh majalah Femina, 

membantu menyusun proposal hasil evaluasi dari event yang telah dilaksanakan 

sebelumnya, membantu langsung dalam event Awarding Night BII, melakukan 

konfirmasi dan membuat perjanjian dengan venue untuk pelaksanaan event serta 

terlibat langsung dalam kegiatan Roadshow Wajah Femina 2013 di beberapa 

universitas. 

 Selain itu, penulis juga terlibat langsung sebagai PIC pada event yang 

berada di tiga kota besar, Bali, Solo, dan Yogyakarta bersama Centro 

Departement Store bekerja sama dengan Majalah Femina dengan tema Beauty 

Rewards Time. 

 

3.2 TUGAS YANG DILAKSANAKAN  

 Tugas yang dilaksanakan selama menjalankan praktik kerja magang dapat 

disusun dengan tabel seperti berikut: 
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Tabel 3.1 

TABEL PEKERJAAN PROMOTION EXECUTIVE 

Minggu Ke Jenis Pekerjaan 

1  Terlibat rapat dengan Four Seasons Hotel  untuk 

Survey venue 

 Membuat list venue mall di Jakarta untuk event 

Festival Wanita Wirausaha 2013 

 Mempelajari proposal Wanita Wirausaha Femina 

 Melakukan pitching  dengan Cilandak Town Square 

untuk venue Festival Wanita Wirausaha. 

2  Melakukan konfirmasi Cilandak Town Square untuk 

venue. 

 Terlibat dalam rapat dengan BII untuk event Wanita 

Karier. 

 Mempersiapkan event penjuruan Wanita Karier BII. 

3  Melakukan konfirmasi terakhir Cilandak Town 

Square untuk venue. 

 Terlibat dalam meeting bersama redaksi majalah 

Femina untuk evaluasi  akhir event Awarding Night. 

 Rapat dengan Talk-Inc untuk menjelaskan event  

Roadshow kampus Wajah Femina. 

4  Melakukan konfirmasi dengan Hotel Shangri-La 

Jakarta untuk event Power Lunch Wanita 

Wirausaha. 

 Melakukan rapat dengan pihak Centro Dept. Store  

untuk event “Beauty Rewards Time”  di tiga kota 

(Bali, Solo, Yogyakarta). 

 Melakukan pertemuan dengan pihak Universitas 

Bina Nusantara untuk pembagaian hadiah karantina 
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Wanita Karier. 

 Melakukan konfirmasi dan checklist  Hotel Aston 

Rasuna untuk penginapan MC dan peserta Awarding 

Night. 

 Terlibat dalam event Awarding Night Wanita Karier 

BII. 

5  Melakukan revisi proposal Wanita Wirausaha. 

 Melakukan seleksi terhadap dokumentasi untuk 

dicantumkan dalam proposal Wanita Wirausaha. 

 Melakukan konfirmasi dengan pihak Telkomsel 

untuk pengambilan hadiah. 

 Terlibat dalam rapat terakhir bersama Centro 

Department Store untuk event di tiga kota (Bali, 

Solo, Yogyakarta). 

6  Terlibat dalam rapat redaksi untuk kegiatan Beauty 

Rewards Time bersama Centro Department Store. 

 Menghubungi berbagai vendor yang berkaitan 

dengan event  Beauty Rewards Time. 

 Melakukan rapat ulang terakhir bersama Centro 

Department Store untuk event Beauty Rewards Time. 

 Melakukan persiapan roadshow Wajah Femina 

2013. 

 Terlibat langsung dalam roadshow Wajah Femina di 

Universitas Moestopo. 

7  Melakukan checklist dan persiapan untuk event 

Beauty Rewards Time. 

 Terlibat dalam event  Beauty Rewards Time di Bali. 

 Terlibat dalam event  Beauty Rewards Time di Solo. 

 Terlibat dalam event Beauty Rewards Time di 

Yogyakarta 

 Terlibat dalam roadshow Wajah Femina di 
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Universitas Bina Nusantara. 

8  Melakukan konfirmasi dengan para undangan 

Wanita Wirausaha. 

 Melakukan evaluasi terhadap event  Beauty Rewards 

Time. 

 Terlibat dalam rapat redaksi untuk membahas TVC 

majalah Femina. 

 Terlibat dalam roadshow Wajah Femina di Akademi 

Sekretari dan Manajemen Don Bosco. 

 

Tabel 3.2 

TABEL TIMELINE AKTIVITAS PEKERJAAN PROMOTION EXECUTIVE 

Jenis Pekerjaan 
Minggu ke- 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Listing Venue dan Seleksi √ √ √ √    √ 

Pitching √ √       

Pembuatan Proposal Event √    √    

Rapat Redaksi   √ √   √  √ 

Rapat dengan vendor   √  √ √ √ √  

Rapat dengan Sponsor Acara  √ √ √ √ √ √  

Pelaksanaan event    √  √ √ √ 

 

 3.3. URAIAN PELAKSANAAN MAGANG  

3.3.1  Proses Pelaksanaan  

 Selama melakukan praktik kerja magang, penulis terlibat dalam proses 

pre-event hingga ke dalam pelaksanaan event karena merupakan bagian pekerjaan 

divisi Promosi dan Aktivasi majalah Femina. Penulis juga terlibat dalam beberapa 

rapat dan pertemuan bersama dengan redaksi untuk melakukan brainstroming ide 

dan pikiran yang berkaitan dengan event yang akan dilaksanakan.  
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 Divisi Promosi dan Aktivasi bertugas untuk mempersiapkan segala macam 

hal-hal yang berkaitan dengan event yang akan dilaksanakan dan telah 

dipersiapkan sesuai dengan agenda yang ditetapkan sebagai jadwal agenda 

tahunan. Kemudian, penulis bekerja sama dengan anggota divisi Promosi dan 

Aktivasi lain untuk mempersiapkan hal–hal yang berkaitan dengan event yang 

akan dilaksanakan, dari mulai mencari venue untuk pelaksanaan, mempersiapkan 

hadiah dan goodie bag dari sponsor dan perusahaan, dan hal-hal lain yang 

menunjang terlaksananya sebuah event. 

Uraian pekerjaan yang dilakukan oleh penulis selama melakukan praktik 

kerja magang di divisi Promosi dan Aktivasi majalah Femina adalah sebagai 

berikut : 

a. Listing Venue dan Seleksi 

Merupakan kegiatan penulis dalam mencari dan memilih tempat yang 

cocok dengan suatu event yang akan dilaksanakan. Setelah itu, penulis 

membuat checklist venue dan melakukan seleksi kepada tempat mana yang 

bersedia dan available untuk diselenggarakanya event.  

 

b. Pitching  

Merupakan kegiatan penulis untuk melakukan negosiasi dengan pihak 

sponsor penyelenggara mengenai kebutuhan yang dipersiapkan untuk 

terselenggaranya sebuah event. Pitching dilakukan setelah proses seleksi 

dilakukan dan telah disetujui oleh redaksi untuk pemilihan lokasi event. 

 Sesuai dengan pembelajaran selama di universitas, kegiatan 

pitching sangat erat kaitanya dengan mata kuliah Teknik Lobi dan 

Negosiasi yang telah dipelajari pada semester lima. Dalam melakukan 

pitching, biasanya penulis melakukan teknik lobi untuk memperoleh 

kesepakatan pelaksanaan event, dan melakukan negosiasi untuk proses 

kerjasama skema pembayaran. Menurut Robbins (2001:15) negosisasi 

dapat diartikan sebagai suatu proses pertukaran barang atau jasa antara dua 

belah pihak atau lebih, dan masing-masing pihak berupaya untuk 

memperoleh kesepakatan tingkat harga sesuai dengan proses pertukaran.  
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c. Pembuatan Proposal Event 

Merupakan kegiatan penulis dibantu oleh pembimbing lapangan dan 

anggota tim lain untuk membuat dan menyusun proposal suatu event yang 

akan dilakukan. Proposal tersebut berisi detail informasi skema event, 

jumlah peserta, vendor, sponsor, dan hal lain yang terkait dengan 

penyelenggaraan event. Proposal ini kemudian disusun untuk memberikan 

penjelasan kepada redaksi sebelum dirapatkan bersama.  

Pembuatan proposal event berkaitan dengan proses perencanaan 

dan penetapan konsepsi suatu ide atau gagasan untuk melaksanakan suatu 

acara yang berkaitan dengan organisasi. Penulis mempelajari teori-teori 

yang berkaitan dengan mata kuliah Marketing Public Relations yang 

mempelajari tentang teknik-teknik pemasaran melalui Public Relations 

dari mulai perencanaan, hingga tahap akhir pelaksanaan suatu acara.  

Menurut Kotler dan Amstrong (2008:6) pemasaran merupakan 

suatu proses sosial dan manajerial di mana pribadi atau organisassi 

memperoleh yang mereka butuhkan dan mereka inginkan melalui 

penciptaan dan pertukaran nilai yang lain. Pembuatan proposal masuk ke 

dalam tahap awal perencanaan. 

d. Rapat Redaksi  

Merupakan kegiatan rapat yang melibatkan bagian dari divisi lain yang 

terkait dengan penyelenggaraan sebuah event, misalnya divisi marketing, 

keuangan, mode, hingga pemimpin redaksi dari majalah Femina. Kegiatan 

ini bertujuan untuk berbagi informasi mengenai suatu event, lokasi, waktu, 

undangan, sponsor, budget, target market, hingga ke estimasi peserta 

event, sehingga menghasilkan kesepakatan bersama untuk diadakan event. 

e. Rapat dengan Vendor  

Merupakan kegiatan yang melibatkan pihak ketiga yang mendukung 

berjalanya suatu event. Pada rapat ini diadakan pertemuan untuk 

membahas hal-hal teknis yang berhubungan dengan acara, seperti 

dekorasi, sound system, dan layout panggung tempat diadakan event.  
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f. Rapat dengan Sponsor Acara 

Merupakan kegiatan yang dilakukan bersama dengan anggota promosi lain 

setelah menetapkan pihak yang menjadi sponsor utama yang bekerja sama 

untuk pembiayaan suatu event. Sponsorship merupakan suatu kegiatan 

komunikasi pemasaran yang mencakup investasi dalam event atau causes 

yang bertujuan untuk mencapai tujuan perusahaan, terutama untuk 

meningkatkan kesadaran merek, memperkuat citra merek, dan 

memperbesar volume penjualan (Shimp, 2003:263).  

Event sponsorship mempunyai banyak peluang untuk mencapai 

keberhasilan, karena event-event itu menjangkau penerimaan pesan 

pemasaran (Shimp, 2003:263) 

 Dalam rapat ini dibahas masalah kerja sama hingga pembagian 

hadiah, jenis hadiah, hingga proses peliputan dan pemberitaan yang tentu 

saja melibatkan pihak dari sponsor. 

g. Pelaksanaan Event  

Event merupakan kegiatan tahunan yang sudah dijadwalkan selama satu 

tahun secara rutin dan bertahap. Dalam majalah Femina, setiap tahun ada 

event rutin yang harus terselenggara dan merupakan event wajib dari 

majalah Femina untuk membina dan menjalin hubungan yang baik dengan 

komunitas Femina. 

Selain menggelar event wajib, Femina juga menggelar event-event 

baru untuk meningkatkan kerja sama dengan pihak lain, terutama di 

bidang fashion dan kecantikan. Tidak hanya itu, perusahaan lain yang 

bergerak di bidang mode tersebut juga sering kali mengajak Femina untuk 

menjalin kerjasama agar produk-produk yang dihasilkan oleh mereka 

dapat dikenal oleh banyak khalayak.  

Hal tersebut dikarenakan majalah Femina mempunyai berbagai 

macam komunitas yang anggotanya sendiri tersebar di seluruh wilayah 

Indonesia, dan terpusat di kota-kota besar seperti, Jakarta, Bandung, 

Surabaya, Yogyakarta, Pontianak, Medan, dan kota lainya. Komunitas 

Femina tidak hanya terikat dengan salah satu kategori event, melainkan 

mereka selalu memiliki keterbukaan untuk mencoba hal-hal baru yang 

Implementasi kegiatan dan..., Randy Prasetyo, FIKOM UMN, 2013



17 
 

berkaitan dengan majalah Femina, sehingga diharapkan komunitas Femina 

dapat terus memberikan, menghasilkan karya dan inovasi baru untuk 

selalu menjadi wanita inspiratif.  

Selama melakukan praktik kerja magang di divisi Promosi dan 

Aktivasi, penulis diberikan kesempatan untuk mengikuti serangkaian event 

yang diadakan oleh Femina bekerja sama dengan beberapa sponsor seperti 

yang akan dijabarkan berikut ini. 

1. Awarding Night Kompetisi Wanita Karier BII-Femina 2013 

Event ini merupakan acara rutin tahunan ke dua yang diselenggarakan 

pada 6 Mei 2013, bertempat di JW Marriott Hotel Jakarta. Pada acara 

ini, Femina bekerja sama dengan bank BII sebagai sponsor utama. 

Kompetisi Wanita Karier bertujuan untuk memberikan apresiasi 

kepada para wanita yang memiliki prestasi di bidang profesional.  

Pada event ini, penulis diberikan tugas untuk membantu 

sepuluh finalis Wanita Karier ini untuk melakukan latihan dan gladi 

resik satu hari sebelum dimulainya acara Awarding Night, yaitu pada 

tanggal 5 Mei 2013. Selain itu, penulis juga terlibat langsung pada 

acara Awarding Night Kompetisi Wanita Karier sebagai koordinator 

backstage dan koordinator konsumsi panitia.  

Koordinator konsumsi panitia bertugas untuk membagikan 

konsumsi kepada para panitia yang terlibat dalam acara tersebut dan 

telah diperhitungkan sesuai dengan jumlah, sehingga tidak ada yang 

kekurangan.  

Kemudian, koordinator backstage bertugas untuk melakukan 

persiapan para peserta sebelum acara dimulai pada malam hari, dan 

melakukan persiapan serta memberikan breifing pada para peserta 

mengenai tata cara peserta saat acara dimulai. 

 Pada saat acara dimulai, penulis berada di belakang panggung 

untuk mengatur waktu yang tepat untuk peserta dalam memasuki 

panggung sesuai yang telah diberitahukan sebelumnya. 
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2. Roadshow Wajah Femina 2013  

Merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh Femina sejak 

tahun 1986. Event ini diselenggarakan untuk mencari bakat-bakat 

yang dimiliki oleh wanita muda untuk bergabung bersama komunitas 

Femina. Dari data yang diperoleh, tercatat lebih dari 450 wanita yang 

tergabung sebagai alumni Wajah Femina. Event ini sangat menarik 

karena banyak dari beberapa bintang menjadi alumni Wajah Femina, 

seperti Aliya Rohali, Tessa Kaunang, Memes, Diah Permata Sari, dan 

masih banyak yang lainya memulai karier mereka dari Wajah Femina.  

Maka dari itu, Femina secara rutin terus mengadakan inovasi 

untuk mencari bakat-bakat baru wanita muda yang memilki talenta 

dan berpenampilan menarik sesuai dengan kriteria untuk 

berkesempatan menjadi sampul majalah Femina. Selain itu, para 

peserta yang terpilih juga akan menjalani proses seleksi untuk 

selanjutnya mengikuti karantina. Selama proses karantina, peserta 

akan diajarkan secara khusus mengenai aturan dan tata cara menjadi 

Gambar 3.1 

Awarding Night Kompetisi Wanita Karier BII-Femina 2013 
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seorang model, dari mulai cara berpakaian, table manner, fashion, 

hingga cara berjalan seorang model professional. 

Tidak hanya penampilan, peserta juga diberikan ketrampilan 

untuk menambah pengetahuan dan yang paling penting adalah cara 

merawat diri mereka agar selalu tampil maksimal setiap hari. Tidak 

heran, acara Wajah Femina tidak pernah sepi, dan selalu menjadi daya 

tarik bagi calon bintang muda untuk bergabung bersama Femina.   

Tujuan diadakannya kegiatan roadshow ini adalah untuk 

mencari bakat, dan talenta baru para wanita muda untuk 

berkesempatan mendapatkan karier yang lebih baik di bidang model, 

dan dunia media lainya. Hal ini dapat dibuktikan bahwa alumni dari 

peserta Wajah Femina dapat mencapai sukses di bidang fashion  dan 

entertaintment  dengan menjadi model, bahkan hingga muncul di 

dalam televisi. 

Dari program roadshow yang dijalankan di tiga universitas di 

Jakarta, peserta dari kalangan mahasiswi akan diberikan form  untuk 

diisi, kemudian akan di dokumentasikan oleh Femina untuk arsip yang 

akan diseleksi. Peserta yang memenuhi kriteria, akan berkesempatan 

untuk mengikuti proses karantina dan menjadi finalis atau pemenang 

dari Wajah Femina 2013. 

Dalam kegiatan ini, penulis diberikan beragam tugas selama 

mengikuti tiga roadshow Wajah Femina : 

 

a. Roadshow Wajah Femina Goes to Moestopo 

Pada kegiatan roadshow yang dilaksanakan pada 17 Mei 2013 di 

Universitas Moestopo, penulis memiliki tugas untuk mempersiapkan 

perlengkapan-perlengkapan yang berhubungan dengan acara, seperti 

banner, hadiah, goodie bag, dan sertifikat untuk pembicara dan 

Alumni dari Wajah Femina. Pada acara ini, dihadirkan pembicara dari 

Talk-Inc yaitu Lala Tangkudung yang memberikan banyak pesan dan 

kesan untuk meningkatkan motivasi para mahasiswi untuk melatih 

kepercayaan diri mereka. Hadir pula alumni Wajah Femina 2009 
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January Christy Santoso, dan pemenang III Wajah Femina 2012, 

Aisya Adiputri untuk berbagi pengalaman mereka selama mengikuti 

Wajah Femina. 

 Gambar 3.2 

                           Roadshow Wajah Femina 2013 Moestopo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Roadshow Wajah Femina Goes to Bina Nusantara 

Kegiatan ke-2 Roadshow yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 

2013 di Kampus Anggrek, Bina Nusantara. Dalam acara ini, penulis 

diberikan tugas untuk menyiapkan kebutuhan yang menunjang acara, 

seperti banner, goodie bag, hadiah, dan sertifikat untuk pembicara, 

alumni Wajah Femina, dan pihak Universitas Bina Nusantara. 

Selain itu penulis juga diberikan tugas untuk menjaga 

pendaftaran peserta Wajah Femina 2013. Acara ini menghadirkan 

pembicara dari Talk-Inc Ivy Batuta, serta pemenang II dan pemenang 

favorit Wajah Femina 2012, Sere Kalina Florencia untuk 

membagikan pengalaman selama menjadi peserta Wajah Femina. 
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c. Roadshow Wajah Femina Goes to Akademi Sekretari dan  

Manejemen Don Bosco 

 

Merupakan kegiatan ketiga roadshow yang dilaksanakan pada 

tanggal 10 Juni 2013 di Akademi Sekertari dan Menejemen Don 

Bosco. Dalam acara ini, penulis diberikan tugas hampir sama dengan 

roadshow sebelumnya, seperti menyiapkan kebutuhan yang 

menunjang acara banner, goodie bag, hadiah, dan sertifikat untuk 

pembicara, alumni Wajah Femina, dan pihak Akademi Sekertari dan 

Menejemen Don Bosco.  

Selain itu, penulis juga diberikan tugas untuk menjaga 

pendaftaran peserta Wajah Femina 2013 dan menghitung jumlah 

formulir pendaftaran peserta. Acara ini menghadirkan pembicara dari 

Talk-Inc Lala Tangkudung, serta alumni Wajah Femina 2012, Anesia 

Gambar 3.3 

Roadshow Wajah Femina 2013 Universitas Bina Nusantara 
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Tania untuk membagikan pengalaman selama menjadi peserta Wajah 

Femina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan roadshow merupakan salah satu bentuk dari special 

event, di mana memiliki pengertian : 

“A special events is an event of which usually produce to 

again favorable attention in media for your client, your 

company or your product. It may also be designed to 

convey a specific message about your company : for 

example the fact of your company provides equal 

employment opportunity, is a good place to work, is 

sociality responsible corporate citizen, is good neighbor, is 

interested in progress for woman, manufactures fine 

products, or is as substansial taxprayer in community. A 

special event might also be product launch or a product 

publicity event”.  (Ardianto, 2009 : 104) 

Maka pengertian dari peristiwa khusus (special event) adalah 

suatu kegiatan public relations, yang cukup penting dalam upaya 

memuaskan banyak orang untuk ikut serta dalam suatu kesempatan 

Gambar 3.4 

Roadshow Wajah Femina 2013 Akademi Sekretari dan Manajemen Don 

Bosco 
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memenuhi selera atau kesenangan, serta upaya menarik perhatian 

bagi publiknya.  

Hal ini berkaitan dengan mata kuliah event management yang 

telah dipelajari di universitas, dimana diajarkan rangkaian pekerjaan 

public relations yang salah satunya adalah menggelar event untuk 

menarik khalayak dan memperkenalkan perusahaan pada khalayak. 

3. Beauty Rewards Time  

Merupakan acara yang disusun, dibentuk dan dilaksanakan oleh 

Centro Department Store sebagai salah satu kegiatan promosi untuk 

menaikan volume penjualan. Pada tahun ini, pihak Centro 

melakukan kerjasama dengan majalah Femina untuk ikut serta dalam 

event  yang bertajuk Beauty Rewards Time Centro-Femina.  

Tujuan dilakukan kerja sama dengan Femina adalah untuk 

mengundang komunitas dari majalah Femina untuk melakukan 

pembelanjaan di Centro Department Store. Banyak penawaran-

penawaran spesial yang diberikan oleh Centro untuk para undangan 

dari komunitas Femina, diantaranya adalah dapat langsung menjadi 

member dari Centro,  free Nail Art, konsultasi kecantikan, dan 

hadiah menarik lain yang terbatas.  

Sebelum event ini berlangsung, penulis melakukan berbagai 

macam persiapan selama di Jakarta dengan pihak Centro, 

diantaranya adalah dengan melakukan rapat bersama untuk 

membahas kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama acara 

berlangsung. Penulis bersama dengan anggota Femina lain juga 

memberikan ide dan saran untuk  susunan acara, hingga hadiah yang 

diberikan kepada peserta.  

Setelah semua perisapan matang, maka penulis bersama 

dengan seorang anggota tim dari majalah Femina terlibat langsung 

ke dalam event  di tiga kota yaitu : Bali, Solo, dan Yogyakarta. 
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a. Beauty Rewards Time Bali (24 Mei 2013) 

Pada acara yang digelar pada 24 Mei 2013 berlokasi di Kuta 

Discovery Mall, penulis tidak dapat hadir pada acara tersebut, 

namun penulis tiba di Bali pada 22 Mei 2013, dua hari sebelum 

acara dimulai untuk mempersiapkan dan melakukan pertemuan 

dengan pihak dari Centro Departement Store untuk membahas 

detail acara yang akan dijalankan. 

 Penulis bersama rekan dari Femina melakukan rapat 

dengan MC, dan usher yang telah dikonfirmasi sebelumnya untuk 

menjelaskan acara yang akan diadakan. Setelah itu, penulis juga 

melakukan peninjauan lokasi untuk mengetahui tata letak dari 

booth yang telah dirancang dan dipersiapkan sebelumnya.  

Pada 23 Mei 2013, penulis mempersiapkan berbagai macam 

hadiah dan goodie bag  untuk peserta sebanyak kurang lebih 150 

buah, kemudian setelah itu melakukan checklist sesuai dengan yang 

telah dipersiapkan. 

Pada 24 Mei 2013, penulis berangkat menuju Yogyakarta 

untuk mempersiapkan event selanjutnya, sehingga penulis tidak 

dapat menghadiri acara di Bali. 

 

b. Beauty Rewards Time Solo (25 Mei 2013) 

Pada 24 Mei 2013, penulis tiba di Jogjakarta kemudian dilanjutkan 

dengan perjalanan darat menuju Solo untuk melakukan pertemuan 

dengan pihak Centro. Kemudian penulis melakukan peninjauan 

lokasi tempat diadakannya acara yang bertempat di Solo Paragon 

Mall, dan melakukan pertemuan dengan pihak vendor yang 

mengerjakan pembuatan booth dan stand Femina.   

Setelah diperoleh kesepakatan dengan pihak Centro dan 

vendor, maka penulis bertolak kembali untuk menuju Jogjakarta 

untuk mengadakan pertemuan dengan pihak MC, usher, dan 

fotografer. Penulis memberikan penjelasan mengenai detail acara 
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dan atauran yang harus dilaksanakan pada saat acara berlangsung. 

Setelah selesai mengadakan pertemuan, penulis kembali ke hotel 

untuk mempersiapkan goodie bag dan melakukan checklist agar 

sesuai dengan apa yang telah dipersiapkan. 

Keesokan harinya, penulis kembali bertolak menuju Solo 

untuk melakukan persiapan terakhir sebelum acara dimulai. Selama 

acara berlangsung, penulis berperan sebagai PIC untuk 

memberikan penjelasan mengenai informasi program acara kepada 

para undangan dan tamu. 

Pada saat acara selesai, penulis kembali melakukan 

checklist barang yang akan dibawa kembali, sisa hadiah dan goodie 

bag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 3.5 

Booth pendaftaran Beauty Rewards Time Solo 
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c. Beauty Rewards Time Yogyakarta (26 Mei 2013) 

 

Merupakan acara hari terakhir yang berlokasi di Plaza 

Ambarukkmo, Jogjakarta. Penulis melakukan persiapan dengan 

melakukan breifing singkat kepada MC dan usher, serta fotografer 

sebelum acara dimulai. Penulis juga mempersiapkan hadiah dan 

goodie bag untuk selajutnya dibagikan kepada peserta. 

Pada saat acara berlangsung, penulis menjadi PIC untuk 

mendampingi usher dalam menjelaskan detail acara dan program-

program menarik kepada para tamu dan undangan. 

Setelah acara berlangsung, penulis bersama dengan tim dari 

Femina melakukan persiapan dan evaluasi singkat, kemudian 

kembali ke Jakarta. 

  

Gambar 3.6 

Acara Beauty Rewards Time Yogyakarta 
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Pelaksanaan event di majalah Femina tentu tidak terlepas dari Public Relations, 

karena event yang dilaksanakan sendiri memiliki tujuan utama sebagai publikasi 

kepada khalayak dan media lain.  

Karakteristik dari event yang dilaksanakan oleh Femina sesuai dengan 

karakteristik dari Public Relation event dimana memiliki fokus pada objektif, 

pesan dan target yang spesifik. 

 

 Objektif 

Sebuah event public relations yang baik akan memiliki tujuan yang 

jelas. Dalam teori ini hanya bisa untuk meningkatkan kesadaran produk, 

jasa atau merek, tetapi idealnya akan lebih spesifik. Ini dapat mencakup 

perusahaan meningkatkan penjualan suatu produk atau kelompok penekan 

mengubah perilaku masyarakat maupun pemerintah. Tujuan khusus tidak 

hanya memudahkan untuk memfokuskan perencanaan dan pelaksanaan 

event, tetapi juga untuk mengukur keberhasilannya. 

 

 Pesan 

Public relations membutuhkan pesan yang jelas bagi organisasi 

untuk berkomunikasi. Aturan praktis yang baik adalah untuk membuat 

pesan sebagai jelas dan ringkas mungkin tanpa kehilangan presisi atau 

mempertaruhkan ambiguitas. Idealnya pesan tidak hanya akan 

menginformasikan penonton fakta tertentu atau sudut pandang tapi akan 

memacu mereka untuk mengambil tindakan tertentu. 

 

 Target 

Event public relations kadang menargetkan seluruh penduduk 

tetapi biasanya perlu menargetkan kelompok tertentu. Ini harus menjadi 

kelompok yang paling mungkin untuk merespon seperti yang diinginkan 

untuk pesan.  
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Dari pencapaian event yang berkaitan dengan PR, maka publisitas akan 

diperoleh ketika suatu event memiliki nilai berita dan dapat membentuk persepsi 

tersendiri bagi masyarakat. 

 

3.3.2 Kendala yang Ditemukan  

Selama melakukan praktik kerja magang, penulis menemukan beberapa 

kendala yang sedikit menghambat pekerjaan penulis beserta tim promosi lain. 

Kendala tersebut adalah : 

 

 Roadshow Beauty Rewards Time Bali  

Pada saat terlibat dalam event  di Bali, penulis beserta rekan mengalami 

kendala jumlah peserta yang mengikuti berkurang secara signifikan dan 

jauh dari target awal jumlah peserta. Setelah mencari informasi dengan 

beberapa masyarakat setempat, ternyata pada hari pelaksanaan event  

tersebut, merupakan hari Purnama. Pada hari Purnama, sebagian besar 

masyarakat Bali melakukan ibadat di kediaman masing-masing, sehingga 

sebagian peserta membatalkan partisipasi dalam acara Beauty Rewards 

Time.   

 

3.3.3 Solusi atas Kendala yang Ditemukan 

Terkait dengan kendala yang dihadapi penulis, maka solusi yang dilakukan 

adalah : 

   Roadshow Beauty Rewards Time Bali  

Melakukan inisiatif untuk membagikan hadiah dan goodie bag secara 

langsung kepada pengunjung Centro Department Store Bali untuk terlibat 

langsung ke dalam acara yang digelar, yaitu Beauty Rewards Time agar 

dapat tetap memenuhi target partisipan. 
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